
المحتجون اتهموا الحكومة باإلهمال والفساد المستشري

طهران - وكاالت

كشفت مقاطع مصورة منشورة على مواقع للتواصل االجتماعي أن 
محتجيـــن في عدة مدن إيرانية رددوا شـــعارات مناهضة للحكومة 
خـــال الليـــل منهـــا “المـــوت لخامنئي” في أعقـــاب انهيـــار مبنى في 

جنوب غرب الباد.

استمرار االحتجاجات بمدن إيرانية

كشـــف مشروع أنجزه طالبان من طلبة 
قســـم الهندســـة فـــي جامعـــة البحريـــن 
عـــن أهميـــة إنتـــاج اإلثيليـــن مـــن الغاز 
ويهـــدف  البحريـــن،  فـــي  المصاحـــب 
المشـــروع إلـــى إجـــراء دراســـة جدوى 
لمصنـــع اإليثيلين.وقـــال الطالبـــان علي 
المفتاح وحسن عبدالشهيد إنهما أوردا 
في مشروع التخرج بأن حقل البحرين 
ينتـــج من الغاز المصاحـــب 650 مليون 
قـــدم مكعـــب فـــي اليـــوم، وهـــذا الغـــاز 
يحتوي على العناصـــر الهيدروكربونية 
كاإليثـــان والميثـــان  وغيرهمـــا، كما أن 
هذا الغاز ينتج منه غاز البروبان والنفثا 
عن طريق معالجة الغـــاز وتحويله إلى 

.)LPG(  الغاز السائل

مشروع طالبي 
إلنشاء مصنع 

إنتاج اإليثيلين
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أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
أن إســـهامات أبناء البحرين في مســـيرة التنمية 
والنهضـــة ســـتظل ماثلـــة فـــي الذاكـــرة الوطنية، 
مشـــيًدا ســـموه بـــدور العوائـــل البحرينيـــة الذي 
شـــكل علـــى الـــدوام رافـــًدا لمختلـــف مســـارات 

التنمية االقتصادية.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه في قصـــر القضيبية 
أمس، بحضور وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، عائلـــة 
الكوهجي، حيث أعربوا عن شـــكرهم وتقديرهم 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى مشـــاعر ســـموه الطيبـــة بتقديـــم 
التعـــازي فـــي وفـــاة رجـــل األعمـــال عبدالحميـــد 

عبدالجبار الكوهجي رحمه هللا.
وخـــال اللقـــاء، اســـتذكر ســـموه مناقـــب رجـــل 
األعمـــال عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي رحمه 

هللا وإسهاماته الوطنية.

إسهامات أبناء البحرين ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية
مستذكًرا مناقب عبدالحميد الكوهجي... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة -بنا

عقـــد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني مع نظيره الروســـي جلســـة مباحثات 
تم التدارس فيها مســـار عاقات التعاون الثنائي ما بين البلدين، وســـبل تعزيز 
التعاون الثنائي واالرتقاء به لمجاالت أشمل وتم التأكيد خال المباحثات على 
أهمية توســـيع آفاق التعاون والتنســـيق المشـــترك بما يسهم في تنمية المصالح 
المتبادلـــة. وفـــي المباحثات، قـــال الزياني إنه تم اســـتعراض تطورات األوضاع 
اإلقليميـــة والدوليـــة والقضايـــا محـــل االهتمـــام المشـــترك بما في ذلـــك القضية 

الفلسطينية واليمن وسوريا، واألمن اإلقليمي والملف النووي اإليراني.
وأكد الزياني موقف مملكة البحرين والذي جاء داعًيا إلى الحلول الدبلوماسية 

واستئناف المفاوضات بين بين روسيا االتحادية وأوكرانيا.

الزياني يدعو الستئناف المفاوضات 
بين روسيا وأوكرانيا
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مذكرة التعاون ستسهم في توسيع التعاون البرلماني... جاللة الملك المعظم:

العالقـــات التاريخيـــة مـــع 
ُعمان تــزداد قـــوًة وتميـــًزا

المنامة - بنا

أكـــد حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــاد المعظم، اعتزازه بالعاقات التاريخية األخوية الراســـخة التي 
تجمع بين مملكة البحرين وشـــقيقتها سلطنة ُعمان، والتي تزداد قوًة 
وتميـــًزا في ظـــل الحرص المتبادل علـــى تعزيزها وترســـيخ دعائمها. 
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال جالتـــه أمس فـــي قصر الصخيـــر رئيس 
مجلس الشـــورى بســـلطنة ُعمان الشـــيخ خالد المعولي وذلك للســـام 
علـــى جالتـــه بمناســـبة زيارتـــه المملكـــة. وأشـــاد جالتـــه بالمســـتوى 

الرفيـــع الذي وصـــل إليه التعاون البحريني العمانـــي المثمر في جميع 
المســـتويات، مثنًيـــا على الدور المحوري لمجلســـي الشـــورى والنواب 
فـــي مملكة البحريـــن ومجلس الشـــورى الُعماني في توثيـــق الروابط 
األخويـــة وتعزيـــز وشـــائج القربـــى واألخـــوة والمحبـــة بين الشـــعبين 
الشـــقيقين ودعم مســـيرة النهضة التنموية في البلدين. وبارك جالة 
الملـــك المعظـــم توقيـــع مذكـــرة تعاون بيـــن مجلس النـــواب ومجلس 
الشورى العماني والتي ستسهم في دعم التعاون البرلماني والتنسيق 
والتعاون حيال مختلف القضايا المشتركة بما يعزز العاقات األخوية 

)04(ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

األنصاري: أداة علمية ترصد التطور في الثقافة المؤسسية الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين

بدء أعمال الدورة الـ7 لجائزة األميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية
الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أعلـــن المجلـــس األعلى للمـــرأة عن بدء أعمـــال الدورة 
الســـابعة مـــن جائـــزة “صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية” 
والخـــاص  العـــام  القطـــاع  مؤسســـات  داعيـــًا  أمـــس، 
والمجتمـــع المدني واألفراد مـــن ذوي االختصاص في 
مملكة البحرين للمشاركة في الجائزة التي تم إنشاؤها 
بأمر ملكي لعاهل الباد المعظم، وتحمل اســـم صاحبة 
الســـمو الملكـــي رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مـــن 
منطلـــق حرصها الكبيـــر على تقديم كل مـــا يلزم لدعم 
الجهود الوطنية الموجهة لرفعة وتقدم نساء الوطن. 

وفي كلمـــة لها في افتتاح الفعاليـــة التي حضرها أكثر 
مـــن 250 شـــخص وخصصـــت لإلعـــان عـــن النســـخة 
الســـابعة للجائزة، أشارت األمين العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصاري إلى “أن أهم مـــا تتميز به جائزة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة هو حجـــم البناء 

المعرفي والخبرة المتخصصة المكتســـبة في توظيف 

الجائزة”.

هالة األنصاري
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WEDاألربعاء

أّكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق 
محمـــد  حســـين  )تمكيـــن(،  العمـــل 
مســـتمرة  “تمكيـــن”  أّن  رجـــب، 
لترجمـــة  الـــدؤوب  عملهـــا  فـــي 
األولويات التي نصـــت عليها خطة 
وتنفيـــذ  االقتصـــادي،  التعافـــي 
اإلستراتيجيات الوطنية من خال 

وصياغـــة  الشـــراكات  تفعيـــل 
إلـــى  الهادفـــة  المبـــادرات 

االقتصاد وخلق  تنمية 
النوعيـــة  الفـــرص 

للبحرينيين.
خـــال  ذلـــك  جـــاء 
إطـــاق  عـــن  اإلعـــان 
التدريبيـــة  المبـــادرة 

بالتعـــاون  ماليـــة”  “إدارة 
مـــع معهـــد البحريـــن 

ت  ســـا ا ر للد

المصرفيـــة والمالية )BIBF( لتقديم 
برنامـــج تدريبي متخصـــص لـ 500 
فـــي  األعمـــال  رواد  مـــن  بحرينـــي 
المرحلـــة األولـــى وذلك كجـــزء من 
فـــي  المســـتمرة  “تمكيـــن”  جهـــود 
تحفيـــز المؤسســـات للتركيـــز علـــى 
إضافـــة  واســـتدامتها،  نجاحهـــا 
الفئـــات  دائـــرة  توســـيع  إلـــى 
المســـتفيدة من البرامج 
لتشـــمل  التدريبيـــة 
الموظفيـــن باإلضافـــة 
إلـــى رواد األعمال بما 
أداء  علـــى  ينعكـــس 
المؤسســـات لتحقيـــق 
التنمويـــة  أهدافهـــا 
وزيادة مساهمتها الفعالة 

في نمو القطاع الخاص. 

“تمكين” تطلق مبادرة لتدريب المئات 
من رواد األعمال في “اإلدارة المالية”

السنابس - تمكين
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مروة أحمد

ليلى مال اهلل

حسين رجب



تسلم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، في 
احتفــال جــرى فــي قصــر الصخير امــس، أوراق اعتماد اثني عشــر ســفيًرا جديًدا لدى 

مملكة البحرين. فقد تسلم صاحب الجاللة أوراق اعتماد كل من:

جمهوريـــة  ســـفير  لوتشـــينوك  أنـــدري   -
بيالروس.

- يان راينهولد سفير جمهورية إستونيا.
- أمير موهاريمي سفير جمهورية كرواتيا.
- ماريـــان ألكســـندر وربـــا ســـفيرجمهورية 

النمسا.
- حليمة عبد يلي محمد سفيرة جمهورية 

كينيا.
- المطـــران يوجين مارتن نوجينت ســـفير 

الكرسي الرسولي )الفاتيكان(.
- ألبينو مالونغو سفير جمهورية أنغوال.

- مارك لورانس دونوفان سفير أستراليا.
- كوليبالي دريسا سفير كوت دي فوار.

- غـــي إبراهيـــم ممبـــورو ســـفير جمهورية 
الجابون.

- بارنبـــي ريتشـــارد جيـــرارد رايلي ســـفير 
نيوزيلندا.

- يانيـــس ميخاليـــدس ســـفير جمهوريـــة 
قبرص.

وألقى صاحب الجاللة الملك المعظم كلمة 
سامية هذا نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
أجمـــل  بكـــم  نرحـــب  الســـعادة،  أصحـــاب 
ترحيـــب كســـفراء معتمديـــن لـــدى مملكة 
البحرين، التي تعتز بعالقاتها المتميزة مع 

دولكم الموقرة.
ونتمنـــى لكـــم بهـــذه المناســـبة فتـــرة عمل 
مثمـــرة مليئـــة باإلنجـــاز، حيث ســـنحرص 
خاللهـــا علـــى تقديـــم كافـــة أوجـــه الدعـــم 
والمســـاندة لتحقيـــق مـــا نرجـــوه، مًعا، من 

تقارب وتعاون مشترك.
تحياتـــي  بنقـــل  جميًعـــا  أوصيكـــم  كمـــا 
الشخصية إلى أصحاب الجاللة والفخامة 

الذين نكن لهم كل تقدير ومودة ومحبة.
وختاًمـــا، نتمنـــى لكم المزيد مـــن التوفيق 

في مهامكم، ودوام الصحة والعافية.
وأضـــاف جاللتـــه “نحـــن علـــى ثقـــة بأنـــه 
ســـيكون هناك المزيد مـــن العمل الجماعي 
بيـــن البحرين ودولكم فـــي مجال التعاون 
المشـــترك وتعزيز التواصل بيننا، ســـتكون 
األبـــواب مفتوحـــة ألي اقتراحـــات وأفكار 

تسهم في تقريب عالقاتنا”.
نعتقـــد أن العالم أصبح أصغر من أي وقت 
مضى، ولهذا ال يوجد ما يمنع التواصل مع 

الجميع والمضي في المسارات السليمة.
البحريـــن هـــي مملكة التســـامح والســـالم 
والتعـــاون مـــع العالم أجمع بقـــدر ما يمكن 
تحقيقـــه مـــن تواصل مشـــترك، وســـنفتح 
أبوابنـــا دائًمـــا لتعزيـــز التعـــاون بيننا، وهو 
مـــا كان عليـــه األمر منذ مئـــات إن لم يكن 
منذ آالف الســـنين، جميـــع الحضارات في 
البحريـــن كانـــت قائمـــة علـــى التعـــاون مع 
العالـــم، وفيمـــا مضـــى كانت هـــذه األرض 
تســـمى مينـــاء العالـــم، ألنهـــا كانـــت تربط 
أقدم الحضـــارات ببعضهـــا تجارًيا لما فيه 

مصلحة الشعوب.
لدينا عالقات تجمع الشـــعوب ببعضها، مع 
شـــعب بالد السند على ســـبيل المثال منذ 
ســـبعة آالف عام، وهو أمـــر موثق تاريخًيا 
بإحـــكام بمـــا يثبـــت العالقـــات والتجـــارة 
المتبادلـــة، وهـــو مـــا جعـــل البحريـــن بلـــًدا 

مرحًبـــا بالجميـــع مـــن كل أقطـــار العالـــم، 
ويشـــعر بالراحـــة في التعامـــل مع مختلف 
الثقافـــات، وكل مـــن جـــاء إلـــى البحريـــن 
يشـــعر بالراحة ذاتها مع الشعب، هذا جزء 

من ثقافتنا ونحن نفخر بذلك.
للســـفراء  تمنياتـــه  عـــن  وأعـــرب جاللتـــه 

بالتوفيق والنجاح.
ونقـــل الســـفراء إلى جاللة الملـــك المعظم 
تحيات وتقدير رؤســـاء دولهم وتمنياتهم 
الطيبة لجاللته بموفور الصحة والســـعادة 
ولمملكـــة البحريـــن وشـــعبها بالمزيـــد مـــن 
التقـــدم واالزدهـــار، مشـــيدين بالعالقـــات 

بمملكـــة  دولهـــم  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة 
البحرين على كافة المستويات.

االعتمـــاد،  أوراق  تقديـــم  مراســـم  حضـــر 
ســـمو الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  وســـمو  المعظـــم، 
الشـــباب،  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 

ووزير الديـــوان الملكي، ووزير الخارجية، 
ورئيس المراسم الملكية.

ووصل السفراء الجدد إلى قصر الصخير، 
إذ كان فـــي اســـتقبالهم رئيـــس المراســـم 

الملكية.
وفي الختام عزف السالم الملكي.

بنا
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جـاللته يتــسلم أوراق اعتمـــاد 12 ســـفيًرا جــديــًدا... المــلك المعظـــم:

السليمة الـــمـــســـارات  فـــي  ــي  ــض ــم وال الــجــمــيــع  مـــع  الــتــواصــل  يــمــنــع  مـــا  ــد  ــوج ي ــاال  ــب عــالقــاتــن ــري ــق ت ــم فـــي  ــه ــس ــار ت ــ ــك ــ وأف اقـــتـــراحـــات  ــة ألي  ــوح ــت ــف األبـــــــواب م

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021                                        بيان اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021                                                              بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021                                                                         
بالدينار البحرينيبالدينار البحرينيبالدينار البحريني

البيانات المالية 31 ديسمبر 2021
هيئة تنظيم االتصاالت   

فيليب مارنيكالمهندسة مريم أحمد جمعاناعتمدت البيانات الماليــة المنشورة  مــن قبل مجلس اإلدارة في 20 أبريل 2022 ووقعها بالنيابة عنه:
المدير العامرئيس مجلس اإلدارة

20212020

الموجودات

موجودات غير متداولة

749,1471,097,910عقارات ومعدات

749,1471,097,910مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

1,799,983917,130ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

33,662,46028,686,457نقد وأرصدة لدى البنوك

35,462,44329,603,587مجموع الموجودات المتداولة

36,211,59030,701,497مجموع الموجودات

الفائض المتراكم والمطلوبات

13,984,60511,091,353الفائض المتراكم

13,984,60511,091,353مجموع الفائض المتراكم  

المطلوبات غير المتداولة

39,08131,484التزامات نهاية خدمة للموظفين

276,698561,196مطلوبات اإليجار

15,392,87313,234,688إيرادات مؤجلة

15,708,65213,827,368مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

4,375,7173,891,651إيرادات مؤجلة

297,313264,180مطلوبات اإليجار

1,845,3031,626,945ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

6,518,3335,782,776مجموع المطلوبات المتداولة

22,226,98519,610,144مجموع المطلوبات

36,211,59030,701,497مجموع الفائض المتراكم والمطلوبات

20212020

أنشطة التشغيل

13,984,60511,091,353فائض السنة

تعديــالت لـ:

455,005506,369استهالك 

7,5976,990مخصص منافع الموظفين

الدولي  المعيار  حسب  اإليجار،  مطلوب  على  اإلضافات  أثر 
-)16,239(إلعداد التقارير المالية رقم )16(

)5,485,315()3,890,901(إطفاء إيرادات مؤجلة

10,540,0676,119,397

التغيرات في رأس المال التشغيلي:

1,728,021(882,853)النقص / )الزيادة( في الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى

218,359236,222الزيادة / )النقص( في الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى

(251,323)(251,366))النقص(/ الزيادة  في مطلوبات اإليجار

6,533,1525,736,378الزيادة  في اإليرادات المؤجلة

16,157,35913,568,695صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

(254,829))90,003(شراء عقارات ومعدات

(7,714,088)24,018,770الزيادة / )النقص( في الودائع ألجل لدى البنوك

)7,968,917(23,928,767صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

)13,553,692()11,091,353(محول إلى وزارة المالية واالقتصاد الوطني

)13,553,692()11,091,353(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)7,953,914(28,994,773صافي الزيادة / )النقص( في رصيد البنك 

3,536,34511,490,259النقد وما في حكمه في 1 يناير  

32,531,1183,536,345رصيد البنك في 31 ديسمبر

20212020

اإليرادات

3,988,199  3,845,095رسوم التراخيص

 8,071,787 9,899,725رسوم التردد والنطاق

 1,075,330 1,086,530رسوم إصدار األرقام

2,535,082  4,122,517إيرادات تنظيمية أخرى

785,602  775,408إيراد الفوائد

236,361223,100إيرادات أخرى

19,965,63616,679,100مجموع اإليرادات

المصروفات

(2,173,785) (3,030,280)تكلفة الموظفين

(1,334,326) (948,808)مصروفات عمومية وإدارية

(1,404,756)(1,430,684)مصروفات استشارية وقانونية

(120,384) (80,696)دعاية وترويج

 )48,127()35,558(مصروف فوائد االيجار

(506,369) (455,005)استهالك

(5,587,747)(5,981,031)مجموع المصروفات

13,984,60511,091,353فائض السنة

--الدخل الشامل اآلخر

13,984,60511,091,353مجموع فائض السنة

المنامة -بنا المنامة -بنا

صـــدر عن ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )23( لســـنة 
2022 بتنظيـــم األمانـــة العامة لمجلـــس التعليم العالي، 

جاء فيه:

 المادة األولى

 ُتنّظـــم األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليم العالـــي، وذلك 
على النحو اآلتي:

األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي )بدرجـــة وكيل 

وزارة(، ويتبعه:
األمين العام المساعد )بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:

1. إدارة البحوث والسياسات.

2. إدارة الخدمات األكاديمية.
3. إدارة االعتمادية والتراخيص.

 المادة الثانية

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

صـــدر عن ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )22( لســـنة 
2022 بتنظيم وزارة شئون الكهرباء والماء، جاء فيه:

المادة األولى

تنّظم وزارة شـــئون الكهربـــاء والماء، وذلك على النحو 
اآلتي:

وزير شئون الكهرباء والماء، ويتبعه:
أواًل: مديـــر عام كفاءة الطاقة )بدرجة وكيل مســـاعد(، 

ويتبعه:
1 - إدارة كفاءة الطاقة والتبريد المركزي.

2 - إدارة الطاقة المتجددة والبحوث.

ثانًيا: إدارة العالقات العامة والدولية.

المادة الثانية

على وزير شـــئون الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمـــل بـــه من تاريـــخ صدوره، وُينشـــر فـــي  الجريدة 

الرسمية.

مرسوم ملكي بتنظيم “أمانة التعليم العالي” مرسوم ملكي بتنظيم “الكهرباء والماء”



أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، على عالقـــات الصداقة 
التاريخيـــة بين مملكة البحرين وروســـيا 
االتحاديـــة، الفًتـــا إلـــى اســـتمرار تطويـــر 
أصعدة التنســـيق المشـــترك وتعزيزها بما 
يعـــود بالخيـــر علـــى البلديـــن والشـــعبين 

الصديقين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه فـــي قصـــر 
القضيبيـــة أمـــس، بحضـــور نائـــب رئيس 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء  مجلـــس 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة، ووزيـــر الخارجية 
الماليـــة  ووزيـــر  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة، وزيـــر الخارجيـــة في 
الفـــروف  ســـيرجي  االتحاديـــة  روســـيا 
بمناســـبة زيارتـــه للبالد، حيث اســـتعرض 
روســـيا  فـــي  الخارجيـــة  ووزيـــر  ســـموه 
علـــى  المســـتجدات  آخـــر  االتحاديـــة 
الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة خاصـــًة 

أوكرانيـــا،  فـــي  األوضـــاع  تطـــورات 
مؤكـــًدا أهميـــة تغليـــب الحـــوار والحلول 
الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي 

بالطـــرق  أوكرانيـــا  فـــي  الصـــراع  لحـــل 
الســـلمية بمـــا يدعـــم الجهـــود اإلنســـانية 
البلديـــن  مصالـــح  ويحقـــق  واإلغاثيـــة، 

الجاريـــن، ويســـهم فـــي إحـــالل الســـالم 
الدائم والشـــامل، وتعزيز األمن والســـالم 

في المنطقة والعالم.

 مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الخارجية في 
روســـيا االتحاديـــة عـــن شـــكره وتقديره 
لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلـــس الوزراء على مـــا لقيه من حفاوة 
االستقبال وكرم الضيافة، متمنًيا لمملكة 

البحرين المزيد من التقدم والتطور.

أكـــد حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البالد 
المعظم، اعتـــزازه بالعالقات التاريخية 
األخويـــة الراســـخة التـــي تجمـــع بيـــن 
ســـلطنة  وشـــقيقتها  البحريـــن  مملكـــة 
ُعمـــان، والتـــي تزداد قـــوًة وتميـــزًا في 
ظـــل الحـــرص المتبـــادل علـــى تعزيزها 

وترسيخ دعائمها.
جاء ذلك خالل اســـتقبال جاللته أمس 
مجلـــس  رئيـــس  الصخيـــر  قصـــر  فـــي 
الشـــورى بســـلطنة ُعمـــان الشـــيخ خالد 
المعولـــي وذلـــك للســـالم علـــى جاللتـــه 

بمناسبة زيارته المملكة.
ورحـــب جاللة الملـــك المعظـــم برئيس 
مجلـــس الشـــورى الُعمانـــي الـــذي نقـــل 
أخيـــه  وتقديـــر  تحيـــات  إلـــى جاللتـــه 
صاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بـــن 
طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة 
وأطيب تمنياته لشعب مملكة البحرين 
أبلغـــه  فيمـــا  والرقـــي،  التقـــدم  بـــدوام 
جاللتـــه بنقل تحياتـــه وأخلص تمنياته 
لجاللة ســـلطان عمان بموفـــور الصحة 
والســـعادة وللسلطنة الشـــقيقة وشعبها 

العزيز بالمزيد من الرخاء والتطور.
وأشـــاد جاللته بالمســـتوى الرفيع الذي 
وصل إليـــه التعاون البحرينـــي العماني 
المثمـــر علـــى المســـتويات كافـــة، مثنيًا 

على الدور المحوري لمجلســـي الشورى 
والنـــواب في مملكـــة البحرين ومجلس 
الشـــورى الُعماني فـــي توثيـــق الروابط 
األخوية وتعزيز وشائج القربى واألخوة 

والمحبة بين الشعبين الشقيقين ودعم 
مسيرة النهضة التنموية في البلدين. 

مذكـــرة  توقيـــع  الملـــك  وبـــارك جاللـــة 
تعـــاون بيـــن مجلـــس النـــواب ومجلس 

الشـــورى العمانـــي والتـــي ستســـهم في 
والتنســـيق  البرلمانـــي  التعـــاون  دعـــم 
القضايـــا  مختلـــف  حيـــال  والتعـــاون 
المشـــتركة بما يعـــزز العالقات األخوية 

ويعـــود بالخيـــر والمنفعة علـــى البلدين 
والشعبين الشقيقين.

ونوه جاللته بهذه الزيارات األخوية لما 
لهـــا من أهمية في توســـيع أطر التعاون 
المســـتوى  علـــى  الخبـــرات  وتبـــادل 
التشريعي والبرلماني وتنسيق المواقف 

في مختلف المحافل البرلمانية.
كمـــا أعـــرب جاللته عـــن تقديـــره للدور 
الريـــادي الذي يضطلع به أخوه صاحب 
الجاللـــة الســـلطان هيثم بن طـــارق آل 
ســـعيد فـــي دعـــم وتطويـــر العالقـــات 
المشتركة، مشـــيدًا بالنهضة الحضارية 
تشـــهدها  التـــي  الرائـــدة  والتنمويـــة 

السلطنة الشقيقة بقيادته.
رئيـــس مجلـــس  أعـــرب  ومـــن جانبـــه، 
الشـــورى الُعمانـــي عن شـــكره وتقديره 
لحضـــرة صاحب الجاللة علـــى ما لقيه 
مـــن كرم الضيافة وحســـن االســـتقبال، 
مثمنـــًا جهـــود جاللته المهمـــة وحرصه 
الدائـــم على توثيـــق العالقـــات الثنائية 
واالرتقاء بمســـتوى التعـــاون البرلماني 
بمـــا يعـــود  البلديـــن  بيـــن  والتشـــريعي 
شـــعبيهما  علـــى  والنمـــاء  بالخيـــر 

الشقيقين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تغليـب الحـوار يدفـع بجهـود اإلغـاثـة وإحالل السـالم

العـالقــات التـاريخيــة مـع ُعمــان تـزداد قـوًة وتميـزاً

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: لحل أزمة أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية

مذكرة التعاون ستسهم في توسيع التعاون البرلماني... جاللة الملك المعظم:
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جاللة الملك المعظم ُمستقِباًل رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان  



أكــد ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، أن إســهامات أبنــاء البحريــن فــي مســيرة 
التنمية والنهضة ســتظل ماثلة في الذاكرة الوطنية، مشــيًدا سموه بدور 
العوائل البحرينية الذي شكل على الدوام رافًدا لمختلف مسارات التنمية 

االقتصادية.

جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه في قصر 
القضيبية أمس، بحضور وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة، عائلـــة الكوهجي، 
حيث أعربوا عن شـــكرهم وتقديرهم 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء على مشـــاعر 
ســـموه الطيبـــة بتقديـــم التعـــازي في 
عبدالحميـــد  األعمـــال  رجـــل  وفـــاة 
هللا،  رحمـــه  الكوهجـــي  عبدالجبـــار 

مثمنيـــن مـــا يوليه ســـموه مـــن حرص 
علـــى التواصـــل مـــع المواطنيـــن فـــي 

مختلف المواقف والظروف.
وخالل اللقاء، اســـتذكر سموه مناقب 
رجـــل األعمال عبدالحميـــد عبدالجبار 
وإســـهاماته  هللا  رحمـــه  الكوهجـــي 
الوطنيـــة، ســـائالً ســـموه المولـــى عـــز 
رحمتـــه  بواســـع  يتغمـــده  أن  جـــل  و 
وُيســـكنه فســـيح جناته، وُيلهـــم أهله 

جميل الصبر وُحسن العزاء.

المنامة -بنا

إسهامات أبناء البحرين ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية
مستذكًرا مناقب عبدالحميد الكوهجي... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أكد ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
التســـامح  أن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
والتعدديـــة الثقافية التـــي امتازت بها 
مملكة البحرين منذ القدم وحتى اليوم 
هـــي مصدر قـــوة تســـعى دوًمـــا للبناء 
عليـــه بمـــا يحقق التطلعات المنشـــودة 
ويعكـــس رؤى حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظم لتكـــون البحريـــن دائًما 

ملتقًى للثقافات والحضارات.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر 
القضيبية أمـــس، بحضور نائب رئيس 
مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة، ووزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفة آل خليفة، المنســـق الدولي 

برهمافيهـــاري  مانديـــر  هنـــدو  لبابـــس 
ســـموه  رحـــب  حيـــث  ســـوامي، 
ببرهمافيهـــاري ســـوامي، وأشـــار إلـــى 
مـــا توليـــه مملكة البحرين مـــن اهتمام 
بتعزيـــز قيم التســـامح واالنفتاح على 
اآلخـــر والتي يتم اســـتلهامها من ديننا 
اإلســـالمي الحنيـــف الذي يحـــث على 
نشـــر قيـــم المحبـــة والتســـامح، إيماًنا 
منهـــا بأهميـــة التقـــارب بين الشـــعوب 

والثقافات وتكريس السالم.
مـــن جانبه، أعرب ســـوامي عن شـــكره 
وتقديره لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء على ما 
يوليه من اهتمام بتعزيز قيم التسامح 
والتقـــارب بيـــن الشـــعوب والثقافـــات 
لمملكـــة  متمنًيـــا  الســـالم،  وتعزيـــز 

البحرين دوام النماء واالزدهار.

المنامة - بنا

التعددية في البحرين منذ القدم وحتى اليوم مصدر قوة
تعزيز قيم التسامح واالنفتاح على اآلخر... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

local@albiladpress.com
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أعلـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة عـــن بدء 
أعمال الدورة السابعة من جائزة “صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة لتقدم المـــرأة البحرينية” أمس 
)الثالثـــاء(، داعيًا مؤسســـات القطاع العام 
والخاص والمجتمـــع المدني واألفراد من 
ذوي االختصـــاص فـــي مملكـــة البحريـــن 
للمشـــاركة فـــي هـــذه الجائـــزة التـــي تـــم 
البـــالد  لعاهـــل  ملكـــي  بأمـــر  إنشـــاؤها 
المعظـــم، وتحمـــل اســـم صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
مـــن منطلـــق حرصهـــا الكبير علـــى تقديم 
الوطنيـــة  الجهـــود  لدعـــم  يلـــزم  مـــا  كل 
الموجهـــة لرفعـــة وتقـــدم نســـاء الوطـــن.  
وفـــي كلمة لها فـــي افتتـــاح الفعالية التي 
حضرها أكثر من 250 شخص وخصصت 
لإلعـــالن عـــن النســـخة الســـابعة للجائزة، 
أشـــارت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري إلـــى “أن أهـــم مـــا 
تتميـــز بـــه جائزة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
لتقدم المـــرأة البحرينية هـــو حجم البناء 
المعرفي والخبرة المتخصصة المكتســـبة 
فـــي توظيف الجائـــزة كأداة علمية ترصد 
التطـــور فـــي الثقافة المؤسســـية الداعمة 
لتقـــدم المـــرأة البحرينية فـــي بيئة العمل، 
وبمـــا يرفع من تنافســـية أدائهـــا وكفاءتها 

المهنية.

التوفيـــق بين المهنــة 
وواجبات األسرة

الصـــدد  هـــذا  فـــي  األنصـــاري  وتحدثـــت 
البحريـــن  مملكـــة  مؤسســـات  قيـــام  عـــن 
باســـتحداث العديد من السياسات ووضع 
التدابيـــر وتطويـــر األنظمـــة اإلدارية التي 
مـــن شـــأنها أن تراعـــي توفيق المـــرأة بين 
مسؤوليات المهنة وواجبات األسرة، وهو 
مـــا أكدتـــه نتائج آخـــر إصدار مـــن التقرير 
الوطنـــي للتوازن بين الجنســـين، مشـــيرة 
إلـــى أن أهميـــة وجـــود الثقافـــة المراعية 
للتوازن بين الجنســـين ال يعني بالضرورة 
القيـــام بعمليات حســـابية دقيقة لتحقيق 
هـــذا التـــوازن، وليس هو المعيـــار الوحيد 
الـــذي يعكـــس تنافســـية المشـــاركين فـــي 
الجائـــزة، بـــل تهتـــم الجائزة بالممارســـات 
النوعيـــة التـــي تصـــب فـــي اتجـــاه دعـــم 
كافـــة  إلـــى  والنظـــر  المـــرأة،  ومســـاندة 

العناصر التي تؤدي لذلك.
بالمســـاهمات  العـــام  األميـــن  وأشـــادت 

القّيمـــة ألعضاء لجنة الجائـــزة وحرصهم 
علـــى تطويـــر معاييرهـــا بما يتناســـب مع 
متطلبات كل مرحلة عمل، وبما يستجيب 
لتوجهـــات ولمبـــادرات الخطـــة الوطنيـــة 
وكشـــفت  البحرينيـــة.  المـــرأة  لنهـــوض 

مـــن  عـــددا  اعتمـــدت  الجائـــزة  لجنـــة  أن 
التوصيات التي تقدمت بها فرق التدقيق 
للمجلـــس  العامـــة  باألمانـــة  والتقييـــم 
األعلـــى للمـــرأة، من أهمها اعتمـــاد التقرير 
الوطنـــي للتـــوازن بين الجنســـين كمصدر 

لمؤسســـات  الجائـــزة  بيانـــات  لتغذيـــة 
القطـــاع العـــام المشـــاركة فيـــه، وضرورة 
قيـــاس انعكاســـات مـــا تم اســـتحداثه من 
منهجيـــات وخطـــط خـــالل فتـــرة جائحة 
)كوفيـــد19-(، بما في ذلك برامج التعافي 
التـــوازن  علـــى  ذلـــك  وأثـــر  االقتصـــادي، 
بين العمـــل والحيـــاة االجتماعيـــة )للمرأة 
ذلـــك  وارتبـــاط  والمســـتفيدة(  العاملـــة 
باإلنتاجيـــة والـــوالء الوظيفـــي، باإلضافة 
إلـــى اســـتثمار مخرجـــات عمـــل الجائـــزة 
عنـــد إعداد تقرير تقييـــم الخطة الوطنية 
لنهوض المرأة البحرينية “الحالية” لألخذ 
بأفضـــل المبـــادرات وقصـــص النجاح عند 
وضـــع توجهاتها المســـتقبلية، إضافة إلى 
اعتبار الجائزة أحد المصادر المعرفية في 
مجال تقدم المرأة وإضافة نوعية للخبرة 

الوطنية.

أربع فئات تشملها الجائزة

وخالل حفل إطالق النســـخة السابعة من 
الجائـــزة في مقر المجلـــس األعلى للمرأة، 
جـــرى عـــرض فيلـــم توضحي بشـــأن هذه 
الجائزة التي تمنح ضمن أربع فئات تشمل 
ومؤسســـات  العـــام  القطـــاع  مؤسســـات 
المجتمـــع  ومؤسســـات  الخـــاص  القطـــاع 
المدني واألفراد من ذوي االختصاص في 
مجال تقدم المرأة البحرينية مع اإلشـــارة 
إلـــى أن آخـــر موعـــد للتقـــدم للجائـــزة هو 
األول من ســـبتمبر 2022 وذلك إلكترونيًا 
www.scw. اإللكترونـــي:  الموقـــع  عبـــر 

hrhaward  /bh

أعضاء لجنة الجائزة 

وتضم لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة فـــي عضويتها 
كل مـــن عضـــو المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
مريم أحمـــد جمعان، والرئيـــس التنفيذي 
شـــركة نفط البحرين )بابكو( عبد الرحمن 
عبـــد الحســـين جواهري، ورئيـــس جامعة 
المضحكـــي،  شـــاهين  جواهـــر  البحريـــن 
ووكيـــل االقتصاد الوطني بـــوزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطني آمنة أحمد الرميحي، 
العمـــل  لصنـــدوق  التنفيـــذي  والرئيـــس 
“تمكين” حســـين محمد رجـــب، والرئيس 
محمـــد  نجـــالء  “ســـيكو”  لــــ  التنفيـــذي 
الشـــيراوي، والقائم بأعمـــال نائب الرئيس 
بالهيئـــة  العمليـــات  لشـــؤون  التنفيـــذي 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي عبـــد الرزاق 
محمد القحطاني، ومدير عام السياســـات 
واألجـــور بجهـــاز الخدمـــة المدنيـــة خليل 

عبد الرسول بوجيري.

أهم أهداف الجائزة

ويشـــار إلـــى أن “جائـــزة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة لتقدم المـــرأة البحرينيـــة” تهدف 
إلى إبـــراز جهود الوزارات والمؤسســـات 
الرســـمية والخاصة ومؤسسات المجتمع 
المدنـــي واألفراد الداعميـــن لتقدم المرأة 
البحرينيـــة وضمـــان أوجـــه التوفيق بين 
واجباتهـــا العمليـــة واألســـرية، وتشـــجيع 
الرســـمية  والمؤسســـات  الـــوزارات 
والخاصة ومؤسســـات المجتمـــع المدني 
على زيادة نســـبة تواجد وفاعلية المرأة 
وتبوئهـــا  المؤسســـة،  فـــي  البحرينيـــة 
مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وتشـــجيع 
الرســـمية  والمؤسســـات  الـــوزارات 
والخاصة ومؤسســـات المجتمـــع المدني 
علـــى التمثيـــل المؤسســـي والمشـــاركات 
المســـوحات  وإعـــداد  الخارجيـــة 
والدراســـات والبحـــوث الداعمـــة لتقـــدم 
بيـــن  والتـــوازن  البحرينيـــة  المـــرأة 
الجنسين، واإلســـهام في متابعة الجهود 
الوطنيـــة نحـــو تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة 
التنميـــة،  فـــي  احتياجاتهـــا  وإدمـــاج 
والمؤسســـات  الـــوزارات  وتشـــجيع 
الرســـمية والخاصة ومؤسسات المجتمع 
المدني على بناء قدرات وخبرات المرأة 
البحرينية واالســـتفادة من هذه القدرات 
والخبـــرات فـــي تنميـــة المجتمـــع، وإبراز 
وتقديـــر الجهود والمبادرات والمشـــاريع 
واإلنجـــازات الفرديـــة الموجهـــة إلدمـــاج 
احتياجـــات المرأة وتمكينها بما يســـاهم 
فـــي  اإليجابـــي  التغييـــر  إحـــداث  فـــي 
المجتمـــع ويحقـــق التنميـــة المجتمعيـــة 

المستدامة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بدء أعمال الدورة الـ7 لجائزة األميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية
األنصاري: أداة علمية ترصد التطور في الثقافة المؤسسية الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين

التنفيـــذي  للرئيـــس  كلمـــة  وخـــالل 
“بابكـــو”  البحريـــن  نفـــط  لشـــركة 
عضـــو لجنـــة الجائـــزة عبدالرحمـــن 
جواهري، أعرب عن خالص التقدير 
تتوالهـــا  التـــي  الكبيـــرة  للجهـــود 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
قرينة عاهل البالد المعظم رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة حفظها هللا، 
على صعيـــد تقدم المرأة البحرينية 
وضمـــان اســـتدامة وتطويـــر هـــذه 
المســـيرة المباركة، التـــي نتمنى لها 

المزيـــد من االزدهـــار والنماء. واعتبر جواهـــري الجائزة من 
أكثـــر المبادرات النوعية التي تمتاز بحجم أثرها البالغ على 
أرض الواقـــع، وذلك من منطلق خبرته الشـــخصية المتمثلة 
فـــي المشـــاركة في الجائزة كمؤسســـة في القطـــاع الخاص 
والذي أثبت تنافسية مؤسسته في دعم المرأة العاملة ونيل 
شـــرف الفوز بالجائزة – مرتين - في شركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويات، ومما تجدر اإلشـــارة إليه أن جواهري يعد 

أحـــد القادة البارزين فـــي دعم المرأة 
والـــذي أثبت جدارته من خالل عملة 
المباشر من خالل عضويته في لجنة 
الجائزة والســـعي الى تطوير الثقافة 
المؤسســـية الداعمـــة لتقـــدم المـــرأة، 
وبما يتوافـــق مع التوجهات الوطنية 

في مجال التوازن بين الجنسين.
مـــع  التعـــاون  بـــأن  جواهـــري  وبيـــن 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة ســـهل عمل 
المؤسســـة في تبني ثقافـــة وتطبيق 
التـــوازن بيـــن الجنســـين  ممارســـات 
لتصل المؤسســـة لدرجة متقدمة من 
الدعـــم للمرأة العاملة، ومنها على ســـبيل المثال ما تم تبنيه 
مؤخرًا من قبل المؤسسة، حيث تم تشكيل مجلس لتكافؤ 
الفرص في شـــركة نفط البحرين “بابكو” برئاسته وبعضوية 
عدد من القياديين بالشـــركة؛ لتعزيز التوازن بين الجنســـين 
في بيئة العمل، وهذا كله يأتي في ســـياق ما تحرص عليه 
الشـــركة الوطنيـــة العريقة لالرتقـــاء بمســـاهمات المرأة في 

جميع مواقع العمل.

