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جاللـة الملـك المعظـم: البحريـن نمـوذج رائد حقوقيـا
المنامة - وبنا

أكد ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، نهـــج مملكة البحريـــن الثابت في صيانة حقوق اإلنســـان 
ودعـــم كل مـــا مـــن شـــأنه احترام هـــذه الحقـــوق بما يكفـــل األمن 

والطمأنينة لجميع المواطنين.
وأعـــرب جاللتـــه عـــن التـــزام المملكة بكافـــة المواثيـــق والقوانين 
الدوليـــة المتعلقة بحقوق اإلنســـان، والتي هي جزء أساســـي من 

ثقافة البحرين وهويتها العربية وعقيدتها اإلسالمية.
جاء ذلك خالل استقبال صاحب الجاللة في قصر الصافرية أمس 
أعضاء المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان برئاسة علي الدرازي، 
حيـــث رفعـــوا الـــى جاللته تقريـــر المؤسســـة لعـــام 2021. وخالل 
اللقاء، أشاد جاللته بما تضمنه التقرير من إنجازات وأنشطة على 
المســـتويين المحلي والدولي والهادفـــة إلى تعزيز وتنمية حقوق 
اإلنســـان في المملكة والتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات 

الدوليـــة فـــي اطار مـــن الشـــفافية والوضـــوح للعمل علـــى حماية 
وترســـيخ حقوق اإلنســـان، معربـــًا جاللته عن تقديـــره للمنجزات 
الحقوقية القيمة التي حققتها المملكة في مجال حقوق اإلنســـان 
حتـــى أصبحـــت نموذجـــًا رائـــدًا فـــي هـــذا المجـــال وفًقـــا للمبادئ 
الحقوقية الواردة في ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين 
والتشـــريعات ذات الصلـــة، باإلضافـــة إلـــى الصكـــوك والمعاهدات 

)02(الدولية واإلقليمية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
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الرياض ـ وكاالت

بعد اجتمـــاع مغلق جمعه بوزراء خارجية 
دول مجلـــس التعـــاون فـــي الريـــاض، رأى 
وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف 
أن الغـــرب يســـعى لتشـــكيل عالـــم أحادي 
بقيـــادة الواليـــات المتحدة. كمـــا اتهم في 
مؤتمـــر صحافي أمـــس )األربعـــاء(، الدول 

الغربية بدفع أوكرانيا لتهديد أمن بالده.
وأعلـــن أن دول مجلس التعاون الخليجي 
تتفهم طبيعـــة الصراع بين بالده والغرب، 
مضيفـــًا أن دول الخليـــج أكـــدت أنهـــا لـــن 

تنضم للعقوبات على موسكو.
إلـــى ذلـــك، شـــدد علـــى أن الـــدول الغربية 

تخالـــف ميثاق األمـــم المتحدة بتصرفاتها 
ضـــد بـــالده، داعيـــًا إلـــى ضـــرورة ســـحب 

السالح الثقيل من أوكرانيا.
كمـــا اعتبر أن المواثيـــق الدولية ومعاهدة 
مينســـك حـــددت بوضـــوح وضـــع أقاليـــم 

شـــرق أوكرانيـــا لكـــن كييـــف لم تنفـــذ تلك 
المواثيق، وفق قوله.

وكان الوزيـــر الروســـي وصـــل أمـــس إلـــى 
الريـــاض، حيث التقـــى نظيره الســـعودي، 

األمير فيصل بن فرحان.

كشـــفت مجموعة غرناطة العقارية أن حجـــم تداوالتها في الربع األول من 
العام 2022 بلغ 69.123.151 مليون دينار.

وأكـــد رئيـــس المجموعـــة حســـن مشـــيمع فـــي مؤتمـــر صحافـــي أقامتـــه 
المجموعـــة، صباح أمس في البديع، نســـبة البحرنة التي تلتزم بها الشـــركة 

وبالتحديد في مجلس اإلدارة، والتي بلغت 100 %.

تداوالت “غرناطة” بالربع األول

عواصم ـ وكاالت

فـــي ختـــام اجتمـــاع الـــدورة الــــ 152 
للمجلـــس الـــوزاري لمجلـــس التعـــاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، دعـــا وزراء 
فـــي  اجتمعـــوا  الذيـــن  الخارجيـــة 
الريـــاض، أمس األربعـــاء، كافة الدول 
إلى إدراج جماعة الحوثي على قوائم 
“اإلرهـــاب” لديهـــا. كمـــا شـــددوا فـــي 
بيانهـــم الختامي علـــى ضرورة فرض 

حظر السالح على تلك الميليشيات.
إلـــى ذلـــك، طالبـــوا المجتمـــع الدولـــي 
بممارسة الضغط على الحوثيين لرفع 
الحصـــار عن مدينة تعز وفتح المعابر 

فيها.

دول التعاون تدعو 
لتصنيف الحوثي 

جماعة إرهابية

)14(
)21 - 20(

)14(

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أهميـــة مواصلـــة تعزيز 
العالقـــات مـــع دول االتحـــاد األوروبـــي، 
والعمـــل علـــى زيادة التنســـيق المشـــترك 

بين الجانبين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه فـــي قصـــر 
الرفاع أمس، بحضور سمو الشيخ محمد 
بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ســـفير 
االتحـــاد األوروبـــي المعّيـــن لـــدى مملكـــة 
البحريـــن والمقيـــم فـــي الريـــاض باتريك 
ســـيمونيه. وأشـــار ســـموه إلـــى أن العالم 
بحاجـــة فـــي ظـــل مـــا أثبتتـــه التحديات 
المختلفـــة إلـــى إعـــالء ثقافـــة التنســـيق 
والتعـــاون والحـــوار، مؤكـــدا أن الوصول 
للتنميـــة المنشـــودة يتطلـــب معـــه إيمـــان 
الجميـــع بأهميـــة الســـالم وتعزيـــز األمـــن 

واالستقرار في العالم.

العالم بحاجة إلى إعالء ثقافة التنسيق والحوار
مواصلة تعزيز العالقات مع دول االتحاد األوروبي... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

دعـــم  اتفاقيـــة  “تمكيـــن”  وقعـــت 
مشـــروع شركة “ألياستر” العالمية 
األول  المصنـــع  لتأســـيس  وذلـــك 
األلومنيـــوم  حبيبـــات  لتكريـــر 
منطقـــة  فـــي  الســـبائك  وإنتـــاج 
ذلـــك  ويأتـــي  العربـــي.  الخليـــج 
تحقيـــق  منطلـــق  مـــن  التعـــاون 

الصناعـــة  لقطـــاع  نوعيـــه  نقلـــة 
وتعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن 
عالمـــي  كمركـــز  االقتصاديـــة 
للصناعات المتطورة والمستدامة 
خصوصا فـــي الصناعات الواعدة 
مثل صناعة األلمنيوم المتوسطة 

والتحويلية.

“تمكين” تدعم أول مشروع لصناعة 
وتكرير حبيبات األلمنيوم بالخليج

)03(
)19(

اتهم الغرب بالسعي لتشكيل عالم أحادي بقيادة الواليات المتحدة... الفروف:

دول الخليج لن تنضم للعقوبات على روسيا

برنامج رياضي أسبوعي يبث كل يوم سبت عبر أنستغرام صحيفة »^«

مروة أحمد | تصوير: رسول الحجيري

إشادة بما تضمنه تقرير 
“الوطنية” لسنة 2021 
من إنجازات محليا ودوليا

برعايـــة كريمة من معالي الشـــيخ خالد بن 
عبـــد هللا آل خليفـــة، نائـــب رئيـــس مجلس 
فيـــوز  الرفـــاع  مدرســـة  نظمـــت  الـــوزراء، 
الدولية حفل تخريج الفوج الســـابع 2022 
لطالبهـــا، والـــذي يضـــم 34 طالبـــًا وطالبـــة. 
وبهـــذه المناســـبة، أكد معالي الشـــيخ خالد 
بـــن عبد هللا آل خليفة الحرص الذي توليه 
ومخرجـــات  بجـــودة  لالرتقـــاء  الحكومـــة 
التعليم األساســـي والجامعي، وتشـــجيعها 
للقطـــاع الخـــاص علـــى االســـتثمار في هذا 
المجـــال الحيـــوي، وذلك لتنويـــع الخيارات 
أمام الدارســـين وأوليـــاء أمورهم، وتمكين 
الكفـــاءات والطاقـــات الوطنية الشـــابة من 
وازدهـــار  تقـــدم  فـــي  بفاعليـــة  المســـاهمة 

مملكـــة البحرين. وهنأ معالي الشـــيخ خالد 
بن عبـــد هللا آل خليفـــة الطلبـــة والطالبات 
الخريجيـــن، معربـــًا عـــن شـــكره وتقديـــره 
لمدرســـة الرفاع فيوز الدولية على الجهود 

تعليميـــة  بيئـــة  توفيـــر  فـــي  تبذلهـــا  التـــي 
حديثة وحرصها على تخصيص إمكانيات 
المدرســـة لالرتقاء بالمسيرة التعليمية في 

)05(المملكة.

برعاية كريمة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء

مدرسة الرفاع فيوز الدولية تحتفل بتخريج فوجها السابع

كشـــف وكيل شـــؤون الموانئ والمالحة 
البحرية بوزارة المواصالت واالتصاالت، 
الشـــيخ أحمـــد بن عيســـى بـــن خليفة آل 

خليفـــة، عـــن زيـــادة أنشـــطة التراخيص 
البحريـــة فـــي العام 2021 بنســـبة 40 % 
عـــن العام 2020 مع زيادة بنســـبة 45 % 
في التراخيص الجديدة الصادرة، وذلك 
علـــى الرغم مـــن التباطـــؤ العالمـــي على 

مدى العامين الماضيين. وأكد االستمرار 
في قيادة القطاع لدخول فرص جديدة 
واســـتثمارات جديـــدة، وتحقيـــق نســـب 
نمـــو جديـــدة، وااللتـــزام بدعـــم وتمكين 

)23(هذا القطاع.

إشغال منطقة البحرين اللوجستية يصل إلى 70 % ... أحمد بن عيسى:

40 % زيادة أنشطة التراخيص البحرية و45 % ارتفاع الجديدة
أمل الحامد

مليون دينار
69



الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك  اســـتقبل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة،  أمس في قصر 
الصافرية، رئيس البرلمان العربي عادل  العسومي، 
الـــذي قـــدم لجاللته المحامـــي عبدالكريـــم الدغمي 
رئيس مجلس النواب بالمملكة األردنية الهاشـــمية، 
وأحمـــد عبيـــد بـــن دغـــر رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
بالجمهوريـــة اليمنيـــة، ومحمـــد علـــي حمـــد رئيس 
مجلـــس النواب بجمهورية جيبوتي، ومســـتدروان 
عبـــده رئيـــس البرلمـــان االتحادي بجمهوريـــة القمر 
المتحـــدة، والنائـــب محمـــد أحمـــد اليماحـــي نائـــب 
رئيـــس البرلمـــان العربـــي عضـــو المجلـــس الوطني 
االتحـــادي اإلماراتـــي، وحســـن بن علـــي المدحاني 
نائـــب رئيس البرلمان العربي عضـــو مجلس الدولة 
بمناســـبة  علـــى جاللتـــه  للســـالم  وذلـــك  العمانـــي، 
زيارتهم للبالد للمشـــاركة في مؤتمر “إطالق وثيقة 
تطويـــر التعليم في العالم العربي” الذي يعقد تحت 
شـــعار »البحريـــن بوابـــة تطويـــر التعليم فـــي العالم 
العربي« والذي تســـتضيفه مملكة البحرين وينظمه 
البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 
في المملكة وبمشـــاركة عدد من كبار الشـــخصيات 
على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول 
العربيـــة وممثلين عن المنظمـــات العربية والدولية 

ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم.
ونقـــل الجميـــع فـــي بداية اللقـــاء إلى جاللـــة الملك 
المعظـــم تحيـــات وتقدير إخوانه أصحـــاب الجاللة 

وأصـــدق   ، الشـــقيقة  دولهـــم  رؤســـاء  والفخامـــة 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور  لجاللتـــه  تمنياتهـــم 
وللمملكـــة وشـــعبها الكريم دوام التطـــور واالزدهار 
بنقـــل تحياتـــه وتمنياتـــه  أبلغهـــم جاللتـــه  فيمـــا   ،
الخالصة لرؤساء دولهم ولشعوبهم الشقيقة بمزيد 

من التقدم والرخاء.
ورحـــب صاحب الجاللة بضيـــوف البالد وبارك لهم 
إطـــالق وثيقـــة تطويـــر المنظومـــة التعليميـــة فـــي 
الوطـــن العربي، بما يواكـــب المتغيرات والتطورات 
العالميـــة فـــي هذا القطاع الحيـــوي ويعزز المصالح 
العربيـــة المشـــتركة  متمنيـــا جاللتـــه للجميـــع كل 

التوفيق والنجاح. 
التاريخيـــة  األخويـــة  العالقـــات  بأواصـــر  وأشـــاد 
الوطيـــدة التـــي تربـــط مملكـــة البحريـــن ببلدانهـــم 
مـــن  المشـــترك  التعـــاون  يشـــهده  ومـــا  الشـــقيقة 
تقـــدم ونمـــو فـــي المجـــاالت كافـــة, خصوصـــا على 
المستوى البرلماني والتشريعي بما يحقق األهداف 
والمصالح المشـــتركة لخدمة قضايا األمة وتطوير 
العملية التعليمية في الدول العربية، منوها جاللته 
فـــي هـــذا الجانب بما تتميـــز به المملكـــة من تاريخ 
عريـــق في قطاع التعليم ومـــا حققته من إنجازات 
ألكثـــر  الممتـــدة  التعليميـــة  مســـيرتها  عبـــر  رائـــدة 
مـــن مائة عـــام، معربا جاللتـــه عن تقديـــره للجهود 
الدؤوبة لوزارة التربية والتعليم وجميع منتســـبيها 
تنفذهـــا  التـــي  التطويريـــة  والبرامـــج  والخطـــط 

لالرتقاء بالمسيرة التعليمية في المملكة.

كما أكد جاللته دعم مملكة البحرين لجميع الجهود 
التـــي تســـهم فـــي تعزيـــز العمـــل العربـــي المشـــترك 
ويخـــدم مصالـــح األمـــة العربيـــة لتلبيـــة تطلعـــات 
شـــعوبها الشـــقيقة في مزيد من التنميـــة والتطور، 
فـــي  والســـداد  التوفيـــق  دوام  للجميـــع  متمنيـــا 
مســـاعيهم لتحقيـــق كل الخيـــر والتقـــدم ألوطانهم 

وأمتهم. 
ومن جانبهم، أعرب رؤســـاء البرلمانات العربية عن 
شكرهم وتقديرهم لجاللة الملك المعظم بما قدمته 
مملكـــة البحرين إلنجاح هـــذا المؤتمر، مثمنين بكل 
التقديـــر مبـــادرات جاللـــة الملك فـــي كل المجاالت 
ودعمة للبرلمان العربي، مشيدين بما تحقق لمملكة 

البحرين من اإلنجازات التنموية والحضارية.
وقـــد القـــى نائـــب رئيـــس البرلمـــان العربـــي عضـــو 
المجلـــس الوطني االتحادي اإلماراتي محمد أحمد 

اليماحي قصيدة أمام جاللة الملك قال فيها:

انـــا استســـمح يا ســـيدي منكم باعّد لـــي بيتين
ألّن الشـــعر يفخـــر بـــك وتفخر باســـمك القيفان

ســـالم هللا على دولة غالها وســـط هـــا لعينين 
وغالها تاج فوق الّراس ما هو بس في االعيان 

فرحنا بشوفكم سيدي الملك مع شعب هل البحرين 
عساكم في رخاء وراحة وسعادة سيدي وأمان 

تثميـــن  ولـــه  وتقديـــٍر  ُتنســـى  ال  وقفـــات  لكـــم 
رحمــــن خالـــٍق  رٍب  بحفـــظ  عســـاك  يـــا  ملكنـــا 

 أكـــد ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، نهج 
مملكـــة البحرين الثابت في صيانة حقوق 
اإلنســـان ودعـــم كل مـــا من شـــأنه احترام 
هـــذه الحقوق بما يكفـــل األمن والطمأنينة 

لجميع المواطنين.
وأعـــرب جاللته عن التـــزام المملكة بكافة 
المتعلقـــة  الدوليـــة  والقوانيـــن  المواثيـــق 
بحقوق اإلنســـان، والتي هي جزء أساسي 
العربيـــة  وهويتهـــا  البحريـــن  ثقافـــة  مـــن 

وعقيدتها اإلسالمية.
جاء ذلك خالل اســـتقبال صاحب الجاللة 
في قصر الصافرية أمس أعضاء المؤسسة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان برئاســـة علـــي 
الـــدرازي، حيـــث رفعوا الى جاللتـــه تقرير 

المؤسسة لعام 2021.
وخـــالل اللقـــاء، أشـــاد جاللته بمـــا تضمنه 
علـــى  وأنشـــطة  إنجـــازات  مـــن  التقريـــر 
المستويين المحلي والدولي والهادفة إلى 
تعزيز وتنمية حقوق اإلنســـان في المملكة 
المنظمـــات  مـــع  والتواصـــل  والتعـــاون 
والهيئـــات الدولية في اطار من الشـــفافية 
والوضـــوح للعمـــل علـــى حماية وترســـيخ 
حقوق اإلنســـان، معربًا جاللته عن تقديره 
للمنجزات الحقوقيـــة القيمة التي حققتها 
المملكة فـــي مجال حقوق اإلنســـان حتى 
أصبحـــت نموذجًا رائـــدًا في هـــذا المجال 
وذلك وفًقا للمبادئ الحقوقية الواردة في 
ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين 
والتشـــريعات ذات الصلـــة، باإلضافـــة إلى 
الصكوك والمعاهـــدات الدولية واإلقليمية 

التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وأثنـــى جاللتـــه علـــى الدور الـــذي يضطلع 
بـــه مجلـــس المفوضيـــن واالمانـــة العامـــة 
بالمؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان وما 
تؤديـــه المؤسســـة مـــن مهام ومســـئوليات 
مـــن أجـــل تنمية حقـــوق اإلنســـان والعمل 
على ترســـيخ قيمها وتوعيـــة المجتمع بها 
واإلسهام في ضمان ممارستها بكل حرية 
واســـتقاللية، متمنيًا جاللته للجميع دوام 
ورســـالتهم  مهامهـــم  أداء  فـــي  التوفيـــق 
حقـــوق  مبـــادئ  صيانـــة  فـــي  الوطنيـــة 
اإلنســـان فـــي المملكـــة. وعقـــب المقابلـــة، 
صرح رئيـــس المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان قائـــالً: لقـــد تشـــرفنا اليـــوم نحن 
المفوضيـــن بالمؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان بوضـــع تقريـــر المؤسســـة لســـنة 
2021 بيـــن يدي جاللة الملك المعظم، وإذ 
أتقـــدم باألصالـــة عن نفســـي وبالنيابة عن 
كافـــة أعضـــاء مجلس المفوضيـــن بعظيم 
الشـــكر والتقدير وبالغ االمتنـــان والعرفان 
الـــى صاحب الجاللة علـــى رعايته الدائمة 
لحقوق اإلنســـان، وعلى توجيهات جاللته 
لبذل المزيد من الجهود لالرتقاء بمنظومة 
حقـــوق اإلنســـان وحمايتهـــا وتعزيزها بما 
يتوافق مع الطموحات التي تتبناها قيادة 
جاللة الملك المعظم ويتمناها جميع أبناء 
البحريـــن بما يعزز من مكانـــة المملكة بين 
الـــدول المتقدمـــة فـــي هـــذا المجـــال. كما 
اعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره لولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
علـــى ما تقدمـــه الحكومة الموقـــرة وكافة 
الجهـــات المعنيـــة فـــي المملكـــة مـــن دعم 

ومساندة.
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المنامة - وبنا

نهــج البحريــن ثابــت فــي صيانــة حقــوق اإلنســان
إشادة بما تضمنه تقرير “الوطنية” لسنة 2021 من إنجازات محليا ودوليا... جاللة الملك المعظم:

جاللة الملك المعظم مستقبال أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة - بنا

نبارك للمشاركين بالمؤتمر إطالق وثيقة تطوير التعليم بالعالم العربي... جاللة الملك المعظم: 

البحرين سطرت إنجازات رائدة عبر مسيرتها التعليمية

بعـــث حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم، وولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برقيتـــي تهنئة إلى رئيـــس جمهورية إيطاليا 
العيـــد  ســـيرجيو ماتاريـــال، بمناســـبة ذكـــرى 
الوطنـــي لبـــالده، أعربـــا فـــي البرقيتيـــن عـــن 

أطيب تهانيهما وتمنياتهما له بموفور الصحة 
والسعادة ولشعب جمهورية إيطاليا الصديق 

تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء برقية تهنئـــة مماثلة 
إلـــى رئيـــس وزراء جمهوريـــة إيطاليـــا ماريو 

دراغي.

البحرين تهنئ إيطاليا
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
حـــرص مملكـــة البحرين على تعزيز فـــرص التعاون 
الدولـــي بما يحقـــق المصالح المشـــتركة على جميع 
األصعدة ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة 

بقيـــادة حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم، منوهًا سموه 
بالمســـار المتنامـــي للتعـــاون بيـــن مملكـــة البحريـــن 
ودول االتحـــاد األوروبـــي والذي يحظـــى باالهتمام 

المشترك في زيادة مجاالته.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه حفظه هللا فـــي قصر 

الرفاع أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان 
بن حمد آل خليفة، ســـفير االتحاد األوروبي المعّين 
لـــدى مملكـــة البحرين والمقيم فـــي الرياض باتريك 
ســـيمونيه، حيث أكد ســـموه أهميـــة مواصلة تعزيز 
العالقات مـــع دول االتحاد األوروبـــي، والعمل على 
زيـــادة التنســـيق المشـــترك بيـــن الجانبيـــن، معربـــًا 

عـــن تطلـــع مملكـــة البحريـــن لمزيـــٍد مـــن التعـــاون 
والشـــراكات اإلســـتراتيجية مـــع االتحـــاد األوروبي 
علـــى كل األصعدة وفي مختلف المجاالت ال ســـيما 
والتغيـــر  واألمنيـــة  واالســـتثمارية،  االقتصاديـــة، 
المناخـــي. وأشـــار ســـموه إلى أن العالـــم بحاجة في 
ظل ما أثبتته التحديات المختلفة إلى إعالء ثقافة 

التنســـيق والتعـــاون والحـــوار، مؤكـــدًا أن الوصول 
المنشـــودة يتطلـــب معـــه إيمـــان الجميـــع  للتنميـــة 
بأهمية السالم وتعزيز األمن واالستقرار في العالم.
وجـــرى خـــالل اللقاء بحـــث آخر المســـتجدات على 
الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة، والمواضيـــع ذات 

االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

مواصلـة تعزيـز العالقـات مـع دول االتحــاد األوروبــي
العالم بحاجة إلى إعالء ثقافة التنسيق والحوار... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
قائـــد الحـــرس الملكي ســـمو اللواء 
الركـــن الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، ســـفير االتحـــاد األوروبـــي 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المعيـــن 
الســـفير  الريـــاض  فـــي  والمقيـــم 
باتريـــك ســـيمونيه، وذلـــك صبـــاح 

أمس )األربعاء(.
ورحب سمو مستشار األمن الوطني 
قائد الحرس الملكي بسفير االتحاد 
مملكـــة  لـــدى  المعيـــن  األوروبـــي 

الريـــاض  فـــي  والمقيـــم  البحريـــن 
مشيًدا بمستوى التعاون القائم بين 
مملكة البحرين واالتحاد األوروبي، 
وما تشـــهده من تطـــور في مختلف 
المجاالت واألصعدة، مؤكدًا سموه 
على عمق الشـــراكة اإلســـتراتيجية 
مملكـــة  بيـــن  والمتناميـــة  الفاعلـــة 
األوروبـــي،  واالتحـــاد  البحريـــن 
والتزامهما بترسيخ األمن والسالم 
فـــي المنطقـــة، وتحقيـــق المصالـــح 

المشتركة للجميع.

تعميق الشراكة مع االتحاد األوروبي

الحرس الوطني يصل لمستويات عالية من الجاهزية
صرح عسكري قادر على أداء واجباته الوطنية بكل عزم... محمد بن عيسى:

أّكـــد رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريق أول 
الركـــن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى آل 
الجاهزيـــة  بمســـتويات  اعتـــزازه  خليفـــة، 
العاليـــة التي وصل إليهـــا الحرس الوطني، 
والتـــي أظهرتهـــا نتائـــج تفتيـــش الجاهزية 
القتالية التي شملت كافة وحدات وكتائب 
الحـــرس، وانعكســـت بشـــكل واضـــح فـــي 
العســـكري  الصـــرح  لهـــذا  العاليـــة  الكفـــاءة 
فـــي أدائه الواجبـــات الوطنيـــة المنوطة به 
بكّل عـــزٍم وإخالص، وذلك ترجمـــًة للرؤية 
المعظـــم  البـــالد  لملـــك  الســـامية  الملكّيـــة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة. جـــاء ذلك، لـــدى لقاء ســـمو رئيس 
الحـــرس الوطنـــي، صبـــاح أمـــس بديـــوان 
الرئاسة في معسكر الصخير، قادة وحدات 
وكتائب الحـــرس الوطني، وتفّضل ســـمّوه 

بتكريـــم وحـــدة العمليات الخاصـــة بالمركز 
األول فـــي الجاهزية القتاليـــة للعام -2022
2021، وذلك بحضـــور مدير أركان الحرس 
الوطني الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن 

سعود آل خليفة.
وعلـــى هامش التكريـــم، وّجـــه الفريق أول 

بـــن عيســـى  الشـــيخ محمـــد  الركـــن ســـمو 
آل خليفـــة إلـــى مواصلـــة عجلـــة التطويـــر 
الحـــرس  قطاعـــات  لكافـــة  والتحديـــث 
الوطنـــي، بمـــا ينعكـــس إيجابًا علـــى تعزيز 
قـــدرات هذا الصرح العســـكري ليكون عونًا 
وســـندًا في حفظ مســـيرة النماء واالزدهار 

لمملكة البحرين.  بدوره، رفع المقّدم الركن 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد بن عيسى 
آل خليفـــة قائـــد وحدة العمليـــات الخاّصة، 
أسمى آيات االمتنان والتقدير لسمو رئيس 
الحـــرس الوطني على توجيهاته الســـديدة 
التدريبيـــة  للبرامـــج  الحثيثـــة  ومتابعتـــه 
والمعرفّيـــة  القتاليـــة  بالقـــدرات  لالرتقـــاء 

لضباط وأفراد الحرس الوطني.
القتاليـــة  الجاهزيـــة  تفتيـــش  أن  وأضـــاف 
يؤكد مســـاعي الحرس المســـتمرة لالرتقاء 
بمســـتوى الكفـــاءة العســـكرية، مـــن خـــالل 
الوقوف على استعدادات وحدات وكتائب 
الحـــرس التعبويـــة والتطويريـــة وخططها 
مســـتويات  أعلـــى  لتحقيـــق  المســـتقبلية 
وفـــق  والجاهزيـــة  العســـكري  االنضبـــاط 
إســـتراتيجيات التدريـــب عالية المســـتوى 

التي ينتهجها الحرس الوطني.

الصخير- الحرس الوطني

سمو رئيس الحرس الوطني نعتز بمستويات الجاهزية العالية في أداء الواجبات الوطنية المنوطة بهذا الصرح  العسكري
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أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقدير ســـموه لدور الشـــباب 
نا سموه جهود  البحريني في العمل على المبادرات اإلنسانية، مثمِّ
فريـــق “ناصـــر البناء” في مدرســـة ابن خلدون الوطنيـــة لما قدمه 
مـــن مبادرات فاعلة فـــي ترميم العديد من المنازل بدعم وتوجيه 
مـــن المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية وذلك خـــالل الزيارة 
التي قام بها ســـموه إلى المدرسة، حيث تحدث سموه خالل لقاء 
مفتـــوح مع طالب المرحلـــة الثانوية عن دعم المبـــادرات الهادفة 
التي تخدم فكرة العمل اإلنساني المتأصل في الثقافة البحرينية، 
ودعا سموه فريق “ناصر البناء” لوضع خطة استراتيجية لتطوير 
مبادراتهـــم اإلنســـانية، مؤكـــدًا دعـــم ســـموه الشـــخصي لمبادرات 
الشباب التي من شأنها تقوية روابط اللحمة والتواُصل بين أبناء 

الشـــعب البحرينـــي الواحد وإدخـــال البهجة والســـرور إلى قلوب 
العائـــالت المتعففة. كان في اســـتقبال ســـموه في حرم المدرســـة 
في مدينة عيسى، رئيس مدرسة ابن خلدون الوطنية  كمال عبد 
النـــور ومجموعة مـــن اإلدارييـــن والمدرســـين والموظفين، حيث 
كان طـــالب المرحلـــة الثانوية ينتظرون بشـــغف تشـــريف ســـموه 

للحديث معهم وقد غمرتهم فرحة اللقاء.
واستهل اللقاء بترحيب من مشرف نادي “َتواَصل”، األستاذ عامر 
معـــروف الذي ألقى قصيدة شـــعرية حملت فـــي مضمونها معاني 
الحـــب والوفـــاء للبحريـــن ومليكها وولي عهدها ولســـمو الشـــيخ 
ناصـــر الـــذي يمثل قـــدوة للشـــباب البحرينـــي، كما تحـــدث رئيس 
فريـــق “ناصـــر البناء”، األســـتاذ شـــادي حســـون عن تقديـــره البالغ 
لرعاية ودعم ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة لفريق يحمل 

اسمه والقيم التي ينادي من أجلها.

بعـــد ذلـــك تحدثرئيس مدرســـة ابـــن خلـــدون الوطنيـــة ، عن دور 
المدرســـة فـــي دعم المبـــادرات الطالبيـــة المتنوعة، مثّمنـــا الدعم 
الـــذي يلقاه طالب المدرســـة والشـــباب عامة لتطويـــر إمكانياتهم 
ومهاراتهـــم، وقّدم عبد النور الفيلـــم الوثائقي “ابن خلدون تاريخ 
ورسالة” الذي عمل على إنتاجه مجموعة من طلبة نادي “َتواَصل” 
بإشـــراف األســـتاذ معروف، والـــذي يتنـــاول المحطـــات المختلفة 

للمدرسة واإلنجازات التي تحّققت منذ التأسيس ولغاية اللحظة، 
كما َتضمن حوارات مع مؤسســـين و إداريين ومدرســـين وكوكبة 
من الخريجين. في نهاية اللقاء، أتاح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة المجال للطالب لمشـــاركة أفكارهم وطرح تســـاؤالتهم 
حـــول العمـــل الخيـــري اإلنســـاني وكيفيـــة تطويره داخـــل مملكة 

البحرين وخارجها متمنيًا لهم و للمدرسة التوفيق والنجاح.

سموه شاهد  الفيلم الطالبي “ابن خلدون تاريخ ورسالة”... ناصر بن حمد:

نقدر دور الشباب في العمل على المبادرات اإلنسانية
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استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفة، صبـــاح أمس، رئيس مجلس 
الشورى بســـلطنة عمان الشقيقة الشيخ 
خالد بن هالل المعولي، ورئيسة مجلس 
زينـــل،  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة  النـــواب 
بحضـــور وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريق 
النعيمـــي،  حســـن  بـــن  عبـــدهللا  الركـــن 
ورئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 

ذياب بن صقر النعيمي.
ورحـــب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
برئيس مجلس الشـــورى بسلطنة عمان 
الشقيقة، مشيًدا بعمق العالقات القائمة 
الشـــقيقين  والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن 
وبالمســـتوى الرفيـــع الـــذي وصـــل إليـــه 
العمانـــي  البحرينـــي  األخـــوي  التعـــاون 

المثمـــر علـــى كافـــة المســـتويات والذي 
يشـــهد على الـــدوام تطـــوًرا وتقدًما في 

مختلف المجاالت.
حضـــر اللقاء اللواء الركن حســـن محمد 
العامـــة،  القيـــادة  ديـــوان  مديـــر  ســـعد 
الركـــن بحـــري يوســـف أحمـــد  واللـــواء 
مـــال هللا مســـاعد رئيس هيئـــة األركان 
حقوقـــي  واللـــواء  والتمويـــن،  لإلمـــداد 
الدكتـــور يوســـف راشـــد فليفـــل رئيـــس 
محكمـــة  رئيـــس  العســـكري  القضـــاء 
التمييز العســـكرية، واللواء الركن طيار 
الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
مدير التعاون العســـكري، وعدد من كبار 
الضباط.  كما حضر اللقاء القائم بأعمال 
سفارة سلطنة عمان الشقيقة محمد بن 

علي البلوشي.

استقبل وزير اإلسكان باسم الحمر، 
ســـفيرة  الـــوزارة،  بديـــوان  بمكتبـــه 
مملكـــة  لـــدى  التركيـــة  الجمهوريـــة 

البحرين ايسن تشاكيل.
الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل 
بالسفيرة التركية، مشيًدا بالعالقات 
الطيبـــة التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن 
التعـــاون  ومســـتوى  الصديقيـــن 

والتنســـيق فـــي مختلـــف المجاالت، 
متمنًيا لها التوفيق والنجاح.

مـــن جانبها، أكدت الســـفيرة ايســـن 
تشاكيل حرص بالدها على تحقيق 
التعـــاون البناء مع مملكـــة البحرين 
وتطويره بما يحقق مصلحة البلدين 
والشعبين الصديقين، متمنية دوام 

التطور واالزدهار لمملكة البحرين.

تعاون مثمر مع عمان على كل المستويات

تطوير التعاون البّناء مع تركيا

البحرين حققت إنجازات تنموية شاملة في عهد الملك المعظم

بحث الشراكة مع “اإلسالمي للتنمية” بشأن تمويل البرامج اإلسكانية

العالقات األخوية الثنائية تشهد تطورا مضطردا... رئيس الشورى العماني:

تدشين تمويالت جديدة  تتناسب مع أصحاب الطلبات... “اإلسكان”:

بســـلطنة  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
ُعمـــان الشـــقيقة الشـــيخ خالـــد المعولـــي 
المملكـــة  بيـــن  األخويـــة  العالقـــات  أن 
تقـــدم  فـــي  تســـير  والســـلطنة  البحريـــن 
ونمـــاء، الفًتا بـــأن توقيع مذكـــرة التعاون 
بيـــن مجلس النـــواب البحرينـــي ومجلس 
الشـــورى العماني ما هو إال ثمرة العالقات 
التاريخية واألخوية الوطيدة التي تجمع 
بين البلدين الشقيقين ومتمنًيا مزيًدا من 

التقدم واالزدهار لهما. 
وأشـــار إلـــى أن زيارتـــه الحاليـــة للمملكـــة 
تأتي ترســـيًخا لمبـــدأ التعـــاون البناء بين 
مجلس الشورى العماني ومجلس النواب 
البحريـــن والتنســـيق بمـــا يحقـــق الصالح 
العـــام، منوًهـــا بالـــدور الفاعل الـــذي تقوم 
بـــه قنوات التنســـيق والتعـــاون من خالل 
اللقـــاءات واالجتماعـــات للخـــروج بـــرؤى 
مشتركة تعزز مســـارات العمل التشريعي 
وبما يدعم أهداف الدبلوماسية البرلمانية 
علـــى كافـــة األصعـــدة.  جـــاء ذلـــك خالل 
لقـــاء خاص مع وكالة أنبـــاء البحرين )بنا( 
حيث أشـــاد بما تتمتع بـــه مملكة البحرين 
مـــن تطـــور كبيـــر على كافـــة المســـتويات 
وحصولها على جوائز التميز في المحافل 

اإلقليمية والعربية والدولية. 

وقـــال إن العالقـــة بيـــن مجلـــس النـــواب 
العمانـــي  الشـــورى  ومجلـــس  البحرينـــي 
عالقـــة تقـــوم علـــى التنســـيق والتعـــاون 
البنـــاء الـــذي يحقـــق الصالح العـــام، ومنذ 
الفتـــرات الســـابقة عزز المجلســـان قنوات 
خـــالل  مـــن  بينهمـــا  والتعـــاون  التنســـيق 
المشـــتركة  واالجتماعـــات  اللقـــاءات 
للخروج برؤى مشتركة إزاء كافة مختلف 
مسارات العمل التشريعي وحول القضايا 
المطروحـــة فـــي االتحـــادات والمنظمـــات 
إحـــدى  اللقـــاءات  هـــذه  وتعـــد  الدوليـــة، 
الدعامات الهامة التي تعتمد عليها فلسفة 
الشورى، ويعمل المجلسان من خالل هذه 
الزيـــارات المتبادلـــة على تبـــادل الخبرات 
التشـــريعي  العمـــل  فـــي  والمعلومـــات 
واإلعالمـــي وتنميتها، والعمل على تنظيم 
برامـــج تدريبيـــة متبادلـــة بيـــن موظفـــي 

المجلســـين، وقد شهد المجلسان إشادات 
واســـعة علـــى مســـتوى مجالس الشـــورى 
والنـــواب والوطني واألمـــة بدول مجلس 
واإلعالمـــي  البحثـــي  للتميـــز  التعـــاون، 
بأعمـــال المجلســـين، وتأتـــي هـــذه الزيارة 
بدعوة رســـمية من معالي األخت السيدة 
فوزيـــة بنـــت محمد زينل رئيســـة مجلس 
النـــواب لزيـــارة مملكـــة البحرين، وســـيتم 
التباحـــث والتشـــاور حـــول الموضوعـــات 

المشتركة بين المجلسين.
وعن رؤيته في المسيرة التنموية الشاملة 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن في ظل 
قيادة صاحب الجاللة ملك البالد المعظم، 
قـــال المعولي إن مملكـــة البحرين حققت 
فـــي ظل قيـــادة جاللته إنجـــازات تنموية 
وحضاريـــة، شـــهدتها المملكة ويشـــهد لها 
جميـــع من المس هذه اإلنجازات، وتتمتع 

مملكة البحرين بتطـــور واضح على كافة 
األصعدة االقتصادية والتنموية والتقنية، 
وحصولهـــا علـــى جوائز التميـــز في العمل 
العربـــي،  المســـتوى  علـــى  الحكومـــي 
وتصدرهـــا فـــي تقاريـــر التنمية البشـــرية 
المتحـــدة  برنامـــج األمـــم  الـــذي يصـــدره 
اإلنمائـــي داللة علـــى االزدهار الـــذي ينعم 
به المجتمـــع البحريني وتحقيًقا لألهداف 
االســـتراتيجية التـــي جـــاءت وفق خطط 
وبرامـــج متعـــددة. ونوه إلى مـــا تتمتع به 
الشعوب الخليجية بهوية مشتركة وإرث 
حضـــاري ونســـيج اجتماعـــي ممتـــد عبـــر 
التاريـــخ، وكل هـــذه المجامـــع المشـــتركة 
الوحـــدة  علـــى  إيجابـــي  بشـــكل  أّثـــرت 
الخليجية وســـاعدت على ديمومة البيت 
الخليجـــي الواحـــد، كمـــا أن مـــا يميز هذه 
الشـــعوب هي التزامها بوحدة واســـتقرار 
وأمـــن مجتمعاتهـــا وأوطانهـــا، وهذا داللة 
على الوعي السياســـي واالجتماعي التي 
يميزهـــا، وجعلهـــا متفـــردة بهـــذه الثـــروة 
البشـــرية التي ســـاهمت في بناء أوطانها 
في ظل مـــا تتمتع به من اســـتقرار وأمن، 
وأثـــرى ذلـــك عطاؤهـــا وتميزهـــا الفكـــري 
والعلمـــي ومنافســـتها في اعتـــالء المراكز 
العلميـــة  المســـتويات  العليـــا علـــى كافـــة 

واالقتصادية والبحثية.

