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أكدت شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة أن خدمـــة إصـــدار جواز 
الســـفر ألول مـــرة للمواطنيـــن “فئة 
البوابـــة  عبـــر  الجـــدد”  المواليـــد 
اإللكترونيـــة  للحكومـــة  الوطنيـــة 
إطـــار  فـــي  تأتـــي   ،bahrain.bh
حرصها على توفير جميع الخدمات 
للمواطنين والمقيمين والزوار بكل 
يســـر وســـرعة وشـــفافية، وتعزيًزا 
للتحـــول اإللكترونـــي فـــي تقديـــم 

الخدمات الحكومية.
وتابعـــت أن هـــذه الخدمـــة تتميـــز 
بإمـــكان تقديم طلب إصـــدار جواز 
السفر ألول مرة وفي أي وقت دون 
الحاجة للحضور إلى فروع اإلدارة 
الرســـمي،  الـــدوام  أوقـــات  خـــال 
حيث إنها تهـــدف إلى تقليص عدد 

الزيـــارات للفرع إلى زيـــارة واحدة 
فقط الستام جواز السفر الجديد، 
الخدمـــة  تميـــز  جانـــب  إلـــى  هـــذا 

بخاصية تعقب حالة الطلب.

تقديم طلبات إصدار الجواز ألول 
مرة لفئة المواليد الجدد إلكترونيا
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جرت في قصر الصخير أمس، مراسم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية 
أمــام ملــك البــالد المعظــم صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
حيــث اســتقبل جاللتــه، ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، الــذي قــدم إلــى جاللتــه أعضــاء 

الحكومة الجدد بعد صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينهم.

وأدى نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
والـــوزراء، اليميـــن الدســـتورية أمـــام 

جالة الملك المعظم.
ورحب جالة الملك المعظم بالجميع، 
الشـــكر  جزيـــل  عـــن  جالتـــه  معربـــا 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، مثنًيـــا على 
جهـــود ســـموه المتواصلة فـــي خدمة 
المملكـــة، والســـعي المســـتمر لارتقاء 
بمنظومة العمل الحكومي وتطويرها 
بهـــدف تحقيق مزيد من المكتســـبات 

لصالح الوطن والمواطن.
وهنأهم جالته على توليهم مناصبهم 
الجديـــدة، متمنًيـــا لهـــم دوام النجـــاح 
والسداد في أداء مهامهم على الوجه 

األكمـــل بعـــون هللا تعالـــى وتوفيقـــه، 
مشيًدا جالته بهذه الكفاءات الشابة 
مـــن أبناء وبنـــات البحريـــن وتحملهم 
هـــذه المســـؤولية الوطنيـــة مـــن أجل 

ازدهار وتقدم مملكة البحرين.
وأكـــد جالـــة الملـــك المعظـــم الـــدور 
الشـــابة  والعناصـــر  للشـــباب  المهـــم 
لتســـهم فـــي خدمـــة الوطـــن وتقدمه 
والتقديـــر  االحتـــرام  كل  مـــع 
هـــذه  فـــي تحمـــل  للذيـــن ســـبقوهم 
المســـؤوليات وهـــم إلى اليـــوم محل 
التقديـــر والعرفـــان، وأضـــاف جالـــة 
الملـــك المعظـــم أن حكومـــة البحرين 
لهـــا تاريـــخ عريـــق وإنجـــازات كبيرة 
ومختلـــف  المســـتويات  كافـــة  علـــى 

المجاالت والتي هدفها األول خدمة 
المواطنين الكرام. 

وأعـــرب جالتـــه عـــن شـــكره وتقديره 

لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
الســـابقين علـــى مـــا قدموه مـــن جهود 
طيبة وخدمات جليلة ستبقى راسخة 

على الدوام في ذاكرة الوطن وتاريخه 
إنجازاتهـــم  وســـتكون  الحديـــث، 
المملكـــة  نهضـــة  فـــي  وإســـهاماتهم 

فـــي اإلخـــاص  بـــه  نموذًجـــا يحتـــذى 
والعطاء والنجاح في مختلف مجاالت 

العمل الوطني.

جهود نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء السابقين ستبقى راسخة في ذاكرة الوطن... جاللة الملك المعظم:

دور مهـــم للشبـــاب فـــي خدمـــة الوطـــن

)03 - 02(

)١٢(

حكومة البحرين لهـا تاريـــخ 
عـريــق وإنـجــازات كبـيـــرة
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احتجاجات “البازارات” تتواصل في إيران
دبي - العربية.نت

تتواصـــل احتجاجـــات “البـــازارات” بمدن عدة 
فـــي إيـــران، منـــذ األحـــد الماضـــي، علـــى وقـــع 
األزمـــة االقتصاديـــة والمعيشـــية المتردية في 

الباد.
فقـــد خرج التجار في مدينة خرم آباد عاصمة 
محافظة لورســـتان غرب الباد أمس، للتظاهر 
وانهيـــار  الضرائـــب،  ارتفـــاع  علـــى  احتجاًجـــا 

العملة المحلية.
كذلك انضم إليهم تجار مدينة فســـا بمحافظة 
فـــارس جنوب البـــاد. وشـــهدت أيًضـــا مدينة 

من تظاهرات إيرانعيام )غرًبا( إقفاال للمحال التجارية. )16(

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام جاللة الملك المعظم

“األهلي المتحد” يطلق فرعه الجديد بالعدلية
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البحرين تدخل سباق التنافسية العالمي وتحل بالمركز الرابع عربيا
شـــهد اإلصـــدار الرابـــع والثاثون من 
الكتاب الســـنوي للتنافســـية العالمية، 
الصـــادر عن مركز التنافســـية العالمية 
التابع للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية 
IMD، انضمـــام البحريـــن للمّرة األولى 
التقريـــر،  فـــي  الُمقاســـة  الـــدول  إلـــى 
الرابـــع عربيـــا  المركـــز  فـــي  وحلولهـــا 

والثاثين عالميا.
عامـــه  فـــي  البحرينـــي  األداء  وكان 
األول إيجابيـــا للغايـــة، حيـــث حّلـــت 
العشـــرة  المراكـــز  ضمـــن  المملكـــة 
األولى في 33 مؤشـــرا من مؤشـــرات 
بمـــا  والفرعيـــة  الرئيســـة  التنافســـية 
في ذلك: االســـتثمار فـــي االتصاالت، 

والنمـــو  اإلنترنـــت،  انتشـــار  ونســـبة 
الســـكاني، وعـــدد النســـاء الحاصات 
ونســـبة  جامعيـــة،  شـــهادات  علـــى 
الغابـــات،  مســـاحة  ونمـــو  التبعيـــة، 
وتوافـــر  الماليـــة،  المهـــارات  وتوافـــر 
الخبـــرة الدولية، وتوافر المهندســـين 
المؤهليـــن، والحاجـــة إلـــى إصاحات 

اقتصاديـــة واجتماعيـــة، وتوافر كبار 
العمالـــة  المديريـــن األكفـــاء، وتوافـــر 
الماهـــرة، وعدد النســـاء في المناصب 
اإلداريـــة، وتكافؤ الفـــرص، واإلعانات 
بطالـــة  ونســـبة  الحكومـــي،  والدعـــم 
وضبـــط  الوقـــود،  وأســـعار  الشـــباب، 

تضخم األسعار.

سمو الشيخ علي بن خليفة مستشارا 
لسمو ولي العهد رئيس الوزراء
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صـــدر عـــن حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة ملك الباد المعّظم مرســـوم رقم )26( لسنة 2022، بتعيين 
مستشار لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى: 
يعيـــن ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفة مستشـــاًرا 

لصاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
مع احتفاظه بدرجته السابقة.

 المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به 

من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

)22(

سمو الشيخ علي بن خليفة

“تمكين” و“المركزي” يطلقان مبادرة لخبراء إكتواريين بالتأمين

أعلن صندوق العمل )تمكين( أمس عن مبادرة جديدة إلعداد 
وتوظيـــف عـــدد مـــن الكـــوادر البحرينيـــة فـــي مجـــال العلوم 
اإلكتوارية للعمل ضمن شـــركات التأمين في مملكة البحرين. 
وتـــم إطاق هـــذه المبـــادرة بالشـــراكة مـــع مصـــرف البحرين 
المركـــزي ومعهـــد اإلكتوارييـــن فـــي لنـــدن، ومعهـــد البحريـــن 

.)BIBF( للدراسات المصرفية والمالية)٢١()٢٣(

المحرر االقتصادي
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جــرت فــي قصــر الصخيــر أمس، مراســم أداء الوزراء الجدد اليمين الدســتورية أمام ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، حيــث اســتقبل جاللتــه، ولــي العهــد رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، الذي قــدم إلى جاللته 

أعضاء الحكومة الجدد بعد صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينهم.

الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأدى 
والـــوزراء، اليمين الدســـتورية أمام جاللة 

الملك المعظم.
وقد رحب جاللـــة الملك المعظم بالجميع، 
معربـــا جاللتـــه عن جزيل الشـــكر لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
ســـموه  جهـــود  علـــى  مثنًيـــا  الـــوزراء، 
المتواصلـــة فـــي خدمة المملكة، والســـعي 
العمـــل  بمنظومـــة  لالرتقـــاء  المســـتمر 
الحكومـــي وتطويرها بهدف تحقيق مزيد 
من المكتسبات لصالح الوطن والمواطن.

وهنأهـــم جاللتـــه علـــى توليهـــم مناصبهم 
النجـــاح  دوام  لهـــم  متمنًيـــا  الجديـــدة، 
والســـداد فـــي أداء مهامهـــم علـــى الوجـــه 
األكمل بعون هللا تعالى وتوفيقه، مشـــيًدا 
جاللتـــه بهذه الكفاءات الشـــابة مـــن أبناء 
وبنات البحرين وتحملهم هذه المسؤولية 

الوطنيـــة مـــن أجـــل ازدهار وتقـــدم مملكة 
البحرين.