أشـــادت وكيل االقتصاد الوطني 
واالقتصـــاد  الماليـــة  بـــوزارة 
الوطنـــي آمنـــة أحمـــد الرميحـــي 
بجائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة لتقدم المـــرأة البحرينية؛ 
تعـــد  الجائـــزة  هـــذه  أن  مؤكـــدة 
مـــدى  لقيـــاس  األدوات  إحـــدى 
الحكوميـــة  المؤسســـات  التـــزام 
والخاصـــة ومؤسســـات المجتمع 
إدمـــاج  بتطبيقـــات  المدنـــي 
احتياجـــات المـــرأة فـــي برامجها 

وخططها.
وبينت وكيـــل االقتصاد الوطني 
بوزارة المالية واالقتصاد الوطني 
أهميـــة هـــذه الجائـــزة وعالقتهـــا 
بالتقريـــر الوطنـــي للتـــوازن بيـــن 
الجنســـين باعتباره اليـــوم اآللية 
مملكـــة  تمكـــن  التـــي  الوطنيـــة 

جهودهـــا  قيـــاس  مـــن  البحريـــن 
الوطنية في مجـــال التوازن بين 
الجنسين ومن مقارنتها بالجهود 
اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي جميـــع 
وبصـــورة  التنمويـــة  المجـــاالت 

شاملة.
كمـــا شـــجعت الرميحـــي الجهات 

للمشـــاركة بفاعلية فـــي الجائزة؛ 
لتوضيح حجم استثمار البحرين 
في مكونها البشـــري على أســـس 
التـــوازن والعدالة بين الجنســـين 
وبمـــا ينعكس إيجابـــًا على وضع 
مملكة البحرين علـــى الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.

الرميحي: الجائزة تقيس التزام المؤسسات بتطبيقات إدماج احتياجات المرأةجواهري: تشكيل مجلس لتكافؤ الفرص في شركة “بابكو”

آمنة أحمد الرميحي عبدالرحمن جواهري

البحريـــن  جامعـــة  رئيـــس  أكـــدت 
وعضو لجنة “جائزة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة لتقدم المـــرأة البحرينية” 
أن  المضحكـــي  شـــاهين  جواهـــر 
هذه الجائـــزة أصبحت نهجـــًا علميًا 
مرموقـــًا وموثوقـــًا بعـــد أن راكمـــت 
الكثير من التجـــارب النوعية خالل 
دوراتها الســـت السابقة، مشيرة إلى 
أن مملكـــة البحريـــن تفخـــر بامتالك 
هـــذه األداة الوطنيـــة الرائـــدة فـــي 

مجال رصد تقدم المرأة
كشـــفت  صلـــة،  ذي  صعيـــد  وعلـــى 
المضحكـــي عـــن اســـتعداد جامعـــة 
البحريـــن الســـتضافة منتـــدى يضم 
تكافـــؤ  لجـــان  وممثليـــن  رؤســـاء 
القطـــاع  مؤسســـات  فـــي  الفـــرص 
العـــام بمملكة البحريـــن، بما يواكب 
أعمـــال الجائزة، الســـتعراض أفضل 
الممارســـات والتطبيقات في مجال 
تقـــدم المـــرأة المرصـــودة من خالل 

المشاركة في الجائزة.

المضحكي: منتدى الستعراض أفضل ممارسات تقدم المرأة

جواهر شاهين المضحكي
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للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  تفقد 
ــشــيــخ مــحــمــد بن  الـــفـــريـــق طــبــيــب ال
عبدهللا آل خليفة مركز حالة بوماهر 
ــّرق، وذلـــك  ــحـ ــمـ الــصــحــي بــمــنــطــقــة الـ
تطبيق  مــســتــجــدات  عــلــى  ــوقــوف  ــل ل
ــامــج الــتــســيــيــر الـــذاتـــي وتــقــديــم  ــرن ب
الــخــدمــات الــصــحــيــة عــلــى مــــدار 24 
ساعة ضمن 9 مراكز صحية بمختلف 
في  يسهم  بــمــا  المملكة،  مــحــافــظــات 
القطاع  تــطــويــر واســتــدامــة خــدمــات 
وتحقيق  كــفــاءتــه  وتــعــزيــز  الــصــحــي 

التغطية الصحية الشاملة.
عبدهللا  بن  محمد  الشيخ  واستعرض 
ــعــمــل في  ال آل خــلــيــفــة مــســتــجــدات 
ــــي لــمــراكــز  ــذات ــ مـــشـــروع الــتــســيــيــر ال
ُيطّبق  الــذي  األولية  الصحية  الرعاية 
محافظة  في  تجريبية  بصورة  حالًيا 
المحرق كمرحلة أولى ومن ثم سيعمم 
المملكة،  محافظات  جميع  على  تباًعا 
وبما يكفل حرية االختيار واالستدامة 
ــن  ــوطـ ــب فــــي مــصــلــحــة الـ ــصـ ــا يـ ــمـ بـ
ــا عـــن تــقــديــره لما  والـــمـــواطـــن، مــعــرًب
الجميع من حرص على تعريف  أبداه 
أهـــالـــي مــحــافــظــة الــمــحــرق بــبــرنــامــج 
)اختر طبيبك( الذي يندرج ضمن هذا 
تحقيق  على  ينعكس  وبما  المشروع 

األهداف اإليجابية المرجوة منه.

الــشــيــخ محمد بــن عــبــدهللا آل  وأكـــد 
الــذاتــي  التسيير  مــشــروع  أّن  خليفة 
الحكومة  برنامج  مــع  متوافًقا  يأتي 
وتجسيًدا لألهداف المنبثقة من رؤية 
وتنفيًذا   2030 االقتصادية  البحرين 
للمبادرات الوطنية الرامية لالستمرار 
في تحسين جودة الخدمات الصحية 
الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن واســتــدامــتــهــا 
ــادئ الــعــدالــة  بــجــودة عــالــيــة وفـــق مــب
كان  والـــذي  واالســتــدامــة  التنافسية 
الــمــرتــكــز األســـاســـي إلطــــالق بــرنــامــج 

الضمان الصحي الوطني )صحتي(.
ــع خـــالل الـــزيـــارة عــلــى مختلف  ــل واّط
ــذي يــعــد مــركــًزا  ــ أقـــســـام الــمــركــز، والـ
واالعتزاز  الفخر  على  يبعث  ا  نموذجيًّ
بــمــا بــلــغــتــه الــخــدمــات الــصــحــيــة في 
المملكة من تطور كبير، وذلك بحضور 
للصحة  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
إبــراهــيــم الــنــواخــذة ورئــيــس مجلس 
األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  أمناء 
أعضاء  من  وعــدد  محمد  عبدالوهاب 
لمراكز  التنفيذي  والرئيس  المجلس 
الرعاية الصحية األولية جليلة السيد.
المجمعات  إلــى نقل عــدد مــن  وأشـــار 
مركز  مــن  الصحية  الــخــدمــات  لتلقي 
بوماهر  حالة  لمركز  الصحي  المحرق 
القرار  هــذا  اتخاذ  تم  حيث  الصحي، 

والعمل به من مايو 2022 بعد دراسة 
الخدمة  تقديم  إمكانية  عــن  شاملة 
لمرتادي  الصحية  والــرعــايــة  الطبية 
األنسب،  بالطريقة  الصحية  المراكز 
كــمــا تـــم الـــلـــقـــاء بــمــحــافــظ الــمــحــرق 
للتوضيح  المنطقة  أهــالــي  وبممثلي 
االستفادة  الخدمة  لمتلقي  يمكن  بأنه 
مـــن جــمــيــع الــخــدمــات الــصــحــيــة في 
ــمــراكــز الــصــحــيــة بــكــل أريــحــيــة لما  ال
يتمتع به مركز حالة بو ماهر الصحي 
لتقديم  تؤهله  وإمكانيات  سعة  مــن 
فترة  تقليل  في  تكمن  التي  الخدمة 
في جميع محطات  للمريض  االنتظار 

المركز  في  الصحية  الخدمات  تقديم 
والصيدلية  المختبر  فيها  بما  الصحي 
ــعـــالج الــطــبــيــعــي وخـــدمـــات قسم  والـ

األشعة.
كــمــا يــحــتــوي الــمــركــز عــلــى عـــدد أكبر 
وأطباء  العائلة  ألطباء  العيادات  من 
األسنان لتطبيق برنامج اختر طبيبك 
ــذاتــي  ال الــتــســيــيــر  لــمــشــروع  للتهيئة 
الــذي تــم االنــتــهــاء مــن التسجيل في 
فـــي محافظة  مـــراكـــز صــحــيــة  ثـــالث 
الوطني  البحرين  بنك  )مركز  المحرق 
الصحي في الدير -مركز بنك البحرين 
الوطني الصحي في عراد -مركز بنك 

البحرين والكويت الصحي في الحد( 
مطلع  فــي  الــفــعــلــي  لتطبيق  وســيــتــم 
الذي سيتم فيه توزيع  الجاري  الشهر 
بطاقات صحتي على مرتادي المراكز 
الضمان  لمشروع  المطبقة  الصحية 

الصحي.
 كما تمت دراسة الموقع االستراتيجي 
وســعــة مــركــز حــالــة بــومــاهــر الصحي 
من ناحية عدد غرف األطباء لتقديم 
خــدمــة مــتــابــعــة مـــرتـــادي الــمــركــز في 
وتقديم خدمة  اختار طبيبك  برنامج 
ــة الــمــســتــعــجــلــة ضــمــن إطـــار  ــايـ ــرعـ الـ
الرعاية الصحية األولية على مدار 24 

ساعة، حيث تمت دراسة بعد المسافة 
بــاإلضــافــة  الصحية  الــمــراكــز  لــمــواقــع 
الــجــامــعــي،  حــمــد  الــمــلــك  لمستشفى 
المستعجلة  الحاالت  الستقبال  وذلك 
األولية  الصحية  الرعاية  إطــار  ضمن 
المحرق  محافظة  فــي  مــواقــع   3 فــي 
حمد  الملك  مستشفى  طـــوارئ  وهــي 
ــحــاالت  الــــذي يــمــكــن مــعــايــنــة هـــذه ال
حالة  ومركز  المستشفى  طــوارئ  في 
البحرين  بنك  ومركز  الصحي  بوماهر 
الــحــد، وذلــك  والــكــويــت الصحي فــي 
شاملة  طبية  رعــايــة  عــلــى  للحصول 
مشيًرا  عــالــيــة،  جـــودة  ذات  بمعايير 
ــذ فــي االعــتــبــار  ــه ســيــتــم األخــ ــى أنـ إلـ
اســتــمــراريــة الــعــالج حسب الــظــروف 

الصحية واالجتماعية.
الـــشـــراكـــة  تــحــقــيــق  أن  إلـــــى  ونــــــــّوه 
ــتــــواصــــل الــمــبــاشــر  ــ الــمــجــتــمــعــيــة وال
الــمــســتــفــيــديــن يمثل  وتــحــقــيــق رضـــا 
ــداف تطوير  أولـــويـــة قــصــوى فــي أهــ
برنامج الرعاية الصحية في المملكة. 
وعبر في هذا الصدد عن خالص شكره 
وتقديره إلى محافظ المحرق وممثلي 
األهالي في المجلسين النيابي والبلدي 
ومختلف األهالي على تعاونهم الكبير 
التسيير  مشروع  إلنجاح  وتعاضدهم 
الذاتي بما ينعكس إيجاًبا على تطوير 

مستوى الخدمات الصحية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

محافظة المحرق أولى من ستطبق برنامج “التسيير الذاتي”
مستشفى الملك حمد يستقبل الحاالت المستعجلة... محمد بن عبداهلل:

عبد اهلل أحمد منصور آل رضي

قصيدة في رثاء األب الحاج صادق محمد مكي 
البحارنة رحمه هللا تعالى وأسكنه فسيح جنانه

ـََقـْد َفـَقـْدَنا َصاِدقـًا “ “ َفـل

استغالل قطر لكأس العالم للترويج للشذوذ تشويه للفطرة السليمة
سرعة طرح مشروع إعادة بناء مسجد الشيخ أحمد الفاتح... “األعلى اإلسالمي”:

عقد المجلس األعلى للشــئون اإلســامية صباح أمس، جلســته االعتيادية عن بعد عبر االتصال المرئي برئاســة رئيس 
المجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة. 

المجلس  ثمن  الجلسة،  مستهل  وفي 
ــتــي قــام  ــارة الــرســمــيــة ال ــزيـ نــتــائــج الـ
البالد  ملك  من  بتكليٍف  الرئيس  بها 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  المعظم 
جمهورية  إلــى  خليفة،  آل  عيسى  بن 
تــتــارســتــان الــروســيــة لــلــمــشــاركــة في 
1100 على  الــــ  بــالــذكــرى  احــتــفــاالتــهــا 
ـــا مـــن قبل  اعـــتـــمـــاد اإلســــــالم رســـمـــيًّ
الفولجا،  حوض  في  البولغار  شعوب 
والــمــشــاركــة فــي أعــمــال مــؤتــمــر قمة 
الثالثة  الــدولــيــة  االقــتــصــاديــة  قـــازان 
عشرة بين روسيا والعالم اإلسالمي. 

واستمع فــي هــذا الــصــدد إلــى عرض 
مــوجــز عـــن الـــزيـــارة وعـــن لــقــائــه مع 
الروسية  تتارستان  جمهورية  رئيس 
عنه  أعــرب  ومــا  مينيخانوف،  رستم 
من اعتزازه بمشاركة مملكة البحرين 
عمق  يعكس  بما  المناسبة  هــذه  فــي 
الصديقين،  الــبــلــديــن  بــيــن  الــعــالقــات 
هدية  بنقل  بتوجيهاته  علًما  وأخـــذ 
ــى مــتــحــف جــمــهــوريــة  ــ الـــبـــحـــريـــن إلـ
قازان  العاصمة  في  الكبير  تتارستان 
زوار  لجميع  متاحة  رؤيــتــهــا  لتكون 
عن  عبارة  وهــي  ومرتاديه،  المتحف 
النبي  بعثها  الــتــي  لــلــرســالــة  مــجــســم 
ــى آلــه  ــكــريــم صــلــى هللا عــلــيــه وعــل ال
البحرين  حــاكــم  إلــى  وســلــم  وصحبه 

ــثــامــن الــهــجــري  ــهــا فـــي الـــعـــام ال وأهــل
دين  فدخلوا  ميالدية،   630 الموافق 
فور  وإيماًنا  وتصديًقا  اإلسالم طوًعا 
 1435 إليهم؛ أي قبل حوالى  ورودها 
للتوجيهات  وتنفيًذا  ذلك،  إلى  عاًما.  
الــســامــيــة مـــن لـــدن حــضــرة صــاحــب 
الجاللة ملك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، وجه المجلس إلى سرعة طرح 
الشيخ  بــنــاء مسجد  إعـــادة  مــشــروع 
أحمد الفاتح الواقع على شارع أحمد 
الــزبــارة  شـــارع  مــع  المتقاطع  الــفــاتــح 
بالقضيبية في مناقصة عامة بعد أن 
تم االنتهاء من الخدمات االستشارية 
وأخذ الموافقات المطلوبة واستصدار 
ــي ســيــاق  ــة. وفــ ــالزمــ ــ الــتــراخــيــص ال
كبيٍر  باستياٍء  المجلس  تابع  منفصل، 
لترويج  الممنهجة  الحمالت  تنامي 
العالم  في  الجنسي  الشذوذ  فاحشة 
بقيادة قوى ومنظمات عالمية تسعى 
جـــاهـــدًة لــتــشــويــه الــفــطــرة الــبــشــريــة، 
وهــــدم الــقــيــم الــديــنــيــة واألخــالقــيــة 
المجتمعات  واختراق  واالجتماعية، 
الــمــحــافــظــة، وخــصــوًصــا اإلســالمــيــة 

منها، لزعزعة قيمها السوية.
القاطع  رفضه  على  المجلس  وشــدد 
الــنــشــاز،  الشيطانية  الــحــمــالت  لتلك 
والشعوب  والمنظمات  الــدول  داعــًيــا 

اإلســالمــيــة وكـــل مــنــاصــري الــفــطــرة 
الــســلــيــمــة مـــن جــمــيــع األديـــــــان إلــى 
ــًدا فــي وجــه تلك  ا واحـ الــوقــوف صفًّ
ــدم الــســمــاح  الــحــمــالت الــمــنــكــرة، وعــ
باستغالل  خلفها  تقف  التي  للجهات 
أو  الفنية  أو  الــريــاضــيــة  الــمــنــاســبــات 
الثقافية، وباألخص بطولة كأس العالم 
لكرة القدم بدولة قطر، لتكون منطلًقا 
امــة،  ــهــدَّ وال الــبــاطــلــة  الـــدعـــوات  لتلك 
واتــخــاذ مواقف وخــطــوات جادة  بل 
ج لــهــا، وشن  وشــجــاعــة ضــد مــن يـــروِّ
حمالت مقابلة لمناصرة قيم الفضيلة 

والفطرة السليمة.
االستقرار  دعــائــم  أنَّ  المجلس  وأكــد 
في  تكمن  اإلسالمية  مجتمعاتنا  في 
التمسك بشرع هللا وعاداتنا الكريمة، 
ــتـــرك لــلــمــحــافــظــة  ــرص الـــمـــشـ ــ ــحـ ــ والـ
واحــدة  يــًدا  الــدائــم  والتكاتف  عليها، 

لترسيخها وتأكيدها وتعزيزها. 
المجلس  استنكر  آخر،  وفي موضوع 
متطرفين  مستوطنين  قــيــام  بــشــدة 
المسجد  باحات  باقتحام  إسرائيليين 
ــارك تـــحـــت حــمــايــة  ــ ــب ــ ــم ــ األقــــصــــى ال
هذا  أن  مؤكًدا  اإلسرائيلية،  الشرطة 
لمشاعر  استفزاٌز  فيه  الشنيع  الفعل 
المسلمين، وعدم احترام لمقدساتهم، 
داعـــًيـــا الــــدول الــعــربــيــة واإلســالمــيــة 

والعالم كله إلى اتخاذ موقف واضح 
ــات  ــدافـ ــهـ ــتـ لـــوقـــف مـــثـــل هـــــذه االسـ

المرفوضة والمستفزة. 
ــمــجــلــس  ــرض ال ــعــ ــ ــت بـــعـــد ذلـــــــك، اســ
الجوامع  إنشاء  متابعة  لجنة  تقرير 
ــة طــلــبــات  ــالثـ ــأن ثـ ــشـ ومــلــحــقــاتــهــا بـ
بخصوص  المجلس  من  عليها  محالة 
الـــخـــرائـــط والـــرســـومـــات الــهــنــدســيــة 
أحدها  جديدة؛  جوامع  ثالثة  إلنشاء 
في مدينة حمد، واآلخران في مدينة 
سلمان، وقرر الموافقة على توصيات 

اللجنة ومالحظاتها الفنية. 
ــة  ــع عــلــى مـــذكـــرة مـــن األمــان ثـــم اطــل
في  المستجدات  آخــر  بــشــأن  الــعــامــة 
تنفيذ خطة المجلس إلعمار الجوامع؛ 
ــا بــتــوقــيــع الــعــقــود  ــًم حــيــث أخــــذ عــل
الشيخ حمد  جامع  لمشروعْي صيانة 
وللخدمات  سترة،  وجامع  بالمحرق 
بن  جامع  بناء  لمشروعْي  الهندسية 
حويل بالرفاع الشرقي، وجامع جديد 
كما  النعيم،  بحالة  مناسبات  وصــالــة 
أخذ علًما باعتماد التصاميم والرسوم 
ــمــشــروعــْي بــنــاء جــامــع  الــهــنــدســيــة ل
كـــرزكـــان وجــامــع الــمــعــامــيــر، وجـــاري 
والتنفيذية  الفنية  الرسومات  إعــداد 
ــًدا  ــمــهــي ــيـــص ت ــراخـ ــتـ ــدار الـ ــتــــصــ الســ

لطرحهما في مناقصتين عامتين. 
الرسائل  باستعراض  جلسته  واختتم 
ما  بشأنها  واتــخــذ  الـــوراد،  والطلبات 

يلزم.

المنامة - بنا

َتْهـُمُل لَِفـْقـِدَك  َعْيِنيي 
َفٍأْجبُتُهـم َهـا َقـْد َمَضى
َصاِدقـًا َفـَقـْدَنا   َفـلـََقـْد 
ُمْضِنيـًَا َفـْقـَدًا  َكــاَن  َقـْد 
ُتـَرى َيـا  لِـــــَم  ــادٌق  َصـ َيــا 
َنى الـدُّ َجـاَل  َفـاِرَسًا  َيا 
ِبـأَنَُّكـْم َعِلْمَت  َقـْد  َهـْل 
ُتِظلُّـَنا َأنـــَت  ُكـنَت  ٍقـــــْد 
َحــاِضــَرًا ِفيَنـا  ُكنَت  َقــد 
َنا ِعـزِّ َمْصـَدَر  ُكْنَت  َقـْد 
لِـَذا الَحاِني  األَب  ُكنَت 
ــٌة ـــ ــا ِهـــــَي ِســنَّ ـــ ــَم ـــ ـــَّ ــن ـــ ــِك َل
ــنــِزٌل ــَك َم ـــ ــنــا ِب ـــْم َضــمَّ َك
ُقرَبُكم َيْعَشُق  الُكلُّ  َو 
َمـْن فـيَك  َفَقـدَنـا  َفَلَقـْد 
الَِّذي أَي  ــرَّ ال َصاِحَب  َيا 
ــيٌّ َصـــــــاِدٌق ــ ــٌم  َوِفـ ـــ ــْه َش
َساِعـيًا َعَرْفـتـَُك  َفَلَقـْد 
اَل ُمَتَفـضِّ ُمـــــَتــَســاِمــَحـــــًا 
َصْبُرُكـْم َحـِلْيـٌم  َفِطـٌن 
إْذ ــاِس  الــنَّ ُكـلَّ  َأْحــَبــْبــَت 
ــوَك الــُحـــــبَّ ال ـــ ــاَدُل َقـــــْد َب
ـًة َجـنَّ ــَك   ـــ ربُّ َيــْجـــــِزيــَك 
َطاِهــَرًا َمـــــاًء  َيْسِقـيٍك 

ــأَُل ــْس َو الــُكـــــلُّ َمـــــا ِبــي َي
ــاِضــُل ـــ ــٌل َكـــــــِريـــٌم  َف ــــ َرُجـ
ُمعِضُل َخْطٌب  الَفقـُد  ٍو 
َيْقـُتُل َمــا  َنى  الضَّ ِمــَن  َو 
ـــــُل ــْم َتــَتــَعـــــجَّ ـــ ــُك ـــ ــِل ــْي ــَرِحـــ ِب
ــُل ـــ ــَرجَّ ــَت ـــ ــِرِه َي ــــ ــْهـ َعـــــــْن َمـ
ــُل ــَقـــ ــْن ــاِب َربِّـــــــَك ُت ــِرَحـ ــــ لِـ
ــُل ـــ ــَك َأْجــَم ــلِّ ــِظـــ َعـــــيــٌش ِب
الَمحَفـُل َيِطـيُب  ِبُكْم  َو 
ــَفـــــاَءُل ــْم َنــَتـــ ـــ ــوِدُك ــوُجـــ ـــ ِب
ــاَءَك َنـــأَمـــــــُل ــ ـــ ــ ــَق ــ ـــــا َب ُكـــــنَّ
ــْتــَمــًا َيـــــرَحــُل َفــالـــــُكـــــلٌّ َحـــ
الَمنِزُل َيبِكي   الــَيــوَم  َو 
ـــــَك َتــْرَحــُل َمـــا ُخـــــلــُت أنَّ
ــُل ـــ ــَخ ـــ ــْب َي ال  ــِه  ــاِئـ ــَطـ ــــ ــَعـ ِبـ
ُيـؤَمُل ــَداِئـــــِد  الــشَّ َوْقـــــَت 
َتـْنُكـُل ال  َوْعـــِدُكـــْم  ــْن  َعـ
ــًا  َتـــــبــُذُل ــ ــي الـــــِبــرِّ َدوَمـ ِف
َيحِمُل َقلـُبَك  ُحـْقـَد  اَل 
ـــــُل ــَعــاِب َيــَذلِّ َأْعـــــَتــى الــصِّ
َتــْســأُل َعـنُهـم  ُكــنــَت  َقـــــْد 
ُل ــدَّ ـــ ــَب ـــ ــَت َي َو ال   ــْبـــــَلــى   يـــ
ــُل َلـــــُكـــــُم الــُقـــــُطـــــوُف ُتـــــَذلَّ
ــْدَوُل ـــ َيــْجـــــِري ِبـــِه َلـــَك َج
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عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
الزياني، حرص مملكة البحرين الدائم 
والتعايـــش  التســـامح  ترســـيخ  علـــى 
والثقافـــات  األديـــان  بيـــن  الســـلمي 
واحتـــرام الحريات الدينيـــة، كثوابت 
الدينيـــة  قيمهـــا  مـــن  نابعـــة  راســـخة 
وثوابتهـــا  األصيلـــة  والحضاريـــة 
الدستورية والتشـــريعية بالتوافق مع 
المعاييـــر الحقوقيـــة العالمية في ظل 
النهـــج اإلنســـاني لملك البـــاد الُمعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
أمـــس،  افتتاحـــه،  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
حريـــة  األفـــق..  “توســـعة  مؤتمـــر 
الديـــن والمعتقـــد”، الذي عقـــد برعاية 
ملكية ســـامية وبالتعـــاون بين مملكة 
البحريـــن واالتحـــاد األوروبـــي، حيث 
نقـــل وزير الخارجية تحيـــات وتقدير 
صاحـــب الجالة الملك الُمعظم، راعي 
المؤتمـــر، وولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، إلى جميع 
المشـــاركين في هـــذا المؤتمـــر، والذي 
يجمع المشرعين وصانعي السياسات 
الديـــن  قـــادة  مـــع  والدبلوماســـيين 

والمجتمع.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن فخره 
البحريـــن  مملكـــة  بتاريـــخ  واعتـــزازه 
مـــن  والمســـتمدة  األصيلـــة،  وقيمهـــا 
الحنيـــف،  اإلســـامي  ديننـــا  مبـــادئ 
تجـــاري  كمركـــز  العريقـــة  وتجربتهـــا 
ترســـيخ  فـــي  أســـهم  مـــا  إقليمـــي، 

التســـامح والتعايش واحترام األديان 
وترابـــط  والثقافـــات،  والمعتقـــدات 
النســـيج االجتماعي، وتوطيد ريادتها 
في المنطقة كموطن لجميع الطوائف 

الدينية.
البحريـــن  مملكـــة  بترحيـــب  ونـــوه 
بممارســـة الجميـــع شـــعائرهم الدينية 
ومعتقداتهـــم بـــكل حريـــة واطمئنان، 
مشـــيًرا إلـــى تواجـــد المســـاجد بجوار 
للطائفـــة  كنيـــس  ومنهـــا  الكنائـــس، 
وآخـــر  للهنـــدوس  ومعبـــد  اليهوديـــة 
للســـيخ، تنسجم جميعها في إطار من 
الود والتجانس، وكان أحدثها افتتاح 
كاتدرائية ســـيدة العـــرب الكاثوليكية 
فـــي عوالي على أرض تبرع بها جالة 

الملك الُمعظم.
وأكد الوزير حرص مملكة البحرين في 

ظـــل قيادة جالة الملـــك المعظم على 
ترســـيخ ثقافـــة التســـامح والتعايـــش 
واإلخاء والتضامن اإلنســـاني، ونشـــر 
قيم الســـام والتعـــاون والحـــوار بين 
مختلـــف األديـــان والحضـــارات، ونبذ 
النزاعات المثيرة لانقسام والكراهية 
وتكريـــس  العنصريـــة،  أو  الدينيـــة 
وحرياتـــه  اإلنســـان  حقـــوق  احتـــرام 
األساســـية بغـــض النظـــر عـــن جنســـه 
أو أصلـــه أو دينـــه أو مذهبـــه، بما فيها 
تعزيز مناخ الحرية الدينية والفكرية.
وأشـــاد بالمبـــادرات الملكية الســـامية 
لخدمـــة  عيســـى  جائـــزة  بإطـــاق 
اإلنســـانية، وإعـــان مملكـــة البحريـــن 
التســـامح  لتعزيـــز  عالميـــة  كوثيقـــة 
والحريات الدينية، وتدشـــين كرســـي 
األديـــان  بيـــن  للحـــوار  حمـــد  الملـــك 

والتعايـــش الســـلمي بجامعة ســـابينزا 
اإليطالية، وتأسيس مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي، ومبادراته 
المتميـــزة فـــي تأســـيس مركـــز الملـــك 

حمد للسام السيبراني.
وأضـــاف أن توقيـــع مملكـــة البحريـــن 
على اتفاق مبادئ إبراهيم في سبتمبر 
اإلمـــارات  دولـــة  جانـــب  إلـــى   2020
إســـرائيل  ودولـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
والواليات المتحدة األميركية، يعكس 
إيمانهـــا بأهميـــة حمايـــة حريـــة الدين 
شـــراكات  لبنـــاء  كأســـاس  والمعتقـــد 
لتعزيـــز  النطـــاق  وواســـعة  حقيقيـــة 
االحترام والتقديـــر المتبادل والحوار 
والتعايش الســـلمي بين جميع األديان 

واألمم والحضارات.
وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة 

فـــي ظـــل النهـــج اإلصاحـــي الشـــامل 
لجالـــة الملـــك المعظـــم، وتوجيهـــات 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى تعزيز 
وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان والحريات 
العامـــة وفًقا للدســـتور وميثاق العمل 
الوطنيـــة،  والتشـــريعات  الوطنـــي 
بالتوافـــق مع انضمامهـــا إلى المواثيق 
الحقوقيـــة الدوليـــة، وفـــي مقدمتهـــا 
بالحقـــوق  الخـــاص  الدولـــي  العهـــد 

المدنية والسياسية.
إقـــرار  إلـــى  الصـــدد  هـــذا  فـــي  ونـــوه 
اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة 
ودور الـــوزارات والهيئـــات الحكومية 
المختصة فـــي تنفيذ منظومـــة كاملة 
مـــن القوانيـــن واألنظمـــة واإلجراءات 
ونشـــر  الدينيـــة  للحريـــات  المعـــززة 

ثقافة التسامح والتعايش الديني في 
المجتمع عبر المنابر الدينية والوسائل 
تجريـــم  جانـــب  إلـــى  اإلعاميـــة، 
التحريض علـــى الكراهيـــة الدينية أو 
الطائفيـــة أو العنصرية، ونبذ التطرف 

واإلرهاب.
كلمتـــه،  ختـــام  فـــي  الزيانـــي  وأكـــد 
يكـــون  ألن  البحريـــن  مملكـــة  تطلـــع 
هـــذا المؤتمر خطوة مهمـــة في تعزيز 
وحماية حريـــة الديـــن والمعتقد على 
الصعيدين اإلقليمـــي والدولي، وفتح 
المجال إلنشاء شبكات فعالة وطويلة 
األمد بين المشـــاركين كمنصة عالمية 
للحـــوار وترســـيخ التفاهـــم المشـــترك 
والتعايش الســـلمي بين جميع األديان 
والثقافات والحضارات، من أجل خير 

وسام البشرية.

أكد عدد من الفعاليات الدينية واالجتماعية أن مملكة البحرين كانت على الدوام عنوانًا بارزًا للسالم والتسامح وقبول اآلخر، في 
ظل قيادة جاللة الملك المعظم، حيث فتحت ذراعيها ألبنائها والمقيمين فيها بكل الحب والخير، ووفرت الحياة الكريمة للجميع. 
وتأتي تصريحاتهم بمناســبة انعقاد مؤتمر )توســعة األفق .. حرية الدين والمعتقد( الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين مملكة البحرين 

واالتحاد األوروبي.

نهضة حضارية

مـــن جهتهـــا، شـــددت رئيـــس جمعيـــة 
االجتماعيـــة  للمســـؤولية  عطـــاء 
أهميـــة  علـــى  جمـــال،  هالـــة  لألفـــراد 
المؤتمـــر الـــذي يعـــد تكملـــة إلنجازات 
عدد كبير من المؤسســـات الحكومية 
واألهليـــة خـــال الســـنوات الماضية؛ 
الدولـــي  المجتمـــع  تعريـــف  بهـــدف 
بالمنجـــزات الحضارية التـــي حققتها 
مختلـــف  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
األصعـــدة، فضـــاً عـــن نقـــل الصـــورة 

الحضاريـــة للمجتمـــع البحريني الذي 
يتميـــز بالمحبـــة والتعايش بين جميع 
مكوناتـــه فـــي ظل العهـــد الزاهر لملك 
البـــاد المعظـــم والـــذي شـــهد عهـــده 
نهضـــة حضاريـــة حقيقية شـــاملة في 

مختلف نواحي الحياة.
وأكدت أن المجتمع البحريني يعيش 
التعايـــش  قيـــم  الواقـــع  أرض  علـــى 
األديـــان  بيـــن  والحـــوار  الســـلمي 
والثقافات المختلفة والسام العالمي 
التـــي يحـــرص جالـــة الملـــك المعظم 
على ترسيخها دومًا، مما يدعم جهود 

مملكـــة البحرين في إيصال رســـالتها 
كنمـــوذج  العالـــم  إلـــى  الحضاريـــة 
رائـــد فـــي مجـــال احتـــرام الحريـــات 
والحقوق، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر 
يعتبر اللبنة األساســـية التي تؤســـس 
لمزيـــد مـــن التعـــاون وتعزيـــز التفاهم 
األوروبـــي  االتحـــاد  بيـــن  المشـــترك 

ومملكة البحرين في هذا المجال. 
عطـــاء  جمعيـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
لألفـــراد  اإلجتماعيـــة  للمســـؤولية 
ھـــي  “ھـــذه  جمعيـــة  مـــع  شـــاركت 
دول  خمـــس  زيـــارة  فـــي  البحريـــن” 

أوروبيـــة فـــي إيصـــال رســـالة مملكة 
العالـــم  إلـــى  الحضاريـــة  البحريـــن 
احتـــرام  فـــي مجـــال  رائـــد  كنمـــوذج 

الحريات والحقوق.

نموذج فريد

الكنيســـة  خـــادم  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
اإلنجيليـــة الوطنيـــة رئيـــس جمعيـــة 
البيـــارق البيضـــاء القـــس هانـــي عزيز 
علـــى هامش أعمـــال مؤتمر )توســـعة 
األفق..  حرية الديـــن والمعتقد( الذي 
يتـــم تنظيمـــه بالتعـــاون بيـــن مملكـــة 
البحريـــن واالتحـــاد األوروبـــي تحت 
رعاية كريمة ســـامية مـــن ملك الباد 
المعظم، بما تمثله مملكة البحرين من 
نمـــوذج فريـــد يحتـــذى فـــي التعايش 
واحتـــرام معتقـــدات اآلخـــر وحريـــة 

ممارسة الشعائر الدينية للجميع. 

وأكـــد أن مملكة البحريـــن كانت على 
الدوام عنوانًا بارزًا للسام والتسامح 
وقبـــول اآلخر، في ظل قيـــادة جالة 
الملـــك المعظم، حيث فتحت ذراعيها 
ألبنائهـــا والمقيميـــن فيها بـــكل الحب 
الكريمـــة  الحيـــاة  ووفـــرت  والخيـــر، 

للجميع.
دعائـــم  عـــزز  جالتـــه  أن  وأضـــاف 
األديـــان  وحريـــة  الســـلمي  التعايـــش 
واحترام اآلخر، خصوصًا أن الحريات 
الدينيـــة مكفولـــة فـــي ميثـــاق العمـــل 
الوطني والدستور والذي يعد أساس 
المؤتمـــر  أن  إلـــى  مشـــيرًا  التشـــريع، 
المؤسســـات  مـــن  العديـــد  يحتضـــن 
المحليـــة وممثلـــي المجتمـــع المدنـــي 
في االتحاد األوروبي؛ بهدف ترسيخ 
أســـس حـــوار منظـــم لتعميـــق الفهـــم 
المشترك لحرية األديان والمعتقدات، 
واالرتقـــاء بالتعـــاون اإلنســـاني علـــى 
لتعزيـــز  والتنـــوع  التعدديـــة  مبـــادئ 
احتـــرام حريـــة األديـــان والمعتقدات 

على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
وأعـــرب القـــس عن تطلعه بـــأن يكون 
إلـــى  مشـــيرًا  ســـنويًا،  المؤتمـــر  هـــذا 
االنطباعـــات اإليجابيـــة لـــدى ممثلـــي 
التعايـــش  عـــن  األوروبـــي  االتحـــاد 
األديـــان  بيـــن  والحـــوار  الســـلمي 
المملكـــة  فـــي  المختلفـــة  والثقافـــات 
والتعايـــش  التســـامح  علـــى  القائـــم 
ظـــل  فـــي  اآلخـــر  وتقبـــل  الســـلمي 
تنـــوع الثقافـــات والعقائـــد والمذاهب 
واألعراق كنموذج ملهم لدول العالم. 
يســـاهم  ســـوف  المؤتمـــر  أن  وأردف 
عـــن  الحقيقـــة  الصـــورة  بترســـيخ 
التعايش السلمي في مملكة البحرين، 
وســـوف يقـــوم بتعزيـــز الشـــراكة مـــع 
دول االتحـــاد األوروبـــي؛ لنشـــر فكـــر 
الســـام وتعايـــش األديـــان مـــع األخذ 
بمملكة البحريـــن كنموذج واقعي في 

الحرية الدينية والتعددية.

نموذج رائد

كمـــا أكد عضو مجلس الشـــورى جواد 
حســـين أهميـــة المؤتمـــر مـــن خـــال 
تســـليطه الضـــوء على حريـــة األديان 
والتعايـــش  المعتقـــدات  واحتـــرام 
الســـلمي في مملكة البحرين، مشـــيرًا 
إلى أن مملكة البحرين بقيادة جالته 
تعتز بالتنوع والتعددية في المجتمع 

فـــي إطار الهويـــة البحرينية الجامعة 
كمصدر قـــوة امتازت به المملكة على 

مر العصور.
وأوضـــح عضـــو مجلـــس الشـــورى أن 
التـــي  المختلفـــة  الحضـــارات  تاريـــخ 
نشـــأت علـــى أرض مملكـــة البحريـــن 
عبر عصور مختلفة يؤكد أن االنفتاح 
الحضـــاري العريـــق فـــي البحريـــن هو 
ســـمة متأصلـــة ومتجذرة فـــي ثقافة 
الشـــعب البحرينـــي القائمة، وليســـت 
فكـــرًا حداثيـــًا مفتعاً أو مبتكـــرًا، مما 
التســـامح  بلـــد  البحريـــن  مـــن  جعـــل 
والتعايـــش علـــى المســـتوى العالمـــي 

بامتياز.
صـــورة  يعكـــس  المؤتمـــر  إن  وقـــال 
واضحـــة وحقيقة لما تتمتع به مملكة 
البحريـــن مـــن حريـــات دينيـــة كبيـــرة 
تتميز بها، منوهـــًا أن البحرين نموذج 
رائد فـــي التعايـــش الســـلمي المتعدد 
الثقافات والمذاهـــب واألديان، حيث 
تجد في شـــارع واحد كنيسة وجامعًا 
يؤكـــد حريـــة ممارســـة  مـــا  ومعبـــدًا، 

العقيدة الدينية بسام على أرضها.