أكدت وزارة اإلسكان زيادة تنوع خدماتها 
اإلســـكانية المقدمـــة للمواطنيـــن أصحاب 
الطلبـــات اإلســـكانية، موضحـــًة أنهـــا تعمل 
باســـتمرار وفق رؤيـــة ملك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتوجيهـــات ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ لتوفير 
منظومـــة إســـكانية متكاملـــة تقـــوم علـــى 
محور ابتكار حلول إسكانية فورية تضمن 
للمواطن االســـتفادة الفورية من الخدمات 
اإلســـكانية، وتحقيق شـــراكات ناجحة مع 
القطاع الخـــاص في مشـــاريع عديدة، إلى 
جانـــب التحـــول الرقمـــي الكبيـــر لتقديـــم 
ألهـــداف  تحقيقـــًا  اإلســـكانية؛  الخدمـــات 
الرؤية االقتصادية 2030 لمملكة البحرين، 

وتماشيًا مع برنامج الحكومة.
جـــاء ذلـــك خالل اجتمـــاع وزارة اإلســـكان 
وبنك اإلسكان مع البنك اإلسالمي للتنمية 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  مـــن  بتنســـيق 

تطـــرق  حيـــث  الـــوزارة،  بمقـــر  الوطنـــي 
االجتماع إلى ســـبل التعاون والشـــراكة مع 
القطـــاع الخـــاص والمؤسســـات التنمويـــة 
خاصـــة البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة بشـــأن 
المختلفـــة،  اإلســـكانية  البرامـــج  تمويـــل 
حيـــث أشـــارت وزارة اإلســـكان إلـــى أنهـــا 
وضمـــن الحلـــول المبتكـــرة والفورية تعمل 
علـــى تدشـــين تمويـــالت إســـكانية جديدة 
أصحـــاب  تطلعـــات  جميـــع  مـــع  تتناســـب 

الطلبات اإلســـكانية، الفتًة إلى أنها تســـعى 
بشـــكل  اإلســـكانية  الخدمـــة  تنظيـــم  إلـــى 
مـــن  الوطنـــي  االقتصـــاد  ويرفـــد  نوعـــي 
خـــالل اســـتفادة األطـــراف المشـــاركة في 
البرامج اإلسكانية من منتفعين ومطورين 
وممولين وغيرهم. كما اســـتعرضت وزارة 
اإلسكان تطور التجربة اإلسكانية الحديثة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث بّينت خطط 
وأهداف الوزارة الداعية إلى تأسيس مدن 

إسكانية مستدامة شاملة على غرار المدن 
تـــم تدشـــينها  التـــي  اإلســـكانية الحديثـــة 
فـــي مختلف محافظـــات المملكـــة، مواكبًة 
لألهداف األممية للتنمية المستدامة 2030 
وبالتحديـــد الهـــدف الحادي عشـــر المتعلق 
بـ “جعـــل المـــدن والمســـتوطنات البشـــرية 
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 
ومستدامة”، والتي جعلتها هدفًا وطنيًا ذا 
أولوية، وقطعت شوطًا طويالً على صعيد 
تنفيـــذ هـــذا الهـــدف الـــذي اســـتدركته منذ 
فتـــرة طويلة.  إضافة إلى مناقشـــة تمويل 
التطويـــر اإلســـكانية، واســـتعراض  خطـــة 
البرامج اإلسكانية الحديثة الحالية، فضالً 
عـــن البرامـــج التمويلية الجديـــدة المقبلة، 
والتـــي تقدم تنوعًا ثريًا عبر ما تطرحه من 
خيارات وحلول إســـكانية مختلفة، تهدف 
إلى إيجـــاد المزيد من المبـــادرات الخالقة 
والحلـــول اإلبداعيـــة والتمويليـــة لتطويـــر 
ملف اإلســـكان والتسهيل على المواطنين، 
بمـــا يعـــود بالنفع والخير للنهضـــة التنموية 

الشاملة لهذا الوطن العزيز.

المنامة - بنا

وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة، صبـــاح أمس األربعاء  وزير 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 

سلمان بن خليفة آل خليفة.

مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
بمجـــاالت  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
التعـــاون والتنســـيق القائـــم بيـــن قـــوة 
الماليـــة  ووزارة  البحريـــن  دفـــاع 

واالقتصاد الوطني.

)األربعـــاء(  أمـــس  صبـــاح  اســـتقبل 
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن 
أحمـــد آل خليفـــة، ســـفير جمهورية 
المملكـــة  لـــدى  المعتمـــد  إســـتونيا 
المقيـــم في أبوظبي، يـــان راينهولد، 
تعيينـــه، بحضـــور  بمناســـبة  وذلـــك 
وزير شـــؤون الدفاع الفريـــق الركن 

عبدهللا النعيمي.
لقـــوة دفـــاع  العـــام  القائـــد  ورحـــب 
جمهوريـــة  بســـفير  البحريـــن 

المملكـــة  لـــدى  المعتمـــد  إســـتونيا 
لـــه  أبوظبـــي، متمنيـــًا  فـــي  المقيـــم 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء مهامه 

الدبلوماسية الجديدة.
القضـــاء  رئيـــس  اللقـــاء  حضـــر 
العســـكري رئيـــس محكمـــة التمييـــز 
العســـكرية اللواء حقوقـــي الدكتور 
التعـــاون  ومديـــر  فليفـــل،  يوســـف 
العســـكري اللواء الركن طيار الشيخ 
محمـــد بن ســـلمان آل خليفة، وعدد 

من كبار الضباط.

تعاون بين “قوة الدفاع” و ”المالية”

القائد العام يلتقي السفير اإلستوني

الشيخ خالد بن عبداهلل وحرمه يشهدان حفل تخريج حفيدتهما
ألف مبروك النجاح والتفوق للشيخة دعد

شـــهد نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
الشـــيخ خالد بـــن عبـــد هللا آل خليفة، 
بحضـــور حرمـــه ســـمو الشـــيخة مريم 
بنت ســـلمان بن حمد آل خليفة، حفل 
تخريج حفيدتهما الشـــيخة دعد بنت 
عبـــد هللا بن خالـــد آل خليفـــة، كريمة 
مديـــر عام مديرية شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة، العقيد الشـــيخ عبد هللا بن 
خالـــد آل خليفـــة، من مدرســـة الرفاع 
فيوز الدولية، وذلك خالل االحتفالية 
التي نظمتها المدرســـة مساء الثالثاء 
كارلتـــون،  الريتـــز  بفنـــدق  الماضـــي 
لتخريـــج طلبـــة الفوج الســـابع 2022، 

والذي يضم 34 طالًبا وطالبة.
وبهـــذه المناســـبة، هنـــأ الشـــيخ خالـــد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة حفيدته على 
إنجازها الدراســـي المتميز وتحصيلها 
العلمي الجاد، إذ حصلت الشيخة دعد 
بنت عبد هللا آل خليفة على الوشـــاح 
الذهبـــي الـــذي يتـــم منحـــه لخريجـــي 
مدرســـة الرفـــاع فيـــوز الدوليـــة ممـــن 
أتموا برنامج البكالوريا الدولية بشكل 
لتميزهـــا  األســـود  والوشـــاح  كامـــل، 

الدراسي.
وخـــالل الحفـــل، تلقـــى نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء، تهانـــي وتبريـــكات 
الكريمـــة  المالكـــة  العائلـــة  أفـــراد 
وأعضـــاء  والمدعويـــن،  والحضـــور 
الهيئتين اإلدارية والتعليمية بمدرسة 
الرفاع فيوز الدولية، معرًبا عن شكره 
للجميـــع علـــى مـــا أبـــدوه من مشـــاعر 

طيبة بهذه المناسبة البهيجة.
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برعاية كريمة من معالي الشـــيخ خالد بن 
عبـــد هللا آل خليفة، نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء، نظمـــت مدرســـة الرفـــاع فيـــوز 
الدولية حفل تخريج الفوج السابع 2022 

لطالبها، والذي يضم 34 طالبًا وطالبة.
وبهذه المناســـبة، أكد معالي الشـــيخ خالد 
بن عبد هللا آل خليفة الحرص الذي توليه 
الحكومـــة لالرتقـــاء بجـــودة ومخرجـــات 
التعليم األساســـي والجامعي، وتشجيعها 
للقطـــاع الخاص على االســـتثمار في هذا 
المجال الحيوي، وذلـــك لتنويع الخيارات 
أمام الدارسين وأولياء أمورهم، وتمكين 
الكفـــاءات والطاقات الوطنية الشـــابة من 
المســـاهمة بفاعليـــة فـــي تقـــدم وازدهـــار 

مملكة البحرين.
وهنأ معالي الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا آل 
الخريجيـــن،  والطالبـــات  الطلبـــة  خليفـــة 
معربًا عن شـــكره وتقديره لمدرسة الرفاع 
فيوز الدولية على الجهود التي تبذلها في 
توفير بيئة تعليمية حديثة وحرصها على 
تخصيـــص إمكانيـــات المدرســـة لالرتقاء 

بالمسيرة التعليمية في المملكة.
كما أشاد معاليه بما حققه الخريجون من 
تحصيل دراســـي متميز، مثنيًا في الوقت 
نفســـه على جهـــود أوليـــاء أمورهم الذين 
لهـــم بالـــغ األثر فـــي متابعـــة المســـتويات 
الدراســـية ألبنائهم وتحفيزهم على الجد 
واالجتهـــاد، حاثًا معاليـــه الخريجين على 
أهميـــة اختيارهـــم مســـارات تخصصهـــم 
الجامعـــي، بمـــا يحقـــق تطلعاتهـــم، ويلبي 
شـــغفهم فـــي التحصيـــل العلمـــي وحاجة 
ســـوق العمـــل، راجيـــًا لهـــم دوام التوفيق 

والنجاح لخدمة وطنهم ومجتمعهم. 
هـــذا، وقد بـــدأ حفل التخريـــج الذي أقيم 
فـــي قاعة الغـــزال بفندق الريتـــز كارلتون 
مســـاء الثالثـــاء الموافـــق 31 مايو 2022 
بحضور عدد من كبـــار المدعوين ورئيس 
والهيئـــة  األمنـــاء  مجلـــس  وأعضـــاء 
وذوي  بالمدرســـة،  واإلداريـــة  التعليميـــة 
الخريجيـــن وأصدقائهـــم، بخـــروج طابور 
الخريجين وعزف السالم الملكي، وتالوة 
آيـــات مـــن الذكـــر الحكيـــم، بعدهـــا ألقـــت 

الســـيدة جـــو جراهـــي مديـــرة المدرســـة 
الكلمـــة االفتتاحيـــة، تلتهـــا كلمـــة الهيئـــة 
التعليميـــة ألقتهـــا المعلمـــة فاطمـــة بنـــت 
صبـــاح آل خليفة. بعدها قامت األســـتاذة 
الكيسيا دنسون، مديرة المرحلة الثانوية 
التفـــّوق  شـــهادات  بمنـــح  بالمدرســـة، 
للخريجيـــن المتفوقين وتســـليم أوشـــحة 
المدرسة إلى الطلبة الذين استحقوها، ثم 
قامت الطالبة الخريجة أمة هللا مصطفى 

بإلقاء كلمة خريجي الفوج السابع.
وقد اســـتحقت الطالبة أمة هللا مصطفى 
جائـــزة التفـــّوق بعـــد حصولها علـــى أعلى 

معـــدل تراكمـــي فـــي جميـــع المـــواد بيـــن 
جميـــع خريجي الفوج، كما تم منح جائزة 
الدولفيـــن إلـــى الطالبـــة مريـــم ارحومـــة، 
وهـــي جائزة تمنـــح للطالب الذي يجســـد 
مهمة المدرســـة عن طريق مشـــاركته في 
مجموعـــة متنوعة مـــن الخبـــرات القائمة 
على التحدي األكاديمـــي وعرض مهارات 

القيادة وخدمة المجتمع.
ومـــن جانبه، أعرب الســـيد عاطـــف أحمد 
عبـــد الملك، رئيس مجلس أمناء مدرســـة 
الرفاع فيوز الدولية، عن شـــكره وتقديره 
آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  لمعالـــي 

خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، على 
تفضلـــه برعايـــة وحضـــور حفـــل تخريـــج 
الرفـــاع  لمدرســـة   2022 الســـابع  الفـــوج 
فيـــوز الدوليـــة، مؤكدًا مواصلة المدرســـة 
لجهودهـــا فـــي االرتقـــاء بمســـيرة التعليم 

الخاص في مملكة البحرين.
وقـــال الســـيد عبـــد الملـــك: “إن مدرســـة 
بقيمهـــا  تفتخـــر  الدوليـــة  فيـــوز  الرفـــاع 
ومبادئهـــا الثابتة التـــي ترتكز على تقديم 
منهـــج تعليمي حديـــث يواكب التطورات 
التحصيـــل  فـــي  الحديثـــة  والتقنيـــات 
المدرســـة  ســـعي  عـــن  فضـــالً  الدراســـي، 

لتوفير مقاعد دراســـية محددة لكل فصل 
دراســـي وهـــو مـــا يســـمح للمعلـــم بمنـــح 
أكبـــر قـــدر ممكن مـــن الرعايـــة واالهتمام 
الشـــخصي لطلبتـــه ومتابعتـــه لتحصيلهم 

الدراسي”.
تعليمـــًا  توفـــر  المدرســـة  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرينيـــة  الهويـــة  مـــع  يتوافـــق  عالميـــًا 
العربيـــة  والتقاليـــد  والعـــادات  األصيلـــة 
الدراســـية  المناهـــج  فـــي  تنعكـــس  التـــي 
لجميع المراحل التعليمية بالمدرسة، وأن 
المدرســـة تفتخر باحتضانها ألكثر من 40 
جنســـية من مختلـــف أنحـــاء العالم، وهم 

يشـــكلون أنموذجًا حضاريـــًا في التعددية 
والتعايش.

وقـــدم الســـيد عاطـــف أحمـــد عبـــد الملك 
الفـــوج  لخريجـــي  والتبريـــكات  التهانـــي 
السابع 2022 وأســـرهم على ما بذلوه من 
جهد واجتهاد طوال دراستهم وصواًل إلى 
هـــذا اليـــوم الذي انتظـــروه بفـــارغ الصبر، 
معربـــًا عـــن فخـــره واعتـــزازه بمـــا يقدمـــه 
أعضـــاء مجلس األمناء والهيئة التعليمية 

واإلدارية بالمدرسة من جهود متمّيزة.
مـــن جهتها، أعربت الســـيدة جـــو جراهي، 
مديرة مدرســـة الرفـــاع فيوز الدولية، في 
كلمتهـــا عـــن فخرهـــا واعتزازهـــا بتخريج 
الفـــوج الســـابع 2022 من المدرســـة، كونه 
منـــذ  الخريجيـــن  مـــن  عـــدد  أكبـــر  يضـــم 

تأسيس المدرسة قبل 14 عامًا.
وقدمت السيدة جراهي شكرها وتقديرها 
ألوليـــاء أمـــور الخريجين علـــى تواصلهم 
المســـتمر مـــع إدارة المدرســـة وحرصهـــم 
على دعم كافة البرامـــج والفعاليات التي 
تقيمها المدرسة، مؤكدة ضرورة مواصلة 
عبـــر  الدراســـي  لتحصيلهـــم  الخريجيـــن 
االلتحـــاق بأفضـــل الجامعـــات والمعاهـــد 
والكليات المتخصصة، راجية لهم النجاح 
مســـتقبالً في تبـــوء المراكـــز القيادية في 

مختلف مجاالت العمل.

مدرسة الرفاع فيوز الدولية تحتفل بتخريج فوجها السابع
برعاية كريمة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء



شهدت مملكة البحرين أمس األربعاء 
إطـــاق “وثيقـــة تطويـــر التعليـــم في 
العالـــم العربـــي”، والتـــي تقـــدم رؤيـــة 
متكاملة لتطويـــر المنظومة التعليمية 
فـــي الـــدول العربيـــة، وفـــق متطلبات 
المرحلـــة الراهنـــة والتحديـــات التـــي 
تواجـــه واقـــع ومســـتقبل التعليم في 
العالم العربي، وذلك إيمانا بأن التعليم 

التقـــدم وحجـــر األســـاس  هـــو عمـــاد 
لتنشئة جيل عربي واع ومستنير.

وجـــاء إطـــاق الوثيقة خـــال مؤتمر 
“البحريـــن بوابـــة  ُعقـــد تحـــت شـــعار 
تطويـــر التعليـــم فـــي العالـــم العربـــي” 
بتنظيم مـــن البرلمان العربي بالتعاون 
مـــع وزارة التربية والتعليـــم، وبرعاية 
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  نائـــب  مـــن 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 

التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة، وبحضور عدد 
والبرلمانـــات  المجالـــس  رؤســـاء  مـــن 
كبـــار  مـــن  ونخبـــة  العربيـــة،  بالـــدول 
المســـؤولين فـــي المنظمـــات الدوليـــة 
والعربية والخليجية المعنية بشـــؤون 

الثقافة والتعليم.
وعكـــس إطـــاق الوثيقـــة مـــن مملكة 
البحرين ما تحظى به تجربتها الرائدة 

فـــي مجال تطوير التعليم من إشـــادة 
وتقديـــر عربـــي ودولي، فـــي ضوء ما 
حققته من إنجازات تعليمية مشـــرفة 
ونقلـــة نوعيـــة غيـــر مســـبوقة أكدتهـــا 
والمؤشـــرات  التقاريـــر  مـــن  العديـــد 
الدوليـــة ذات الصلـــة، وهـــو مـــا جعـــل 
منهـــا البوابة التي تنطلـــق منها وثيقة 

تطوير التعليم في العالم العربي.
التعليـــم  تطويـــر  “وثيقـــة  وجـــاءت 

فـــي العالـــم العربـــي “نتاج جهـــد كبير 
واجتماعـــات ومناقشـــات مســـتفيضة 
والمهتميـــن  والخبـــراء  للمســـؤولين 
بمجـــال التعليم ودراســـات معمقة مع 
منظمـــات إقليميـــة ودوليـــة مختصـــة 
فـــي التربية والتعليـــم، لتعكس حجم 
االهتمـــام العربـــي بالتعليـــم وضرورة 
تعزيز العمل العربي المشترك في هذا 
المجال الحيوي المهم لمستقبل األمة 

العربية ككل.
هـــو  التعليـــم  بـــأن  الوثيقـــة  وأكـــدت 
القومـــي  األمـــن  أســـس  أهـــم  أحـــد 
العربـــي، والمحـــور الرئيســـي لتحقيق 
واالقتصـــاد  المســـتدامة  التنميـــة 
القائـــم على العلـــم والمعرفة وتوطين 
التكنولوجيا، من خال االستثمار في 
العنصـــر البشـــري، والتوظيـــف الفعال 
لتكنولوجيـــا االتصـــاالت والمعلومات 
ومواكبـــة متطلبـــات العصـــر الرقمـــي، 
التعليـــم  بتطويـــر  االهتمـــام  وتعزيـــز 
مخرجاتـــه  وربـــط  والمهنـــي،  الفنـــي 
العمـــل  وســـوق  المجتمـــع  بمتطلبـــات 
فـــي  يســـهم  بمـــا  والدوليـــة  المحليـــة 
تخريـــج أجيـــال قـــادرة علـــى اإلبداع 

والمنافسة.
وتقدم الوثيقة مجموعة من األســـس 
تطويـــر  مجـــال  فـــي  االسترشـــادية 
التعليم، والتي يتولى البرلمان العربي 
بالتنسيق مع وزراء التعليم في الدول 
للتربيـــة  العربيـــة  العربيـــة والمنظمـــة 
والثقافـــة والعلوم )ألســـكو( مراجعتها 
وتحديـــث األحـــكام الـــواردة فيها في 

مدة أقصاها عشر سنوات.
وتهـــدف الوثيقـــة إلى المســـاهمة في 
إقامـــة أنظمـــة تعليميـــة عربيـــة عالية 
الجودة، يغرس قيم الوالء واالنتماء، 
والمواطنـــة الصالحـــة، وحـــب العمـــل 
واإلخـــاص  بالمســـؤولية  والشـــعور 
للوطن، بما يسهم في تحقيق التنمية 

والتقدم والنهضة والرقي.
وتسند الوثيقة إلى عدد من األهداف 

والمبـــادئ العامـــة للعمليـــة التعليميـــة 
في العالـــم العربي، أبرزهـــا المحافظة 
علـــى القيم الدينيـــة والهوية الثقافية 
والحضارة العربية، واالنفتاح الواعي 
على المنجزات والمكاسب الحضارية 

العالمية.
وأكـــدت الوثيقـــة أن التعليـــم حق من 
حقـــوق اإلنســـان، ودعـــت إلـــى توفير 
للجميـــع،  متســـاوية  تعليميـــة  فـــرص 
وضمان إلزامية ومجانية التعليم في 
مرحلة التعليم العام، وإرساء مفاهيم 
المواطنة والتسامح، وتأصيل المنهج 
وتنميـــة  النقـــدي  والتفكيـــر  العلمـــي 

المواهب وتشجيع اإلبداع واالبتكار.
وحثـــت الوثيقـــة علـــى أهميـــة زيـــادة 
علـــى  لإلنفـــاق  الماليـــة  المخصصـــات 
التعليـــم، وضـــرورة مواكبة التطورات 
تطويـــر  بشـــأن  المتســـارعة  العالميـــة 
فـــي  الســـيما  التعليميـــة،  المنظومـــة 
مجـــاالت المناهـــج الدراســـية والنظم 
التدريـــس  وأســـاليب  التعليميـــة 
والتعلم، وتطوير المنشـــآت التعليمية 
وتأهيـــل الكـــوادر البشـــرية، وتوطين 
ودمـــج المعرفة والعنصر التكنولوجي 
في جميـــع مكونات ومراحـــل العملية 

التعليمية.
ودعـــت وثيقـــة تطويـــر التعليـــم فـــي 
العالـــم العربـــي، إلـــى معالجـــة هجـــرة 
واستنزاف العقول والكفاءات العربية 
في قطاع التعليـــم والتدريب، ووضع 
تراجـــع  لمشـــكلة  المناســـبة  الحلـــول 
نوعيـــة التعليـــم فـــي العالـــم العربـــي، 
وتطويـــر مخرجات العملية التعليمية؛ 
لتلبية متطلبات سوق العمل والتنمية 
منهـــا  يجعـــل  مـــا  وهـــو  المســـتدامة، 
وثيقة شـــاملة لتطويـــر التعليم، يؤمل 
مـــن  إلـــى مجموعـــة  لهـــا أن تتحـــول 
تنهـــض  التـــي  والبرامـــج  المبـــادرات 
بالنظـــم التعليميـــة في العالـــم العربي 
وتحقيق أهدافه المنشودة من التقدم 

والتطور.
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اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفة، أمـــس األربعاء، 
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  وبحضـــور  
ماجـــد النعيمـــي، وأعضـــاء المجلـــس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب، كاً 
مـــن عادل بن عبد الرحمن العســـومي، 
رئيـــس البرلمـــان العربـــي وعـــدد مـــن 
رؤســـاء المجالس والبرلمانات بالدول 
المنظمـــات  عـــن  وممثليـــن  العربيـــة 
بمناســـبة  وذلـــك  بالتعليـــم،  المعنيـــة 
رعايـــة ســـموه لمؤتمر “إطـــاق وثيقة 
تطويـــر التعليـــم فـــي العالـــم العربـــي” 
الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت 
شـــعار “البحرين بوابـــة تطوير التعليم 
فـــي العالـــم العربي” وينظمـــه البرلمان 
العربـــي بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة 

والتعليم. 
وقـــد رحـــب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
مبـــارك آل خليفـــة بالحضـــور، مؤكـــًدا 
ســـموه أهمية المؤتمر، ومقدًرا لرئيس 
وأعضـــاء البرلمـــان العربـــي جهودهـــم 

فـــي تبني وثيقـــة تطويـــر التعليم في 
العالـــم العربي كوثيقة شـــاملة ألركان 
لمـــا  التعليميـــة،  العمليـــة  ومقومـــات 
للتعليـــم مـــن دور مهـــم وإســـهام كبير 
فـــي مســـيرة التنمية الشـــاملة ونهضة 
األمم وتقدمها، متمنًيا ســـموه للمؤتمر 
وجميع المشاركين النجاح والتوفيق.

وقد بدأ المؤتمر بكلمة العســـومي أكد 
فيها اهتمـــام البرلمـــان العربي بكل ما 
والتعـــاون  األخويـــة  العاقـــات  يعـــزز 
والتكامل بين الدول العربية والسيما 

فـــي مجـــال التعليم؛ لـــدوره المحوري 
فـــي تلبيـــة تطلعات الدول والشـــعوب 

العربية في النهضة والتقدم.
مـــن جانبـــه، اســـتعرض وزيـــر التربية 
والتعليم، مســـيرة التعليـــم في مملكة 
البحريـــن ومـــا يحققـــه مـــن إنجـــازات 
متعـــددة بفضـــل رعايـــة وتوجيهـــات 
ملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
بالمسيرة التعليمية، واهتمام ومتابعة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة.

وخـــال المؤتمر، ألقـــى رئيس مجلس 
النـــواب األردنـــي عبـــد الكريـــم فيصل 
الدغمي ، وعدد من رؤســـاء المجالس 
والبرلمانـــات بالـــدول العربيـــة كلمـــات 
لمملكـــة  شـــكرهم  عـــن  فيهـــا  عبـــروا 
البحرين على اســـتضافة هذا المؤتمر، 
مـــن  المملكـــة  تحققـــه  بمـــا  منوهيـــن 
مجـــال  فـــي  وإنجـــازات  نجاحـــات 
التعليم، مؤكدين أهمية وثيقة تطوير 

التعليـــم فـــي العالـــم العربـــي في دعم 
الجهـــود الهادفـــة لتحقيـــق ما تنشـــده 
دولنـــا العربيـــة مـــن أنظمـــة تعليميـــة 
متقدمـــة ومواكبـــة للثـــورة المعرفيـــة 

والتطـورات التكنولوجية.
وتخلـــل المؤتمر عـــرض وثيقة تطوير 
التعليـــم فـــي العالـــم العربـــي قدمتـــه 
بالمملكـــة  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو 
لجنـــة  رئيـــس  الســـعودية،  العربيـــة 
والتربويـــة  االجتماعيـــة  الشـــؤون 
فـــي  والشـــباب  والمـــرأة  والثقافيـــة 

البرلمان العربي، واستعرضت مراحل 
إعـــداد الوثيقة والجهـــود التي قام بها 
البرلمان العربي بالتعاون مع مجموعة 
مـــن الشـــركاء، ومنهم )جامعـــة الدول 
المتحـــدة  األمـــم  ومنظمـــة  العربيـــة، 
للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، 
والمنظمة اإلســـامية للتربية والعلوم 
والمنظمـــة  “إيسيســـكو”،  والثقافـــة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة 
“إلكسو”، ومكتب التربية العربي لدول 
الخليـــج، واتحـــاد الجامعـــات العربية، 
العلمـــي  البحـــث  مجالـــس  واتحـــاد 
العربيـــة(؛ بهدف إقامة نظـــام تعليمي 
عربي عالي الجودة في جميع مراحله 

يتماشى مع التغيرات العالمية.
ســـمو  تســـلم  المؤتمـــر،  ختـــام  وفـــي 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة 
نســـخة من وثيقة تطويـــر التعليم في 
العالـــم العربـــي مـــن رئيـــس البرلمـــان 
شـــكره  عـــن  ســـموه  معرًبـــا  العربـــي، 
لرئيس وأعضاء البرلمان العربي على 
جهودهـــم وعلـــى دورهـــم فـــي تعزيز 
العمـــل العربي المشـــترك على مختلف 

المستويات.

المنامة - بنا

محمد بن مبارك: دور مهم للتعليم في تعزيز التنمية ونهضة األمم
إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة يتماشى مع التغيرات العالمية

المنامة - بنا

تضمن توفير فرص تعليمية متساوية للجميع وبشكل إلزامي ومجاني

البحرين تشهد والدة وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

نـــوه وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
بالعالقـــات الثنائيـــة التـــي تربـــط مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية 
الصديقـــة، ومـــا تحظـــى به مـــن اهتماٍم 
التعـــاون  مـــن  أرحـــب  مســـارات  نحـــو 
المشـــترك. جـــاء ذلك لـــدى لقائه ســـفير 

جمهوريـــة الصين الشـــعبية لـــدى مملكة 
البحريـــن أنور حبيـــب هللا، حيث رحب 
العالقـــات  معـــه  واســـتعرض  بالســـفير، 
الثنائيـــة التـــي تربـــط مملكـــة البحريـــن 

وجمهورية الصين الشعبية.
كما جرى خالل اللقاء مناقشـــة عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

مسارات أرحب من التعاون مع الصين

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجية عن تعاطـــف مملكة البحرين وتضامنها مع 
جمهورية البرازيل االتحاديـــة الصديقة إثر الفيضانات واالنزالقات 
األرضية التي ضربت عدة مناطق شـــمال شرق البالد، وأسفرت عن 
وقـــوع عشـــرات الضحايا والمفقوديـــن والمصابيـــن وتدمير المنازل 
والمبانـــي ونـــزوح المئـــات، معّبـــرة عـــن صـــادق تعازيها ومواســـاتها 
للحكومـــة والشـــعب البرازيلـــي الصديـــق وأهالـــي وذوي الضحايـــا، 
وتمنياتهـــا بالشـــفاء العاجل لجميع المصابيـــن، والتوفيق في جهود 

البحث الجارية عن المفقودين جراء هذا المصاب األليم.

البحرين تتعاطف مع البرازيل

دعم جهود وقف إطالق النار بأوكرانيا وتغليب لغة الحوار

تعزيز التكامل الخليجي بالشراكة مع التكتالت العالمية

استعراض عالقات التعاون الخليجية الروسية... المجلس الوزاري:

مناقشة مستجدات التجارة الحرة مع الدول الشقيقة والصديقة

فـــي  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
دول  لـــوزراء خارجيـــة  المشـــترك  الـــوزاري  االجتمـــاع 
وزيـــر  مـــع  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
خارجيـــة روســـيا االتحاديـــة، ســـيرجي الفـــروف، فيما 
تـــرأس الجانب الخليجي صاحب الســـمو األمير فيصل 
بـــن فرحان آل ســـعود، وزيـــر خارجية المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة رئيـــس الـــدورة الحاليـــة للمجلس 
الوزاري، وذلك بمقر األمانة العامة في الرياض، بحضور 

نايف الحجرف، األمين العام لمجلس التعاون.
وتم خالل االجتماع، اســـتعراض عالقـــات التعاون في 
إطـــار الحوار االســـتراتيجي بيـــن دول مجلس التعاون 
وروســـيا االتحاديـــة بموجـــب مذكرة التفاهـــم الموقعة 
بين الجانبين في نوفمبر2011، هذا إلى جانب مناقشة 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
أوكرانيـــا  فـــي  الوضـــع  تطـــورات  الجانبـــان  وبحـــث 
وإنعكاســـاته على األمن واالســـتقرار في أوروبا والعالم 
واالقتصـــاد العالمـــي، والجهـــود التـــي تبذل الســـتئناف 
واألوكرانـــي  الروســـي  الجانبيـــن  بيـــن  المفاوضـــات 
للتوصل إلى وقف إطالق النار وتســـوية النزاع بالطرق 

الدبلوماسية.
وقـــد أكـــد المجلس الوزاري أن موقـــف مجلس التعاون 
من األزمة الروسية األوكرانية قائم على مبادئ القانون 
الدولـــي وميثاق األمم المتحـــدة، والحفاظ على النظام 

الدولـــي القائـــم علـــى احتـــرام ســـيادة الـــدول وســـالمة 
أراضيهـــا واســـتقاللها السياســـي، وعـــدم التدخـــل فـــي 
شـــؤونها الداخليـــة، وعدم اســـتخدام القـــوة أو التهديد 
بها، معرًبا عن دعمه لجهود الوساطة لوقف إطالق النار 
وحـــل األزمة سياســـًيا، وتغليـــب لغة الحوار، وتســـوية 
المفاوضـــات، ومســـاندته للجهـــود  النـــزاع مـــن خـــالل 
الرامية إلى تسهيل تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا 

للمساهمة في توفير األمن الغذائي للدول المتضررة.
ضـــم وفـــد مملكـــة البحريـــن المشـــارك فـــي االجتمـــاع، 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وكيـــل وزارة  الشـــيخ عبـــدهللا 
الخارجية للشـــؤون السياسية، والسفير الشيخ علي بن 
عبدالرحمـــن بن علي آل خليفة، ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى المملكة العربيـــة الســـعودية، والســـفير عبدالعزيز 

محمد العيد، رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون .

شـــارك وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي، في اجتماع 
الـــدورة الـ 152 للمجلـــس الوزاري لمجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربية، الـــذي عقد امس في مقـــر األمانة العامة 
بالرياض، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري صاحب 
السمو األمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحضوروزراء 
خارجيـــة دول مجلس التعـــاون، وبمشـــاركة األمين العام 

لمجلس التعاون نايف الحجرف.
وخالل االجتماع، استعرض وزراء الخارجية الموضوعات 
المدرجة على جدول األعمال، وما تم تنفيذه من قرارات 
مقـــام المجلـــس األعلـــى والمجلـــس الـــوزاري فـــي إطـــار 
ســـعي دول المجلس لتعزيز التكامـــل والتعاون الخليجي 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، إلى جانـــب مناقشـــة التوصيات 
المرفوعـــة مـــن اللجـــان الوزاريـــة المختصـــة، والتقاريـــر 
التي أعدتهـــا األمانة العامة بشـــأن القضايا والموضوعات 

المتعلقة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
الحـــوارات  مســـتجدات  الخارجيـــة  وزراء  وبحـــث 
والـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول  بيـــن  االســـتراتيجية 
والتكتـــالت العالميـــة، ومـــا تـــم تحقيقـــه فـــي مفاوضـــات 

التجـــارة الحرة مـــع الدول الشـــقيقة والصديقة، باإلضافة 
إلى آخر التطورات اإلقليمية والدولية.

ضـــم وفد مملكة البحرين المشـــارك فـــي االجتماع، وكيل 
وزارة الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن 

أحمـــد آل خليفـــة، وســـفير مملكـــة البحرين لـــدى المملكة 
العربية الســـعودية السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن 
علـــي آل خليفـــة، ورئيس قطاع شـــؤون مجلـــس التعاون 

السفير عبدالعزيز العيد.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

دعم تسوية النزاع بالمفاوضات في أوكرانيا
تسهيل تصدير المواد الغذائية للدول المتضررة... المجلس الوزاري:

شـــارك وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الـــوزاري  االجتمـــاع  فـــي  الزيانـــي 
دول  خارجيـــة  لـــوزراء  المشـــترك 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
العربيـــة مـــع مديـــر مكتـــب الرئيس 
األوكرانـــي، أنـــدري يرمـــاك، ووزيـــر 
خارجيـــة أوكرانيا، ديمتـــري كوليبا، 
عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي المرئـــي، 
فيما تـــرأس الجانب الخليجي وزير 
خارجية المملكة العربية الســـعودية 
األميـــر  الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة 
فيصـــل بن فرحان آل ســـعود رئيس 
الـــدورة الحاليـــة للمجلس الـــوزاري، 
بمشـــاركة نايـــف الحجـــرف األميـــن 
العـــام لمجلـــس التعـــاون فـــي مقـــر 

األمانة العامة بالرياض.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع، اســـتعراض 
عالقـــات التعـــاون بيـــن دول مجلس 
التعـــاون وأوكرانيا، وســـبل تعزيزها 
بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين 
الجانبين في نوفمبر 2017، هذا إلى 
جانـــب مناقشـــة القضايـــا اإلقليميـــة 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
مســـتجدات  الجانبـــان  وبحـــث 
األوضـــاع فـــي أوكرانيـــا، والجهـــود 
التـــي تبـــذل الســـتئناف المفاوضات 
بين الجانبين الروســـي واألوكراني، 
إطـــالق  وقـــف  إلـــى  للتوصـــل 
بالطـــرق  األزمـــة  وتســـوية  النـــار 

الدبلوماسية.
وقد أكد المجلس الوزاري أن موقف 
مجلس التعاون من األزمة الروسية 
األوكرانية قائم على مبادئ القانون 
المتحـــدة،  األمـــم  الدولـــي وميثـــاق 
والحفاظ على النظام الدولي القائم 

على احترام ســـيادة الدول وسالمة 
السياســـي،  واســـتقاللها  أراضيهـــا 
شـــؤونها  فـــي  التدخـــل  وعـــدم 
الداخليـــة، وعـــدم اســـتخدام القـــوة 

أو التهديـــد بهـــا، معبـــًرا عـــن دعمـــه 
لجهود الوساطة لوقف إطالق النار، 
وحـــل األزمة سياســـًيا، وتغليب لغة 
الحـــوار، وتســـوية النـــزاع من خالل 

للجهـــود  ومســـاندته  المفاوضـــات، 
الرامية إلى تســـهيل تصديـــر المواد 
للمســـاهمة  أوكرانيـــا  مـــن  الغذائيـــة 
فـــي توفيـــر األمـــن الغذائـــي للـــدول 
المتضـــررة، منوًهـــا فـــي الوقت ذاته 
إلى المساعدات اإلنسانية واإلغاثية 

الخليجية المقدمة ألوكرانيا.
ضم وفـــد مملكة البحرين المشـــارك 
فـــي االجتمـــاع الشـــيخ عبـــدهللا بن 
وزارة  وكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد 
السياســـية،  للشـــؤون  الخارجيـــة 
والسفير الشيخ علي بن عبدالرحمن 
بـــن علـــي آل خليفـــة، ســـفير مملكـــة 
العربيـــة  المملكـــة  لـــدى  البحريـــن 
عبدالعزيـــز  والســـفير  الســـعودية، 
محمـــد العيـــد، رئيس قطاع شـــؤون 

مجلس التعاون.