وأكـــد جاللـــة الملـــك المعظم الـــدور المهم 
فـــي  لتســـهم  الشـــابة  والعناصـــر  للشـــباب 
خدمـــة الوطـــن وتقدمـــه مـــع كل االحترام 
والتقديـــر للذين ســـبقوهم في تحمل هذه 
المسؤوليات وهم إلى اليوم محل التقدير 

والعرفان. 
وأضـــاف جاللة الملـــك المعظم أن حكومة 
وإنجـــازات  عريـــق  تاريـــخ  لهـــا  البحريـــن 
كبيـــرة على جميـــع المســـتويات ومختلف 
خدمـــة  األول  هدفهـــا  والتـــي  المجـــاالت 
المواطنيـــن الكـــرام، وحثهـــم جاللته على 
مضاعفـــة الجهـــود والعمـــل بـــروح الفريق 
الواحـــد لمواصلة البناء على ما تحقق من 
إنجـــازات مـــن أجل تعزيز مكانـــة البحرين 
وضمـــان تقدمها وازدهارها ورفعة شـــعبها 

العزيز. وأعرب جاللته عن شكره وتقديره 
لنـــواب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والوزراء 
مـــن جهـــود  مـــا قدمـــوه  علـــى  الســـابقين 
طيبـــة وخدمـــات جليلة ســـتبقى راســـخة 
على الـــدوام فـــي ذاكرة الوطـــن وتاريخه 
الحديث، وستكون إنجازاتهم وإسهاماتهم 
فـــي نهضة المملكة نموذًجا يحتذى به في 
اإلخـــالص والعطاء والنجـــاح في مختلف 

مجاالت العمل الوطني.
وأكـــد جاللـــة الملـــك المعظـــم أن المواطن 
ســـيبقى دائًمـــا الركيـــزة األساســـية لنهضة 
الوطـــن وعماد تطـــوره وازدهـــاره، موجًها 
جاللته الحكومة إلى تقديم أفضل وأرقى 
الخدمات وتعزيز مقومات الحياة الكريمة 
للمواطنيـــن، وتمنى جاللتـــه للجميع دوام 

التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستوريـــــــــــة أمـــــام جاللـــة الملــك المعظــــم
جهــــــود نــواب رئيــــس مجلـــــس الــوزراء والوزراء الســابقيــن ستبقـــــى راسخـــــــــــــــــــــــــة في ذاكــــــــرة الوطـــــــن

مساع مستمرة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء لالرتقاء بمنظومة العمل الحكومي

حكومـــة البحريـــن لهـــا تاريـــخ عريـــق وإنجـــازات كبيـــرة علـــى جميـــع المســـتويات والمجـــاالت

توجيهات ملكية لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين

مضاعفـــة الجهـــود والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد لمواصلـــة البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات

جاللة الملك المعظم تمنى لهم النجاح والسداد في أداء مهامهم على الوجه األكمل
المواطن سيبقى دائًما ركيزة أساس لنهضة الوطن وعماد تطوره

دور مهم للشباب في خدمة الوطن ومن سبقوهم محل عرفان وتقدير 
إشادة بالكفاءات الشابة وتحملهم المسؤولية الوطنية من أجل ازدهار المملكة
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صـــادق ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، على قانـــون رقم )23 ( 
لســـنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرســـوم بقانون 
مهنـــة  تنظيـــم  شـــأن  فـــي   1997 لســـنة   )18( رقـــم 
الصيدلـــة والمراكـــز الصيدليـــة بعـــد إقرار مجلســـي 

الشورى والنواب، وأصدره.

المادة األولى

ُيستبدل بتعريف )مجلس اإلدارة( الوارد في المادة 
)1( من المرســـوم بقانون رقم )18( لســـنة 1997 في 
شـــأن تنظيـــم مهنـــة الصيدلـــة والمراكـــز الصيدلية، 

التعريف اآلتي:
المجلس: المجلس األعلى للصحة.

المادة الثانية

تســـتبدل كلمـــة )المجلـــس( بعبارة )مجلـــس اإلدارة( 
أينمـــا وردت فـــي المرســـوم بقانون رقم )18( لســـنة 
1997 فـــي شـــأن تنظيـــم مهنـــة الصيدلـــة والمراكـــز 

الصيدلية.

المادة الثالثة

ُيســـتبدل بنصـــوص المـــواد )79 فقـــرة أولـــى( و)80( 
و)81( و)93( و)94( و)95( و)96( و)99( و)99 مكـــررًا( 
من المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 1997 في شأن 
تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، النصوص 

اآلتية:
مـــادة )79( فقرة أولى: فيما عدا األدوية البســـيطة 
بـــدون  تصـــرف  التـــي  الصيدليـــة  والمســـتحضرات 
وصفـــة طبيـــة والتـــي يصـــدر بتحديدهما قـــرار من 
المجلـــس، يجـــب أن تصـــدر الوصفـــات الطبيـــة من 
طبيـــب ُمصـــرح له بمزاولـــة مهنة الطب البشـــري أو 
طـــب األســـنان فـــي المملكة، على أن تتضمن اســـمه 

وعنوانه وتوقيعه وتاريخ تحريرها.
مـــادة )80(: ُيحظر صـــرف أية وصفة طبية تحتوي 
علـــى أدوية خاضعة للرقابة ما لم تكن مكتوبة على 
وصفـــات خاصـــة مســـتوفية للشـــروط المنصـــوص 
عليهـــا فـــي المادة )23( مـــن القانون رقم )15( لســـنة 

2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كمـــا ُيحظـــر صـــرف أية وصفـــة طبية تحتـــوي على 

أدوية خاضعة للرقابـــة الجزئية، ما لم تكن مكتوبة 
علـــى وصفـــات خاصـــة ُتصدرهـــا وُتحـــدد بياناتهـــا 

الهيئة.
وال يجـــوز لغيـــر الصيدلـــي القانونـــي التدخـــل فـــي 
تحضير الوصفـــات الطبية التي تحتوي على أدوية 
خاضعة للرقابة أو الرقابة الجزئية أو صرفها أو في 

بيعها للجمهور.
الخاضعـــة  األدويـــة  صـــرف  يجـــوز  ال   :)81( مـــادة 
للرقابـــة أو األدوية الخاضعة للرقابة الجزئية إال من 
ِقَبـــل صيدلي قانونـــي، وفقًا للشـــروط واإلجراءات 
ص في المركز  التي يحددها المجلس، على أن ُيخصَّ
الصيدلي ســـجل لقيد الكميات الـــواردة والمنصرفة 
وتاريـــخ صرفها واســـم الطبيب الذي حـــرر الوصفة 
الطبيـــة التـــي تتضمن هـــذه األدوية، مـــع االحتفاظ 
بهـــذه الوصفـــة لمـــدة خمـــس ســـنوات بعـــد القيـــام 
بصرفهـــا والتأشـــير عليهـــا بتاريخ الصـــرف وتوقيع 

الصيدلي عليها وختمها بخاتم الصيدلية.
مادة )93(:  أ - ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
وبغرامـــة ال تقل عن خمســـة آالف دينـــار وال تجاوز 
عشـــرة آالف دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن، 
وغلـــق المحل الذي وقعت فيـــه المخالفة ومصادرة 

ما يكون فيه من مواد وتجهيزات، كل من:
لبيـــع  محـــالً  أو  مركـــزًا صيدليـــًا  أدار  أو  أنشـــأ   -  1
المســـتحضرات الصيدليـــة بدون ترخيص، أو أنشـــأ 
أو قـــام بتشـــغيل مصنـــع لألدويـــة والمســـتحضرات 
الصيدلية دون الحصول على الشـــهادة المشار إليها 

في المادة )45( من هذا القانون سارية المفعول.
2 - قـــدم بيانـــات غيـــر صحيحة أو التجـــأ إلى طرق 
غير مشـــروعة ترتب عليها دون وجه حق الحصول 
علـــى الترخيـــص بإنشـــاء مركـــز صيدلـــي أو مـــكان 
لتخزين األدوية أو المســـتحضرات الصيدلية خارج 
المركز الصيدلي أو الحصول على الشـــهادة المشـــار 

إليها في المادة )45( من هذا القانون.
3 - قـــام بتخزيـــن أدويـــة أو مســـتحضرات صيدلية 

خارج مركز صيدلي في مكان غير مرخص.
4 - قـــام ببيـــع أو عـــرض للبيـــع دواء أو مســـتحضرًا 

صيدليًا منتهي الصالحية.
 ب - ُيعاَقـــب كل َمـــن ُيخالـــف حكم المـــادة )53( من 
هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن ســـنة وبغرامة 
ال تقـــل عـــن خمســـة آالف دينـــار وال تجـــاوز عشـــرة 
آالف دينار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة 

أن تقضـــي بغلـــق المحل الذي وقعت فيـــه المخالفة 
ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات.

 ج - وفـــي جميـــع الحـــاالت يجـــب علـــى الهيئة غلق 
المحـــل الـــذي وقعـــت فيـــه المخالفـــة إداريـــًا لحين 

الفصل في الدعوى الجنائية.
مـــادة )94(: ُيعاقـــب بالحبـــس مدة ال تقل عن ســـنة 
وبغرامـــة ال تقـــل عـــن ثالثـــة آالف دينـــار وال تجاوز 
عشـــرة آالف دينار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، كل 

من:
1 - زاول مهنـــة بدون ترخيص يتطلب هذا القانون 

ترخيصًا لمزاولتها.
2 - قـــدم بيانـــات غيـــر صحيحة أو التجـــأ إلى طرق 
غير مشـــروعة ترتب عليها منحـــه ترخيصًا لمزاولة 
إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون دون 

وجه حق.
3 - كل صيدلـــي ســـمح لشـــخص غيـــر مرخـــص لـــه 

بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه.
ب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة  4 - تسبَّ

أو أيِّ تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.
المســـتحضرات  أو  باألدويـــة  باالتجـــار  قـــام   -  5

الصيدلية دون ترخيص.
مـــادة )95(: ُيعاقـــب بالحبـــس مدة ال تقل عن ســـنة 
وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على 
عشـــرة آالف دينار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، كل 

من:

1 - حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات 
صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجالت الهيئة.

2 - باع أدوية أو مســـتحضرات صيدلية بسعر يزيد 
على األسعار الرسمية المقررة لها.

3 - عرض بقصد البيع أو باع أو حاز أدوية خاضعة 
للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص.