مسيرة ناجحة

مـــن جانبه، قال رئيـــس مجلس إدارة 
جمعيـــة البحريـــن لتســـامح وتعايش 
بوزبـــون  يوســـف  )تعايـــش(  األديـــان 
“إن المســـيرة التنمويـــة لملـــك البـــاد 
البحريـــن  لمملكـــة  حققـــت  المعظـــم، 
األهـــداف التي جاء بهـــا ميثاق العمل 
الوطنـــي الـــذي صـــوت عليه الشـــعب 
ووضـــع البـــاد علـــى مصـــاف الـــدول 
المتقدمة سياسيا واقتصاديا وصحيا 

واجتماعيا وتعليميا”.
وأشـــار بوزبـــون أن الرؤيـــة الســـامية 
لجالـــة الملك المعظم، وجهود ســـمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
في مســـارات التنمية الشاملة أعطت 
االقتصاد البحريني قوة وثباتا، األمر 
الذي جعـــل مملكتنـــا الغاليـــة تتجاوز 

كل التحديات بعزيمة واصرار”.
وأضـــاف “كلنا ثقة أن مملكة البحرين 
ســـتواصل مســـيرتها الناجحة، حيث 
أكدت ســـنوات المســـيرة التنموية أن 
البحريـــن أصبحت نموذجًا للتســـامح 
والتعايـــش بيـــن األديـــان والمذاهب، 
وخبرة طويلة في جذب واستقطاب 

كبرى الفعاليات في العالم”.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تجريم التحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية

البحريـن علـى الدوام عنـوان بـارز للسـالم وقبـول اآلخـر

التسامح والحريات الدينية قيم بحرينية أصيلة... وزير الخارجية:

انطباعات أوروبية إيجابية عن التعايش السلمي في المملكة... فعاليات:

جانب من الحضور في افتتاح المؤتمر وزير الخارجية يلقي كلمته في افتتاح المؤتمر
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مروة أحمد

أصـــدرت وزارة الخارجيـــة صبـــاح الثالثـــاء 
بياًنـــا صحافًيـــا بالتزامـــن مـــع زيـــارة وزيـــر 
االتحاديـــة  روســـيا  جمهوريـــة  خارجيـــة 
الـــوزارة  بمبنـــى  وذلـــك  الفـــروف  ســـيرجي 
بحضور ممثلي الصحف الرســـمية والقنوات 

اإلعالمية المصرحة.
ورّحب وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني 
زيارتـــه  فـــي  الروســـي  الخارجيـــة  بوزيـــر 
عـــن  وأعـــرب  البحريـــن،  لمملكـــة  الرســـمية 
اعتزازه بالعالقات الدبلوماسية الوثيقة التي 
تربـــط البلديـــن والتـــي ترتكز علـــى االحترام 
المتبـــادل والتعـــاون باإلضافة إلى التنســـيق 
المشترك في كل ما يصب في صالح البلدين 

الشقيقين وشعبيهما.
وقال “اســـتقبل ملك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وبحضور ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وزير خارجية جمهورية روســـيا 
االتحادية ســـيرجي الفروف والذي نقل إلى 
جاللتـــه تحيـــات وتقديـــر الرئيـــس الروســـي 
فالديمـــر بوتيـــن وتمنياتـــه لمملكـــة البحرين 

وشعبها بدوام االزدهار والنماء”.
وأشـــار الزياني إلـــى أن صاحب الجاللة ملك 
البـــالد المعظـــم بحـــث مـــع وزيـــر الخارجيـــة 
الدوليـــة  التحديـــات  مســـتجدات  الروســـي 
واإلقليميـــة وعلـــى وجه الخصـــوص الوضع 
فـــي أوكرانيـــا، حيـــث أكـــد صاحـــب الجاللة 
الملـــك المعظم على أهمية حـــل الصراع في 
أوكرانيا بمـــا يحقق مصالح البلدين الجارين 
وأمن واستقرار القارة األوروبية وعلى األمن 
والسلم الدولي، وضرورة اللجوء إلى الحوار 
والحلول الدبلوماســـية وفـــق قواعد القانون 
الدولي؛ من أجل التّوصل لتســـوية سياسية 
تنهـــي النـــزاع وتضمـــن األمن والســـلم لكافة 
األطـــراف باإلضافة لحفظها حيـــاة المدنيين 
وإيصـــال المســـاعدات اإلنســـانية واإلغاثيـــة 

لالجئين والنازحين. 
 كمـــا قـــال الوزير بـــأن صاحـــب الجاللة ملك 
البـــالد المعظـــم قـــد أعـــرب خالل اللقـــاء عن 
اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن بعالقـــات الصداقة 
التاريخيـــة مـــع روســـيا االتحاديـــة وحرصها 
علـــى تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي 
والتنســـيق المشـــترك بمـــا يحقـــق المصالـــح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
البيـــان  خـــالل  الخارجيـــة  وزيـــر  وتطـــّرق 
الســـمو  اســـتقبال صاحـــب  إلـــى  الصحافـــي 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
الوزير سيرجي الفروف وبحث معه عالقات 
التعـــاون المشـــترك وفـــرص تنميـــة وتطوير 
القضايـــا  إلـــى  باإلضافـــة  الثنائـــي  التعـــاون 

اإلقليميـــة والدوليـــة الراهنـــة ومســـتجدات 
الوضـــع فـــي أوكرانيـــا والجهـــود المبذولـــة؛ 
لوقـــف إطـــالق النـــار والتّوصـــل إلى تســـوية 

سياسية.
وتـــم التأكيـــد خـــالل اللقـــاء علـــى مواصلـــة 
الجهود باستكشـــاف مجاالت تعزيز التعاون 
االقتصاديـــة  المجـــاالت  بكافـــة  المشـــترك 
والتجارية واالستثمارية بما يؤدي إلى زيادة 
التبادل التجاري وتطوير التعاون المشترك.

وعقـــد وزيـــر الخارجيـــة مع نظيره الروســـي 
جلســـة مباحثـــات تـــم التـــدارس فيها مســـار 
عالقـــات التعـــاون الثنائـــي مـــا بيـــن البلدين، 
وســـبل تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي واالرتقـــاء 
خـــالل  التأكيـــد  وتـــم  أشـــمل  لمجـــاالت  بـــه 
المباحثات على أهمية توســـيع آفاق التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بمـــا يســـهم فـــي تنمية 

المصالح المتبادلة.
وخـــالل المباحثـــات، قـــال الزيانـــي إنـــه تـــم 
اإلقليميـــة  األوضـــاع  تطـــورات  اســـتعراض 
والدولية والقضايا محل االهتمام المشـــترك 
بمـــا فـــي ذلـــك القضيـــة الفلســـطينية واليمن 
وســـوريا، واألمـــن اإلقليمي والملـــف النووي 

اإليراني.
وتـــم التأكيـــد عبـــر المباحثات التـــي أجريت 
علـــى أهميـــة مناصـــرة الجهـــود الدوليـــة في 
منطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن  تحقيـــق 
الشـــرق األوســـط وعلـــى وجـــه الخصـــوص 

تجـــاه الدفـــع بالعمليـــة الســـلمية في الشـــرق 
األوسط بحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
وإقامة الدولة الفلســـطينية وحـــل الدولتين 

والقرارات الشرقية الدولية.
كمـــا تـــم التباحث فـــي تطـــورات الوضع في 
أوكرانيـــا ومســـتجدات الجهـــود الهادفة إلى 
مواصلـــة المفاوضـــات الثنائيـــة بين روســـيا 
االتحاديـــة وأوكرانيـــا؛ للتوصـــل إلـــى وقـــف 
إطالق النار وتســـوية سياســـية تنهي النزاع 

وتعيد األمن والسلم إلى القارة.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني 
علـــى موقـــف مملكـــة البحريـــن والـــذي جاء 
داعًيا إلى الحلول الدبلوماســـية واســـتئناف 
المفاوضـــات بيـــن الطرفيـــن وإلـــى ضـــرورة 
إحـــالل األمـــن واالســـتقرار والســـالم الدائـــم 
والشـــامل فـــي أوكرانيـــا والقـــارة األوروبيـــة 
بتحقيق النماء واالزدهار بشعوبها وضرورة 
فتـــح الممرات اآلمنـــة للمدنييـــن وحمايتهم، 
وإيصـــال المســـاعدات اإلنســـانية واإلغاثيـــة 

لالجئين والنازحين.
 ومن جانبه، تحدث وزير خارجية جمهورية 
روســـيا االتحادية ســـيرجي الفـــروف خالل 
البيـــان الصحافي عن تقديـــره لزميله الوزير 
اســـتقباله  وحفـــاوة  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
وباإلضافـــة إلى حســـن التنظيم، كمـــا تطّرق 
إلـــى لقائـــه مـــع جاللـــة ملـــك البـــالد المعظم، 
حيث ناقشـــا جـــذور األعمال اإلســـتراتيجية 

التواصـــل  علـــى  المبنيـــة  البلديـــن  وعالقـــة 
ومثـــال على ذلك اللقاء الذي جرى في وقت 
ســـابق بين الرئيس الروســـي فالديمر بوتين 
وجاللة الملـــك المعظم، وأيضا في المحادثة 
الهاتفية التي حصلت في مارس الماضي ما 
بين الرئيس وصاحب الجاللة الملك المعظم 
والســـياق  البلديـــن  عالقـــة  تناولـــت  والتـــي 

العالمي.
كما أشـــار وزير الخارجية الروســـي إلى سبل 
التعـــاون المرتبطة بزيادة األثر االســـتثماري 
ومضاعفته عبر صندوق االســـتثمار الروسي 
وممتلكات شريطة أن تكون النتائج مستمرة، 
إلى جانب تطوير التفاعل والتواصل ما بين 
الوفـــود ونقـــاش العديـــد مـــن المشـــاريع من 
كال الجانبيـــن مثل المنصـــة التعليمية، حيث 
تحـــدث الوزيـــر الروســـي عن مئـــات الطالب 
الذيـــن درســـوا فـــي روســـيا مما جـــاء بنقطة 
حول توســـيع تقديم البعثـــات، وخطط ذات 
جانـــب ثقافي مثـــل اليوم الروســـي الثقافي 
والـــذي يعقد في المنامة وهو منتدى للحوار 
ومخطـــط المتحف، باإلضافة إلـــى احتفالية 
المرتبطـــة  والفعاليـــات  الروســـية،  الســـينما 

بالشعب الروسي وتطوير العالقات.
وقال ســـيرجي الفـــروف إنه تم االتفاق على 
اإلجـــراءات التـــي ســـوف تعـــزز مـــن اإلطـــار 
القانونـــي وتـــم التطـــّرق لألجنـــدة الدوليـــة، 
مثـــل  بالمســـائل  المرتبطـــة  واالستشـــارات 

الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، وتسوية 
النـــزاع مـــن دون أي ضغوطات فـــي المنطقة 

وبالتحديد في القدس.
المفاوضـــات  إحيـــاء  إعـــادة  عـــن  وتحـــدث 
ومبـــادرة ســـالم بواســـطة األمـــم المتحـــدة، 
حيـــث تـــم إيجاد ضـــرورة تقوم علـــى تعزيز 
العالقـــة مـــع الـــدول العربيـــة؛ لخلـــق جميـــع 
الشروط إلحياء المفاوضات لتسويه النزاع، 
وفي هذا السياق تحدث عن مشكلة الوحدة 
مـــع الفلســـطينيين والتـــي تّلخـــص حلها في 
إنهـــاء النـــزاع، ووضـــع الشـــروط الضروريـــة 

لتسوية المسألة.
وحـــول مســـألة األمن فـــي الخليج، نـــّوه إلى 
توفيـــره ووجـــوده ومـــا يتعلـــق بإيـــران، فإن 
روسيا تؤمن األمن وذلك عبر إحياء الوثيقة 
إلـــى جانـــب مستشـــاري الخليـــج والطرفـــان 
ماضيـــان فـــي نفـــس الســـياق بوجـــود الثقة 
المتبادلة والعديد من اإلجراءات الموضوعة 

في االتجاه نفسه.
األوضـــاع  عـــن  الروســـي  الوزيـــر  وتحـــدث 
الحاليـــة األمنية ومســـألة تأميـــن الغذاء من 
الجانب الروســـي بصورة أكبـــر، والعمل على 
حرية إيصال القمح األوكراني وإزالة األلغام 
مـــن حدود أوكرانيـــا وأراضيها، حيث يجري 
العمل على هذه المســـألة، وتطّرق إلى جهود 
الجيـــش والبحرية في نقل الســـفن إليصالها 

لمواقعها تحت سياق األمن الغذائي.

زيادة التبادل التجاري مع روسيا في المجاالت االستثمارية واالقتصادية
فلسطين واليمن وسوريا والنووي اإليراني على رأس المباحثات المطروحة في زيارة الفروف

المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
كمـــال بـــن أحمد أن توجيهـــات ورؤى 
ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
نبراٌس لمواصلة العمل وبلوغ اإلنجاز 
فـــي كافة المجـــاالت تحقيًقا ألهداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة، كما أن 
المتابعـــة المســـتمرة مـــن ولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، لكافـــة مســـارات عمليـــة 
الحكومـــي  األداء  منظومـــة  تطويـــر 
ُتشـــكل حافًزا مســـتمًرا لبـــذل المزيد 
مـــن العطـــاء فـــي خدمـــة المواطنين 
والمقيمين بأعلى مســـتويات الجودة 

والكفاءة.
 وأعـــرب الوزيـــر عـــن جزيـــل الشـــكر 
ولـــي  ســـمو  إلـــى  االمتنـــان  وعظيـــم 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بتفضل 
المواصـــالت  وزارة  بتكريـــم  ســـموه 
واالتصاالت ممثلة في بريد البحرين 
وعن المراكز البريدية التالية )مكتب 
مجمـــع  بريـــد  مكتـــب  ســـند،  بريـــد 
البحريـــن، مكتب بريد الرفاع، مكتب 
بريد مدينة حمد، مكتب بريد البديع، 
بريـــد ســـترة( ضمـــن مراكـــز  مكتـــب 
الخدمـــة الحكوميـــة الحاصلـــة علـــى 
تصنيف الفئة الذهبية والفئة الفضية 
ضمن برنامـــج تقييم مراكـــز الخدمة 

الحكومية “تقييم 3”.
ونـــوه الوزيـــر بمـــا يوليـــه ســـموه من 
الجهـــات  أفضـــل  بتكريـــم  اهتمـــام 
الحكومية من حيث الكفاءة واألداء 
بمراكـــز  الخدمـــات  تقديـــم  وجـــودة 
الخدمـــة، وذلـــك مـــا يعكـــس الحرص 
مواصلـــة  علـــى  ســـموه  مـــن  الكبيـــر 
تجديـــد العـــزم والعزيمـــة بيـــن كافـــة 
أعضـــاء فريق البحرين بما يصب في 

صالح الوطن والمواطنين.
كمـــا عبر الوزير عـــن اعتزازه باإلنجاز 
وزارة  حققتـــه  الـــذي  المشـــرف 
ممثلـــة  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
يؤكـــد  والـــذي  البحريـــن،  بريـــد  فـــي 
مـــا تبذلـــه من جهـــد كبير فـــي خدمة 
والتواصـــل  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
بالشـــكر  متوجًهـــا  معهـــم،  اإليجابـــي 

البحريـــن  ببريـــد  العمـــل  إلـــى فريـــق 
القائم على متابعـــة تطبيق متطلبات 
ومعاييـــر لجنة تقييـــم مراكز الخدمة 
الحكومية، وذلـــك لما يولونه من جد 
واهتمـــام فـــي تطويـــر آليـــات العمـــل 
بالمراكـــز البريديـــة وااللتـــزام بجميع 
اللجنـــة  مـــن  الـــواردة  المالحظـــات 
والحـــرص علـــى فعاليـــة تنفيذها في 
مختلف الظروف، مشـــيرًا إلى أن هذا 
التكريـــم يؤكد مـــا يتميز به منتســـبو 
الـــوزارة مـــن حـــب للتحـــدي وعشـــق 
لإلنجـــاز ويعكـــس تطلعاتهـــم الدائمة 
لتحقيـــق األفضـــل للـــوزارة ولمملكـــة 

البحرين وأبنائها.
وأكـــد الوزيـــر أن الـــوزارة ســـتواصل 
بروح الفريـــق الواحد تقديم الخدمة 
الحكومية المميزة لجميع المواطنين 
والمقيمين على كافة المستويات بما 
يشمل تفعيل منصات الخدمة بجودة 
وكفـــاءة عاليـــة والتشـــجيع لتطويـــر 
اســـتراتيجيات التحـــول اإللكترونـــي 
والرقمنـــة لتســـهيل توفيـــر الخدمات 
المقدمـــة بصورة أوســـع واالســـتفادة 
مـــن المنصات االفتراضية، كما تجدد 
العزم على تقديم الخدمة الحكومية 
تحســـين  أجـــل  مـــن  المزيـــد  لبـــذل 
الحكوميـــة  الخدمـــة  مســـتويات 
لتكون بالجـــودة والتميز التي تحقق 

التطلعات المنشودة.

منتسبو الوزارة يتميزون بحب التحدي وعشق اإلنجاز... وزير المواصالت:

تجديد العزم والعزيمة بين أعضاء فريق البحرين

كمال بن أحمد

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعـــرب 
تنظيم ســـوق العمل جمال  العلوي 
عـــن بالـــغ فخـــره وعظيـــم امتنانـــه 
لتفضـــل ولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  بتكريـــم 
العمـــل ممثلة بمركز ميناء ســـلمان 
للخدمـــات المتكاملة ضمـــن مراكز 
الخدمة الحكوميـــة الحاصلة على 
ضمـــن  الذهبيـــة  الفئـــة  تصنيـــف 
الخدمـــة  مراكـــز  تقييـــم  برنامـــج 
والـــذي   ،”3 “تقييـــم  الحكوميـــة 
ُيمثـــل حافًزا نحو المزيد من العمل 
والجهـــد لتحقيق أعلى مســـتويات 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــة 

والمقيمين.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأّكـــد 
تنظيم ســـوق العمـــل أن توجيهات 
صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، 
بشـــأن تطويـــر وتحســـين الخدمـــة 
معاييـــر  أعلـــى  وفـــق  الحكوميـــة 
الجـــودة وبمـــا يتناســـب مـــع ركب 
منهًجـــا  تعـــد  والتقـــدم،  التطويـــر 
رئيســـًيا تحرص الهيئة على السير 
فـــي تنفيذه، مؤكـــدًا التـــزام الهيئة 
بتقديم الخدمات بأعلى مستويات 
الجـــودة، وحرصهـــا علـــى مراجعة 

وقيـــاس تجربـــة المتعامليـــن فـــي 
التابعـــة  مختلـــف مراكـــز الخدمـــة 
بهـــدف تطويـــر خدماتهـــا  للهيئـــة؛ 
المقّدمة بما تتناسب مع احتياجات 

المواطنين والمقيمين.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، قـــال العلوي 
إّن مركـــز مينـــاء ســـلمان للخدمات 
تدشـــينه  تـــم  الـــذي  المتكاملـــة 
تجربـــة  يعتبـــر   2016 العـــام  فـــي 
متميـــزة فـــي عمـــل الهيئـــة، حيـــث 
يمثـــل جـــزًءا مـــن سياســـة الهيئـــة 
للتواجـــد وتقديـــم  االســـتراتيجية 
الخدمـــات مـــن خـــالل شـــبكة مـــن 
الفروع الموّزعة جغرافًيا بمختلف 
محافظات مملكـــة البحرين، وذلك 
وتوفيـــر  إليهـــا  للوصـــول  تســـهيالً 
الوقـــت والجهـــد علـــى المواطنيـــن 

والمقيمين.
وأضـــاف بـــأّن مركز ميناء ســـلمان 
يختـــص بتقديم الخدمات لمكاتب 
تخليص المعامالت بشكل أساسي 
إلـــى جانب تقديم كافـــة الخدمات 
ألصحـــاب األعمال والمســـتثمرين، 
كما يقدم المركز الخدمات المتعلقة 
ومعامالت  التجاريـــة  بالمعامـــالت 
العمالة المنزليـــة، مفيدًا بأّن المركز 
يســـتقبل أكثر مـــن 70 ألف مواطن 
ومقيـــم ســـنوًيا، كمـــا يضـــم الفـــرع 
ذات  الحكوميـــة  الجهـــات  جميـــع 
العالقة ممثلة في شؤون الجنسية 
بـــوزارة  واإلقامـــة  والجـــوازات 
الداخليـــة، والهيئـــة العامة للتأمين 
المعلومـــات  وهيئـــة  االجتماعـــي، 

والحكومة اإللكترونية.
ُيشـــار إلـــى أّن هيئـــة تنظيم ســـوق 
العمـــل ُتقـــّدم خدماتها من خالل 7 
مراكز بمختلـــف محافظات مملكة 
الرئيـــس  المقـــر  وهـــي:  البحريـــن، 
بمنطقـــة الســـنابس، وفـــرع مطـــار 
البحريـــن الدولـــي، وفـــرع منطقـــة 
ســـترة الصناعيـــة، وفـــرع الســـهلة 
الشـــمالية، وفـــرع مينـــاء ســـلمان، 
وفرع مجمع الســـيف بمنطقة عراد 
فـــي محافظة المحـــرق، إلى جانب 

فرع منطقة الرفاع بالبحير.

ملتزمون لتقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة... رئيس “سوق العمل”:

توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء منهج نسير في تنفيذه

جمال  العلوي



local@albiladpress.com

األربعاء 1 يونيو 2022 - غرة ذي القعدة 1443 - العدد 4978
10

ضمـــان  لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر  أكـــدت 
الجـــودة واالعتماديـــة بالجامعـــة األهليـــة 
عـــدد  عـــزم  الظاعـــن  إســـراء  الدكتـــورة 
مـــن خريجـــي وطلبـــة برنامـــج الدكتـــوراه 
الـــذي تقدمـــه الجامعـــة األهلية بالشـــراكة 
مـــع جامعـــة برونيـــل البريطانيـــة تشـــكيل 
نـــاٍد لخريجـــي البرنامـــج بهـــدف لتشـــجيع 
مـــن  المزيـــد  علـــى  والطلبـــة  الخريجيـــن 
االهتمام بالبحث العلمي والنشر بما يحقق 
أحـــد أهم أهداف البرنامج وهو اســـتدامة 

البحث العلمي.
وقالـــت الظاعـــن إن اإلنجـــازات البحثيـــة 
برنامـــج  وطلبـــة  لخريجـــي  والعلميـــة 
الدكتـــوراه تؤكـــد علـــى نجـــاح الجامعتين 
فـــي االســـتجابة إلســـتراتيجيات وخطط 
األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليـــم العالـــي 
فـــي تحقيق االســـتدامة البحثيـــة وإتاحة 
الفـــرص أمـــام الطامحيـــن فـــي اســـتكمال 
دراســـاتهم العليـــا وخصوصـــًا من النســـاء 
الملتزمات بمواقعهم الوظيفية وأدوارهم 

األسرية كأمهات.
جـــاء ذلـــك على هامـــش تكريـــم الدكتورة 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل 
خليفة األمين العام لمجلس التعليم العالي 
نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي لعشرة من خريجي البرنامج الذين 
حققـــوا عـــددًا مـــن الجوائـــز واإلنجـــازات 
في مجـــال البحث العلمـــي ضمن فعاليات 
االحتفالية التي أقامتهـــا الجامعة األهلية 
وجامعة برونيل برعاية الدكتورة الشيخة 
رنا بمناســـبة مـــرور 15 عامـــًا على تخريج 
أول دفعـــة مـــن طلبـــة برنامـــج الدكتـــوراه 
وأكـــدت  الجامعتيـــن.  بيـــن  المشـــترك 
الدكتورة الشيخة رنا على قدرة الجامعات 
البحرينية علـــى تحقيق قفزات كبيرة في 
التعليم والبحـــث واالبتكار إذا تمكنت من 
إيجاد شـــراكات علمية وأكاديمية عنوانها 
والحضـــارة  بالوطـــن  االرتقـــاء  العريـــض 

اإلنســـانية منّوهة في الوقت نفسه بقصة 
النجـــاح المميـــزة التـــي حققتهـــا الشـــراكة 
األكاديمية بين الجامعـــة األهلية وجامعة 

برونيل البريطانية.
وعّبـــرت عـــن اعتزازهـــا بمـــرور 15 عاًمـــا 
علـــى الشـــراكة األكاديميـــة بيـــن الجامعـــة 
األهليـــة وجامعـــة برونيل، منّوهـــة بالدور 
الـــذي اضطلعـــت بـــه هـــذه الشـــراكة فـــي 
النهوض بالتعليـــم العالي والبحث العلمي. 
وأكـــدت أن التعـــاون العلمـــي واألكاديمـــي 
التســـامي  الجامعـــات أحـــد مظاهـــر  بيـــن 
اإلنســـاني حيث ترجيح خدمة اإلنســـانية 
وقيم نشـــر المعرفة علـــى الملكية الفردية 
لهـــذه الجامعة أو تلـــك، بما يحقق الخدمة 
المنشودة ألوطاننا ومجتمعاتنا في مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة ومختلف دول 

العالم.
ووّجـــه الرئيـــس المؤســـس رئيس مجلس 
األمنـــاء عبـــدهللا الحـــواج خالـــص شـــكره 
وتقديره للدكتورة الشيخة رنا بنت دعيج 
علـــى رعايتهـــا الكريمة لحفـــل الجامعتين 
وتجّشمها عناء الحضور للحفل وعلى كل 

الدعم والمساندة اللذين تقدمهما للجامعة 
األهليـــة ومختلـــف الجامعـــات البحرينيـــة 
لتنهض هـــذه الجامعات بدورهـــا وعطائها 
واإلنســـانية  المحلـــي  للمجتمـــع  خدمـــة 

جمعاء.
ونّوه الحواج بالمكانة التي أضحى برنامج 
الجامعتيـــن  بيـــن  المشـــترك  الدكتـــوراه 
يحظـــى بهـــا، وخصوصًا أنه حظـــي بالثقة 

التامة من هيئة جـــودة التعليم والتدريب 
وأدرج علـــى اإلطـــار الوطنـــي للمؤهـــات 
وأتـــاح فرصـــة اســـتكمال التعليـــم العالـــي 
للعديـــد من النســـاء الذين يشـــكلون اليوم 
بصمة مميـــزة وإضافة كبيرة في مجاالت 

أعمالهم.
برونيـــل  جامعـــة  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
البروفيســـور تريفـــور هـــوي أن اســـتمرار 

البرنامـــج طوال 18 عامًا يؤكد على جّدية 
الجامعتيـــن في تقديمـــه وتذليل الصعاب 
الجزيـــل  شـــكره  مبديـــًا  تطـــرأ  قـــد  التـــي 
الرئيس المؤســـس رئيـــس مجلس األمناء 
عبدهللا الحواج لمـــا بذله من جهود كبيرة 
مـــن أجل تحقيـــق هـــذا النجـــاح، وموجهًا 
شـــكره للعلماء والمرشدين من الجامعتين 

على كل ما بذلوه من جهود.

أمـــا مواطنتـــه عميـــدة البرنامـــج بجامعـــة 
برونيل، ماري ريتشاردز فقد نّوهت بقصة 
النجـــاح الرائعـــة للبرنامج والتـــي تؤكدها 
وقـــدرات  ألداء  العلميـــة  الرصـــد  أدوات 
خريجـــي البرنامـــج، مشـــّجعة الخريجيـــن 
على المزيد من الجد واالجتهاد في مجال 
البحـــث العلمـــي خدمـــة للمجتمـــع المحلي 

ولإلنسانية بشكل عام.

تحــت رعايــة األميــن العام لمجلــس التعليم نائب رئيس مجلس أمناء مجلــس التعليم العالي، 
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة نظمت جامعة العلوم التطبيقية احتفاالً بمناسبة 
حصولها على االعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية )QAA(، لتصبح 
واحدة من بين ثالث عشرة -13- مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في العالم، والجامعة 

الوحيدة في مملكة البحرين التي تحصل على هذا االعتماد.

وبهذه المناســـبة، أكدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيج آل خليفة أن هـــذا اإلنجاز العالمي يأتي 
نتيجـــة للجهد المبذول مـــن الجامعة ويضاف إلى 
مسيرتها الحافلة باإلنجازات األكاديمية واإلدارية 
علـــى مختلـــف المســـتويات بما يســـهم فـــي تعزيز 
سمعة التعليم العالي، واالرتقاء بمخرجات التعليم 

في مملكة البحرين، 
بـــدوره، قال رئيس مجلس األمناء وهيب الخاجة 
في كلمته إن الجامعة ملتزمة بتعزيز ثقافة التميز 
في التدريس والتعلم والبحث العلمي والمشـــاركة 
المجتمعيـــة، معربًا عن ســـعادته بحصول الجامعة 

علـــى االعتماد الدولي ألهمية ذلـــك في إبراز مدى 
التطور الذي حققته الجامعة، والتأكيد على جودة 
عمليـــة التعليـــم، متقدمًا بالشـــكر إلى الشـــيخة رنا 

على رعايتها الكريمة للحفل.
من جهته، أكد رئيس الجامعة غسان عواد أن هذا 
اإلنجـــاز العالمي يعكس الســـمعة الدولية المتميزة 
للجامعـــة، ويعزز من مكانتها العالمية، مشـــيرًا إلى 
أن حصـــول الجامعة علـــى االعتمـــاد الدولي يأتي 
نتيجة للجهد الجماعي المبذول من كافة األطراف 
المعنيـــة فـــي الجامعـــة بمـــا فـــي ذلـــك الموظفـــون 
الخارجيـــون،  والشـــركاء  والخريجـــون  والطـــاب 

متقدمـــًا بالشـــكر إلى الشـــيخة رنا لحرصهـــا الدائم 
على دعـــم الجامعات وتعزيز ســـبل التواصل معها 

بما يسهم في خدمة التعليم العالي في البحرين.
يذكـــر أّن االعتمـــاد الدولـــي لوكالة ضمـــان جودة 

التعليـــم العالـــي البريطانيـــة )QAA(، يســـتند فـــي 
مراجعتـــه إلـــى المعاييـــر العشـــرة لضمـــان جـــودة 
التعليـــم العالـــي األوروبيـــة التـــي تشـــتمل علـــى 
سياسة ضمان الجودة، تصميم واعتماد البرامج، 
التعّلم والتعليم والتقييم المتمحور حول الطالب، 
قبـــول الطلبـــة والتقـــدم األكاديمـــي واالعتـــراف 
بالشـــهادة، أعضاء هيئة التدريس، مصادر التعلم 
ودعـــم الطـــاب، إدارة المعلومـــات، والمعلومـــات 
المتاحة للعموم، والمراقبة المســـتمرة والمراجعة 
الجـــودة  ضمـــان  وأخيـــرًا  للبرامـــج،  الدوريـــة 
الخارجـــي الـــدوري، حيـــث يســـتمر هـــذا االعتماد 
لمـــدة خمـــس ســـنوات، تتخّللهـــا عمليـــة مراجعة 
في منتصف المّدة لضمان اســـتمرار الجامعة في 
المحافظـــة على نفس معاييـــر الجودة، مما يتيح 
للجامعة اســـتخدام شارة االعتماد الدولي )IQR(؛ 
للتأكيـــد علـــى أن إجـــراءات ضمـــان الجـــودة في 
الجامعـــة تتوافـــق مع أفضل الممارســـات الدولية 

في التعليم العالي.

بدعــوة مــن مكتب األمم المتحدة لشــؤون الفضاء الخارجي، شــاركت الهيئة 
الوطنيــة لعلــوم الفضــاء )NSSA( في منتــدى “المخاطر والفــرص والوظائف 

في قطاع الفضاء”.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء محمد العسيري “تناول 
المنتـــدى بشـــكل موســـع أبـــرز مخاطر 
قطـــاع الفضـــاء والـــذي يعد مـــن أكثر 
القطاعات ارتفاًعا في معدل مخاطره 
مما كان له أثر بالغ على جانب التأمين 
على المشـــاريع الفضائية، حيث تفوق 
معـــدالت التأميـــن في قطـــاع الفضاء 
جميـــع القطاعات األخـــرى تقريًبا، كما 
تـــم تقديم أمثلـــة من واقع الممارســـة 
علـــى عدة أنـــواع مـــن المخاطر األكثر 

أثـــًرا، مـــع توضيـــح أهمية االســـتفادة 
مـــن الخبرات ومشـــاركتها للتقليل من 
المخاطـــر. ثـــم انتقل اهتمـــام المنتدى 
االســـتثمارية  الفـــرص  عـــن  للحديـــث 
العديـــدة في مجال الفضـــاء وتنوعها 
الفـــرص  مـــن  أنـــواع مبتكـــرة  وبـــروز 
ممـــا  إنجـــاز فضائـــي جديـــد  مـــع كل 
يجعلـــه مـــن القطاعـــات المتميـــزة في 
هـــذا الجانب، وقد أشـــار المشـــاركون 
التحديـــات  أبـــرز  إلـــى  المنتـــدى  فـــي 
التـــي تواجه المســـتثمرون في قطاع 

الفضـــاء وكيـــف تمكـــن رواد األعمـــال 
من تجاوزها مع تقديم نماذج نجحت 
في إثبات وجودها في ميدان صناعة 

الفضاء”. 

وأضـــاف العســـيري أن النصف األخير 
وظائـــف  علـــى  ركـــز  المنتـــدى  مـــن 
المستقبل بشكل عام مع التركيز على 
قطـــاع الفضاء وما يتطلبـــه من تنوع 
واســـع في التخصصات مثل الهندسة 
والعلوم وتقنيـــة المعلومات والقانون 
وغيرهـــا،  والطـــب  واألمـــن  واإلدارة 
وهـــذا التنـــوع آخـــذ فـــي االزديـــاد مع 
اتساع دور القطاع الخاص في ميدان 
صناعة الفضاء، إضافة لبروز مشاريع 
فضائية كبرى تـــم اإلعان عنها خال 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة ومنهـــا ما 
يتعلق ببناء مســـتعمرات بشـــرية على 
سطح القمر والمريخ، وهذه المشاريع 
لهـــا موازنـــات ماليـــة ضخمـــة تعكـــس 
مـــدى الجديـــة فـــي تنفيذهـــا وبعضها 

ينطلق قبل نهاية العام الجاري.
واختتـــم العســـيري حديثـــه قائـــاً إن 
الهيئـــة وبفضل األهداف التي رســـمها 
لها مرسوم إنشائها اهتّمت بشكل كبير 
بالجانـــب التوعي للمجتمـــع خصوصًا 
وقـــد  والناشـــئة،  الشـــباب  لفئتـــي 
ســـاهمت جهـــود منتســـبي الهيئـــة من 
خال مشـــاركاتهم فـــي تنفيذ البرامج 
التوعويـــة التي امتدت لعدة ســـنوات 
في خلق فهم واضـــح لدى الطلبة عن 
التخصصـــات المطلوبة فـــي قطاعات 
العمل المستقبلي بشـــكل عام وقطاع 
الفضـــاء بشـــكل خـــاص. كمـــا تعاونت 
وتجـــارة  غرفـــة صناعـــة  مـــع  الهيئـــة 
البحريـــن و”تمكيـــن” فـــي تنفيـــذ عدد 
من اللقـــاءات التوعويـــة لقطاع المال 

واألعمال في المملكة لتوضيح أهمية 
االســـتثمار في قطاعـــات جديدة مثل 
قطاع الفضـــاء وتقديم أمثلة متنوعة 
علـــى ذلـــك واســـتضافة رواد أعمـــال 
نجحـــوا فـــي دخـــول ميـــدان الفضـــاء 
وتحفيـــز  نجاحهـــم  قصـــص  لتقديـــم 
المشـــاركين على التفكير بشـــكل أكثر 
جديـــة فـــي االســـتثمار في أحـــد أبرز 
ا وتطوًرا على  قطاعـــات الصناعة نمـــوًّ

مستوى العالم.
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  أن  يذكـــر 
الفضاء انضمت لعضوية مكتب األمم 
المتحـــدة لشـــؤون الفضـــاء الخارجي 
2017 وهـــي عضـــو فاعـــل فـــي  فـــي 
اللجـــان المنبثقـــة عن المكتـــب تمثيًا 

لمملكة البحرين.

جامعة العلوم التطبيقية

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

خريجو الدكتوراه بـ“األهلية” يدّشنون ناديًا لالهتمام بالبحث العلمي

“العلوم التطبيقية” تحتفل بحصولها على اعتماد “جودة التعليم العالي البريطانية”

بناء مستعمرات بشرية على القمر والمريخ قبل نهاية العام

الشيخة رنا تكرم عدداً من الخريجين المتميزين

رنا بنت عيسى: إنجاز عالمي يضاف لمسيرة إنجازات الجامعة

وظائف المستقبل في الفضاء تتوسع لتشمل الهندسة واألمن والطب... العسيري:

محمد العسيري



“التنمية” تتسلم “مدينة حمد للرعاية االجتماعية”... قريًبا
يضم مراكز لألحداث وإيواء المعنفين والمتشردين والمتسولين

تفقد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
والتنميـــة  العمـــل  العمرانـــي عصـــام خلـــف ووزيـــر 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان وبحضـــور عـــدد مـــن 
المســـؤولين فـــي الوزارتين مشـــروع مجمع الرعاية 
االجتماعية بمدينة حمد، وذلك لالطالع على مباني 
المجمـــع المنجزة وجميع المرافـــق والخدمات التي 
تـــّم تنفيذهـــا في المشـــروع. واســـتمع الحضور إلى 
عـــرض تفصيلي من فريق المشـــروع حول مكونات 
المشـــروع المختلفة واالطالع علـــى الخدمات التي 
توفرهـــا الحكومـــة لمختلـــف فئـــات المجتمع، حيث 
يعـــد المجمـــع األول من نوعـــه في مملكـــة البحرين 

كمجمـــع يضـــم مراكـــز متخصصة تهـــدف إلى حفظ 
كرامـــة فئات من المجتمع المتضررة وتوفير األمان 
لهـــم، مـــن خالل توفيـــر بيئة صحية آمنـــة ومطورة 
بـــأن  الوزيـــر خلـــف  وتلبـــي احتياجاتهـــم. وصـــّرح 
مشـــروع إنشـــاء مجمع الرعاية االجتماعية بمدينة 
حمد في مرحلـــة التجهيزات األخيرة، حيث يجري 
حاليًا االنتهاء من جميع أعمال الفحص والتشـــغيل 
والتنميـــة  العمـــل  لـــوزارة  لتســـليمه  اســـتعدادًا 
االجتماعيـــة، حيـــث تم االنتهاء مـــن جميع األعمال 
اإلنشـــائية لجميع مباني المشـــروع، كما تم االنتهاء 
من جميع أعمال التشـــطيبات الداخلية والخارجية 

واألعمال المحيطة.
الرعايـــة  مجمـــع  أن  حميـــدان،  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 

االجتماعيـــة يهـــدف إلـــى تقديـــم أفضـــل خدمـــات 
عبـــر  والصحيـــة  والنفســـية  االجتماعيـــة  الرعايـــة 
االجتماعيـــة ومراكـــز  للرعايـــة  مراكـــز متخصصـــة 
فـــي  يســـاهم  نحـــو  علـــى  وبديلـــه  مؤقتـــة  إيـــواء 
تحســـين مســـتوى الخدمـــة االجتماعيـــة المقدمـــة 
وتأهيـــل الفئات المســـتهدفة لالندماج في المجتمع 
وســـوق العمل، حيث سيضم المجمع مراكز للرعاية 
االجتماعيـــة تختـــص برعايـــة وتأهيـــل األحـــداث، 
وإيـــواء المعنفيـــن من الجنســـين، وعدد مـــن فئات 
المجتمع، وهي: مبني رعاية األحداث )بنين(، مبنى 
رعاية األحـــداث )إناث(، مبني الخدمات، دار األمان 
)للرجال(، دار األمان )للســـيدات(، دار الكرامة إليواء 

المتشردين والمتسولين.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
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محرر الشؤون المحلية

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أشـــادت 
فوزيـــة زينل بما تتميز بـــه العالقات 
بين مملكة البحرين وســـلطنة عمان 
ومـــا  وأصالـــة  عمـــق  مـــن  الشـــقيقة 
تشهده من أواصر المحبة واألخوة.

الســـلطة  حـــرص  إلـــى  ونوهـــت 
التشـــريعية الدائـــم على االسترشـــاد 
الملكيـــة  والتوجيهـــات  بالـــرؤى 
السامية لصاحب الجاللة ملك البالد 
المعظـــم، فـــي رســـم خارطـــة طريق 
واضحة لبناء عالقات اســـتراتيجية 
مســـتدامة ووطيـــدة مـــع برلمانـــات 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، الفتـــة 
إلى أن التعاون البرلماني مع سلطنة 
عمان، يمثـــل أولوية، نظًرا للشـــراكة 
المشـــترك  العمـــل  ومســـار  الوثيقـــة، 
متقدمـــة  بمســـتويات  يتســـم  الـــذي 

مـــن التقـــارب والتنســـيق على جميع 
األصعدة.

جـــاء ذلـــك خـــالل جلســـة مباحثات 
مشـــتركة عقدتها مـــع رئيس مجلس 
خالـــد  الشـــيخ  العمانـــي  الشـــورى 
المرافـــق، حيـــث  المعولـــي، والوفـــد 
تمـــت مناقشـــة ســـبل دعـــم وتعزيـــز 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 
الشقيقين في كافة المجاالت ويأتي 
البرلمانيـــة  العالقـــات  رأســـها  علـــى 
المحافـــل  فـــي  المواقـــف  وتنســـيق 

والمناسبات اإلقليمية والدولية.
وأكـــدت رئيســـة مجلس النـــواب أن 
اللقاء بين الســـلطتين التشـــريعيتين 
في مملكة البحرين وســـلطنة عمان، 
تمثل دافعـــا نحو المزيد من التعاون 
تبـــادل  للثنائـــي، وزيـــادة  البرلمانـــي 
الخبـــرات التشـــريعية بيـــن البلديـــن 
الشـــقيقين، ودعم التعاون المشترك 

والمشـــاريع  التفاهـــم  واتفاقـــات 
العالقـــات  الثنائيـــة، مشـــيدة بعمـــق 
تشـــهده  ومـــا  العمانيـــة،  البحرينيـــة 
مختلـــف  فـــي  وتعـــاون  تطـــور  مـــن 
العالقـــات  ســـيما  وال  المجـــاالت، 
مجلـــس  مـــع  المتميـــزة  البرلمانيـــة 

الشورى العماني.
توظيـــف  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
بيـــن  المشـــترك  البرلمانـــي  التعـــاون 
البلدين الشقيقين لتفعيل االتفاقات 
ومذكرات التفاهـــم الثنائية، والعمل 
علـــى مأسســـة التعـــاون التشـــريعي 
واإلداري والعمـــل علـــى اســـتدامته، 
تعزيـــزا  المجلســـين  دور  وتفعيـــل 
للعالقـــات االقتصادية بيـــن البلدين، 
وتحفيز وزيادة تبادل االســـتثمارات 
وتطلعـــات  طموحـــات  يلبـــي  بمـــا 

الشعبين الشقيقين.