المنامة - وزارة الخارجية

حالة بوماهر - مجلس الدوي

التـــأم مجلـــس الدوي مســـاء الســـبت الماضي بعـــد غياب دام 
ثالثة ســـنوات بســـبب جائحة )كورونا(، بمقـــره بحالة بوماهر 
بالمحـــرق، وعـــاد ُرواد المجلـــس للقـــاءات األســـبوعية التـــي 
دأبـــوا على إقامتها وتغطي الكثير مـــن المجاالت االجتماعية 
والثقافيـــة واألدبيـــة واالقتصاديـــة والرياضيـــة، ومـــا يتعلـــق 
بإرشـــاد أفراد المجتمـــع للخدمات التي تقدمهـــا الحكومة في 
المجـــاالت المختلفـــة، وتوعويتهـــم باألخطار التـــي تتهددهم 
اجتماعيـــًا وصحيـــًا وفكريًا، وفي أول يوم بعـــد العودة حضر 
اللقاء عدد كبير من أعضاء المجلس، ورواد المجالس األهلية 

من مناطق كثيرة من البحرين.
فـــي كلمته المرحبة بالرواد والضيوف، بارك صاحب المجلس 
الحكـــم المتقاعـــد إبراهيـــم الدوي العـــودة من جديـــد وترحم 
على الذين فقدتهم البالد بســـبب جائحـــة كورونا )كوفيد 19( 
مـــن رواد المجلـــس، داعيًا لهـــم بالرحمة والمغفـــرة، مؤكدًا أن 
المجلس ســـيعود نشـــاطه تدريجيًا في أداء رســـالته الوطنية 
والمجتمعيـــة والتربويـــة التي تســـهم في االرتقـــاء بالمجتمع 
من خالل المحاضرات والندوات واالحتفاالت في المناسبات 
الدينية والوطنية، مشـــيدًا فـــي الوقت ذاته بتفاعل الصحافة 
البحرينيـــة والصحافييـــن فـــي تفاعلهـــم مـــع كل مـــا يطرحـــه 

المجلس من قضايا.

مجلس الدوي يستأنف نشاطه من جديد

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
مستشـــار جاللـــة الملك المعظـــم لشـــؤون الشـــباب والرياضة صالح 
بـــن هنـــدي المناعـــي، ومحافظ المحرق ســـلمان بن هنـــدي المناعي، 
بحضور نائب محافظ العاصمة حســـن المدنـــي، حيث قدما التهنئة 

له على الثقة الملكية السامية بتعيينه محافظًا للعاصمة.
وفـــي بداية اللقاء، رحب المحافظ بمستشـــار جاللـــة الملك المعظم 
لشـــؤون الشـــباب والرياضة ومحافظ المحرق، حيث تم استعراض 
عـــدد مـــن المواضيـــع والقضايا ذات االهتمـــام المشـــترك، مثنيًا على 
الجهـــود الوطنيـــة المخلصة للمستشـــار  والمحافظ، معربـــًا عن بالغ 

تقديره لهذه الزيارة الكريمة والمشاعر األخوية الصادقة.
من جانبهم، أشـــاد مستشـــار جاللة الملك المعظم لشـــؤون الشـــباب 
والرياضة، ومحافظ المحرق بمســـيرة الشـــيخ راشد بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة الحافلـــة بالعطـــاء واإلنجـــاز في مختلـــف المناصب التي 
تبوأها، متمنين له دوام التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية 

الوطنية؛ خدمة للوطن والمواطن.

صالح وسلمان بن هندي يهنئان راشد 
بن عبدالرحمن بالثقة الملكية
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أعلنـــت نائب رئيس مجلـــس أمناء مركز 
الملـــك حمد للتعايش الســـلمي ورئيســـة 
جمعيـــة “هـــذه هـــي البحريـــن”، بيتســـي 
ماثيوســـن، أمـــس )األربعاء( عـــن اعتماد 
مؤتمـــر “توســـعة األفـــق... حريـــة الدين 
والمعتقـــد” كفعاليـــة تقـــام بشـــكل دوري 
ا، بهدف اإلسهام في دعم عالقات  سنويًّ
التعاون ومد جسور التواصل بين مملكة 
البحريـــن واالتحـــاد األوروبي في مجال 
تعزيز الحريات وحقوق اإلنســـان، الفتة 
إلى أن موعد انعقاد المؤتمر سيكون في 

شهر مارس من العام المقبل 2023. 
جـــاء ذلك فـــي ختـــام فعاليـــات المؤتمر 
الـــذي أقيـــم برعايـــة كريمـــة مـــن حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، علـــى 
مـــدى ثالثـــة أيـــام، بمشـــاركة نخبـــة من 
صانعي السياسات والقرارات في مملكة 
البحريـــن واالتحـــاد األوروبـــي وممثلـــي 
المجتمع المدني، بھدف ترســـيخ أســـس 
حـــوار منظـــم لتعميـــق الفھـــم المشـــترك 
لحرية األديـــان والمعتقـــدات، واالرتقاء 
بالتعاون اإلنساني على مبادئ التعددية 
والتنـــوع لتعزيـــز احترام حريـــة األديان 
والمعتقـــدات على الصعيديـــن اإلقليمي 

والعالم.
المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركون  وأوصـــى 
فـــي ختـــام فعالياتـــه بإطـــالق وتمويـــل 
صندوق مشـــترك للمشـــاريع التـــي تعنى 
بقطـــاع الشـــباب بيـــن مملكـــة البحريـــن 
عقـــد  واســـتمرار  األوروبـــي،  واالتحـــاد 
اللقـــاءات الدورية المشـــتركة على مدار 
العـــام لمتابعة تنفيـــذ التوصيات وبحث 
الموضوعـــات المســـتجدة، إضافـــة إلـــى 
للموتمـــر  المصاحـــب  العـــرض  تنظيـــم 
بروكســـل،  البلجيكيـــة،  العاصمـــة  فـــي 
المؤسســـات  مشـــاركات  الســـتعراض 
تجربـــة  ونقـــل  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
مملكـــة البحريـــن الرائـــدة فـــي التعايش 
وحرية األديان إلى العواصم األوروبية.

وتضمنـــت الجلســـة الختاميـــة للمؤتمـــر، 
كلمـــة للممثل الخـــاص لحقوق اإلنســـان 

باالتحاد األوروبي عبر االتصال المرئي، 
إيمـــون غيمور، أكد فيها أن الهجوم على 
أي ديـــن أو معتقد هو هجوم على جميع 
األديـــان والشـــعوب، ودعـــا إلـــى ضرورة 

آليـــات  عبـــر  والمعتقـــد  الديـــن  حمايـــة 
بهـــذه  للنهـــوض  عليهـــا  متفـــق  وأدوات 

المسؤولية.
وأشـــاد غيمور بمســـتوى التعـــاون القائم 

بين مملكـــة البحرين واالتحاد األوروبي 
خاصـــة فيما يتعلق بدعـــم وتعزيز حرية 
األديـــان والمعتقـــدات، مشـــيرًا إلـــى مـــا 
يمثلـــه انعقـــاد هـــذا المؤتمـــر مـــن خطوة 

مهمة تدعم هذا االتجاه.
وأعرب الممثل الخاص لحقوق اإلنســـان 
باالتحـــاد األوروبـــي عـــن تطلعـــه إلى أن 
تشـــهد الفترة المقبلة مزيدًا من االرتباط 

وإطـــالق مرحلـــة جديـــدة وبنـــاءة مـــن 
التعـــاون المثمـــر بيـــن مملكـــة البحريـــن 
واالتحـــاد األوروبي، وقال: “نســـير وفق 
خطـــط عمل تســـلط الضوء علـــى تعزيز 
اإلنســـان  حقـــوق  وضمـــان  الحريـــات 
وتضمينهـــا فـــي أيـــة تعديـــالت مقترحة 
للقوانين والتشـــريعات المتعلقة بحقوق 
اإلنســـان والمواثيـــق الدوليـــة المعمـــول 

بها”.
مـــن جانبـــه، أشـــار رئيس مجلـــس أمناء 
الســـلمي  للتعايـــش  الملـــك حمـــد  مركـــز 
الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفة إلى 
األهمية اإلســـتراتيجية لمملكة البحرين 
كبوابة مهمة لالتحاد األوروبي من أجل 

تعزيز التعاون مع المنطقة ككل.
مهمـــة  بوابـــة  تعتبـــر  “البحريـــن  وقـــال: 
إلـــى  للوصـــول  األوروبـــي  لالتحـــاد 
المنطقة وذلك لعـــدة اعتبارات تاريخية 

وحضارية وجغرافية”. 
كمـــا تطـــرق إلـــى اإلنجـــازات الحضارية 
المتعـــددة التي حققتهـــا مملكة البحرين 
علـــى مختلـــف األصعدة، مشـــيرًا إلى أن 
هنـــاك العديـــد مـــن الشـــواهد علـــى األثر 
الكبيـــر لإلنجـــازات التي حققتهـــا مملكة 
البحريـــن في الســـنوات الماضية بشـــكل 
خاص وعلـــى مدى التاريخ بشـــكل عام، 
مؤكدًا أن التاريـــخ هو الذي يصنع حياة 
الشـــعوب، وأن التميـــز الـــذي تمتعـــت به 
البحريـــن علـــى مـــدى تاريخها هـــو الذي 

يشكل حاضرنا ومستقبلنا.

ثمن سياسيون وبرلمانيون عرب الخطوات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في التعليم، خصوصا بفترة الجائحة، وما شهدتها من تحول رقمي استثنائي، 
موثق باألرقام واإلحصاءات، الفتين إلى أن الرعاية الملكية السامية من حضرة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان لها 

عظيم األثر في ذلك.

وأشـــاروا بتصاريحهـــم لـ “البـــالد” إلى 
أن البحريـــن ممثلـــة بـــوزارة التربيـــة 
والتعليـــم تقـــدم قصص نجـــاح رائعة 
لـــدول المنطقـــة، وأنهـــا منـــارة تعليـــم 
تعليـــم  مـــع  حســـنة،  ونوايـــا  وخلـــق 
متطـــور تجـــاوز المئـــة عـــام، ووصـــل 

بواقعه إلى سن النضج.
وقـــال عضو مجلـــس األمـــة الكويتي 
السياســـية  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس 
فـــي  القومـــي  واألمـــن  والخارجيـــة 
البرلمان العربي محمد هادي الحويلة 
“نحـــن ســـعداء لحضـــور  “البـــالد”:  لــــ 
إطـــالق  وحضـــور  البحريـــن  مملكـــة 
وثيقـــة التعليـــم فـــي الوطـــن العربي، 
تحـــت رعاية ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفة نائب رئيس مجلس 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الـــوزراء، 

لتطوير التعليم والتدريب”.
وأضـــاف الحويلة “وثيقة اســـتثنائية 
فـــي  تســـاهم  ســـوف  واسترشـــادية 
تطوير التعليم، وإنشاء نظام تعليمي 
ذي جـــودة عالية، يأتـــي إيمانا بأهمية 

التعليـــم في البرلمـــان العربي، وحتى 
تبني هـــذه الوثيقة التي تحتوي على 
59 مـــادة ســـتكون بـــإذن هللا رافدا ذا 
قيمـــة عالية فـــي تحســـين مخرجات 

التعليم بجميع مستوياته”.
وزاد “مـــا وصلت إليه مملكة البحرين 
الشـــقيقة من تطور في جميع مراحل 
التعليم، وباألخـــص التعليم النظامي، 
هو محل اعتزاز لدينا كأشقاء، وننظر 
للتجربة البحرينية التي يقود زمامها 
وزيـــر التربية والتعليم الدكتور ماجد 
النعيمـــي بأنها من التجـــارب الناجحة 
والفريـــدة التـــي تحتل مكانـــة مميزة 
فـــي الوطن العربـــي، وبترتيب متميز 

ومتقدم دائمًا”.
مـــن جهته، قال عضو البرلمان العربي 
عضو مجلس الدولة في سلطنة ُعمان 
علـــي ناصر المحروقي “نحن ســـعداء 
بأنه تم تدشـــين هذه الوثيقة المهمة، 
ليســـتفاد  للتنفيـــذ،  طريقهـــا  وتأخـــذ 
منها فـــي الدول العربية، وال شـــك أن 
البرلمـــان العربـــي وإدراكًا منه بأهمية 

التعليم كونـــه يمثل بوابة المســـتقبل 
للشـــباب، وللتنميـــة المســـتدامة، فقد 
أخـــذ علـــى عاتقـــه، تنـــاول كل مـــا لـــه 
عالقه بالمجتمـــع العربي، ومن ضمنه 
دراســـة واقع التعليـــم الذي يعاني من 

تعثر واضح، وتباين بين الدول”.
ويزيـــد المحروقـــي “ال بـــد أن يكـــون 
هنالـــك تعـــاون وتكامـــل بيـــن الـــدول 
التعليميـــة،  المنظومـــة  فـــي  العربيـــة 
ونأمـــل أن تكون هـــذه الوثيقة بوابة 
وتقـــدم  والتكامـــل،  التعـــاون  لهـــذا 
التعليـــم  مرئيـــات واضحـــة لمســـيرة 
ألنـــه تغيـــر، ولقـــد أوجـــدت الكورونـــا 
مســـتعد،  غيـــر  هـــو  لمـــن  التعطـــل 
تقدمـــوا  الذيـــن  اآلخريـــن  بخـــالف 
فـــي التعليـــم عـــن بعـــد، ممـــن وظفوا 
تقنيـــة المعلومات واألجهزة الحديثة 

بالشكل الصحيح”.
وتابـــع “في هذا الشـــأن، أشـــير إلى أن 
البحرين في مضمار التعليم النظامي 
منذ الستينات وحتى اآلن، باعتبارها 
دولـــة متحضـــرة، فهـــي منـــارة تعليم 

وخلق ونوايا حســـنة أيضـــا، والتعليم 
البحرينـــي الـــذي تجـــاوز المئـــة عـــام، 

وصل بواقعه إلى سن النضج”.
وأضاف المحروقي “يمكن االستفادة 
مـــن تجربـــة مملكة البحريـــن في هذا 
الجانب، خصوصا مع الرعاية الكريمة 
من لـــدن ملك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة”.
إلـــى ذلك، قالـــت النائب فـــي البرلمان 
العربـــي عضـــو مجلـــس األعيـــان فـــي 
مجلس األمة األردني إحســـان بركات 
“البرلمـــان العربـــي أبـــدع فـــي إطالقه 
وثيقـــة المنظومـــة التعليميـــة للعالـــم 
العربـــي، ألهميـــة التعليم فـــي تحقيق 
األمـــن والســـلم المجتمعـــي، وتطوره، 
وفـــي بنـــاء الشـــخصية العربية ضمن 
إرثهـــا الحضـــاري والمجتمعـــي الـــذي 

تقوم عليه”.

وأضافـــت “لقد نجحـــت البحرين في 
أن تقطـــع أشـــواط كبيرة فـــي تطوير 
التعليم، وتحسين مخرجاته، وتصنف 
من الدول العربية المتقدمة في ذلك، 
وبنائهـــا الصحيح لشـــخصية الطالب، 
وتطويرهـــا لألنظمـــة التعليميـــة فـــي 
جميـــع أشـــكالها، وتعزيزهـــا للمفاهيم 
في طرح التعليـــم النقدي القائم على 
البحـــث، الـــذي تتميـــز فيـــه البحريـــن 

كثيرا”.
وأكملـــت “لدينـــا تعـــاون مســـتمر مـــع 
البحريـــن فـــي تطويـــر التعليـــم، ومن 
ذلك تبادل الخبرات، وكل ما يســـتجد 

بهذا الشأن”.
وثمـــن عضـــو البرلمـــان العربـــي عضو 
المجلـــس الوطني الفلســـطيني صالح 
ناصر الخطوات التـــي حققتها مملكة 
البحرين في تطوير التعليم وتحسين 
مخرجاتـــه علـــى جميـــع المســـتويات 
وعلى مدى عقـــود طويلة، من العمل، 

واإلنتاج، واإلبداع، واالبتكار.
وأضـــاف ناصـــر “نـــرى أعـــدادا كثيـــرة 
للمـــدارس المهيئـــة بأفضـــل األجهـــزة 
والمعـــدات الحديثـــة، ومعهـــا كـــوادر 

واســـعة،  خبـــرة  وذوات  متدربـــة 
الطـــالب  مـــع  تتعامـــل  أن  تســـتطيع 
بالشـــكل الصحيـــح، وهـــذا هـــو حجر 
األســـاس في تقـــدم مملكـــة البحرين، 
وألي دول عربيـــة أخرى تســـعى للعال 

والكرامة والعدالة االجتماعية”.
وقـــال عضـــو البرلمـــان العربي وعضو 
مجلس النواب األردني خليل العطية 
“أرى أن هنالـــك نمـــوا وتطـــورا هائـــال 
للتعليم في البحرين، ويحظى برعاية 
ملكيـــة حكومية ملفته للنظر، وأتمنى 
أن يكون الخير وأهله للبحرين، فنحن 

نقدر ما تحققه البحرين تعليميا”.
الرائعـــة  “القـــدرات  العطيـــة  وأردف 
التي حققتهـــا وزارة التربية والتعليم 
البحرينية في فترة الجائحة تســـجل 
لهـــا فـــي هـــذا المجـــال ومـــن الجميع، 
فلقد كانت سباقة ومتقدمة ومتميزة 
وباألرقام واإلحصـــاءات الموثقة عبر 
التحـــول الرقمي االســـتثنائي، ونحن 
نهتم باألردن لتعزيز تبادل المعلومات 
والخبـــرات بهذا الشـــأن، نظرا لطبيعة 
العالقـــات الطيبة التـــي تربط البلدين 

الشقيقين”.

المنامة - بنا

اعتماد مؤتمر “حرية الدين والمعتقد” كفعالية سنوية

الرعاية الملكية للتعليم في البحرين حققت قصص نجاح استثنائية

صندوق مشترك شبابي للمشاريع بين البحرين واالتحاد األوروبي

جهود مشكورة لـ “التربية” في التحول للتعليم الرقمي الحديث... سياسيون وبرلمانيون عرب لـ “^”:

احسان بركات

الحويله متحدثا للبالد

خليل العطية علي المحروقي صالح ناصر

إبراهيم النهام
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المنامة - وزارة الصحة

أكدت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في بيان أمس متابعتها لما تناقلته مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي تحـــت عنـــوان “أهالي مجمـــع 356 بقرية الصالحيـــة يطالبون 
الصحة العامة برش مبيد حشـــري للحد من انتشـــار البعوض والحشـــرات”، وأفادت 
بأنها تابعت الشـــكوى المنشـــورة بخصوص انتشـــار الحشـــرات والبعوض في منطقة 

الصالحية، وقد اتخذت اإلجراءات الالزمة على وجه السرعة. 
وفي هذا الصدد، أرســـلت مجموعة مكافحة الحشـــرات بقســـم صحـــة البيئة بوزارة 
الصحة فرقة لمكافحة الحشـــرات الطائرة في المنطقة، حيث تم التقصي والكشـــف 
عن بؤر توالد يرقات البعوض وتمت معالجة هذه البؤر باستخدام المبيدات الخاصة 
لمكافحـــة يرقـــات البعوض. كمـــا تم مكافحة البعـــوض البالغ باســـتخدام آالت الرش 

.)ULV( بالمبيد المتناهي في الصغر

حملة لمكافحة البعوض في الصالحية

قــال الوكيــل المســاعد للطــرق بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمراني كاظم عبداللطيف، إنه تم االنتهاء من تصاميم مشروع تطوير تقاطع 
ســلماباد، كمــا تــم مخاطبة صنــدوق أبوظبي للحصول علــى موافقة تمويل هذا 

المشروع، والشروع في طرح مناقصة تنفيذه.

وأشـــار فـــي تصريـــح خـــاص لــــ “البالد” 
والمعـــروف  ســـلماباد  تقاطـــع  أن  إلـــى 
باســـم تقاطع )غـــاز البحريـــن( يعد أحد 
التقاطعات المفصلية التي تشهد حركة 
مروريـــة كثيفـــة، وهـــو ما يؤكـــد أهمية 
تنفيـــذ هـــذا المشـــروع الذي سيســـاهم 
المروريـــة علـــى  الحركـــة  فـــي تحريـــر 
الشـــارع للمتجهين من الشمال للجنوب 

والعكس.
وذكـــر أنـــه مـــن المؤمـــل أن يتـــم البدء 

الجـــاري  العـــام  خـــالل  المشـــروع  فـــي 
حال الحصـــول على موافقات التمويل 
الالزمة وإرساء المناقصة على الشركة 

المؤهلة لتنفيذ المشروع.
وبين عدم وجود أي توجه لدى الوزارة 
علـــى  تحســـينية  مشـــاريع  أي  لتنفيـــذ 
الشـــارع إلـــى حيـــن تنفيـــذ المشـــروع، 
مشـــيرًا إلى أن المشـــاريع التـــي نفذتها 
الـــوزارة على الشـــوارع المجـــاورة إلى 
جانب الحلول التحسينية على التقاطع 

ســـاهمت في تخفيف الحركة المرورية 
وتوزيعها بشكل أكثر انسيابية.

يشار أن مشروع تطوير تقاطع سلماباد 
يشـــتمل على إنشـــاء جســـر علوي على 

التقاطـــع للحركة المرورية من الشـــمال 
للجنـــوب والعكس، إلـــى جانب تركيب 

إشارة ضوئية أسفل الجسر.
ويعـــد مشـــروع تطوير تقاطع ســـلماباد 

ضمن قائمـــة أولويات مشـــاريع تطوير 
شـــبكة الطـــرق الرئيســـة، حيـــث يهدف 
المشـــروع لتوفيـــر حركـــة مرورية حرة 
ودون توقف؛ لضمان انسيابية الحركة 

المرورية.
ونفـــذت الـــوزارة أعمـــاالً تطويرية على 
المشـــاريع  برنامـــج  ضمـــن  التقاطـــع 
لتخفيـــف  العاجلـــة  التحســـينية 
االزدحامـــات المروريـــة عنـــد المناطـــق 
تطويـــر  خـــالل  مـــن  وذلـــك  الحيويـــة، 
وغلـــق  الضوئيـــة  اإلشـــارات  عمـــل 
بعـــض المســـارات، حيث تصـــل الطاقة 
االســـتيعابية للشـــارع إلى نحو 13 ألف 

مركبة في الساعة.
فـــي وقـــت ســـابق  الـــوزارة  وطرحـــت 
الهندســـية  لالستشـــارات  مناقصـــة 
علـــى  تنافســـت  حيـــث  للمشـــروع، 
المشروع  5  شركات عالمية متخصصة 
إلعداد الدراسات المرورية والتصاميم 

التفصيلية.

مخاطبة صندوق أبوظبي لتمويل تطوير “تقاطع سلماباد”
االنتهاء من تصاميم المشروع ... الوكيل المساعد للطرق لـ “^”:

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيـــذًا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، وبمتابعـــة مـــن وزيـــر 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
تنطلق فعاليات المعسكر الصيفي 

لألكاديمية الملكية للشـــرطة الذي 
يقـــام بالتعـــاون مع صنـــدوق العمل 

“تمكين” بنسخته الثالثة عشرة، اعتبارا 
من 19 يونيو 2022 ولمدة أسبوعين.

وسيشمل المعسكر الصيفي لهذا العام الفئة العمرية 
ما بين 12 حتى 17 سنة من الجنسين، حيث سيبدأ التسجيل 
اعتبـــارًا مـــن اليـــوم األول من يونيـــو 2022 من خـــالل الرابط 
 ،https://www.registration.rapsummercamp.com

ولالستفســـار يرجـــى االتصال علـــى الرقم 
.39406877

الصيفـــي  المعســـكر  بـــأن  يذكـــر 
للشـــرطة  الملكيـــة  لألكاديميـــة 
المواطنـــة  تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف 
اإلســـالمية  الهويـــة  وغـــرس 
الشـــباب،  لـــدى  االنتمـــاء  وروح 
واكتشـــاف  القـــدرات  وصقـــل 
وتحصيـــن  وتوجيههـــا،  المواهـــب 
النشء والشـــباب ضد آفـــات الجريمة 
الشـــباب  وتأهيـــل  وإعـــداد  واالنحـــراف، 
مـــن خـــالل تدريبهم في عدة مجـــاالت بالتعاون 
مـــع عدة معاهد ومؤسســـات معتمـــدة، باإلضافة لعدد من 
األهـــداف المختلفـــة التـــي تعمـــل علـــى تهيئة المشـــاركين 

لالستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة.

ينطلق 19 يونيو ويستمر لمدة أسبوعين

بدء التسجيل في المعسكر الصيفي لألكاديمية الملكية للشرطة
المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك مديـــر عـــام اإلدارة العامة ألمن 
المنافـــذ اللواء ماهـــر أحمد بوعلي في 
حفل تدشـــين شـــركة طيـــران الخليج 
ألربـــع وجهـــات مباشـــرة جديـــدة إلـــى 
المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  مانشســـتر 
ونيـــس فـــي فرنســـا، ورومـــا وميـــالن 
وزارة  وكيـــل  بحضـــور  إيطاليـــا،  فـــي 
الخارجية للشـــئون السياســـية الشيخ 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفـــة، والقائم 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال 

طيران الخليج.
وأكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة ألمن 
المنافذ أن تســـيير رحـــالت جوية إلى 
المزيـــد مـــن العواصـــم ومـــدن العالـــم 
سيســـاهم فـــي نجـــاح خطـــة التعافي 

االقتصـــادي التـــي أعلـــن عنهـــا الفريق 
الحكومي فـــي أواخر أكتوبر من العام 
2021، وسيســـهم فـــي تعزيـــز القطـــاع 
الســـياحي وتنميـــة التبـــادل التجـــاري 
واألنشطة االقتصادية األخرى، مشيرًا 
إلى أن هناك تنسيقًا واستعدادًا مسبقًا 
على الصعيد التشغيلي والتنظيمي مع 
الجهات العاملة بالمطار، بهدف ضمان 
وسالســـة  العامـــة  والســـالمة  األمـــن 

الحركـــة بالمنفـــذ الجـــوي، وذلـــك بعـــد 
إعـــالن العديـــد مـــن شـــركات الطيران 
الســـتئناف وزيـــادة رحالتهـــا من وإلى 

مملكة البحرين خالل إجازة الصيف.
حضر الحفل ســـفراء الدول الصديقة، 
وكبار المســـئولين في شؤون الطيران 
للســـياحة  البحريـــن  وهيئـــة  المدنـــي، 
والمعـــارض، وشـــركة مطـــار البحرين، 
وشركة خدمات مطار البحرين )باس(.

تنسيق لضمان األمن والسالمة

“أمن المنافذ”: زيادة الرحالت الجوية ينعش االقتصاد

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة العقيد 
الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد آل خليفـــة، رئيســـة مجلـــس إدارة اتحاد 
مالك رفاع فيوز ريم أكبري ومدير شـــركة رفاع فيوز ياســـر الراعي 
وعضـــو مجلـــس اإلدارة أكـــرم الحاج.ونـــوه مديـــر عام مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبيـــة إلى أهمية مثـــل هذه الزيارات والتـــي تأتي في إطار 
تطبيق الشـــراكة المجتمعية واالنتماء الوطني؛ لتعزيز التواصل مع األهالي 
وبحـــث احتياجاتهم والعمل على وضع الحلول لها، مشـــيرًا إلى أن شـــرطة 
الجنوبية تسعى دائمًا إلى فتح قنوات التواصل مع مختلف الجهات لتلمس 

احتياجات األهالي؛ بغية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأشـــاد الوفـــد الزائـــر بالجهـــود المبذولـــة مـــن مديريـــة شـــرطة المحافظـــة 

الجنوبية في تعزيز األمن واألمان في المنطقة وكافة مناطق المحافظة.
وتم بحث احتياجات ومتطلبات أهالي الرفاع فيوز وبحث الحلول الالزمة 

لحلها.

مدير شرطة الجنوبية يبحث احتياجات أهالي الرفاع فيوز

“تنسيقية أعمال بعثة الحج الطبية” تناقش االستعدادات الصحية واإلدارية
اشتراط أخذ الجرعات الثالث من التطعيم المضاد لكورونا

عقدت اللجنة التنســيقية ألعمال بعثة الحج الطبية اجتماعها األول برئاســة إبراهيم  عبيد، حيث تم التنســيق لالســتعدادات الالزمة من كافة 
الجوانب الطبية واإلدارية، وذلك استمرارًا لعملها وضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام 1443هـ/ 2022م.

تـــم مراجعـــة  وخـــالل االجتمـــاع 
جميـــع أعمـــال اللجنة التنســـيقية 
بموســـم حج الماضي، ومناقشـــة 
والتوصيـــات  المقترحـــات 
الـــواردة في تقريـــر رئيس اللجنة 
التنســـيقية والطبية لعام 1440هـ 
/ 2019م، حيـــث ســـتعمل اللجنة 
تلـــك  تنفيـــذ  علـــى  التنســـيقية 
التـــي  والتوصيـــات،  المقترحـــات 
ســـتنعكس ايجابًا على الخدمات 
التـــي ُتقدم إلى حجـــاج بيت هللا 
الحرام، كما تم التطرق إلى برامج 
التوعيـــة الصحيـــة لموســـم هـــذا 
العـــام وما تلزمه مـــن المطبوعات 

الصحيـــة وغيرهـــا لنشـــر التوعية 
تأديـــة  فـــي  للراغبيـــن  الصحيـــة 

مناسك الحج.
كمـــا ناقشـــت اللجنـــة التنســـيقية 
وتوفيرها  التطعيمـــات  موضـــوع 
أخـــذ  اشـــتراط  الـــى  باإلضافـــة 
الثـــالث مـــن  لقاحـــات الجرعـــات 
لفايـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
وذلـــك   ،)19( كوفيـــد  كورونـــا 
بحسب االشتراطات المعمول بها 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
مناســـك  تأديـــة  فـــي  للراغبيـــن   ،
الفحوصـــات  وإجـــراءات  الحـــج 
الطبيـــة بجميـــع المراكـــز الصحية 

وذلـــك   ، البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
تســـهيالً للحصول على الخدمات 
الصحيـــة للحجـــاج، باإلضافة الى 
فحـــص وصيانة األجهـــزة الطبية 
و توفيـــر األدويـــة والمســـتلزمات 
الطبية لّلجنة الطبية ببعثة مملكة 
البحرين للحج وإجراءات شحنها 
مـــع  بالتنســـيق  المقدســـة  للديـــار 
الجهـــات المعنية بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقية.
ومـــن أجـــل ســـرعة إنجـــاز المهام 
التنســـيقية  باللجنـــة  المنوطـــة 
للعام الجاري، تم خالل االجتماع 
تشـــكيل لجان داخلية منبثقة من 

اللجنة التنســـيقية وتحديد مهام 
كل لجنة.

وأكد  عبيد أن اللجنة التنســـيقية 
ألعمال بعثة الحج الطبية بوزارة 
الصحـــة علـــى تواصـــل دائـــم مـــع 
المســـئولين ببعثة مملكة البحرين 
للحج، حيث بدأ التنسيق لموسم 
المعنييـــن  مـــع  العـــام  هـــذا  حـــج 
بالبعثة في وقت ســـابق لدراســـة 
االحتياجـــات اللوجســـتية لجميع 
علـــى  لتكـــون  بالبعثـــة  اللجـــان 
أفضـــل  لتقديـــم  تـــام  اســـتعداد 
الخدمات لحجاج مملكة البحرين 
أثناء تواجدهم بالديار المقدسة.

المنامة - وزارة الصحة

سيدعلي المحافظة

شارع تقاطع سلماباد حالياكاظم عبداللطيف

دورة تدريبية للمرشدين وأصحاب الحمالت
تسلط الضوء على الوعظ وعملية اإلرشاد الديني

ســـعيًا لتطويـــر أداء حمـــالت الحـــج فـــي 
عمليـــة الوعـــظ واإلرشـــاد الدينـــي ورفـــع 
علـــى  فريضتهـــم  ألداء  الحجـــاج  وعـــي 
الوجـــه األكمـــل والصحيـــح، نظـــم قســـم 
إلدارة  التابـــع  والعمـــرة  الحـــج  شـــؤون 
الشـــؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون 
تدريبيـــة  دورة  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 
للوعـــظ  األساســـية  المهـــارات  بعنـــوان 
واإلرشاد الديني المؤثر من تقديم الشيخ 
زياد الســـعدون، وذلك عبر تقنية االتصال 

المرئي. 
وكشـــف الســـعدون خالل الدورة أن تميز 
أداء حمـــالت الحـــج والعمـــرة يجـــب أن 
يشـــمل كافة الجوانب بما في ذلك عملية 
الوعـــظ واإلرشـــاد الديني فـــي الحمالت، 
الفتـــًا إلى ضـــرورة عقد لقـــاءات توعوية 
للحجـــاج قبل موســـم الحـــج وتكون تلك 

العمليـــة  بالتطبيقـــات  اللقـــاءات مدعمـــة 
والوســـائل التعليميـــة الهادفة إلـــى تعليم 
وســـائل  واســـتغالل  الشـــرعية  األحـــكام 
التواصل االجتماعي؛ لنشر مقاطع هادفة 

قصيرة ومصورة.
كمـــا تطـــرق الســـعدون إلـــى بيان ســـمات 

الواعـــظ، حيـــث أكـــد ضـــرورة أن يكـــون 
الواعـــظ قريبـــًا مـــن الحجـــاج أثنـــاء أداء 
المناســـك ليكـــون لهـــم التأثيـــر األكبر في 
أداء الـــدور المنـــاط بهم وعـــدم االقتصار 

على الوعظ واإلرشاد التقليدي.
من جانبه، أكد رئيس قســـم شؤون الحج 

والعمـــرة بالوزارة خالد المالـــود أن عملية 
اإلرشـــاد الدينـــي هي عمليـــة تكاملية بين 
مختلـــف الجهـــات ذات العالقـــة بمملكـــة 
البحرين، مشيرًا إلى أن اإلرشاد الديني في 
الحمـــالت ُيعد أحد المبـــادرات التطويرية 
التـــي تســـهم فـــي االرتقاء بمســـتوى أداء 
الحمالت فـــي تقديم الخدمـــات، موضحًا 
بـــأن العديد من الجهات تســـاهم بالتعاون 
فـــي عمليـــة التوعيـــة وتوجيـــه الحجـــاج 
والجعفريـــة  الســـنية  األوقـــاف  كإدارتـــي 
ودروس  خطـــب  تخصيـــص  خـــالل  مـــن 
وعظيـــه خاصـــة بفريضة الحـــج، وجهود 
المؤسســـات التعليمية والمعاهد الدعوية 
تعنـــى  دورات  تنظيـــم  فـــي  المتعاونـــة 
بـــأداء مناســـك الحج واالرتقاء بمســـتوى 
الخدمـــات المقدمة، شـــاكرًا ومقـــدرًا كافة 
الجهـــود المبذولـــة في تعزيز حســـن أداء 

حجاج المملكة فريضتهم.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف



أفصـــح عبدالرحمـــن النوبـــي لــــ “البـــاد” 
عـــن نيته للترشـــح للمنافســـة على مقعد 
المجلـــس البلدي للدائرة الحادية عشـــرة 
الشـــمالية، والـــذي يشـــغله حاليـــا العضـــو 

أحمد المناعي.
وأشـــار النوبي والذي يترشـــح للمنافســـة 
للمرة الثانية على التوالي، إلى أن ســـبب 
البلـــدي  بالعمـــل  االرتقـــاء  هـــو  ترشـــحه 
إنجـــاز  فـــي  والمواصلـــة  المنطقـــة،  فـــي 
المشـــروعات الخدميـــة التـــي لـــم تنجـــز، 
والنظر للخدمات التي تحتاجها، والعمل 
على توصيل صوت األهالي للمسؤولين.

تعتبـــر  األهالـــي  مشـــاورة  أن  وأكـــد 
األولويـــات  ولمعرفـــة  للتحـــرك  “دينمـــو” 
ولخدمتهـــم،  للمنطقـــة،  واالحتياجـــات 

مزيـــدا “مـــن المهـــم اســـتثمار صاحيات 
العضـــو البلـــدي فـــي مســـارها الصحيـــح، 
األخـــرى  المهمـــات  مـــع  التقاطـــع  وعـــدم 
لآلخريـــن، والنـــزول الميداني والمســـتمر 
لوصل الناس، وأن أكون قريبا منهم على 
الـــدوام، وهو أمر أتشـــرف به، وأتشـــرف 

بحمل أمانته”.
وأوضـــح أن المشـــروع اإلصاحي يدعو 
للترشـــح،  الجميـــع  الزاهـــرة  بمضامينـــه 
الوطـــن  لخدمـــة  يمكـــن  مـــا  وتقديـــم 
الكفـــاءات  وتوظيـــف  والمواطنيـــن، 

والخبرات في هذا الشأن.

الستكمال المشروعات الخدمية ولوصل الناس

النوبي ينافس المناعي بلديا في الدائرة 11 بالشمالية

عبدالرحمن النوبي احمد المناعي

الوحـــدة  تجمـــع  جمعيـــة  عضـــو  أكـــد 
الوطنيـــة والمرشـــح النيابـــي عـــن دائـــرة 
ثالثـــة الجنوبيـــة محمـــد الرفاعـــي والتي 
يشـــغل مقعدها النائب عـــن كتلة األصالة 
اإلســـامية أحمـــد االنصـــاري بـــأن هنالك 
تحركات في توزيع المساعدات للناخبين 

بالدائرة.
مســـاعدات  أنهـــا  إلـــى  الرفاعـــي  وأشـــار 
عينيـــة ومالية وتمثل وجهـــًا قبيحًا للمال 
السياســـي، والتـــي يحـــاول مـــن خالهـــا 
عـــن  الناخبيـــن  مســـار  تحريـــف  البعـــض 
إلـــى  الكفـــاءات  للمرشـــحين  التصويـــت 
مـــن يســـاعدونهم ويســـتغلون حاجتهـــم 

ولظروفهم المعيشية الصعبة.
وأوضـــح أنـــه مع المســـاعدات ومـــن قبل 
الجهـــات المعنيـــة، ولكن ليســـت أن تكون 

بمقابل من الطرف اآلخر، كأن يتنازل عن 
صوتـــه االنتخابـــي لمن يســـاعده، مضيفًا 
“هـــذا شـــراء لألصـــوات وليس مســـاعدة 

للناس”.
الجهـــات  علـــى  بـــأن  الرفاعـــي  وأردف 
المختصـــة علـــى رأســـها وزارتـــا الداخلية 

والعـــدل التصدي لمثل هـــذه التجاوزات، 
داعيا وزير العدل والشـــؤون واإلسامية 
واألوقـــاف بأن يصدر قرارا يمنع أصحاب 
الوظائف الدينية التدخل في االنتخابات 
أو محاولـــة التأثير على الناس، لحســـاب 

فئة دون غيرها.