4 - قـــام بوصـــف أو صـــرف أدوية خاضعـــة للرقابة 
التـــي  للشـــروط واإلجـــراءات  بالمخالفـــة  الجزئيـــة 

يحددها المجلس.
مـــادة )96(: ُيعاقب بغرامة ال تقل عن خمســـة آالف 

دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار، كل من:
1 - احتفـــظ فـــي المركـــز الصيدلي أو فـــي المحالت 
بأدوية أو مســـتحضرات صيدلية أو أغذية صحية، 
غيـــر مرخـــص باالتجـــار فيهـــا فـــي حـــدود الرخصة 

الممنوحة له طبقًا ألحكام هذا القانون.
2 - قـــام بتوزيـــع أدويـــة أو مســـتحضرات صيدليـــة 

مجانًا بالمخالفة ألحكام هذا القانون.
صيدليـــة  مســـتحضرات  أو  أدويـــة  اســـتورد   -  3

بالمخالفة لحكم المادة )57( من هذا القانون.
4 - امتنـــع عـــن تزويـــد الهيئـــة بأيـــة بيانـــات أو قدم 
لهـــا بيانـــات غيـــر صحيحـــة تتعلـــق ببيـــع أو توزيـــع 

المستحضرات الصيدلية، عند طلبها.
5 - خالف حكم المادة )76( من هذا القانون.

6 - أي صيدلـــي قانونـــي خالف حكم المادة )84( من 
هذا القانون.

كمـــا يعاقب بغرامة ال تزيد علـــى مائة دينار كل من 
استورد أدوية أو مســـتحضرات صيدلية بالمخالفة 

لحكم المادة )58( من هذا القانون.
مـــادة )99(: مـــع عدم اإلخالل بالمســـئولية الجنائية 
أو المدنيـــة، يجوز للجنة توقيع الجزاءات التأديبية 
التاليـــة فـــي حالـــة مخالفـــة أحـــكام هـــذا القانون أو 
القـــرارات الصادرة تنفيذًا لـــه أو أصول ومقتضيات 

آداب المهنة، وهي كاآلتي:
1 - اإلنذار.

2 - اإليقاف عن العمل لمدة ال تتجاوز سنة واحدة.
3 - إلغـــاء الترخيـــص بمزاولة المهنة وشـــطب اســـم 

المخالف من سجل الهيئة.
مـــادة )99( مكـــررا: مـــع عـــدم اإلخالل بالمســـئولية 
المادتيـــن  حكـــم  وبمراعـــاة  المدنيـــة،  أو  الجنائيـــة 
)98( و)99( مـــن هـــذا القانـــون، يكـــون للجنـــة توقيع 

الجـــزاءات التالية على المراكز الصيدلية والمنشـــأة 
الدوائية والمصانـــع والمخازن التي تثبت مخالفتها 

ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له:
1 - اإلنذار.

2 - الغرامـــة الماليـــة التي ال تقل عـــن ألفي دينار وال 
تجاوز عشرة آالف دينار.

3 - الغلق لمدة ال تجاوز سنة واحدة.
4 - إلغـــاء ترخيـــص الصيدلية أو المنشـــأة الدوائية 
والمصانع والمخازن نهائيًا وشطب االسم من سجل 

الهيئة.
َجســـامة  مراعـــاة  الغرامـــة  تقديـــر  عنـــد  ـــن  ويتعيَّ
المخالفـــة، والعَنت الذي بدا مـــن المخالِف، والمنافع 
َرر الذي أصاب الغير نتيجًة لذلك. التي جناها، والضَّ

المادة الرابعة

ُتضاف إلى المادة )1( من المرسوم بقانون رقم )18( 
لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز 

الصيدلية، التعريفات اآلتية:
المســـتحضرات الصيدليـــة: أي دواء أو مســـتحضر 
مـــن  أكثـــر  أو  مـــادة فعالـــة  صحـــي يحتـــوي علـــى 
مصـــدر عشـــبي أو طبيعي أو كيميائي لتحســـين أو 
المحافظـــة على الوظائف الحيوية للجســـم دون أن 
يكون مقصـــودًا منه عالج مرض أو الوقاية منه، أو 

ُمركب يخضع للتنظيم.
األدويـــة الخاضعـــة للرقابـــة: األدوية التـــي تحتوي 
علـــى مادة أو أكثر مـــن المواد المخدرة أو المؤثرات 
العقليـــة أو المـــواد األوليـــة الـــواردة فـــي الجـــداول 
المرفقة بالقانون رقم )15( لسنة 2007 بشأن المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية.
األدويـــة الخاضعـــة للرقابـــة الجزئيـــة: األدوية التي 
ال تحتـــوي علـــى أي مـــادة مـــن المـــواد المخـــدرة أو 
المؤثـــرات العقليـــة أو المـــواد األوليـــة الـــواردة فـــي 
الجـــداول المرفقـــة بالقانـــون رقم )15( لســـنة 2007 
بشـــأن المواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية ويمكن 
إساءة اســـتخدامها لغير األغراض التي صنعت من 

أجلها، ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

المادة الخامسة

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء - كٌل فيما 
يخصـــه  - تنفيذ أحكام هـــذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صـــادق حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظـــم، على قانون 
رقم )27( لسنة 2022 بشأن حظر استحداث وإنتاج 
وتخزيـــن األســـلحة البكتريولوجيـــة )البيولوجيـــة( 
والتكســـينية وتدميـــر تلـــك األســـلحة بعـــد إقـــرار 

مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
مـــادة )1(: فـــي تطبيق أحـــكام هذا القانـــون، تكون 
للكلمـــات والعبارات التاليـــة المعانـــي المبينة قريَن 

ُكلٍّ منها ما لم يقتِض سياق النص خالف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.

االتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية 

وتدمير تلك األسلحة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الُمنشـــأة طبقًا لحكم المادة 
)2( مـــن القانون رقم )51( لســـنة 2009 بشـــأن حظر 
اســـتحداث وإنتـــاج وتخزين واســـتعمال األســـلحة 

الكيميائية وتدمير تلك األسلحة.
العنصـــر البيولوجـــي: أي مادة من أصـــل بيولوجي 
)حيـــوي( قـــادرة علـــى إحداث وفـــاة أو أمـــراض أو 
أضرار باإلنسان أو الحيوان أو النبات أو غيرها من 

الكائنات الحية أو عناصر البيئة األخرى.
التكسينات: مواد ســـامة غير حية، تنتج من أنواع 
كثيـــرة من الكائنات الحيـــة، كالحيوان أو النبات أو 

الكائنات الدقيقة )البكتيريا(.
العناصـــر  التكســـينية:  أو  البيولوجيـــة  األســـلحة 
يمكـــن  ال  بكميـــات  التكســـينات،  أو  البيولوجيـــة 
تبريرها لألغراض الوقائية أو الحمائية أو الســـلمية 
األخـــرى، أيـــًا كان مصدرها أو وســـيلة اســـتحداثها، 
وتشـــمل أيـــة أســـلحة أو معدات أو وســـائل إيصال 
مصممة الســـتخدام عناصر بيولوجية أو تكسينات 

ألغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.
األمـــان البيولوجي: المبـــادئ والتدابير التي تهدف 
لمنع خطر التعرض لعناصر بيولوجية أو تكسينات.
األمن البيولوجـــي: اإلجراءات الوقائيـــة والرقابية 
والمحاســـبية التـــي يتـــم تنفيذهـــا للحيلولـــة دون 
فقدان أو سرقة أو سوء استخدام أو إطالق عمدي 

أو غير عمدي لعناصر بيولوجية أو تكسينات.
البيولوجيـــة  بالعناصـــر  قائمـــة  المراقبـــة:  قائمـــة 
والتكســـينات التي يجوز الترخيـــص بالتعامل فيها 
طبقـــًا لحكـــم المـــادة )3( مـــن هـــذا القانـــون، والتـــي 
يصـــدر بتحديدهـــا قـــرار من مجلـــس الـــوزراء بناًء 

على اقتراح اللجنة الوطنية.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

مـــادة )2(: ُيحظر على أي شـــخص القيام بأي عمل 
من األعمال اآلتية:

ســـالح  أي  تخزيـــن  أو  إنتـــاج  أو  اســـتحداث   -  1
بيولوجـــي أو تكســـيني أو تطويـــره أو اســـتيراده 
أو تصديـــره أو إعـــادة تصديـــره أو شـــحنه العابـــر 
)ترانزيـــت( أو مـــروره أو الحصول عليه بأي طريقة 
ســـواًء  بـــه،  االحتفـــاظ  أو  إحـــرازه  أو  أو حيازتـــه 
لنفســـه أو لحساب الغير، أو امتالكه أو نقله بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل المملكة 
أو خارجهـــا أو التعامـــل فيـــه بـــأي صـــورة من صور 

التعامل.
2 - تحويـــل أي عنصـــر بيولوجي أو تكســـينات إلى 

سالح بيولوجي أو تكسيني.
3 - بناء أو امتالك أو إدارة منشـــأة إلنتاج األسلحة 
البيولوجيـــة أو التكســـينية، أو اقتناء أو االحتفاظ 
بأيـــة تجهيـــزات معـــدة إلنتـــاج هـــذه األســـلحة أو 

وسائل استخدامها أو إيصالها.
4 - اســـتعمال األســـلحة البيولوجية أو التكســـينية 
أو إطـــالق عناصـــر بيولوجية أو تكســـينات، بهدف 

إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع األشخاص.
مادة )3(: ال يجوز ألي شـــخص دون الحصول على 
ترخيـــص من اللجنة الوطنية، اســـتحداث أو إنتاج 
أو تخزين أي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، 
أو استعمالها أو تطويرها أو تحويلها أو استيرادها 
أو تصديرهـــا أو إعـــادة تصديرها أو شـــحنها العابر 
)ترانزيت( أو مرورها أو الحصول عليها بأي طريقة 
أو حيازتهـــا أو إحرازهـــا أو االحتفـــاظ بهـــا، ســـواًء 
لنفسه أو لحساب الغير، أو امتالكها أو نقلها بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل المملكة 
أو خارجهـــا أو التعامـــل فيهـــا بأي صـــورة من صور 

التعامل.
وتصـــدر اللجنـــة الوطنيـــة قـــرارًا بتحديـــد شـــروط 
وإجراءات منح وتجديد التراخيص ومدة سريانها 
وأوجه استعمال العناصر المدرجة بقائمة المراقبة.
وتجديـــد  منـــح  علـــى  رســـوم  ُتفـــرض   :)4( مـــادة 
التراخيـــص التي تصدر طبقًا ألحـــكام هذا القانون، 
ويصدر بتحديـــد هذه الرســـوم وفئاتها وإجراءات 
تحصيلهـــا قـــرار مـــن اللجنـــة الوطنية بعـــد موافقة 

مجلس الوزراء.
مادة )5(: يلتزم المرخص له بمراعاة اآلتي:

1 - إجـــراءات األمـــن واألمـــان البيولوجييـــن التـــي 
يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الوطنية.