القضيبية - مجلس النواب

جلسة مباحثات برلمانية بحرينية عمانية تبحث تفعيل االتفاقات
زيادة تبادل االستثمارات ومأسسة التعاون التشريعي واإلداري

جلسة مباحثات برلمانية مشتركة مع  رئيس مجلس الشورى العماني

جاللة الملك يقود البحرين إلى بر األمان بحنكة واقتدار
أصوات النشاز لن تثنينا عن مواصلة المسيرة... نواب وشوريون:

أكـــد عـــدد من أعضاء مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب أن مملكـــة البحرين بقيادة ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، تســـير بكل 
التنميـــة واإلصـــالح  فـــي مســـيرة  ثبـــات 
الشامل على كافة األصعدة، رافضين في 
هـــذا الصـــدد جميع مـــا تطرق لـــه الرئيس 
فـــي  أوبامـــا  بـــاراك  األســـبق  األميركـــي 
كتابـــه “األرض الموعـــودة” حـــول مملكـــة 
البحرين، الســـيما ما روج له في مذكراته 
مـــن تحريف واضح وقلب للحقائق حول 
األحـــداث المشـــؤومة التي مـــرت بمملكة 
البحرين في العام 2011، مؤكدين ثقتهم 
بجاللة الملك المعظم الذي يقود البحرين 
خـــالل األزمات إلى بر األمـــان بكل حنكة 
واقتدار، مشيرين في ذات الوقت إلى أن 
أصوات النشـــاز من هنا وهنـــاك لن تثنينا 

عن مواصلة المسيرة.
وأكد عضو مجلس الشورى يوسف الغتم 
أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة ملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، تســـير بـــكل ثبات في 
مســـيرة التنميـــة واإلصـــالح الشـــامل في 
كافـــة األبعاد والمجـــاالت، منوها بالجهود 
الرفيعـــة والمتواصلـــة التـــي يبذلهـــا ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، فـــي جميـــع المواقـــف والقضايـــا 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، مشـــيرا 
إلى عالقـــات الصداقـــة المتميـــزة القائمة 
بيـــن مملكة البحرين والواليـــات المتحدة 
بمـــا  تعزيزهـــا  األميركيـــة، وبحـــث ســـبل 
يخـــدم تطلعـــات البلدين على حد ســـواء 
علـــى مختلـــف األصعـــدة، مؤكـــدا شـــجبه 
واســـتنكاره لكافـــة التدخـــالت األجنبيـــة 
في الشـــأن الداخلـــي البحرينـــي والتعدي 
علـــى ســـيادة الوطـــن وترويج الشـــائعات 
التكســـب  أجـــل  مـــن  حولـــه  واألكاذيـــب 

السياسي والمالي.
 ورفـــض الغتـــم فـــي هـــذا الصـــدد جميـــع 
مـــا تطرق لـــه الرئيـــس األميركي األســـبق 
بـــاراك أوبامـــا مـــن أكاذيـــب وأباطيل في 
مذكراتـــه “األرض الموعودة” حول مملكة 
البحرين، الســـيما ما روج له في مذكراته 
من تحريف واضـــح وقلب للحقائق حول 
األحـــداث المشـــؤومة التي مـــرت بمملكة 

البحريـــن في العـــام 2011، األمـــر الذي ال 
يصدقـــه عاقل أو منصـــف وتدحره جميع 
الحقائـــق واألحـــداث والتاريـــخ الحقيقي 
والمنصـــف، إذ اســـتطاعت المملكة بفضل 
الرؤية الثاقبة لجاللة ملك البالد المعظم، 
أن تتعامـــل مـــع تلك األحداث المشـــؤومة 
لواقـــع  ومعرفـــة  وبصيـــرة  وعـــي  بـــكل 
التفاعالت السياســـية الناظمـــة للمنظومة 
اإلقليمية والدولية في آن واحد، وهو أمر 
شهد له القاصي والداني، وذلك وفق رؤية 
استشـــرافية وطنيـــة حكيمة اســـتطاعت 
الخـــروج بالمملكة، مـــن ذلك النفق المظلم 
الذي ســـعت جماعات وأطراف مشـــبوهة 
إدخالهـــا  والتمويـــل  األهـــداف  معروفـــة 
إيـــاه، وبذلـــك ســـارت ســـفينة الوطن بكل 
أمـــن وأمـــان بفضـــل قائـــد الوطـــن جاللة 
ملـــك البـــالد المعظم، وشـــعب التف حول 
لمواصلـــة  وإخـــالص  والء  بـــكل  قيادتـــه 
مســـيرة اإلصـــالح والنمـــاء واالزدهار في 
ربـــوع مملكتنـــا الغاليـــة، منوهـــا أن مثـــل 
التشـــويه  ومحـــاوالت  اإلســـاءات  هـــذه 
وقلـــب الحقائـــق وتزييـــف واقـــع مملكـــة 
البحريـــن وســـجلها الناصع والمشـــرف لن 
تؤتي ثمارها، وذلك ألن شـــمس إنجازات 
مملكـــة البحرين وحكمـــة قيادتها ال يمكن 
أن تغطـــى بغربال األكاذيـــب واالدعاءات 

المغلوطة. 

 بـــدوره، أكد عضو مجلس الشـــورى فؤاد 
الحاجي أن مملكة البحرين ستبقى واحة 
لألمن واألمان، وبلًدا معطاًء ومبادًرا نحو 
الســـالم والمحبة ونبذ كل أشـــكال الفرقة 
والحروب والصراعات، بفضل حكمة ربان 
ســـفينتها جاللـــة الملـــك المعظـــم، وبدعم 
ومـــؤازرة من صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
 وأعرب الحاجي عن إدانته الشـــديدة لما 
تضمنـــه كتاب “األرض الموعودة” للرئيس 
الـــذي  بـــاراك أوبامـــا،  األميركـــي األســـبق 
تطـــرق في الكتـــاب إلى الشـــأن البحريني 
أن جاللـــة  مؤكـــًدا  فتـــرة حكمـــه،  خـــالل 
الملـــك المعظم أثبت للعالم أجمع ضالعته 
واقتـــداره فـــي أن يقـــود البحريـــن خـــالل 
شـــتى األزمات إلى بر األمـــان، من منطلق 
مفهـــوم وطنـــي وفكـــر إصالحي مســـتنير 
حليفهـــا  النجـــاح  كان  واثقـــة،  وسياســـة 

والسالمة عنوانها.
 وأوضـــح أن جاللة الملك المعظم يســـتند 
إلى مشـــروع إصالحي كبيـــر قوامه عمل 
متواصـــل في البنـــاء والتنميـــة والتطوير 
علـــى كل المســـتويات، وإننا نشـــهد اليوم 
ثمـــار هـــذا المشـــروع الذي أطلقـــه جاللته 
متضمًنا أبعاًدا شـــاملة لمســـتقبل البحرين 
نتجـــاوز  أن  جميًعـــا  واســـتطعنا  الزاهـــر، 
العديـــد مـــن األزمـــات والتحديـــات خالل 

هـــذا  ركائـــز  بفضـــل  الماضيـــة  الســـنوات 
المشـــروع المبـــارك، والتـــي آخرها جائحة 
جاللتـــه  مواقـــف  أن  مبيًنـــا   ،19 كوفيـــد 
النبيلـــة في التعاطي مـــع مختلف القضايا 
ودولًيـــا  وإقليمًيـــا  داخلًيـــا  واألزمـــات 
أصبحنا نلتمس اليـــوم نتائجها اإليجابية 
بـــكل وضـــوح، والتـــي تتجلى في شـــيوع 
وتماســـك  ووحـــدة  واالســـتقرار  األمـــن 
المجتمع بـــكل أطيافـــه، والمحافظة على 
مقـــدرات ومكتســـبات الوطـــن وتنميتهـــا، 
وصحة وســـالمة أرواح أبنائه والمقيمين 
علـــى أرضـــه، وهـــو مـــا افتقـــده كثيـــرون 
ممـــن انجـــروا خلـــف المؤامـــرات والفتـــن 
واالنفعـــاالت التـــي لم تخلف للشـــعوب إال 

الدمار والتراجع.
وبّيـــن الحاجـــي أن مملكـــة البحرين تنعم 
وللـــه الحمـــد بقيـــادة حكيمة تضـــع نصب 
عينيها الوطن والمواطن بالدرجة األولى، 
إذ يســـعى جاللتـــه جاهـــدا لتوفيـــر النماء 
الكبيـــر بتحقيـــق  فـــي وطنـــه  واالزدهـــار 
المزيـــد من المكتســـبات واإلنجـــازات، من 
أزهـــر  فاعـــل  إصالحـــي  مشـــروع  خـــالل 
بعمليـــة تنمويـــة ديمقراطية رائدة تشـــهد 
تكامل الجهود بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذية نحو مزيد من اإلنجاز والتقدم 

واالزدهار.
مجـــدًدا  تصريحـــه  الحاجـــي  واختتـــم   

التأكيـــد أن مملكـــة البحريـــن عصّية على 
كل الفتن واألطماع واالستفزازات بفضل 
حكمة قائدها الفـــذ، وذي الحنكة والوعي 
التـــام بالمتغيـــرات المحيطـــة كافـــة، ولـــن 
تثنيهـــا أي عبـــارات وأصـــوات نشـــاز مـــن 
هنـــا أو هنـــاك عـــن مواصلة المســـيرة، في 
ظـــل مـــا يتمتع بـــه أيًضـــا شـــعب البحرين 
الوفـــي مـــن نباهـــة وإدراك بأهمية وحدة 
الصف والتماسك وااللتفاف حول القيادة 
الحكيمـــة بـــوالء متجـــدد، داعًيـــا المولـــى 
القديـــر أن يحفـــظ جاللـــة الملـــك المعظم 
وولي عهده األمين، وأن يديم نعمة األمن 

واألمان على الوطن والمواطن
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
مـــا  السيســـي  محمـــد  النـــواب  بمجلـــس 
شهدته مملكة البحرين من تطور ملحوظ 
وواســـع علـــى كافـــة األصعدة السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة واإلعالميـــة 
والثقافيـــة وغيرهـــا مـــن المجـــاالت التـــي 
ترســـم أســـمى معانـــي الفخـــر فـــي ظـــل 
المســـيرة التنمويـــة المباركة التي أرســـى 
دعائمهـــا ملك البـــالد المعظـــم الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ضمـــن المشـــروع 

اإلصالحي الشامل لجاللته.
البحريـــن  مملكـــة  تنعـــم  “اليـــوم  وقـــال 
بمشروع إصالحي عظيم رائد مستمر في 

تحقيق إنجازات غير مســـبوقة على كافة 
األصعدة، والذي نال العديد من اإلشادات 

على مستوى العالم أجمع”. 
وأكـــد السيســـي أن جاللة الملـــك المعظم 
قدم نموذًجا المعا في االنفتاح السياسي 
والحريـــات  اإلنســـان  حقـــوق  واحتـــرام 
الشخصية والتعايش السلمي والحضاري، 
ما جعـــل مملكة البحرين منـــارة حضارية 
يشار إليها بالبنان وتقتدي بها دول العالم 

ومركزا حضاريا وثقافيا مزدهرا.
وشدد على التفاف شعب مملكة البحرين 
كافـــة خلف قيـــادة جاللة الملـــك المعظم، 
وأن البحرين وشـــعبها الذي يمثله مجلس 
منتخـــب بـــإرادة حـــرة وســـط انتخابـــات 
نزيهـــة يقفـــون ســـدا منيعـــا أمـــام كل من 
ينوي شـــرا وأمام محاوالت االفتراء التي 
ال تمـــت للواقـــع بصلة، مستشـــهدا بمقولة 
وزيـــر الداخلية “ال يلدغ المؤمن من جحر 

مرتين”.
 بدورهـــا، أكـــدت عضـــو مجلـــس النـــواب 
سوســـن كمال أن مملكـــة البحرين بقيادة 
ملـــك البـــالد المعظـــم أقوى مـــن أن تنهزم 
وأكـــدت  خارجيـــة،  تأثيـــرات  أيـــة  أمـــام 
وجود مالحظات ســـلبية علـــى المذكرات 
التـــي كتبهـــا الرئيـــس األســـبق للواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة بـــاراك أوبامـــا، إذ إن 
عدم إنصاف التجربـــة الديموقراطية في 
مملكة البحرين ال يليق بالمســـتوى الرفيع 
التـــي تحظى بـــه العالقـــات الثنائيـــة بين 

البلدين الصديقين.
اإلصالحـــي  المشـــروع  “أن  وأضافـــت   
مشـــروع  هـــو  المعظـــم  الملـــك  لجاللـــة 
بعـــد، وهـــو  لـــم تنتـــه محطاتـــه  مســـتمر 
مشـــروع فريـــد أتـــى مـــن القمـــة ليتلقفـــه 
النـــاس بالفخـــر والمجـــد، وتتجلـــى فـــي 
هـــذا المشـــروع حكمـــة القائـــد وفراســـته 
السياسية، وإيمانه بأبناء مملكة البحرين 
فـــي قيـــادة أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
وهو مـــا جعل النهضة الشـــاملة تبلغ هذه 
المنزلـــة الراقية، وقالت “إن الشـــراكة مع 
الواليـــات المتحدة األميركية غير متأثرة 
بمذكـــرات الرؤســـاء الســـابقين”، مؤكدين 
ثقتنا الكاملة وتأييدنا الراسخ لرؤية ملك 
البـــالد المعظم في صـــون بالدنا من عبث 

العابثين.

محمد السيسي سوسن كمال يوسف الغتم فؤاد الحاجي

جاللة الملك 
المعظم قدم 

نموذًجا المًعا في 
االنفتاح السياسي

المملكة ستبقى 
واحة لألمن 

واألمان وبلًدا 
مبادًرا نحو السالم

البحرين عصّية 
على كل الفتن 

بفضل حكمة 
قائدها الفذ

شمس اإلنجازات 
ال تغطى بغربال 

األكاذيب واالدعاءات 
المغلوطة



تخرجــت الشــابة نــورة يوســف زينــل مــن الثانويــة العامة، وســط إعجاب 
وانبهــار الحاضريــن يومهــا، فزينــل والبالغــة مــن العمــر 19 ســنة مــن فئــة 
)متالزمــة داون( بعثــت األمــل بنفــوس الجميــع، وهي على منصــة التخرج 
وتلــوح لهــم بســعادة لمشــاركتها هذه الفرحــة الغامرة، مــع زمالئها. وتقول 
والدتها فاتن جناحي خالل لقاء مع “البالد”: بأن نورة ومنذ طفولتها كانت 
مميــزة، ولقــد آمنــت بقدراتها، في حيــن أن المجتمع كان يــرى خالف ذلك، 
هــذه النظــرة الســوداوية هــي التــي أوجــدت بــي العزيمة ألن أقــف لجانب 

قصة نجاح، تكون ملهمه للمجتمع”.ابنتــي وأن أســاعدها ألن تكــون 

ــردف جــنــاحــي:  ــ ــ وت
ــا  ــهـ ــذتـ “حــــيــــن أخـ
ــز مـــتـــازمـــة  ــركـ ــمـ لـ
كــــان  مــــــــره،  ألول  داون 
لكي  يــوًمــا  عشرين  عمرها 
معها،  أتعامل  كيف  أعــرف 
فـــدخـــلـــت إثـــــر ذلـــــك فــي 
داخل  الـــدورات  من  كثير 
البحرين وخارجها، فنورة 
علمتني وثقفتني في كثير 
مــــن الـــمـــجـــاالت 

المختلفة”.
وتـــزيـــد: “نــــورة مــنــذ الــطــفــولــة ســعــيــدة، 
قــويــة،  قبضة  لــديــهــا  رأيـــت  ومبتسمة، 
القناعة  لدي  وجدت  المنطلق  هذا  ومن 
الرسم،  أو  الــريــاضــة  فــي  ستتميز  بأنها 
االولمبيات  مجال  إلــى  نــورة  فتوجهت 
الــخــاصــة، ولــكــنــهــم قـــالـــوا لـــي بــأنــهــم ال 
 12 عــمــر  مــن  إال  المنتسبين  يسجلون 
سنة، وعليه أصررت وحاولت أن أعلمها 
اللفظي  الــتــجــاوب  منها  لمست  كــثــيــرا، 
والنظري، وحتى على مستوى الذاكرة”.

واجهت  “كــمــا  قــائــلــة:  والــدتــهــا  وتمضي 
صعوبة  ومنها  الصعوبات،  من  العديد 
غاضبة،  تكون  حين  معها  الــتــواصــل 
أنها  الغضب  هــذا  خــال  مــن  فهمت 

تفهم، وتشعر، وتعرف”. 
األخصائيين  أحــد  “قـــال  وتــضــيــف: 
ذات مرة ال ترفعي سقف توقعاتك، 
البرتقال،  تنتج  ال  التفاح  فشجرة 
ال  وأنـــا  “يــطــلــع”  بالتهجين  فأجبته 
أريـــد أن أخـــرج مــن شــجــرة التفاح 
ناضجة  تفاحة  أريــد  وانما  برتقااًل، 
ومثمرة، غير سقيمة، وهو ما حصل 

بالفعل”.
“زرت  الــحــكــايــة:  ســرد  جناحي  وتكمل 
بإحداها،  نــورة  قبلت  حتى  روضــة   39
كان هنالك تخوف من أن تقوم بضرب 
أو عــض أحـــد الــطــلــبــة، مــمــا يــــؤدي إلــى 
ُقبلت  حدوث مشكلة مع أولياء األمور، 
بــروضــة “مــادلــيــن” وهــي روضـــة عادية 
وليست خاصة لذوي الهمم، بإيمان مني 
بأن من مصلحتها أن تكون مع األطفال 
ثاث  لمدة  معهم  واستمرت  األصــحــاء، 
ورغم  تذكر،  مشاكل  أي  بــدون  سنوات، 
أنه لم يكن معها سند، فأنا كنت أرافقها 

بكل شيء نظرًا لحالتها”.
وتــذكــر فــي الــتــفــاصــيــل: “مــنــذ أن كــان 
أن  عمرها خمس سنوات، كانت ترفض 
الــروضــة أو المدرسة  بــاب  ارافــقــهــا مــن 
وحتى الصف، حيث كانت تصر على أن 
تذهب لوحدها، وهي ملوحة لي وتقول 
الــســامــة(، وإذا اخــتــبــأت كي  ــع  )مـ لــي 
الدخول  ترفض  فكانت  تعرف،  أراقبها، 

للمدرسة حتى أذهب”.
وتبين جناحي “الصعوبات التي واجهتها 
أيضا مع المجتمع، هو سبب تعليمي لها 

معلمة  أنني  وباعتبار  اإلنجليزية،  للغة 
قرآن، كانوا يقولون لي )لماذا ال تعلميها 
نوره  تعلم  بــأن  الواقع  لكن  األم؟(  اللغة 
لــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة كـــان ســريــعــا، وأكــثــر 
تجاوبا من اللغة العربية الفصحى، وهو 

ما الحظه المعلمون في المدرسة”.
“من  جناحي  تــوضــح  ــورة،  نـ تميز  وعــن 
قلوب  في  حبها  وقع  دراسية  سنة  أول 
األمــن،  رجــل  وحتى  واإلدارة  المعلمين 
تذهب  كانت  ألنها  نـــورة،  يعرف  فالكل 
)أنا  لهم  دائمًا، وتحضنهم، وتقول  إليهم 

نورة(”.
ــبــدايــة  وتـــــردف “واجـــهـــت نــــورة فـــي ال
البسيط،  التنمر  الطلبة  بعض  قبل  ومن 
األمــر،  احتويت  وبطريقتي  وبحكمتي 
لآلخرين  بنفسها  تــعــّرف  لكي  ساعدتها 
مني،  المباشر  الــدعــم  بـــدون  وتكسبهم 
مشاكل  أي  نــواجــه  لــم  بأننا  هنا  وأشــيــر 
قبولها بصفوف  األمـــور، في  أولــيــاء  مع 

أوالدهم”.
من  نورة  “استفادت  جناحي  وتستكمل 
اجتماعية،  أصبحت  إذ  كثيرا،  المدرسة 
كما  والمعارف،  الصداقات  جسور  بانيًة 

أن تفّهم المعلمات لقدرات نورة ساعدني 
كولية أمر في تربيتها وتعليمها”.

في  نــورة  حققتها  التي  البطوالت  وعــن 
جناحي  فاتن  والدتها  تقول  مسيرتها، 
“تم اختيارها العام 2019 لتكون سفيرة 
الشبابي  المؤتمر  فــي  البحرين  مملكة 
ــلــقــادة والــــذي أقــيــم فــي أبــو  الــعــالــمــي ل
في  األزرق  ــحــزام  ال حققت  كما  ظــبــي، 
الــتــيــكــوانــدو من  بــريــاضــة   2022 ــعــام  ال
ــحــرة، والــمــركــز األول  ــادي الــريــاضــة ال نـ
دبي  شرطة  نظمتها  والتي  بالتيكواندو 
العام  للتيكواندو  االمــــارات  اتــحــاد  مــع 

.”2020
تخرج  بلحظات  جــنــاحــي  شــعــور  وعـــن 
“شعور ال يوصف،  والدتها:  تقول  نــورة، 
ــيـــري  ــنـــي وأذهـــلـــتـــنـــي أنـــــا وغـ ــتـ أدهـــشـ
كانت  ألنــهــا  “المنصة”  على  بتصرفاتها 

طبيعية، وبسيطة يومها”.
جناحي  تؤكد  للمجتمع،  رسالتها  وعــن 
ــي األمـــر هي  ــأن نــظــرة ول “أيــقــنــت كــأم ب
مستقبله،  وتــقــرر  الــطــفــل  تــصــنــع  الــتــي 
يوجد  ال  اإلرادة  “مــع  بالقول  مختتمًة 

مستحيل”.
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العاصمة  محافظة  مــحــافــظ  استقبل 
الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
بمكتبه صباح أمس، مدير عام مديرية 
ــعــاصــمــة الــعــمــيــد  شـــرطـــة مــحــافــظــة ال
نائب  بحضور  النجران  سيف  إبراهيم 

محافظ العاصمة حسن المدني.
ــاء، بــحــث مــجــاالت  ــقـ ــلـ وتــــم خــــال الـ
ــرك بــيــن  ــتـ ــشـ ــمـ ــي الـ ــ ــنـ ــ الـــتـــنـــســـيـــق األمـ
المحافظة والمديرية من خال متابعة 
ــقــضــايــا الــمــشــتــركــة،  الــمــوضــوعــات وال
ــم األمــن  بــمــا يــســهــم فــي تــرســيــخ دعــائ

والحفاظ على سامة المجتمع، مشيًدا 
والتنسيق  التعاون  بمستوى  المحافظ 

العالي بين المحافظة والمديرية.
مــن جــانــبــه، أعـــرب مــديــر عــام مديرية 
خالص  عــن  العاصمة  محافظة  شرطة 
عبدالرحمن  بــن  ــد  راشـ للشيخ  تهانيه 
السامية  الملكية  الثقة  على  خليفة  آل 
العاصمة،  لمحافظة  محافًظا  بتعيينه 
مـــؤكـــًدا حـــرص الــمــديــريــة عــلــى تعزيز 
التنسيق والتعاون مع المحافظة لحفظ 
األمن وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية.

إشادة بمستوى التنسيق بين 
“العاصمة” و”مديرية الشرطة”

ليلى مال اهلل

إبراهيم النهام

“^” تسرد يوميات شابة تكسر حاجز المستحيل

كشــف مشــروع أنجــزه طالبــان من طلبة قســم الهندســة في جامعــة البحرين عن أهميــة إنتاج اإلثيلين من الغــاز المصاحب 
في مملكة البحرين، ويهدف المشروع إلى إجراء دراسة جدوى لمصنع اإليثيلين في البحرين. وقال الطالبان علي المفتاح 
وحســن عبدالشــهيد إنهمــا أوردا فــي مشــروع التخرج بــأن حقل البحرين ينتج مــن الغاز المصاحــب 650 مليون قدم مكعب 
فــي اليــوم، وهــذا الغــاز يحتوي علــى العناصر الهيدروكربونية كاإليثــان والميثان  وغيرهما، كما أن هــذا الغاز ينتج منه غاز 
البروبان والنفثا عن طريق معالجة الغاز وتحويله إلى الغاز السائل  )LPG( بواسطة شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز(. 

اإليثان  و  الميثان  غاز  أن  الطالبان  وذكــر 
حاليا،  الطاقة  إلنتاج  كوقود  يستخدمان 
إنتاج  من  مشروعهما  في  تمكنا  أنهما  إال 
في  مؤثرة  قيمة  ذات  اإليثان  من  نواتج 
المتنوعة  البتروكيماوية  الصناعات  أكثر 
أن  وذكـــرا  والباستك،  البوليمرات  مثل 
إلنتاج  مصنع  ببناء  قامت  الكويت  دولــة 

اإليثيلين.
ــراء دراســـة  ــ ــمــشــروع إلـــى إجـ ويـــهـــدف ال
البحرين  فــي  اإليثيلين  لمصنع  جـــدوى 
بالنظر إلى حقيقة أن حقل البحرين ينتج 

من  الــيــوم  فــي  مكعب  قــدم  مليون   650
قدم  مليار   1 من  وأكثر  المصاحب  الغاز 
مكعب في اليوم من الغاز غير المصاحب 

من غاز الخف. 
وأوضــحــا أنـــه يــتــم اســتــخــدام الــغــاز غير 
الكهرباء  لتوليد  الغالب  فــي  المصاحب 
باإلضافة  والــمــاء،  الكهرباء  هيئة  لصالح 
إلى إنتاج اإليثلين من محتويات اإليثان.

كما يهدف هذا المشروع أيضا إلى تقليل 
لتقليل  الــوقــود؛  غــاز  في  اإليثان  محتوى 
الناتجة  الكربون  أوكسيد  ثاني  انبعاثات 

عن احتراق ثاني أوكسيد الكربون.
مراحل  ثــاث  على  المشروع  ارتكز  وقــد 
إنــتــاج  لمصنع  الــنــظــري  الــتــصــمــيــم  أولــهــا 
اإليثيلين )PFD( ، وهي عبارة عن المفاعل 
الغاز  تكسير  على  يعمل  الــذي  الكيميائي 
الظروف  تحت  اإليثيلين  إلى  المصاحب 
لهذا  المصاحبة  النواتج  أن  كما  المناسبة 
العمليات  التفاعل تخضع إلى سلسلة من 
النواتج  لفصل  والفيزيائية  الكيميائية 
وقد تمت في هذه المرحلة دراسة دقيقة 
للمصنع  المعالجة  وحـــدات  كــل  لتصميم 

الــازم من  العدد  إلــى  فيها  التوصل  وتــم 
الوحدات.

نموذج  إعــداد  الثانية  المرحلة  وتضمنت 
الــمــصــنــع بجميع وحــداتــه  لــهــذا  مــحــاكــاة 
 ASPEN( الهايسس  برنامج  باستخدام 
الثالثة  المرحلة  تضمنت  فيما   ،)HYSYS

دراسة الجدوى المالية للمشروع. 
ــروع ذا  ــشـ ــمـ وأوصــــــت الــــدراســــة بــــأن الـ
يوفر  إذ  اإليثلين،  إلنــتــاج  عالية  جـــدوى 
تلبي  التي  الخام  المواد  البحرين  لسوق 
واإلقليمية  المحلية  الــســوق  احتياجات 
للصناعات التحويلية، ودعت الدراسة إلى 

نقل المشروع إلى المراحل المتقدمة وأن 
يتم دراسته بتفصيل أكبر.

ذا جدوى  المشروع  أن  الــدراســة  وأكــدت 
اقــتــصــاديــة مــهــمــة، فــضــا عـــن الــجــانــب 
البيئي، حيث يقلل من االنبعاثات الغازية 
االحتباس  مسببات  أحــد  وهــي  الــضــارة، 

الحراري.
عن  مفصلة  دراســـة  تتم  أن  إلــى  ودعـــت 
البحرينية  الصناعات  في  اإليثان  مصادر 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــغـــاز والــبــتــروكــيــمــاويــات 

ومولدات الطاقة ومصهر األلمنيوم.
إمكانية دمج  إلــى  الــدراســة   كما خلصت 
الــبــتــرول  غـــاز  معمل  فــي  الــبــخــار  تكسير 
غاز  لشركة  التابع  الحالي   )LPG( المسال 
البحرين )بناغاز( الوطنية الستيعاب إنتاج 
الــبــروبــان  مــع  جنب  إلــى  جنبا  اإليثيلين 

والبيوتان والنفثا.

مشروع طالبي في جامعة البحرين إلنشاء مصنع إنتاج اإليثيلين
يحمي البيئة وينهض بصناعة البتروكيماويات

قصة نجاح ملهمة لبطلة بحرينية مصابة بـ “متالزمة داون”

تكريم سمو ولي العهد رئيس الوزراء حافٌز للمزيد من العطاء
فوز 3 مراكز لبلدية الشمالية بالفئة الذهبية... الفضالة:

أعربــت مديــر عــام بلديــة المنطقــة الشــمالية لميــاء الفضالــة  عــن فخرهــا واعتزازهــا 
بتفضل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، بتكريم بلدية المنطقة الشــمالية ممثلة بمركز بلدية الشــمالية بمبنى عالي، 
ومركــزْي خدمة البلدية الشــمالية في مدينــة حمد ومبنى البديع، ضمن مراكز الخدمة 
الحكوميــة الحاصلــة علــى تصنيف الفئة الذهبيــة ضمن برنامج تقييــم مراكز الخدمة 
الحكوميــة “تقييــم 3 “، مبينــًة أن هــذا الفوز ُيشــّكل حافزًا ودافعًا للمزيــد من التطوير 

بمراكز الخدمة وتعزيز الخدمات البلدية.

تــقــيــيــم مــراكــز  أّن  ــفــضــالــة  ال وأضـــافـــت 
الــخــدمــة الــحــكــومــيــة وتــكــريــم الــمــراكــز 
قبل  مــن  الذهبية  الفئة  على  الحاصلة 
العهد رئيس  الملكي ولي  صاحب السمو 
التنافسية  قيم  ُيــعــّزز  الــــوزراء،  مجلس 
فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، ويــســهــم في 
تعزيز تميز المراكز الحكومية في تقديم 
ــق أعــلــى مــعــايــيــر الــجــودة  خــدمــاتــهــا وفـ
الموظفين  ويحّفز  وكــفــاءة،  سرعة  مــن 
وفعالية،  بإبداع  العمل  استمرارية  على 

المستويات  بأفضل  الخدمات  وتقديم 
للمواطنين والمقيمين.

المنطقة  بلدية  بــأن  الفضالة  وأوضــحــت 
فريق  تشكيل  عــلــى  حــرصــت  الشمالية 
عــمــل مــتــمــيــز ورســـمـــت خــطــة واضــحــة 
ــل مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــواصــ ــ ــت ــ لـــتـــعـــزيـــز ال
الــخــدمــات  أفــضــل  وتــقــديــم  والمقيمين 
وأجـــودهـــا، األمـــر الـــذي أثــمــر عــن فــوز 3 
مراكز لبلدية الشمالية بالفئة الذهبية بين 

مراكز الخدمة الحكومية.

بلدية المنطقة الشمالية

حسن عبدالشهيدعلي المفتاح
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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 والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022- 80188( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا علي حسين واعظي حاجي طالبا تحويل المحالت التجارية التالية : 
إلى السيدة نجاه موسى امر هللا عبدالكريم يونس فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 4-52267

االسم التجاري : مؤسسة الماهر لمواد البناء

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة 
) بي دي ترافيلز للحجز والسياحة ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ) بي دي 
ترافيلز للحجز والسياحة ذ.م.م ( المسجلة بموجب القيد رقم ) 114287 (، طالبين تغير 

االسم التجاري للفرع رقم ) 7 ( من :
) بي دي ترافيلز للحجز والسياحة ذ.م.م (

) BD TRAVELS RESERVATION & TOURISM W.L.L (
الى :

) بي دي للسفر للحجز والجوالت ذ.م.م (
) BD TRAVELS RESERVATION & TOURS W.L.L (

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

التاريخ31 /5 /2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

 )CR2022-81356( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم المالك : حسين عبدالعزيز علي ال قنبر

االسم التجاري الحالي : ال قمبر للمعجنات والسندويشات
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم آل قنبر

قيد رقم : 67403-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-76118 
تنازل – عن المحل التجاري

العبيدلي طالبا تحويل المحالت التجارية  إلينا يوسف عبدالرحمن عبدهلل  تقدم 
التالية : إلى السيد محمد يوسف عبدالرحمن عبدهلل العبيدلي

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

رقم القيد : 2 – 36190
االسم التجاري : اوتو ام للميكانيا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة كروكس بارتنرز ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   1 - 

100504
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها  السادة مكتب 
المحامي حسين نهاش ومشاركوه  نيابة عن السادة شركة  شركة كروكس بارتنرز ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم   100504-1 بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين 
السيد    حسين جعفر محمد صالح النهاش مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 

يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي: حسين جعفر محمد صالح النهاش  
info@nahashlaw.com   -   39452298

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير  اسم شركة

المركز الشعبي لقطع غيار مكيفات السيارات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها  مور ستيفنز 
مكيفات  غيار  لقطع  الشعبي  المركز  شركة  السادة  عن  نيابة  متخصصة  مهنية  تضامن 

السيارات ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   1 - 64385 طالبين تغيير  اسم الشركة
من:  المركز الشعبي لقطع غيار مكيفات السيارات ذ.م.م  

POPULER AUTO A/C PARTS CENTRE CO. W.L.L
الى: شركة الشعبي لقطع غبار مكيفات السيارات ذ.م.م

POPULAR AUTO SPARE AND A C PARTS CO. 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.

 For Advertising
إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 
17111444 -17111504
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Vacancies Available
THE KSHMIR VALLEY PURFUMES  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
39155275  or  Ahmedsalimanbar@gmail.com 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

ATYAB AL QUSOUR COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

33858115  or  WAZEER81ALSAFANI@GMAIL.COM 

TECH INTERNATIONAL INTERIOR DECORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33009597  or  GREGMFERNANDES@GMAIL.COM 

Mohammed Ashraf Upholstery  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39336677  or  Ashrafrana029@gmail.com 

HAIRA & HANNA TRADING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34650777  or  SUDHEER.AMEEN@GMAIL.COM 

AL ERSHAD INFOTECH CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17290097  or  NOUFAL@ALERSHADGROUP.COM 

HAIRA & HANNA TRADING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34650777  or  SUDHEER.AMEEN@GMAIL.COM 

FINE CARPENTRY  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17761769  or  AAZIZ_ALTHAWADI@YAHOO.COM 

SALMAN WORLD REPAIR OF MACHINERY  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33087735  or  PARDEEPSINGH885@YAHOO.COM 

Seventies Karak  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

TRANS AM GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac
39677257  or  TRANS-77@HOTMAIL.COM 

LUGANO SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39836331  or  alalsx5@gmail.com 

ALSUNBULAH  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17210949  or  mahmood.kamal39@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17700731  or  info@bmds.co 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17730437  or  HR@almezeal.com 

ALBASATEEN WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contac
39276115  or  BUZBUZABOONE@GMAIL.COM 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17720333  or  falameen@fccstransport.com 

EVA GOLDSMITHS  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
39888960  or  ALI.ALHOORI@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

ALHAMAYA ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17590921  or  LIGWANAY102@YAHOO.COM 

BINT PARIS TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

39898148  or  MOHAMMEDQARATA20@YAHOO.COM 

ALMALIKI GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

36600244  or  badooh@gmail.com 

SHAIKANI TAILORING & EMBROIDERY  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contac

39448481  or  KARIMA_ARAHMAN@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

TEAM CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39289289  or  teamco98@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

The Arch Hotel W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

DAREIK TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

EFS Facilities Services Bahrain W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17102960  or  nshah@bfharbour.com 

AL WATAR CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

39600421  or  AL_SOLTAN86@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

FANITA FOR READYMADE CLOTHES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17273443  or  black_gmctruck@hotmail.com 

MAK GALLERY DECORATIVE PAINTING AND ORNAMETATION CONTRACT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(ILLUSTRATIONS) 
 suitably qualified applicants can contac

33384343  or  YAASMINAH.JEWELLERY@GMAIL.COM 

ALSAEH BUILDING MAINTENANCE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17245012  or  M_ALI776@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

BLUE SKY TOWER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39091518  or  saq323@hotmail.com 

ALQTTAN ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36051112  or  QATTANJAFFER@GMAIL.COM 

100 CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
39479788  or  ALIRAYAMI@GMAIL.COM 

LAZER ZONE CAR SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17711335  or  HASSAN@EMAAR.BH 

FABTECH INDUSTRIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

36288848  or  idawani@fabtechbahrain.com 

AL ROMAIHI ALUMINIUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39125631  or  ALROMAIHI2021@GMAIL.COM 

LAYALY TURKEY GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

17262211  or  ALQAIDOOMMANPOWERS@GMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac
36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

66370888 

Bait jadei restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39293510  or  NOOR33961414@GMAIL.COM

LABRADOR FOR MARBLE AND GRANITE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33340347  or  ZA.MATROOK@GMAIL.COM 

FALAFEL AMO SHUKRI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17535181  or  FALAFELAMOSHUKRI@GMAIL.COM 

TAARUF REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17488881  or  account@TAARUF-RE.COM 

G S REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
38020009  or  MOHD.H.NA@GMAIL.COM 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

HISHAM COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17253397  or  AAYATEEM@BATELCO.COM.BH 

ALHARAMAIN BULDING MATERIAL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36550099  or  ALHARAMAIN.BM@GMAIL.COM 

MAHMOOD MOHAMED EBRAHIM MUSTAFA FAQEEH  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17811610  or  BMFAQEEH@GMAIL.COM 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

NAWAZISH REAL ESTATE  CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33503537  or  traderjed@gmail.com 

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

 suitably qualified applicants can contac
39600047  or  ALKHEBRAH_MANPOWER@YAHOO.COM 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  DATE PALM WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17591197  or  rasha@gfss.com.bh 

MALKA MANSOOR MOHAMMED ALSITRI  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

13377716  or  MOHDEID8704@GMAIL.COM 

ORGANIC CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
77002332  or  ROSA2H@HOTMAIL.COM 

ECO MARKET INTRNATIONAL TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33550055  or  KKSSK1990@GMAIL.COM 

KENTUCKY  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17272883  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALAALI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

Coquina beauty center  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

66336922  or  UMYASER274@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contac
39137129  or  AZADELETRICAL@HOTMAIL.COM 

DAR FAY WEDDING DRESSES RENTAL  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

13674600  or  JOYOFBRIDE@OUTLOOK.COM 

EVERFINE TRADING W L L  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

39697958  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contac
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

Grill Station W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
17311301  or  gom@allseasongroup.com 

ACTION Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34315344  or  ACTION.BH@HOTMAIL.COM 

Southern pearls market  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39599397  or  KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM 

BU ALI SPICE CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17684885  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

Hot Pack Trading Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

LOYAL CONTRACTORS  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

36828666  or  ELYABH@GMAIL.COM 

NAKALWAT AL BAHRAIN FOR CARDENING AND LANDSCAPING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39200017  or  ALJAFREEYA@HOTMAIL.COM 

Al - Aqsa Vegetables and Fruits  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36358282  or  MASOMA123@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com 

METITO OVERSEAS WATER TREATMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17340314  or  WALID.MOHAMED@METITO.COM 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17162244  or  hr@devjiaurum.com 

ALSAYADI SALE OF SECOND HAND GOODS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33375488  or  M.ALI.ALSAYADI@HOTMAIL.COM 

ALOOLA PETROL STATION  
has a vacancy for the occupation of

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

36477773  or  EBH801@BATELCO.COM.BH 

LYALLPUR TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17478287  or  K.ALGANIM@HOTMAIL.COM 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

MIDO DU RESTAURANT & CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17000290  or  WEDAEI_H_LAW@HOTMAIL.COM 

COUNTRY WIDE MECHANICAL SERVICES AND TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contac

39414440  or  ALFADHALACARS@GMAIL.COM 

Red Line Scrap  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33558987  or  MANSOORDHAIF72@GMAIL.COM 

AL FAJER AL SAREEH GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34053736  or  HMSALHAMRY@GMAIL.COM

 AL DINAR CAR ACCESSORIES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33650789  or  WAQASANJAM786@YAHOO.COM 

Six brotheres contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33627823  or  SS2595992@GMAIL.COM
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ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of
  QUALITY INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

66636661  or  mitcontractingbh@gmail.com 

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38700027  or  alabraaj@gmail.com 

FUTURE ENERGY SYSTEMS  
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17258811  or  accounts@futurenergy.me 

SONA COLD STORE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34402882  or  SONACOLDSTORE@GMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

ISTAR Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38876768  or  ROUSHUTHAHA222@GMAIL.COM 

SAAR DENTAL SPECIALISTS CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contac

17596444  or  saardentalspecialists@GMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Aqua Technology Transfer W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

ALNESSER SECOND HAND EQUIPMENTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39179077  or  adraj1@gmail.com 

AUOON ALMAHA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17211001  or  MODAWIB@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALAIN BUILDING MATERIAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39806430  or  ALAINDECORAC1@GMAIL.COM 

ALI BIN ALI GOLD AND GEWELLERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39678123  or  LIBINALI@YAHOO.COM 

MUBRAD Beauty  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36836668  or  amna@akSthelabel.com 