داعيا لتحييد أصحاب الوظائف الدينية عن االنتخابات ... الرفاعي:

تحركات الستخدام المال السياسي في “ثالثة الجنوبية”

أحمد االنصاري محمد الرفاعي

انطالق البرنامج التدريبي لالنتخابات النيابية والبلدية 2022
علـــي  العـــام  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
البوعينين انطلقت فعاليات البرنامج 
النيابيـــة  لانتخابـــات  التدريبـــي 
والبلديـــة للعـــام 2022 الـــذي تنظمـــه 
النيابة العامة في إطار اســـتعداداتها 
معهـــد  مـــع  بالتعـــاون  لانتخابـــات 
والقانونيـــة،  القضائيـــة  الدراســـات 
محـــوره  فـــي  البرنامـــج  ويتضمـــن 
التدريبـــي سلســـلة مـــن المحاضـــرات 
االنتخابيـــة  بالجرائـــم  المتعلقـــة 
تســـتهدف القضـــاة وأعضـــاء النيابـــة 
مشـــارك   4000 مـــن  وأكثـــر  العامـــة 
مـــن منتســـبي الجهـــات التـــي لها دور 
ومنهـــا  االنتخابيـــة،  العمليـــة  فـــي 
وزارات الداخلية، والعدل والشـــؤون 
واألشـــغال  واألوقـــاف،  اإلســـامية 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 

العمراني، ومنتســـبي شؤون اإلعام، 
والمعنيين بشؤون الشباب والرياضة، 
وفنيـــي  التحقيـــق  وأخصائيـــي 
المعلومات بالنيابـــة العامة فضاً عن 
والصحفييـــن  المحاميـــن  جمعيتـــي 
البرنامـــج  يتضمـــن  كمـــا  البحرينيـــة. 
فضـــاً عن التدريـــب حمات توعوية 
بدأتهـــا النيابة في إطار ذلك البرنامج 
علـــى وســـائل  الماضـــي  أبريـــل  منـــذ 
التواصل االجتماعي بهدف اإلرشـــاد 
بشـــأن  القانـــون  بأحـــكام  والتوعيـــة 
العمليـــة االنتخابية في مراحلها كافة 

والجرائم المترتبة على مخالفتها.
بمحوريـــه  البرنامـــج  هـــذا  ويأتـــي 
التدريبي والتوعوي بغرض اإلحاطة 
التامة بالواجبات والضوابط المقررة 
مـــن  مـــا حظـــره  بالقانـــون ولتجنـــب 

ممارســـات مخالفـــة ألحكامـــه خـــال 
مســـيرة العمليـــة االنتخابية وتشـــكل 
ولضمـــان  عليهـــا،  معاقـــب  جرائـــم 
االلتـــزام بأوقـــات ووســـائل وأماكـــن 
علـــى  القائميـــن  وواجبـــات  الدعايـــة 
إدارة تلك األماكن في الحيلولة دون 

استغالها فيما يخالف القانون.
وفـــي هذا الســـياق، أكـــد النائب العام 
االضطـــاع  علـــى  النيابـــة  حـــرص 
بدورها الذي رســـمه القانون من أجل 
ضمـــان ســـامة العمليـــة االنتخابيـــة، 
مـــن خـــال مـــا خّولهـــا القانـــون مـــن 

قضائيـــة  اختصاصـــات وصاحيـــات 
لمواجهة أية تجاوزات ألحكامه، وأن 
النيابة تنظم هـــذا البرنامج بفعالياته 
التدريبية واإلرشـــادية بهدف تدريب 
المعنيين على مباشرة اختصاصاتهم 
االنتخابيـــة  الجرائـــم  مواجهـــة  فـــي 
وإلحاطة المجتمع بما أوجب القانون 

العمليـــة  مراحـــل  خـــال  مراعاتـــه 
االنتخابيـــة ومـــن ثـــم الحيلولـــة دون 

التردي فيما يخالف أحكامه.
محاضـــرات  أولـــى  انطلقـــت  وقـــد 
البرنامـــج تحـــت عنـــوان “الجرائـــم 
االنتخابيـــة” والتي قدمها المحامي 
العـــام المستشـــار نـــواف العوضـــي، 

والمحامـــي العـــام المستشـــار علـــي 
الشـــويخ ألعضـــاء النيابـــة العامـــة، 
النيابـــة  دور  فيهـــا  واســـتعرضا 
وإجراءاتهـــا القضائيـــة بشـــأن تلك 
الجرائـــم. بينمـــا ســـتتناول سلســـلة 
المحاضـــرات التالية التي ســـتجري 
فـــي خـــال الفتـــرة من شـــهر يونيو 
حتى أغســـطس العام الجاري عددًا 
مـــن الموضوعات أبرزهـــا إجراءات 
والتحقيـــق  القضائيـــة  الضبطيـــة 
والتصـــرف فـــي الدعـــوى الجنائيـــة 
االنتخابيـــة ودور  الجرائـــم  بصـــدد 
الجهـــات المعنيـــة فـــي ذلـــك وفـــق 
ستســـتمر  فيمـــا  اختصاصاتهـــا. 
إطـــار  فـــي  التوعيـــة  األنشـــطة 
البرنامـــج إلى حين انتهـــاء العملية 

االنتخابية. 

المنامة - النيابة العامة

يستهدف أكثر من 
4000 مشارك... 

النيابة العامة:

شهدت الدوائر االنتخابية في األيام 
مختلـــف  صراعـــا  اضيـــة  الم القليلـــة 
في الشـــأن البلدي بين المترشـــحين، 
مـــن  يـــر  كب عـــدد  ترشـــح  ولوحـــظ 
الشـــباب للمجالس البلدية في جميع 
المحافظـــات، والشـــمالية علـــى وجه 
التحديـــد، ويحملون في شـــعاراتهم 
الكثير مـــن الموضوعات التي تتعلق 
بالبنية التحتية والشـــوارع وهندسة 
والمحافظـــة  الزراعيـــة  األراضـــي 
عليهـــا.  وتلقت “البـــاد” في أكثر من 
مناسبة اتصاالت من أعضاء سابقين 
ومترشـــحين  بلديـــة  مجالـــس  فـــي 
جـــدد، كان الخـــاف بينهـــم محتدما 
ربما يكون منشأه االختاف العمري، 
ولعـــل الســـاحة االنتخابيـــة البلديـــة 
المقبلة ستشـــهد صراعـــا آخر يدعى 
العمـــل  أساســـه  األجيـــال،  صـــراع 

البلدي.
المنافســـة فـــي محافظـــة الشـــمالية 
على المجالس البلدية شـــديدة جدا، 
 2018 أنـــه فـــي انتخابـــات  ويكفـــي 
فـــي معظـــم الدوائـــر االنتخابية كان 
هنـــاك أدوار ثانيـــة لانتخابـــات، مـــا 
عـــدا الدائـــرة الثانية التي فـــازت بها 
العضـــو بدريـــة إبراهيم لعـــدم وجود 
المنافســـة  ذهبـــت  بينمـــا  منافـــس، 
بيـــن رئيس مجلـــس بلدي الشـــمالية 
أحمـــد الكوهجـــي إلـــى جولـــة ثانية 
وفاز فيهـــا الكوهجي بالمقعد البلدي 
 45.69 بنســـبة  صوتـــا   1851 بعـــد 
% علـــى منافســـه عيســـى عبدعلـــي 
العصفـــور الـــذي حصـــل علـــى 1013 
اليـــوم  المنافســـة  وتتجـــدد  صوتـــا، 
أمام رئيـــس مجلس بلدي الشـــمالية 
أحمد الكوهجـــي ورصيده الميداني 

مـــن العمل البلدي الـــذي حققه خال 
4 ســـنوات فائتـــة أمـــام المنافســـين 
األوليـــة  التكهنـــات  الجـــدد، وتشـــير 
عـــن المشـــهد االنتخابي البلـــدي إلى 
أن هـــذه الدائـــرة مـــن ضمـــن الدوائر 

المرتقبة نتائجها.
فـــي  جاســـم  زينـــة  البلـــدي  العضـــو 
المحافظـــة  مـــن  الســـابعة  الدائـــرة 
الشمالية التي أعلنت ترشحها لوالية 
بلديـــة أخـــرى عليهـــا أن تواجـــه فـــي 

هذه المرة أيضا منافسة شرسة، وقد 
ترشح أمامها زكريا الخباز وهو رجل 
أعمال معروف، وسيكون سجل زينة 
جاســـم في العمل البلدي هو الفيصل 

أمام الناخب البلدي الشمالي. 

يواجـــه  السادســـة  الدائـــرة  وفـــي 
حسين العالي الذي أعلن ترشحه هو 
اآلخـــر لانتخابـــات المقبلـــة مضطرا 
ألن يكـــون خصمه األول من الجنس 
الناعـــم، ولكن بـــكل تأكيد لـــن تكون 

فهـــو  المنافســـة  فـــي  نعومـــة  هنـــاك 
يواجه ســـعاد خلـــف التي ترشـــحت 
يلفـــت  ومـــا  الدائـــرة  لنفـــس  بلديـــا 
االنتبـــاه في هـــذه الدائرة بـــأن هناك 
إشـــارة الى أن عـــددا آخر ســـيلتحق 
بركب المترشحين في األيام القليلة 
المقبلة لتكون ســـاحة المنافســـة في 

هذه الدائرة شديدة جدا.
البلدييـــن  األعضـــاء  قائمـــة  وتضـــم 
ترشـــحهم  إعـــادة  حســـموا  الذيـــن 
كاً مـــن عبدالعزيـــز الكعبـــي، صالـــح 
أحمـــد  المجدمـــي،  باســـم  بوهـــزاع، 
محمد المقهوي، بدرية عبدالحسين، 
جاســـم،  وزينـــة  شـــبيب،  وفيصـــل 
وياسين زين العابدين زينل، وحسين 
وأحمـــد  الظاعـــن،  ومحمـــد  العالـــي، 
عبداللطيـــف،  وعبـــدهللا  المناعـــي، 
وطـــال بشـــير، وعبدهللا بوبشـــيت، 

وخالد جناحي، وحزام الدوسري.
دوائـــر الشـــمالية االنتخابيـــة بـــدأت 
تتشـــكل هويتهـــا منـــذ اآلن، فحجـــم 
الشـــباب الذي بدأ يعلن عن ترشـــحه 
يديـــه  بيـــن  ويحمـــل  جـــدا،  كبيـــر 
شـــهادات أكاديمية قـــد تجعله يقلب 
المجالـــس  أعضـــاء  علـــى  الطاولـــة 
الســـابقة إال إذا تكلم الســـجل البلدي 

لألعضاء السابقين وأحكم رأيه.

“الشمالية” توجهات شبابية تواجه سجالت بلدية
الساحة االنتخابية ستشهد صراع األجيال

المشاركون في الفعالية
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أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

17564404

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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تاريخ : 25/5/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل 

)CR2022-78926 ( طلب رقم

الشخصي   الرقم  العوضي  خليفة  ابراهيم  خليفة  السيد  المرحوم  ورثة  إلينا،  تقدم 
450034208 طلب تنازل عن المحل التجاري الواردة معلوماته ادناه الى السادة/ باسم 
أي  لديه  كل من  فعلى   ,  720700230 الشخصي   الرقم  العوضي  خليفة  ابراهيم  خليفة 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ بكتاب مرفقعا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 34814

الفرع : 2
االسم التجاري : مؤسسة واحات النعيم لمواد البناء

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
)CR2022-  71599( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عائشه يوسف محمد القالف

االسم التجاري الحالي : ام يوسف لالنترنت
االســـــم التجـــاري الجديد : البحيرة الفضية للتجارة

قيد رقم : 25240-9

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة سنغام للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

للمقاوالت  سنغام  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

والتجارة ذ.م.م المسجلة القيد رقم ) 96744 ( , طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1( من :

شركة سنغام للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

SANGAM CONTRACTING & TRADING CO W.L.L

الى :

شركة سنغام للمقاوالت ذ.م.م

SANGAM CONTRACTING CO W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسه عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

جالكسي هولدينغز ذ.م.م
سجل تجاري رقم  85231

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  جالكسي هولدينغز ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 85231 ، بطلب 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة مور ستيفينز - تضامن مهنية 

متخصصة مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة

newco@msbahrain.com   -    17200144

التاريخ 2022/5/31
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -   إدارة التسجيل

CR2022-82556 إعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم المالك : بروين محمد صديق علي مراد

االسم التجاري الحالي : مطعم فيصل
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم دامباس للمٔاكوالت البحرية

قيد رقم: 46714-1

التاريخ 2022/5/31
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -   إدارة التسجيل

CR2022-80431 إعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم المالك : جاسم احمد جاسم الماجد

االسم التجاري الحالي : مطعم تي سكواد
االســـــم التجـــاري الجديد : الشارع اآلسيوي فود تراك

قيد رقم: 36946-8

تاريخ: 30/5/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة السجل التجاري

CR2022-80843 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم التاجر: 36946-7

اسم التاجر: جاسم احمد جاسم الماجد
االسم التجاري الحالي: شونغ إيفنتس

االسم التجاري الجديد: غولدن برايت للتنظيفات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة هاي رايز للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم 
العالي باعتباره المصفي  السيد / محمد باقر جمال احمد حسن  إليها 
القانوني لشركة شركة هاي رايز للمقاوالت ذ.م.م ، والمسجلة بموجب 
القيد رقم )1-148408(، طالبا إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة 
وفقا ألحكام  وذلك  التجاري،  السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية 
لسنة   21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم ورثة مالك المؤسسة 
الفردية المسماة فينوس لالدوات الكهربائية والمملوكة للمرحوم للسيد/السيدة جعفر محمد 
جاسم عبدهللا والمسجلة بموجب القيد رقم 58811 ، بطلب بيع والتنازل عن نصيبهم من 
المحل التجاري االيل لهم باالرث ونقل جزءمن المؤسسة الفرديةتحت رقم قيد 58811-1 
المذكور وتحويله الىشركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 10.000  دينار بحريني 
أصول  من  الفردية عن جزء  المؤسسة  التجاري  المحل  الورثة عن  بعض  بتنازل  وذلك 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
محمد جعفر محمد جاسم) بنسبة  1 % (

BURHAN MOIZ UDAIPURWALA ) بنسبة 99 % (

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد 
القابضة ش م ب مقفلة المسجلة  إليها شركة أوربت   تقدمت 
القانوني  القيد رقم85880 1-، طالبين تحويل الشكل  بموجب 
للشركة المذكورة من مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة ذات 
مائتان  د.ب   250,000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية 

وخمسون ألف دينار بحريني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )شركة شارليز أباريل تريدينغ ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )شركة 
شارليز 133810(، بطلب تغيير اسم الشركة

من: - أباريل تريدينغ ذ.م.م(
المسجلة بموجب القيد رقم ) 1( )شركة شارليز أباريل تريدينغ ذ.م.م (

) CHARLIES APPAREL TRADING CO W.L.L(
الى: )شارليز للدعاية والطباعة ذ.م.م(

)CHARLIES ADVERTISING & PRINTING W.L.L(
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة ذ.م.م
إلى شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد 
تقدمت إليها شركة  قطر تاور للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم-1 111224، طالبين تحويل الشكل القانوني  لجميع 

فروعها من ذ.م.م الى شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية )اسم المؤسسة(
 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة 88 لتأجير السيارات والمملوكة للسيد/السيدة سناء 
محمد ابراهيم ابوالعال والمسجلة بموجب القيد رقم )2-48076(، بطلب تحويل 
برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  المذكور  الفردية  المؤسسة  قيد 
وقدره 10000 دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات والتزامات المحل 

التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مني جليل للتسويق والترويج ذ.م.م
سجل تجاري رقم ) 117693 (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة منى جليل 
للتسويق والترويج ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  117693 ، بطلب تصفية الشركة 

تصفية اختيارية وتعيين السادة منى جليل مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

منى جليل
) 33138939 (

mounajalil2019@gmail.com (

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة
الفردية المسماة روضة لؤلؤة الخليج العربي  والمملوكة للسيد/السيدة محمد موسى جعفر 
محمد العالي والمسجلة بموجب القيد رقم  45580، بطلب بيع المحل التجاري ونقل جزء 
الى  المذكور وتحويله   4 - 45580 /  3 -  45580 قيد  الفردية تحت رقم  لمؤسسة  من 
شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 10.000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك 
المحل التجاري المؤسسة الفردية عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح 

مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
محمد موسى جعفر محمد العالي) بنسبة 51 % (

حسين محمد موسى جعفر محمد العالي ) بنسبة  25 % (
اللىء محمد موسى جعفر العالي ) نسبة 24%(
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Vacancies Available الخميس 2 يونيو 2022 - 2 ذو القعدة 1443 - العدد 124979

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 66666588  or  kumail.deals@yahoo.com

HP MOTORSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36664515

NUGG NUGGAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36617787  or  ALALAWI.HASHEM@GMAIL.COM

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM

SILVER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39696228  or  silver@batelco.com.bh

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17677297  or  BADER@BADERMODELS.COM

UM JUMA SWEETS AND NUTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17470604  or  UMJUMASWEETS@GMAIL.COM

Um Juma Sweets And Nuts W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17470604  or  UMJUMASWEETS@GMAIL.COM

RELIABLE AUTO SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17600580  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM

WALD KWAITAN PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38181282  or  KUWAITAN.33@HOTMAIL.COM

ALSHEROOQI SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact
 39668857  or  shuroqi5@batelco.com.bh

Reef Kindergarten 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17822222  or  ASHOORR@GMAIL.COM

Yaffa contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17720775  or  HABIBMHABIB@HOTMAIL.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM

Yaffa contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17720775  or  HABIBMHABIB@HOTMAIL.COM

MUNA PIZZA & PASTA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17422231  or  ebrahim03@hotmail.com

AL WATAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39600421  or  AL_SOLTAN86@HOTMAIL.COM

MIRACLE GRAPHICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR (PRINTING MACHINE) 

, suitably qualified applicants can contact
 17879990  or  hussain@miracle.com.bh

SALMABAD SECOND HAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34236090  or  CHIQBALASHRAF33033@GMAIL.COM

FUAD HUSAIN MOHAMED HUSAIN SHOWAITER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39455298  or  hmss899@gmail.com

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

  PAINTER(ILLUSTRATIONS) 
, suitably qualified applicants can contact

 33384343  or  YAASMINAH.JEWELLERY@GMAIL.COM

HARDEEZ 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 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 contact
 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 contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM

FLAWLESS BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17295967  or  RMS.JHO@GMAIL.COM

HUMAN PERFORMANCE IMPROVEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
, suitably qualified applicants can contact

 17270700  or  account@hpi-me.com

ALDEREIH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17778798  or  aldiriyah@yahoo.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  NIGEL@SECURESERVICES.BH

Cornwall Electrical Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33307274  or  HALGILLIDARY@GMAIL.COM

AL MADOOSH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39440243  or  HAS_RAT_4123@HOTMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

, suitably qualified applicants can contact
 17704040  or  recruitment@bapco.net

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com

Almasa gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39295994  or  ALDOSERIFATIMA@YAHOO.COM

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM

SABAR AYOOB LINE RESTAURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33060023  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM

Zain Bahrain B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 36031623  or  recruitment@bh.zain.com

DAR MASAA SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 37371334  or  BATOOL313@GMAIL.COM

GULF PUMPS FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
, suitably qualified applicants can contact

 17533224  or  AANSARI65@HOTMAIL.COM

SABAR AYOOB ZADAH REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34039246  or  A.AYOOB3238@GMAIL.COM

NAJLA BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
, suitably qualified applicants can contact
 17645001  or  NAJLACENTER@LIVE.COM

FARRELL INTERNATIONAL CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 37769957  or  farrell.international@yahoo.com

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
, suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com

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

  SUPT TECHNICAL SERVICES 
, suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM

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

  SAFETY EMPLOYEE 
, suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM

YOJAANS PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39307177  or  REZAAAB@HOTMAIL.COM

SHAMS AL BATOOL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
, suitably qualified applicants can contact
 33362233  or  SISA2727@HOTMAIL.COM

AL MOWALIN BANQUETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17612716  or  ALAREENSPICES@YAHOO.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 33373383  or  S.husain@puregroup.bh

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com

TREND BUILDING CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 13643837  or  SSULTAN973@GMAIL.COM

New Available Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39248620  or  EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM

SUMAN ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39842679  or  SAYEDZARINA@HOTMAIL.COM

ECOSIS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 39676306  or  ECOSIS.CONTRACTING@GMAIL.COM

ABU SHUJAA BUILDING MATERAIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17714475  or  VIBRANT.SAMEER@GMAIL.COM

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 69990888  or  info@VMBROS.COM

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

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

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM

SALWA TOWERS CONSTRUCTION AND PROPERTEY MANGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33657400  or  ASIFBUTT888@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

SALMAN S.S.ALSHAJJAR(ALNAWRAS ALHAZEEN-7249) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39668440  or  SAEEDSALMAN-NASSER@HOTMAIL.COM

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM

ESTBRQ FORFurniture upholstery and curtain making 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33372123  or  ABORH1990@HOTMAIL.COM

ATLAS FISH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM

ALDAYLAMI ARCHITECTURE AND ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL ENGINEER 
, suitably qualified applicants can contact

 17714445  or  DCE@DAYLAMI.NET

KHALIL ALI AKBAR LARI GROUP (L.G.) B.S.C.(C) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17311178  or  anisa@larigroup.com.bh

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

BUHUSSAIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000520  or  abdulaaziz.buhusain@gmail.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

THREE BROTHERS TRAVEL AND TOURISM BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33892327  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.COM

SAYACORP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 77021673  or  shanta.venkitachalam@KEYPOINT.COM

Riffa Views International School W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
, suitably qualified applicants can contact

 16565000  or  sscott@rvis.edu.bh

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

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

ELYA LAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17131343  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM

ANWAR AL YAMAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33313137  or  REDHAMADAN1982@GMAIL.COM

ELYA LAND CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17131343  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM

KAMEEL RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17877098  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM

KPMG ADVISORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

, suitably qualified applicants can contact

 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com

AFTAB SALEEM MANAGEMENT CONSULTANCY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39714446  or  AFTAB.OPPOBAHRAIN@GMAIL.COM

ALFARES FOR CUSTOM CLEARING FORWARDING & STEVEDORING AND PACKAGI 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 17292372  or  ALFARESEST.BH@GMAIL.COM

ALEBRAH CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17271660  or  MONTANA@ALEBRAH.COM

Tip toes beauty lounge 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17744174  or  F@GMAIL.COMARIDAKASSIM9

Home town grill & shawarma w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33272232  or  imaad_kk@yahoo.com

PANKAJ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

, suitably qualified applicants can contact

 39672580  or  ALHARAMPPM@GMAIL.COM

LUCKY CLUCKS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM

AL FDIN TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

, suitably qualified applicants can contact

 17100032  or  ADELALKHAWALDEH@YAHOO.COM

KEMPA BUSINESS SOULITION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact

 39960975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM

GRAPEVINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17874906  or  hani@gwgulf.com

Alrabia alkhadraa garden w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  AGRICULTURAL ENGINEER 

, suitably qualified applicants can contact

 17311212  or  alrabia.alkhadraa.w.l.l@gmail.com

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  PLASTIC ENGINEERING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com

ABU HANI LAND RECLAMATION 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 33668844  or  ABUHANI3@GMAIL.COM

X-RAYS AUTO SERVICES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

, suitably qualified applicants can contact

 39897884  or  XRAYAUTO21@GMAIL.COM

MATHA MIDDLE EAST ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17877641  or  acc.matha@gmail.com

NIDHAL DECORATION & GYPSUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17344292  or  QASSIM.8@HOTMAIL.COM

ALAWAMI AIR CONDITIOING CENTRAL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

, suitably qualified applicants can contact

 39684123  or  ALAWI44@HOTMAIL.COM

Super line garage Est 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 66640302  or  ALAA.ENGINEER11@GMAIL.COM

DREAMMAN FOODSTUFF CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN
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ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

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

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

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

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 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 contact

 17773898  or  honestycontracting@gmail.com

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

Rapid Source Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 77221100  or  mehrajmistry@gmail.com

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 17536773  or  sales@euroexpressintl.com

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

BURGER ZOOM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM

AHMED SALEM BUILDING COMPLETION & FINISHING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33423392  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM

SPECTACO OPTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 13656611  or  SPECTACOOPTICS@GMAIL.COM

Kooheji Contractors Company  - Interior W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM

Zohair habib cars services 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact
 17786881  or  SADIQ135@HOTMAIL.COM

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(HEATING & REFRIGERATION ENGINEERING) 
, suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com

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

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

Horthus Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 36757873  or  RAFEEQ@HORTHUS.COM

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 17749491  or  YSYS20@HOTMAIL.COM

Gulf art carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 39177777  or  hussaingulfart@gmail.com

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DAMANNAI@HOTMAIL.COM

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

  TRAINEE 
, suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com

SHTOORA PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39691146  or  DEHSAR-1954@HOTMAIL.COM

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DAMANNAI@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

MANNAI ALUMINIUM AND GLASS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net

FLAVOURS OF KERALA SWEETS&MATHAI 
has a vacancy for the occupation of

  MAKER(MATTAY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17311115  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com

Star Planet Tailoring - Bahraini Partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17215099  or  JALBAHARNA@YAHOO.COM

Darwish Mannai Properties W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17697800  or  DM@MANNAIGROUP.NET

Marble Arch Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36088881  or  DIA-ALI@HOTMAIL.CO.UK

HAWAI WELDING SMITHERY & WORK SHOP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 33554689  or  INFO@HAWAIBH.COM

GASTRONOMIC BAHRAIN LEISURE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17231114  or  hr.admin@gbl-group.co

SAIFUL GAZI ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM

JUICE BAZAAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33179336  or  INFO@ALPSADV.COM

Media Services Center 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
, suitably qualified applicants can contact
 39900676  or  MEDIASER2@GMAIL.COM

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

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

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

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

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

  PIPEFITTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

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

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

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

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

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

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

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

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

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

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

  TECHNICIAN(EQUIPMENTS ASSEMBLING INSTRUMENTS) 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

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

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

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

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  al_raeda_contracting@hotmail.com

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  NIGEL@SECURESERVICES.BH

HUDSON CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 39005557  or  a01alkhalifa19363@outlook.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 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 contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM

Coral Bay 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17500794  or  myra@sevenleisure.net

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  Modern.laundry.mail@GMAIL.COM

HASAN SHINY CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34127363  or  mimo2255@gmail.com

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 17536773  or  sales@euroexpressintl.com

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM

BURJ YOUSIF FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33040067  or  MUNIRB23@HOTMAIL.COM

HELEN GLOBEL MANTENANCE COMPANY_PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39550042  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM

New View Buildings Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39452404  or  NEWVIEW.ELECTRICAL@GMAIL.COM

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

  DESIGNER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co

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

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

AL JOORY ALUMINUM FABRICTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33286628  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM

ZAYANI OTIS ELEVATOR COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact
 17737888  or  AQ.ALHADDAR@OTIS.COM

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

BOSSA NOVA RESTAURANT AND LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

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

  SALES MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17828828  or  AMMAR@ALMOAYEDICT.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

ELIAS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
, suitably qualified applicants can contact

 39012639  or  MOHAMMED.ALFALAK@GMAIL.COM

2000 WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17784189  or  INFO@2000WORKSHOP.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39424245  or  newcastle51280@gmail.com

AL-TARADHI TRADING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39667174  or  ALTARADHI@HOTMAIL.COM

MONOCHROMIC SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33303733  or  HISSA.ALMOOSA88@GMAIL.COM

UNIQUE LIFE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35451946  or  UNIQUELIFECONTRACTING@GMAIL.COM

TABASSUM SUPER FAST BUILDING COMPLETION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33124163  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17720333  or  falameen@fccstransport.com

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

, suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com

GOLDEN KRYSTAL BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM

WADI MARIB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36411159  or  I.BAHRAIN@GMAIL.COM

SKY CAR POLISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39210998  or  KHALID728@GMAIL.COM

K Z LINE CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66699674  or  KHALIDJASSIM58@GMAIL.COM

ALI ISA ALSAFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39497776  or  ALIIALSAFI89@GMAIL.COM

GLOCAL AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39333024  or  YOUNISSROOR@GMAIL.COM

SHABQADAR FACILITIES SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38309621  or  SHABQADAR396@GMAIL.COM

ALJASER FOOD TRANSPORTATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33202048  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM

SEGAYA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39220530  or  MASOOMAK2016@GMAIL.COM

MAMUN GLASS AND ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 35548247  or  roseland88bd@gmail.com

SUGAYA STAR CONTRACTING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 33133548  or  RBECLNG@GMAIL.COM

FATIMA HUSSAIN MOHAMMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  FATIMABH104@GMAIL.COM

INDIAN SPORTS CLUB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255490  or  hasan.396@hotmail.com

SAYED MAHMOOD S.AHMED ALALAWI INHERITANCE 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
, suitably qualified applicants can contact

 17234171  or  HEIRS.ALALAWI@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

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

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

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

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

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

Yousif Ben Yousif Fakhro Co Bsc Closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17408111  or  info@yyfakho.com

HAJI ALI HAJI GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17822722  or  HR.HAH@HAHCO.NET

DAITOONA FOR AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39175946  or  daitona.garage@hotmail.com

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM

JOYA MARKETING & PROMOTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33331290  or  SMARTCIRCLE.CONTRACTING@GMAIL.COM

KANOO INFORMATION Technology B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

CERAMICA DELMON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17608216  or  md.delmon@gmail.com

SHINE GOLD AND DIAMOND W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17270607  or  RAHMANSHINE@GMAIL.COM

HANOVER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33994476  or  KHALID111@GMAIL.COM

SHINE GOLD AND DIAMOND W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33603727  or  RAHMANSHINE@GMAIL.COM

MARZOOQ GENT BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39420202  or  aeam@batelco.com.bh

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM
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الرياض ـ وكاالت

بــعــد اجــتــمــاع مــغــلــق جــمــعــه بــــوزراء 
في  الــتــعــاون  مجلس  دول  خــارجــيــة 
الرياض، رأى وزير الخارجية الروسية 
ــغــرب يسعى  ال ــروف أن  ســيــرغــي الفــ
لتشكيل عالم أحادي بقيادة الواليات 
المتحدة. كما اتهم في مؤتمر صحافي 
بدفع  الغربية  الــدول  )األربعاء(،  أمس 

أوكرانيا لتهديد أمن بالده.
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  أن  وأعـــلـــن 
بين  الصراع  طبيعة  تتفهم  الخليجي 
بالده والغرب، مضيفًا أن دول الخليج 
على  للعقوبات  تنضم  لــن  أنها  أكــدت 

موسكو.
الـــــدول  إلـــــى ذلــــــك، شـــــدد عـــلـــى أن 
الغربية تخالف ميثاق األمم المتحدة 

ــًا إلــى  ــيـ ــالده، داعـ ــ بــتــصــرفــاتــهــا ضـــد بـ
من  الثقيل  الــســالح  ســحــب  ــرورة  ضــ

أوكرانيا.
ــيــة  ــدول الــمــواثــيــق ال ــر أن  ــب كــمــا اعــت
بــوضــوح  حـــددت  مينسك  ومــعــاهــدة 
وضع أقاليم شرق أوكرانيا لكن كييف 

لم تنفذ تلك المواثيق، وفق قوله.
ــان الـــوزيـــر الـــروســـي وصـــل أمــس  وكــ
الــتــقــى نظيره  الـــريـــاض، حــيــث  إلـــى 
فرحان،  بن  فيصل  األمير  السعودي، 
الذي شدد على استعداد المملكة لبذل 
المساهمة  أجــل  مــن  الــالزمــة  الجهود 
للنزاع  إلى حل سياسي  التوصل  في 
الذي دخل شهره  األوكراني،  الروسي 

الرابع.

الفروف: دول الخليج لن تنضم للعقوبات على روسيا

موسكو ـ تاس

أن  بــوتــيــن،  فالديمير  الــرئــيــس،  أكــد 
روســيــا فــي هــذا الــعــالــم الـــذي يشهد 
تعزيز  على  ستعمل  ســريــًعــا  تغييًرا 

قوتها واستقاللها وسيادتها.
وقــــال، أمـــس األربـــعـــاء، فــي رســالــة 
العالمي  ــيــوم  ال بمناسبة  بــالــفــيــديــو 
للطفل: “أنت تعيش وتنمو في وقت 
العالم  يتغير  للغاية حيث  ديناميكي 
روسيا  أن  مــن  متأكد  ــا  أن وبــســرعــة. 
قوتها  المعقد ستعزز  العالم  هذا  في 
العمل  وهــذا  وسيادتها.  واستقاللها 
ليس في اتجاه معين واحد، سيكون 
والعلوم  والتكنولوجيا  االقتصاد  في 
ــرى،  ــ ــن الـــمـــجـــاالت األخـ والـــعـــديـــد مـ
والتعليم  المدني  المجتمع  وتعزيز 

بينها  مـــن  أن  وأعــتــقــد  الــوطــنــي. 
مجتمع مدني قوي وأنشطة 

وطنية للشباب”.
ــن عــلــى  ــيـ ــوتـ وشـــــــدد بـ

عمل  عــلــى  يعتمد  ــبــالد  ال نــجــاح  أن 
وإنجازات المواطنين الذين تجمعهم 
والتقاليد  والثقافة  المشتركة  القيم 
“الــكــثــيــر يعتمد  ــتــاريــخ:  ال واحـــتـــرام 
إن نجاح  ومـــبـــادرتـــك.  عــلــيــك حــقــا، 
العمل،  مــن  يأتي  تعلم،  كما  بلد،  أي 
ــذيــن تجمعهم  ال ــنــاس  ال ــازات  ــجـ وإنـ
القيم المشتركة، والثقافة، والتقاليد، 
ــاريـــخ، والـــرغـــبـــة في  ــتـ ــرام الـ ــ ــت واحــ
فالناس  روســيــا،  لتنمية  المساهمة 
ــال،  ــعـ ــاألفـ ــل بـ ــ لـــيـــســـوا بـــــاألقـــــوال، ب
يشاركون ويتشاركون في ما يحدث 

لمدينتهم وقريتهم ودولتهم ككل”.
وتــابــع قــائــال: “الــجــيــل الــحــالــي لديه 
مستقبل  لبناء  ضـــروري  هــو  مــا  كــل 
والمسؤولية،  العزيمة،  معا:  جدير 
الرغبة  عن  فضال  للبلد،  والحب 
جديدة  معرفة  اكــتــســاب  فــي 

ومساعدة اآلخرين”.

بوتين: روسيا ستعزز قوتها واستقاللها وسيادتها
كانبيرا ـ وكاالت

لندن ـ وكاالت

وزيــريــن  ألبانيز،  أنــتــونــي  األســتــرالــي  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  عين 
سابقة  بــذلــك  لــتــكــون  الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  فــي  مسلمين 

هــوســيــك  إد  الــصــنــاعــة  وزيـــــر  وأدى  ــالد.  ــ ــب ــ ال تـــاريـــخ  فـــي 
الحكومة  فــي  المسلمين  الــوزيــريــن  عــلــي،  آن  الــشــبــاب  ــرة  ــ ووزي

األسترالية الجديدة، مراسم اليمين أمس األربعاء، في العاصمة كانبيرا. ويضّم 
7 وزيــرات في  10 نساء، مقارنة مع  23 وزيــرا، بينهم  الــوزراء الجديد  مجلس 

حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن استقالته 
“بارتي  فضيحة  بعد  مــســؤول”  “غير  فعال  تعتبر  منصبه  مــن 
غيت”، بينما تواجه البالد تحديات كبيرة مثل تكلفة المعيشة 

والحرب في أوكرانيا. وأشار جونسون إلى أنه ال يزال في منصبه 
يجب  والــتــي  االقــتــصــاديــة  الناحية  مــن  ضخمة  ضغوطا  “لدينا  ألنــه 

معالجتها بينما تستجيب بريطانيا أيضا ألكبر حرب في أوروبا منذ 80 عاما”، الفتا 
إلى أنه “تم انتخابه لتقديم أجندة تغيير ضخمة”. وأضاف: “ال يمكنني أن أرى كيف 
ستكون استقالتي فعال مسؤوال في الوقت الحالي؛ نظرا لكل ما يجري.. ببساطة ال 

يمكنني التخلي عن المشروع الذي بدأت فيه”.

ألول مرة في تاريخ أستراليا.. وزيران مسلمان

جونسون يرفض االستقالة بعد فضيحة “بارتي غيت”

أنقرة ـ وكاالت

ــد مــــن فــصــول  ــ ــدي ــل جــ ــصـ فــــي فـ
خالل  تركيا  وجهتها  التي  االنتقاد 
السويد  مــن  لكل  الماضية  األيـــام 
انضمامها  رفضها  مؤكدة  وفنلندا، 
إلـــى حــلــف شــمــال األطــلــســي، كــرر 
ــي رجـــــب طــيــب  ــركـ ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ

أردوغان الموقف عينه.
ألقاها،  تصريحات  في  اعتبر  فقد 
أمس األربعاء، أنه ال يمكن للبلدين 
مــوافــقــة  لــلــحــلــف دون  االنــضــمــام 

بالده. 
تغير  لـــن  ــرة  ــقـ أنـ أن  عــلــى  ــدد  ــ وشـ
تجد  حتى  الملف  هذا  من  موقفها 
إجـــابـــات مــرضــيــة وواضـــحـــة على 

مخاوفها، وترى األدلة على ذلك.
كما اعتبر أن الناتو لم يقدم الدعم 

الالزم لنا لتدمير المنظمات 
اإلرهــــــابــــــيــــــة. وقـــــــال: 
أمنية،  منظمة  الحلف 

وليس داعمًا لتلك التنظيمات.
وأكــد أنــه على الــدول التي تسعى 
ــاتــو الــتــضــامــن  ــن ــــى ال لــالنــضــمــام إل
ــالده مــن أجـــل مــحــاربــة عــدو  مــع بـ
ــى حــزب  ــ ــارة إل ــ ــي إشــ مـــشـــتـــرك، فـ
تصنفه  الــذي  الكردستاني  العمال 
ــا، والـــمـــنـــظـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــا إرهـ ــيـ ــركـ تـ

والسياسيين المتضامنين معه.
إلـــى ذلـــك، قـــال “إن بــعــض الـــدول 
ــم الــمــنــظــمــات  ــدعــ ــ األوروبــــــيــــــة ت
أنــهــا منظمات  بــذريــعــة  ــيــة  اإلرهــاب
ــل ســعــيــنــا  ــرقـ ــعـ ــة، وتـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ

لمالحقة اإلرهابيين”. 
اإلرهابية  “التنظيمات  أن  وأضــاف 
ــرات فـــي ألــمــانــيــا  ــاهـ ــظـ تــســيــر مـ
ــدا وفــنــلــنــدا والــســويــد  وهــولــن
تـــحـــت حـــمـــايـــة الـــشـــرطـــة 

واألمن في تلك الدول”.

أردوغان: ال يمكن انضمام السويد وفنلندا للناتو

أسئلة عن نووي إيران.. 
مشروع قرار أمام الذرية

بعد اتهام وكالة الطاقة الذرية إليران 
عن  تفاصيل  وإخــفــاء  الشفافية  بعد 
الــنــووي، دعــا مــشــروع قــرار  برنامجها 
ومجوعة  المتحدة  الــواليــات  صاغته 
ــتــي تــضــم فــرنــســا وبــريــطــانــيــا  ال إي3 
وألــمــانــيــا؛ مــن أجـــل اجــتــمــاع مجلس 
طهران  المقبل  األســبــوع  المحافظين 
طال  التي  الوكالة  أسئلة  عن  لإلجابة 
التي  اليورانيوم  آثــار  بشأن  انتظارها 
ُعثر عليها في ثالثة مواقع غير معلن 

عنها في إيران.