2 - تقديـــم تقاريـــر ســـنوية دورية للجنـــة الوطنية 
بهـــا عمليـــات  يزاولهـــا، موضحـــًا  التـــي  باألنشـــطة 

االســـتيراد والتصدير واالستخدام ألي من العناصر 
المدرجة بقائمة المراقبة.

3 - إخطـــار اللجنـــة الوطنية كتابًة قبـــل مزاولة أي 
أنشطة مستحدثة تتعلق بأي من العناصر المدرجة 
بقائمـــة المراقبة، وذلك التخاذ إجراءات الترخيص 

بها.
اللجنـــة  مـــن  بقـــرار  الترخيـــص  ُيلغـــى   :)6( مـــادة 

الوطنية في األحوال اآلتية:
1 - إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص.

2 - إذا خالـــف المرخـــص لـــه أيـــًا مـــن االلتزامـــات 
المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون.

3 - إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون اإلخالل 
بحـــق المرخص له للمطالبة بالتعويض عن األضرار 

التي لحقت به إن كان له مقتٍض.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيصه التظلم 
أمـــام وزير الخارجية خالل ثالثين يومًا من تاريخ 
إخطـــاره به، وعلـــى الوزير البّت فـــي التظلم خالل 
ثالثيـــن يومًا مـــن تاريخ تقديمـــه، وُيخَطر المتظلم 
بالقـــرار الصـــادر بشـــأنه، ويعتبـــر مضي هـــذه المدة 

دون رد رفضًا ضمنيًا للتظلم.
ولمن رفض تظلمه صراحًة أو ضمنًا أن يطعن أمام 
المحكمـــة المختصة خالل ســـتين يومـــًا من تاريخ 
إخطاره برفض تظلمه أو اعتباره مرفوضًا ضمنيًا.

مـــادة )7(: يجب على كل شـــخص حصـــل على أية 
بيانـــات أو معلومـــات ســـرية مـــن المملكـــة أو مـــن 
أيـــة دولة طرف فـــي االتفاقية تنفيـــذًا ألحكام هذا 
القانـــون أن يحافـــظ علـــى ســـريتها، وأال يفشـــيها 
إلـــى الغير بصـــورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة إال إذا 
كان ذلـــك تنفيـــذًا ألمر صادر من جهـــة التحقيق أو 

المحكمة المختصة أو تنفيذًا ألحكام االتفاقية.
مـــادة )8(: يكـــون للمفتشـــين مـــن أعضـــاء اللجنـــة 
الوطنية أو من غيرهم الذين يعينهم رئيسها للقيام 
بأعمـــال التفتيش والتحقق مـــن تطبيق أحكام هذا 
القانـــون والقـــرارات الصـــادرة تنفيذًا له الســـلطات 

اآلتية:
1 - دخـــول المحال والمنشـــآت ذات الصلة بمزاولة 

أي من األنشطة الخاضعة ألحكام هذا القانون.
2 - االطـــالع علـــى الوثائق والســـجالت ذات الصلة 

بأعمال التفتيش.
3 - طلـــب البيانـــات والمعلومـــات الالزمـــة للقيـــام 

بأعمال التفتيش.
ويجـــب علـــى األشـــخاص الخاضعين ألحـــكام هذا 
القانون وممثليهم والمسئولين عن إدارتهم الفعلية 
تمكيـــن مفتشـــي اللجنة الوطنية مـــن أداء مهامهم 

بالمســـتندات  يزودوهـــم  وأن  إعاقتهـــم،  وعـــدم 
والبيانات والمعلومات الصحيحة والالزمة.

مـــادة )9(: يكون للموظفين الذيـــن يخولهم الوزير 
المعني بشـــئون العدل باالتفـــاق مع اللجنة الوطنية 
صفـــة مأمـــوري الضبـــط القضائـــي وذلـــك بالنســـبة 
للجرائـــم المنصوص عليها في هـــذا القانون، والتي 
تقـــع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال 

وظيفتهم.
وتحـــال المحاضر المحررة بالنســـبة لهـــذه الجرائم 
إلى النيابة العامة بقرار من رئيس اللجنة الوطنية.
مادة )10(: مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص 
عليهـــا قانون العقوبـــات أو أي قانون آخر، تســـري 
العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي البنـــود التاليـــة 
على الجرائم المحددة فيها، ســـواًء ارتكبت داخل 
إقليـــم مملكـــة البحريـــن أو مـــن مواطـــن بحريني 
خارج إقليـــم مملكة البحرين، أو من أجنبي داخل 
إقليـــم مملكة البحريـــن كان قد ارتكب أي من تلك 
الجرائـــم فـــي الخارج ولـــم يكن طلب تســـليمه قد 

ُقِبل:
1 - يعاقب بالســـجن مدة ال تقل عن عشـــر ســـنوات 
وبالغرامـــة التـــي ال تقـــل عن عشـــرة آالف دينار وال 
تجاوز عشـــرين ألف دينار، كل من ارتكب فعالً من 
األفعـــال المنصـــوص عليها فـــي المـــادة )2( من هذا 
القانون. وتكون العقوبة اإلعدام أو الســـجن المؤبد 
إذا نشـــأ عـــن أي مـــن هـــذه األفعـــال موت شـــخص 
أو أكثـــر أو إلحـــاق ضرر جســـيم بالبيئـــة أو الصحة 

العامة أو تعطيل مرفق عام.
ويعاقـــب بذات العقوبة كل من حرض أو ســـاعد أو 
اتفق مع أي شـــخص على القيـــام بأي فعل من هذه 
األفعال، ووقعت الجريمة بناًء على هذا التحريض 

أو المساعدة أو االتفاق.
وتكـــون العقوبـــة الحبـــس مـــدة ال تزيـــد على ســـبع 
ســـنوات والغرامـــة التـــي ال تقـــل عـــن خمســـة آالف 
دينـــار وال تزيـــد على عشـــرة آالف دينـــار، أو إحدى 
هاتيـــن العقوبتين، إذا لم يترتب على التحريض أو 

المساعدة أثر.
2 - يعاقب بالســـجن مدة ال تقل عن خمس سنوات 
وبالغرامـــة التـــي ال تقل عن خمســـة آالف دينار وال 
تجاوز عشرين ألف دينار كل من خالف حكم المادة 

)3( من هذا القانون.
3 - يعاقـــب بالحبـــس وبالغرامـــة التـــي ال تقـــل عن 
خمســـمائة دينـــار وال تجـــاوز ألف دينـــار، أو بإحدى 
هاتيـــن العقوبتيـــن، كل مـــن خالـــف أيـــًا مـــن أحكام 
المادتين )5( و)7(، والفقرة الثانية من المادة )8( من 

هذا القانون.

وُتضاعـــف العقوبـــات المنصوص عليهـــا في أي من 
البنود السابقة في حالة العود.

مـــادة )11(: مع عدم اإلخالل بمســـئولية الشـــخص 
يعاقـــب  القانـــون،  هـــذا  ألحـــكام  طبقـــًا  الطبيعـــي 
الشـــخص االعتبـــاري بالغرامـــة التـــي ال تقـــل عـــن 
خمســـين ألف دينار وال تجاوز مائتي ألف دينار إذا 
ارُتكبت إحـــدى الجرائم المنصـــوص عليها في هذا 

القانون باسمه أو لحسابه.
وفـــى حالة الحكم باإلدانـــة يجوز أن تأمر المحكمة 
بحرمـــان الشـــخص االعتبـــاري مـــن المشـــاركة فـــي 
المشـــروعات العامـــة أو بإغالق مقـــاّره التي وقعت 
مقـــاّره  جميـــع  وإغـــالق  بحّلـــه  أو  الجريمـــة  فيهـــا 

وفروعه.
مـــادة )12(: تقضـــي المحكمـــة فـــي حالـــة الحكـــم 
باإلدانـــة بمصـــادرة أو إتـــالف أو تدميـــر األســـلحة 
البيولوجيـــة أو التكســـينية والعناصـــر البيولوجيـــة 
والتكســـينات محـــل الجريمـــة وغيرها مـــن مرافق 
إنتـــاج تلـــك األســـلحة وكافـــة المعـــدات واألشـــياء 
المســـتخدمة الرتـــكاب الجريمـــة، علـــى أن يتحمل 

المحكوم عليه نفقات اإلتالف أو التدمير.
مـــادة )13(: ال تخل أحكام هـــذا القانون بأي تعاون 
دولـــي في مجـــال األنشـــطة البيولوجيـــة الموجهة 
فـــي االكتشـــافات والتطبيقات العلميـــة في ميدان 
الوقايـــة من األمراض بما في ذلـــك التبادل الدولي 
والمعـــدات  والتكســـينات  البيولوجيـــة  للعناصـــر 
الخاصـــة بتجهيز أو اســـتعمال أو إنتـــاج أو تخزين 
لألغـــراض  والتكســـينات  البيولوجيـــة  العناصـــر 

السلمية ووفقًا لالتفاقية.
مادة )14(: ال تخل أحكام هذا القانون بأية شروط 
أو تصاريـــح أو تراخيـــص أو التزامات أخرى ينص 

عليها أي قانون آخر.
مـــادة )15(: تســـري األحكام المنصـــوص عليها في 
االتفاقيـــة فيمـــا لم يرد بشـــأنه نص خـــاص في هذا 

القانون.
مادة )16(: للجنة الوطنية االســـتعانة في ممارسة 
اختصاصاتهـــا الـــواردة في هـــذا القانـــون بالجهات 
الممثلـــة فيها بالتنســـيق مع الوزيـــر المعني بالجهة 
أو مـــن فـــي حكمه، وعلى تلك الجهـــات التعاون مع 

اللجنة الوطنية في سبيل قيامها بمهامها.
مـــادة )17(: علـــى رئيس مجلس الـــوزراء والوزراء  
- ُكلٌّ فيمـــا يخصـــه  - تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القانـــون، 
وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــره فـــي 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

مصادقة ملكية بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم مهنة الصيدلة

جاللة الملك المعظم يصادق على قانون حظر إنتاج األسلحة البيولوجية والتكسينية

حبس وغرامات بآالف الدنانير لمن يدير صيدلية أو يزاول المهنة بدون ترخيص

اإلعدام أو السجن المؤبد لمن يحرز أسلحة محظورة تتسبب بأضرار جسيمة أو بالوفاة

جاللة الملك المعظم



المنامة - بنا

صادق ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، على 
قانـــون رقـــم )28( لســـنة 2022 بالتصديـــق 
على اتفاقية التعاون الجمركي العربي بعد 
إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.