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

  MECHANIC(DIESEL ENGINES) 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Buzayed Service Center w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

39696922  or  BUZAYEDCARS@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

S D K FOR SUPPORT SERVICES Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37274264  or  RAJPUTTKHAN04@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Grant Thornton - Abdulaal - Bahraini Partnership Co.  
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contac

39065262  or  JASSIM.ABDULAAL@BH.GT.COM 

Vega International Service Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

ALBARAEM LADIES TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17467722  or  GOLDSTAR258@HOTMAIL.COM 

MUZMAIL JEWELLERY DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39299380  or  ZOHAIBBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALQAISSAR RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(DINING HALL) 
 suitably qualified applicants can contac

17716955  or  CAESARS@BATELCO.COM.BH 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (UNDER REORGANIZATION) B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

BU SARWA AIR CONDITION AND REFRIGERATOR WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33694867  or  WALEEDBANGASH1967@GMAIL.COM 

CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17590191  or  seema.sajeev@cityneongroup.com 

BLUE ISLAND W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF OF COOK(CHEF) 
 suitably qualified applicants can contac

33083616  or  ALIYB55@GMAIL.COM 

Valhalla Services  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac
17611997  or  ABED_16@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED JALAL CATERING  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contac

17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

Capstone City Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17008905  or  CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

Wadi AlSalam Tissue and Food Stuff Company W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

39111162  or  wildnass@gmail.com 

Aqua Technology Transfer W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

RABWAT ALSHAM RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39816347  or  ALSUWAIFI.GROUP@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

I S A GENERAL CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

13333636  or  ISA@ALAHLI.US 

HASSAN ALBASRI GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34097357  or  ZLZAL147@HOTMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

HONESTY CONTRACTING & TRADING Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17773898  or  honestycontracting@gmail.com 

ZEZO CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

AIR COOL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33351973  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ALKAREEMA BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39319998  or  Alikarmazi60@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

33337783  or  ALMUTAWA848@GMAIL.COM 

BAHRAIN STAR TRADING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17340757  or  CHERIAN.BST@GMAIL.COM 

ALNASEEM TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

17730770  or  AL.NASEEM.CARGO@HOTMAIL.COM 

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

  VETERINARIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17599000  or  JASSIMT@BATELCO.COM.BH 

Trans global contracting co. w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL AREESH SHADOW CAFE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36330866  or  MMM880_7@HOTMAIL.COM 

AMBER TOWER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SUPER LOGIC CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33725553  or  ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contac

66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

AL AREESH SHADOW CAFE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36330866  or  MMM880_7@HOTMAIL.COM 

AL PANDA BEAUTY CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

34115154  or  BUSALEM43@HOTMAIL.COM 

JALAL ALAALI & Sons BSC C  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17646666  or  M_JAFFER9@HOTMAIL.COM 

ABB Electrical & Automation W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17810646  or  lamiya.al-abri@om.abb.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALSAFINA BUILDING & ELECTRICAL CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17691166  or  KHADIJA@ALNOOHWD.COM 

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

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17700663  or  info@gcts-bahrain.com 

Naffco bahrain W L L  
has a vacancy for the occupation of

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contac

39466545  or  basim.a@naffco.com 

AVOLA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

66633465  or  GHULAM135287@GMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

ALNASEEM TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

17730770  or  AL.NASEEM.CARGO@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

DUJA ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33778854  or  ASKARALI0502013@GMAIL.COM 

BRIGHT PALACE CONSULTANCY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33630786  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

AL MUMAIYAZ PHONE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39448887  or  HASHIM77887@GMAIL.COM 

AL HALLAY FOR FISH AND cold store  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17233858  or  sayedadnan69@hotmail.com 

POPULAR FRESH MEAT CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  SLAUGHTERER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17595740  or  HSH7722@GMAIL.COM 

ALYAA CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

39836099  or  ALYAA_WORKSHOP@OUTLOOK.COM.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17294202  or  JALEELPILLAI@GMAIL.COM 

STOOM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37221311  or  AL.KHABBAZ@HOTMAIL.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17274847  or  al_raeda_contracting@hotmail.com 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17797998  or  hr@secureservices.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

CREATIVE STYLE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Sama Albahrain General Services  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

Sama Albahrain General Services  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Mg  Beaute Salon And Spa  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39223366  or  MGSALON.BH@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

JELLY FISH FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39777647  or  HR@JARADAHFISH.COM 

CURATO HALA SALOON W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

36441188  or  ADEL87HASAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36377959  or  MOHAMMAD.SHAHID24K@YMAIL.COM 

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

  SHEETMETAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Food land cafeteria  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
33130765  or  BSSA80566@GMAIL.COM 

N RICH TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33402268  or  WASEELA.GCC@GMAIL.COM 

Golden vision contracting  
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contac
17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

ALKARNOS CLEANING COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39855768  or  MEFTAHCO67@YAHOO.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALARAB CARGO  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17690788  or  BAGDAD_DOC@HOTMAIL.COM 

AL Fatemiya Saloon  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
33629916  or  HRY.89.BH@GMAIL.COM 

ARHAM BEST SERVICES CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35332930  or  AQIBERHMANI786@GMAIL.COM 
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دبي - وكاالت

للتجارة  اتــفــاقــيــة  ــيــل  إســرائ وقــعــت 
ــارات أمــس الــثــاثــاء،  الــحــرة مــع اإلمــ
والتي ُتعد أول اتفاقية تجارة كبيرة 
أو  خفض  شأنها  ومــن  عربي  بلد  مــع 
إلغاء التعريفات الجمركية وتستهدف 
التجارية  حجم  زيــادة  الوقت  بمرور 
 10 البينية السنوي إلى ما يربو على 

مليارات دوالر.
وسترفع التعريفات الجمركية عن 96 
اإلمــارات أن  البضائع وتتوقع  % من 
االقتصادية  الــشــراكــة  اتفاقية  تــزيــد 
البلدين  بين  التجارة  حجم  الشاملة 
في  دوالر  مـــلـــيـــارات   10 مـــن  ألكــثــر 

غضون 5 سنوات.
ووقــعــت االتــفــاقــيــة فــي دبـــي وزيـــرة 
االقــتــصــاد والــصــنــاعــة اإلســرائــيــلــيــة 
ــفــاي ووزيـــــر االقــتــصــاد  ــي ــارب أورنـــــا ب
اإلماراتي عبد هللا بن طوق المري بعد 

مفاوضات امتدت لعدة شهور.
ــارات تــعــد اتــفــاقــيــة  ــــإمــ وبــالــنــســبــة ل
التجارة الحرة مع إسرائيل هي ثاني 
اتفاقية  توقيعها  بعد  ثنائية  اتفاقية 
وتجري  فبراير  في  الهند  مع  مماثلة 
منها  أخــرى  عــدة دول  مفاوضات مع 
إلبــرام  الجنوبية  وكــوريــا  إندونيسيا 

اتفاقات أخرى.

اإلمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شاملة للتجارة الحرة

برلين ـ وكاالت

األلـــمـــانـــي أوالف  الــمــســتــشــار  تــعــهــد 
“أكبر  ببناء  الثاثاء،  أمس  شولتس، 
جيش تقليدي في أوروبــا” بين دول 

حلف شمال األطلسي “الناتو”.
جاء ذلك في تصريح له خال مقابلة 
األلمانية  اإلعــامــيــة  المجموعة  مــع 
فريق تحرير برلين الجديد، باإلضافة 
تسابتونغ  شتوتغارت  صحيفتي  إلى 

وشتوتغارت ناخريختين.
الطريقة  بــهــذه  ــه  إنـ ــال شــولــتــس  وقــ
سوف يتم تعزيز أمن ألمانيا وحلفائها 

بشكل كبير.
ــــحــــرب الـــروســـيـــة عــلــى  وفـــتـــحـــت ال
تسليح  قضية  على  الــبــاب  أوكــرانــيــا 
ــجــيــش األلـــمـــانـــي واســـتـــعـــداداتـــه،  ال

زيادة  النقاش حول  ومؤخًرا يدور 
أعداد الجيش بعد أن قّلصت 

ــا بــعــد  ــا جــيــشــه ــيـ ــانـ ــمـ ألـ
الحرب الباردة ليصل 

حالًيا إلى 200 ألف جندي فقط، بينما 
كان في 1990 مكون من 500 ألًفا.

ــق، أعــلــن شــولــتــس،  وفـــي وقـــت ســاب
االستقالية  نــحــو  تتجه  ألــمــانــيــا  أن 
“بوتائر  الروسية  الطاقة  واردات  عن 

سريعة”.
وقــــــال شـــولـــتـــس لــلــصــحــفــيــيــن فــي 
بـــــدأت  “ألــــمــــانــــيــــا  إن  ــل،  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ بـ
بالتحضيرات لهذا الوضع مبكرا، وقد 
بدأت في ديسمبر بإجراء المناقشات 
المختصة  والــهــيــئــات  ــوزارات  ــ ــ ال مــع 
بـــشـــأن مـــا ســيــكــون إذا كــــان هــنــاك 
على  العواقب  ستكون  ومــا  تصعيد، 

قطاع الطاقة”.
وتابع: “ولذلك كنا مستعدين إلى حد 
ــراءات...  اإلجــ كــل  واتخذنا  كبير 
ونحن نمضي قدما إلى األمام 
بـــوتـــائـــر ســريــعــة وبــنــشــاط 

كبير”.

شولتس يتعهد ببناء “أكبر جيش في أوروبا”
عواصم ـ وكاالت

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  ــ وصـــل وزي
ــروف، أمـــس الــثــاثــاء  ــ ســيــرغــي الفـ
إلــى الــريــاض ضمن جولة إلــى دول 

الخليج العربية.
الفروف  سيشارك  االربعاء،  واليوم 
في االجتماع الدوري لمنتدى وزراء 
مجلس  ودول  روســـيـــا  خـــارجـــيـــة 
وسيعقد  كما   . الخليجي  الــتــعــاون 
ــددا مـــن االجــتــمــاعــات الــثــنــائــيــة،  عــ
ــري خارجية  ــ بــمــا فــي ذلـــك مــع وزي
اإلمارات العربية المتحدة والكويت.
يوم  للمنطقة  زيارته  الفــروف  وبــدأ 

االثنين بزيارة للبحرين.
وقال الفروف خال مؤتمر صحفي 
نظيره  مــع  الــثــاثــاء،  أمــس  مشترك 

الزياني،  اللطيف  البحريني عبد 
عبور  ستضمن  بـــاده  إن 

ــة  ــيـ ــرانـ الــســفــن األوكـ
المحملة بالغذاء.

كما أضاف أنه إذا حلت مسألة نزع 
للغرب  القول  حينها  فيمكن  األلغام 
عبور  ضــمــان  تستطيع  ــا  روســي إن 
األوكرانية دون  الموانئ  السفن من 

عوائق.
مسؤولية  الــغــربــيــة  الــــدول  وحــمــل 
ــتــســبــب بــالــكــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل  ال
المصطنعة عبر إغاق موانئ الباد، 
ــام الــســفــن الـــروســـيـــة وتــعــطــيــل  ــ أمـ

الساسل اللوجستية والمالية.
إلى ذلك، أوضح الوزير الروسي أنه 
الوضع  البحريني  نظيره  مع  ناقش 
في منطقة الخليج فضاً عن الملف 
الفلسطيني، وضــرورة إطاق حوار 
واإلسرائيليين.  الفلسطينيين  بين 
وشدد على أن عدم تسوية النزاع 
الفلسطيني اإلسرائيلي يشكل 

بؤرة للتوتر في المنطقة.

الفروف يصل الرياض ضمن جولة خليجية
بكين ـ وكاالت

نـــشـــر الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
األرقام  بعض  ليجيان،  تشاو  الصينية، 
المتحدة  التي تخص أنشطة الواليات 
وزيــر  تصريحات  على  ا  ردًّ األميركية 
ــخــارجــيــة األمــيــركــيــة بــشــأن زيــــارة  ال
تشاو  وقــال  اإلنــســان.  مفوضة حقوق 
ــمــره الــصــحــفــي إن  لــيــجــيــان فـــي مــؤت
بشأن  فجة  كانت  المتحدة  الــواليــات 
لحقوق  المتحدة  األمم  مفوضة  زيــارة 
اإلنسان، ميشيل باشليت، إلى الصين، 
حــيــث فـــرضـــت أنـــواعـــا مــخــتــلــفــة من 
وفي  عليها،  المتفق  للزيارة  الــشــروط 
ــارة وشــوهــت  ــ ــزي ــ ــنــهــايــة هــاجــمــت ال ال
سمعتها بعد إجرائها. وأشار ليجيان إلى 
أن الواليات المتحدة، منذ عام 2001، 

بعمليات  قــامــت  أو  حـــروبـــا  شــنــت 
عسكرية في حوالي 80 دولة، 

مكافحة  ذريـــعـــة  تــحــت 
اإلرهــاب، ما أسفر عن 

مقتل أكثر من 800 ألف شخص، بينهم 
حوالي 300 ألف مدني. وتابع ليجيان: 
ــأت الـــواليـــات الــمــتــحــدة مــواقــع  ــشـ “أنـ
غوانتانامو،  ســوداء مثل سجن خليج 
الــعــالــم، حــيــث يتم  أنــحــاء  فــي جميع 
احتجاز األشخاص بشكل تعسفي دون 
الــزمــن،  مــن  لــفــتــرات طــويــلــة  محاكمة 
المعاملة.  للتعذيب وسوء  ويتعرضون 
متجذر  نحو  على  العنصرية  وتنتشر 
العرقية  األقــلــيــات  وتــعــيــش  وعــمــيــق، 
إفريقية  أصــول  مــن  األميركيين  مثل 

وآسيوية مع عنصرية منهجية”.
وتـــســـاءل لــيــجــيــان عـــن الـــحـــق الـــذي 
أن  فـــي  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  تمتلكه 
“تغض بصرها عن االنتهاكات الجسيمة 
ــل،  ــداخــ ــ ــي ال لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان فــ
متسامح  كقاض  تتصرف  بينما 
ــؤون الـــدول  وتــتــدخــل فــي شـ

األخرى؟”

بكين تدعو للتحرك تجاه تصرفات واشنطن

الجيش األردني يحبط محاولة 
تهريب أسلحة وذخائر

عمان ـ بترا

في  الشمالية  العسكرية  المنطقة  أحبطت 
األردن، أمس الثالثاء، محاولة تسلل وتهريب 
كمية من األسلحة والذخيرة. وصرح مصدر 
للقوات  العامة  القيادة  في  عسكري مسؤول 
المسلحة األردنية ــ الجيش العربي، أنه جرى 
تطبيق قواعد االشتباك على إحدى واجهات 
أمــس،  فجر  الشمالية،  العسكرية  المنطقة 
وضبط  المتسللين  أحد  إصابة  إلى  أدى  مما 
األسلحة  مــن  كمية  بــحــوزتــهــم  كـــان  آخــريــن 
المتسللين  تحويل  “تــم  وأضــاف:  والذخيرة. 

والمضبوطات إلى الجهات المختصة”.

االحتجاجات التزال قائمة في عبادان ومدن إيرانية أخرى

هتافات “الموت لخامنئي” تتعالى مع تزايد وفيات المبنى المنهار

طهران تنتقد الوكالة الذرية: تقريرها غير منصف

كــشــفــت مـــقـــاطـــع مــــصــــورة مــنــشــورة 
عــلــى مـــواقـــع لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
إيرانية  مــدن  عــدة  فــي  محتجين  أن 
للحكومة  مــنــاهــضــة  شـــعـــارات  رددوا 
خال الليل منها “الموت لخامنئي” في 
غرب  جنوب  في  مبنى  انهيار  أعقاب 

الباد.
الوفيات  حصيلة  إن  مسؤولون  وقال 
الثاثاء، فضاً  أمس   34 إلى  ارتفعت 
عن إصابة 37 في انهيار مبنى سكني 
وتــجــاري مــن عــشــرة طــوابــق فــي 23 
مايو في عبادان في منطقة خوزستان 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط. وأضـــافـــوا أن رجــال 
ضحايا  عن  البحث  يواصلون  اإلنــقــاذ 

تحت األنقاض.
وذكــــرت الــســلــطــات أن ســبــب انــهــيــار 
واإلهــمــال  الــفــردي  الفساد  هــو  المبنى 
ــراءات الــســامــة، وقــالــت إنــه  ــ فــي إجـ
اآلن  حتى   13 على  القبض  إلــقــاء  تــم 

لمخالفة قواعد البناء.
اتهموا  إيــرانــيــيــن  محتجين  أن  غــيــر 
ــاد  ــســ ــفــ ــ ــة بـــــاإلهـــــمـــــال وال ــومــ ــكــ ــحــ ــ ال

المستشري.
ُسمع  تويتر  على  مصور  مقطع  وفــي 
إشــارة  فــي  لخامنئي”  “الــمــوت  هــتــاف 
علي  آية هللا  األعلى  اإليراني  للمرشد 
خامنئي. ويشير موقع المقطع المصور 
إلى أنه في حي نازي-آباد في جنوب 

طهران.
ــر قــــوات  ــ ــور آخـ ــصـ ــر مــقــطــع مـ ــهــ وأظــ
المنطقة  في  تتجول  الشغب  مكافحة 
نفسها على متن دراجات نارية لتفريق 

أو ترهيب المحتجين على ما يبدو.
ــي مــديــنــة بــوشــهــر الــســاحــلــيــة في  وفـ
المحتجين  هتاف  ُسمع  الباد  جنوب 
أيضًا  إشــارة  في  للدكتاتور”،  “الــمــوت 

لخامنئي.
ويــقــولــون  “يـــكـــذبـــون  أيـــضـــًا  ورددوا 
أميركا، عدونا هنا”. وشاع هذا الهتاف 
في احتجاجات مناهضة للحكومة في 

إيران.
كما ُنشرت مقاطع مصورة على مواقع 
الـــتـــواصـــل الحـــتـــجـــاجـــات فــــي مـــدن 

إيرانية أخرى.
ودفع انهيار المبنى المئات في عبادان 

ومــدن أخــرى مــن خــوزســتــان، إضافة 
إلى بعض المناطق األخرى في إيران، 
الـــشـــوارع فــي تحركات  إلـــى  لــلــنــزول 
الماضية، حدادًا  األيــام  مسائية خال 
عائاتهم،  مع  وتضامنًا  الضحايا  على 
عن  المسؤولين  بمحاسبة  وللمطالبة 

الكارثة، وفق اإلعام المحلي.
ــارس” يــوم اإلثنين  ــادت وكــالــة “فـ وأفـ
أهالي عبادان تجمعوا على مقربة  أن 
على  وعملوا  المبنى،  انهيار  مكان  من 
العضو  حــيــدري،  آيــة هللا محسن  منع 
المحلي في مجلس خبراء القيادة، من 

إلقاء كلمة.
ويــعــنــى الــمــجــلــس بــانــتــخــاب الــمــرشــد 
ــى لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســـامـــيـــة  ــ ــلـ ــ األعـ
إقالته  وحــتــى  عمله  على  ــراف  واإلشــ

وفق شروط معينة.

أن  تسنيم  وكــالــة  ــادت  أفـ جهتها،  مــن 
كاميرا  برمي  قاموا  المتجمعين  بعض 
أرضــًا،  الرسمي  التلفزيون  إلــى  عائدة 
“ترك  إلــى  الناس  الشرطة  دعــت  بينما 

الشارع”.
إعـــام محلية عن  وتــحــدثــت وســائــل 
ــن مـــســـاء الــجــمــعــة  ــ ــوات األمـ ــ قـــيـــام قـ
“بــاســتــخــدام الــغــاز الــمــســيــل لــلــدمــوع 
لتفريق  تحذيرية”  عــيــارات  وإطـــاق 
قرب  كــانــوا  الــذيــن  المحتجين  مــئــات 

موقع االنهيار.
ــمــحــاســبــة  ــون ب ــجـ ــتـ ــحـ ــمـ ــب الـ ــ ــالـ ــ وطـ

المسؤولين “غير األكفاء” عن الكارثة.
ــقــضــاء الــمــحــلــي تــوقــيــف 13  ــد ال ــ وأك
عــبــادان  بلدية  رئــيــس  بينهم  شخصًا 
الحالي ورئيسا بلديٍة سابقان للمدينة، 

بشبهة “مسؤوليتهم” عن المأساة.
إلى  عــبــادان  في  المبنى  انهيار  وأعــاد 
الــعــام  األذهــــان حــادثــة وقــعــت مطلع 
“باسكو”  مبنى  بانهيار  تمّثلت   ،2017
تجاري  مركز  وهو  طهران،  وسط  في 

يعود تاريخه إلى أوائل الستينات.
طبقة   15 مــن  المؤلف  المبنى  وانــهــار 
ــاء يعملون  ــفـ االطـ ــال  كـــان رجــ بــيــنــمــا 
ووفق  فيه.  اندلع  حريق  إخماد  على 
الحصيلة الرسمية، قضى في الحادث 
عــنــاصــر  مـــن   16 بــيــنــهــم  22 شــخــصــًا 

اإلطفاء.

الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  بــعــد تــأكــيــد 
الــذريــة أال تــقــدم يــذكــر بــشــأن وجــود 
مواد نووية غير معلن عنها في ثاثة 
مواقع إيرانية، ردت طهران معتبرة أن 

تلك “االتهامات غير منصفة”
الــخــارجــيــة  ــاســم  ب ــنــاطــق  ال فــقــد رأى 
زاده  ــيـــب  خـــطـ ــيـــد  ــعـ سـ اإليـــــرانـــــيـــــة 
ــاء، أن  ــ ــاث ــ ــث ــ ــلــصــحــافــيــيــن أمـــــس ال ل

واقع  يعكس  لم  الذرية  الوكالة  تقرير 
المفاوضات بين باده والوكالة.

الهيئة  عن  الصادر  التقرير  وصف  كما 
األممية أمس االول بـ “غير منصف وال 

متوازن”.
تقريرها  فــي  كشفت  الــوكــالــة  وكــانــت 
ترد  لم  اإليرانية  السلطات  أن  األخير 
طرحها  التي  األسئلة  على  بمصداقية 
آثــار  مــصــدر  بــشــأن  فــتــرة طويلة  منذ 
ثاثة  فــي  عليها  ُعثر  التي  يــورانــيــوم 

مـــواقـــع غــيــر مــعــلــنــة عــلــى الـــرغـــم من 
في  انفراجة  لتحقيق  جــديــدة  مساع 

هذا الشأن.
بالتفصيل  الفصلي  التقرير  ســرد  كما 
تقديم  في  المستمر  اإليراني  اإلخفاق 
طهران  أن  معتبًرا  مــرضــيــة،  إجــابــات 
“لم تقدم إيضاحات وتفسيرات تتسم 
بما  يتعلق  فيما  التقنية  بالمصداقية 
عثرت عليه الوكالة في تلك المواقع”.

إلــى ذلــك، بين أن مــخــزون إيـــران من 

نقاء  نسبة  بلغ  المخصب  اليورانيوم 
تبلغ 60 %، أي أنه يقترب من نسبة 90 

% المطلوبة لتصنيع أسلحة نووية.
ــراز تــقــدم في  يــشــار إلـــى أن عـــدم إحــ
حل المسائل العالقة بين الجانبين قد 
دبلوماسي  خــاف  نشوب  إلــى  يــؤدي 
عندما  الــغــرب  مــع  طــهــران  بين  جديد 
الــوكــالــة،  مــحــافــظــي  مــجــلــس  يجتمع 
المؤلف من 35 دولة، األسبوع المقبل.

طهران - وكاالت

طهران - وكاالت

المحتجون اتهموا الحكومة باإلهمال والفساد المستشري

عواصم ـ وكاالت

الروسية  العسكرية  العملية  دخــول  مــع 
رئيس  يوًما، كشف   97 الـ  الثاثاء  أمس 
ميلي،  مـــارك  األمــيــركــي،  الجيش  ــان  أركـ
أن باده على تواصل مع كييف لتجنب 

التصعيد في أوكرانيا.
وأوضح ميلي في مقابلة مع قناة “فوكس 
نيوز” أن خطر التصعيد كبير في أوكرانيا 
ــالــســاح،  ــاده لــكــيــيــف ب ــ ــم بـ بــســبــب دعــ
مشيًرا إلى أن واشنطن تدير الصراع في 
وفي  التصعيد.  لتجنب  بعناية  أوكرانيا 
الــســيــاق، قــال رئيس هيئة األركــان  هــذا 
“هناك  إن  المتحدة  للواليات  المشتركة 
الــحــرب  فــي  للتصعيد”  إمــكــانــيــة  دائـــًمـــا 
نقل  مــا  بحسب  األوكـــرانـــيـــة،  الــروســيــة 

موقع “ريبابليك وورد”.
كما، شــدد أيــضــًا على أنــه مــن الــضــروري 
ــم مــع كييف  ــ الــحــفــاظ عــلــى اتــصــال دائ

لضمان إدارة نشطة للمخاطر.

ــرئــيــس األوكـــرانـــي،  ــبــه، قـــال ال مـــن جــان
ــه سيتعين  إنـ زيــلــيــنــســكــي،  فــولــوديــمــيــر 
الروسي  النفط  “التخلي عن  أوروبا  على 
األحــــوال، ألن  مــن  ــأي حــال  ب ومنتجاته 
هذا يتعلق باستقال األوروبيين أنفسهم 
عن أسلحة الطاقة الروسية”، معتبرا أنه 
“كلما حدث ذلك مبكرا، كلما كان التخلي 
عن النفط الروسي كاما، وزادت الفوائد 

التي تعود على أوروبا نفسها في النهاية”.
الموارد  بـ”سرقة  روسيا  زلينسكي  واتهم 
والثروات األوكرانية”، قائا: “سرق الغزاة 
طن  مليون  نصف  عن  يقل  ال  ما  بالفعل 
طرق  عــن  اآلن  ويبحثون  الحبوب،  مــن 
لبيعها بشكل غير قانوني في مكان ما.. 
وللحفاظ  سرقته  تــم  مما  الــمــال  لكسب 

على العجز في السوق القانوني”.

زيلينسكي يتهم روسيا بـ“سرقة موارد” بالده

واشنطن تحذر من التصعيد في أوكرانيا

نقل قتلى مدنيين قرب كييف

بيروت ـ وكاالت

الــتــوالــي، انتخب  لــلــمــرة الــســابــعــة عــلــى 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيًسا له 
الجديد  البرلمان  يعقدها  جلسة  أول  في 
النيابية  االنتخابات  بعد  يضم  بات  الــذي 
األخيرة كتاً غير متجانسة، ال يحظى أي 

منها بأكثرية مطلقة.
فبـ 65 صوتًا مقابل 23 ورقة بيضاء و40 
ورقة ملغاة من إجمالي 128، عاد حليف 
محطمًا  الــبــرلــمــان،  رأس  على  هللا  حــزب 
الذين توقعوا  اللبنانيين  العديد من  آمال 
أو ربما حلموا بتغيير ما وإن مستبعدًا في 
المشهد النيابي بالباد. وبهذا االنتخاب أو 
تجديد الوالية، يصبح بري البالغ من العمر 
84 عامًا، صاحب أطول والية في رئاسة 
مجلس النواب في العالم العربي واألرجح 
شهدها  أزمـــات  سلسلة  بعد  الــعــالــم،  فــي 
لبنان خال السنوات األخيرة بينها انهيار 
شعبية  واحتجاجات  متسارع  اقتصادي 

غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي 
فــي مــرفــأ بـــيـــروت. إال أن الــافــت هــذه 
أتى “ضحاً” على  له  التصويت  أن  المرة 
غير العادة. فالرجل الذي اعتاد أن يتبوأ 
مــنــازع،  دون  مطلقة  بأغلبية  المنصب 
الـــروح” كما  بـ “حــاوة  المرة  خطفه هــذه 
رأى العديد من اللبنانيين. بما يظهر تراجع 
“الثنائي الشيعي”، حزب هللا وحركة أمل 

بالتزامن  الباد.  في  بري(  يتزعمها  )التي 
النتائج على وسائل اإلعام  تلك  مع بث 
التعليقات  من  عاصفة  انطلقت  المحلية، 
واالنــتــقــادات على وســائــل الــتــواصــل. إذ 
بدء  عند  والمرج  الهرج  من  حالة  ســادت 
فرز األصوات بعد امتناع بري عن قراءة 
عــبــارات  تضمنت  الــتــي  االقــتــراع  أوراق 

عدة تعد ملغاة.

للمرة السابعة على التوالي وفي أطول عهدة بالعالم العربي

انتخاب بّري رئيًسا لبرلمان لبنان يشعل زوبعة

بري خالل مشاركته في االنتخابات النيابية
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راهنوا على الشباب
من يقول إّن الشباب البحريني يفتقد المهارة، فإنه يجانب الحقيقة تماما وهذا 
قـــول مغلوط جملـــة وتفصيال، والذين يشـــككون في قدرات وطاقات اإلنســـان 
البحرينـــّي ربمـــا هـــم بعيدون عمـــا اجترحـــه المئات مـــن أبنائنا فـــي كل المواقع 
والمهمات المســـندة إليهم، ولســـنا هنا بحاجة إلى استحضار قصص النجاح، وال 
إلـــى المواقـــع التـــي أكد خاللها شـــبابنا جدارتهـــم، أكان على الصعيـــد المحلي أم 
الخارجي، وال تغيب عن الذاكرة شـــهادة أحـــد رجال األعمال البحرينيين، حيث 
برهن من خالل التجربة كيف حققت مؤسســـته نجاحا منقطع النظير باالعتماد 
على إحدى الكفاءات البحرينية الشابة، والمدهش أن هذا الشاب عندما أسندت 
إليـــه المهمـــة كان حينها حديـــث التخرج، وأرجـــع صاحب المؤسســـة أن العامل 
كان له الفضل في اتســـاع أنشـــطة مؤسسته، وإلى ما يتمتع به الشاب من طاقة 
وتفـــان فـــي عمله، طبعا هذا الشـــاب ليس إال نموذجا فقط بين العشـــرات الذين 

أكدوا تميزهم.
كنـــا نتمنـــى مـــن كل فـــرد مهمـــا كان موقعه أن يحســـب اآلثـــار التي مـــن الممكن 
أن يترتـــب عليهـــا إطالق مثـــل هذا التصريـــح على اآلالف مـــن الخريجين وهم 
ينتظرون فرصتهم في الوظيفة، وال يغيب عن البال أّن إسهامات أبناء البحرين 
هي حقيقة راسخة، ونستذكر هنا تصريحا لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب بمناســـبة يوم الشـــباب 
البحرينّي “ال يكاد يخلو حديث لجاللة الملك حفظه هللا من دون ذكر إسهامات 
الشـــباب ودورهم في عملية البناء والتحديث، ودائما ما يوجه جاللته أصحاب 
المســـؤولية واالختصاص بضـــرورة تحقيق تطلعات الشـــباب وآمالهم وضرورة 
االســـتثمار في الشباب باعتبارهم استثمارا للوطن، حتى أصبح شباب البحرين 

نخبة من الشباب العالمي المتميزين”. 
اإلنجازات الشـــبابية ألبناء البحرين تســـتعصي على الحصر، فقط نشير إلى أنه 
قبـــل عـــام حصد عـــدد من الشـــباب جائزة الشـــباب العربي المتميـــز التي تنظمها 
جامعة الدول العربية، وهذا وحده كاف للتدليل على ما يتمتعون به من طاقات 
وملـــكات إبداعيـــة، مـــن هنا فإنـــه يمكن القـــول إّن أبناءنـــا يمكن الرهـــان عليهم 
ألخـــذ المواقـــع التي هم أجدر بها، وهم بكل تأكيد ضمانة لبناء مســـتقبل الوطن 

وتقدمه، وعلى من يشكك في قدراتهم إعادة النظر.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

جوهر السالم هو التنوع 
كل يـــوم يثبت ســـيدي حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملك البالد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، أنه عمالق من عمالقة 
التاريخ المرموقين، وما يقوم به من أعمال عظيمة خالدة تشكل نبراسا 
مضيئـــا ينيـــر للـــدول والعالم مســـالك المســـتقبل، ومـــا رعايتـــه الكريمة 
لمؤتمـــر” توســـعة األفـــق.. حريـــة الدين والمعتقـــد” الذي تنظمـــه جمعية 
“ھـــذه ھـــي البحرين” بالتعاون مـــع بعثة االتحاد األوروبـــي في البحرين 
والســـفارة الفرنسية في البحرين، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني، 
إال دليل قاطع على سعي جاللته الدؤوب لحياة أقوى وأفضل ومستقبل 
أجمل وأمتع وأكمل لكل المجتمعات، وريادة مملكة البحرين في السالم 

والمحبة والتعايش والحوار بين األديان لما فيه خير البشرية.
إن مملكـــة البحريـــن بقيادة جاللته حفظه هللا ورعاه، قادرة على الوفاء 
بأعظم اآلمال اإلنســـانية والعطـــاء في بناء الحضارة اإلنســـانية وتقدم 
المجتمعات ورخاء الشعوب بال حدود، وكم مؤتمرا وفعالية أقيمت على 
أرض البحريـــن كانت فعـــال انطالقا لروح التعايش والمحبة والتســـامح 

بين الشعوب، ومهدت الطريق الصحيح والقويم لبناء مستقبل األوطان 
وتقدمهـــا وازدهارهـــا، وكثير منها حقق نقلة تاريخية اســـتثنائية عززت 
مكانـــة مملكة البحرين في دعم مســـيرة الســـالم والتعايش، إليمان هذا 
البلد وقيادته بأن جوهر الســـالم هو التنوع الذي ال يحدد لغة أو لونا أو 
ثقافة أو عرقا أو طائفة أو دينا، فكل اإلنسانية تنصهر في بوتقة واحدة 

وهي القاعدة األولى واألهم في ازدهار واحة الشعوب قاطبة.
إذا كان الحكيم الهندي كريشـــنا مورتي قد قال في إحدى ترنيماته “إن 
األلوهية تختبئ في زهرة” فنحن نقول إن الســـكون والســـالم والمحبة 
والتعايش أنوار تشـــع كالقمر من أرض مملكة البحرين، وهي مقصد كل 
الناس على اختالف ألوانهم ودياناتهم وثقافاتهم، أرض العدالة واإليمان 
والمجد والطيبة والترحاب والكمال اإلنساني منذ فجر التاريخ، بقيادة 
الملك العظيم الذي ينشـــر ألوية المحبة والســـالم ال بين األفراد بعضهم 

بعضا، بل بين شعوب العالم المختلفة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الغذاء والتنمية المستدامة
تســـعى وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي إلـــى تحقيق 
وفـــر فـــي الغذاء تحقيًقا لألمن الغذائي في البالد واالســـتثمار فيه، وذلك بتبني 
المبـــادرات التـــي تكفل تحقيق ذلـــك بالمجاالت الزراعيـــة والحيوانية والبحرية 
لرفـــع حجـــم الُمنتج الوطني واســـتدامته، وتعتمـــد المبادرات علـــى 4 مرتكزات 
)تطويـــر القدرات الوطنية بمجال الصناعـــات الغذائية، وبناء بنية تحتية قادرة 
علـــى محـــاكاة األهداف المســـتقبلية في مجال األمن الغذائـــي، تحقيق االكتفاء 
الذاتي، وتقديم المحفزات والتســـهيالت الســـتقطاب القطاع الخاص لالستثمار 

في مجال األمن الغذائي(.
ويعتمـــد تحقيق هذه المرتكزات على توفير الغذاء بأنواعه للمواطنين، على أن 
تكون أسعاره محددة وثابتة من غير تجاوزها من قبل متعهدي األغذية المحلية 
والمستوردة، ويعتمد أيًضا على توفير مخزون من األغذية المستوردة المتعلقة 
بحيـــاة المواطنيـــن مع تعدد خيارات أماكن اســـتيرادها والعنايـــة بجودتها، وأن 
تولـــي الدولة اهتماًمـــا بتطوير القدرات الوطنية في مجـــال الصناعات الغذائية 
ودعمها وتدريبها وتوفير أفضل اإلمكانيات لتســـهيل عملها وتشـــغيل رأســـمالها 
بما يؤدي إلى رفع نســـبة اإلنتاج الوطني بأنواعه الزراعي والبحري والصناعي، 

وبما يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك والبالد.
تأسيس “شركة البحرين للتطوير الزراعي” الحكومية سيكون من ركائز تحقيق 
التنمية الغذائية المســـتدامة في البحرين، وســـتقوم “باحتضان جميع مشـــاريع 
األمن الغذائي واالســـتزراع الســـمكي والمشـــاريع الغذائية التي سيتم إنشاؤها”، 
وهـــو دعٌم سيســـهم في تطويـــر إنتاجها وزيـــادة عملها، ولجميع فئـــات األعمال 
الكبيرة والمتوســـطة والصغيرة بدون اســـتثناء، واالستعانة بالمنظمات الدولية 
فـــي دعـــم األمـــن الغذائي ســـيكون له مـــردود إيجابـــي، ومحلًيا البد مـــن حماية 
المنتجين الوطنيين من منافســـة المنتجين األجانب ما ســـيحافظ على التوازن 

البيولوجي للمنظومة الزراعية األرضية والبحرية.
نحتاج إلى تحوالت تنموية في الُنظم الغذائية بتغيير سلوكياتنا الغذائية، وهي 
المعادلة الصحيحة لتحقيق أمن غذائي مستدام، خصوصا أن معدل زيادة عدد 
الســـكان ال يتوافـــق مـــع زيادة حجـــم األغذية، بجانـــب أثر تغير المنـــاخ وفقدان 
التنـــوع البيولوجـــي وخفض إنتـــاج النفايات ونـــدرة المياه، وهـــي عوامل تعيق 
زيـــادة كميـــة الغذاء، فهدف توفير الغـــذاء وزيادته القضاء على الجوع وســـوء 
التغذية وتوفير الغذاء لألجيال القادمة، وباستخدام الِعلم والتكنولوجيا سيتم 
إنتاج أطعمة ذات قيمة غذائية كبيرة وستزيد قدرة األمن الغذائي كًما ونوًعا.

 

عبدعلي الغسرة

تكلـــم كارل ماركـــس ذات مـــرة عن الحـــروب بوصفها مولدة للتاريـــخ، لكنه لم يقل 
لنا أي تاريخ، هل تاريخ البؤس والشـــقاء، أم الراحة والهناء، والجواب يقودنا إلى 

قصة مثيرة ربما ليس اآلن أوانها وال الزمان زمانها.
تبدو الحرب الروسية – األوكرانية في طريقها إلى جلب كارثة إنسانية، إنها أزمة 
الغذاء العالمي التي باتت محل مقايضات بين الدول الكبرى، السيما بين الواليات 
المتحدة األميركية وروسيا االتحادية في الحال، وعما قريب حكما ستكون هناك 
الصيـــن في االســـتقبال. على أنـــه وقبل الدخول فـــي عمق أعماق المشـــهد الدولي 
المـــأزوم، يعـــن لنا التســـاؤل: “تـــرى هل أزمة الغـــذاء العالمي، قائمة مـــن قبل حرب 
أوكرانيـــا؟”، الجـــواب الـــذي ال يصد وال يـــرد، هو أن ذلـــك كذلك، والســـبب الرئيس 
من غير تهوين أو تهويل هو الجشـــع الرأســـمالي، والنيوليبرالية المنفلتة، تلك التي 

قادت العالم إلى منحدرات الهاوية كما نرى.
الذيـــن لديهـــم علم من كتـــاب، يدركون كيـــف أن دوال كبرى بعينها باتت تســـتخدم 
المحاصيـــل الزراعية، وخصوصـــا الذرة، في توليد زيوت اإليثانول، واســـتخدامها 
كوقـــود، بهـــدف المضاربـــة على أســـعار الطاقة العالميـــة، وتحقيق أعلـــى الفوائض 
واألربـــاح. ال يهـــم أصحاب هـــذا التوجه أن ال يجد الفقراء حول العالم ما يســـدون 
بـــه جوعهـــم، وال أن تعاني دول بعينها مـــن المجاعة، رغم األخطـــار الديموغرافية 

الناجمـــة عنهـــا، والهجرات غير الشـــرعية التي تولدها، مع مشـــاعر الحنق والغضب 
التي تتولد جراء الظلم االجتماعي، ما يعني المزيد من الحروب واإلرهاب.

الســـاعون إلـــى الربـــح الخالص، وغير المشـــروط بمراعاة مصالح البشـــر، هم الذين 
قامـــوا بقطـــع الغابـــات لتحويـــل أشـــجارها إلـــى مصانـــع األخشـــاب، وأراضيها إلى 
مجمعات سكنية، ومن غير مراعاة األثر الخطير الذي يتركه هذا وذاك على البيئة، 
ولـــم يكـــن من الغريـــب أو العجيب أن تنقلـــب الطبيعة على اإلنســـان وتعلن حربها 
اإليكولوجيـــة، عبـــر ارتفـــاع درجة حـــرارة األرض، ومن ثم جفاف التربـــة الطينية، 
وتبخـــر البحـــار، وندرة المياه العذبـــة، ما يعني قلة المحاصيـــل والعودة مرة أخرى 

إلى دائرة الجوع وأزمة الغذاء العالمي. 
أمر آخر بعيد عن الحرب، وهو فكرة سالســـل اإلمداد، ســـواء الغذائي أو الدوائي، 
والـــكل يســـتمع إلى هذا التعبير وال يدري ما ورائياتـــه. الفكرة بدون اختصار مخل 
تقـــوم علـــى أن مـــالك المصانـــع العمالقة من الشـــركات العابـــرة للقـــارات ومتعددة 
الجنســـيات، إنما يســـعون إلى تعظيـــم أرباحهم من خالل نقل تلـــك الصناعات إلى 
دول ذات أيـــدي عاملـــة رخيصـــة، ما يؤدي إلـــى حرمان العمال فـــي البالد األصلية 
مـــن فـــرص العمـــل واإلنتـــاج وتدبيـــر شـــؤون حياتهـــم. “المقـــال كامال فـــي الموقع 

اإللكتروني”.