راجمات هايمارس تثير تحذيرات موسكو من مواجهة مباشرة مع واشنطن

الكرملين: أميركا تصب الزيت على النار بإرسال صواريخ لكييف

انتقــدت روســيا بشــدة أمــس )األربعــاء( قــرار الواليات المتحــدة إمداد أوكرانيــا بمنظومات صاروخية متطــورة من طراز هايمــارس، محذرة من 
زيــادة خطــر انــدالع مواجهــة مباشــرة بيــن القوتيــن العظمييــن. فقــد اتهــم الكرملين واشــنطن بـ”صــب الزيت علــى النــار، وتصعيد النــزاع”.  وقال 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن “خطة واشنطن تقضي بمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني”. كما اعتبر أن تسليم شحنات من هذا 
النوع ال يشــجع القيادة األوكرانية على اســتئناف مفاوضات الســالم. لكنه لم يســتبعد في الوقت ذاته عقد اجتماع بين الرئيس فالديمير بوتين 
ونظيره األوكراني فولوديمير زيلينســكي، إال أنه أشــار إلى أن أي محادثات من هذا القبيل يجب أن يتم التحضير لها مســبقًا. وأوضح أن العمل 

على وثيقة سالم مع أوكرانيا توقف منذ فترة طويلة ولم ُيستأنف.

ــا ســـتـــدرج  ــهـ ــن إنـ ــطـ ــنـ ــــت واشـ ــال وقــ
مــنــظــومــة هــايــمــارس ضــمــن حزمة 
مــســاعــدات عــســكــريــة بــقــيــمــة 700 
عنها  الكشف  ُيتوقع  دوالر  مليون 

قريبًا جدًا.
وقـــال مــســؤولــون كــبــار فــي اإلدارة 
ــدت أن  األمــيــركــيــة إن أوكــرانــيــا أكـ
ُتستخدم  لــن  هــايــمــارس  صــواريــخ 

ضد أهداف داخل روسيا.
وكتب الرئيس األميركي جو بايدن 
في مقال رأي في صحيفة )نيويورك 
تايمز( “تحركنا بسرعة إلرسال كمية 
إلى  والذخيرة  األسلحة  من  كبيرة 
القتال  مــن  تتمكن  حتى  أوكــرانــيــا 
فـــي ســاحــة الــمــعــركــة وتـــكـــون في 
ــوى مــوقــف مــمــكــن عــلــى طــاولــة  أقــ

المفاوضات”.

وردًا على سؤال عن احتمال حدوث 
مــواجــهــة مــبــاشــرة بــيــن الـــواليـــات 
المتحدة وروسيا قال ريابكوف “أي 
وهي  األسلحة،  لشحنات  استمرار 
هذا  مثل  خطورة  ترفع  زيــادة،  في 

األمر”.
تصعيد  مسؤولية  واشنطن  وحّمل 
أوكرانيا قائالً  العدائية في  األعمال 
تفعل  ال  الــمــتــحــدة  ــات  ــــواليــ ال “إن 
تمامًا  ما.  إيجاد حل  شيئًا من أجل 
ــر عــلــى مـــدى ســنــوات  كــمــا كـــان األمـ
العسكرية  العملية  بدء  قبل  عديدة 

الخاصة”.
ــا  ولــــدى كـــل مـــن أوكـــرانـــيـــا وروســي
لكن  صــواريــخ،  راجمات  منظومات 
وأكثر  مدى  أكبر  هيمارس  منظومة 
دقة. ويبلغ مدى منظومة هايمارس 

حوالي 80 كيلومترًا.
الــرئــيــس فــالديــمــيــر بوتين  وأطــلــق 
ــوم 24 فــبــرايــر  ــ حــمــلــة عــســكــريــة ي
ــيــا و”تــحــريــرهــا  لــنــزع ســـالح أوكــران
ــيــا  مـــن الــنــازيــيــن”. وتــصــف أوكــران
وحلفاؤها الغربيون ذلك بأنه ذريعة 

ال أساس لها لشّن عدوان.
األوكرانية  المناطق  على  تعليقًا  أما 
بــالده،  قــوات  عليها  سيطرت  التي 
الناس في تلك  فقال بيسكوف “إن 
المناطق مثل خيرسون وزابوريجيا 
يــــقــــرروا  أن  يــــجــــب  ودونـــــــبـــــــاس 
مستقبلهم بأنفسهم وإن الكرملين ال 
يساوره أي شك في أنهم سيتخذون 

القرار األفضل”.
ــانـــت كــيــيــف أعــلــنــت فـــي وقــت  وكـ
البلدان  لتلك  روسيا  ضم  أن  سابق 

السالم  مــحــادثــات  سينهي  والــمــدن 
بين الجانبين.

بين  الـــمـــفـــاوضـــات  أن  إلــــى  يـــشـــار 
مــارس  منذ  تعثرت  كــانــت  البلدين 
الماضي، على وقع تصاعد االتهامات 
األوكرانية للقوت الروسية بارتكاب 

جرائم حرب.
ــا تــحــركــاتــهــا  ــ ــي ــمــا كــثــفــت روســ فــي
ــي،  األوكــران الــشــرق  فــي  العسكرية 
حيث سيطرت على عدد من المدن 
في دونباس، ساعية للسيطرة على 

اإلقليم بأكمله.
ــا إلــــــى الـــتـــحـــرك  ــركــ ــ ــي ــا دفــــــع أمــ ــ مـ
واإلعالن عن قرارها بتزويد القوات 
األوكـــرانـــيـــة بـــصـــواريـــخ مــتــطــورة 

دقيقة، ومتوسطة المدى.

موسكو ـ وكاالت

ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين

عواصم  ـ وكاالت

برايس،  نيد  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  قــال 
ملتزمة  تــزال  ال  بــايــدن  الرئيس جــو  إدارة  إن  االربــعــاء،  أمــس 
مناقشة  وتــواصــل  القدس  في  أميركية  قنصلية  فتح  بــإعــادة 

المسألة مع اإلسرائيليين والفلسطينيين.
وقال برايس في إفادة صحفية دورية “هناك عدد من الخطوات 
اتباعها لدى إعادة فتح أي منشأة دبلوماسية. كما  التي يجب 
تعلمون، هناك، إذا صح القول، حساسيات خاصة متعلقة بهذه 
المنشأة بالذات”، نافيا أن يكون قد تم التخلي عن فكرة إعادة 
فتح القنصلية األميركية. وأضاف “نعمل على حل هذه المسألة 

مع شركائنا الفلسطينيين واإلسرائيليين”.
بالده  سفارة  ترامب  دونــالــد  السابق  األميركي  الرئيس  ونقل 
من تل أبيب إلى القدس عام 2018 وأغلق منشأة منفصلة في 

المدينة كانت قنصلية لخدمة الفلسطينيين.
ميدانيا، قتلت شابة فلسطينية برصاص القوات اإلسرائيلية في 
الرواية  تضاربت  فيما  األربعاء،  أمس  المحتلة،  الغربية  الضفة 

اإلسرائيلية مع رواية مسؤولين فلسطينيين.
وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان، إن الفلسطينية كانت تحمل 
فأطلق  الغربية،  الضفة  فــي  إسرائيليا  جنديا  هـــددت  سكينا 

الجنود النار عليها مما أدى إلى مقتلها.
الغربية  الضفة  من  القريبة  الخليل  مدينة  في  مستشفى  وأكد 

وفاة الشابة، حسبما نقلت “رويترز”.
غفران  الشابة  “استشهاد  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
هارون حامد وراسنة، إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود 

االحتالل قرب العروب شمال الخليل”.
بأنها  ووصفته  الحادث  الفلسطينية  الخارجية  وزارة  ودانــت 

“إعدام ميداني”.

استشهاد فلسطينية برصاص االحتالل في الضفة الغربية

واشنطن: ملتزمون بفتح قنصلية في القدس

مستشفى في مدينة الخليل أكد وفاة الشابة الفلسطينية

عواصم ـ وكاالت

لمجلس  الـــوزاري  للمجلس   152 الـــ  الـــدورة  اجتماع  ختام  فــي 
الذين  الخارجية  وزراء  دعــا  العربية،  الخليج  ــدول  ل التعاون 
اجتمعوا في الــريــاض، أمــس األربــعــاء، كافة الــدول إلــى إدراج 
في  شــددوا  كما  لديها.  “اإلرهـــاب”  قوائم  على  الحوثي  جماعة 
تلك  على  الــســالح  حظر  فــرض  ضـــرورة  على  الختامي  بيانهم 

الميليشيات.
الــضــغــط على  بــمــمــارســة  الــدولــي  المجتمع  ذلـــك، طــالــبــوا  إلـــى 

الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها.
وحــثــوا عــلــى الــتــصــدي بــحــزم لــالنــتــشــار الــخــطــيــر لــلــصــواريــخ 

والمسيرات في المنطقة.
إلــى ذلـــك، دانـــوا اســتــمــرار الــتــدخــالت اإليــرانــيــة فــي الــشــؤون 
إلى  واألسلحة  العسكريين  الخبراء  وتهريب  لليمن  الداخلية 
حسن  بمبادئ  طهران  التزام  ضــرورة  وأكــدوا  الحوثي.  جماعة 
الــجــوار واحــتــرام ســيــادة الـــدول وعـــدم التدخل فــي الــشــؤون 
استخدام  وعــدم  السلمية  بالطرق  الخالفات  وحــل  الداخلية 
القوة أو التهديد بها. من جانبها، حّذرت الواليات المتحدة من 
“صعوبات” تواجه المحادثات التي تجرى حول هدنة الشهرين 

في اليمن، داعية إلى تمديد اتفاق وقف إطالق النار.

ليندا  المتحدة  األمــم  لــدى  المتحدة  الــواليــات  سفيرة  وقــالــت 
مفاعيل  تمديد  إلى  الرامية  المحادثات  إن  توماس-غرينفيلد 
بعض  تواجه  أنها  يبدو  لكن  بعد،  تنته  “لــم  النار  إطــالق  وقــف 
الصعوبات”. وأشارت توماس-غرينفيلد في تصريح للصحافيين 

إلى أن بالدها تعتبر وصول المحادثات إلى مأزق مشكلة.
وقالت “أشجع الفرقاء في الجانبين على مواصلة تلك الجهود 
وعلى إيجاد سبيل سلمي لتوفير المساعدات اإلنسانية للشعب 

اليمني”.

واشنطن تحّذر من تعّثر المحادثات لتمديد الهدنة في اليمن

دول التعاون تدعو لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

الهدنة في اليمن ستنتهي اليوم الخميس

دبي - العربية.نت
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أزمة أوكرانيا.. أزمتها هي؟
أزمة أوكرانيا هو العنوان الفرعي لسلسلة المقاالت التي نشخص فيها ما 
يحدث في أوكرانيا، ولذلك سبب مهم، وهو أن جملة “أزمة أوكرانيا” تعود 
إلى أوكرانيا التي تســـببت بهذه األزمة لنفســـها، وكانت مجرد طعم رماه 
الناتـــو وتحديدا األنجلوسكســـونية الجديدة لتحقيق مصلحة واشـــنطن 
ولندن، بمعنى أن األنجلوسكســـونية الجديدة أرادت تحقيق هدفها وهو 
إضعاف أوروبا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، فواشنطن ولندن ال تريدان 
أن يكـــون لهمـــا منافـــس غربي، بل أن يكـــون من يقود الغرب المســـيحي 
ليســـت أوروبـــا المتحـــدة والمتوحـــدة بقيـــادة االتحـــاد األوروبـــي الـــذي 
انســـحبت منه بريطانيا، بل األنجلوسكسونية الجديدة عن طريق الناتو 
الذي تهيمن عليه فعليا واشـــنطن ولندن، لهذا نرى أن األنجلوسكســـونية 
الجديدة هي التي تحرك أوروبا عسكريا وأمنيا، فنشاهد واشنطن ولندن 
تســـتخدمان دول الناتو األوروبية لدعم سياســـاتها بدءا من غزو العراق 
وليبيا واحتالل شـــمال سوريا وأفغانستان، وهاهما اآلن تقودان االتحاد 

األوروبي وتجعالنه بوجه المدفع أمام الروس. 
لهـــذا نعـــود للســـبب األول الســـتخدامنا جملـــة أزمـــة أوكرانيـــا، حيث إن 
أوكرانيـــا هـــي مـــن تســـببت بأزمتها بنفســـها، وهـــي انخدعـــت بالتطبيل 
والتصفيـــق الـــذي كانت واشـــنطن ولندن تمارســـه، واعتقـــدت أنها قادرة 
على تحدي روسيا، في وقت هي ليست فيه عضوا ال باالتحاد األوروبي 
وال بالناتو حتى يتدخل عســـكريا ويحارب الروس، اســـتنادا لبنود الناتو 
التـــي تقـــول إن أي اعتداء على أية دولة من دول الناتو، يعتبر حربا ضد 
كل الـــدول األعضاء، وهو ما ال ينطبق علـــى أوكرانيا، بمعنى أن أوكرانيا 
لم يكن لديها أي ســـند وال دعم عســـكري عندما تحدت روســـيا وجاهرت 
بكل غرور أو غباء بأنها ستكون عضوا بالناتو، ولم تراع مصلحتها كونها 
تقـــع بيـــن عدوين لدوديـــن هما روســـيا واالتحـــاد األوروبي، ولـــم تنتهج 

الحياد لكي تأخذ مصلحتها من هذا وذاك.
فـــال تلومـــوا روســـيا وال تلوموا األنجلوسكســـونية الجديـــدة، وال تلوموا 
ماكـــرون الذي أكـــد أن انضمام أوكرانيا قد يســـتغرق على أقل تقدير 15 
عامـــا. ال تلوموهم.. لكن لوموا أنفســـكم ألنكم أنتم من تســـببتم بما أنتم 

فيه يا أوكرانيا.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

ال تسيئوا للبحرين عبر نشر التعليقات المسيئة
باالســـتناد إلـــى المعطيـــات اإلحصائيـــة والموضوعية التـــي أمامنا حول 
ما ينشـــر ويكتب في وســـائل التواصل االجتماعي، هناك سيل ال ينقطع 
من الســـخافات والتعليقات المســـيئة للوطن، وإثـــارة زوبعة من الرفض 
والتذمـــر ومواقف ســـلبية تدعو أحيانا إلى النظـــر بتمعن في بعض تلك 
الحســـابات التـــي تدعـــي الوطنيـــة، وطـــرح األحاديث العامـــة والخاصة 
بالبحث والنقد، لكن الحقيقة الموجعة هي أن اإلساءة تفوق كل شيء، 
إلى درجة أن تلك الحســـابات أصبحت ســـوقا للمزايدة والكل قادر على 

أن يزيد في اإلثارة.
عند طرح موضوع التقاعد على سبيل المثال وغيره من المواضيع ذات 
العالقة بالمعيشـــة، الـــكل يتحول إلى عالم وباحـــث اقتصادي، ويتصور 
أنـــه سيرســـم الخطوات المثلى لحـــل مثل هذا األمـــر، ال أحد يمنعك من 
التعليـــق في الفضاء المفتوح، لكن حيـــن تتحدث في مثل هذه القضية 
الحيويـــة المهمة، يفترض أن تكون الكلمة مســـؤولة، باإلضافة إلى عدم 
التقليـــل مـــن الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومـــة الموقرة في مختلف 
المياديـــن. اهتم بشـــؤون الوطن وكن أكثر جديـــة وأكثر فهما للمعطيات 

وعلق وانتقد، لكن بأســـلوب واتجـــاه وتوجيه صحيح بعيدا عن اإلثارة، 
وال تكـــن مثل أعداء البحريـــن من الخونة والعمالء والذباب اإللكتروني 
الذيـــن يرمـــون إلـــى شـــيء واحد هو تشـــويه ســـمعة الوطـــن باألكاذيب 
والتعليقـــات الغبية الباهتـــة التي تعكس حقدهم الدفيـــن على البحرين 

والشر الكامن في نفوسهم المريضة.
إن هذا الواقع المتخلف في السواد األعظم من الحسابات يساهم بشكل 
قاطـــع في اإلســـاءة إلـــى الوطن بعلـــم أو بدون علم، وعلـــى كل صاحب 
حســـاب إن كان قلبه على هذا الوطن العزيز أن يعطي أهمية لهذا األمر 
ويعيد حساباته في النشر والتعامل مع التعليقات المسيئة ووضع خطط 
مدروســـة من الناحية العملية، فو هللا ان بعض التعليقات أشبه بمنشور 
سياســـي تحريضـــي، وال مجال هنا للقول “مالي شـــغل فـــي التعليقات”، 
ال... أنت مســـؤول بوضوح الرؤية عن كل تعليق في حســـابك، فال أحد 

يدعي البراءة والسذاجة.
كن من يحمل مســـؤولية الوطن واســـمح بنشـــر النقد والتعليق الســـليم 

الذي يرمي إلى المصلحة، وارفض التعليقات المسيئة الهدامة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تاجر الذهب “المقهور”
قبـــل 13 عامـــًا تقريبـــًا، أجريت تحقيقـــًا صحافيًا اســـتقصائيًا عن ورش 
الذهب غير المرخصة، نزلت يومها إلى هذه المغارات اإلجرامية واحدة 
تلـــو األخـــرى بالمنامـــة القديمـــة، بمعية أحد تجـــار الذهـــب البحرينيين 

الشجعان، وهناك رأيت العجب العجاب.
مـــواد صهـــر، وأبخرة ســـامة، ومـــواد كيميائية معقدة، تدخـــل في صهر 
الذهـــب وتذويبـــه، وتحويلـــه لمصوغـــات مختلفة األحجام واألشـــكال، 
بورش بدائية محشورة بشقق قديمة في بنايات أكل عليها الدهر، تعج 
شـــققها األخرى بالعوائل واألطفال، فتســـاءلت يومها بخفوت: ما الذي 

يحدث هنا؟
وأثناء الجولة، والتي تنكرت فيها بشخصية رجل أعمال خليجي يريد 
الشـــراء، كي أقنعهم بالكالم، عرفت منهم أنهم يبيعون الذهب أقل من 
سعره، لكي يستقطبوا الزبائن على حد قولهم، وهي نقطة استوقفتني 
ولـــم تقنعن كثيرًا، فالبيع بأقل من ســـعر التكلفة، وراءه أهداف ومآرب 
أخـــرى بالتأكيـــد، فما هـــي؟ أجابني على هذا الســـؤال التاجـــر الذي كان 
بصحبتـــي، بعـــد أن انصرفنـــا، قـــال إنه مخطـــط قديم تقـــوده عصابات 
دوليـــة آســـيوية، تهدف لتفريغ الســـوق البحريني وغيـــره )خليجيًا( من 
التجـــار المحليين، وإحالل اآلســـيويين مكانهم، للســـيطرة على مفاصل 
تجـــارة الذهـــب، والتحكـــم في أســـعارها. وقال لي أيضـــا، ومازلت أذكر 
كلماته بالحرف، إن ســـوق المنامة سيفرغ من تجار الذهب البحرينيين 
خـــالل فترة لن تتجـــاوز العقد الواحد، وهو ما حـــدث بالضبط، والواقع 

خير شاهد على حاله.
منـــذ يومين، التقيـــت تاجرا بحرينيا، وتحدثنا عـــن واقع تجارة الذهب 
وتحدياتهـــا، فقـــال بمضـــض: “تجارة تجيب الســـكر والضغـــط والمرض 
والكوليسترول، وما تجيب همها”. ويزيد “لوال أن لدي ثمانية موظفين 
يعولـــون ثمانـــي عوائـــل، لكنـــت أغلقـــت محلي مـــن زمـــان وارتحت من 
عوار الراس والقهر، ما يحدث من اآلســـيويين حرب مفتعلة ومقصودة 

وناجحة ومستمرة، إلخراج البحرينيين من الصنعة”.
ويتابـــع “التجـــار اآلســـيويون ال ينفقـــون فـــي البلـــد إال القليل، وليســـت 
عليهم مسؤوليات عائلية ومالية مثلنا، من زكوات ومساعدات ونفقات 

وغيرها، والبقية ستكون أكثر ضررًا، إذا ظل الحال كما هو عليه”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الســـتمرار الحياة الزوجية مقومات مهمة البد من توافرها ليواصل شريان 
الحيـــاة تدفقـــه ونبضـــه بيـــن األســـرة وأفرادهـــا، مـــا بيـــن العوامـــل المادية 
بتوفـــر حد أدنـــى من الحياة المعيشـــية المعقولة واألســـباب المعنوية وفي 
مقدمتها المعاملة الحســـنة بين الزوجين وامتثال قوله تعالى “وعاشروهن 
بالمعروف”. وغير خاف أن الحياة الزوجية مع مرور السنوات ومع متاعب 
الحيـــاة وانشـــغاالتها تتعـــرض لمحطـــات صعبـــة واختبـــارات كثيـــرة، كمـــا 
تواجـــه تحديات متنوعة قد تضعف قوة العالقـــة بين الزوجين، أو تحدث 
تباعًدا حتى إن اســـتمرت الحياة بينهمـــا، ما يجعلها تميل للحياة الروتينية 

التقليدية.
وفـــي محاولة لعـــالج هذا الفتور الـــذي يصيب الحياة الزوجية، نشـــر موقع 
صوت ألمانيا نقال عن موقع “ theproblemismen” بعض النصائح البسيطة 
في الفعل القوية في األثر اإليجابي إلضافة الحيوية على الحياة الزوجية، 
والتـــي ربما قـــد نغفل عن أهميتها في ظل انشـــغال الزوجيـــن بأعباء كثيرة 
وكذلـــك مع تفضيـــل الكثيرين قضاء أوقات الفراغ مع وســـائل التكنولوجيا 
علـــى أســـاس أنها تعطيهم التحســـين “المزاجـــي” الذي يحتاجـــون إليه دون 

ضجيج أو إزعاج أو حتى مقاومة أو اعتراض قد يأتي من الشريك اآلخر.
من هذه النصائح الحرص على اســـتخدام كلمات مثل “من فضلك” و”شكرا” 
كونهـــا تشـــعر شـــريك الحيـــاة بأنه مـــازال مقـــدًرا وأن الطرف اآلخر يســـعى 
إلرضائه ومعاملته بلطف، وكذلك اإلنصات باهتمام للشريك عندما يتحدث 
في قضية ما، بل وإعطاؤه المجال الالزم للشـــرح مع االســـتعداد لالختالف 

في الرأي والتسامح.
مـــن بيـــن النصائـــح أيًضـــا مشـــاركة الزوجيـــن فـــي الهوايـــات واالهتمامـــات 
المشتركة، في الحدود المقبولة والممكنة، مع مراعاة الفروقات واالختالفات 
فـــي هـــذا الجانب، فقد يكفي شـــريك الحياة ســـؤال الطـــرف اآلخر احترامه 
هواياتـــه واهتماماتـــه إلظهـــار التقدير لشـــريك الحياة. ينصـــح الموقع أيًضا 
بالتحلـــي بخفة الـــدم للتخفيف من أعباء وتحديات الحياة، حتى لو وصلت 
لتبادل “النكات” أو المشـــاركة في لعبة “طفولية” لكسر جمود الحياة ومللها، 
ومعرفـــة “حـــدود الصراحة” بيـــن الزوجين بمعنـــى أن يكون شـــريك الحياة 
قادًرا على التمييز بين ما يؤذي شريكه وبين الكذب عليه، فيختار المعلومة 

أو الرأي أو األسلوب الذي ال يجلب القرب وال يسبب الشجار واالبتعاد.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

حيوية الحياة الزوجية

للفـــن رســـالة نبيلـــة ومكانـــة جميلـــة، فهـــو مزيـــج مـــن األفـــكار واأللـــوان، 
يتحاكـــى مـــع الواقع والوجدان، ومن ُيجيد قـــراءة اللوحة يعي ما توحي 
بـــه من فكـــرة، فالفنانون مـــن منطقة رأس رمـــان الذين رســـموا مجموعة 
مـــن الجداريـــات جعلوا المنامة عاصمة أجمل، وهو مشـــروع تم تدشـــينه 
فـــي ديســـمبر العام الماضـــي بالتعاون مع أمانة العاصمة وبمشـــاركة نخبة 
من الفنانين الذين أبدعوا وأنتجوا رســـوًما جميلـــة هادفة وُمزينة بأجمل 
األلـــوان علـــى جداريـــات العاصمـــة المنامـــة، وأرادوا إيصال رســـالة تحُث 
على رفع وعي ســـكانها الجمالي، وحســـهم الفني، وهي مسؤولية يتحملها 
الفنانون أواًل والمجتمع ثانيا، وذلك لما للفن من أهمية في حياة المجتمع 
وفـــي ســـعادته وازدهـــاره، فالكثيـــر من ُمـــدن العالم تكرس مســـاحات من 
األراضـــي ذات الجمـــال الطبيعـــي لنشـــر األعمـــال الفنية، فتصبـــح مقصًدا 

للزائرين والسائحين لالستمتاع بهذه الفنون الجميلة المتنوعة.
إن االهتمـــام بفـــن الجداريـــات ُيمثـــل شـــهادة انتمـــاء الفـــن والفنانين إلى 
مجتمعهم وإيمانهم بأهمية الفن في تطوير الوعي االجتماعي والمستوى 
الثقافـــي، مـــا يجعل من هذا الفن طليًقا في الهواء الرحب ال متقوقًعا بين 

الجدران األربعة، وُيساهم باخراج أعمال الفنانين من محابس الغاليريات 
والمعارض ووضعها في الفضاء الُحر ليتمعن بجمالها الجميع.

فـــن الجداريـــات ينتمي إلى الفنـــون الحديثة التي تتزايـــد كمعارض فنية 
فـــي الهـــواء الطلـــق، وأصبحـــت تحـــت رؤى محبـــي الطبيعـــة والفـــن مًعا، 
وكل مبنـــى وكل مدينـــة فـــي أي مـــكان من العالـــم يتباهى بهـــذه األعمال 
الفنية المرســـومة، وهي أعمال تســـتحق االعتزاز والتقديـــر، التقدير للفن 
والفنانيـــن والـــروح التي أنجزت هـــذه األعمال وما أضافتـــه على المدينة 
من جمال، وهذا يؤكد أن العالقة بين الفن واإلنسان والعمل الفني عالقة 
كبيـــرة بقـــدر ما يتركـــه العمل الفني من إحســـاس طيب وبعمق اســـتمتاع 
الناظر إليه، وهو إحســـاس ُيخاطب النفـــس والعين والقلب في آن واحد، 
خصوصـــا إذا تـــم التفاعل مـــع اللوحـــة الفنية بعاطفـــة صادقـــة. وأخيًرا.. 
فـــإن الجداريات الفنيـــة تمثل ارتباط اإلنســـان بالمكان والتـــراث وبإيمان 
الفنان برســـالة الجداريات وأهمية الفن فـــي التطوير المعماري والعمراني 
للمجتمع وبغرس رؤية جمالية على الُمدن. فشـــكًرا لجميع من ســـاهم في 

ذلك المشهد الفني الرائع.

عبدعلي الغسرة

عاصمتي أجمل



وصـــل منتخبنـــا الوطنـــي األول لكرة 
القـــدم أمـــس االربعـــاء إلـــى ماليزيـــا؛ 
اســـتعداًدا لخوض الـــدور النهائي من 
تصفيـــات كأس آســـيا 2023، حيـــث 
معســـكره  الوطنـــي  منتخبنـــا  أنهـــى 
التدريبـــي الذي أقامـــه في تايلند في 
تجربتيـــن  وشـــهد  الماضيـــة  الفتـــرة 
دوليتيـــن مـــع ميانمـــار وتايلنـــد وفاز 

فيهما. 
تدريبـــات  تتســـم  أن  المؤمـــل  ومـــن 
منتخبنـــا بقيـــادة المـــدرب البرتغالـــي 
التكتيكيـــة  الجوانـــب  علـــى  ســـوزا 
المهمة للمجموعة التي سيعول عليها 

خالل المباريات القادمة.
العًبـــا،   24 المـــدرب  قائمـــة  وتضـــم 
وهـــم: الحـــراس ســـيد محمـــد جعفر، 
ســـيد شـــبر علوي وعمار محمد، أمين 

بن عدي، جاســـم الشـــيخ، ســـيد رضا 
عيســـى، علي مدن، راشـــد الحوطي، 
عبـــاس عيـــاد، أحمـــد عبـــدهللا، أحمد 
عمـــار  حميـــدان،  مهـــدي  بوغمـــار، 
وليـــد  ســـعيد،  ضيـــاء  ســـيد  ميـــرزا، 
الحيـــام، كميـــل األســـود، علـــي حرم، 
سيد هاشم عيســـى، عبدهللا يوسف، 

الختـــال،  إبراهيـــم  شمســـان،  حمـــد 
محمـــد مرهـــون، مهـــدي عبداللطيف 

وعبدالوهاب المالود.
وسيلعب منتخبنا في هذه التصفيات 
ثالث مباريـــات مع منتخبات ماليزيا، 
تركمانســـتان وبنغالديش أيام 8 و11 

و14 يونيو الجاري.

استعداًدا للتصفيات اآلسيوية الكروية

منتخبنا الوطني يصل ماليزيا

منتخبنا الوطني لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

أجريـــت مراســـم قرعة بطولتـــي دوري 
وكأس البنوك والمؤسســـات المصرفية 
لكرة القـــدم للصاالت 2022 والتي تقام 
منافســـاتها علـــى صالـــة نـــادي النجمـــة 
تمثـــل  فـــرق  بالجفيـــر بمشـــاركة ســـتة 
مختلـــف المؤسســـات المصرفية والتي 

ستنطلق في 29 يونيو الجاري. 
وكشف مدير البطولة رائد بابا أن بطولة 
العـــام ســـتبدأ بإقامـــة منافســـات  هـــذا 
الـــدوري وذلـــك بنظـــام الـــدور الواحـــد، 
حيـــث تلعـــب الفرق الســـتة مـــع بعضها 
المركزيـــن  صاحـــب  ويتأهـــل  البعـــض، 

األول والثانـــي للمبـــاراة النهائيـــة لتحديـــد هويـــة بطل 
مسابقة الدوري. وتشهد الجولة األولى ثالث مواجهات 
 )NBB( تجمـــع األولى بين فريقي بنك البحرين الوطني
وبنـــك األهلي المتحد )AUB( في تمام الســـاعة الثامنة 
مســـاًء، تليها مباشـــرة لقـــاء يجمع فريقي بنك الســـالم 
وشـــركة الخدمات المالية العربية في الســـاعة التاسعة 

مســـاء، وتختتـــم الجولـــة بمواجهـــة من 
العيار الثقيل بين حامل لقب الكأس بنك 
البحريـــن والكويـــت )BBK( وحامل لقب 
الـــدوري “تمكيـــن” في الســـاعة العاشـــرة 

مساًء. 
فيمـــا يتعلـــق بمســـابقة الـــكأس، فاوضح 
رائد بابا أنه ســـيتم توزيع الفرق بحسب 
مراكزهـــم في مســـابقة الـــدوري، بحيث 
يلعـــب فـــي الـــدور األول مـــن المســـابقة 
الفريـــق الحائـــز علـــى المركـــز الثالث مع 
صاحـــب المركـــز الســـادس، فيمـــا يلعـــب 
صاحب المركز الرابع مع صاحب المرتبة 
الخامسة في الترتيب العام للدوري. بينما يتأهل األول 
والثانـــي مـــن الترتيب العام لمســـابقة الدوري مباشـــرة 
إلى الدور قبل النهائي من مسابقة الكأس، حيث يلعب 
األول مـــع الفائـــز مـــن مواجهـــة الرابـــع أمـــام الخامـــس، 
فيمـــا يلعـــب الثاني مـــع الفائز من مواجهـــة الثالث أمام 

السادس.

بعد إجراء قرعة دوري وكأس البنوك لكرة القدم للصاالت

نهائي مبكر بالجولة األولى يجمع “BBK” و“تمكين”

رائد بابا

“التمويل الكويتي” و“ديار المحرق” يدعمان النجمة
أعلن نادي النجمة الرياضي عن رعاية كلٍّ من بيت التمويل الكويتي/ البحرين وشركة ديار المحرق لمشاركة فريق كرة اليد 
فــي الخليجيــة 38 والتــي تنطلــق هذا األســبوع المقبــل بدولة الكويت في الفترة مــن 4 – 12 يونيو، والبطولة اآلســيوية 24 

التي ستنطلق في الفترة من 22 – 30 يونيو في حيدر آباد بجمهورية الهند، المؤهلة لبطولة أندية العالم “السوبر جلوب”.

وأعـــرب نائب رئيـــس مجلس إدارة 
النـــادي رئيـــس المكتـــب التنفيـــذي 
عبدهللا داوود، عـــن تقديره لجهود 
الكويتي/البحريـــن  التمويـــل  بيـــت 
وشـــركة ديـــار المحـــرق فـــي دعـــم 
الرياضـــة بالمملكـــة وإلـــى الرئيـــس 
التنفيـــذي لبيـــت التمويـــل الكويتي 
والمهنـــدس  الخيـــاط،  عبدالحكيـــم 
الرئيـــس  العمـــادي  علـــي  أحمـــد 
التنفيذي لديار المحرق، لما يوليانه 

مـــن حـــرص واهتمـــام فـــي خدمـــة 
المملكـــة وتقديـــم كل ســـبل الدعـــم 
أن  علـــى  مؤكـــدًا  الوطـــن،  لشـــباب 
هذه الرعاية ستنعكس إيجابًا على 
مشـــاركة النجمة في االستحقاقين 
الصـــورة  وتقديـــم  الخارجييـــن 

المشرفة لكرة اليد البحرينية.
وأكد داوود أن هـــذه الرعاية تمثل 
اســـتمرارًا للمبادرات التي يقوم بها 
بيـــت التمويل الخليجـــي/ البحرين 

وديـــار المحـــرق وتعزيـــزًا للشـــراكة 
المؤسســـات  مختلـــف  دعـــم  فـــي 
والجهـــات األهلية فـــي البحرين، إذ 
ســـبق لهـــم رعايـــة فريـــق كـــرة اليد 
فـــي مختلـــف مشـــاركاته، مـــا يؤكد 
مســـاهماته البـــارزة كشـــريك دائـــم 
فيمـــا تحققـــه اللعبـــة مـــن إنجازات 

ونتائج مشرفة.
وقال؛ إننا في نـــادي النجمة نقدر 
اهتمـــام بيـــت التمويـــل الكويتي/ 

البحريـــن وديـــار المحـــرق للقطاع 
الرياضـــي وتعاونهـــم الدائـــم مـــع 
مشـــاركاته  فـــي  النجمـــة  نـــادي 
االســـتمرارية  آمليـــن  الخارجيـــة، 
لمثـــل هـــذه المبـــادرات اإليجابية 
التـــي تنعكـــس علـــى المشـــاركات 
الخارجية وتســـهم في رفع اســـم 
المملكة عاليًا في جميع البطوالت.

نائـــب  تقـــدم  المناســـبة،  وبهـــذه 
رئيس مجلس إدارة نادي النجمة 
عبـــدهللا داوود  بالشـــكر والتقدير 
لبيـــت التمويل الكويتي/ البحرين 
علـــى  المحـــرق  ديـــار  وشـــركة 

رعايتهـــم الكريمة. ونوه أيضًا بأن 
أعضاء الفريق فخورون بتمثيلهم 
مملكة البحرين في هذه البطولة، 
وأنهم ســـيبذلون قصارى جهدهم 
في سبيل الفوز وتحقيق النجاح.

نادي النجمة

في البطولتين 
الخليجية واآلسيوية 

لكرة اليد

ناصر بن حمد: حافز للمشاركات األوروبية القادمة
المهر “بولت أكشن” تحقق لقب الشوط األول بمضمار ليستر

أشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشئون الشباب بالمشاركات 
فـــي  الخيـــل  لســـباقات  البحرينيـــة 
المحافل األوروبية بعد تســـجيل فوز 
جديـــد للمهـــر “بولـــت أكشـــن” لفريـــق 
ليســـتر  مضمـــار  فـــي  فيكتوريـــوس 
اإلنجليزي، معربًا ســـموه عن ســـعادته 
بهـــذا االنتصـــار الـــذي يجســـد مكانـــة 
الفروســـية البحرينية في المشـــاركات 
الخارجيـــة والحرص الدائم على إبراز 
رياضة الخيل في المحافل الخارجية.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أن هـــذا اإلنجـــاز ســـيكون 
حافزًا للمشـــاركات البحرينية القادمة 
االنتصـــارات  تحقيـــق  مواصلـــة  عبـــر 
لســـباقات  جديـــدة  أرقـــام  وتســـجيل 
ســـجلت  والتـــي  البحرينيـــة  الســـرعة 

حضورها البارز في الفترة الماضية.
 وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة عـــن تقديره للجهود البارزة 
نـــاس  فـــوزي  المـــدرب  يبذلهـــا  التـــي 
فـــي تهيئـــة  والمـــدرب روجـــر فيرنـــر 
األجواء المثالية للمشـــاركة البحرينية 
على مضمار ليستر اإلنجليزي، مشيدًا 

للفـــارس  الناجحـــة  بالقيـــادة  ســـموه 
ديفيـــد ايغـــن ومتمنيـــًا للفريـــق دوام 
المرحلـــة  خـــالل  والنجـــاح  التوفيـــق 
المقبلـــة. وافتتـــح المهـــر ذو العاميـــن 
“بولت أكشـــن” ســـجّله بمضمار ليستر 

اإلنجليـــزي بفـــوز بلغ األربعـــة أطوال، 
حافـــز  االنتصـــار  هـــذا  إن  حيـــث 
للمشـــاركات القادمة وأبرزها مهرجان 

أسكوت الملكي خالل الشهر الجاري.
وحقـــق “بولـــت أكشـــن” لقـــب الشـــوط 

اإلنجليـــزي  بمضمار)ليســـتر(  األول 
نيفوس ســـتيك وهو شـــوط مخصص 
للمهـــور والمهرات عمر الســـنتين فقط 
والممتد على مسافة السرعة ألف متر 

ويحمل تصنيف الدرجة الرابعة.

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد لقطة للمهر بولت أكشن
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ودع العـــب منتخبنـــا لكرة اليد 
حســـن مـــدن فريقـــه األهـــالوي 
بعدمـــا أمضـــى معـــه 3 مواســـم 

متتالية.
وقال مدن في حسابه الخاص 
االجتماعـــي  التواصـــل  بموقـــع 
“االنستغرام” )الحمد لله من قبل 
ومـــن بعد، شـــكًرا نـــادي األهلي 

علـــى الثالث ســـنوات، وشـــكًرا 
لجماهير النادي العريقة، أتمنى 

لكم دوام الموفقية والنجاح(.
األهلـــي  النـــادي  إدارة  وكانـــت 
قبـــل  مـــدن  مـــع  تعاقـــدت  قـــد 
ثالثـــة مواســـم، إال أن ظـــروف 
اإلصابـــات التـــي لحقـــت بـــه لم 
مســـتواه  يقـــدم  ألن  تخدمـــه 

المعهـــود مـــع القميـــص األصفر 
الذي لم يســـتطع أن يكسب أية 

بطولة خالل هذه الفترة.
وعاد حســـن مـــدن الى صفوف 
ناديـــه “األم” الديـــر ليمثلـــه في 
الجديـــد،  الموســـم  منافســـات 
حيث تمت مراسم توقيع العقد 
مساء االربعاء في مقر النادي.