المادة األولى
ُصـــودق علـــى اتفاقيـــة التعـــاون الجمركي 
العربـــي المحـــررة بمدينة الريـــاض في 16 
رجـــب 1436هــــ الموافـــق 5 مايـــو 2015م، 
والتـــي وقعتها مملكـــة البحرين في 28 ذي 
18 أغســـطس  الموافـــق  1441هــــ  الحجـــة 

2020م، والمرافقة لهذا القانون. 

المادة الثانية
الـــوزراء والـــوزراء  علـــى رئيـــس مجلـــس 
- كٌل فيمـــا يخصـــه - تنفيـــذ أحـــكام هـــذا 
القانون، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

المصادقة على 
اتفاقية التعاون 

الجمركي العربي

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

صــدر عــن حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة ملك 
البــالد المعّظــم أمــر ملكي رقــم )18( لســنة 2022، بإعادة تشــكيل مجلس 

أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية، جاء فيه:

المادة األولى

ُيعـــاد تشـــكيل مجلس أمنـــاء جائزة 
عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 

خليفة، وعضوية كل من:
آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ   1-

خليفة نائبًا أوالً للرئيس.
-2 تقي محمـــد البحارنة نائبـــًا ثانيًا 

للرئيس.
-3 الشـــيخ خالد بن أحمد بن محمد 

آل خليفة.

-4 معالي الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفة.

-5 علي عبدهللا العرادي.

-6 محمد علي الخزاعي.
-7 علي عبدهللا خليفة.

وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات 
اعتبارًا من تاريخ صدور هذا األمر.

المادة الثانية

ُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، 
وُينشر في الجريدة الرسمية.

إعادة تشكيل أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل
العقوبات تسري على المواطن في الداخل والخارج والمقيم المرفوض طلب تسليمه

صادق ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة على 
بتعديـــل   2022 لســـنة   )26( رقـــم  قانـــون 
بعض أحكام القانون رقم )51( لسنة 2009 
بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتـــاج وتخزين 
واســـتعمال األســـلحة الكيميائيـــة وتدمير 
تلك األســـلحة بعد إقرار مجلسي الشورى 

والنواب، وأصدره.

المادة األولى

الوطنيـــة”  “اللجنـــة  بتعريفـــي  ُيســـتبَدل 
و”الجـــدول رقم )1( أو )2( أو )3(” الواردين 
في المادة )1( من القانون رقم )51( لســـنة 
وإنتـــاج  اســـتحداث  حظـــر  بشـــأن   2009
وتخزين واســـتعمال األســـلحة الكيميائية 
وتدمير تلك األسلحة، التعريفان اآلتيان:

اللجنـــة  الوطنيـــة:  اللجنـــة   :)1( مـــادة 
الوطنيـــة المعنيـــة بحظـــر أســـلحة الدمـــار 

الشامل، المنشأة طبقًا لحكم المادة )2( من 
هذا القانون.

)3(: جـــدول  أو   )2( أو   )1( رقـــم  الجـــدول 
المـــواد الكيميائيـــة رقـــم )1( أو )2( أو )3( 
المرافـــق لالتفاقيـــة والذي يعتبـــر جزءًا ال 
يتجـــزأ من هـــذا القانـــون، وأيـــة تعديالت 
تصدر عليه بقرار من مجلس الوزراء بناًء 
علـــى اقتراح اللجنـــة الوطنية، وذلك وفقًا 
لما يطرأ على الجـــدول المرافق لالتفاقية 

من تعديالت.

المادة الثانية

و)5(   )2( المـــواد  بنصـــوص  ُيســـتبَدل 
و)15( مـــن القانـــون رقم )51( لســـنة 2009 
بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتـــاج وتخزين 
واســـتعمال األســـلحة الكيميائيـــة وتدمير 

تلك األسلحة، النصوص اآلتية:
“اللجنـــة  تســـمى  لجنـــة  ُتنشـــأ   :)2( مـــادة 
الوطنيـــة المعنيـــة بحظـــر أســـلحة الدمـــار 

الشـــامل” تتبـــع وزيـــر الخارجيـــة، ويصدر 
بتشـــكيلها وتحديـــد نظام عملهـــا قرار من 
مجلس الوزراء. وتختص اللجنة الوطنية 
بمباشـــرة المهام والصالحيات المنصوص 
عليهـــا فـــي هـــذا القانـــون وفي الفقـــرة )4( 
من المادة الســـابعة من االتفاقية، ومتابعة 
والمعاهـــدات  االتفاقيـــات  كافـــة  تنفيـــذ 
والبروتوكـــوالت وقـــرارات مجلـــس األمن 
ذات الصلـــة بعـــدم انتشـــار أســـلحة الدمار 
ولمجلـــس  إيصالهـــا.  ووســـائل  الشـــامل 
الوزراء إضافـــة اختصاصات أخرى للجنة 
بتشـــكيلها  الصـــادر  القـــرار  فـــي  الوطنيـــة 

وتحديد نظام عملها.
وللجنـــة الوطنية االســـتعانة في ممارســـة 
فيهـــا  الممثلـــة  بالجهـــات  اختصاصاتهـــا 
بالتنســـيق مع الوزير المعني بالجهة أو من 
في حكمه، وعلى تلك الجهات التعاون مع 
اللجنة الوطنية في سبيل قيامها بمهامها.

مـــادة )5(: ُيحظـــر علـــى أي شـــخص نقـــل 

أي مـــن المـــواد الكيميائيـــة المدرجـــة فـــي 
الجـــدول رقـــم )2( من أو إلـــى أو عبر دولة 

ليست طرفًا في االتفاقية.
مـــادة )15(: مع عدم اإلخـــالل بأية عقوبة 
أشـــد ينص عليهـــا قانون العقوبـــات أو أي 
قانـــون آخر، تســـري العقوبـــات المنصوص 
عليهـــا فـــي المـــواد التاليـــة علـــى الجرائـــم 
المحددة فيها، سواًء ارتكبت داخل إقليم 
مملكـــة البحريـــن أو من مواطـــن بحريني 
مـــن  أو  البحريـــن،  مملكـــة  إقليـــم  خـــارج 
أجنبي داخـــل إقليم مملكـــة البحرين كان 
قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج 

ولم يكن طلب تسليمه قد ُقِبل.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - ُكلٌّ 
فيمـــا يخصه - تنفيذ أحـــكام هذا القانون، 
وُيعمل بـــه من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

الوزيرات الجدد قادرات على التصدي للمسؤوليات الوطنية
البحرينية وضعت بصمتها في جميع القطاعات... حصة بنت خليفة:

هنأت عضو المجلس األعلى للمرأة، رئيســـة مجلس 
إدارة إنجـــاز البحريـــن ســـمو الشـــيخة حصـــة بنـــت 
خليفـــة بـــن حمـــد آل خليفـــة، الوزيـــرات الجدد في 
التعديـــل الـــوزاري الحديـــث بمناســـبة نيلهـــن ثقـــة 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة ملك البالد المعظم. 
وقالـــت إن تعييـــن أربـــع وزيرات دفعـــة واحدة في 
هـــذا التعديل الـــوزاري، يعد نقلـــة نوعية في مجال 
العمـــل الوطنـــي، وهو نتاج الرؤيـــة الثاقبة لصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، الـــذي عمل منذ 
عقـــود علـــى دعـــم الشـــباب واالرتقاء بهـــم، وإتاحة 
الفرصـــة لهم، وفتح المجـــاالت أمامهم لإلعراب عن 
إمكانياتهم وطاقاتهم اإلبداعية، وقد أثبتت الشابة 
البحرينية في هذه الفترة، وفي جميع المسؤوليات 
التـــي توّلتهـــا جدارتها بتولي أرفع المناصب ســـواء 

في القطاع الحكومي أو األهلي.

وبعثت ســـمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، 
برقيـــات تهنئـــة إلـــى وزيرة الصحـــة جليلة الســـيد، 
آمنـــة   العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  ووزيـــرة 
الرميحي، ووزيرة التنمية المســـتدامة نور الخليف، 
ووزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، ضّمنتها أمنيات 

سموها لهن بالتوفيق والسداد.
النســـائية  العناصـــر  اختيـــار  أن  ســـموها  وأكـــدت 
الشـــبابية لتولي هذه المناصب الوزارية بنيل الثقة 
الملكيـــة الســـامية، دليـــل علـــى قدراتهـــن للتصـــدي 
لهـــذه المســـؤوليات الكبيـــرة، في هـــذه المرحلة من 
العمـــل الوطنـــي المتصاعـــد، والـــذي يحتـــاج دائمـــًا 
إلـــى الـــرؤى المتجددة فـــي التعامل مـــع المتغيرات 
الوطنية واإلقليمية والعالمية. وأشادت سمو عضو 
المجلس األعلى للمرأة، رئيســـة مجلس إدارة إنجاز 
البحريـــن، باالهتمـــام الكبيـــر الـــذي توليـــه المملكـــة 
للمرأة البحرينية، وخصوصًا من قرينة عاهل البالد 
المعظـــم، رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 

خليفة، وما حققه المجلس من نهوض غير مسبوق 
للمـــرأة البحرينيـــة في جميع المجـــاالت، األمر الذي 
انعكـــس إيجابًا على مســـيرتها في العمـــل الوطني، 
ووضعهـــا فـــي مكانهـــا الصحيـــح ومكانتهـــا الالئقة 
التي حازتها بمســـيرتها في التعليم التي بدأت قبل 
94 عامـــًا، وتضحياتها الجســـام، ودخولها المجاالت 
العملية بجرأة وشـــجاعة عاليتيـــن، وتصميمها على 
وضـــع بصمتهـــا فـــي جميـــع القطاعـــات التعليميـــة 
والخدميـــة واإلنتاجية، حتى باتت عنصرًا مهمًا من 

عناصر اإلنجاز.
 وأعربت ســـمو الشـــيخة حصة بنت خليفة بن حمد 
آل خليفـــة، عـــن أملهـــا فـــي أن تتكلـــل مجهـــودات 
الوزيـــرات  وباألخـــص  البحريـــن،  مملكـــة  حكومـــة 
الجديـــدات فيها، بكل النجاح والتوفيق، داعية هللا 
العلـــي القديـــر أن يوفقهن فـــي مهماتهـــن الجديدة، 
وأن يواصلـــن مســـيرة التنمية والتقدم التي تســـير 
عليهـــا مملكة البحرين في ظل قيـــادة جاللة الملك 

المعظم.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــادق حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البالد 
المعظم، على قانون رقم )22( لسنة 2022 
بإضافـــة مادة جديدة برقـــم )318 مكررًا( 
إلـــى قانون العقوبـــات الصادر بالمرســـوم 
بقانـــون رقـــم )15( لســـنة 1976 بعد إقرار 

مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.