 

إميل أمين

الغذاء العالمي.. أزمة حرب أم إشكالية ضمير؟

عندمـــا يكـــون الشـــغل الشـــاغل للســـلطة هـــو منـــح األولويـــة للميزانيـــة والسياســـة 
واالقتصاد ودور حكومتها للحفاظ تماًما على بقائها وهيمنتها الشـــمولية واالحتكار، 
فـــإن عالقتهـــا تكـــون مـــع الخاضعين لهذه الســـيطرة فقـــط، من خالل خلـــق األزمات 
للمواطنيـــن، وهذا تشـــريع كان ســـاري المفعول على مـــدى العقود الــــ 4 الماضية في 

جميع المجاالت النقابية والمعيشية واالجتماعية والسياسية وال يزال.
لذلك يؤدي إنتاج هذه السلطة للسيارات إلى حدوث مجزرة على الطرقات، مجزرٌة 
جعلـــت الســـيارات إيرانيـــة الصنـــع ُتعـــرف بعربات المـــوت، وتحت وطـــأة حكم هذه 
الســـلطة، ينهـــار مبنـــى بالســـكو التاريخـــي، لكن من غيـــر المعروف علـــى اإلطالق ما 
هـــي القصـــة، وتتخذ هذه الســـلطة من وباء كورونا درًعا للحفـــاظ على بقائها وتقتل 
المواطنين اعتماًدا على التشريع المشار إليه، والجدير بالذكر أن هذه السلطة أسقطت 
الطائرة المدنية األوكرانية لتضليل مسار األزمة الناجمة عن انتفاضة نوفمبر 2019، 
وامتنعت عن الرد. وتبني هذه الســـلطة مجمعات “مســـكن مهر” الســـكنية، من خالل 
الســـرقات المليونيـــة من المواطنين، ويشـــبهها المواطنون بـ “الصناديـــق الكرتونية”، 

وهي مجمعات ســـكنية هشـــة دمرتها هزة زلزالية بســـيطة عام 2018، ما أســـفر عن 
تكبيد المواطنين خسائر فادحة في األرواح والممتلكات.

وهناك مثال آخر في الوقت الراهن لهذا التشـــريع صانع الموت يأخذ بتالبيب أهالي 
آبادان نتيجة انهيار برج متروبول التوأم على رؤوسهم، ويتساءل بعض مستخدمي 
شـــبكات التواصل االجتماعـــي في وصفهم ألعاب الموت التـــي يتبناها نظام الماللي 
ا يـــؤول إليه الوضع في حالة حدوث زلـــزال بقوة 2 أو 3 درجات  مـــع المواطنيـــن؛ عمَّ

بمقياس ريختر.
واآلن احسبوا عدد الوعود العبثية التي قطعها الجالد رئيسي على نفسه لبناء مليون 

وحدة سكنية في غضون عام واحد، فعن أي مناهج للنهب والجريمة يتحدث؟
هذه هي الروايات التي تفبركها ســـلطة والية الفقيه للدمار والتعاســـة وســـوء الحظ 
واالنهيار بين الفينة والفينة إليران واإليرانيين بســـواعد قوات حرس نظام الماللي 
والنهابيـــن الذين يســـعون إلى الحفـــاظ على نظام الماللي، وُيعتبـــر هذا األمر إضافة 

أخرى لمستودع بارود الغضب المتفجر لوطٍن راح ضحية االحتالل. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

40 عاًما تحت وطأة حكم سلطة التعاسة وسوء الحظ والفساد واالنهيار )2(



اللجنة اإلعالمية

تفتتـــح مســـاء اليـــوم األربعـــاء النســـخة 
السادســـة من بطولـــة ملـــك الصولجانات 
المفتوحة للبولينغ على صالة مركز أرض 
المـــرح بالتعـــاون مـــع االتحـــاد البحرينـــي 
للبولينـــغ، والتـــي تمتـــد حتـــى 18 يونيـــو 
الجاري، بتنظيـــم من مريم مدارا صاحبة 
لعبـــة  للـــوازم  بروشـــوب   300 محـــات 
البولينـــغ، وبرعايـــة بنـــك الخليـــج الدولي 
وشـــركة نـــاس المؤسســـة وجيبـــك، إلـــى 
والعمـــارة،  للفـــن  مـــدارا  حبيـــب  جانـــب 
مرجـــان  المنظفـــات،  لصناعـــة  المملكـــة 
سبيس، ســـوليدرتي، المستشفى الكندي، 

مستشفى الهال، وماكدونالز.
وستكون البطولة مفتوحة لجميع األعمار 
والجنســـيات، وتعتبر هذه البطولة واحد 
مـــن أكبر البطوالت التي تقام في المملكة 

من حيث قيمة الجوائز والتي تبلغ 6800 
دينار بحريني.

وخصصت اللجنـــة المنظمة جوائز نقدية 
وحتـــى  األول  مـــن  بالمراكـــز  للفائزيـــن 
العشـــرين، إلـــى جانـــب الجوائـــز اليومية 
والمفاجآت التي أعدتهـــا اللجنة المنظمة 

إلى أول 25 مشاركا. 
وسيشـــهد حفـــل االفتتـــاح المقـــرر وجود 

والشـــخصيات  الرعـــاة  مـــن  العديـــد 
الرياضيـــة المهتمة بلعبـــة البولينغ، وذلك 
بعـــد دعوة اللجنـــة المنظمة لهـــم لحضور 

حفل االفتتاح الذي سيقام مساء اليوم.
وبحســـب نظام البطولة فيتأهل أصحاب 
المراكـــز األولى لـــأدوار النهائية للبطولة، 
حيث ســـتتنافس فيما بينها على تحقيق 
المعتمـــد،  للنظـــام  وفقـــا  البطولـــة  كأس 
فيما ســـتتاح الفرصة أمـــام الاعبين غير 
خاصـــة  منافســـات  لخـــوض  المتأهليـــن 
تأهيليـــة لانضمـــام إلـــى المجموعة التي 

ستحجز مقعدها في األدوار النهائية.
العنصـــر  وجـــود  المنافســـات  وستشـــهد 
النســـائي بمشـــاركة العبات مـــن البحرين 
ودول الخليـــج العربي، وهو ما ســـيطفي 

طابعا خاصا على المنافسات.

جوائز نقدية للفائزين بالمراكز من األول حتى العشرين

اليوم افتتاح بطولة ملك الصولجانات للبولينغ
اللجنة اإلعالمية

ضمن الشراكة الرياضية التي تقوم بها مؤسسة مواهب رياضية 
للتسويق الرياضي، تم توقيع اتفاقية تعاون وتفاهم بين النادي 
األهلي ومؤسســـة مواهب رياضية الستضافة المعسكر الصيفي 
للمواهب بحضور عبدهللا رحمة أمين السر العام بالنادي األهلي، 
وحســـناء الغامـــدي المؤســـس والمديـــر العـــام للمؤسســـة، عـــاء 
الحلواجـــي المدير العام مدير النشـــاط الرياضي بالنادي األهلي، 
وعطية الغامدي وأحمد محمد عبدالغفار، وســـامة محمد عتيق 
مديـــر إدارة المواهب الرياضية، ووفـــاء الجزاف مدير العاقات 
العامـــة، حيث تم خال اللقاء مناقشـــة آلية ومواعيد المعســـكر 
الصيفـــي للمواهـــب والـــذي يســـتهدف بشـــكٍل رئيـــس اكتشـــاف 
المواهـــب الرياضيـــة وتطويرهـــا فـــي جميـــع األلعـــاب الفرديـــة 

والجماعية.
 يذكر أن النادي األهلي سيســـتضيف المعسكر الصيفي للمواهب 
الرياضية للعام 2022، برعاية وتنظيم مؤسسة مواهب رياضية 
حيـــث سيشـــمل المعســـكر علـــى نشـــاطات رياضيـــة عـــدة ضمن 
جهود مؤسســـة مواهب رياضية الكتشـــاف المواهـــب الرياضية 

وتحويلهـــا إلـــى أبطال المســـتقبل، عبر برامجهـــا المختلفة، التي 
تهـــدف إلى تحقيـــق التطويـــر المتكامل للمشـــاركين في األلعاب 
الرياضية. وســـيتوزع المشـــاركين خال المعســـكر على عدد من 
الرياضات المناســـبة لمهارات كل مشـــارك على حـــدة، كلعبة كرة 
الطائـــرة، وكرة الســـلة وكرة قـــدم الصاالت وكـــرة الطاولة، وفي 
نهايـــة المعســـكر، ســـتختار المؤسســـة مجموعة من المشـــاركين 
المتميزيـــن إلخضاعهم لبرنامـــج مكثف من التدريـــب والتطوير 
النفسي والمهاري وتخريج أول دفعة من المواهب المتميزة من 

قبل مؤسسة مواهب رياضية.

الستضافة المعسكر الصيفي للمواهب

تعاون مشترك بين “األهلي” و”مؤسسة مواهب رياضية”

جانب من اللقاء

خالد بن حمد يستقبل لجنة دورة األلعاب المدرسية
سموه يطلع على سير عمل اللجنة في اإلعداد والتحضير الستضافة الحدث

لرئيـــس  األول  النائـــب  اســـتقبل 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
بمكتـــب ســـموه بقصـــر الـــوادي يوم 
أمـــس اللجنة العليا لإلعداد وتنظيم 
التـــي  المدرســـية  األلعـــاب  دورة 
مملكـــة  منافســـاتها  ستســـتضيف 

البحرين بالعام 2024. 
وقد حضر اللقاء، نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة ســـمو الشيخ سلمان 
بن محمد آل خليفة، ووزير شـــؤون 

المؤيـــد،  أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب 
والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة 
للرياضة عبدالرحمن عسكر، والمدير 
بـــوزارة  المـــدارس  لشـــؤون  العـــام 
مبـــارك،  محمـــد  والتعليـــم  التربيـــة 
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  واألميـــن 
الكوهجـــي،  فـــارس  البحرينيـــة 
ورئيس االتحاد الرياضي البحريني 
للمـــدارس والجامعات الشـــيخ صقر 

بن سلمان آل خليفة. 
ســـمو  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
باللجنة، مشـــيدا ســـموه بالمشـــاركة 

البحرينية اإليجابية في منافســـات 
 2022 المدرســـية  األلعـــاب  دورة 
التي اســـتضافتها مدينـــة نورماندي 
ســـموه  مؤكـــدا  حديثـــا،  الفرنســـية 
أن هـــذه المشـــاركة عـــززت الحضور 
البحريني في هذا الملتقى الرياضي 
المدرســـي الدولـــي، والـــذي يشـــكل 
مصـــدرا مهمـــا الكتشـــاف المواهـــب 
الرياضيـــة وداعمـــا لتطـــور وارتقـــاء 
مختلـــف االلعـــاب، مضيفـــا أن هـــذه 
المشاركة حققت أهدافها المنشودة، 
جهـــود  دعـــم  فـــي  تســـاهم  التـــي 
البحرين الحتضان النســـخة المقبلة 

من هذا التجمع الرياضي المدرسي. 
بعدهـــا، اســـتمع ســـموه إلـــى شـــرح 
موجز عن خط ســـير عمـــل اللجنة، 
التـــي  والترتيبـــات  والتصـــورات 
والتحضيـــر،  لإلعـــداد  وضعتهـــا 
حاثـــا ســـموه اللجنـــة لبـــذل قصارى 
جهدهـــا إلظهـــار هـــذا الحـــدث فـــي 
أبهى صورة، معربا ســـموه عن ثقته 
الكبيـــرة بالكوادر الوطنية الشـــابة، 
الفائقـــة  بقدراتهـــا  تمتـــاز  والتـــي 
الفعاليـــات  لكبـــرى  تنظيمهـــا  علـــى 
واألحداث الرياضية المختلفة على 

أرض المملكة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من اللقاء

عسكر وتوماس يفتتحان ملعب الفريج في البحير
بدعم الشركة القابضة للنفط والغاز

افتتـــح الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامة 
للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر، والرئيـــس 
التنفيـــذي للشـــركة القابضة للنفـــط والغاز 
مـــارك تومـــاس، ملعـــب الفريـــج بمنطقـــة 
البحيـــر والـــذي تـــم تشـــييده بدعـــم مـــن 
الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز، بحضور 
النائـــب أحمـــد االنصـــاري عضـــو مجلـــس 
النواب ومســـؤولي وزارة شـــؤون الشباب 
للرياضـــة  العامـــة  والهيئـــة  والرياضـــة 

والشركة القابضة. 
 وقـــص الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامة 

للشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  للرياضـــة 
القابضـــة للنفـــط والغـــاز، الشـــريط إيذانـــا 
علـــى  ســـيعمل  الـــذي  الملعـــب  بافتتـــاح 
احتضان شباب المنطقة وتنمية مهاراتهم 
وقدراتهم في العديد من األلعاب، والعمل 
على شـــغل أوقات الفراغ لدى الشباب عبر 

ممارسة الرياضة بصورة منتظمة. 
 وأكـــد عبدالرحمـــن عســـكر أهميـــة دعـــم 
القطـــاع الخـــاص للمبـــادرات الرياضية أن 
الفريـــج جـــاءت لتؤكـــد  مبـــادرة ماعـــب 
لأعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  اهتمـــام 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة بتوفير الماعب 

فـــي قـــرى ومـــدن البحرين والتي تســـاهم 
فـــي احتضان الشـــباب وتنميـــة مواهبهم، 
مشـــيرا إلـــى أن الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس  برئاســـة 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة حريصـــة علـــى دعـــم المبـــادرة 
باعتبارها تتوافق مع اســـتراتيجية الهيئة 

في االرتقاء بالقطاع الرياضي. 
 وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامة 
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  بـــدور  للرياضـــة 
والرياضـــة أيمن المؤيـــد في دعم ومتابعة 

إلـــى  ووصولهـــا  الفريـــج  ماعـــب  تنفيـــذ 
األهداف التي وجدت من أجلها، منوها في 
ذات الوقت بدعم الشـــركة القابضة للنفط 

والغاز، للمبادرة الشبابية والرياضية.
مـــن جانبـــه، قـــال مـــارك تومـــاس “ترتكـــز 
علـــى  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة 
مجموعة من القيـــم والمبادئ التي تهدف 
المجتمعيـــة  المســـؤولية  ممارســـة  إلـــى 
وتطبيقهـــا من أجل تحقيق الرخاء لمملكة 
تفتخـــر  المنطلـــق،  هـــذا  ومـــن  البحريـــن، 
الشـــركة بتقديـــم الدعـــم لمبـــادرة “ماعب 
شـــؤون  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الفريـــج” 
الشـــباب والرياضة إيماًنـــا بدورنا في دفع 

مســـيرة الرياضة والشـــباب والنهوض بها، 
هـــذا الدعم يعد امتدادا لتاريخ طويل من 
المبادرات التي تساهم باالرتقاء الوطني”. 
 يذكـــر أن مبـــادرة ماعـــب الفريـــج تحمل 
أهدافا نبيلة من بينها توفير بيئة مناســـبة 
للشباب وفئات المجتمع من أجل ممارسة 

الرياضة في أجواء مثالية وآمنة وتأكيدا 
لدور ماعب الفريج في اكتشـــاف وصقل 
وإبـــراز المواهـــب الرياضية ورفـــد األندية 
مهاريـــا  المتميزيـــن  بالاعبيـــن  الوطنيـــة 
وفنيـــا، باعتبار ماعـــب الفريج تمثل بيئة 

خصبة للمواهب الرياضية.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

اتحاد كرة القدم

اســـتقبل رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، المديـــر التنفيـــذي 
ونائـــب  البحريـــن  هـــواوي  لشـــركة 
بالشـــرق  هـــواوي  لشـــركة  الرئيـــس 
األوسط Ethan Sun والوفد المرافق، 
بحضـــور نائـــب رئيـــس االتحاد ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن عيســـى آل 

خليفة.

 وأشـــاد الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفة بدور شركة هواوي في مواكبة 
التطورات التكنولوجية لتقديم أفضل 
الخدمات في مجال تقنية المعلومات 

واالتصاالت.
 واســـتعرض رئيـــس االتحـــاد ونائبـــه 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  مـــن  العديـــد 
بالتقنيات لشركة هواوي العالمية، كما 
تم بحـــث أوجـــه التعاون المســـتقبلي 

بين الطرفين.
 وشـــدد رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 

البحرينـــي لكـــرة القـــدم علـــى أهميـــة 
مواكبة التطـــور التكنولوجي لتحقيق 
األهداف التنموية الشـــاملة في مجال 
تقنيـــة المعلومات واالتصاالت، منوًها 
رفـــد  فـــي  العالميـــة  الشـــركات  بـــدور 
قطـــاع تقنية المعلومـــات واالتصاالت 
بأحدث التقنيات المطلوبة وفًقا آلخر 
المســـتجدات، وبما ينعكس على عمل 
مختلـــف القطاعات بما فيها الرياضية 

عموًما وكرة القدم خصوصا.
 وقدم المدير التنفيذي لشركة هواوي 

البحرين ونائب الرئيس لشركة هواوي 
بالشرق األوســـط Ethan Sun، شكره 
وتقديره إلى الشـــيخ علـــي بن خليفة 
آل خليفـــة، علـــى حفـــاوة االســـتقبال، 
وعلـــى دور االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القدم في التعاون مع القطاع الخاص 
لبحث المشـــروعات المســـتقبلية التي 
تعود باإليجاب على الجانبين، متمنًيا 
لكـــرة  البحرينـــي  لاتحـــاد  التوفيـــق 
القـــدم في تحقيـــق األهـــداف والرؤى 

التطويرية المنشودة. جانب من اللقاء 

 جانب من االفتتاح

علــي بـــن خليفــــة يستقبـــــل وفــــد “هـــــواوي”
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مراكز تمكين الشباب... حاضنات ألعمال الشباب

كانــت رؤيــة البحريــن دائًمــا هــي تزويــد الشــباب بالفــرص التــي تمكنهــم من 
التغلــب علــى تحدياتهــم وتحقــق أهدافهــم. وأن جميــع الشــباب يســتحقون 
فرصــة لينمــون صحيــًا واجتماعيًا وأكاديميــًا، وتعزيز مشــاركتهم في الحياة 
االجتماعية واالقتصادية والسياســية. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، قامت 
المملكــة بإنشــاء العديــد مــن مراكز تمكين الشــباب، التــي يقدر عددهــا حاليا 

بستة وثاثين مركزًا شبابيًا تستهدف برامجها الشباب من الجنسين.
لكــن مــع تقييــم واقع هذه المراكــز الحالي، نجد أن أغلبها معطلــه أو برامجها 
دون المســتوى المطلــوب نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل، أهمها قلــة الموارد 
المالية، وغالبية المراكز مقارها مســتأجرة وتفتقر للمنشــأة المناسبة. لكن من 
أهــم هــذه األســباب وأكثرها تأثيرًا هــو عزوف الكوادر القياديــة والعلمية من 
المشــاركة فــي مجالــس إدارات المراكز الشــبابية أو دعــم برامجها ما انعكس 

سلبًا على عملها ومستوى برامجها.
من هنا، ندعو جميع الكوادر من ذوي الكفاءة، والقادرين على خدمة شــباب 
منطقتهــم أو مدينتهــم المبــادرة فــي االنضمام فــي عضوية المراكز الشــبابية 
ألنهــم أعلــم باحتياجات وأولويات شــباب منطقتهم. كما أدعــو جميع المراكز 
الشــبابية الــى أنشــاء مجالــس استشــارية مــن أوليــاء امــور شــباب المنطقــة 
لمســاعدة مجالــس إدارات المراكــز الشــبابية، مــن خال تقديم المشــورة لهم 
وتوجيههــم لتطويــر البرامــج المقدمــة، وحصــر احتياجــات الشــباب، ليتمكن 
المسؤولين من الحصول على فهم أفضل ألولويات الشباب ومساعدتهم في 

توجيه األنشطة وتطويرها
أمــا ماليــًا، فيجــب وضــع اســتراتيجية اســتثمارية فعالــة للمراكــز الشــبابية 
التــي ال تتعــدا ميزانيتهــا الســنوية 2500 دينــار، مــن خــال إمكانيــة توظيف 
المراكز الشــبابية كحاضنات أعمال لدعم مشــاريع الشباب الناشئة، مع تقديم 
التدريب العملي ألصحاب المشاريع من خال ورش العمل وتسهيل الوصول 
إلــى شــبكة المــوارد والشــركات االســتراتيجية، بالتعاون مع مؤسســة تمكين 

مما يدعم ميزانية هذه المراكز ويرتقي بدورها في خدمة الشباب.

* عيسى الماجد 

* باحث في اإلدارة الرياضية

Isa.almajed74@gmail.com



ســـيس   2 فريـــق  اســـتطاع 
لمنصـــة  أن يصعـــد  موتورســـبورت 
التتويـــج فـــي الجولـــة الرابعـــة من 
بطولـــة انتيليجنت مونـــي جي تي 
الفريـــق  تحقيـــق  مـــع  البريطانيـــة 
ألفضـــل زمن في الموســـم ووصول 
ثنائـــي الفريـــق جيمـــس كوتينغهام 
لمنصـــة  ويليامســـون  ولويـــس 
التتويـــج ألول مـــرة هـــذا الموســـم 
 3 لــــ  اســـتمر  الـــذي  الحـــدث  فـــي 
ساعات. وتشـــارك السائقون سيارة 
الميرســـيدس أي أم جي جي تي 3، 
إذ انطلق جيمس مســـرًعا في اللفة 
األولـــى من الســـباق، وقـــد كان ذلك 
كافًيا ليحصل علـــى الصدارة، ومن 
ثـــم اســـتطاع أن يخلق فجـــوة بينه 

وبين منافسيه. 
وواصـــل دفاعه عن مركـــزه بنجاح 
قبـــل دخول ســـيارة الســـامة، وقد 
كان لذلـــك تأثير كبير على الســـباق، 
وعلى ما بنـــاه الفريق خال اللفات 
األولـــى. وتولى ليويس القيادة بعد 

انطاق السباق مرة أخرى، وحاول 
المحافظـــة علـــى الصـــدارة إال انـــه 
خســـرها، واستعادها مرة أخرى. إال 
أن الفريق أنهى الســـباق في المركز 
الثانـــي بعـــد 180 دقيقة مـــن العمل 

الشاق. 

المالـــك  وتعليًقـــا علـــى ذلـــك، قـــال 
الشـــيخ  ســـمو  للفريـــق  الُمشـــارك 
عيســـى بـــن عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “جهد كبير مـــن قبل الفريق 
نـــرى  أن  رائـــع  أمـــر  وهـــو  بأكملـــه، 
جيمـــس ولويـــس يصعـــدان منصة 

التتويج للمرة األولى هذا الموســـم. 
لقد ســـيطرنا على جميع السباقات، 
ولكـــن ســـوء الحـــظ الزمنـــا، وهـــو 
رائـــع أن نســـتطيع أن نصعـــد  أمـــر 
علـــى منصـــة التتويـــج مـــرة أخرى، 
حيـــث ينتمـــي الفريق. مـــازال لدينا 

بعـــض العمـــل للقيـــام بـــه، ولكن من 
الواضـــح أن الســـرعة موجـــودة مع 
كا السائقين، ونحن في مكان جيد 
عموما. نحن نتحسن مع كل سباق. 
مـــع أخذ الـــدروس مـــن كل ســـباق، 
نأمل أن نتمكن من االســـتمرار على 

نفـــس الوتيرة فـــي النصـــف الثاني 
من الموسم”. 

 وسيعود الفريق مرة أخرى للجولة 
الخامسة من البطولة والتي ستقام 
في ســـنيترتون فـــي 25 و26 يونيو 

العام الجاري.

اللجنة اإلعالمية

عيسى بن عبداهلل: التتويج ثمرة العمل الشامل ودافع للمزيد من اإلنجازات
“2 سيس للسيارات” يعود لمنصات التتويج في بطولة “جي تي” البريطانية

جانب من التتويج
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سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

مشـــاركتها  البحريـــن  مملكـــة  أنهـــت 
بمنافســـات دورة األلعـــاب الخليجيـــة 
الثالثـــة التي اختتمـــت بدولة الكويت 
منتخبنـــا  حصـــل  بعدمـــا  الشـــقيقة 
الوطنـــي لكـــرة اليـــد بالمركـــز الثانـــي 
والميداليـــة الفضيـــة إثر خســـارته من 
نظيره القطري 29 - 28 في المواجهة 
التي جمعت الفريقين على صالة سعد 

العبدهللا الصباح.
وســـجلت مملكـــة البحريـــن مشـــاركة 
تاريخيـــة فـــي الـــدورة بعدمـــا حققت 
العـــام  الترتيـــب  فـــي  الثانـــي  المركـــز 
64 ميداليـــة  بــــ  الميداليـــات  لجـــدول 
و21  فضيـــة  و23  ذهبيـــة   20 بينهـــا 
برونزيـــة وهـــي أفضـــل مركـــز قياســـًا 
بالنســـخة الماضية التي حققت خاله 
المركـــز الرابـــع في نســـخة الســـعودية 
نســـخة  فـــي  الثالـــث  والمركـــز   2015
البحريـــن 2011، كما أحرزت أكبر عدد 
الملونـــة وباألخـــص  الميداليـــات  مـــن 

الميداليات الذهبية.
 وأســـدل الستار على النســـخة الثالثة 
التـــي  الخليجيـــة  األلعـــاب  مـــن دورة 
احتضنتها الكويـــت على مدار حوالي 
17 يومـــًا بمشـــاركة أكثـــر مـــن 1900 
رياضـــي ورياضيـــة تنافســـوا فـــي 16 
لعبـــة من بينها 6 ألعـــاب للمرأة لتطوى 
صفحـــة واحـــدة مـــن أكبـــر الملتقيات 
ســـتظل  التـــي  الخليجيـــة  الرياضيـــة 
عالقة في الذاكرة بعد نسخة البحرين 

2011 والسعودية 2015. 
وفـــازت دولة الكويت الشـــقيقة للمرة 
الثانيـــة بلقـــب الـــدورة بعـــد تصدرهـــا 
للميداليـــات  العـــام  الترتيـــب  جـــدول 
إثـــر حصولها علـــى 96 ميدالية ملونة 
مـــن بينها 36 ذهبيـــة و28 فضية و32 
برونزيـــة بعدما حســـمت لقـــب الدورة 
النســـخة  عـــن  غابـــت  فيمـــا  األولـــى 
بداعـــي  الســـعودية  فـــي  الماضيـــة 

اإليقاف الرياضي آنذاك.
وجـــاءت مملكـــة البحرين فـــي المركز 
الثانـــي بـ 64 ميداليـــة بينها 20 ذهبية 
فيمـــا  برونزيـــة،  و21  فضيـــة  و23 
احتلـــت اإلمارات المركـــز الثالث بـ 50 
ذهبيـــة   18 بينهـــا  ميداليـــة  ميداليـــة 
و16 فضيـــة و16 برونزيـــة، واحتلـــت 
الســـعودية المركز الرابع بـ 67 ميدالية 
و29  فضيـــة  و22  ذهبيـــة   16 بينهـــا 
برونزيـــة، وقطر في المركـــز الخامس 
بــــ 52 ميداليـــة بينهـــا 16 ذهبيـــة و21 
فـــي  وعمـــان  برونزيـــة،  و15  فضيـــة 
المركـــز الســـادس بـ 33 ميداليـــة بينها 

12 ذهبية و5 فضيات و16 برونزية.
وبعد ختام المنافسات، تم تسليم علم 
الـــدورة إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة التـــي ســـتحتضن النســـخة 
األولـــى مـــن دورة األلعـــاب الخليجية 
للشـــباب بشـــهر ســـبتمبر 2023، فيمـــا 

دورة  مـــن  الرابعـــة  النســـخة  ســـتقام 
قطـــر  بدولـــة  الخليجيـــة  األلعـــاب 

الشقيقة في العام 2025.

تكريم للوفد اإلعالمي البحريني

كرم الشـــيخ فهد ناصـــر صباح األحمد 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  الصبـــاح 
الكويتيـــة الوفد اإلعامـــي البحريني 
المشـــارك بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة 

الثالثة.
اإلعاميـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــدم 
اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس  بالـــدورة 
للصحافـــة الرياضية ســـطام الســـهلي 
درعـــًا تذكاريـــًا لرئيـــس قســـم اإلعام 
علـــي  حســـن  األولمبيـــة  باللجنـــة 
وأخصائي التصوير ومواقع التواصل 
الحلواجـــي ونقـــل  االجتماعـــي علـــي 
وتقديـــر  تحيـــات  البحرينـــي  للوفـــد 

رئيس اللجنة األولمبية الكويتية.
وأضاف السهلي “نيابة عن الشيخ فهد 
ناصـــر صبـــاح األحمـــد الصبـــاح أتقدم 
إليكـــم بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر على 
جهودكم المتميزة في تغطية فعاليات 
دورة األلعاب الخليجية الثالثة والتي 
حققـــت نجاحـــًا كبيـــرًا بفضـــل جهـــود 
الجميـــع ومن بينهـــم الفريق اإلعامي 
البحريني وباقي اإلعاميين من دول 
الخليجيـــة الشـــقيقة... وهـــذا مجـــرد 

تقدير بسيط لعطائكم”.
وأعرب السهلي عن بالغ تقديره للدور 

البحرينـــي  اإلعامـــي  للوفـــد  المميـــز 
نظيـــر مـــا قـــام به مـــن تغطية شـــملت 
الصحف البحرينية ووسائل التواصل 
والمواقـــع  والتلفزيـــون  االجتماعـــي 

اإللكترونية.

الكراتيه تختتم المشوار بـ ”فضية” 
و3 برونزيات

 اختتـــم المنتخـــب الوطنـــي للكراتيـــه 
و3  فضيـــة  بتحقيقـــه  مشـــواره 
برونزيـــات، فـــي نزاالت اليـــوم األخير 
لمســـابقة الكراتيـــه التـــي أقيمت يوم 
أمس على صالة مجمع الشيخ عبدهللا 

الجابر الصباح الرياضي. 
وقـــد تّوج عضو مجلـــس إدارة اللجنة 
لجنـــة  رئيـــس  الكويتيـــة  األولمبيـــة 
مبـــارك  الشـــيخ  الرياضيـــة  اللجـــان 
فيصـــل النواف الصباح وســـمو األمير 
فهـــد بـــن جلـــوي بـــن عبدالعزيـــز نائب 
رئيس اللجنـــة األولمبيـــة والبارالمبية 
الســـعودية الفائزيـــن بالمراكـــز األولى 

في هذه المسابقة. 
فقد حصل الاعب سالم الجمعة على 
الفضيـــة  والميداليـــة  الثانـــي  المركـــز 
بوزن تحت 84 كيلوجـــرام، فيما تّوج 
الاعب السعودي فرج النشري بالمركز 
األول الميدالية الذهبية، وقد حّل في 
المركـــز الثالـــث كل من العماني راشـــد 

الغزالي والكويتي أحمد المسفر. 
وحصـــل الاعـــب بنـــدر حمـــود علـــى 

المركـــز الثالـــث والميداليـــة البرونزية 
فـــي وزن تحـــت 55 كيلوجـــرام، فيما 
المطيـــري  ســـلطان  الكويتـــي  تـــّوج 
الذهبيـــة،  والميداليـــة  األول  بالمركـــز 
بينمـــا حصل الاعب الســـعودي ياســـر 
بارقي على المركـــز الثاني والميدالية 
الفضيـــة وحصـــل الاعـــب اإلماراتـــي 
محمـــد الهاجـــري علـــى المركـــز الثالث 

والميدالية البرونزية. 
وحصـــل الاعـــب عبدالرحمـــن خلـــف 
على المركز الثالث الميدالية البرونزية 
فـــي وزن تحت 60 كيلوجـــرام، وتّوج 
الاعب الكويتي عبدهللا شـــعبان على 
الذهبيـــة،  والميداليـــة  األول  المركـــز 
فيمـــا حصـــل الاعـــب الســـعودي بـــدر 
العتيبي على المركز الثاني والميدالية 
الفضية، بينمـــا حصل الاعب العماني 
ســـعيد الشـــبيبي علـــى المركـــز الثالث 

والميدالية البرونزية. 
علـــى  أحمـــد  علـــي  الاعـــب  وحصـــل 
المركـــز الثالـــث الميداليـــة البرونزيـــة 
فـــي وزن تحت 67 كيلوجـــرام، وتّوج 
الخثامـــي  فهـــد  الســـعودي  الاعـــب 
بالمركـــز األول وبالميداليـــة الذهبيـــة، 
فيمـــا حصل الاعب الكويتي موســـى 
حســـن على المركز الثانـــي والميدالية 
الفضيـــة، وحصـــل الاعـــب اإلماراتي 
أحمـــد الحضرمي علـــى المركز الثالث 

والميدالية البرونزية. 
وخســـر الاعب ســـالم الجمعـــة النزال 

الـــذي جمعـــه بالاعب الســـعودي فرج 
النشـــري بنتيجة 6 مقابل 1 في النزال 
الذي جمع بينهما أمس في نهائي وزن 

تحت 84 كيلوجرام. 
وكان الاعـــب بنـــدر حمـــود قد خاض 
نـــزاالً أمـــام الاعـــب الســـعودي ياســـر 
بارقـــي يوم أمـــس األول في دور قبل 
النهائـــي لـــوزن تحـــت 55 كيلوجـــرام، 
والـــذي انتهى بفوز الاعب الســـعودي 
بنتيجة 6/ 1. فـــي حين التقى الاعب 
عبدالرحمـــن خلف الاعب الســـعودي 
بـــدر العتيبـــي في نـــزال نصـــف نهائي 
تمكـــن  حيـــث  كيلوجـــرام،   60 لـــوزن 
الســـعودي مـــن الفـــوز بنتيجـــة النزال 
الـــذي انتهـــى 9 مقابـــل 0. فيمـــا واجه 
الاعب علـــي أحمد الاعـــب الكويتي 
موســـى حســـن في نصـــف نهائي وزن 
بفـــوز  انتهـــى  67 كيلوجـــرام، والـــذي 
الكويتـــي بنتيجـــة 10 مقابـــل 2. بعـــد 
ذلك، خـــاض الاعب علـــي أحمد نزاالً 

امام الاعب القطري يمن النتيشه. 

 برونزيتان للمبارزة البحرينية 

اختتـــم المنتخـــب الوطنـــي للمبـــارزة 
مشـــواره بمســـابقة المبـــارزة بحصوله 
فـــي  برونزيتيـــن  ميداليتيـــن  علـــى 

مسابقة اإليبيه والفلوريه. 
وقـــد حصـــل المنتخـــب علـــى المركـــز 
فـــي  البرونزيـــة  والميداليـــة  الثالـــث 
لعبـــة اإليبيـــه للفـــرق، فـــي حيـــن تّوج 

المنتخب المنتخب الســـعودي بالمركز 
األول والميدالية الذهبية، فيما حصل 
المنتخب الكويتي على المركز الثاني 
حصـــل  بينمـــا  الفضيـــة،  والميداليـــة 
المركـــز  علـــى  اإلماراتـــي  المنتخـــب 

الثالث والميدالية البرونزية. 
 كما حصل منتخبنا على المركز الثالث 
والميدالية البرونزية في لعبة الفلوريه 
القطـــري  المنتخـــب  وتـــّوج  للفـــرق، 
الذهبيـــة،  والميداليـــة  األول  بالمركـــز 
فيمـــا حصـــل المنتخـــب الكويتي على 
الفضيـــة،  الثانـــي والميداليـــة  المركـــز 
بينما حصـــل المنتخب اإلماراتي على 

المركز الثالث والميدالية البرونزية. 
وكان المنتخـــب قـــد خســـر المواجهـــة 
أمـــام المنتخب القطري فـــي مباريات 
الـــدور قبل النهائي لمســـابقة الفلوريه 
للفـــرق بنتيجة 45 مقابل 33، وخســـر 
المنتخب أمـــام المنتخب القطري في 
مواجهات الدور قبل النهائي لمسابقة 
اإليبيـــه للفرق بنتيجـــة 45 مقابل 36، 
المنتخـــب  أمـــام  لقـــاءه  وخســـر  كمـــا 
الســـعودي فـــي مباريات الـــدور نصف 
النهائـــي بالمســـابقة ذاتهـــا بنتيجة 45 

مقابل 23.  
المبـــارزة  منتخـــب  العـــب  وقـــال 
عبدالكريم عيسى: “كنا نتطلع لتحقيق 
نتيجة أفضل والمنافســـة على المركز 
المنافســـة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  األول، 
المســـابقتين  مســـتوى  علـــى  القويـــة 
اســـتطاع  المنتخـــب  أن  إال  للفـــرق، 
برونزيتيـــن.  بميداليتيـــن  الخـــروج 
وسنســـعى جاهديـــن لاســـتفادة مـــن 
هـــذه المشـــاركة، لإلعداد بشـــكل أكبر 
للمشـــاركات القادمـــة، والتـــي نطمـــح 
مـــن خالهـــا لرفـــع اســـم وعلـــم مملكة 

البحرين”.

 الجمعة: سعداء بالنتيجة 

الوطنـــي  المنتخـــب  العـــب  أعـــرب 
للكراتيـــه ســـالم الجمعـــة عن ســـعادته 
والميداليـــة  الثانـــي  المركـــز  بإحـــراز 

الفضية. 
بتحقيـــق  “ســـعيد  الجمعـــة  وقـــال   
هـــذه النتيجـــة علـــى الرغـــم مـــن أنني 
الميداليـــة  إحـــراز  فـــي  أطمـــح  كنـــت 
الذهبيـــة فـــي هـــذه المشـــاركة. فقـــد 
كانـــت المنافســـة شـــديدة بيـــن جميع 
المشاركين من المنتخبات الخليجية، 
كبيـــرة،  مســـتويات  قدمـــوا  والذيـــن 
عكســـت ما تشـــهده هذه الرياضة من 
تطور ملحوظ على مستوى المنطقة”، 
مضيفًا أن المنتخب استطاع أن ينهي 
مشـــواره بتحقيق ميداليـــة فضية و3 
ميداليـــات برونزيـــة، والتـــي رفـــع من 
خالهـــا علـــم مملكة البحريـــن في هذا 
الملتقـــى الرياضي الخليجـــي، معتبرًا 
هـــذه النتيجـــة دافعـــًا معنويـــًا كبيـــرًا 
بشـــكل  للتحضيـــر  المنتخـــب  ألفـــراد 

أفضل للمشاركات القادمة.

الكويت - حسن علي

مشاركة تاريخية بتحقيق المركز الثاني بدورة األلعاب الخليجية
أبطال مملكة البحرين حققوا 64 ميدالية بينها 20 ذهبية

تتويج منتخبنا لكرة اليد بالميدالية الفضية  برونزية بحرينية

تكريم الموفد اإلعالمي الزميل حسن علي جًا بالبرونزية بندر حمود ُمتوَّ



قــررت النجمــة دنيا ســمير غانم الخــروج من تلــك الحالة 
والتجهيــز للبدء في تحضير عمل مســرحي جديد، بعنوان 
“روحي أنا” يشــارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم 
الكوميديا منهم على ربيع ومحمود حافظ وشــيماء سيف 

وبيومى فؤاد، ومن تأليف كريم سامي.  من ناحية أخرى لقد 
احتفلت النجمة دنيا ســمير غانــم، بوصول عدد متابعيها على 

إنستجرام لـ 14 مليون متابع، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: “شكًرا على 
دعمكم الدائم ليا”، موجًها رسالة شكر لجميع متابعيها.

يجتمــع المطربان رامي صبري وتامر عاشــور، في حفل 
غنائــي ضمن موســم جدة المقــام بالمملكــة العربية 
السعودية، اليوم األربعاء الموافق 1 يونيو ، وذلك ضمن 
الحفالت التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف 

الدول العربية
وطــرح رامي صبري مؤخًرا كليب أغنيته “مع نفســي” على 

قناته الخاصة على موقع يوتيوب، ونشــر رامي جزًءا من األغنية خالل حسابه 
علي إنستجرام وعلق عليها بـ “الذكرى بقت متعبة ومغلبة قلبي مغلبة”.