حسن مــدن يـعـود لبحــارة الديــر 
سبورت

دوري أبطال أوروبا
فــي  ســاعة  وُكل  الســاعة  حديــث  هــي  العالميــة  الكــرة 
البطولــة األكثــر أهميــة علــى مســتوى أفرقــة كثيــرة فــي 
الدوريــات األوروبيــة وصــواًل إلــى نهائــي ُمنتظــر غلــب 
كل التوقعــات فــي المســتطيل األخضــر، ســاحة معركــة 
كنــا فــي انتظارهــا علــى ِصــراع أغلــى األلقــاب األوروبية 
كأس األذنين وكسر الِعظام وكسر األرقام القياسية على 
مســتوى عالمي مــن صاحب اللقب النــادي الملكي، وهذا 
مــا فعلــه ريال مدريــد الذي أدهــش الكثيرين ِممــن كانوا 
ينتظرون سقوطه، وفي نفس الوقت كان ليس بالغريب 
لــدى جمهوره الذين كانوا على ِعلم أن فريقهم يســتطيع 
مواصلــة المثابــرة إلى آخر دقيقة مــن كل مباراة وتكون 
بمثابــة نهائــي أو يأخذ أشــواطا إضافيــة ويقلب الطاولة 
علــى منافســيه، وهذا مال حصل مــن منافس تلو اآلخر. 
ومن يظن أنه ســوف يأخذ الفوز بســهولة من فم األســد، 
فهــو حتمــًا ُمخطــئ بــكل المقايــس، ومــن فريــق ملكــي 
يثبت أنه األفضل ليس بمجرد نتيجة فوز وإنما بطريقة 
لعــب وفرض أســلوب ُيذهــل الجميع من فريــق وجمهور 
الفريــق المنافــس إلــى درجــة اإلقنــاع علــى أنــه الفريــق 
األصعــب علــى مــر العصــور، فعندمــا تأتــي فتــرة وقوف 
تسجيل لقب، فإنه ال يسقط وال تطول فترة صيامه عن 
األلقاب، وأنما تعتبر اســتراحة محارب يأتي بفكر جديد 
ومتعطش الســترجاع ما كان عليه في السابق والحاضر 
والمستقبل؛ لكي يثبت أنه سيد أسياد األندية األوروبية 

في لتحطيم األرقام القياسية.

محمد مصطفى المشقاب

سبورت
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أسامة الماجد

كشفت النجمة 
بيرين سات عن 
تطورات فيلمها 

المنتظر مع النجم 
التركي كيفانش 

تاتليتوغ، إذ قالت 
إنهما سيصوران 

المشاهد في 
هذا الصيف 

وتحضيراته 
مازالت متواصلة، 

على أن يعرض 
الحقًا على 

إحدى المنصات 
اإللكترونية.

tariq_albahhar

لســـنا بحاجة للتفصيل في أهمية السينما 
الروســـية مـــن حيـــث انها كانـــت ومازالت 
ســـتبقى األقـــوى بالتيـــارات واالتجاهـــات 
وبالمخرجيـــن العظـــام من أمثـــال اندريه 
تاركوفسكي وغيرهم، واكتسبت السينما 
الروســـية هـــذا المـــذاق الخـــاص والمتميز 
ألنها باختصار “السينما التي تعيش” بقوة 

وتماسك.
Sol� “شـــاهدت مؤخـــرا الفيلـــم الروســـي 
dier boy” للمخرجـــة الروســـية فكتوريـــا 
فاناســـيتوينا، والمبني علـــى قصة حقيقة 
حدثـــت خـــال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 
روســـي  طفـــل  عـــن   ،2019 إنتـــاج  مـــن 
يبلـــغ مـــن العمـــر 6 ســـنوات يفقـــد أســـرته 
علـــى أيـــدي القـــوات األلمانيـــة، ومـــن ثـــم 
يجـــده الجيـــش الروســـي ليعيـــش معهـــم 
لبراءتـــه  بـــه  ويتعلقـــون  المعســـكر  فـــي 
ويســـندون لـــه مهمـــات صغيرة لمســـاعدة 
العســـكري،  الـــزي  مرتديـــا  وهـــو  الجنـــود 
وليس هذا فحســـب، بل اســـتطاع الطفل 
ســـيرجي اليشـــكوف “أندريه أندريف” أن 
يقـــوم بأعمـــال بطوليـــة مثل الكشـــف عن 
الجنود األلمان المتســـللين، وتوزيع البريد 
علـــى الجنـــود وغيرها مـــن المهمـــات اتي 
يسندها له الضابط كوزنيستوف “فيكتور 
دوبرونرافـــوف” الذي رفض تســـلميه لدار 

األيتام وتبناه كابن.
فكتوريـــا  المخرجـــة  أن  القـــول  يمكننـــي 
اســـتفادت من كل المزايا السينمائية التي 
عرفناها من كبار المخرجين الروس، وتلك 

المزايـــا ال تتعلق بشـــكل الحبكـــة والتدبير 
المحكم لاســـتياء على اهتمام المتفرج 
عن طريق التشـــويق، ولكنها أعطتنا لغة.. 
بمعنـــى أن الفيلـــم مثـــل اللغـــة ألنـــه يقوم 
بالتوصيل، ولكن كيـــف يقوم بالتوصيل؟ 
بشـــكل  طريقتيـــن:  علـــى  بذلـــك  يقـــوم 

تركيبي وشكل كلي، فالتركيب هو وحدة 
عاقـــة فعليـــة، ولذلـــك تتكـــون العاقات 
التركيبيـــة عندمـــا تتابـــع وحـــدات الجملة 
أو الوحدات في التسلسل السينمائي في 
شـــكل منتظم، فـــإذا قمنـــا بتحليل طريقة 
االتصـــال الداخلي للحبـــكات الثانوية في 

الفيلـــم أو تتبعنـــا تطـــور الشـــخصية مثل 
شـــخصية الطفـــل “أندريـــه اندريـــف” مـــن 
يتيم مشـــرد إلـــى جندي صغيـــر محبوب، 
فنحـــن نقترب من الفيلم بشـــكل تركيبي، 
والكليـــة هي وحدة عاقـــة كامنة، ولذلك 
وليســـت  متصلـــة  الكليـــة  فالعاقـــات 

منفصلة، فليســـت هناك صلـــة بينها وبين 
نظام الروابط في التسلســـل ولكن صلتها 

بالمعاني التي نربطها بها.
ذا  مشـــهدا  فكتوريـــا  المخرجـــة  وتقـــدم 
االســـتقرار  حيـــث  مـــن  خاصـــة  دالالت 
تكويـــن  فـــي  الرغبـــة  وتملـــك  العائلـــي 

أســـرة خاصـــة بالنســـبة للقائـــد والضابـــط 
كوزنيســـتوف، حينما حضن الطفل ومزق 
ورقة إرساله لدر األيتام وأخبره بأنه يريد 
أن يكون ابنه. لقد كان هذا المشهد بمثابة 
معزوفـــة رائعة وعرضا تشـــكيليا عناصره 
من الجسد، اتقنه الطفل الموهوب ببراعة 
وأســـلوب خاص وبشـــكل قوي وصل إلى 
ذروتـــه بحركة يد الضابط إلى أعلى حتى 

يخرج الجزء العلوي منها إلى الكادر.
أمـــا فيما يختص بـــاألداء التمثيلـــي فإننا 
نرى فـــي هذا الفيلـــم مقدرة وتميـــز داريا 
يوســـولوك “الممرضة كاتيا” بـــأداء جميل 
وبتلقائية رائعـــة، إذ تمكنت من تعبيراتها 
المرنـــة من أداء الدور على أســـاس عقلي 
وســـليم، بينمـــا الطفـــل اندريـــه كان علـــى 
درجـــة كبيرة من الذكاء في كل حواراته، 
مـــن  نـــال قســـطا كبيـــرا  خصوصـــا وانـــه 
الثقافة العلمية والفنية في دراســـته وفي 
المســـرح، حيث اكتشـــفت عائلته موهبته 
مبكرا، والحقيقة أن هذا الطفل يســـتحق 
في تقديـــري جائزة أحســـن ممثل في أي 
مهرجان يشـــارك به الفيلم، ألنه كان مبهرا 
في التمثيـــل والتعبير ســـواء في أوضاع 
الجســـد أو إيماءات األطـــراف أو حركات 
الوجه واألســـارير بـــل وتمكنه من التنويع 

في جرسه.
روح  يؤكـــد   ”Soldier boy“ فيلـــم  ان 
الريـــادة الثقافية والذهنيـــة واالجتماعية 

للسينما الروسية.

“Soldier boy” روح الريادة الثقافية والذهنية واالجتماعية للسينما الروسية
حبكة وتدبير محكم لالستيالء على اهتمام المتفرج

داريا يوسولوك

فيكتور دوبرونرافوف

أندريه أندريف

براعة في التمثيل

الــدورة  الثامنــة والنصــف  الســاعة  )الخميــس( 2 يونيــو  اليــوم  تنطلــق مســاء 
الثامنــة من مهرجان “أفالم الســعودية” والــذي تنظمه للمرة األولى جمعية 

الســينما، وذلــك بالشــراكة مع مركــز الملــك عبدالعزيز الثقافــي العالمي 
)إثراء(، وبدعم من هيئة األفالم التابعة لوزارة الثقافة، على مسرح 

“إثراء” ويقدمه كل من اإلعالمية سارة طيبة، واإلعالمي إبراهيم 
الحجــاج وبحضــور عــدد مــن صّنــاع األفــالم والنجــوم المحلييــن 
والخليجيين والعالميين، وتختتم فعاليات المهرجان في التاسع 

من يونيو.

وتشـــهد هذه الدورة عـــرض 80 فيلمًا في 
أربع مســـارات، حيث ينافس في مسابقة 
األفام القصيـــرة 28 فيلمًا، فيما تتنافس 
8 أفـــام فـــي مســـابقة األفـــام الطويلـــة، 
و12  موازيـــًا  عرضـــًا   44 إلـــى  باإلضافـــة 
عرضًا منها تندرج تحت تصنيف الســـينما 

الشعرية.
الســـجادة  فعاليـــات  افتتـــاح  ويســـبق 
المهرجـــان  قنـــاة  وانطـــاق  الحمـــراء 
العنكبوتيـــة  الشـــبكة  علـــى  المفتوحـــة 
التـــي تبـــث لمـــدة ثمانية أيـــام متواصلة 
24 ســـاعة بدون توقف، تبث من خالها 
مـــا يقـــارب 60 برنامجـــًا ثقافيـــًا وفنيـــًا 
وحوارات يومية مع ضيوف المهرجان.   
يكرم المهرجـــان في هذه الدروة الممثل 
الســـعودي /  الهوليـــودي خليـــل إبراهيـــم 
الـــرواف، والكاتـــب والمخـــرج الكويتـــي 
خالد الصديق. ويعقد المهرجان 5 ورش 
تدريبية تقدمها مجموعة من المختصين 
واألكاديميين من أصحاب الخبرة، حيث 
يبلـــغ عـــدد ســـاعاتها 43 ســـاعة، تشـــمل 
مســـارات اإلخراج، والتمثيـــل، واإلنتاج، 
التصويريـــة،  والموســـيقى  والتوزيـــع، 
باإلضافـــة إلى معمل تطوير الســـيناريو، 
الذي صمم بهدف تطوير ومناقشـــة عدد 
الســـعودية،  الســـينمائية  المشـــاريع  مـــن 

وتهيئتها عمليًا لسوق اإلنتاج.
وســـيقوم بمهمـــة تحكيـــم الجوائـــز فـــي 
مساراتها الثاثة، وهي األفام الطويلة، 

واألفـــام القصيـــرة، 
تســـعة  والســـيناريو، 

نخبـــة  مـــن  أعضـــاء 
المختصيـــن فـــي المجال 

منهـــم  أربعـــة  الســـينمائي، 
ســـعوديون مـــن بينهـــم ســـيدتان 

مـــن أهل االختصاص، فيما يحمل بقية 
األعضاء جنسيات مختلفة من الخبرات 
العربية واألجنبية، كما ستعقد 9 ندوات 
و”ماســـتر كاس” مقســـمة ما بين ســـوق 
اإلنتـــاج وأخرى تتعلق بعـــروض األفام 
ذات  القضايـــا  مـــن  مجموعـــة  تناقـــش 
العاقـــة بإنتـــاج األفـــام الروائيـــة فـــي 
الفيلـــم  ومفهـــوم  الســـعودية،  الســـينما 
الســـعودي وشعرية الســـينما وجماليتها، 
باإلضافـــة إلى ندوة “ماســـتر كاس” عن 
التعامـــل القانونـــي فـــي منصـــات البـــث 

العالمية. 
وســـيفتتح دورة المهرجـــان لهـــذا العـــام 
فيلـــم “رقـــم هاتـــف قديـــم”، مـــن تأليـــف 
وإخـــراج علـــي ســـعيد، وبطولـــة يعقوب 
الفرحـــان، وقد حاز ســـيناريو هذا الفيلم 
فيلـــم  ســـيناريو  أفضـــل  جائـــزة  علـــى 
قصيـــر في معمل الســـيناريو الذي عقده 
المهرجـــان في الـــدورة الســـابقة، عنوان 
الفيلـــم مســـتوحى مـــن قصيدة شـــهيرة 
للشـــاعر العراقـــي الراحـــل أخيـــرًا، مظفر 
النـــواب، يجســـد فيـــه بطل الفيلـــم أزمة 
منتصـــف العمـــر، وصراعـــه خالهـــا مـــع 

خياراتـــه وقراراته، ونظرتـــه إلى الحياة 
فـــي هـــذه المرحلـــة العمريـــة الحرجـــة، 
يشار إلى أن تصوير الفيلم تم كاماً في 
المنطقة الشـــرقية، بطاقم سعودي، وهو 
التجربة األولى لعلي سعيد في اإلخراج 
السينمائي، بعد أن خاض تجربة التأليف 

في فيلمي “ليمون أخضر” و”بوصلة”.
األفـــام الــــ 8 التي تشـــارك في مســـابقة 
األفـــام الطويلـــة هي: “قبل أن ننســـى”، 
امـــرأة”،  و”حيـــاة  و”كيـــان”،  و”جنـــون”، 
و”خلنـــي  الضائـــع”،  الوقـــت  و”زبانيـــة 
و”قواريـــر”.  و”قرقيعـــان”،  ســـاكت”، 
واألفـــام التـــي تضّمها مســـابقة األفام 
القصيـــرة هـــي: “نور شـــمس”، و”أشـــياء 
ما قلتهـــا”، و”أبو بشـــير”، و”الحذاء الذي 
يصغـــر كل ليله”، و”مســـكون”، و”عروس 
البحر”، و”حلم صغير”، و”زوال”، و”وسط 
المســـافة”، و”ُحَجـــر”، و”ديـــار حســـمى”، 
و”نافـــذة  و”أرجيحـــة”،  و”الوحـــش”، 
الحيـــاة”، و”جـــوي”، و”حـــوض األحام”، 
و”الجـــره: حكايـــة أثـــر”، و”جمـــع مذكـــر 

تالف”، و”رقم هاتف قديم”، و”هذا العالم 
رائع”، و”واحد على أربعمية”، و”متازمة 
البطن المسطح”، و”عثمان”، و”عز لموالنا 

و”دراعـــة”،  ورق”،  و”شـــاي  الســـلطان”، 
و”من ذاكرة الشمال”، و”الهث”.

ضمـــن  فيلمـــًا   33 المهرجـــان  ويعـــرض 

برامجـــه الموازية، من بينهـــا “المخادع 
والســـلحفاة”،  و”األرنـــب  المحتـــرف”، 
المغيـــب”،  و”حتـــى  شـــجرتي”،  و”مـــن 

و”أرواح عابرة”.
فيلمـــًا   33 المهرجـــان  أيضـــًا  ويعـــرض 
بينهـــا  مـــن  الموازيـــة،  برامجـــه  ضمـــن 
و”األرنـــب  المحتـــرف”،  “المخـــادع 
والســـلحفاة”، و”من شـــجرتي”، و”حتى 

المغيب”، و”أرواح عابرة”.
العـــام  هـــذا  المهرجـــان  ســـوق  ويأتـــي 
مختلفـــًا عن الـــدورات الســـابقة، حيث 
يقـــام فـــي القاعـــة الكبرى لمركـــز الملك 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء(، 
التـــي  المشـــاركة  الجهـــات  وســـتتمكن 
يفوق عددها 24 جهة رسمية وشركات 
عـــرض  مـــن  وعالميـــة  محليـــة  إنتـــاج 
األفـــام  لصنـــاع  وبرامجهـــا  خدماتهـــا 

السعوديين. 
يفتتـــح ســـوق اإلنتـــاج ألكثـــر مـــن 10 
ســـاعات، حتى ختام الســـوق. ويتمكن 
صنـــاع األفـــام من مناقشـــة الشـــركات 
وعرض مشاريعهم بشـــكل مباشر على 
المشـــاركين، كمـــا يقـــدم مهرجـــان هـــذا 
العام جوائز دعم بقيمة 150 ألف ريال، 
مقسمة كالتالي: 100 ألف ريال ألفضل 
مشـــروع لفيلم روائي طويل، و50 ألف 
ريال ألفضل مشـــروع فيلم قصير، كما 
تقدم عدد من الشركات دعمها المباشر 

للمشاريع.
 وتعمل ســـوق اإلنتـــاج في هذه الدورة 
الثامنة على تنظيم برامج ثقافية، تلقي 
الضـــوء على مختلـــف نواحـــي اإلنتاج 
وصناعة األفام في الســـعودية، ومنها 
3 جلســـات حواريـــة؛ يقدمهـــا )صندوق 
التنمية الثقافي، نيوم، مؤسســـة البحر 
األحمـــر(، ويقيـــم 2 ماســـتر كاس عـــن 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية وبنـــاء مواقع 

التصوير.

ن مهرجان “أفالم السعودية” و“رقم هاتف قديم” فيلم االفتتاح 80 فيلمًا يدشِّ
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قفـــزت قيمـــة الصادرات النفطية وغير النفطية في الربع األول من العام الجاري 
بنسبة 66.2 %؛ األمر الذي يحقق فوائض مالية القتصاد البحرين.

وأظهرت بيانات رســـمية أن صادرات البحرين في الربع األول 2022 بلغت نحو 
2.7 مليار دينار مقارنة بنحو 1.7 مليار دينار في العام 2021.

وارتفعـــت الصـــادرات النفطية للبحرين بنحو 70 % على أســـاس ســـنوي، وذلك 
مـــن 807 مالييـــن دينار في الربع األول من العـــام الجاري لتبلغ 1.37 مليار دينار 
فـــي الربع األول من 2022. وجاءت الزيادة في قيمة صادرات النفط البحرينية 

مدفوعة بزيادة أسعار النفط في السوق العالمية. 
وقفـــزت أســـعار النفط من نحو 70 دوالرا قبل نحـــو عام لتبلغ ذروتها في مارس 

الماضي عند قرابة 123 دوالرا للبرميل في مستويات تاريخية.
كمـــا قفـــزت الصادرات غير النفطية بنحو 38 % وذلك من 869 مليون دينار في 
الربع األول 2021، لتبلغ 1.4 مليار دينار. وســـاهم ارتفاع اإليرادات النفطية في 
تحقيـــق البحريـــن فوائض ماليـــة في الميزان التجاري في الربـــع األول من العام 

الجاري بنحو 555 مليون دينار، ليكون أعلى فائض في الفترة الماضية.
وكانت البحرين حققت عجزاً في الميزان التجاري في الربع األول من 2021،  «

حيث كانت البحرين تسجل عجوزات مالية مستمرة في الحساب الجاري 
على خلفية انخفاض أسعار النفط.

صـادرات النفـط البحـرينيـة تقفـز 
%70 وتنعــش االقتصــاد

علي الفردان

مدرسة النور العالمية تفوز بـ”تحدي التداول االستثماري”
نظمتها بورصة البحرين على مستوى المدارس الخاصة

حصلت مدرســـة النور العالمية على 
المركـــز الثالث في مســـابقة التداول 
مســـتوى  علـــى   2022 االســـتثماري 
المـــدارس الخاصة، وهي المســـابقة 
التـــي  نظمتها بورصـــة البحرين، في 
حفـــل توزيـــع الجوائـــز الكبيـــر الـــذي 
أقيـــم فـــي 8 مايـــو 2022 فـــي معهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والماليـــة. إذ يتـــم تشـــغيل التـــداول 
االستثماري كمحاكاة مالية تنافسية 
تهـــدف إلى تزويد الطـــالب بتجارب 
الماليـــة  األســـواق  واقعيـــة تحاكـــي 

المحلية والدولية.
العالميـــة،  النـــور  مدرســـة  واحتلـــت 
إحـــدى المـــدارس الخاصـــة )اإلحدى 
عشـــرة( المشـــاركة، المرتبـــة األولـــى 
فـــي فئتيـــن فرعيتيـــن ألفضـــل أداء 
مالـــي في ســـوق الواليـــات المتحدة 

وأعلـــى عائد في الســـوق األميركية. 
قاد مستشـــار االســـتثمار في شـــركة 
البحريـــن الوطنيـــة القابضـــة الفريق 

لتحقيق النجاح.
مـــن الالفـــت للنظر أن مدرســـة النور 
العالميـــة كانـــت المدرســـة الوحيـــدة 
فـــي برنامـــج التـــداول االســـتثماري 
التي لـــم تنتهك أي قواعد من خالل 

الحفـــاظ علـــى رصيـــد نقدي بنســـبة 
%10  قبـــل انتهـــاء فتـــرة التـــداول. 
المدرســـة  احتلـــت  لذلـــك،  نتيجـــة 
المرتبـــة األولـــى فـــي إدارة المخاطر 
بناًء على النسبة المحددة والترتيب 
العـــام. وحصل المشـــاركون: ياســـث 
شـــمودية، وناصر محمد علي ناصر، 
وشـــهير أميـــر، ومحمـــد طـــه كريـــم، 

وصالح ســـامي يوكســـيل، ومشـــعل 
باسم علي إبراهيم، وميرزا إبراهيم، 
على 2000 دينار بحريني إلى جانب 
شهادات وكأس من محافظ مصرف 
محمـــد  رشـــيد  المركـــزي  البحريـــن 
المعـــراج.  وتســـلم الدكتـــور محمـــد 
مشـــهود شـــهادة تقديرية مـــن وزير 
التربيـــة والتعليـــم الدكتـــور  ماجـــد 
علـــي النعيمـــي لجهوده التـــي مّكنت 
الفريـــق مـــن تحقيـــق إنجـــاز الفـــت 

تفخر به المملكة.
أعرب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ 
البالغـــة  ســـعادته  عـــن  علـــي حســـن 
بهـــذه النتيجة الممتـــازة، وهنأ مدير 
حليـــوة  أميـــن  األســـتاذ  المدرســـة 
الطلبـــة، وتمنى لهـــم التوفيق الدائم 
في حياتهـــم العلميـــة والعملية، وأن 

تكلل جهودهم بالنجاح الباهر.

بالجامعــة  الشــرق أوســطية  العربيــة والدراســات  اللغــة  يســتضيف مركــز 
األهليــة، تحــت رعايــة الرئيــس المؤســس للجامعــة األهلية ورئيــس مجلس 
أمنائهــا البروفيســور عبــدهللا يوســف الحــواج، العالــم العراقــي المتخصص 
في النقد والبالغة وعضو الهيئة األكاديمية بالجامعة التقنية الشمالية في 
العــراق الدكتــور محمود خليــف خضير الحياني لينتدي عــن البالغة العربية 
بين اإلنتاج العقلي والتأويل الجمالي، وذلك في الساعة 12 ظهرًا من اليوم 

)الخميس( 2 يونيو 2022.

العربيـــة  اللغـــة  مركـــز  رئيـــس  ودعـــا 
أوســـطية  الشـــرق  والدراســـات 
فرحـــان  عبدالنبـــي  علـــي  الدكتـــور 
أســـاتذة الجامعـــة وطلبتهـــا وعمـــوم 
هـــذه  لحضـــور  البحرينـــي  الجمهـــور 
النـــدوة عبـــر منصـــة الـ”تيمـــز”، والتي 
تديرهـــا الدكتـــورة رفيقـــة بـــن رجب 
فيما ســـيعقبها تعقيـــب للدكتور علي 

عمران.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلســـلة من 
األنشـــطة والفعاليـــات التـــي يقيمهـــا 

مركز اللغة العربية والدراسات الشرق 
أوســـطية بالجامعـــة األهليـــة بهـــدف 
والبحثـــي  العلمـــي  االهتمـــام  تعزيـــز 
الشـــرق  والعلـــوم  العربيـــة  باللغـــة 
أوســـطية مـــن خـــالل تنظيـــم العديد 
من األنشطة والفعاليات والمؤتمرات 
المهتمة بقضايا اللغة والشعر واألدب 
الحديـــث ومختلـــف العلـــوم والفنون 

المتصلة باللغة العربية.
العراقـــي  الناقـــد  تجربـــة  وتشـــكل 
خضيـــر  خليـــف  محمـــود  الدكتـــور 

الحيانـــي تجربـــة نقدية رائـــدة وذات 
مميـــزات متعـــددة خصوصـــًا مـــع مـــا 
تميزت به من استنادها لمجموعة من 
الفلســـفات المتعددة، وســـبرها أغوار 
األســـس والمفاهيم األصيلـــة للبالغة 
التجـــارب  مـــن  العديـــد  فـــي  والنقـــد 

والحضارات اإلنسانية.

محمود الحياني

عبر منصة ”تيمز”

“األهلية” تستضيف الحياني في ندوة عن النقد والبالغة
للمســـؤولية  الدولـــي  الســـفير  حصـــل 
مصـــارف  جمعيـــة  ورئيـــس  المجتمعيـــة 
البحريـــن، عدنـــان يوســـف، على الوســـام 
العربـــي لاللتزام المســـؤول للعـــام 2022، 
العمـــل  جائـــزة  فعاليـــات  ضمـــن  وذلـــك 
اإلنساني لدول مجلس التعاون الخليجي 

التي أقيمت أخيرًا في الكويت.
وأقيمت مراســـم التقليد الرسمي ليوسف 
في مكتبه بالمنامة، وشـــارك في التكريم 
ممثلـــو الشـــبكة اإلقليميـــة وهم: الســـفير 
الدولـــي للمســـؤولية المجتمعيـــة صـــالح 
بـــن علي عبدالرحمن، والتنفيذي للشـــبكة 
اإلقليمية للمســـؤولية االجتماعية حســـن 
جاســـم الجاســـم الرئيـــس، ورئيـــس مركز 
الفعاليـــات المســـؤولة بالشـــبكة اإلقليمية 
للمســـؤولية االجتماعيـــة عـــارف إبراهيم 

المحرم. 
وأعـــرب يوســـف عـــن تشـــرفه بالحصول 
على الوســـام العربـــي لاللتزام المســـؤول 

للعـــام 2022 ضمن فعاليـــات جائزة العمل 
اإلنساني  تحت مسمى “دورة المغفور له 
الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة رحمه 
هللا”، وبرعايـــة وزير الخارجيـــة الكويتي 
الشـــيخ أحمد الناصـــر الصبـــاح وبحضور 
خليجي وعربي رفيع المستوى، وبتنظيم 
للمســـؤولية  اإلقليميـــة  الشـــبكة  مـــن 
االجتماعية وشـــراكة مع جمعية الســـالم 
لألعمال اإلنســـانية والخيرية، وبالتعاون 

العربـــي للتخطيـــط ومعهـــد  المعهـــد  مـــع 
اإلنجاز المتفوق للتدريب واالستشارات.

وأشـــار إلى أن هذا الوســـام يســـتحقه كل 
أهـــل البحريـــن الذين عرفوا علـــى الدوام 
بالكـــرم والجـــود والبـــذل والعطـــاء داخل 
البحريـــن وخارجها، مشـــيرًا إلى أن العمل 
الخيـــري واإلنســـاني في البحريـــن انتقل 
علـــى  تقـــوم  متقدمـــة  مســـتويات  إلـــى 

االبتكار وكفاءة االستجابة.

 ضمن فعاليات “العمل اإلنساني” لدول المجلس 

عدنان يوسف ينال الوسام العربي لاللتزام المسؤول 2022

عدنان يوسف يتسلم الوسام العربي

ممتلكات تلتقي شركاتها وتستعرض استراتيجيتها.. خالد بن عبداهلل: 

مواصلة دعم النمو االقتصادي بتطوير األصول والسعي نحو الفرص الجديدة
برعاية كريمة من الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات(، 
صنــدوق الثــروة الســيادي لمملكــة البحريــن، نظمــت “ممتلــكات” صباح أمــس فعالية “لقاء شــركات ممتلكات” بحضــور أصحاب المعالي والســعادة 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، وفريــق عمل ممتلكات، وبمشــاركة الشــركات التابعة لها، وذلك لمناقشــة اإلســتراتيجية االســتثمارية المطورة والداعمة 

لجهود النمو االقتصادي للمملكة.

خالـــد  الشـــيخ  ه  نـــوَّ المناســـبة،  بهـــذه 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بالـــدور المهم 
الـــذي تضطلع به الشـــركة ضمن فريق 
النمـــو  برامـــج  دعـــم  فـــي  البحريـــن 
االقتصـــادي للمملكـــة بقيـــادة حضـــرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
كما أوضح الشيخ خالد بن عبدهللا أن 
اإلســـتراتيجية الجديـــدة التي أعلنت 
عنهـــا “ممتلكات” مطلـــع مايو الماضي 
ســـتمكن الشـــركة مـــن مواصلـــة دعـــم 
النمـــو االقتصـــادي للمملكـــة من خالل 
تطوير األصول والســـعي نحو الفرص 
االســـتثمارية الجديدة المتماشـــية مع 
المتطلبـــات االقتصاديـــة، وبالشـــراكة 

مع جميع القطاعات.
وقـــد تضمنـــت الفعاليـــة التـــي امتدت 
علـــى مـــدار يـــوم كامـــل ورش عمـــل 
مبـــادئ  عـــن  نقاشـــية  وحلقـــات 
التـــي  الجديـــدة  اإلســـتراتيجية 
تمحـــورت بشـــأن اإلدارة التشـــاركية، 
مجالـــس  ضمـــن  الفاعـــل  والتمثيـــل 
اإلدارة، كما تمت مناقشة واستعراض 
قصـــص نجـــاح عـــدد من المؤسســـات 
وفـــق  إداراتهـــا  تتـــم  التـــي  الدوليـــة 
المبادئ نفسها، باإلضافة إلى التجارب 
تطبيـــق  فـــي  لممتلـــكات  الناجحـــة 
الملكيـــة الفاعلـــة واإلدارة التشـــاركية 
مع شركاتها والدروس المستفادة من 
هذه التجارب وكيفية تطبيقها بشكل 
عام وأهمية مشاركة فرق اإلدارة في 

تطبيق هذه اإلستراتيجية. 
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لممتلـــكات، خالد الرميحـــي، في كلمة 
له خـــالل الفعاليـــة: “إن لقاء شـــركات 

)ممتلكات( ساهم في إلقاء المزيد من 
الضوء علـــى تفاصيل اإلســـتراتيجية 

االستثمارية المطورة لممتلكات”.
وأوضح الرميحي أنه تم خالل اللقاء 
عـــرض ومناقشـــة دور ممتلـــكات فـــي 
دعم شـــركات محفظتها االستثمارية؛ 
بهـــدف زيـــادة العوائد، وخلـــق المزيد 
الســـوق  فـــي  العمـــل  فـــرص  مـــن 
المحلـــي، باإلضافة إلـــى تطوير فرص 
مـــع  تتماشـــى  جديـــدة  اســـتثمارية 
المتطلبات االقتصادية للمملكة ضمن 

قطاعـــات جديدة مثل األمن الغذائي، 
الماليـــة، وتكنولوجيـــا  والتكنولوجيـــا 
القطاع الصحي، وتصنيع التطعيمات 

وغيرها.
وتضـــم محفظـــة “ممتلكات” مـــا يزيد 
عـــن 50 شـــركة تقـــع غالبيـــة حصصها 
ضمن شركات إســـتراتيجية بحرينية 
تســـاهم بحوالـــي 18 % مـــن الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي، كمـــا توفـــر أكثـــر 
مـــن 12 ألـــف وظيفـــة متخصصة في 
البحريـــن، وقـــد ســـاهمت بالميزانيـــة 

العامـــة بإجمالي بلغ 100 مليون دينار 
ولنهايـــة   2017 العـــام  مـــن  بحرينـــي 
العـــام 2021. وكمـــا تحتـــوي محفظة 
“ممتلـــكات” علـــى عـــدد من الشـــركات 
الرائدة في مختلف الصناعات بمملكة 
البحرين أبرزها طيران الخليج، وألبا، 
الوطنـــي،  البحريـــن  وبنـــك  وبتلكـــو، 
باإلضافة إلى ذلـــك تتضمن المحفظة 
اســـتثمارات مباشـــرة خارج البحرين، 
عالوة على برامج االستثمار المشترك 

مع صناديق عالمية رائدة.

الشيخ خالد بن عبداللهخالد الرميحي

مـــن مصـــدر مطلـــع  “البـــالد”  علمـــت 
أن غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
تعتـــزم إنشـــاء نـــاٍد لرجـــال األعمال، 
وذلـــك ضمـــن المرافق التـــي توفرها 
الغرفـــة ألعضائهـــا فـــي مبنـــى بيـــت 
التجار، بمنطقة الســـنابس”. وأضاف 
يكـــون  أن  المتوقـــع  “مـــن  المصـــدر 
الدائريـــة  العليـــا  القبـــة  فـــي  النـــادي 
لمبنى الغرفة، وسيتكون من طابقين 
ويكـــون كاشـــًفا لمدينـــة المنامـــة من 
جميـــع الجهـــات”، منوًها بـــأن الغرفة 
األعمـــال  رجـــال  بعضويـــة  ترحـــب 
وأصحاب اتخاذ القـــرار من أعضائها 
أن  إلـــى  مشـــيرًا   ،“ غيرهـــم  ومـــن 
النادي ســـيكون فرصة جيدة لتهيئة 

البيئة المخصصـــة لتحقيق األهداف 
االســـتثمارية الفعالـــة والناجحة في 

البحرين”.
إنشـــاء  تعتـــزم  “الغرفـــة  أن  وتابـــع 
مجموعـــة مـــن المطاعـــم والمقاهـــي 
واالســـتراحات والقاعـــات الجتمـــاع 
رجـــال األعمال، في مقر النادي، وفق 
أحـــدث التصاميـــم والتقنيـــات، على 
أن يكون النـــادي قناة اتصال ونقطة 
التقاء لرجال األعمال والمســـتثمرين 

العالميين القادمين إلى البحرين”.
وأردف “إنـــه ســـيتم تجهيـــز النـــادي 
الســـتقبال وفود من خـــارج البحرين 
ز لتنظيم فعاليـــات ألعضاء  وســـيجهَّ
الغرفة ولغيرهم من أعضاء النادي”.

“الغرفة” تعتزم احتضان ناٍد لرجال األعمال
المحرر األقتصادي



لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  افتتـــح 
التنظيم العقاري “ريرا”، الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة، صباح أمـــس، “معرض 
الكوهجـــي لمراحل التطويـــر العقاري” في 
مقر الشـــركة بخليـــج البحرين. وهو األول 
مـــن نوعه فـــي مملكة البحريـــن،  يتم فيه 
عـــرض مراحـــل التطويـــر وتقنيـــات البناء 
الحديثـــة المســـتخدمة في تطويـــر وبناء 

مشاريع األبراج الشاهقة. 
وبهذه المناســـبة، صـــرح الرئيس التنفيذي 
لشركة الكوهجي للتطوير العقاري، محمد 
عبـــد الغفـــار الكوهجـــي، قائـــاً “معرضنـــا 
العقـــاري  للتطويـــر  مرحلـــة   14 يشـــمل 
تتضمن أعلى مســـتويات الجودة والخبرة 
العقاريـــة  األصـــول  معـــًا وإدارة محفظـــة 

البيـــع  وإعـــادة  البيـــع  خدماتهـــا  وتشـــمل 
والتأجيـــر بما يحقق عوائد مجزية. وتدير 
الشـــركة أكثر مـــن 11 عقارًا ومـــا يزيد عن 
3000 وحدة ســـكنية من الشـــقق السكنية 
الفاخـــرة”، مضيفـــا “نحتفل اليـــوم بإطاق 
ثاثـــة أبـــراج جديدة بـــرج فندقـــي تحت 
اســـم رويال إمباسدور وبرج شقق سكنية 
تـــاون  للتمليـــك واإليجـــار وبـــرج  فاخـــرة 
هاوس”، مشـــيرا إلـــى أن األبـــراج التي بها 
أكبر مســـاحة، تـــاون هاوس فـــي البحرين 

مساحته 850 مترا.
“نمتلـــك  بالقـــول  الكوهجـــي  واســـتطرد 
مشـــاريع أبـــراج ســـكنية شـــاهقة االرتفاع 
مميـــزة وفريدة، شـــهدها القطـــاع العقاري 
الســـكني منـــذ أكثـــر مـــن 15 عامـــًا، تمكنـــا 
فيهـــا مـــن إعـــادة تعريـــف مفهـــوم الحيـــاة 
العصريـــة فـــي األبـــراج الســـكنية وتقديم 

كل مـــا هـــو جديـــد ومبتكـــر في مســـيرتنا 
ضمن سلســـلة أبراج ســـكنية متعددة منها 
مـــا يتضمن أكثـــر من 800 وحدة ســـكنية، 
ومنها ما تضمن 190 وحدة سكنية فاخرة 
تتميـــز بحلتهـــا الفخمة، وتحتـــوي جميعها 
على خدمات ومرافق مشـــتركة للمقيمين 
الخمـــس  منتجعـــات  خدمـــات  تضاهـــي 
نجـــوم من بـــرك ســـباحة ال متناهية ونواد 
رياضية  ودور عرض سينما ومراكز ألعاب 
األطفـــال وقاعات متعددة االســـتخدامات 
للمناســـبات الخاصة. وكان آخر ما قدمناه 
مـــن مفهوم جديد هو المكاتب المشـــتركة 
وأول شـــاطئ صناعـــي فـــي بـــرج ســـكني 
شاهق، مما يعكس إمكانياتنا على مواكبة 
متطلبات العميل وفهم احتياجات السوق 
مـــن خـــال دراســـة المتغيـــرات التـــي قـــد 

تطرأ”. 