المادة األولى

ُتضـــاف إلـــى الفصـــل الثانـــي مـــن البـــاب 
الســـابع - القســـم الخـــاص - مـــن قانـــون 
العقوبـــات الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)15( لسنة 1976 مـادة جديدة برقم )318 

مكررًا(، نصها اآلتي:
“يعاقـــب بالحبـــس أو بالغرامـــة من امتنع 

بـــدون عـــذر عـــن تمكيـــن مســـتحق زيارة 
المحضون من زيارته”.

المادة الثانية

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء 
- كلٌّ فيمـــا يخصـــه - تنفيذ هـــذا القانون، 
وُيعمـــل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك  صـــادق 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
على قانون رقم )29( لسنة 2022 بتعديل 
بقانـــون  المرســـوم  مـــن  الثانيـــة  المـــادة 
رقـــم )25( لســـنة 2015 بشـــأن تحصيـــل 
التحتيـــة  البنيـــة  إنشـــاء وتطويـــر  كلفـــة 
فـــي مناطق التعميـــر بعد إقرار مجلســـي 

الشورى والنواب، وأصدره.

المادة األولى

ُتضـــاف إلى المـــادة الثانية من المرســـوم 
بشـــأن   2015 لســـنة   )25( رقـــم  بقانـــون 
البنيـــة  إنشـــاء وتطويـــر  تحصيـــل كلفـــة 
التحتية في مناطـــق التعمير فقرة ثانية، 

نصها اآلتي:
“كمـــا يســـتثنى مـــن تطبيـــق أحـــكام هـــذا 
القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار 

بحرينـــي الجنســـية، بهدم وإعـــادة البناء 
في عقاره المخصص لألغراض الســـكنية 

له وألقربائه حتى الدرجة األولى”.

المادة الثانية

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء 
- كٌل فيمـــا يخصـــه - تنفيـــذ أحـــكام هـــذا 
القانـــون، وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالـــي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مصادقة ملكية بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات

تعديل مادة بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير

استحداث وساَمين جديدين “الملكي للشرطة” و“الخدمة األمنية المميزة”
للعسكريين والمدنيين العاملين في “الداخلية”

صـــادق ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة،  على قانون رقم )24( لســـنة 2022 
بتعديـــل بعـــض أحكام المرســـوم بقانـــون رقم )19( لســـنة 
1976 فـــي شـــأن األوســـمة بعـــد إقرار مجلســـي الشـــورى 

والنواب، وأصدره.

المادة األولى

ُينشـــأ وسامان جديدان باســـمي )الوسام الملكي للشرطة( 
و)وســـام الخدمـــة األمنية المميزة( ُيضافان إلى األوســـمة 
المنصوص عليها في المادة )1( من المرســـوم بقانون رقم 
)19( لسنة 1976 في شأن األوسمة، ويكون ترتيبهما على 

التوالي بعد )وسام العمل الوطني(.

المادة الثانية

ُتضـــاف مادتان جديدتان برقمي )6( مكررًا )5( و)6( مكررًا 
)6(، إلى المرســـوم بقانون رقم )19( لســـنة 1976 في شأن 

األوسمة، نصاهما اآلتيان:

مـــادة )6( مكـــررًا )5(: “ُيمنـــح الوســـام الملكـــي للشـــرطة 
للضبـــاط وضبـــاط الصف وأفـــراد قوات األمـــن العام ممن 

قدمـــوا أعمـــاالً أمنية اســـتثنائية أظهـــروا فيها الشـــجاعة 
والبسالة.

ويتألف هذا الوسام من درجتين، ُتخصص الدرجة األولى 
للضباط والدرجة الثانية لضباط الصف واألفراد”.

األمنيـــة  الخدمـــة  وســـام  “ُيمنـــح   :)6( مكـــررًا   )6( مـــادة 
المميـــزة للضباط وضباط الصف وأفراد قوات األمن العام 
والمدنييـــن العاملين في وزارة الداخلية، ممن أمضوا في 
العمل خمس عشرة سنة على األقل، وأدوا أعمالهم بأمانة 

وإخالص.
ويتألف هذا الوسام من درجتين، ُتخصص الدرجة األولى 
للضبـــاط ومـــن ُيعادلهـــم مـــن المدنييـــن، والدرجـــة الثانية 

لضباط الصف واألفراد ومن ُيعادلهم من المدنيين”.

المادة الثالثة

علـــى رئيس مجلس الـــوزراء والـــوزراء - كٌل فيما يخصه 
- تنفيـــذ أحـــكام هذا القانـــون، وُيعمل به مـــن اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

المنامة  - بنا

المنامة  - بنا

صاحـــب  حضـــرة  عـــن  صـــدر 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملك البـــالد المعّظم 
لســـنة   )17( رقـــم  ملكـــي  أمـــر 
2022 بإعادة تشكيل المجلس 
اإلســـالمية،  للشـــؤون  األعلـــى 

جاء فيه:

المادة األولى

ُيعـــاد تشـــكيل المجلس األعلى 
برئاســـة  اإلســـالمية  للشـــؤون 
معالـــي الشـــيخ عبدالرحمن بن 
محمـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة، 

وعضوية كلٍّ من:
1. فضيلة الشيخ عبدالحسين 

خلف العصفور نائبًا للرئيس.
الدكتـــور  الشـــيخ  فضيلـــة   .2

عبداللطيف محمود المحمود.
الدكتـــور  الشـــيخ  فضيلـــة   .3

فريد يعقوب المفتاح.
عدنـــان  الشـــيخ  فضيلـــة   .4

عبدهللا القطان.
5. فضيلـــة الشـــيخ محمـــد مال 

أحمد حسن علي التوبالني.
6. فضيلة الشـــيخ منصور علي 

حمادة.

7. فضيلة الشيخ محمد حسن 
عبدالمهدي الشيخ.

الدكتـــور  الشـــيخ  فضيلـــة   .8
بـــن الشـــيخ منصـــور  ســـليمان 

الستري.
9. فضيلة الشيخ جميل محمد 

إبراهيم حسن القصاب.
عصـــام  الشـــيخ  فضيلـــة   .10

محمد إسحاق العباسي.
جـــواد  الشـــيخ  فضيلـــة   .11

عبدهللا عباس حسين.
محمـــد  الشـــيخ  فضيلـــة   .12

جعفر محمد الجفيري.
13. فضيلة الشيخ راشد حسن 

أحمد البوعينين.
الدكتـــور  الشـــيخ  14. فضيلـــة 

إبراهيم راشد المريخي.
15. فضيلة الشيخ عبدالرحمن 

ضرار الشاعر.
وتكـــون مـــدة عضويتهـــم فـــي 

المجلس أربع سنوات.

المادة الثانية

ُيعمـــل بهـــذا األمـــر مـــن تاريخ 
صدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

المعّظـــم  البـــالد  ملـــك  صـــادق 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
علـــى  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
قانـــون رقـــم )25( لســـنة 2022 
اتفاقيتـــي  علـــى  بالتصديـــق 
لمشـــروع  والضمـــان  القـــرض 
إنشـــاء مركـــز التحكـــم الجديـــد 
للمراقبة والتحكم في شـــبكات 
الكهربـــاء والمـــاء بيـــن حكومة 
والصنـــدوق  البحريـــن  مملكـــة 
االقتصـــادي  لإلنمـــاء  العربـــي 
واالجتماعي بعد إقرار مجلسي 

الشورى والنواب، وأصدره.

المادة األولى

اتفاقيتـــي  علـــى  ُصـــودق 
لمشـــروع  والضمـــان  القـــرض 

إنشـــاء مركـــز التحكـــم الجديـــد 
للمراقبة والتحكم في شـــبكات 
الكهربـــاء والمـــاء بيـــن حكومة 
والصنـــدوق  البحريـــن  مملكـــة 
االقتصـــادي  لإلنمـــاء  العربـــي 
واالجتماعـــي، الموقعتيـــن فـــي 
 22 بتاريـــخ  المنامـــة  مدينـــة 
والمرافقتيـــن   ،2021 نوفمبـــر 

لهذا القانون.

المادة الثانية

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
يخصـــه  فيمـــا  كلٌّ  والـــوزراء- 
- تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القانـــون، 
وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالـــي 
الجريـــدة  فـــي  نشـــره  لتاريـــخ 

الرسمية.

صدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، مرســـوم رقم )27( لســـنة 2022 بتعيين مدير عام لمكتب 

رئيس مجلس الوزراء جاء فيه:

المادة األولى:

يعيـــن الســـيد حمـــد يعقـــوب المحميـــد مديـــًرا عاًمـــا لمكتـــب رئيس 
مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تنفيذ هذا المرســـوم، ويعمـــل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

إعادة تشكيل المجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية

التصديق على اتفاقيتين إلنشاء 
مركز التحكم في شبكات الكهرباء

حمد المحميد مديًرا عاًما 
لمكتب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا



المنامة - بنا

المنامة - بنا

المعظم  الــبــاد  ملك  قرينة  تلقت 
رئــيــســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
خليفة،  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة مـــن وزيـــرة 
اإلسكان والتخطيط العمراني آمنة 
برقية  على  ردًا  الرميحي،  أحــمــد 
إليها  سموها  بعثتها  التي  التهنئة 
لإلسكان  وزيـــرًة  تعيينها  بمناسبة 
ــعــمــرانــي بــمــرســوم  والــتــخــطــيــط ال
لدن  الــصــادر من  الـــوزاري  التعديل 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 

المعظم.
البرقية عن  الــوزيــرة في  وأعــربــت 
خــالــص اعــتــزازهــا بــمــا تــحــظــى به 
المرأة البحرينية من دعٍم متواصل 
من جالة ملك الباد المعّظم، وما 

توليه الحكومة من حرص واهتمام 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  برئاسة 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الــــــوزراء 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
على تحقيق التقدم المنشود للمرأة 

البحرينية في جميع المجاالت.
الشكر  آيـــات  بأسمى  تقدمت  كما 
الملكي  السمو  لصاحبة  والتقدير 
رئيسة  المعظم  الباد  ملك  قرينة 
ــى لــلــمــرأة عــلــى ما  الــمــجــلــس األعــل
برقية سموها من مشاعر  تضمنته 
طيبة باعثة على الفخر واالعتزاز، 
لــتــؤكــد مـــا تــحــظــى به  إذ جــــاءت 
المرأة البحرينية من مكانة متميزة 
بتوجيهات  لــهــا  تحقق  مــا  بفضل 
سموها ورعايتها الكريمة من تقدم 
ــتــي هــي مــحــل عــرفــان  ونــمــاء، وال

وامتنان دائم من الجميع.

المعظم  الــبــاد  مــلــك  قــريــنــة  تلقت 
رئــيــســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
خليفة،  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
ــيــة مـــن وزيـــرة  بــرقــيــة شــكــر جــواب
الخليف  نـــور  الــمــســتــدامــة  التنمية 
ردًا على برقية التهنئة التي بعثتها 
تعيينها  بــمــنــاســبــة  ــيــهــا  إل ســمــوهــا 
بمرسوم  المستدامة  للتنمية  وزيرًة 
الــصــادر مــن لدن  ــوزاري  الـ التعديل 
ملك الباد المعظم صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
السرور  بالغ  عن  الــوزيــرة  وأعــربــت 
ــزاز بـــمـــا تـــشـــهـــده الـــمـــرأة  ــ ــ ــت ــ واالعــ
البحرينية من رعاية ودعٍم مستمر 
المعّظم، وما  الباد  من جالة ملك 
العهد  ولي  برئاسة  الحكومة  توليه 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء صــاحــب 

بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
حمد آل خليفة من رعايٍة وحرٍص 
على تحقيق التقدم المنشود للمرأة 

البحرينية في مختلف القطاعات.
الملكي  السمو  لصاحبة  وتــقــدمــت 
رئيسة  المعظم  الــبــاد  ملك  قرينة 
المجلس األعلى للمرأة، ببالغ الشكر 
برقية  تضمنته  ما  على  واالمتنان 
من مشاعر صادقة  المهنئة  سموها 
ــعــتــز بـــهـــا، والـــتـــي تــأتــي  تــفــخــر وت
ورعايتها  ســمــوهــا  لــدعــم  ــداًدا  ــتـ امـ
حتى  البحرينية  للمرأة  المستمرة 
ــيـــوم شــريــًكــا رئــيــًســا في  ــدت الـ غــ
كل  على  والتقدم  التنمية  مسيرة 
أن  وجل  عز  المولى  داعيًة  صعيد، 
يحفظ سموها ويديم عليها موفور 
الصحة والسعادة وطول العمر، وأن 

يسدد على طريق الخير خطاها.

الرميحي: المرأة البحرينية تحظى بمكانة متميزة

الخليف: المرأة البحرينية شريك رئيس في التنمية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

فــي مجال  “الــمــرأة  لجنة  عــقــدت 
ــيــة” بــرئــاســة  ــمــال الــتــكــنــولــوجــيــا ال
ــلـــى لــلــمــرأة  عــضــو الــمــجــلــس األعـ
خليفة  بنت  حصة  الشيخة  سمو 
تقنية  عــبــر  اجــتــمــاعــا  خليفة،  آل 
خاله  ناقشت  الــمــرئــي  االتــصــال 
ــزات الــلــجــنــة خـــال  ــجـ ــنـ أبــــــرز مـ
إطــار  فــي  ــك  وذل السابقة،  الفترة 
بين  الــتــوازن  تحقيق  على  عملها 
التكنولوجيا  قطاع  في  الجنسين 
تنافسية  يــعــزز مــن  بــمــا  الــمــالــيــة، 
الــخــارطــة  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة 
االقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، إضــافــة 
ــــى اســـتـــدامـــة مــشــاركــة الــمــرأة  إل

البحرينية في هذا القطاع.
توصيات  االجــتــمــاع  واســتــعــرض 
الــمــســح الــمــشــتــرك بــيــن مــصــرف 
ــبــحــريــن الـــمـــركـــزي والــمــجــلــس  ال
ــذي اســتــهــدف  ــ ــمــرأة، ال ــل األعــلــى ل
رصد واقع التوازن بين الجنسين 
المالية  التكنولوجيا  مــجــال  فــي 
ــاع الـــمـــالـــي  ــطــ ــقــ ــ بـــمـــؤســـســـات ال
ــــى مــدى  والــمــصــرفــي، إضـــافـــة إل
ــمـــرنـــة  تـــفـــعـــيـــل نـــظـــم الـــعـــمـــل الـ
والــخــدمــات الــمــســانــدة، إذ شــارك 
مصرفية  مــؤســســة   67 بــالــمــســح 
ــيــــة وشـــــركـــــات الـــتـــأمـــيـــن،  ــ ــال ومــ
القطاع  وشركات داعمة لخدمات 

المالي.
ــق أعـــضـــاء الــلــجــنــة خــال  ــوافـ وتـ
العمل  أولـــويـــات  االجــتــمــاع عــلــى 
تطوير  على  تركز  والتي  القادمة، 
مشاركة الفتيات في التعليم الفني 

والــمــهــنــي بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات 
حلول  وإيجاد  االختصاص،  ذات 
وتمويل  احتضان  لدعم  مبتكرة 
المشاريع الناشئة في التكنولوجيا 
على  اللجنة  وافــقــت  كما  المالية، 
من  المرأة  استفادة  تقييم  أهمية 
في  األعمال  ومسرعات  حاضنات 

مجال التكنولوجيا المالية.
مجال  في  “المرأة  لجنة  أن  يذكر 
إلى  تضم  الــمــالــيــة”  التكنولوجيا 
ــة ســـمـــو الــشــيــخــة  ــاســ ــ جـــانـــب رئ
خليفة،  آل  خــلــيــفــة  بــنــت  حــصــة 
ــلـــى لــلــمــرأة  عــضــو الــمــجــلــس األعـ
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
ومنى  جمعان،  مريم  االتــصــاالت 
الهاشمي، والمدير التنفيذي إلدارة 
بمجلس  االستثمارات  استقطاب 
التنمية االقتصادية دالل بوحجي، 
ــرة وحـــــدة الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــدي ومــ
ــمــصــرف  ــار ب ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة واالبـ ــيـ ــالـ ــمـ الـ
ــمــركــزي يــاســمــيــن آل  الــبــحــريــن ال
لبنك  التنفيذي  والرئيس  شــرف، 
الــمــعــراج،  محمد  البحرين  “إلـــى” 
“بوابة  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

ترابط” عبدهللا المؤيد.

لجنة “المرأة في التكنولوجيا المالية” 
تستعرض مشروعاتها المستقبلية

local@albiladpress.com

 الخميس 16 يونيو 2022 - 16 ذو القعدة 1443 - العدد 4993
06

مكتب رئيس إدارة ”القابضة للنفط” يستقبل البالغات عن التجاوزات

مسيرة العطاء واالزدهار مستمرة في قوة الدفاع

بتوجيه من ناصر بن حمد... والتعامل بسرية تامة مع الموظفين والمقاولين مقدمي البالغات

تخريج دورة القيادة واألركان بمشاركة 6 دول... وزير الدفاع:

أكد ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
إدارة  مجلس  رئــيــس  الــشــبــاب  وشــــؤون 
ــاز سمو  ــغـ ــشــركــة الــقــابــضــة لــلــنــفــط والـ ال
الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أن 
الـــشـــركـــة مـــاضـــيـــة فــــي مـــســـيـــرة تــعــزيــز 
الــتــحــول والـــتـــقـــدم ومــتــابــعــة الــشــراكــة 
الفاعلة مع جميع األطــراف واألفــراد في 
لتحقيق  للشركة؛  التابعة  الشركات  كافة 
الجالة  صاحب  حضرة  ورؤى  تطلعات 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الباد المعظم حفظه هللا ورعاه وتطلعات 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
بــن حمد  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
وجــاذبــة  خصبة  بيئة  وخــلــق  خليفة  آل 
لــاســتــثــمــارات واالســتــمــرار فــي تطوير 

قطاع النفط والغاز.

الصفحة  تدشين  بمناسبة  سموه  وقــال 
اإلدارة  مجلس  رئيس  لمكتب  الرسمية 
عبر الموقع اإللكترونية للشركة: “تتواصل 
جهود الشركة القابضة للنفط والغاز نحو 
االرتـــقـــاء بــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز، ونحن 
ماضون قدًما في رحلة التحّول والتقّدم 
ومــتــابــعــة الــشــراكــة الــفــاعــلــة مـــع جميع 
ــراف واألفــــراد فــي كــافــة الشركات  األطــ
الرسمية  الصفحة  إطاق  ويأتي  التابعة. 
تــأكــيــًدا  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  لمكتب 
المستمر  التواصل  بتمكين  التزامنا  على 
القابضة  الشركة  حوكمة  أنظمة  وتعزيز 

والشركات التابعة لها”.
تم  سموه،  وتوجيهات  رؤى  مع  وتماشًيا 
رئيس  لمكتب  الرسمية  الصفحة  تدشين 
اإللكتروني  الموقع  عبر  اإلدارة  مجلس 

ــتــي تــهــدف لفتح  الــرســمــي لــلــشــركــة، وال
رئيس  مكتب  مع  للتواصل  مباشرة  قناة 
مسيرة  فــي  والمشاركة  اإلدارة  مجلس 
الــنــفــط والـــغـــاز. وستعمل  تــحــول قــطــاع 
األفــكــار  لتقديم  كمنصة  أيــًضــا  الصفحة 

المخالفات  عــن  ــــاغ  واإلب واالقــتــراحــات 
والتجاوزات.