صبري وعاشورروحي أنا
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 Jurassic World Dominion
بعد أربع سنوات من تدمير 

جزيرة “نوبالر” أصبحت اآلن 
الديناصورات تعيش في جميع 

أنحاء العالم وتهدد جميع 
الكائنات الحية بمن فيهم 
البشر! بدأ الحجز الُمسبق 
للفيلم ويعرض الخميس 

بتاريخ 9 يونيو في السينما.

tariq_albahhar

التشكيليون السودانيون بالبحرين يقيمون معرضهم الفني األول بالنادي السوداني
الفنانين التشكيليين  تقيم مجموعة 
ــبــحــريــن  ــيـــن بــمــمــلــكــة ال ــيـ الـــســـودانـ
من  ابــتــداء  األول(  الفني  )المعرض 
 2 الخميس  إلــى  مــايــو   24 الــثــالثــاء 
الــســودانــي  بــالــنــادي  ــجــاري،  ال يونيو 
السابعة  الساعة  من  الزنج  بمنطقة 
إقامة  ويــأتــي  مــســاًء،  التاسعة  إلــى 
هـــذا الــمــعــرض فــي إطـــار إســهــامــات 
بأنماط  التعريف  فــي  التشكيليين 
ــيـــة  الـــفـــنـــون اإلبــــداعــــيــــة الـــســـودانـ
المستمدة من ثقافة وتأريخ وتقاليد 
الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــي أقــالــيــمــه 

الجغرافية المختلفة.
السودانية  بالجالية  اإلعالمي  وقال 
أبو أحمد “إن المعرض  الزميل خالد 
المعارض  بــاكــورة  هــو  األول  الفني 
يحتضنها  الــتــي  التشكيلية  الفنية 
البحرين  بمملكة  الــســودانــي  الــنــادي 
الثراء  المتنوع  الجماعي  في شكلها 
ــذي يــعــكــس فــي الــحــقــيــقــة جمال  ــ ال
مختلف  كــل  فــي  الــســودانــيــة  البيئة 
ــو مــا يــشــيــر إلــى  أرجــــاء الـــبـــالد، وهـ
والمقيمين  المواطنين  زيــارة  أهمية 
فـــي الــبــحــريــن إلـــى هـــذا الــمــعــرض؛ 
ــزء بسيط  بــهــدف الــتــعــرف عــلــى جـ
الشخصية  ــــدى  ل اإلبــــــداع  لــمــكــامــن 

السودانية”.
وأوضــــح “أن مــا يــثــيــر االســتــغــراب 
المعرض هو  والــتــســاؤالت فــي هــذا 
المشاركين  التشكيليين  الفنانين  أن 
فيه هم كفاءات على قدر كبير من 
األهمية وُخبراء في مجاالت عديدة 
وإداريــة،  وعلمية  وبحثية  أكاديمية 
ومبدعين في مجاالت مختلفة ذات 

عالقة بالفنون، األمر الذي يحفز على 
زيارة المعرض ولقاء المشاركين فيه 
الشخصية  تجاربهم  على  والوقوف 
ومشاركاتهم  الــفــنــون  مــجــاالت  فــي 
الفنية في الكثير من المعارض على 
ودول  والــســودان  البحرين  مستوى 

العالم”.
في  المشاركين  الفنانيين  أن  يذكر 
منى   ( هـــم  األول  الــفــنــي  ــمــعــرض  ال
الفن  فــي  فخرية  دكــتــوراه  ــروبــي  ال
وعشرين  لخمسة  عملت  والثقافة، 
ومعتمدة  وطنية  مــدارس  في  عاما 
ــلـــت كــمــنــســقــة ضــمــن  ــمـ دولــــيــــا وعـ
ــدارس الــيــونــســكــو، وعــبــدالــهــادي  ــ مـ
العالقات  استاذ  محمد  عبدالوهاب 
أســتــاذ  ــري،  ــ ال مــيــاه  الــمــائــيــة وإدارة 
لالستزراع  قابوس  السلطان  كرسي 

العربي،  الخليج  الصحراوي بجامعة 
عمر محمد المكي عثمان بكالريوس 
ــنـــون الــجــمــيــلــة  ــفـ الـــتـــربـــيـــة قـــســـم الـ
ــودان  ــســ ــ ــقــيــة جـــامـــعـــة ال ــي ــتــطــب وال
التربية  أستاذ  والتكنولوجيا  للعلوم 
الخاصة  اإليـــمـــان  بـــمـــدارس  الــفــنــيــة 
الحميد  عبد  ونادر  البحرين،  بمملكة 
ونظم  البيئة  أســتــاذ  مــوســى  محمد 
واالستشعار  الجغرافية  المعلومات 
ــعــد جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي،  عــن ُب
ومــحــمــد حــســن مــحــمــد مــاجــســتــيــر 
إدارة  تخصص  األعــمــال  إدارة  فــي 
مــســتــشــفــيــات بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــســعــوديــة، مــحــمــد مــخــتــار محمد  ال
الفنون  كلية  اإليــضــاحــي  التصميم 
الجميلة والتطبيقية جامعة السودان 

للعلوم والتكنولوجيا(.

والبحوث،  للثقافة  آل خليفة  بن محمد  إبراهيم  الشيخ  ينظم مركز 
بالتعاون مع السفارة اإليطالية لدى مملكة البحرين، حفالً موسيقيًا 
التي  توماسي  ماريا  السوبرانو  مع  أنيدا”  “جوزيبي  بعنوان  غنائيًا 
الكالسيكية  اإليطالية  الموسيقى  عبر  الزمن  مع  رحلة  في  ستعود 
نابولي  مدينة  موسيقى  من  خالدة  روائــع  ستقدم  كما  والفلكلورية، 
التي جعلتها رمزًا حقيقيًا إليطاليا في جميع أنحاء العالم، وسيكون 
ــم”، اليوم  الــمــرء مــا هــو رائـ ذلــك فــي إطــار الموسم الثقافي “وقـــدر 
األربعاء الموافق  1 يونيو 2022، عند الساعة الثامنة  مساًء، في مقر 
صفحة  رابط  عبر  الموسيقية  األمسية  بث  أيضًا  سيتم  كما  المركز. 

المركز على اليوتيوب.
يذكر أن، تسمية الحفل تعود السم عازف آلة المندولين اإليطالي  «

الشهير “جوزيبي أنيد” الذي أدت حفالته الموسيقية وأبحاثه المستمرة 
في المتاحف والمكتبات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة تقييم آلة 

الماندولين.

طــرح النجــم محمد رمضــان، أحــدث أغانيــه المصورة 
على طريقة الفيديو كليب بعنــوان “باللين”، عبر قناته 
الرســمية على اليوتيوب، وتم تصوير الفيديو كليب في 
شــوارع القاهرة وأغنيــة “باللين” من كلمــات وألحان 

إسالم شــندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير 
فيكتور كريدي.

وفى سياق آخر أعلن رمضان عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم 
“نمبر وان”، من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامي.

باللين رمضان

مهـرجـان أفـالم السعـوديـة.. واإلبحـار فـي الصحـراء
ــالم الــســعــوديــة مــنــذ انطالقه  عــبــر مــهــرجــان أفـ
ويقدم  والصعوبات،  ــواج  األمـ مــن  العديد  عبر 

وسط  ويبحر  عــام  بعد  عــام  بنجاح  نفسه 
الصحراء باألفالم مقدما الفيلم السعودي 

والخليجي للعالم بفريق إداري كفأ من 
المبدع  وبــقــيــادة  الــســعــودي  الــشــبــاب 
ــذي مــر مــع المهرجان  الـ الــمــال  أحــمــد 
بمخاضات عــدة منذ دورتــه األولــى 

في 2008.
الــمــهــرجــان فــي حــالــة تــطــور مستمر 
دائــًمــا مــن بــرامــج الســتــمــرار عطائه 
مع  السابقة،  نجاحاته  واســتــمــرار 
تــعــديــالت ذكـــيـــة تـــواكـــب الــعــصــر 
الـــجـــديـــد مــثــل اضـــافـــة الــســيــنــمــا 

إلى جانب من  الخليجية وصناعها 
الحضور  وتنويع  العالمية،  السينما 

من داخل وخارج المملكة.
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الســـينما  مســـيرة 

متواصـــل،  ازدهـــار  حالـــة  فـــي  الســـعودية 
وبقفزات كبيرة في السنوات األخيرة، وتم فتح 
العديـــد من األبواب الكتشـــاف ودعـــم المواهب 
وغيرهـــا،  والكتابـــة  الســـينما  فـــي  الســـعودية 
فالشباب السعودي شـــغوف للسينما، وهذا جليا 
من خالل األفالم التي نشـــاهدها، والمشـــاركات، 
خصوصـــا  الســـينمائية،  المهرجانـــات  وبالطبـــع 
مـــع التشـــجيع الكبيـــر مـــن الحكومـــة والهيئـــات 
لالســـتمرار، خصوصا ونحـــن نعيش اليوم بعصر 
الفضاء المفتوح، والقرية الواحدة، ومن المؤكد 
أن للســـينما مســـاحات كبيـــرة، ومنـــذ انطالقـــة 
مهرجـــان أفـــالم الســـعودية وهـــو يســـير بخطى 

متينة نحو النجاح.
هـــذا العـــام “الثيم” العـــام للمهرجـــان جميل جدا 
من عدة نواٍح، فهي الســـينما الشـــعرية وبحسب 

المال أنه تم اختيار  الســـينما الشعرية هو بهدف 
تأســـيس عمق فلســـفي لصانع الفيلم الســـعودي، 
فيذهـــب ألكثر من الصورة، وليس فقط الجانب 
التقنـــي، ويغوص أكثر فلســـفيا فـــي فهم معاني 
عالميـــة  مدرســـة  وهـــي  الســـينمائية،  الصـــورة 
موجـــودة ولهـــا تاريـــخ، يقـــول: “بالعـــام الماضي 
ركزنا على ســـينما الصحراء فيما سيكون محور 
هذه الدورة ‘السينما الشعرية‘، حيث يتم اختيار 
عـــدد من األفـــالم العالمية بهذا المحـــور لعرضها 
مـــع حضور صناعها”. وهذا موضوع جديد يقدم 
ألول مرة في المهرجانات الســـينمائية، والتركيز 
نابع من فكر شـــغوف، بالشـــك تعطـــي المواهب 
السينمائية الســـعودية مســـاحات كبيرة لتقديم 

هـــذا الفكـــر اإلبداعي في صناعـــة األفالم، وهذا 
مـــا يحتاجه المبدع الســـعودي والخليجي بعد 

أن فتحت له هذه األبواب عبر رؤية 2030.
جـــاء مهرجان أفـــالم الســـعودية بتنظيم 
مـــن جمعية الثقافـــة والفنون وشـــراكة 
بدورتـــه  بالدمـــام  األدبـــي  النـــادي 
الجمعيـــة  وتنظيـــم   ،2008 األولـــى 
من الدورة الثانية حتى الســـابعة، 
المبـــادرة  برامـــج  أحـــد  ويعتبـــر 
الوطنيـــة لتطويـــر صناعـــة األفالم 
المحلية، ويســـعى لتوفير الفرص 
للمواهـــب الســـعودية واالحتفاء 
بأفضل األفـــالم، وبهدف يطمح 
لدعـــم توجه الســـعودية للقيام 
ســـينمائية  جمعيـــة  بتأســـيس 
ذات اختصـــاص. مّر المهرجان 
دورتـــه  منـــذ  عـــدة  بصعوبـــات 
األولـــى العـــام 2008، حتى دورته 
الســـابعة مـــع حدوث انقطـــاع قهري 
بيـــن دورتيـــه األولـــى والثانيـــة، ومـــع 
الوباء الذي أصر على االستمرار اونالين بالرغم 

من كل شيء.
السعودية  أفالم  لمهرجان  الثامنة  الــدورة  تقام 

9 يونيو  إلـــى   2 الــفــتــرة مــن  فــي 
الــمــلــك  مــركــز  فـــي   2022
عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــثـــقـــافـــي 
الــعــالــمــي )إثـــراء(، حـــيـــث 

ــي الـــمـــهـــرجـــان  ــ ــأتـ ــ يـ
جمعية  تــنــظــيــم  مـــن 

مع  بالشراكة  بالدمام  والفنون  الثقافة 
العالمي  الثقافي  عبدالعزيز  الملك  مركز 

األفالم  هيئة  من  وبدعم  “إثــراء”  بالظهران 
التابعة لوزارة الثقافة. 

لمهرجـــان  المنظمـــة  اللجنـــة  اتفقـــت 
أفالم الســـعودية علـــى تحويل جميع 
الحقـــوق وآليـــات والتزامـــات تنظيم 
المهرجـــان فـــي دوراتـــه المقبلـــة من 
بالدمـــام  الثقافـــة والفنـــون  جمعيـــة 
مـــن  بـــدءا  الســـينما،  جمعيـــة  إلـــى 
وذلـــك  الثامنـــة،  الجديـــدة  الـــدورة 
خـــالل توقيـــع اتفاقيـــة بيـــن رئيس 
والفنـــون”  “الثقافـــة  إدارة  مجلـــس 
عبدالعزيز السماعيل، ونائب رئيس 
مجلس إدارة “السينما” أحمد المال، 
وتعتبـــر جمعية الســـينما جهة ذات 
اختصـــاص فـــي صناعـــة األفـــالم 
واإلنتاج الســـينمائي تم تأسيسها 

عام 2021.
 12 سيمنح  العام  هــذا  المهرجان 
ــالم، إضــافــة  ــ جــائــزة بــمــجــال األفـ
فـــي مسابقة  جـــوائـــز  ــــى ســـت  إل
الــمــنــفــذ فيما  غــيــر  ــاريــو  ــســيــن ال

سيشمل برنامج األنشطة ست ندوات 
ثقافية وست ورش تدريبية. ويكرم المهرجان 
في دورته الثامنة اسم الممثل السعودي الراحل 
خليل الرواف )2000-1895( واسم السيناريست 
خالد  الراحل  الكويتي  والمخرج 

الصديقي )1945-2021(.
ويـــــــــقـــــــــدم  بـــــرنـــــامـــــج 
الـــمـــهـــرجـــان عــــروض 
الذهبية  النخلة  أفــالم 
واألفــــــــالم الـــمـــوازيـــة، 
ويــــــــقــــــــدم كــــذلــــك 
مختارة  عــروضــًا 
مـــــــــن األفــــــــــــالم 

الصينية.

كما يســـتمر المهرجان بتقديـــم حزمة مميزة من 
البرامج الثقافية واإلثرائية التي تشـــمل ندوات 
وورش تدريبيـــة متقدمـــة، إضافـــة إلـــى توفيـــر 
منصـــة لشـــركات اإلنتـــاج والمنتجيـــن وصّنـــاع 
األفـــالم؛ لتمكيـــن مشـــاريعهم مـــن خالل ســـوق 
اإلنتـــاج. ويعتـــزم المهرجـــان إصـــدار وترجمـــة 
مجموعة من الكتب المعرفية استكمااًل لمسيرة 
المهرجـــان ودوره في إثراء المكتبة العربية في 

مجال صناعة األفالم والسينما.
لجوائـــز  جديـــدة  إضافـــات  المهرجـــان  يقـــدم 
النخلـــة الذهبية، وهي: جائزة ألفضل ســـيناريو 
منفـــذ، وجائـــزة الفيلم الخليجـــي، وجائزة غازي 

القصيبي ألفضل سيناريو عن رواية سعودية.

طارق البحار

ماريا توماسي في مركز الشيخ إبراهيم
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علي الفردان

قال رئيس جمعية المحللين الماليين علي الموالني، إن إدراج أسهم الشركات 
فــي أكثــر مــن ســوق ماليــة ينطــوي علــى عــدد مــن المنافــع التــي تعــود علــى 
المســاهمين وعلى الشــركة نفســها، لكنه أشــار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد 
دراســة مســتفيضة لحجم المنافع التي ســتحققها الشــركة مقابل االلتزامات 
المرتبــة عليهــا مــن ناحيــة أتبــاع معاييــر اإلفصــاح والحوكمــة وغيرهــا مــن 

المتطلبات التنظيمية للبورصة اإلضافية التي سيتم اإلدراج فيها.

وأشـــار إلـــى أن هـــذه الخطـــوة تســـاعد 
المستثمرين على االستثمار في السوق 
التـــي لديهم وجـــود فيهـــا دون الحاجة 
للتسجيل في البورصة األخرى التي قد 
ال يمتلكـــون فيها وجودا أو حســـاب، ما 

يسهل عليهم االستثمار والتداول.
وعمومـــا، أوضـــح الموالنـــي أن اإلدراج 
المتعدد من شـــأنه رفع الســـيولة للسهم 
من خالل عرض السهم للمستثمرين في 
أكثر من ســـوق، حيث ســـيكون الســـهم 
للمســـتثمرين  االســـتثمار  متنـــاول  فـــي 

الذيـــن يرغبون في شـــراء األســـهم في 
الســـوق التـــي يفضلونها أو يســـتثمرون 
من خاللها عادة. وبين أن عرض األسهم 
في أكثر من ســـوق يجذب مســـتثمرين 
أكثر للســـهم ويزيد حركة التداول على 

أسهم.
وباإلضافة إلى الســـيولة، أشار الموالني 
شـــأنه  مـــن  المتعـــدد  اإلدراج  أن  إلـــى 
تحســـين كفـــاءة تســـعير الســـهم، حيث 
حينما يرتفع الســـهم في أحد األســـواق، 
يتـــم تعديـــل ســـعره فـــي الســـوق اآلخر 

بحيـــث تكـــون الفروقـــات مناســـبة جدًا 
وعادلة.

ونـــوه إلـــى أن اإلدراج المتعدد في أكثر 
من بورصة أو ســـوق مالية ينطوي على 
تحٍد على نفس الشركة المدرجة، حيث 
يجـــب علـــى الشـــركة أن تتبـــع المعايير 
وااللتـــزام  باإلفصـــاح  يتعلـــق  فيمـــا 
والحوكمـــة وغيرهـــا مـــن األمـــور فـــي 

جميع األسواق الموجودة فيها.

علي الموالني

بعد دراسة مستفيضة لحجم المنافع مقابل االلتزامات

رئيس “المحللين الماليين”: اإلدراج المتعدد ألسهم الشركات يرفع السيولة

أعلنت شـــركة محمد حسن المحروس، 
الموزع المعتمد لحلول شركة “دايكن”، 
الشـــركة  “دايكـــن”،  مـــع  تعاونهـــا  عـــن 
العالميـــة الرائـــدة فـــي مجـــال االبتـــكار 
وحلـــول  لمنتجـــات  الرائـــد  والمـــزود 
تكييـــف  وأجهـــزة  والتهويـــة  التدفئـــة 
الهـــواء، وذلـــك لتدشـــين “مركـــز دايكن 
لحلـــول التكييف”، الـــذي يعد األول من 
نوعـــه علـــى مســـتوى المملكـــة ويهدف 
لتقديم تجربة عمالء اســـتثنائية بطراز 

حديث. 
وتـــم تنظيـــم فعالية االفتتـــاح في يوم 
اإلثنيـــن 30 مايـــو فـــي المقـــر الرئيـــس 
الصالحيـــة  فـــي  المحـــروس  لشـــركة 
بحضور رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
اإلقليمـــي لشـــركة “دايكن” في الشـــرق 
األوســـط وأفريقيـــا ماســـاكي مياتاكي، 

حســـن المحروس رئيس شـــركة محمد 
ايكيـــدا،  ويوتـــاكا  المحـــروس،  حســـن 
االقتصاديـــة  الشـــؤون  أول  ســـكرتير 
والثقافيـــة والعالقات العامة بالســـفارة 
جانـــب  إلـــى  المملكـــة،  لـــدى  اليابانيـــة 
وممثلـــي  الشـــركاء  مـــن  مجموعـــة 

الوسائل اإلعالمية.
لحلـــول  دايكـــن  “مركـــز  ويســـتعرض 
التكييـــف” حلـــول متنوعـــة للتبريد إلى 

جانب العديد من منتجات “دايكن”. 
زيـــارة  عبـــر  العمـــالء  وســـيتمكن  كمـــا 
المركز من االســـتمتاع بتجربة مباشرة 
للعديـــد من حلـــول ومنتجـــات “دايكن” 
وتقنياتهـــا  مميزاتهـــا  علـــى  والتعـــرف 
المبتكـــرة الموفـــرة للطاقـــة والصديقـــة 
للبيئـــة، بجانب االســـتفادة من خدمات 

ما بعد البيع التي توفرها الشركة.

“المحروس” و “دايكن العالمية” تدشنان مركًزا لحلول التكييف

“األهلي المتحد” يستحوذ على 33.3 % تليه “ألبا” بـ 15.3 %

أمل الحامد

العالميـــة  الشـــركة  أمـــس  أعلنـــت 
لالســـتثمارات البديلـــة “آركابيتـــا غـــروب 
ريلكـــو  وشـــريكها  )آركابيتـــا(  هولدنغـــز” 
Realco Capital Part�  كابيتال بارتنـــرز
ners ومقرهـــا مدينـــة ســـتامفورد بوالية 
كنكتيكـــت، تخارجهما مـــن مجمع كواري 
تنيســـي،  جامعـــة  طلبـــة  لســـكن  ترايـــل 
وهي جامعـــة حكومية أميركيـــة مصّنفة 
آركابيتـــا  وكانـــت  األول.  بالمســـتوى 
وشريكها قد استحوذا على مجمع كواري 
Ni�  ترايـــل مـــن نيتيا كابيتال أل أل ســـي
tya Capital LLC، وهي شـــركة استثمار 
عقـــاري مقرهـــا الواليـــات المتحـــدة تملك 
وتديـــر أصـــوالً عقاريـــة في جميـــع أنحاء 
الواليـــات المتحدة تقـــّدر قيمتها بحوالي 

ملياري دوالر.
آركابيتـــا  اســـتراتيجية  وتســـتهدف 
لالســـتثمار فـــي مجمعـــات ســـكن الطلبـــة 
أثبتـــت  التـــي  الحكوميـــة،  الجامعـــات 
جدارتهـــا وقدرتهـــا علـــى الصمـــود علـــى 

الرغـــم مـــن األزمـــة الناتجـــة عـــن جائحة 
كورونا. حيث شـــهد مجمـــع كواري ترايل 
خالل فترة االحتفاظ باالستثمار معدالت 
إشغال عالية ونمًوا في أسعار اإليجارات 
علـــى  المرتفـــع  الطلـــب  لحجـــم  نتيجـــة 
الســـكن في األحرام الجامعية من الطلبة 

المحليين والدوليين على حدٍّ سواء.
المنتـــدب  العضـــو  بريـــان هيـــب،  وأشـــاد 
ورئيـــس قطـــاع االســـتثمار العقـــاري فـــي 

الواليـــات المتحـــدة بمجموعـــة آركابيتـــا، 
بهذا التخارج، وقال”إننا مســـرورون جًدا 
بأداء اســـتثمارنا في مجمع سكن الطلبة، 
حيـــث إن الجامعـــات الحكومية المصنفة 
بالمستوى األول في الواليات المتحدة ما 
تزال تشـــهد ارتفاًعا متواصـــالً في أعداد 
الطلبـــة المســـجلين ونمـــًوا متزايـــًدا فـــي 

حجم الطلب على سكن الطلبة”.

شهد معدالت إشغال عالية ونمًوا ألسعار اإليجارات

“آركابيتا” تتخارج من استثمارها في مجمع سكني للطلبة بأميركا

اســـتضاف فندق جلف أكوامارين في تبليســـي، 
وهو أحدث مشروعات مجموعة فنادق الخليج، 
يوما خاصـــا لالجئين األوكرانييـــن في العاصمة 
تبليســـي، جورجيا وذلك تزامنـــا مع يوم األرض 
الوطني حيث ُزرعت األزهار في مختلف أرجاء 

المتنزه المائي عاكسة ألوان العلم األوكراني.
وتمثـــل هـــذه الفعاليـــة الجهـــود المشـــتركة بيـــن 
الســـفارة األوكرانيـــة فـــي جورجيـــا وعـــدد مـــن 
المنظمـــات غير الحكومية مـــن أجل الترفيه عن 
األطفـــال والعائالت النازحة من أوكرانيا بســـبب 
الحرب القائمة. واحتضن “منتجع جينو لأللعاب 
المائيـــة” األطفـــال وعائالتهـــم الذين اســـتمتعوا 
الكراســـي  مســـابقات  شـــمل  متكامـــل  ببرنامـــج 
الموسيقية ومســـابقات أخرى متنوعة باإلضافة 

إلى األلعاب المائية المختلفة.
مبـــادرات  كإحـــدى  الفعاليـــة  هـــذه  وجـــاءت 
المجموعـــة في مجـــال المســـؤولية االجتماعية، 
للمجتمـــع  العـــون  يـــد  لتقديـــم  تهـــدف  التـــي 

والتشجيع على أعمال الخير أينما كانت. 
وقـــال جارفيلـــد جونـــز معلًقا “نهـــدف من خالل 
هذه المبادرة إلى زيادة الوعي تجاه هذا الوضع 
المؤســـف الـــذي أدى إلى معاناة هـــؤالء األطفال 

وتعزيز ثقتهم بأنفسهم”.

“جلف أكوامارين” في تبليسي ينظم يوما خاصا لالجئين األوكرانيين

وقعـــت شـــركة بن هندي للســـيارات “كيـــا” وكريدي ماكس اتفاقية شـــراكة توفـــر مرونة متميزة 
للعمالء؛ من خالل تقديم خدمات التقســـيط عند شـــراء ســـيارة كيا المفضلة لديهم باســـتخدام 

بطاقات كريدي ماكس الخاصة بهم.
وأقيـــم حفـــل التوقيع بحضـــور عضو مجلس إدارة مجموعة شـــركات عبـــد هللا أحمد بن هندي، 
خالد بن هندي ورئيس تطوير األعمال في كريدي ماكس علي العباســـي، والمدير العام لشـــركة 
بـــن هنـــدي للســـيارات غورديب ســـينغ مولتاني، ورئيس مبيعـــات كريدي ماكـــس، محمد مطلب 

ومسؤولة العالقات العامة، فاطمة جراشي.

بن هندي للسيارات “كيا” و “كريدي ماكس” توقعان اتفاقية شراكة
 تنويه

مـــا  علـــى  ردا  الخليـــج،  طيـــران  ذكـــرت 
ورد بصحيفـــة “البـــالد” فـــي عـــدد األحـــد 
تـــود  أنهـــا  الجـــاري،  مايـــو   29 الموافـــق 
تقّيـــم  بأنهـــا  الكريـــم  الجمهـــور  إخطـــار 
باســـتمرار حاجـــات مســـافريها والجدوى 
التجارية في األســـواق التي تعمل بها أو 
التـــي تعتزم تســـيير رحالتهـــا إليها، ومن 
ضمنها إندونيسيا؛ إال أنه ال توجد خطط 
مســـتقبلية فـــي الوقـــت الراهـــن لتســـيير 
رحـــالت مباشـــرة لطيـــران الخليـــج إلـــى 
إندونيســـيا. وتؤكـــد الناقلـــة الوطنية أن 
قنوات التواصل والتشاور مفتوحة دائما 
بينهـــا وبيـــن جميـــع الجهـــات المعنية في 
وجهاتهـــا القائمة والوجهـــات التي تعتزم 

تسيير رحالتها إليها.

“طيران الخليج”: ال خطط حاليا 
لتسيير رحالت مباشرة إلندونيسيا

مليارا دينار ارتفاع القيمة السوقية لبورصة البحرين في عام
قفزت القيمة الســـوقية للشـــركات 
المســـاهمة العامـــة المدرجـــة فـــي 
بورصة البحرين بنهاية شـــهر مايو 
علـــى   %  21.5 بنســـبة  الماضـــي 
زيـــادة  مســـجلة  ســـنوي،  أســـاس 
مقدارهـــا مليـــارا دينـــار فـــي عـــام 
واحـــد، إذ بلغـــت فـــي مايـــو 2021 
نحـــو 9.5 مليـــار دينـــار، وارتفعـــت 
لتصـــل إلـــى 11.56 مليـــار دينـــار، 
وذلك وفًقـــا للبيانات التي جمعتها 
“البـــالد” من المعلومات المنشـــورة 

على موقع البورصة.
الســـوقية  القيمـــة  ارتفـــاع  ورغـــم 
للبورصـــة على أســـاس ســـنوي، إال 
أنها تراجعت على أســـاس شـــهري 
أي  دينـــار  مليـــون   814.86 بنحـــو 
ما نســـبته 6.6 % مـــن 12.4 مليار 
أبريـــل  شـــهر  فـــي  تقريًبـــا  دينـــار 
الماضي وبلغت قرابة 11.56 مليار 

دينار في مايو الماضي.
العـــام  البحريـــن  مؤشـــر  وأقفـــل 
بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 

1,920.78 نقطة، مســـجال ارتفاًعا 
393.16 نقطة، أي ما نســـبته 25.7 
مـــن  المماثلـــة  بالفتـــرة  قياًســـا   %
العـــام الماضـــي إذ بلـــغ 1,527.62 
نقطة، في حين تراجع على أساس 

شهري بنسبة 6.58 %.
البحريـــن  مؤشـــر  أقفـــل  كمـــا 
اإلســـالمي بنهايـــة شـــهر مايو عند 
بزيـــادة  نقطـــة   699.08 مســـتوى 
51.47 نقطـــة أي مـــا نســـبته 7.95 
% على أســـاس ســـنوي، في حين 

تراجع على أساس شـــهري بمقدار 
 6.39 نســـبته  مـــا  أي  نقطـــة   47.7
% قياًســـا بشـــهر أبريـــل الماضـــي. 
تـــداوالت  قيمـــة  وتجـــاوزت 
المســـتثمرين بالبورصـــة في شـــهر 
مايو الماضي 11.68 مليون دينار، 
بزيـــادة قدرها 319.8 مليون دينار 
أي ما نســـبته 2.8 % قياًســـا بنحو 
11.36 مليـــون دينـــار فـــي الفتـــرة 
المماثلـــة مـــن العـــام الماضـــي. في 
حين تراجعت على أســـاس شهري 

بنسبة 52 %. وبلغت كمية األسهم 
المتداولـــة بالبورصـــة 48.1 مليون 
 1,688 عبـــر  تنفيذهـــا  تـــم  ســـهًما 
صفقة. وشكلت الشركات الخمس 
األكبر مـــن حيث القيمة الســـوقية 
بنهايـــة شـــهر مايـــو الماضـــي نحو 
8.56 مليار دينار أي ما نســـبته 74 
% مـــن إجمالـــي القيمة الســـوقية 
للبورصة، وهي: جاء البنك األهلي 
المتحد بالمرتبة األولى مستحوًذا 
علـــى 3.8 مليـــار دينـــار تمثـــل مـــا 
نسبته 33.3 % من إجمالي القيمة 
ألمنيـــوم  تليهـــا شـــركة  الســـوقية، 
البحريـــن )ألبـــا( بنحـــو 1.77 مليـــار 
دينـــار تمثـــل مـــا نســـبته 15.3 %، 
ثالًثـــا بنك البحريـــن الوطني بنحو 
1.3 مليـــار دينـــار تمثـــل ما نســـبته 
البحريـــن  شـــركة  رابًعـــا   ،% 11.2
لالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية 
)بتلكـــو( بنحـــو 844.9 ألـــف دينـــار 
تمثل 7.3 %، وأخيًرا بنك البحرين 
والكويـــت بنحـــو 795.8 ألف دينار 

تمثل ما نسبته 6.9 %.

انطالق اجتماعات “البنك اإلسالمي للتنمية” بشرم الشيخ اليوم
تنطلق اليوم األربعاء 1 يونيو 2022 اجتماعات مجموعة البنك اإلســامي 
للتنميــة الســنوية 2022 بمدينــة شــرم الشــيخ المصريــة، تحــت شــعار )بعــد 
التعافــي مــن الجائحــة: الصمــود واالســتدامة(، وتســتمر حتــى الســبت 4 
يونيو 2022. وتأتي اجتماعات مجموعة البنك هذا العام في ظل تطورات 
اقتصادية وجيوسياســية مهمة تتســم بالتراجع الملحوظ لجائحة كورونا، 

وتجدد األمل في دخول العالم مرحلة التعافي.

ويشارك في هذه االجتماعات وزراء 
االقتصـــاد والتخطيـــط والماليـــة في 
الدول األعضـــاء بالبنك البالغ عددها 
)57( دولة، كما يشـــارك في الفعاليات 
المصاحبة لهذه االجتماعات ممثلون 

الدوليــــة  التمويـــل  لمؤســــسات 
واإلقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك 
الوطنيـــة  والمؤسســـات  اإلســـالمية 
واتحـــادات  التنمـــوي،  للتمويـــل 
مـــن  واالستشـــاريين  المقاوليـــن 

الدول األعضـــاء في منظمة التعاون 
اإلســـالمي. ووجهت مجموعة البنك 

الدعـــوة لمحافظـــي الـــدول األعضاء 
للمشـــاركة فـــي االجتماعـــات، حيـــث 
إنها تمثل فرصة لتدارس التطورات 
الجديدة واستشـــراف آفـــاق توطيد 
العالقـــات االقتصاديـــة بيـــن الـــدول 
األعضاء في ظـــل التغيرات الدولية 
المطـــردة، باإلضافـــة لمـــا توفره هذه 
للتباحـــث  فـــرص  مـــن  االجتماعـــات 
مـــع مؤسســـات التمويـــل المشـــاركة 
وتعظيـــم اســـتفادة الـــدول األعضاء 
التـــي  والتمويـــالت  الخدمـــات  مـــن 

تقدمها هذه المؤسسات.



بنقاط  اإلنـــفـــاق  قــيــمــة  ارتــفــعــت 
ــبــيــع والـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة  ال
ــى قـــطـــاع تـــجـــار الـــســـيـــارات  عــل
29.3 % في  والشاحنات بنسبة 
ارتفعت  كما  الماضي،  األســبــوع 
قيمة اإلنفاق على قطاع الفنادق 
 ،%  21.1 بنسبة  والمنتجعات 
في  ــــزيــــادة  ال نــســبــة   % و11.7 
ــواق  ــ ــاع أسـ ــطـ ــــصــــرف عـــلـــى قـ ال
نسبة   % و10  الــســوبــرمــاركــت، 
قطاع  على  اإلنفاق  في  الــزيــادة 
ــا ألحــدث  ــك وفــًق الــمــطــاعــم، وذلـ
إحصائيات من مصرف البحرين 
الـــمـــركـــزي.فـــي حــيــن، تــراجــعــت 
ــرف عـــلـــى قـــطـــاع  ــ ــصـ ــ قـــيـــمـــة الـ
الخدمات الحكومية بنسبة 20.9 
نقاط  عمليات  قيمة  وبلغت   .%
في  اإللكترونية  والتجارة  البيع 

األسبوع الماضي )الفترة من 22 
إلى 28 مايو( 78.2 مليون دينار، 
بـ  قياًسا   %  3.9 بنسبة  بارتفاع 
األسبوع  دينار في  مليون   75.3
قبل الماضي )الفترة من 15 إلى 
العمليات  وشــكــلــت  مـــايـــو(.   21
48.2 % من إجمالي  التالمسية 
عملية   % و28.6  ــيــات،  ــعــمــل ال

تجارة اإللكترونية.
في  البيع  عمليات  عــدد  وارتــفــع 
نقاط البيع والتجارة اإللكترونية 
 3.3 إلـــى  لتصل   %  8.4 بنسبة 
مليون عملية باألسبوع الماضي 
قياًسا بنحو 3 ماليين عملية في 
وشكلت  الماضي.  قبل  األسبوع 
 %  74.6 التالمسية  العمليات 
من إجمالي العمليات، و11.4 % 

عملية تجارة اإللكترونية.

29.3 % ارتفاع قيمة اإلنفاق على السيارات

 تطبيق المعايير الدولية بتقارير الغرفة “الربع سنوية”
تتضمن نظرة عامة بشأن االقتصاد المحلي... ناس لـ “البالد”:

صــرح رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، ســمير نــاس، بــأن مركــز الدراســات والمبــادرات ببيت 
التجــار يصــدر بانتظــام كل ثالثــة أشــهر تقاريــر دوريــة تتضمــن نظــرة عامة حــول االقتصــاد المحلي 
وتلقي الضوء على حركة القطاعات االقتصادية المحلية، مشيًرا الى أن هذه التقارير تطبق المعايير 

الدولية وترسل بشكل دوري للصحافة المحلية”.

ثالثة  منذ  التقارير  هــذه  “نصدر  نــاس  وأضــاف 
ــتــحــرى الـــدقـــة فـــي األرقــــام  أعـــــوام تــقــريــبــًا ون
المسجلة ونحاول بقدر اإلمكان تأخير إصدارها 
لــحــرصــنــا بـــأن تــكــون شــامــلــة ودقــيــقــة”. وتــابــع 
التقارير  هــذه  األجنبية  الــســفــارات  “تستخدم 
االستثماري  للوضع  قراءتها  في  عليها  وتعتمد 
المذكورة  األرقــام  أن  مؤكًدا  البحرين”،  بمملكة 
فــي الــتــقــاريــر تــكــون قــريــبــة مــن تــقــاريــر وزارة 
القراءات  باختالف  الوطني  واالقتصاد  المالية 

فقط. 
الممثل  هو  البحرين  في  التجار  بيت  أن  يذكر 
والصوت  البحريني  الخاص  للقطاع  الرئيسي 
بأنشطته  واألعــمــال  الــمــال  مجتمع  عــن  المعبر 

وقطاعاته المختلفة. 
ا ونوًعا كأقدم غرفة  كمًّ الغرفة  وقد تطور دور 
تــجــاريــة فـــي الــمــنــطــقــة، حــيــث واكـــبـــت جميع 
النمو والتطور االقتصادي واالجتماعي  مراحل 

التي مرت بها البحرين وشهدها العالم على مر 
السنين، وتعاظم هذا الدور وتنوع مع نمو 

قطاعات األعمال وتزايد أهميتها 
الوطني.  االقــتــصــاد  هيكل  فــي 

الريادي  الغرفة دورهــا  وتــؤدي 
والوطني من خالل مجلس 

إدارتها المنتخب من قبل 
الشارع التجاري، وأذرعها 
بلجانها  المتمثلة  الممتدة 
القطاعية المختصة والتي 

الــقــطــاعــات  مختلف  تــمــثــل 
االقتصادية المساهمة تحت 

للقطاع  العريضة  المظلة 
البحريني،  الــخــاص 

بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الـــــــلـــــــجـــــــان 

من  والعديد  المختلفة،  الجهات  مع  المشتركة 
الخاص  القطاع  مع  المشتركة  األعمال  مجالس 
في البلدان األخرى، إلى جانب جهازها التنفيذي 
اإلدارات  مختلف  يضم  الــذي  واإلداري 
ــمــتــخــصــصــة،  ــز ال ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــك  ــع ذل ــيـ ــمـ ــل جـ ــكــ ــشــ ــ وي
متكاماًل  كــيــاًنــا  وغــيــره 
ــن أجـــل  ومـــتـــرابـــًطـــا مــ
ــــخــــدمــــات  ــم ال ــديــ ــقــ ــ ت
والقيام  المختلفة 

بدورها المعني.
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أمل الحامد

سمير ناس

عقب توقيع مذكرة التفاهم

بين  تــفــاهــم،  مــذكــرة  توقيع  تــم 
المهن  مـــزاولـــة  تنظيم  مجلس 
المهندسين  وجمعية  الهندسية 
واالرتــقــاء  للنهوض  البحرينية، 
ــهــنــدســيــة،  ــــة الـــمـــهـــن ال ــمــــزاول ــ ب
دراســة  التعاون  سيشمل  حيث 
المهنية  االمــتــحــانــات  مــشــروع 
وإجراء الدراسات والبحوث في 
والتنسيق  الهندسية  المجاالت 
ترمي  التي  المجاالت  في شتى 
في  الهندسية  المهن  رفعة  إلــى 

المملكة.
وصّرحت رئيس مجلس تنظيم 
مريم  الهندسية،  المهن  مــزاولــة 
ــه فـــي الــمــؤمــل أن  ــ جــمــعــان، أن
تعاون  في  المذكرة  هــذه  تسهم 
ــن مـــجـــلـــس تــنــظــيــم  ــيـ ــق بـ ــيــ ــ وث
مزاولة المهن الهندسية وجمعية 
لوضع  البحرينية،  المهندسين 

ــن شــأنــهــا  ــامــــج مــ ــ ــرن ــ خـــطـــط وب
االرتـــقـــاء بــالــقــطــاع الــهــنــدســي، 
العاملين  المهندسين  وجــمــيــع 

فيه.
جمعية  رئيس  عبر  جانبه،  ومن 
ضياء  البحرينية،  المهندسين 
بتعزيز  ترحيبه  عــن  تــوفــيــقــي، 
التعاون والتنسيق بين المجلس 
عنه  سينتج  ــذي  والـ والجمعية 
رفع مستوى وكفاءة المهندسين 

العاملين في المملكة.
قدمت  التصريح،  خــتــام  وفــي   
إلى  وتقديرها  شكرها  جمعان 
رئـــيـــس جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن 
الجهود  على  وذلــك  البحرينية، 
الهندسي  القطاع  في  المبذولة 
المستمر  التعاون  على  وكــذلــك 
لــمــا فــيــه خــيــر مملكة  والـــدائـــم 

البحرين.