إعـــادة تعريف مفهوم الفخامة في األبراج 
السكنية

من جهة أخرى، قال الكوهجي “لدينا عمق 
في فهـــم احتياجات الســـوق والمتطلبات 

التشـــغيلي  الـــذراع  خـــال  مـــن  الســـكنية 
لدينا شـــركة )رويال أمباسدور( التي تدير 
حتـــى اآلن أكثـــر مـــن 11 برجًا ســـكنيًا في 
محفظتهـــا إلدارة األصـــول العقاريـــة التي 

تمتد خبراتها ألكثر من 15 ســـنة في إدارة 
الســـكنية”،  األبـــراج  داخـــل  المجتمعـــات 
مضيفـــًا “ نواصـــل التطـــور اســـتنادًا إلـــى 
فكـــر تشـــغيلي مســـتنير، كمـــا ُيســـهم فـــي 
خلق فلســـفة تطوير تتماشـــى مع فلســـفة 
االســـتثمار الرابـــح الذي يعـــود بالنفع على 
المـــاك مـــع تقديـــم تجربـــة عميـــل رائـــدة 
أثبتـــت جدواهـــا على مر األعوام الســـابقة 
ومكنتنـــا من تقديم تجربة عميل متكاملة 
ومتناغمة في البيع وما بعد البيع والتأجير 

تتماشى مع أهداف المطور”. 
واختتـــم بالقول “مازلنا اليوم في تحدٍّ مع 
أنفســـنا للســـعي إلى خلق كل ما هو جديد 
ومواكب لمتطلبات العميل والحفاظ على 
المكانـــة التي حققتها الكوهجـــي العقارية 
فـــي عالم التطوير العقاري على المســـتوى 

اإلقليمي”.

الرئيس التنفيذي لـ “ريرا” يدشن معرض الكوهجي لمراحل التطوير العقاري
األول من نوعه باستخدام تقنيات بناء مشاريع األبراج الشاهقة

ثّمن رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة، 
توجيهــات ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفة، بشــأن االســتمرار فــي تبني كافة الجهــات الحكومية للمبــادرات التي 
تضمــن تطويــر وتحســين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة وبما يتناســب 

مع ركب التطوير والتقدم، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

وأّكد الشـــيخ محمـــد بن عيســـى أّن تفّضل 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، بتكريـــم صنـــدوق العمل 
“تمكيـــن” ممّثـــاً بمركـــز خدمـــات العمـــاء 
الخدمـــة  مراكـــز  ضمـــن  الســـيف،  بمجّمـــع 
الحكوميـــة الحاصلـــة علـــى تصنيـــف الفئة 
مراكـــز  تقييـــم  برنامـــج  ضمـــن  الذهبيـــة 
الخدمـــة الحكوميـــة “تقييـــم 3”، يـــدل على 
حـــرص ســـموه علـــى تعزيـــز الجهـــود فـــي 
مواصلـــة تطوير العمل الحكومي من خال 
رفع كفـــاءة تقديم الخدمـــات وتعزيز روح 

اإلبداع واالبتكار وحب التمّيز واإلنجاز من 
أجل تلبية تطلعـــات المواطنين والمقيمين 

وزيادة رضاهم عن الخدمات الُمقّدمة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــاد  جانبـــه،  ومـــن 
لصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، حســـين محمد 
المســـتمّرة لصاحـــب  بالتوجيهـــات  رجـــب، 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء، بشـــأن مواصلة رســـم السياســـات 
ووضع المعايير التي تسهم في زيادة تعزيز 
البيئـــة التنافســـية فـــي تقديـــم الخدمـــات 
الحكومية، مبينا بأن “تمكين” تســـعى دائمًا 

إلـــى تطوير خدماتهـــا المقدمة عبـــر توفير 
منصات خدماتيـــة متعددة قائمة على أبرز 
وأحـــدث التقنيـــات الرقميـــة ووفًقـــا ألعلى 
المعايير المعتمدة، وذلك تماشـــيًا مع خطة 
التحول الشاملة التي أطلقتها مؤخرًا سعيًا 
لخلـــق األثـــر االقتصـــادي األكبـــر، وتحفيـــز 
المؤسسات على توظيف دعم “تمكين” في 

االســـتثمار والتوظيـــف والتدريب لتحقيق 
المزيد من النمو والتوسع.

وتابـــع رجـــب بـــأّن حصـــول “تمكيـــن” على 
تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج “تقييم 
3” يأتي امتـــداًدا لجهودها وإنجازاتها على 
مدى الخمســـة عشر عامًا الماضية في دعم 
االقتصـــاد الوطنـــي وتقديـــم أعلـــى معايير 

الخدمـــة لكافـــة األفـــراد والمؤسســـات، بما 
يتماشـــى مـــع توجهاتها االســـتراتيجية من 
تهـــدف  مبـــادرات  حزمـــة  تضميـــن  خـــال 
إلـــى رفع مســـتوى رضـــا العمـــاء في خطة 
التحـــول الشـــاملة التـــي تشـــهدها تمكيـــن 
فـــي  يســـاهم  وبمـــا  الراهـــن  الوقـــت  فـــي 
تحقيـــق األولويـــات الوطنيـــة كجـــزء مـــن 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي لتطويـــر أداء 
المؤسســـات واألفـــراد وزيـــادة إنتاجيتهـــم 

وتعزيز األثر االقتصادي المنشود.
وذكـــر بأن مراكـــز “تمكين” لخدمـــة العماء 
توّفر تجربة خدماتية مختلفة تتناسب مع 
احتياجـــات العماء فـــي كل مرحلة، حيث 
تم تفعيـــل منصة الفـــرع االفتراضي خال 
فترة جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19( 
لضمان استمرارية تقديم الخدمات، والتي 
تتيح فرصة التواصل مع مستشاري خدمة 

العمـــاء مـــن ذوي الكفـــاءة والخبـــرة عـــن 
طريق االتصال المرئي. كما تم اســـتحداث 
نظام المواعيد المســـبقة لضمـــان الحصول 
للعمـــاء،  علـــى تجربـــة سلســـلة وســـريعة 
وباإلضافـــة إلى ذلك، فقد حرصت “تمكين” 
للعمـــاء  المقدمـــة  تنويـــع خدماتهـــا  علـــى 
عبـــر تدشـــين خدمـــة المســـاعد االفتراضي 
فـــي الموقـــع اإللكترونـــي باللغتيـــن العربية 
واالنجليزيـــة علـــى مـــدار الســـاعة، والتـــي 
توفـــر فرصة التعـــرف على جميـــع البرامج 
هـــذا  بـــأن  منوهـــًا  المقدمـــة،  والمبـــادرات 
التكريـــم لتمكيـــن هـــو الثالث علـــى التوالي 
لمركـــز خدمـــة العمـــاء في مجمع الســـيف، 
كمـــا ســـبق لمركز خدمـــة العمـــاء في بيت 
التصنيـــف  ذات  علـــى  الحصـــول  التجـــار 

الذهبي من هذا البرنامج.

“تمكين”: توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء ُتعّزز اإلبداع بتقديم األفضل للمواطن
بمناسبة حصول مركز خدمات العمالء بالسيف على التصنيف الذهبي

الشيخ محمد بن خليفة مفتتحا المعرض

جهـــود  تكثيـــف  عـــن  “تمكيـــن”  أعلنـــت 
التعـــاون مـــع مجلس التنميـــة االقتصادية 
ضمـــن إحـــدى برامـــج تمكيـــن التـــي تركز 
علـــى تشـــجيع جـــذب اســـتثمارات نوعية 
للمملكـــة بمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف خطة 
دعـــم  خـــال  مـــن  االقتصـــادي  التعافـــي 
تمكين لاســـتثمار والتوظيـــف والتدريب 
في كل القطاعـــات االقتصادية وباألخص 
القطاعات الواعدة. حيث وقعت “تمكين” 
اتفاقيـــة دعـــم مشـــروع شـــركة “ألياســـتر” 
العالميـــة وذلـــك لتأســـيس المصنـــع األول 
وإنتـــاج  األلومنيـــوم  حبيبـــات  لتكريـــر 
العربـــي.  الخليـــج  فـــي منطقـــة  الســـبائك 
ويأتـــي ذلك التعـــاون من منطلـــق تحقيق 
وتعزيـــز  الصناعـــة  لقطـــاع  نوعيـــه  نقلـــة 
مكانة مملكـــة البحرين االقتصادية كمركز 
عالمـــي للصناعات المتطورة والمســـتدامة 
خصوصـــًا فـــي الصناعـــات الواعـــدة مثـــل 
صناعة األلمنيوم المتوسطة والتحويلية.

تعتبر سلســـة مصانع “ألياســـتر” اإلسبانية 
الموجـــودة فـــي 11 دولة حـــول العالم من 
عـــن  المســـؤولة  العالميـــة  المصانـــع  أهـــم 
إنتـــاج ســـبائك األلومنيـــوم عاليـــة الجودة 

الســـتخدامها فـــي أغـــراض متعـــددة فـــي 
اســـتطاعت  حيـــث  الصناعـــات.  مختلـــف 
“ألياســـتر” خـــال ســـنوات عملهـــا الممتدة 
 800 مـــن  أكثـــر  1974 خدمـــة  عـــام  منـــذ 
عميـــل مـــن 75 دولـــة مختلفـــة. ولتوســـيع 
نطـــاق عملها في منطقة الخليج والشـــرق 
األوســـط، قامـــت “ألياســـتر” بالتكيـــف مع 
الظـــروف المســـتجدة بمرونـــة نظـــرًا لتأثر 
ســـال التوريـــد وتمديـــد مراكـــز التصنيـــع 
أول  تدشـــين  عبـــر  وذلـــك  بهـــا،  الخاصـــة 
مصنع لتكريـــر حبيبات األلومنيوم وإنتاج 
الســـبائك الرئيســـية خـــارج اســـبانيا فـــي 
البحريـــن. ويعتبـــر هذا المصنـــع األول من 
نوعـــه فـــي المنطقـــة حيث سيســـاهم في 
تلبية الطلب المتزايد إقليميًا وعالمًيا على 
منتجات األلمنيوم عالية الجودة وبنســـبة 

تصدير تصل إلى 87 %.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لصنـــدوق العمل 
علـــى  “تمكيـــن”،  حســـين محمـــد رجـــب، 
جميـــع  لدعـــم  الجهـــود  تكثيـــف  أهميـــة 
القطاعـــات وخصوصـــًا القطاعات الواعدة 
كالقطـــاع الصناعـــي، لمـــا له مـــن دور كبير 
في نمـــو االقتصاد وتوفير فرص وظيفية 

الوطنيـــة.  للكـــوادر  ومســـتدامة  نوعيـــة 
وفيما يخص دعم تمكين لتأسيس مصنع 
“ألياستر” في البحرين قال رجب  “يضيف 
هـــذا التعاون قيمـــة كبيرة لقطـــاع صناعة 
األلمنيـــوم التحويليـــة، والتي تعتبر إحدى 
اهـــم المجـــاالت الصناعيـــة الواعـــدة للنمو 
فـــي مملكـــة البحرين بناء علـــى توافر كل 
عوامـــل النجـــاح من حيـــث وجـــود المواد 
األوليـــة المقدمـــة مـــن ألبـــا )أكبـــر مصهـــر 
لأللمنيـــوم في العالم خارج الصين( وتوفر 

البنية التحتية والكوادر الوطنية المؤهلة 
وغيرهـــا من المميـــزات بحيث يتـــم تلبية 
الخليـــج  منطقـــة  فـــي  المتزايـــد  الطلـــب 

والشرق األوسط”.
باإلضافـــة إلى ذلك أشـــاد  رجـــب بالجهود 
المشـــتركة بيـــن تمكيـــن ومجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
وكل  وألبـــا  وممتلـــكات  والســـياحة 
المؤسســـات األخرى ضمن فريق البحرين 
التـــي ســـاهمت فـــي تنفيـــذ ونجـــاح هـــذا 

المشروع. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أعـــرب  جهتـــه،   مـــن 
العالميـــة  ألياســـتر  مصانـــع  لمجموعـــة 
لهـــذا  ســـعادته  عـــن  مارتينيـــز  ســـيرجيو 
وجميـــع  البحريـــن  مـــع  المثمـــر  التعـــاون 
الجهـــات المعنيـــة وأضـــاف قائـــا: “تتميـــز 
مملكـــة البحريـــن بالعديـــد مـــن المقومات 
العاليـــة التي ســـاهمت فـــي اتخاذها كمقر 
المنطقـــة،  فـــي  ألياســـتر  رئيســـي لمصنـــع 
كتميز موقعها الجغرافي في قلب الخليج 
العربي، ووجود الكفـــاءات المحلية عالية 
الجـــودة، إضافـــًة إلـــى اتفاقيـــات التجارة 
مـــن  نكـــون جـــزءًا  بـــأن  الحـــرة. يســـعدنا 
التوجـــه اإلســـتراتيجي لتمكين الذي يركز 
علـــى النمـــو والتأثير، وذلك تماشـــيًا مع ما 
تشـــهده مملكة البحرين من تطور متنامي 

في قطاع الصناعة.”
ســـاهمت تمكين طيلة ســـنوات عملها في 
تقديـــم الدعـــم الـــازم لمؤسســـات قطـــاع 
الصناعـــة، والتـــي يقدر عددهـــا بما يقارب 
3967 مؤسســـة، وذلك عـــن طريق تقديم 
حلـــول دعـــم مختلفـــة تمثلت فـــي تقديم 
المنح المالية المتعلقة بدعم شـــراء اآلالت 

الخدمـــات  وتوفيـــر  الازمـــة،  والمعـــدات 
التســـويقية، والحصول شـــهادات الجودة 
المطابقة لاشـــتراطات العالميـــة وغيرها، 
باإلضافة إلى االســـتفادة مـــن برامج دعم 
التمويل بالتعاون مع عـــدة بنوك المحلية، 
كما ساهمت برامج دعم تمكين في توفير 
مـــا يقارب 7,696  فرصة تدريبية في هذا 

القطاع.
 وكشفت تمكين مؤخرا عن خطة التحول 
حزمـــة  إطـــاق  تضمنـــت  اإلســـتراتيجي 
برامـــج الدعـــم 16 والتـــي تهـــدف بشـــكل 
أساســـي إلحداث تأثير أكبر في االقتصاد 
الوطني. فقد تم تطوير برامج تمكين بعد 
سلســـلة من الجلســـات االستشـــارية التي 
عقدت مـــع ممثلين من مختلف القطاعات 
الســـوق.  متطلبـــات  تلبيـــة  علـــى  للعمـــل 
وتأتي هذه االتفاقية مساندًة في تحقيق 
هـــدف تمكين المتمثل فـــي جعل المواطن 
البحرينـــي الخيار األمثل للتوظيف وجعل 
القطـــاع الخـــاص المحـــرك الرئيســـي للنمو 

االقتصادي في المملكة.

“تمكين” تدعم أول مشروع لصناعة وتكرير حبيبات األلمنيوم بمنطقة الخليج
ضمن خطة دعم القطاعات والمشاريع الواعدة

توقيع اتفاقية دعم مشروع “ألياستر” العالمية
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الشيخ محمد بن خليفة مصرحا للصحافيين أمس

محمد بن خليفة: استضافة المملكة لمعرض سيتي سكيب نقلة للعالمية
ينظم بمركز المعارض الجديد بالتزامن مع “الجواهر العربية”

لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــاد 
التنظيـــم العقـــاري )ريرا(، الشـــيخ محمد 
بـــن خليفة آل خليفة، بمعرض الكوهجي 
للتطويـــر العقـــاري وباألبـــراج الجديـــدة، 
قائـــا “مبنـــى رائـــد فـــي وســـط المنامـــة 
يشـــكل نقلـــة نوعيـــة جديدة للمســـتهلك 

البحريني والخليجي”.
جـــاء ذلك على هامش افتتـــاح المعرض 

محمـــد  الشـــيخ  صـــرح  حيـــث  أمـــس، 
للصحافييـــن قائا إنه تم توقيع عقد مع 
شـــركة ســـيتي ســـكيب إلقامـــة معرضها 
العقـــاري في مملكـــة البحريـــن في مركز  
المؤتمـــرات والمعارض الجديد”، مشـــيرا 
إلى أن هذا المعرض هو نقلة الستهداف 
الســـوق العقاريـــة فـــي المنطقـــة، مضيفا 
“من خال احتضان ســـيتي سكيب ننقل 
القطـــاع العقـــاري فـــي المملكـــة البحرين 

إلى مجـــال العالمية في المنطقة وخارج 
منطقة الشرق األوسط”.

لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
التنظيـــم العقـــاري، بـــأن توقيـــت معرض 
ســـيتي ســـكيب ســـيتزامن مـــع معـــرض 
الجواهـــر العربيـــة ليكونـــا أول معرضين 
ينظمـــان فـــي مركـــز المعـــارض الجديـــد 

بالصخير”.
وعـــن الشـــركات المشـــاركة فـــي معرض 

محمـــد  الشـــيخ  قـــال  ســـكيب  ســـيتي 
“اســـتقبلنا طلبات لشركات عقارية كبيرة 
من داخـــل وخـــارج البحريـــن ومبادرات 
مـــن جمهورية مصـــر العربية؛ للمشـــاركة 
ونعتبر هذا فخرا لنا وبادرة طيبة لنجاح 

المعرض”.
التطـــورات  عـــن  ســـؤال  علـــى  وردًا 
اإللكترونيـــة فـــي المعامـــات بمؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري، أجاب الشـــيخ محمد 

بأن التحول للمعامـــات اإللكترونية في 
المؤسســـة اكتمـــل بنســـبة 100 %، مبينا 
“يســـتطيع المواطن والمقيم االســـتعام 
عـــن أي عقار يرغب في تملكه من خال 

الخـــاص بالمؤسســـة باإلضافـــة  الموقـــع 
إلـــى أنـــه يســـرع مـــن عمـــل المطوريـــن 
العقاريين في إنهاء إجراءات التســـجيل 

والترخيص”.



مؤتمر صحفي 2022

كشـفت مجموعـة غرناطـة العقارية عن حجـم تداوالتها 
الجـاري  العـام  األول فقـط مـن  الربـع  العقاريـة خـال 
2022، والتـي تقـدر بــ  )69,123,151( دينـاًرا بحرينًيا. 
)183,394,018.95( دوالر. وكان ذلـك  أي مـا يعـادل 
خـال المؤتمـر الصحفـي الـذي تـم عقـده فـي فرعهـا 

الجديـد فـي منطقـة البديـع يـوم أمـس األربعـاء.   

هـذا وقـد بلـغ مجمـوع تـداول العقـارات التـي سـوقتها 
العـام  مـن  فقـط  األول  الربـع  غرناطـة خـال  عقـارات 
تلـك  وتنوعـت  بحرينًيـا.  دينـاًرا   )9,987,325( الجـاري 
ومجمعـات  وبنايـات  وفلـل  أراٍض  بيـن  مـا  العقـارات 
بمختلـف التصانيـف السـكنية واالسـتثمارية والتجاريـة 
مملكـة  فـي  المحافظـات  مختلـف  فـي  والصناعيـة 

البحريـن. وكان لمشـاريع السـكن االجتماعـي النصيـب 
بيانـات  قاعـدة  غرناطـة  تمتلـك  حيـث  منهـا،  األكبـر 
قويـة مـن العمـاء التـي تشـمل قطاعـات مختلفـة مـن 
المؤسسـات واألفـراد، كمـا لديهـا فريـق متكامـل مـن 
الخبـراء المتخصصيـن فـي المبيعـات يقومـون بتقديـم 
فـي  الزبائـن  ويسـاعدون  االحترافيـة  االستشـارات 
اختيـار العقـارات المجزيـة مـن أجـل السـكن أو التطوير 
قسـم  التسـويق  قسـم  فـي  يوجـد  كمـا  واالسـتثمار. 
مختـص بتسـويق المشـاريع ووضـع خطـط تسـويقية 
البيـع  أسـعار  تحديـد  مـن  المشـاريع  لهـذه  شـاملة 
والقيـام بالبيـع إلـى متابعـة الزبـون حتى لحظـة توثيق 

وتسـجيله.  العقـار 

العقاريـة  غرناطـة  مجموعـة  أعلنـت  آخـر،  جانـب  مـن 
المتميـزة  العقـارات  مـن  عـدد  علـى  اسـتحواذها  عـن 

بمبلـغ قـدره 59,135,826 دينـاًرا بحرينًيـا أي ما يعادل 
156,896,157.62 دوالر، وذلـك خـال الربـع السـنوي 
األول فقـط مـن العـام الجـاري 2022. حيـث صرح مدير 
عـام المجموعة األسـتاذ/ حسـن المشـيمع بـأن غرناطة 
اسـتحوذت علـى عـدد مـن العقـارات مـا بيـن مخططات 
مختلفـة  بتصانيـف  ومجمعـات  وفلـل  وأراٍض  ومبـاٍن 
فـي  المحافظـات  مختلـف  فـي  متعـددة  وبمسـاحات 
مملكـة البحريـن وتنوعت االسـتحواذات مـا بين عقارات 
صغيـرة بقيمـة أقل مـن 100 ألف دينـار وعقارات كبيرة 

بقيمـة تصـل إلـى أكثـر مـن 15 مليـون دينـار تقريًبـا. 
هـذا وبلـغ مجمـوع االسـتحواذ مـا قيمتـه 59,135,826 
بلغـت  األكبـر حيـث  النصيـب  للمخططـات  دينـار، كان 
قيمـة اإلسـتحواذ عليهـا 36,525,689 دينـار بمسـاحة 
إجماليـة تقـدر 200,702.9 متـر مربـع  اي 2,160,366 
قـدم مربـع في مناطق مختلفة منها الحد، شـارع البديع 
العـام، السـنابس، البرهامـة، سـرايا 2، وجبلـة حبشـي. 
وكان لألراضـي السـكنية ذات التصنيـف )RA( النصيـب 
األكبـر مـن المسـاحة اإلجماليـة فـي هـذه المخططـات 
حيـث بلغـت ما يقـارب %88.7 مـن المسـاحة اإلجمالية، 
فيمـا بلغـت نسـبة األراضـي التجاريـة واالسـتثمارية مـا 

يقـارب 11.3%.  

باإلضافـة إلـى المخططـات، اسـتحوذت غرناطـة أيًضـا 
علـى عدد مـن األراضي المتفرقة فـي مختلف محافظات 
مملكـة البحريـن، حيـث بلغـت قيمة مجموع االسـتحواذ 
بحرينًيـا.  دينـاًرا   15,625,942 األراضـي  تلـك  علـى 
ومـن ضمـن تلـك األراضـي كان النصيـب األكبـر ألرض 
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مؤتمر صحفي مع  »  «:

كان  لألراضي السـكنية  النصيب 
األكبـر من المسـاحة اإلجمالية في 
هـذه المخططـات حيـث بلغـت ما 
المسـاحة  مـــن   88.7% يقـارب 
نسـبة  بلغـت  فيمـا  اإلجمالــية، 
واالسـتثمارية  التجاريـة  األراضـي 

مــا يقـارب 11.3%.  

غرناطة العقارية - فرع البديع

االستحواذات

15 100
عقارات كبيرةعقارات صغيرة

مليون ألــــــف

حجم التداول العقاري لمجموعة غرناطة العقارية 
خالل الربـــع األول يقدر بــ )69,123,151( دينارًا 

تمتلك غرناطة قاعدة بيانات قوية من العمالء التي تشمل قطاعات مختلفة من المؤسسات واألفراد

النصيب األكبر ألرض خام تقدر مساحتها بحوالي )91,803( متر 
العاصمة  محافظة  في  تقع  مربع  قدم   )988,167.492( أي  مربع 

على »الهايوي« مباشرة بملغ قدره )14,706,255( ديناًرا.
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خـام تقـدر مسـاحتها بحوالـي )91,803( متـر مربـع أي 
)988,167.492( قـدم مربـع تقع فـي محافظة العاصمة 
علـى »الهايـوي« مباشـرة بملـغ قـدره )14,706,255( 
دينـاًرا بحرينًيـا. فيمـا بلغـت قيمـة األراضـي الصناعية - 
التجاريـة المسـتحوذ عليهـا )547,008( دينـاًرا بحرينًيـا 
والتـي تـم إضافتهـا إلى أصول قسـم المقـاوالت لُتضم 
إلـى مجموعـة العقـارات الموزعـة فـي سـترة وسـلماباد 
ولتكـن بجانـب مبانـي توبلـي المقـر الرئيسـي لمخـازن 

وسـكن عمـال مقـاوالت غرناطة.

هــذا وبلــغ مجمــوع االســتحواذ علــى المبانــي مــا قيمتــه 
)1,322,470( دينــاًرا بحرينًيــا. وتنوعــت تلــك المبانــي ما 
بيــن ســكنية واســتثمارية وتجاريــة فــي مناطــق متفرقــة 

مــن مملكــة البحريــن. هــذا وقــد تــم االحتفــاظ بجميــع 
ــن  ــا م ــم إدارته ــة لتت ــي كأصــول للمجموع ــك المبان تل
قبــل غرناطــة إلدارة وتطويــر الممتلــكات، لتــزداد بذلــك 
قيمــة العقــارت التــي تديرهــا والتــي تقــدر بعشــرات 
الماييــن مــا بيــن مجمعــات وأســواق تجاريــة ومبانــي 
ــددة  ــاالت متع ــة وص ــة وتجاري ــكنية وصناعي ــراج س وأب

ــن.  ــف مناطــق مملكــة البحري االســتخدام فــي مختل

كذلـك اسـتحوذت غرناطـة علـى عـدد مـن المجمعـات 
جمـره  وبنـي  القريـة  باربـار،  منطقـة  فـي  السـكنية 
بمبلـغ قـدره )4,914,725( دينـاًرا بحرينًيـا. إضافـة إلى 
مجموعـة مـن الفلل السـكنية في مناطـق متفرقة بمبلغ 

قـدره )747,000( دينـاًرا بحرينًيـا. 

ومــن الجديــر ذكــره فــي هــذا الســياق بــأن مجموعــة 
ــارات  ــراء العق ــع وش ــي ببي ــم يعن ــا قس ــة لديه غرناط
الــدراع  العقــارات-  شــراء  و  لبيــع  غرناطــة   - وهــو 
ــوري  ــدور مح ــع ب ــذي يطل ــة، ال ــتثماري للمجموع االس
ــث  ــة، حي ــة االســتثمارات العقاري ــه دف ــي توجي ــر ف كبي
أن لــدى غرناطــة فريــق مــن الخبــراء يقــدم المشــورة 
ــداد  ــارات، وإع ــار العق ــي اختي ــليمة ف ــاعدة الس والمس
ومراقبــة  الفــرص  واســتعراض  الجــدوى  دراســات 
ــاريع  ــأن المش ــورة بش ــم المش ــك تقدي ــوق وكذل الس

العقاريــة المجزيــة. حيــث أن المجموعــة ترصــد ســنوًيا 
ــل  ــن أج ــر م ــن الدناني ــرات مايي ــدر بعش ــة تق ميزاني
االســتثمار فــي شــراء العقــارات المختلفــة مــن أجــل 
ــة.  ــول للمجموع ــا كأص ــاظ به ــا أو اإلحتف ــادة بيعه إع
ــا  ــددت له ــار ح ــام اإلنتش ــن ع ــة ضم ــا أن غرناط كم
ــا واســتراتيجيات  ــا واضحــة و رســمت لهــا خطًط أهداًف
معينــة مــن أجــل تحقيــق النجــاح. وفعــًا تمكنــت مــن 
إلتزاماتهــا  بجميــع  والوفــاء  األهــداف  تلــك  تحقيــق 
الماليــة للربــع األول مــن العــام الجــاري مــن أجــل 
ــا  ــورة آنًف ــارات المذك ــى العق ــتحواذ عل ــتكمال االس اس
ــات.    ــر النجاح ــن أكب ــك م ــد ذل ــف وُيع ــدون أي تخل ب

هــذا ومــن المتوقــع أنــه إذا جــرت األمــور بحســب 
ــوع  ــإن مجم ــل اإلدارة ف ــن قب ــا م ــا هــو مخطــط له م
االســتثمارات والتــداوالت العقاريــة لــدى غرناطــة لهــذا 
العــام 2022 - عــام اإلنتشــار- ســتتعدى بإذنــه تعالــى 
 )530,629,800( يعــادل  مــا  أي  دينــار  مليــون   200
دوالر. موزعــة داخــل وخــارج مملكــة البحريــن تماشــًيا 

مع عام »االنتشار«. 
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العام  من  األول  للربع  المالية  االلتزامات  بجميع  الوفاء 
آنًفا  المذكورة  العقارات  على  االستحواذ  استكمال  أجل  من  الجاري 

بدون أي تخلف وُيعد ذلك من أكبر النجاحات.   
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أكد رئيس مجموعة غرناطة حسن مشيمع 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي أقامتـــه المجموعة 
صباح أمس األربعاء في البديع على نسبة 
البحرنة التي تلتزم بها الشركة وبالتحديد 
في مجلـــس اإلدارة، والتي بلغت 100%، 
حيث أشـــار مشـــيمع إلى حرص مجموعة 
غرناطـــة علـــى إلتزامهـــا التـــام علـــى جعل 
المواطن البحريني هو الخيار األفضل في 

التوظيف وفي اإلدارة.
وأشـــار فـــي هذا الســـياق بـــأن كل موظف 
يجتـــاز عمـــره الوظيفي في الشـــركة أكثر 
مـــن 5 ســـنوات يحصـــل على فيـــا تكريًما 
لجهود عمله في الشركة والعطاء المستمر 
والا محـــدود لها ومســـاعدته  في تأثيثه 
أيًضا، باإلضافة إلى المكافآت التي جاءت 
أقّلهـــا 200 دينـــار لصاحـــب تقييم ضعيف 

وذلك تحفيّزا له.
وعّبر مشيمع عن شكره وتقديره لصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  خليفـــة  آل 
الوزراء، على كافة القرارات والتشـــريعات 

العقـــاري  العمـــل  انســـيابية  التـــي تضمـــن 
إلـــى القوانيـــن  فـــي البحريـــن، باإلضافـــة 
التـــي ُســـّنت لتطويـــر هـــذا القطـــاع المهم 
كمـــا  المحليـــة،  العقاريـــة  والمؤسســـات 
نـــّوه إلى أن شـــركة غرناطـــة تدعم خطط 
التنميـــة التـــي أعلنتهـــا الحكومـــة الموقرة 
فـــي وقـــت ســـابق وتعمـــل علـــى تحقيقها 

والمساهمة فيها.

وخال المؤتمر الصحافي تحدث الرئيس 
المجموعـــة  عن إلتـــزام مجموعة غرناطة 
بكافة التشـــريعات والقوانين التي ســـّنتها 
مملكة البحريـــن بكافة صورها والمرتبطة 
بالمجال العقاري، داعًيا إلى تقديم المزيد 
العقـــاري  المجـــال  فـــي  التســـهيات  مـــن 
كّونـــه مجـــال ذو أهمية قصـــوى اقتصادًيا 

واستثمارًيا.

العقـــاري  الســـوق  لتحديـــات  وبالنســـبة 
فـــي البحرين أشـــار إلـــى وجـــود معوقات 
فـــي القطـــاع تحتـــاج إلى لفتـــة كريمة من 
الحكومـــة الموقرة تســـاهم فـــي حلحلتها 
وانســـيابيتها كـــون هـــذا القطـــاع مـــن أبرز 

القطاعات المهمة في المملكة.
وأوضـــح رئيـــس المجموعـــة بـــأن الركيزة 
األكبر خـــال الربع األول من العام الجاري 

لغرناطة العقارية كانت من نصيب السكن 
االجتماعـــي، حيـــث ركـــّزت الشـــركة إلـــى 
جانب استحواذاتها العقارية األخرى على 
الســـكن االجتماعي، موضًحا بأن الخطوة 
التنـــّوع  التركيـــز علـــى  المقبلـــة ستشـــمل 
لمجموعة مختلفة من الدخل العقاري إلى 
جانب الســـكن االجتماعي والتّوسع داخل 

وخارج مملكة البحرين.

مشيمع : 100 % نسبة البحرنة بإدارة مجموعة غرناطة العقارية
كل موظف يتجاوز 5 سنوات عمل بالشركة يحصل على فيال
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حسن عبدالنبي

أعلن بنك البحرين الوطني )NBB( عن أسماء الفائزات 
لمســـتخدمي  الخاصـــة  الترويجيـــة  الحملـــة  بجوائـــز 
البطاقات االئتمانية للنســـاء، والتي انطلقت من تاريخ 
21 مـــارس وحتـــى 30 أبريـــل. وُأجـــري الســـحب فـــي 
تاريخ 15 مايو الجاري، وذلك بحضور ممثل عن وزارة 
الصناعة والتجارة والســـياحة، والمدقـــق الداخلي لدى 

البنك.
تأتـــي الحملـــة الترويجيـــة الخاصة بالنســـاء كجزء من 
جهود ومســـاعي بنك البحرين الوطني لتكريم وتقدير 
جهود جميع النساء في كافة أنحاء المملكة، ولالحتفاء 
بعطاءاتهـــم المهمة فـــي المجتمع. وحازت كل من زكية 
محمد يوســـف، وزينب عادل خلف، ونوف أحمد يتيم، 

على جائزة فاخرة من األلماس.
وقّدمت الحملة فرصة التأهل التلقائي للســـحب مقابل 
كل 3 دنانير يتم إنفاقها في معاملة واحدة باســـتخدام 
أي مـــن البطاقات االئتمانية من بنـــك البحرين الوطني 
من قبل عمالئنا النساء، وذلك خالل الفترة المخصصة 
للحملـــة والتـــي امتـــدت علـــى مـــدى 6 أســـابيع. وتـــم 
تخصيـــص 3 جوائـــز قّيمـــة للفائـــزات، وهي عبـــارة عن 

سوار من األلماس كمكافأة على استخدامهن للبطاقات 
الصادرة من البنك.

ونحـــرص فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي علـــى مواصلة 
السعي لتدشين عروض ومنتجات حصرية واستثنائية 

لمختلف فئات العمالء.

عبارة عن سوار من األلماس

“الوطني” يعلن عن الفائزات بجوائز حملة البطاقات االئتمانية للنساء
حصـــل مطـــار البحريـــن الدولـــي علـــى 
الجائـــزة الفضّيـــة من الجمعيـــة الملكّية 
للوقايـــة مـــن الحـــوادث )روســـبا( للعـــام 
علـــى  الثانـــي  التكريـــم  وهـــو   .2022
علـــى  حصولـــه  بعـــد  للمطـــار  التوالـــي 
 .2021 العـــام  فـــي  البرونزّيـــة  الجائـــزة 
ُتمنـــح جوائـــز )روســـبا( المرموقـــة ذات 
الصيـــت الذائـــع علـــى مســـتوى العالـــم 
أظهـــرت  التـــي  للمؤسســـات  تكريًمـــا 
التزامها وحرصها على االرتقاء بمعايير 
إدارة الصحة والسالمة. وتسلم الجائزة 
بالنيابـــة عن شـــركة مطـــار البحرين كل 
مـــن المديـــر التنفيـــذي لقســـم التطويـــر 
فـــي ادارة التطويـــر والشـــؤون الفنيـــة 
الصحـــة  قســـم  ورئيـــس  زمـــان  هشـــام 
والســـالمة والبيئـــة حســـن فرحـــان في 
الحفـــل الـــذي أقيـــم بهذه المناســـبة في 
دولة اإلمـــارات. وأكد الرئيس التنفيذي 
للتطوير والشؤون التقنّية بشركة مطار 

البحريـــن عبـــد هللا جناحـــي أن حصول 
مطار البحرين الدولي على هذا التكريم 
رفيـــع المســـتوى مـــن روســـبا دليل على 
التزامـــه التـــام بأعلى معايير الســـالمة، 
فضاًل عن الجهـــود الدءوبة التي تبذلها 
كوادر العمل بالمطار يوًما بعد آخر دون 

كلل، مشـــيًرا إلـــى أن نجـــاح المطار في 
حصـــد الجائـــزة الفضّية هـــذا العام بعد 
حصولـــه علـــى الجائـــزة البرونزّية العام 
الماضـــي ُيعـــد أصدق شـــاهد على مدى 
فاعلية نهج الصحة والسالمة المتكامل 

الُمطّبق في جميع أنحاء المطار.

تقديًرا اللتزامه بأعلى معايير السالمة

“المـطار” يحصـد جائـزة “روسبـا” الفضية

تسلم الجائزة

قـــال رئيـــس لجنـــة الخدمـــات والمرافـــق العامة 
بمجلـــس أمانـــة العاصمـــة، عبدالواحـــد النـــكال، 
انتشـــار  موضـــوع  أمـــس  ناقـــش  المجلـــس  إن 
مقطع فيديو في وســـائل التواصـــل االجتماعي 
عـــن بعـــض العمالـــة الســـائبة التـــي تقـــوم بجمع 
الخضراوات والفواكه التالفة من داخل حاويات 
القمامـــة والعمـــل علـــى اســـتخراج النظيفة منها 
بهـــدف بيعهـــا فـــي مختلـــف المناطـــق واألحياء 
واألســـواق أيضًا، على أنها بضاعة جديدة بسعر 

بخس.
وكشـــف فـــي تصريـــح لصحيفـــة “البـــالد” أنه تم 
مناقشـــة عـــدد مـــن المقترحـــات لحلحلـــة هـــذه 
العاصمـــة صبـــاح  أمانـــة  فـــي جلســـة  المشـــكلة 

أمـــس )األربعاء(، وأبـــرز وأنجع الحلـــول العملية 
المطروحـــة والتـــي ســـترفع لمديـــر عـــام أمانـــة 
العاصمـــة ليضـــع هـــو اآلخـــر مرئياتـــه والحلـــول 
المقترحـــة مـــن جانبه هي: “تخصيـــص حاويات 
خاصـــة للتجار للتخلص من البضائع التالفة بدل 
التخلـــص منهـــا فـــي الحاويـــات العامـــة، وتتميز 
هـــذه الحاويـــات بفـــرم البضائـــع التالفـــة بحيث 
ال يســـتطيع أحـــد أن يعيـــد اســـتخدامها، وتقوم 
الجهـــة المعنيـــة فيمـــا بعـــد بالتخلـــص منهـــا في 

أماكن محددة”.
وأوضـــح النكال أن هذا النـــوع من الحاويات لن 
يكون لالستخدام العام، فقط الستخدم التجار، 
وســـيتم تحديـــد مواقـــع معينـــة لهذا النـــوع من 
الحاويـــات، الفتًا إلـــى أنه بهـــذه الطريقة يمكننا 
الحـــد مـــن هـــذه الظاهرة فـــي الســـوق المركزي، 

مشـــيرًا إلـــى أن المقتـــرح ســـيرفع خـــالل هـــذا 
األسبوع.

وأكد أن اإلجراءات التنظيمية في سوق المنامة 
المركـــزي هـــي مـــن مســـؤولية أمانـــة العاصمـــة 
والجهـــاز التنفيذي تحديـــدًا، لذا نـــرى من المهم 
أن نضـــع الحلـــول المجديـــة والعمليـــة والمرنـــة 
والســـريعة لهـــذه المشـــكلة، مبينًا أن المفتشـــين 
والمســـؤولين في الســـوق المركـــزي متواجدون 

باستمرار.
لعـــدم  والمقيميـــن  المواطنيـــن  النـــكال  ودعـــا 
التعامـــل مع العمالة الســـائبة التي تبيـــع الفواكه 
بشـــكل متنقـــل بين البيـــوت، مؤكـــدًا أن بعضهم 
يقـــوم بجمع الفواكـــه والخضـــراوات التالفة من 
حاويـــات القمامـــة في ســـوق المنامـــة المركزي، 
مشـــيرًا إلى أهمية نشر هذه الثقافة في أوساط 

المجتمع حفاظًا على سالمة وصحة المواطنين 
والمقيمين، لكون هـــذه البضاعة ال تصلح لألكل 

اآلدمي.
وقد انتشـــر صباح أمس )األربعاء( مقطع فيديو 
في وســـائل التواصل االجتماعي يظهر ما تقوم 
به العمالة الســـائبة من جمـــع للبضائع التالفة من 
حاويـــات القمامـــة في ســـوق المنامـــة المركزي، 
حيـــث يمتعـــض المواطن فـــي هـــذا المقطع مما 
تقوم به العمالة الســـائبة من سلوكيات قد تؤدي 
إلى تفشـــي األمراض بيـــن الناس، متســـائالً في 
الوقت ذاته: إلى متى ســـنبقى على هذا الحال؟ 
فـــي الوقت الذي يطالب فيه مواطنون بضرورة 
التشـــديد وزيادة الرقابة على األسواق المركزية 
مـــن خالل الجهات المعنية، والتصدي لمثل هذه 

السلوكيات.

النكال: توفير حاويات خاصة لفرم البضائع التالفة للتجار
تمنع استغالل العمالة السائبة للسلع غير الصالحة
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فازت مجموعة زين، بجائزة” أفضل مشغل اتصاالت” عن العام 2022 في االحتفال السنوي 
لجوائز مؤسسة تليكوم وورلد في الشرق األوسط.

وأعلنت المجموعة أن جائزة “أفضل مشـــغل” 
جـــاءت فـــي الفعاليات التي أقامتها مؤسســـة 
“Terrapinn )المؤسســـة التـــي تقـــوم بتنظيـــم 
فعاليـــات جوائـــز تيليكـــوم وورلـــد( فـــي دبـــي 
المؤسســـات  تصنيـــف  تشـــهد  التـــي  مؤخـــرا، 
والشـــركات ذات األداء المتميز في القطاعات 
إلبـــراز  فرصـــة  تكـــون  أنهـــا  كمـــا  المختلفـــة، 
المؤسسات والشركات التي أسهمت في جعل 
صناعـــة االتصـــاالت أكثـــر المجـــاالت حيويـــة 

وديناميكية.
وأثنـــت لجنة التحكيم المســـؤولة عـــن توزيع 
الجوائـــز فـــي هـــذه الفعالية الدوليـــة الضخمة 
علـــى التطـــورات والتحـــوالت األخيـــرة التـــي 
شـــهدتها عمليـــات مجموعـــة زين في أســـواق 
الشـــرق األوســـط، إذ واصلت ترقيـــة وتطوير 
فـــي  مشـــاريعها  مـــن  وزادت  الشـــبكات، 
االبتـــكارات التكنولوجيـــة التـــي كان لهـــا بالـــغ 
األثـــر فـــي تعزيز تجربـــة العمالء، وهـــو ما زاد 
من ارتباطها بالتحوالت األخيرة في قطاعات 
التشـــغيلية  والبيئـــات  واألعمـــال،  المشـــاريع 

للكيانات الحكومية.
وتقديرا لدورها فـــي االبتكارات التكنولوجية 
عالمـــة  فـــازت  الرقميـــة  الخدمـــات  وقطـــاع 
بجائـــزة   ”ZainTech“ التجاريـــة  المجموعـــة 
عالمـــة  قدمـــت  إذ  رقميـــة”،  خدمـــة  “أفضـــل 
“ZainTech” نفســـها بقوة لألســـواق اإلقليمية 
شـــامل  تكنولوجـــي  كمـــزود  المنطقـــة  فـــي 
للحلـــول الرقمية، الخدمات الســـحابية، األمن 
الســـيبراني، البيانات الضخمـــة، المدن الذكية، 
والتقنيـــات الناشـــئة، كمـــا تســـعى إلـــى تقديم 
للحكومـــات  إســـتراتيجي  كشـــريك  نفســـها 

ومؤسسات األعمال.
يذكـــر أن مجموعـــة زيـــن تملـــك واحـــدة مـــن 
قطـــاع  فـــي  الملهمـــة  التجاريـــة  العالمـــات 
االتصـــاالت، وذلـــك مـــن خـــالل تواجدهـــا في 
7 بلـــدان فـــي المنطقـــة، فهـــي مـــن العالمـــات 
التجاريـــة المعتـــرف بها من مؤسســـات دولية 
وعالمية كـ “أفضـــل عالمة تجارية” في قطاع 
االتصاالت، إذ تقوم “زين” بتنفيذ سلســـلة من 
المبادرات والبرامج في مجاالت االســـتدامة، 

كمـــا تصنـــف أنهـــا مؤسســـة “تقـــود مجـــاالت 
التنـــوع واالشـــتمال” التي تســـعى مـــن خاللها 
إلـــى تمكين الشـــباب وتعزيـــز دور المـــرأة في 
بيئـــة األعمال، ودفـــع جهود وابتـــكارات رواد 

األعمال.
وقال نائـــب رئيس مجلـــس اإلدارة والرئيس 
ناصـــر  بـــدر  زيـــن  مجموعـــة  فـــي  التنفيـــذي 
الخرافـــي “إن التنفيـــذ الناجح إلســـتراتيجية 

أعمالنا، والتوسع في مجاالت النمو الجديدة، 
يجعلنـــا أكثـــر التزاما بوعد عالمتنـــا التجارية 
بتقديم تجربة عمالء مميزة لقاعدة عمالئنا”.
وأوضح الخرافي “فرضت التحوالت األخيرة 
واقعـــا جديـــدا في أســـواق المنطقـــة، وهو ما 
دعانـــا إلـــى تبنـــي نماذج أعمـــال أكثـــر ابتكارا 
تراعـــي هـــذه التطـــورات، فاالتجـــاه المتزايد 
واإلبداعـــات  االبتـــكارات  مجـــاالت  نحـــو 
الرقمية، فتح المزيد من الفرص للتوســـع في 
هذه األعمـــال، إذ تحرز كيانات مجموعة زين 
الجديـــدة التفـــوق في هذه المجـــاالت، وعلى 
وجه الخصوص مجاالت التكنولوجيا المالية، 

المشاريع الناشئة، والخدمات الرقمية”.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي في زيـــن البحرين، 
دنكان هوارد: “يســـعدنا الفـــوز بجائزة “أفضل 
فـــي   2022 العـــام  عـــن  اتصـــاالت”  مشـــغل 
االحتفـــال الســـنوي لجوائـــز مؤسســـة تليكوم 
وورلـــد فـــي الشـــرق األوســـط. فنحن نســـعى 
دائمـــًا لمنـــح عمالئنـــا أفضـــل تجربـــة يمكـــن 
تحقيقها من خـــالل ابتكاراتنا؛ لتعزيز شـــبكة 
ذات اتصال أفضل باستخدام أحدث خدمات 

التكنولوجيا”. 

“زين” تحصد جائزة “أفضل مشغل اتصاالت” بالشرق األوسط العام 2022
خالل االحتفال السنوي لجوائز مؤسسة تليكوم وورلد

ديار المحرق: إنجاز تشييد محطات الكهرباء الفرعية لقسائم فلل ديرة العيون
أعلنـــت ديار المحرق، عـــن االنتهاء من 
والتمديـــدات  الكهربائيـــة  التجهيـــزات 
الخاصـــة لقســـائم الفلـــل التجاريـــة في 
شـــمال شـــرق ديـــرة العيـــون، ولتكـــون 

بذلك جاهزة ومتاحة للبيع.
Cas� شـــركة المحـــرق  ديـــار   وكّلفـــت 

 tillo Trading & Construction
لتشـــييد محطـــات الكهربـــاء الفرعيـــة 
وتمديـــد الكابـــالت لهذه القســـائم، وتم 
Mott MacDon�  كذلـــك تعيين شـــركة

لتوّلـــي  الهندســـية  لالستشـــارات   ald

للمشـــروع  الرئيســـي  االستشـــاري  دور 
األعمـــال  ســـير  علـــى  ولإلشـــراف 
هـــذه  مـــن  االنتهـــاء  ومـــع  المذكـــورة. 
األعمال، تم توفير كافة خدمات البنية 
التحتيـــة الخاصة للمشـــروع، إذ أصبح 
بإمكان المطّورين وُمالك هذه القسائم 
البـــدء بتشـــييد مســـاحاتهم وتوصيلها 
بجميـــع الخدمـــات لُمباشـــرة عملياتهم 

التجارية.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة ديار 
المحرق، أحمد العمادي “يسرنا أن نعلن 

عـــن إتمـــام تشـــييد محطـــات الكهرباء 
قســـائم  بخدمـــة  المعنيـــة  الفرعيـــة، 
الفلل التجارية في شـــمال شـــرق ديرة 
العيـــون. ويأتي هذا اإلنجـــاز بالتوافق 
بنيـــة  لتوفيـــر  الهادفـــة  مســـاعينا  مـــع 
تحتية متكاملة في كافة أنحاء مدينة 
ديار المحـــرق، وذلك بجانـــب اهتمامنا 
المتواصـــل بتنفيذ األعمـــال وفق أعلى 
المعاييـــر والمواصفـــات ومـــع مراعـــاة 

الجدول الزمني المعد لها”.
وأضاف العمادي “تسعدني اإلشارة إلى 

أن هذه القســـائم معروضة للبيع حالًيا، 
متعـــددة  بمســـاحات  متوفـــرة  وهـــي 
ومثاليـــة لمختلف األنشـــطة التجارية. 
وتمتاز هذه القسائم بموقع استراتيجي 
بالقرب من عدة مجتمعات سكنية في 
المدينـــة، حيـــث ُيمكـــن الوصـــول إليها 
بمنتهى الســـهولة من قبل سكان وزوار 
ديـــار المحـــرق. ونحن نهـــدف عبر هذه 
القســـائم إلى تلبيـــة متطلبات أصحاب 
األعمـــال ولنمنحهم حلواًل عقارية تلبي 

تطلعاتهم التجارية واالستثمارية”.



يحتفـــل القطاع النفطـــي بمملكة البحرين بمـــرور 90 عاًما 
علـــى أول اكتشـــاف نفطـــي، حيـــث تـــم اكتشـــاف أول بئر 
للنفط في 2 يونيو 1932، لتكون البحرين بذلك أول دولة 
تكتشف النفط في منطقة الخليج العربي، األمر الذي كان 
له أكبر األثر في تحقيق االزدهار الذي طال مختلف أوجه 
الحياة، حيث مكّنت أرباح النفط من اإلنفاق بسخاء على 

تحديث وتطوير البنية التحتية.
وتعـــود البدايـــات إلى العام 1925 عندمـــا تم التوقيع على 
أول امتيـــاز للتنقيـــب بمملكـــة البحريـــن ليأتـــي بعـــد ذلـــك 
تأســـيس شـــركة نفـــط البحريـــن المحـــدودة )بابكـــو( فـــي 
11 ينايـــر 1929، وبـــدأت الشـــركة علـــى الفـــور بناء جســـر 
إســـتراتيجي يربـــط بين جزيرة ســـترة وجزيـــرة البحرين 

العام 1930. 
وفـــي أعقاب وصول معدات الحفر واختيار المكان المقرر 
للتنقيـــب بالقـــرب من جبـــل الدخان، جـــرى تثبيت معدات 
الحفر والتنقيب واســـتهلت الشـــركة األميركية “ســـتاندرد 
أويـــل أوف كاليفورنيـــا” عمليـــات الحفـــر فـــي 16 أكتوبـــر 
1931 ليبـــدأ تدفـــق النفـــط بكميـــات كبيـــرة وتجاريـــة في 
2 يونيـــو 1932 مـــن بئر النفـــط رقم 1 في حقـــل البحرين 
بمعدل 9600 برميل يوميًا، وهو ُيعّد أول اكتشاف للوقود 

األحفوري في منطقة الخليج العربي.
من جانب آخر، شـــهد القطاع النفطي بمملكة البحرين في 
العـــام 1966 بداية إنتاج نفطي وفير من حقل أبو ســـعفة 
البحري المشـــترك بين الســـعودية والبحرين، والذي يصل 
إنتاجـــه حاليـــًا إلى نحـــو 330 ألـــف برميل يوميـــًا، ويوّزع 

مناصفة بين البلدين الشقيقين.
وكنتيجـــة الرتفاع كميات النفط المتدفقة، بادرت المملكة 
إلـــى افتتـــاح أول مصفاة لتكريـــر النفط في العـــام 1936، 
ا، علًما أن المصفاة  بســـعة تصل إلى 10 آالف برميـــل يوميًّ
قد عملت كذلك على تكرير جزء من النفط السعودي منذ 
العـــام 1945 وذلك من خـــال خطوط األنابيب التي جرى 
مّدهـــا مـــن المملكة العربّية الســـعودية إلـــى مصنع التكرير 
فـــي مملكة البحرين، حيـــث إن إنتاج حقل البحرين البري 

ُيضخ بشكل كامل إلى مصفاة “بابكو” لتكريره.
وقد أجرت “بابكو” أول توســـعة لمصفاة التكرير في العام 
1968 ممـــا رفع الطاقـــة اإلنتاجية للمصفـــاة إلى 250 ألف 
ـــا، ثـــم اســـتحوذت الشـــركة في العـــام 1997  برميـــل يوميًّ
على المصفاة بشـــكل كامل، علمًا أنه مع تعاظم دور النفط 
وزياّدة تأثيره في مســـيرة التنمية الشـــاملة التي يشهدها 

الوطن، شـــرعت “بابكو” فـــي الوقت الراهن بتنفيذ خطتها 
ُتقـــّدر  بتكلفـــة  لتوســـعة وتحديـــث مصفاتهـــا  الطموحـــة 
بحوالـــي 6 مليـــارات دوالر، وهـــو مشـــروع وطنـــي ضخم 
يهـــدف إلـــى رفع الطاقـــة اإلنتاجية في المصفـــاة من 267 

ا.  ا إلى 380 ألف برميل يوميًّ ألف برميل يوميًّ
و تم إنشاء الشركة القابضة للنفط والغاز في العام 2007 
لتكـــون الـــذراع االســـتثماري والتنمـــوي لشـــركات القطاع 
النفطـــي في المملكة، وهي مملوكة للحكومة بنســـبة 100 
%، وينضوي تحت مظلتها الرئيســـة العديد من الشركات 
وهي شـــركة نفط البحرين )بابكو(، وشـــركة غـــاز البحرين 
الوطنية )بناغاز(، وشـــركة توســـعة غـــاز البحرين الوطنية 
)توسعة(، وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات )بافكو(، 
وشركة البحرين لزيت األساس للتشحيم، وشركة الخليج 
لصناعة البتروكيماويات )جيبك(، وشركة تطوير للبترول، 
وشـــركة البحريـــن للغـــاز المســـال باإلضافـــة إلـــى شـــركة 

البحرين لمزج الجازولين.
فـــي  المســـؤولة  للنفـــط والغـــاز  القابضـــة  الشـــركة  وُتعـــّد 
البحريـــن  مملكـــة  سياســـة  تنفيـــذ  عـــن  األول  المقـــام 
وإستراتيجياتها في قطاع النفط والغاز، وتشرف الشركة 
علـــى جميع اســـتثمارات المملكة في أصـــول النفط والغاز 

والبتروكيماويات.

اكتشاف أول بئر في 2 يونيو 1932

البحرين والنفط... رحلة 90 عاًما من التحديات واإلنجازات
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كشـــف وكيـــل شـــؤون الموانـــئ والماحة 
البحرية بـــوزارة المواصات واالتصاالت، 
الشـــيخ أحمـــد بن عيســـى بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، عـــن زيـــادة أنشـــطة التراخيـــص 
البحريـــة فـــي العـــام 2021 بنســـبة 40 % 
عـــن العـــام 2020 مـــع زيادة بنســـبة 45 % 
فـــي التراخيص الجديدة الصـــادرة، وذلك 
علـــى الرغم من التباطؤ العالمي على مدى 

العامين الماضيين.
وأكد االستمرار في قيادة القطاع لدخول 
جديـــدة،  واســـتثمارات  جديـــدة  فـــرص 
وتحقيـــق نســـب نمـــو جديـــدة، وااللتـــزام 

بدعم وتمكين هذا القطاع.
جاء ذلك لدى تدشين يوم أمس في مملكة 
البحرين معرض ومؤتمر الشحن وخدمات 
 )Trans Middle East( النقـــل اللوجســـتية
في نسخته الثامنة عشر والذي يستمر الى 
اليـــوم الخميس، برعايـــة وزير المواصات 

واالتصاالت كمال بن أحمد محمد.
وذكـــر الشـــيخ أحمـــد بـــن عيســـى أن 70 
البحريـــن  بمنطقـــة  اإلشـــغال  نســـبة   %
اللوجستية التي تديرها وزارة المواصات 
واالتصـــاالت، حيـــث تســـتأجرها فيهـــا 15 
شـــركة دوليـــة وإقليميـــة رئيســـة، كمـــا أن 
هنالك العديـــد من المســـتأجرين اآلخرين 
في طور االستثمار في هذه المنطقة على 

الرغم من تحديات جائحة كورونا.
لخدمـــات  عالمـــي  مركـــز  أن  إلـــى  وأشـــار 
الشـــحن البحري - الجوي ستكون خدماته 

مقارنـــة   % 40 يقـــارب  بمـــا  تكلفـــة  أقـــل 
بالشحن الجوي منفرًدا، وستكون خدماته 
أســـرع بمـــا يقارب 50 % مقارنة بالشـــحن 
الشـــحنة  نقـــل  ومـــدة  منفـــرًدا،  البحـــري 

تستغرق ساعتين.
ولفت إلى إطاق منصة إلكترونية لتنفيذ 
المعامـــات عبـــر اإلنترنـــت وإنشـــاء بوابة 
لتســـجيل الســـفن والعديـــد مـــن الخدمات 
بالقطـــاع  المتعلقـــة  األخـــرى  اإللكترونيـــة 
اللوجســـتي. وقـــال الشـــيخ أحمـــد إن هذا 
الحلـــول  لبحـــث  فرصـــة  يعتبـــر  الحـــدث 
والتوجهـــات الصناعيـــة الحديثة في عالم 
النقل والشـــحن واإلســـتراتيجية الجديدة 
التخزيـــن  ومعـــدات  أدوات  لتطويـــر 
أبـــرز  وطـــرح  اللوجســـتية  والصناعـــات 
الممارسات والتجارب الناجحة للشركات.

تعزيز  القدرة التشغيلية المالحية

وأكـــد الوكيل بأن مملكـــة البحرين ملتزمة 
بشـــكل ثابت بتعزيز بنيتها وإمكاناتها في 
القطـــاع اللوجســـتي والســـيما فـــي مجال 
النقل البحري، ومواصلة تحســـين قدراتها 
التشغيلية الماحية، ويتضمن النجاح في 
تحقيق هذه المهمة جميع جوانب صناعة 
بمـــا فـــي ذلـــك تحســـين  البحـــري،  النقـــل 
المملكـــة  فـــي  البحريـــة  قدرات المرافـــق 
البضائـــع،  فـــي اســـتقبال ومناولـــة ونقـــل 
فـــي خفـــض  الممارســـات  أفضـــل  وتبنـــي 
األنظمـــة  التشـــغيلية، وتطوير  التكاليـــف 
اإلداريـــة والتقنيـــة لرفـــع مســـتوى كفاءة 

الخدمات والعمليات وتسهيل اإلجراءات 
المهنيـــة  القـــدرات  بنـــاء  إلـــى  باإلضافـــة 
الوطنيـــة في القطاع البحـــري مـــن خـــال 
تمكـــن  التـــي  التدريبيـــة  دعم البرامـــج 
البحرين الذيـــن  أبنـــاء  مـــن  المهنييـــن 
ســـتعتمد عليهم الصناعة البحرية بشـــكل 

أساسي في المرحلة القادمة.
علـــى  متحدًثـــا   13 المؤتمـــر  واســـتضاف 
ودولـــي  وإقليمـــي  محلـــي  مســـتوى 
الســـاعة  قضايـــا  أهـــم  بمناقشـــة  قامـــوا 
العالمـــي  بالنقـــل  المتعلقـــة  والتحديـــات 
والخدمـــات اللوجســـتية بحضـــور نخبـــة 
مـــن المتخصصيـــن والـــذي مـــن ضمنهـــم 
الصيانـــة  ومشـــرفو  الموانـــئ  مهندســـو 
وشـــركات  الشـــحن  ووكاء  وخطـــوط 
الخدمات اللوجســـتية والموانئ من دول 
فـــي جميـــع أنحـــاء منطقـــة دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي، حيث تنـــاول المؤتمر 
توقعـــات النمو االقتصـــادي لدول مجلس 

التعـــاون الخليجي والتوجه نحو انتعاش 
االقتصـــاد في المنطقة والعالم ومناقشـــة 
فرص االستثمار في دول مجلس التعاون 
والتنـــوع االقتصادي في التجارة البحرية 
العالمية، وأهمية تطوير وتوسيع الموانئ 
للتنويـــع  محـــركا  كونهـــا  المنطقـــة؛  فـــي 
إدارة  مناقشـــة  تمـــت  كمـــا  االقتصـــادي، 
ازدحـــام الموانئ وآلية تقليل العوائق في 
سلســـلة التوريد، ومعالجة مشـــكلة نقص 
الحاويات والتي تؤثر ســـلبًا على حركات 
المنطقـــة،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  التوريـــد 
باإلضافـــة إلى أهمية تقنيات التكنولوجيا 
والتحـــول الرقمـــي فـــي قطـــاع الموانـــئ 
والنقـــل فـــي تحســـين عمليـــات الموانـــئ 
باإلضافـــة  التجاريـــة  الروابـــط  وتعزيـــز 
إلـــى إعـــادة استكشـــاف عمليـــات الموانئ 
لتوسيع قدرات الموانئ عبر دول مجلس 
حـــركات  لتســـهيل  الخليجـــي؛  التعـــاون 

التجارة العالمية.

 64 % من عمالة “إي بي إم 
تيرمينالز” بحرينية

مـــن جانبهـــا، أعربـــت الرئيـــس التنفيـــذي 
بـــي إم تيرمينالـــز البحريـــن”  لشـــركة “إي 
مورين بانرمان، عن ســـعادتها التعاون مع 
وزارة المواصـــات واالتصـــاالت فـــي هذا 
المؤتمـــر، مبينـــة أن الشـــركة تديـــر مينـــاء 
خليفـــة بن ســـلمان، حيث تتـــم مناولة 90 
% من البضائع االســـتهاكية إلى البحرين 
عبر الميناء ما هو إال دليل على أهمية دور 
الميناء كجزء أساســـي من البنية التحتية 
الوطنيـــة، مؤكـــدة أن بصفتهـــم مســـاهًما 
مهًمـــا في اقتصـــاد البحرين، تظـــل قيمهم 
أساســـية لضمـــان نموهـــم فـــي المســـتقبل 

بطريقة مستدامة. 
وأكدت أن ميناء خليفة بن ســـلمان شـــهد 
نمًوا ثابًتا خال السنوات العشر الماضية، 
معربة عن فخرها االستثمار في المواهب 
البحرينيـــون  يمثـــل  حيـــث  المحليـــة، 
العاملـــون بالشـــركة مـــا نســـبته 64 % من 

القوى العاملة.
وأشـــارت إلـــى أن حركـــة الشـــحن ونقـــل 
البضائـــع اســـتمرت خـــال جائحـــة كورونا 
بميناء خليفة بن ســـلمان في العام 2020، 
حيث توقفـــت حركة الشـــحن والنقل عبر 
جســـر الملك فهد، ما أدى إلى زيادة كبيرة 
فـــي حجـــم البضائع عبر المينـــاء في العام 
الحركـــة  عـــودة  بعـــد  أن  مضيفـــة   ،2020
عبـــر الجســـر، فـــإن حجـــم نقـــل البضائـــع 
عبـــر المينـــاء إلـــى مســـتوياتها المعهـــودة، 

مؤكدة أن الشـــركة تمكنت خال الجائحة 
الســـتمرار عمليات نقل البضائع والشـــحن 

على مدار الساعة وحتى اآلن.
بـــدوره، صرح رجـــل األعمـــال عبدالوهاب 
الحـــواج للصحافيين على هامش المؤتمر 
بـــأن قطـــاع الشـــحن والموانـــئ تأثر خال 
جائحـــة كورونـــا خصوًصـــا ارتفاع أســـعار 
أضعـــاف   10 أصبـــح  عالمًيـــا  الحاويـــات 
أســـعارها في األيـــام العادية، ولكـــن حالًيا 
مـــع عـــودة األمـــور لســـباق عهدهـــا، ونأمل 
في تحســـن األمور، أما مـــا يتعلق بالحرب 
الروسية األوكرانية، فأملنا كبير في وجود 
حلـــول لهـــا وانتهـــاء األمـــر؛ حتـــى ال تعود 

األمور لما كانت عليه خال الجائحة.
وعلى هامش المؤتمر يقام معرض يشـــمل 
28 شـــركة بحريـــة ولوجســـتية؛ مـــن أجل 
عـــرض منتجاتهـــم وخدماتهم فـــي مجال 
القطـــاع البحـــري، تشـــمل قائمة الشـــركات 
العارضة كل من شركة إي بي إم تيرمينالز 
ويلهمســـين  والمؤيـــد  وتمكيـــن  البحريـــن 
باســـرك  وشـــركة  البحريـــن  وبوليتكنـــك 
الخليـــج  وطيـــران  البحريـــن  وصـــادرات 
ومحطـــة بوابـــة البحـــر األحمـــر، باإلضافة 

للشركات األخرى.
كما شـــملت الفعالية زيـــارة ميدانية لموقع 
مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان، والـــذي يعتبر 
المينـــاء التجـــاري الرئيســـي فـــي مملكـــة 
البحريـــن، حيـــث تمكـــن المشـــاركون مـــن 
االطـــاع علـــى أهـــم المميزات التشـــغيلية 

للميناء.

40 % زيادة أنشطة التراخيص البحرية و45 % ارتفاع الجديدة
إشغال منطقة البحرين اللوجستية يصل إلى 70 % ... أحمد بن عيسى:
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وعملت الشـــركة بداية في التجـــارة العامة، حيث عمل 
المؤسس الراحل في استيراد المكائن البحرية لصيادي 
األســـماك، وتجارة الجملة لبيع األقمشـــة بالمحل الكائن 
في شـــارع الشـــيخ عبدهللا في ســـوق المنامة القديمة. 
كمـــا عمـــل فـــي بيـــع المابس، وكذلـــك عمل فـــي مجال 
تجارة اســـتيراد وتصدير التمور المستخدمة للمواشي، 
حيـــث يتم اســـتيرادها مـــن المملكة العربية الســـعودية 

والعراق ليتم تصديرها إلى الهند وإيران.
وفـــي أوائـــل الثمانينـــات توقفـــت عمليـــات االســـتيراد 
والتصديـــر بالجملة بســـبب الحرب العراقيـــة اإليرانية؛ 
لـــذا تم التركيز على الســـوق المحليـــة وتجارة المابس 

الجاهـــزة وتـــم تغييـــر اســـم شـــركة اعتمادكـــو ليصبـــح 
“مرسيم”.

مجـــال  فـــي  حالًيـــا  مرســـيم  محـــات  شـــركة  وتعمـــل 
تجـــارة المابـــس الجاهزة للنســـاء والرجـــال واألطفال، 
والحقائـــب، خصوًصـــا المابـــس النســـائية التـــي تلقـــى 

إقباال من الزبونات الاتي يترددن بشكل أسبوعي.
ويقـــع المتجـــر الرئيســـي للشـــركة فـــي ســـوق المنامـــة 
القديمة منذ 40 عاًما، وتم االنتقال إلى متجر بمســـاحة 

أكبر في السوق نفسها.
وتـــدرس الشـــركة العمل علـــى تطوير مشـــاريع جديدة 

سيتم اإلعان عنها الحًقا.

أمــل الحامــد

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

شــركة مرســيم مــن الشــركات التجاريــة التــي اشــتهرت فــي مملكة البحريــن منذ أكثــر من 60 عاًمــا. صحيفة 
“البالد” تنشر نبذة عن الشركة وأعمالها ومشاريعها المستقبلية.

بدأت األعمال التجارية عندما أسس المرحوم علي عبدالقادر الفليج شركة أطلق عليها اسم “اعتمادكو” في 
بداية الستينات من القرن الماضي، في العام 1962.

شركة محالت مرسيم
تأسست في العام 1962
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12 مليون دينار إلنشاء المرحلة األولى لقرية الشحن
محطة مترو من أمام مبنى المسافرين... البنفالح:

كشــف الرئيس التنفيذي لشــركة مطار البحرين، محمد يوســف البنفالح، 
عــن أنه ســيتم ترســية مناقصــة تنفيذ األعمال اإلنشــائية لمشــروع قرية 
الشــحن الســريع بمرحلتــه األولى فــي مطار البحرين الدولــي على مقاول 
محلــي فــي شــهر يونيــو الجــاري، وقــد تــم االنتهاء مــن جميــع العطاءات 
التــي قدمهــا الكثير مــن المقاولين ووقع االختيار على المقاول األنســب، 
وســيتم التوقيــع معــه خــالل الشــهر الجــاري، موضحــًا أن تكلفــة إنشــاء 
المرحلــة األولــى تبلــغ قرابة 12 مليون دينار وســيتم االنتهاء منها بنهاية 

العام المقبل.

علـــى  للصحافييـــن  البنفـــاح  وصـــرح 
هامش افتتاح معرض ومؤتمر الشحن 
 Trans( وخدمـــات النقـــل اللوجســـتية
Middle East( أمس، أن مشروع قرية 
الشـــحن الســـريع ســـيتم تنفيذها على 
مراحل، وقـــد تم تخصيص المنشـــآت 

بالمرحلة األولى للمستخدمين.
وبســـؤاله عن وجود محطة لمشـــروع 

مترو البحرين بمطار البحرين الدولي، 
أجاب البنفاح أنه سيتم قريًبا التنسيق 
المواصـــات واالتصـــاالت،  مـــع وزارة 
وقـــد تـــم تحديـــد موقع محطـــة مترو 
تقـــع أمـــام مبنـــى المســـافرين بالمطار. 
مواقـــف  اســـتخدام  رســـوم  أن  وأكـــد 
الســـيارات في مطـــار البحرين الدولي 
فـــي  بمثياتهـــا  مقارنـــة  األدنـــى  هـــي 

المنطقـــة. وذكـــر أن أعمـــال هدم مبنى 
التـــزال  بالمطـــار  القديـــم  المســـافرين 
جاريـــة، الفًتـــا إلـــى أنه ســـيتم إنشـــاء 
مشـــروع لتطويـــر قاعات التشـــريفات 
فـــي المســـاحة التـــي كانـــت مخصصة 
لمبنى المســـافرين القديـــم، مضيًفا أن 
قاعـــات التشـــريفات الجديـــدة ســـيتم 
إنشـــاؤها بـــداًل مـــن القاعـــات القديمـــة 
التـــي تمـــت إزالتها. وتحـــدث البنفاح 
عن االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية 
مـــن تطويـــر مبنـــى المســـافرين بنهاية 

وأشـــار  الجـــاري.  يونيـــو  شـــهر 
إلى أن المرحلـــة األخيرة من 

مشـــروع تحديـــث مطـــار 
إلنشاء  الدولي  البحرين 
بوابتيـــن ســـتكتمل فـــي 
الجـــاري،  يونيـــو  شـــهر 

مشـــيًرا إلـــى أن إجمالـــي 
 12 يبلـــغ  البوابـــات  عـــدد 

بوابة، وسيتم تخصيص إحدى 
هـــذه البوابات لطائـــرات إيرباص “ايه 
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.245

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.371

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 BD 1.22

شركة ناس 
NASS BD  0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.9

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.301

بنك السالم 
SALAM BD 0.088

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0298

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 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $  0.305

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.63

السنة الرابعة عشرة - العدد 4979

الخميس
2 يونيو 2022 - 2 ذو القعدة 1443  

ــحن ــة الشـ ــائية لقريـ ــال اإلنشـ ــذ األعمـ ــي لتنفيـ ــاول محلـ ــن مقـ تعييـ
أعمال هدم 

المبنى القديم 
بالمطار التزال 

جارية 

 تخصيص إحدى 
البوابات لطائرات 
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استقرار بالدين العام خالل شهر إبريل

ارتفاع القروض الشخصية والتجارية إلى 11.2 مليار دينار

أظهـــرت بيانـــات حديثـــة لمصـــرف البحريـــن المركـــزي، ارتفاعـــا فـــي 
القروض والتسهيات التي قدمتها البنوك التجارية بنحو 130 مليون 

دينار في أبريل الماضي.
وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي القروض والتسهيات التي قدمتها 
البنـــوك التجاريـــة نحو 11.2 مليار دينار بنهاية أبريل، منها 5.52 مليار 
دينار قروض شـــخصية لألفـــراد و383 مليون للحكومـــة و5.29 مليار 
دينار للمؤسســـات. وسجل متوســـط الفائدة على القروض الشخصية 
بضمـــان الراتـــب ارتفاًعـــا طفيًفا فـــي الفترة الماضية حيـــث بلغ بنهاية 
أبريل 4.32 %. ويتوقع أن تشهد أسعار الفائدة على القروض والودائع 
فـــي البحريـــن ارتفاًعـــا فـــي الفتـــرة المقبلة مـــع رفع مصـــرف البحرين 
المركـــزي لمعـــدالت الفائـــدة الرســـمية بالتزامـــن مـــع رفـــع االحتياطي 
الفيدرالـــي األميركي لمعدالت الفائـــدة، حيث يرتبط الدينار البحريني 
بالـــدوالر األميركي، ويتوقع أن يتم رفع الفائدة األميركية لعدة مرات 
خال هذا العام الحتواء مســـتويات التضخـــم حول العالم والتي تعد 
األعلى منذ عقود. وينتهي هذا الشهر فترة التأجيل الخامسة للقروض 
الشـــخصية فـــي البحرين، والتي بـــدأت منذ العـــام 2020، وذلك ضمن 
مســـاعي الحكومـــة لتخفيـــف تبعـــات جائحـــة كوفيد 19 علـــى األفراد 
والمؤسســـات، ومن غير الواضح ما إذا كان ســـيتم إقرار فترة جديدة 
للتأجيـــل.  وفيما يخص التحويـــات اإللكترونية عبر خدمات “فوري” 

و”فوري بلس” وفواتير، فقد أظهرت األرقام إجراء 17.8 مليون عملية 
تحويل عبر خدمة “فوري بلس” الواســـعة االنتشـــار والمفضلة لألفراد 
للدفع اإللكتروني، حيث بلغت قيمة المعامات عبر هذه الخدمة نحو 

520 مليون دينار.
كمـــا  أظهـــرت البيانـــات اســـتقرار الرصيد القائـــم ألدوات الديـــن العام 
ليبلغ 14.56 مليار دوالر نهاية إبريل الماضي.وعلى صعيد موجودات 
الجهاز المصرفي في المملكة، فقد ارتفعت موجودات المصارف لتبلغ 

218.8 مليار دينار.

في إطار مبادراته النوعية لدعم التعليم

“البحرين والكويت” يطلق قرًضا ميسًرا للطالب والمهنيين
أعلـــن بنـــك البحريـــن والكويـــت، عـــن إطـــاق 
قـــرض جديـــد مخصـــص لتمويـــل األغـــراض 
التعليميـــة بأســـعار تفضيليـــة للغايـــة ألوليـــاء 
األمـــور الراغبيـــن في إلحـــاق أبنائهـــم ببرامج 
البكالوريوس والدراســـات العليا التي تقدمها 
وللمهنييـــن  والدوليـــة،  المحليـــة  الجامعـــات 
درجـــات  علـــى  للحصـــول  يتطلعـــون  الذيـــن 
أو شـــهادات تأهيـــل مهنيـــة. ويحمـــل “قـــرض 
التعليـــم” الجديد من بنـــك البحرين والكويت 
مزايـــا خاصـــة، مـــن بينهـــا معـــدالت الفائـــدة 
التفضيليـــة، واإلعفاء من الرســـوم، والتطبيق 
الســـهل، وعملية الموافقة الســـريعة، وشروط 
الســـداد المرنة مع فترة ســـداد تصل إلى سبع 
ســـنوات، إضافـــة إلـــى الخصـــم التلقائـــي مـــن 

الحساب، والتأمين على الحياة.
وقـــال مديـــر عام قســـم الخدمـــات المصرفية 
لألفـــراد فـــي البنك، عـــادل ســـالم، إن تصميم 
وإطاق هذا القرض التعليمي الجديد يعكس 

رد  علـــى  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  حـــرص 
الجميل للمجتمـــع من خال تقديم هذا النوع 
مـــن القـــروض التشـــجيعية التـــي تلعـــب دورا 
فعاال في تســـهيل وصول شـــبابنا إلى التعليم 
الذي يطمحون إليه، العالي والمهني، وإطاق 

قدراتهم وتفعيل إمكانياتهم ورفع مساهمتهم 
في بناء المستقبل المشرق لوطنهم.

وأضاف ســـالم أن “قرض التعليم” يأتي كأداة 
فاعلـــة تســـاند الجهـــود الوطنيـــة الرامية إلى 
تطويـــر رأس المـــال البشـــري فـــي البحريـــن، 
وتســـريع مســـارات التنميـــة مـــن خـــال دمج 
المزيـــد مـــن الكـــوادر ذات التعليـــم والتأهيـــل 
المرتفـــع فـــي مختلـــف القطاعـــات االنتاجيـــة 
الواعدة، وذلك في إطار رؤية البحرين 2030.
وأشـــار إلى المبـــادرات التي نفذهـــا البنك في 
اآلونة األخيرة فقط مثل تقديم 200 عضوية 
مجانيـــة فـــي أكاديميـــة Udemy األميركيـــة 
لــــ 200 طالـــب وطالبـــة بحرينيـــة، والبرنامـــج 
التدريبي للناشئة الذي قدمه واحد من أفضل 
 ،T.J Walker المتحدثين العالميين هو السيد
إضافـــة إلـــى برنامـــج بنـــاء القـــدرات الرقمية 

للسيدات البحرينيات، وغيرها.

محمد البنفالح

عادل سالم

ارتفعـــت تحويـــات العمالـــة األجنبيـــة فـــي المملكة مع 
دخـــول الباد فـــي فترة التعافي االقتصـــادي وانتعاش 
في القطاعـــات االقتصاديـــة. ونمت تحويـــات العمالة 
األجنبية للخارج بنسبة 12.4 % في الربع األول 2022 
وذلـــك على أســـاس ســـنوي. وأظهـــرت بيانات رســـمية 

ارتفـــاع تحويات العمالـــة األجنبية في الربع األول من 
العـــام الجـــاري لتبلغ نحـــو 240 مليـــون دينـــار بحريني 
مقارنة مع 213 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 
الماضي. ويعمـــل في البحرين أكثر من 530 ألف عامل 
أجنبـــي بحســـب آخـــر بيانات متاحـــة من هيئـــة تنظيم 
ســـوق العمل في العام الماضـــي، مقارنة مع 153.7 ألف 

عامل هو حجم العمالة الوطنية البحرينية.

لون 240 مليون دينار للخارج نصف مليون أجنبي بالبحرين يحوِّ

أمل الحامد

 علي الفردان

 علي الفردان