توقيع مذكرة تفاهم للنهوض بالعمل الهندسي

ــن طــرح  ــالم عـ ــسـ ــنــك الـ أعـــلـــن ب
بـــرنـــامـــج تـــدريـــبـــي لــلــمــوظــفــيــن 
ــة الــســالم  ــيـ ــمـ ــاديـ ــوان: “أكـ ــنـ ــعـ بـ
والذي  المالي”  للتعليم  البحرين 
دورة و44 جلسة   21 سيتضمن 
بالتعاون مع عدد من المؤسسات 
السودان،  في  المرموقة  المالية 
وذلــــــك تـــحـــت إشـــــــراف مــعــهــد 
المصرفية  لــلــدراســات  البحرين 
من  اعــتــبــاًرا   ،)BIBF( والــمــالــيــة 
منتصف شهر مايو 2022 وحتى 
2022 عبر  نهاية شهر أغسطس 

.Teams منصة
وســـيـــغـــطـــي الـــبـــرنـــامـــج عـــــدًدا 
أبــرزهــا:  المهمة  الــمــواضــيــع  مــن 
والــدول  البنوك  مخاطر  تحليل 
بهما،  المعنية  التحديثات  وآخر 
المال  رأس  أســواق  في  مقدمة 
ومنتجات  الصكوك  اإلسالمية: 
للقطاع  السيبراني  األمن  أخرى، 
األموال  المالي، مكافحة غسيل 
ومنع  المالية  الجرائم  وااللتزام، 

االحتيال .
البشرية  الموارد  رئيس  قالت  و 
ــؤون اإلداريـــــــة فـــي بنك  ــشــ ــ وال
“نفتخر  البلوشي  منى  الــســالم، 
“أكاديمية  تدشين  عن  باإلعالن 
المالي  للتعليم  البحرين  السالم 
المشترك  الــتــعــاون  ثــمــرة  وهـــي 
والتي  الــســودان  جمهورية  مــع 
ــتــعــزيــز الـــعـــالقـــات  ســتــســاهــم ب
التجارية بين البلدين الشقيقين. 
المشاركين  تعريف  على  عــالوة 
وتسليط  الــبــحــريــنــي  ــســوق  ــال ب
الضوء على الصيرفة اإلسالمية 
ــرانــي وقـــواعـــد  ــب ــســي واألمــــــن ال

االلتزام”.

تدشين أكاديمية “السالم البحرين” للتعليم المالي

منى البلوشي

“البحرين والكويت” يقدم المزيد من المزايا لحاملي بطاقاته االئتمانية الجديدة
فرصة استرداد نصف مدفوعاتهم بدًءا من 31 مايو

ــن بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن والـــكـــويـــت؛  ــلـ أعـ
من  ــى  األولـ الترويجية  حملته  عــن 
الناجح  ــالق  اإلطـ بعد  حــمــالت  عــدة 
زا  معزِّ الجديدة  االئتمانية  لبطاقاته 
بذلك ما يمنحه لعمالئه من مكافآت 
ن  وبيَّ لها.  مثيل  ال  وعــروض خاصة 
عمالئه  لجميع  ســيــوفــر  ــه  أنـ الــبــنــك 
إنفنيت  اإلئتمانية:  بطاقاته  حاملي 
والوجاهة  وبالتينوم  وسيجنيتشر 
فــرصــة  إنـــفـــنـــت،   Prive و  إنـــفـــِنـــت 
الدخول في سحب يحظى الفائزون 
به بجائزة استرداد 50 % من قيمة 
من  أيٍّ  باستخدام  دفعوه  مبلغ  أول 
هذه البطاقات الخمس، وبحد أقصى 
أنـــه سيعلن عن  ديـــنـــار. وذكــــر  ألـــف 
خمسة فائزين شهريا على مدى ستة 
مايو   31 مــن  الفترة  وخـــالل  أشــهــر، 
تحديدا   2022 نوفمبر   24 وحــتــى 
الحملة  خـــالل  فـــائـــًزا   30 بــإجــمــالــي 
البطاقات  حاملي  وأن  الترويجية، 
في  سيدخلون  المذكورة  االئتمانية 

السحب لمرة واحدة فقط.
ــام قــســم الــخــدمــات  وأكــــد مــديــر عــ
الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد، عــــادل ســالــم، 
أن هـــذا الــعــرض الــســخــي اإلضــافــي 
بطاقاته  لحاملي  البنك  يقدمه  الذي 
االئــتــمــانــيــة الـــجـــديـــدة يــضــاف إلــى 

سلسلة طويلة من المزايا التي تتمتع 
إطار  ويأتي في  البطاقات،  بها هذه 
أســبــقــيــة بــنــك الــبــحــريــن والــكــويــت 
وتعزيز  وإكرامهم  عمالئه  دعــم  في 
ــبــيــة مـــا هـــو أكـــثـــر من  والئـــهـــم وتــل

تطلعاتهم.
ــا الـــكـــرام  ــالءنـ ــمـ وأضـــــــاف “نـــعـــد عـ
رغباتهم  تلبية  على  العمل  بمواصلة 
فـــي تــقــديــم كـــل مـــا هـــو جــديــد من 
المصرفية  ــخــدمــات  وال الــمــنــتــجــات 
ــتــكــرة، وتـــزويـــدهـــم  ــمــب والـــمـــالـــيـــة ال
بــأفــضــل تــجــربــة مــصــرفــيــة شــامــلــة، 
أهدافهم  تحقيق  فــي  ومساندتهم 
نفقاتهم  وإدارة  بــأريــحــيــة،  المالية 
بشكل فعال واالستفادة من تحويل 

تلك النفقات إلى مكافآت”.
أن توقيت إصـــدار هذه  إلــى  ولــفــت 
المزايا  من  طويلة  بقائمة  البطاقات 
يأتي تزامنا مع احتفال بنك البحرين 
والــكــويــت هــذا الــعــام بــذكــرى مــرور 

خمسين سنة منذ انطالقته، وهو عام 
المزيد  استثنائي على صعيد تقديم 
والمصرفية  المالية  الــخــدمــات  مــن 
الجميل  ورد  البنك  لعمالء  المبتكرة 

لهم على ثقتهم ووالئهم.

عادل سالم

تكثيف تبادل االستثمارات وتنمية الشراكات مع أميركا
خالل استقباله وفد غرفة التجارة األميركية في البحرين... رئيس “الغرفة”:

أكــد رئــيــس غــرفــة تــجــارة وصناعة 
البحرين سمير ناس أهمية اتفاقية 
البحرين  بين   )FTA( الحرة  التجارة 
ــات الـــمـــتـــحـــدة، وضـــــرورة  ــ ــواليـ ــ والـ
تشجيع  خالل  من  منها،  االستفادة 
ــيـــن الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة  ــمـــكـ وتـ
والمتوسطة )SMEs( لالنخراط في 
األنشطة التجارية. جاء ذلك خالل 
التجارة  غرفة  مــن  وفـــدًا  استقباله 
األمــيــركــيــة فـــي الــبــحــريــن بــرئــاســة 

قيس الزعبي.
ــار رئــيــس الــغــرفــة إلـــى أهمية  وأشــ
غرفة  مع  المشترك  التعاون  تعزيز 
العمل  وتكثيف  األمريكية  التجارة 
وتنمية  االســتــثــمــارات  تــبــادل  على 
ــمـــال  الـــشـــراكـــات بــيــن رجـــــال األعـ
األميركان،  ونظرائهم  البحرينيين 
الطيران  خطوط  فتح  أن  موضحًا 
الصديقين  البلدين  بين  المباشرة 
على  واضـــحـــة  بـــصـــورة  سينعكس 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري وارتــفــاع 
ــحــركــة  االســـتـــثـــمـــارات وزيــــــــادة ال
ــي ظــل  ــًا فــ ــوصـ ــصـ الـــســـيـــاحـــيـــة، خـ
ــعــالقــات الــثــنــائــيــة واالقــتــصــاديــة  ال
المتميزة التي تجمع مملكة البحرين 

بالواليات المتحدة األميركية.

ــورات  ــطــ ــ ــت ــ واســــتــــعــــرض نــــــاس ال
الــمــلــحــوظــة الــتــي شــهــدتــهــا غــرفــة 
البحرين في الفترة الماضية وعملها 
الدءوب في خدمة الشارع التجاري 
والصناعي، آمالً أن تلعب دورًا أكبر 
تقديم  بــهــدف  المقبلة؛  الفترة  فــي 
الــذي  الــخــاص  للقطاع  التسهيالت 
يــســاهــم بــصــورة كــبــيــرة فــي النمو 
االقـــتـــصـــادي، كــمــا قـــام بــجــولــة مع 
الوفد في مقر إدارة خدمة العمالء 
على  لالطالع  مؤخرًا؛  افتتح  الــذي 
اإلجـــــــــراءات والــتــحــديــثــات الــتــي 

ــخــدمــات  ــى ال أجـــرتـــهـــا الـــغـــرفـــة عــل
والسعي بصورة  لأعضاء،  المقدمة 
دائمة لتوفير كل اإلجراءات بصورة 

سلسة.
من جانبه، هنأ الزعبي مجلس إدارة 
الــغــرفــة الــمــنــتــخــب حــديــًثــا بــقــيــادة 
الــذي  الفاعل  بــالــدور  مشيدًا  نــاس، 
تمكين  فــي  البحرين  غــرفــة  تبذله 
البحريني وصياغة  الخاص  القطاع 
الـــقـــرار االقـــتـــصـــادي، مـــشـــددًا على 
الثنائي  الــتــعــاون  مــواصــلــة  أهــمــيــة 
ــمــشــتــرك فـــي مــجــال  والــتــنــســيــق ال

تبادل المعلومات وتبادل الزيارات.
وناقش الجانبان سبل االستفادة من 
الفرص االستثمارية في قطاع النفط 
واألغــذيــة  واللوجستيات  والطاقة 
األميركية،  المتحدة  الــواليــات  فــي 
كما أكد الجانبان أهمية عقد سلسلة 
للتجار  التوعوية  العمل  ورش  من 
اتفاقية  من  االستفادة  طــرق  حــول 
التجارة الحرة خصوصًا للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، واالرتقاء بها 

إلى آفاق أوسع.

خالل لقاء وفد غرفة التجارة األميركية بالبحرين
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قــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة “جــي اف اتــش” المالية هشــام الريس، إن الشــركة 
تحاول تعزيز حضورها في سوق أبوظبي، خصوصا أن شريحة مهمة من المستثمرين 
في الشــركة في هذه الســوق، الفتا إلى أن اإلدراج في ســوق أبوظبي وبدء التداول 

أمس تم بسالسة ونجاح.

وأوضح أن هذه الخطوة ســـتزيد السيولة 
وترفـــع  الشـــركة  أســـهم  علـــى  والتـــداول 

القيمة السوقية للسهم.
وبـــدأ أمس التداول في أســـهم المجموعة 
فـــي أبوظبـــي لتكـــون رابع ســـوق تتداول 
إلـــى  باإلضافـــة  المجموعـــة  أســـهم  فيهـــا 
البحريـــن والكويـــت ودبـــي، اذ قفـــز ســـهم 
“جـــي اف اتـــش” بنســـبة 25 % في ســـوق 
أبوظبـــي لـــأوراق الماليـــة في أولـــى أيام 

تداوله، عند مستوى 1.25 درهم.
واستقطب الســـهم أحجام تداول مرتفعة 
فـــي الدقائق األولى من تداوله في ســـوق 

أبوظبي بنحو 3.25 مليون سهم.
وفيمـــا يتعلق بالبورصة الســـعودية، أشـــار 
معاييـــر  اعتمـــاد  فـــي  أملـــه  إلـــى  الريـــس 
“األيوفي” من قبل الســـوق الســـعودية، ما 

يمهد لعملية اإلدراج هناك.
وأوضح في تصريح لتلفزيون “سي ان بي 

ســـي عربية” أن اإلدراج في سوق جديدة 
سيساهم في استقطاب مستثمرين جدد، 
وينظر للشـــركة كشـــركة محلية ويســـاعد 

على تسويق المنتجات.
ولفت الريس إلى أن سوق أبوظبي تحقق 
نمـــوا في معدالت التداول، وشـــهدت أكبر 
عـــدد مـــن حيث الطروحـــات األوليـــة، إلى 
جانب وجود نســـبة كبيـــرة من المتداولين 
األجانـــب زادوا بنحو 150 % كما ارتفعت 

أحجمام التداول 100 % أساس سنوي.
وأشـــار إلى أن سوق أبوظبي خيار مفضل 
لـــإدراج من أي شـــركة ترغب في اإلدراج 

في األسواق.
شـــركاء  اســـتقطاب  وبخصـــوص 
اســـتراتيجيين مـــن أبوظبـــي أو اإلمارات، 
أشـــار الريـــس إلى أن هنـــاك حصص مهمة 
مـــن الشـــركة فـــي ســـوق أبوظبـــي، كما أن 
هنـــاك مناقشـــات مع عدد من المؤسســـات 

المهمة في أبوظبي. 
مســـاهمين  إدخـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
اســـتراتيجيين ســـيتم عـــن طريـــق أســـهم 

الخزينة.
رفـــع  تســـتهدف  المجموعـــة  أن  وأوضـــح 
نســـبة شراء أسهم الخزينة إلى 10 % من 
7 % حالًيا، وتعمل على إعادة شراء أسهم 
الخزينـــة إلدخال شـــركاء اســـتراتيجيين، 
مؤكـــدا “نعمـــل علـــى إدراج شـــركة تابعـــة 

بإحدى األسواق الخليجية بنهاية العام”.
مـــن جانـــب آخـــر، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة “جـــي إف إتش” المالية هشـــام 

الريـــس، إنـــه لن يتـــم إلغـــاء إدراج أســـهم 
المجموعة في ســـوق دبـــي المالي، بعد أن 
اســـتقبل ســـوق أبوظبـــي لـــأوراق المالية 
إف  “جـــي  ســـهم  وتـــداول  إدراج  أمـــس، 
إتـــش”. وأضاف أن الهدف من اإلدراج في 
أبوظبـــي يعود إلى أن ســـوق أبوظبي يعد 
األفضل نموا في منطقة الخليج خالل 18 
شـــهرا إلى السنتين الماضيتين، حيث كان 
هناك زخم كبير من التداوالت، إضافة إلى 
عدد مـــن اإلدراجـــات، وبالتالـــي كنوع من 
االســـتراتيجية لدعم قاعدة المستثمرين، 
وزيادة القيمـــة الســـوقية للمجموعة، فإن 

المجموعة تســـتهدف اإلدراج في أســـواق 
واعدة ومهمة والوجود فيها.

وأكـــد أن إدراج المجموعـــة فـــي أكثـــر من 
ســـوق بالمنطقة ال يسبب لها أي مشكالت، 
العمولـــة منخفضـــة فـــي  إلـــى أن  مشـــيرا 
ســـوق أبوظبي، مقارنة باألسواق األخرى، 
وبالتالـــي ســـيكون هنـــاك تـــداوالت أقـــوى 
علـــى ســـهم “جـــي إف إتـــش” فـــي ســـوق 

أبوظبي من دبي.
لـــأوراق  أبوظبـــي  ســـوق  أعلنـــت  وقـــد 
الماليةأمـــس  اإلدراج الثانـــوي لمجموعـــة 
جي إف إتش المالية ،و ســـوف يؤدي هذا 

اإلدراج إلى توسيع قاعدة مستثمري جي 
إف إتـــش وتعزيـــز الســـيولة فـــي أســـهمها 
وسط زيادة المشاركة اإلقليمية والدولية 

في السوق.
العضـــو  قـــرع  المناســـبة،  بهـــذه  احتفـــاالً 
لســـوق  التنفيـــذي  والرئيـــس  المنتـــدب 
حمـــد  ســـعيد  الماليـــة  لـــأوراق  أبوظبـــي 
الرئيـــس  الريـــس،  هشـــام  و  الظاهـــري 
التنفيـــذي لمجموعـــة جي إف إتش جرس 
أبوظبـــي  ســـوق  فـــي  التـــداول  افتتـــاح 
أســـهم  بـــدأت  حيـــث  الماليـــة،  لـــأوراق 

.”GFH“ المجموعة بالتداول تحت رمز
وقال  الظاهري “كجزء من إســـتراتيجيتنا 
“ADX One” لتحقيـــق ســـيولة أكبـــر فـــي 
السوق، نعمل بنشاط على تشجيع عمليات 
اإلدراج في الســـوق المالـــي، باالضافة إلى 
تعميق عالقاتنا مع األسواق اإلقليمية، بما 
في ذلك بورصة البحرين. ال تزال عمليات 
الطـــرح العام األولي واإلدراج في الســـوق 
الرئيســـي وســـوق “نمـــو” مســـتمرة للفترة 
المتبقيـــة مـــن العـــام، وهو دليـــل على ثقة 

المستثمرين و المصدرين في أدائه “.

“جي اف اتش” تتفاوض مع مؤسسات إماراتية للدخول في المجموعة
الريس: خطة لرفع أسهم الخزينة إلى 10 % إلدخال شركاء استراتيجيين

علي الفردان

الجنيـــــــه اإلسترليني مهــــــدد بأزمـــــة وجوديــــــة
“أزمـــة  اإلســـترليني  الجنيـــه  يواجـــه 
وجوديـــة” وفًقا ألبرز البنـــوك األميركية، 
حيث أشـــار أحد المحللين إلى أن العملة 

“تهوي من عليائها” مقابل الدوالر.
الجنيـــه  إن  أميـــركا  أوف  بنـــك  يقـــول 
اإلســـترليني “يجـــد نفســـه فـــي موقـــف 
مقلوب بشـــكل متزايد” ألسباب من بينها 
“التحـــدي المتزايـــد” للتواصـــل مـــع بنـــك 

إنجلترا. 
وانخفـــض الجنيـــه بنســـبة 6.6 % هـــذا 
العـــام مقابـــل الـــدوالر، ما جعلـــه من بين 

أسوأ أداء عالمي مقابل الدوالر.
ويشـــير أحـــد الخبـــراء المالييـــن إلـــى أن 
النظـــرة المســـتقبلية للجنيـــه كانت تبدو 

“قاتمة” للغاية.
وقـــال كمال شـــارما، محلل اســـتراتيجي 
للصـــرف األجنبي في لندن: “إن ســـقوط 
الجنيه االسترليني من عليائه كان كارثة 
بالنظـــر إلى نشـــوة العـــام الماضـــي، وقد 

فاجأ مجتمع المستثمرين”.
وكان الجنيـــه في انخفاض مســـتمر منذ 
يونيـــو 2021 مقابـــل الدوالر. واألســـعار 
الحالية تشير إلى أن الجنيه االسترليني 
مـــن  انخفاًضـــا  1.26 دوالر،  إلـــى  يصـــل 
1.42 دوالر فـــي مايـــو. وقـــال “بينمـــا ال 
نرغـــب فـــي المبالغـــة فـــي تقديـــر مـــأزق 
الجنيـــه اإلســـترليني كنوع من ســـيناريو 
نهايـــة األيام، فإننا نشـــعر بالقلـــق من أن 

المملكـــة  لسياســـة  المتزايـــد  التســـييس 
اإلســـترليني  الجنيـــه  يقـــوض  المتحـــدة 

بطرق قد تبدو مثل األسواق الناشئة.
وتابـــع شـــارما “إن مواصلة بنـــك إنجلترا 
رفع الفائدة لن يكون كافيا إلنقاذ الجنيه. 
وبداًل من ذلك، هناك خطر يتمثل في أن 
يجتمع عجز الحساب الجاري في الدولة، 
وتدهـــور عالقتهـــا مع االتحـــاد األوروبي 
بســـبب إيرلندا الشمالية، والشكوك حول 
مصداقيـــة البنك المركزي لخلق )عاصفة 

مثالية(”.
وليســـت هـــذه هـــي المـــرة األولـــى فـــي 
التـــي يرســـم فيهـــا  الماضيـــة  الســـنوات 
أوجـــه  ســـتريت  وول  إســـتراتيجيو 

تشـــابه بين العملة البريطانية واألسواق 
الناشـــئة، وُأجريـــت المقارنـــة أثناء رحلة 
خـــروج بريطانيا المضطربـــة من االتحاد 
عناويـــن  تســـببت  وحينهـــا  األوروبـــي، 
األخبـــار السياســـية فـــي تقلـــب الجنيـــه 
اإلســـترليني، مـــا فصـــل أداءه عن أقرانه 

الرئيسين. 
اإلســـتراتيجيون  المحللـــون  وشـــّبه 
فـــي “بنـــك أوف أمريـــكا” ســـلوك الجنيه 

اإلسترليني بعملة سوق ناشئة سابًقا.

هجمات سياسية

واجـــه بنـــك إنجلتـــرا هجمـــات سياســـية 
الشهر الجاري بسبب استجابته للتضخم 

الـــذي بلغ أســـرع معـــدل له منـــذ 4 عقود، 
ورغـــم الزيـــادات األربـــع ألســـعار الفائدة 
منـــذ ديســـمبر، وترجيـــح أســـواق المـــال 
لمزيـــد فـــي كل قرار مـــن قـــرارات البنك 
المركـــزي الخمســـة المقبلة، فـــإن الجنيه 
اإلســـترليني هـــو ثالـــث أســـوأ العمـــالت 

الرئيسة أداًء العام الجاري.

موجة رهانات 

وأكـــد شـــارما أنـــه ال يقـــول إن الجنيـــه 
اإلســـترليني هو عملة ســـوق ناشـــئة، بل 
يـــرى أن المســـتثمرين ينظـــرون بشـــكل 
تأخـــذ  أنهـــا  علـــى  العملـــة  إلـــى  متزايـــد 
ويوصـــي  الناميـــة،  الـــدول  خصائـــص 

العمـــالء بالتحـــوط مـــن مخاطـــر “أزمـــة 
يقودهـــا الحســـاب الجـــاري” مـــن خـــالل 

محافظ مرنة لأسواق المتقلبة.
وقـــال شـــارما “عجـــز الحســـاب الجـــاري 
البريطانـــي ليـــس ظاهـــرة جديـــدة، لكن 
مـــا تغير هو ظـــروف الســـيولة والتداول 
علـــى الجنيـــه اإلســـترليني الـــذي يواجه 
واحـــدة من أصعب الظروف االقتصادية 
الكلية والسياسية في جيل تقريًبا.. وما 
يدهشـــنا، رغـــم أن الجنيـــه اإلســـترليني 
واحـــٌد مـــن العمـــالت األكثـــر تـــداواًل في 
العالـــم، هو طريقـــة استســـالمه بانتظام 

لحاالت نضوب السيولة منذ 2016”.

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل 
أن  رجـــب  محمـــد  حســـين  “تمكيـــن” 
الـــدؤوب  فـــي عملهـــا  “تمكيـــن” مســـتمرة 
عليهـــا  نصـــت  التـــي  األولويـــات  لترجمـــة 
وتنفيـــذ  االقتصـــادي،  التعافـــي  خطـــة 
اإلستراتيجيات الوطنية من خالل تفعيل 
الشراكات وصياغة المبادرات الهادفة إلى 
تنميـــة االقتصـــاد وخلـــق الفـــرص النوعية 

للبحرينيين.
ذلـــك خـــالل اإلعـــالن عـــن إطـــالق  جـــاء 
المبـــادرة التدريبية “إدارة مالية” بالتعاون 
مـــع معهد البحريـــن للدراســـات المصرفية 
والماليـــة )BIBF( لتقديـــم برنامج تدريبي 
متخصص لـ 500 بحريني من رواد األعمال 
في المرحلة األولى وذلك كجزء من جهود 
“تمكين” المستمرة في تحفيز المؤسسات 
للتركيز على نجاحها واســـتدامتها، إضافة 
إلى توســـيع دائرة الفئات المســـتفيدة من 
الموظفيـــن،  لتشـــمل  التدريبيـــة  البرامـــج 
إضافـــة إلـــى رواد األعمـــال بمـــا ينعكـــس 
علـــى أداء المؤسســـات لتحقيـــق أهدافهـــا 
التنمويـــة وزيـــادة مســـاهمتها الفعالـــة في 

نمو القطاع الخاص. 
وأضـــاف رجـــب “ومن هـــذا المنطلـــق، فإن 
أهمية هـــذه المبادرة تكمن فـــي معالجتها 
ألحـــد أبـــرز التحديات التي قـــد تؤثر على 
نجـــاح العديـــد مـــن المشـــاريع فـــي الوقت 
الحالـــي، والتـــي ال تقتصـــر علـــى الجانـــب 
الفني والتقني وعوامل السوق، بل تتمثل 
محدوديـــة  أو  غيـــاب  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 
المهـــارات اإلداريـــة والماليـــة والتخطيـــط 
هـــذا  يمتـــاز  حيـــث  للمؤسســـات،  المالـــي 
األمـــور  عـــن  المعرفـــة  بتقديـــم  البرنامـــج 
الماليـــة إضافـــة إلـــى تخصيـــص جلســـات 
توجيهيـــة وإرشـــادية بشـــكل مباشـــر مـــع 
كل رائـــد عمـــل على حـــدة، بهـــدف تقديم 
المراجعة الدقيقة لخطته المالية وإرشاده 
ألبرز اإلســـتراتيجيات واآلليات المناســـبة 

لتفعيلها”.
 كمـــا نـــّوه بأهميـــة الحـــرص علـــى تكامـــل 
الدعم المادي والفني مع الدعم التوجيهي 
واالستشـــاري لمـــا له من أهميـــة في نجاح 
وتطـــور رواد األعمـــال وقـــال: “نحـــن فـــي 
ســـعي دائم لصياغة الحلول التي تتماشى 

مـــع أهـــداف دعـــم المؤسســـات الملتزمـــة 
بالنمـــو واالرتقـــاء بأعمالها بهـــدف إحداث 
األثـــر المنشـــود والمســـاهمة الفعالـــة فـــي 

االقتصاد الوطني”.
لمعهـــد  العـــام  المديـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والمالية، 
وهـــي الجهة القائمة علـــى تقديم الدورات 
أن  “يســـعدنا  الشـــيخ  أحمـــد  التدريبيـــة، 
مـــع  إســـتراتيجية  شـــراكة  فـــي  نكـــون 
)تمكين( فـــي هذه المبـــادرة الوطنية التي 
تهـــدف إلـــى تنميـــة وتعزيز مهـــارات رواد 
األعمـــال البحرينييـــن، مـــن خـــالل توفيـــر 
تدريـــب إداري ومالـــي متخصـــص وعملي 
لهـــم المتمثـــل فـــي )برنامـــج إدارة مالية(، 
والذي ســـيمكن رواد األعمـــال البحرينيين 
المعلومـــات  اكتســـاب  مـــن  المشـــاركين 
والمهارات األساسية والضرورية لتحقيق 
باإلضافـــة  واالســـتمرارية،  االســـتقرار 
الستكشاف فرص نمو جديدة ألعمالهم”. 

وأضـــاف “يهدف هذا البرنامـــج إلى تنمية 
والماليـــة  اإلداريـــة  المهـــارات  وتطويـــر 
والتقنية لرواد األعمال البحرينيين، ويمثل 

هذا البرنامج حالً تدريبيًا شامالً ألصحاب 
المشـــاريع ورواد األعمال لمســـاعدتهم في 
تطوير قدراتهم ومّدهم بالمهارات الالزمة 
لتطوير مشـــاريعهم القائمة، ما يســـهم في 
رفـــع كفاءة هـــذا القطـــاع وتعزيـــز قدراته 
المحلـــي،  العمـــل  ســـوق  فـــي  التنافســـية 
وينعكـــس علـــى مصلحة القطـــاع الخاص 

واالقتصاد الوطني ككل”.
وتســـتهدف هـــذه المبـــادرة رواد األعمـــال 
وأصحاب المؤسســـات الناشـــئة ومتناهية 
ممـــن  والمتوســـطة  والصغيـــرة  الصغـــر 
يبحثون عن فرصة الحصول على تدريب 
مختص لتطوير معارفهم اإلدارية وتعزيز 
إدارة  لهـــم  يتيـــح  بمـــا  الماليـــة  ثقافتهـــم 
أعمالهـــم بصـــورة أكثـــر كفـــاءة، وذلك من 
خـــالل وضـــع الخطـــط واإلســـتراتيجيات 
المالئمـــة لـــكل مؤسســـة بمـــا يتوافـــق مـــع 

احتياجاتها وحجمها ومرحلة نموها.
بفرصـــة  األعمـــال  رواد  وســـيحظى 
الحصـــول علـــى برنامـــج تدريبـــي مكثف 
لعدد من المهـــارات وباألخص فيما يتعلق 
واإلســـتراتيجي،  المالـــي  بالتخطيـــط 

فجـــوات  ودراســـة  المخاطـــر  وقيـــاس 
السوق، وتحديد مسارات النمو والتمويل 
واالقتـــراض واالســـتثمار وغيرها، إضافة 
بالتطبيـــق  النظريـــة  المعرفـــة  ربـــط  إلـــى 
العملـــي مـــن خـــالل الجمـــع بين الـــدورات 
االستشـــارية  والجلســـات  التدريبيـــة 
الخاصة لكل رائـــد عمل على حدة بحيث 
لرائـــد  المباشـــر  التوجيـــه  تقديـــم  يتـــم 
العمـــل للتحقـــق مـــن تنفيذ هـــذه الخطط 
واإلستراتيجيات وتطبيقها في مؤسسته 

بالشكل األمثل.
وســـيتمكن رواد األعمـــال مـــن الحصـــول 
علـــى الدعم لالســـتفادة من هـــذا البرنامج 
التدريبي عبر برنامج تدريب األفراد حيث 
ســـيتم اإلعالن عـــن مزيد مـــن المعلومات 
بشأن فتح باب التقديم وكيفية التسجيل 
التواصـــل  قنـــوات  خـــالل  مـــن  للتدريـــب 

االجتماعي الرسمية الخاصة بـ ”تمكين”. 
يذكـــر أن هـــذه المبـــادرة تنضـــم إلـــى عدد 
أطلقتهـــا  التـــي  األخـــرى  المبـــادرات  مـــن 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لدعـــم  تمكيـــن 
والمتوســـطة بمـــا يتماشـــى مـــع توجهات 

مملكـــة البحريـــن فـــي تقديم الدعـــم لهذه 
المؤسســـات من خالل تفعيل الشراكة مع 
العديـــد مـــن الجهـــات، من أهمهـــا مجلس 
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
لمـــا مـــن شـــأنه تقويـــة عمليـــات تأســـيس 
لتحســـين  وقدراتهـــا  المؤسســـات  هـــذه 
الجانب التنافســـي في األســـواق المحلية 
واإلقليميـــة والعالمية، وزيادة مســـاهمتها 
فـــي الناتـــج المحلي اإلجمالـــي والتصدير 
ورفـــع مســـاهمتها فـــي خلـــق المزيـــد مـــن 
فـــرص العمـــل للبحرينييـــن فـــي القطـــاع 

الخاص. 
باقـــة  ضمـــن  المبـــادرة  هـــذه  تأتـــي  كمـــا 
التـــي  الجديـــدة  عشـــر  الســـتة  البرامـــج 
أطلقتهـــا “تمكيـــن” هـــذا العام إلـــى جانب 
خطـــة التحول الشـــاملة، وذلك اســـتجابة 
لمتغيرات الســـوق وســـعيًا نحـــو “تمكين” 
األفـــراد والمؤسســـات مـــن أجـــل تحقيـــق 
التأثيـــر األكبـــر في االقتصـــاد الوطني من 
خالل تعزيز اإلنتاجية وتشجيع التوظيف 
واالســـتثمار فـــي القطاعـــات الواعـــدة بما 

يتماشى مع األولويات الوطنية.

“تمكين” تطلق مبادرة لتدريب المئات من رواد األعمال في “اإلدارة المالية”
لتعزيز نجاح واستدامة المؤسسات ضمن اإلستراتيجية الجديدة لزيادة اإلنتاجية

أحمد الشيخحسين رجب



مطعـــم  صاحـــب  عـــوض  محمـــد  نـــادر  قـــال 
“روزماريـــن “ بمنطقـــة البديع، الـــذي أثار الجدل 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي، وانتشـــرت 
معلومـــات أنـــه مطعم إســـرائيلي لـ “البـــاد”: “أنا 
فلسطيني من حيفا المحتلة ويطلق علينا عرب 
48، يهمنـــي كثيـــرا أن أســـرد حكايتـــي بعـــد مـــا 
حدث عبر مواقع التواصل االجتماعي، ألوضح 
للجميـــع أننـــي إنســـان مســـلم عربي فلســـطيني 
أحمـــل الجنســـية اإلســـرائيلية بحكـــم إقامتـــي 
وتمسكنا بالعيش داخل بلدنا وليس اختياريا”.

وأضـــاف “ال أفضـــل التطـــرق ألمـــور سياســـية، 
ولكـــن نصيحتي لكل شـــخص يريـــد أن يتعرف 
علينـــا نســـتقبله فـــي مطعمنـــا وال يبحـــث فـــي 
المواقـــع اإللكترونيـــة ليعـــرف وقفتنـــا للقضيـــة 

الفلسطينية“. 
واســـتطرد “حضـــرت للبحريـــن كمســـتثمر بعـــد 
عـــدة زيارات وشـــاهدت طيبة وأصالة الشـــعب 
البحريني واقتنعت بالحياة فيها أنا وأســـرتي”، 
مضيفا “استرزق وأرزق الناس معي لمصلحتي 

ومصلحة البلد”. 
وشرح “أنا متفائل للبلد وألهلها وخيرها وبعون 
هللا األيـــام راح تؤكـــد حبنـــا للبحريـــن حكومـــة 
وقيادة وشعبا”، مختتما بالقول “محلي مفتوح 
وأنـــا موجود، مـــن يرغب فـــي زيارتنا حياه هللا 
بتشـــرف بالجميع وبتزورنا البركـــة وربنا يكتب 

الخير للجميع”.

هبة محسن
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بعد تعيين مريم الدوسري بالبعثة الدائمة للمملكة بجنيف

البحرين تفوز برئاسة إحدى أهم اللجان بمنظمة التجارة العالمية

مريم الدوسري

فـــازت مملكـــة البحرين برئاســـة لجنة اإلجـــراءات الوقائية 
وهـــي اللجنـــة الفرعيـــة التابعـــة لمجلـــس التجـــارة فـــي 
الســـلع بمنظمـــة التجـــارة العالميـــة والتي تشـــرف على 
تفعيـــل اتفاقيـــة اإلجـــراءات الوقائية، وهي مســـؤولة 
عـــن مراقبـــة التزامـــات األعضـــاء بموجـــب اتفاقيـــة 
مريـــم  تعييـــن  بعـــد  وذلـــك  الوقائيـــة،  اإلجـــراءات 
لـــوزارة  التجـــاري  الملحـــق  الدوســـري  عبدالعزيـــز 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة فـــي البعثـــة الدائمة 
والمنظمـــات  المتحـــدة  باألمـــم  البحريـــن  لمملكـــة 
األخـــرى بجنيف، حيث اعتمد مجلس التجارة 
 ”Council for trade in goods“ فـــي الســـلع
في اجتماعـــه بتاريخ 23 مايـــو 2022 قائمة 
األســـماء المتعلقـــة بتعييـــن المســـؤولين في 
المجلس. وقد رفع وزيـــر الصناعة والتجارة 
والسياحة، أســـمى آيات التهاني والتبريكات 

إلى مقام ملك الباد المعظم حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وإلى ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
فـــوز مملكـــة البحرين برئاســـة لجنـــة اإلجـــراءات الوقائية وهي 
لجنـــة فرعية تابعة لمجلس التجارة في الســـلع بمنظمة التجارة 

العالمية.
وأكـــد الوزيـــر زايد الزيانـــي أن فوز المملكة بهـــذا المنصب يدعو 
للفخـــر واالعتـــزاز ويؤكد على مـــا تحظى عليه مملكـــة البحرين 
من الدعم الامحدود والرؤى الطموحة وغير المســـبوقة لرســـم 
تجـــارة قويـــة قائمة على العدل والشـــفافية، إضافـــة إلى التنوع 
واالبتـــكار والتـــي تحظـــى برعايـــة كريمـــة من لـــدن ملـــك الباد 
المعظم حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، مؤكـــًدا أن هـــذا النجاح يعد 

دافًعا قوًيا لتحقيق المزيد من اإلنجازات لمملكة البحرين.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.24

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG B D0.371

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.445

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.508

زين البحرين 
ZAINBH BD  0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.169

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD1.22

شركة ناس 
NASS BD  0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $  0.915

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.302

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.495

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.46

بنك البحرين والكويت 
BBK BD  0.483

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.31

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.054

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.63

السنة الرابعة عشرة - العدد 4978

الثالثاء
1 يونيو 2022 - غرة ذي القعدة 1443  

بـــــــــــازار
الــــــــــحــــــــواج
تـخـفـيـضـات كــبــرى
عــلــى جــمـيـع الـمـنـتـجـات

فـرع الـحـواج الـسـلـمانية
فــقــط فــي

من 1 - 5 يونيو

صاحب مطعم أثار جدال بـ “وسائل التواصل” 
لـ “^”: “أنا فلسطيني من عرب 48”

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

المحكمة تنفذ اتفاق تخارج بين شركاء في منشأة عائلية
حكمت المحكمة في الدعوى الخاصة بخالف عائلي بين شــركاء في شــركة عائلية بإلزام المدعى عليهن بأن 
يؤدين للمدعين مبلغا وقدره 539.517 ألف دينار بحريني، والفائدة القانونية بواقع 2 % من تاريخ المطالبة 

القضائية 10 يناير 2022 وحتى السداد التام، وألزمتهم بالمصاريف ومبلغ 20 دينارا أتعاب المحاماة. 

وترجـــع وقائـــع الدعوى إلى خافات نشـــبت بين الشـــركاء في شـــركة عائلية تعمل في عـــدة قطاعات تجارية، 
وعلى ضوء هذا االختاف تم االتفاق في ما بينهم على التخارج، وانقسمت الشركة إلى شركتين ولكن حدث 
عـــدم وفـــاء بهـــذا االتفاق ولم ينفذ التخارج من قبـــل المدعى عليهم، وتمت إقامة دعوى مـــن المدعيين لتكملة 

اتفاق التخارج. 
وبّيـــن محاميا المدعين محمد المهدي وســـلمان الفردان، أن اإلطراف اتفقـــوا وارتضوا وقد ذكر ذلك بوضوح في 
اتفـــاق التخـــارج، بعـــد بيان الخبير ذلـــك كقيمة كلية للشـــركة بمبلغ 82 مليـــون دينار بحريني. وقـــد لجأ المدعون 

للمحكمـــة وذلـــك لتنفيـــذ االتفاق بعد تماطل المدعـــي عليهم في تنفيذ االلتزامـــات الخاصة في اتفاق 
التخارج من عدة وجوه:

مبالـــغ إيجـــارات البنايات اآليلة للمدعين في حـــدود 128 ألف دينار، مبلغ تثمين عقار 
مستملك من قبل الدولة في حدود 450 ألف دينار، جزء مستقطع من عقار بحدود 
55 ألـــف دينار، وطلبـــات والتزامات أخرى بحدود 6 ماييـــن دينار لم تنفذ وخارج 

اختصاص الخبير وتم رفع دعوى منفصلة بها.
وكتصفيـــة للحســـاب بين األطراف في حدود ما تم حصره مـــن قبل الخبير، كان 

المبلـــغ 539.517 ألـــف دينار بحريني، وإذ إن المحكمـــة اطمأنت لتقرير الخبير 
العتماده على أســـس فنية ســـليمة، واقتنعت بكفاية أبحاث الخبير وسامة 
األســـس التـــي بنـــي عليهـــا تقريـــره، األمر الـــذي عليـــه أصـــدرت حكمها في 

الدعوى ببيان المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليهم للمدعين.

المحرر االقتصادي

نقلت وكالة األنباء العمانية الرسمية عن محافظ 
العمري،  سالم  بن  طاهر  العماني  المركزي  البنك 
قــولــه أمــس الــثــاثــاء، إن الــمــركــزي يــطــور عملته 

الرقمية الخاصة، وخدماته المصرفية المفتوحة.
وانطلقت أمس في عمان، أعمال النسخة السابعة 
الـــذي يعد  للصيرفة  الــجــديــد  الــعــصــر  مــؤتــمــر  مــن 
الجديدة  األعــمــال  نــمــاذج  لعرض  تفاعلية  منصة 

القادم،  الجيل  لعماء  مائمة  البنوك  تجعل  التي 
نمو جديدة وتعزيز  ابتكار مسارات  وتمكنهم من 

مستوى الكفاءة في التشغيل واألداء.
ويستعرض المؤتمر الذي تنظمه المتحدة لخدمة 
وسائل اإلعام، تطورات النظام االقتصادي المالي 
في ظل العصر الرقمي، وجاهزية البنوك العمانية 
للمستقبل، من خال اعتماد استراتيجيات جديدة 

وابتكار منتجات وخدمات، والوصول إلى العماء 
مكافحة  على  العمل  مع  الرقمية،  المنصات  عبر 

المخاطر السيبرانية.
ــون  ــؤولـ ــسـ ــراء ومـ ــ ــب ــي الـــمـــؤتـــمـــر خــ ويــــشــــارك فــ
مــصــرفــيــون واخــتــصــاصــيــون فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
وخبراء  واالســتــثــمــار،  التمويل  وخــبــراء  المالية، 

التأمين واالستشاريون.

محافظ “المركزي الُعماني”: نعمل على إصدار عملة رقمية
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