ــمــنــصــة جــمــيــع الــمــوظــفــيــن  ســـُتـــمـــّكـــن ال
والعماء  الخدمات  ومقدمي  والمقاولين 
ــقــابــضــة لــلــنــفــط والـــغـــاز  ــدى الــشــركــة ال ــ ل
باغاتهم  تقديم  من  التابعة،  والشركات 
بــثــقــة وســـريـــة تــامــة مـــع مــكــتــب رئــيــس 
الباغات  مجلس اإلدارة، وسيتم متابعة 
المقدمة من ِقبل جهة مستقّلة ومختصة 
الخصوصية.  مــســتــويــات  أعــلــى  لــضــمــان 
عملية  بيئة  بخلق  المنصة  وســتــســاهــم 
على  قــادرة  والكفاءة،  بالشفافية  تتميز 
تقديم حلول عملية مبتكرة، تتبنى ركائز 
االنفتاح  ضمنها  من  والتي  سموه  رؤيــة 
وتبادل األفكار لارتقاء في قطاع النفط 

والغاز .

األعلى  القائد  المعظم  الباد  عاهل  أنــاب 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  خليفة، 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، رعاية حفل تخريج دورة القيادة 
الرابعة عشرة، حيث  المشتركة  واألركان 
الركن  الفريق  الدفاع  شــؤون  وزيــر  كلف 
ــنــعــيــمــي، لــحــضــور  ــن حــســن ال عـــبـــدهللا بـ
الملكية  بالكلية  أقــيــم  ــــذي  ال الــتــخــريــج 
للقيادة واألركان والدفاع الوطني صباح 

أمس.
آيات  من  عطرة  بتاوة  الحفل  واستهل 
شؤون  وزيــر  ألقى  بعدها  الحكيم،  الذكر 
فيها  أوضح  المناسبة  بهذه  كلمة  الدفاع 
استمرارية مسيرة العطاء واالزدهار بقوة 
دفاع البحرين بقيادة عاهل الباد المعظم 
القائد األعلى وبمؤازرة ودعم ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

من  حثيثة  وبمتابعة  خليفة،  آل  حــمــد 
المشير  البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
القائد  وتقدير  تهنئة  للخريجين  نقل  كما 
العام لقوة دفاع البحرين على اجتيازهم 

مراحل الدورة بنجاح.
الصرح  بهذا  وأعرب عن فخره واعتزازه 
القيادة  دورة  بتخريج  الرفيع  التعليمي 
مهنًئا  الرابعة عشرة،  المشتركة  واألركــان 
القوات  الضباط من  كما حّيا  الخريجين، 

شاركوا  الذين  الشقيقة  بالدول  المسلحة 
إخوانهم في هذه الدورة.

للقيادة  الملكية  الكلية  آمــر  ألقى  بعدها، 
الركن  اللواء  الوطني  والدفاع  واألركــان 
بحري عبدهللا المنصوري كلمة تقّدم فيها 
لصاحب  السامي  للمقام  والثناء  بالشكر 
الجالة الملك عاهل الباد المعظم القائد 
واعــتــزاز  تقدير  بتحية  وتــوّجــه  األعــلــى، 
نائب  العهد  ولي  الملكي  السمو  لصاحب 
القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، كما 

توَجه بخالص االمتنان للقائد العام لقوة 
دفاع البحرين.

بــعــدهــا ألــقــى أحـــد الــضــبــاط كــلــمــة نيابة 
كلمة  ألقيت  ثــم  الخريجين،  زمــائــه  عــن 
في  المشاركين  عن  الخريجين  الضباط 
الدورة من الدول الشقيقة، ثم تم عرض 
فــيــلــم مــوجــز عـــن مـــراحـــل الــــــدورة ومــا 
اشتملت عليه من محاضرات ومناقشات، 
والتطبيقات العملية، والزيارات الميدانية 

لعدد من مؤسسات المملكة.
بتسليم  الدفاع  وزيــر شــؤون  قام  بعدها، 
العلوم  فــي  الماجستير  درجـــة  شــهــادات 
والتي  ــدورة  الـ خريجي  على  العسكرية 
اشترك فيها عدد من الضباط األشقاء من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ودولـــــة الــكــويــت، 
وجمهورية  الهاشمية،  األردنية  والمملكة 

مصر العربية، والجمهورية اليمنية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الثقة الملكية السامية تدفع فريق البحرين إلى مزيد من العطاء

دعم ملكي متواصل للمرأة البحرينية

سمو قرينة جاللة الملك المعظم تتلقى برقية شكر جوابية من وزيرة السياحة

سمو قرينة جاللة الملك المعظم تتلقى برقية شكر جوابية من وزيرة الصحة

تلقــت قرينــة ملك البــاد المعظم رئيســة المجلس األعلى للمــرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، برقية شكر جوابية 
من وزيرة الســياحة فاطمة جعفر الصيرفي ردًا على برقية التهنئة التي 
بعثتها ســموها إليها بمناســبة تعيينها وزيرًة للســياحة بمرســوم التعديل 
الــوزاري الصــادر من لدن ملك البــاد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

ــربـــت الـــوزيـــرة عـــن اعــتــزازهــا  وأعـ
بالكوادر  السامية  الملكية  بالثقة 
ــي تـــدفـــع فــريــق  ــ ــت ــ ــة، وال ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
رئيس  العهد  ولــي  بقيادة  البحرين 
السمو  الــــــوزراء صــاحــب  مــجــلــس 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الجهود  من  مزيد  بذل  إلى  خليفة، 
تنفيذًا  الغالي،  للوطن  العطاء  في 
لتحقيق  الملكية  والتطلعات  للرؤى 

نهضة تنموية شاملة في المملكة.

تحّقق  ما  السياحة  وزيــرة  وثمنت 
مكتسبات  مــن  البحرينية  لــلــمــرأة 
فـــي ظـــل الـــدعـــم الـــامـــحـــدود من 
المقام السامي لملك الباد المعظم، 
صاحب  برئاسة  الحكومة  وحــرص 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو 
ــلـــى تــنــفــيــذ  مــجــلــس الـــــــــــوزراء، عـ
االستراتيجيات والخطط والبرامج 
ــتــي تــصــب فــي تــوحــيــد الــجــهــود  ال
ــة الـــمـــرأة  ــيــة لــتــعــزيــز مــكــان ــوطــن ال

الــبــحــريــنــيــة، وتــكــفــل تــقــدمــهــا في 
لمواصلة مساهمتها  الميادين  شتى 
فــي بــنــاء الــوطــن الــغــالــي ونهضته 

الحديثة.
وأكدت الوزيرة أن جهود ومبادرات 
المعظم  الــبــاد  مــلــك  قــريــنــة  ســمــو 

في  للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة 
على  البحرينية  الــمــرأة  تقّدم  دعــم 
المجاالت  وبمختلف  الصعد  جميع 
ــا الــمــحــوري  ــ ــاءت لــتــعــزيــز دورهـ جــ
فــي تحقيق مــزيــد مــن اإلنــجــازات 
الوطنية الرائدة والمساهمة الفّعالة 
ــمــثــمــرة فـــي الــنــهــضــة الــمــبــاركــة  وال

لمملكة البحرين وشعبها الوفي.
ــت عـــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا  ــربـ وأعـ
ــن ســمــوهــا،  لــلــتــهــنــئــة الـــكـــريـــمـــة مــ
ومـــعـــاهـــدة عــلــى تــكــثــيــف الــجــهــود 
المنشودة  ــداف  األهــ تحقيق  نحو 
بالنفع  يعود  بما  السياحي  للقطاع 
هللا  داعــيــة  الجميع،  على  والــنــمــاء 
ذخــًرا  أن يحفظ سموها  وجــل  عــز 
وسنًدا للوطن الغالي، ولجميع أبناء 

البحرين الكرام.

تلقت قرينة ملك الباد المعظم رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
من  جوابية  شكر  برقية  خليفة،  آل 
وزيرة الصحة جليلة السيد جواد، ردا 
على برقية التهنئة التي بعثتها سموها 
للصحة  وزيــرًة  تعيينها  بمناسبة  إليها 
بمرسوم التعديل الوزاري الصادر من 
الجالة  صاحب  المعظم  الباد  ملك 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
ــرة فــي الــبــرقــيــة عن  وأعـــربـــت الـــوزيـ
ــا لـــمـــا تــحــظــى بــه  ــتــــزازهــ ــالـــص اعــ خـ
واهتمام  دعــم  من  البحرينية  الــمــرأة 
الملكية  الثقة  أن  من سموها، مؤكدة 
صاحب  إيــاهــا  ــا  أوالهـ الــتــي  السامية 
فخر  محل  المعظم،  الملك  الــجــالــة 

وتستنهض  خــالــص،  وعـــرفـــان  كــبــيــر 
النيرة  الملكية  الــرؤى  لتحقيق  الهمة 
الوطني  العمل  خــال  من  والسديدة 
حكومة  عليه  تعكف  ــذي  ال المخلص 
ــرئــاســة صــاحــب  ــبــحــريــن، ب مــمــلــكــة ال
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو 
رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة،  آل 
الملكية  للتطلعات  ــفــاذا  إن الـــــوزراء، 
لتحقيق نهضة تنموية شاملة لوطننا 
العزيز وألبنائه األوفياء، ال سيما في 

القطاع الصحي.
وثـــمـــنـــت وزيـــــــــرة الـــصـــحـــة الـــدعـــم 
الــمــرأة  ــه  ب الـــذي تحظى  الــمــتــواصــل 
لملك  السامي  المقام  من  البحرينية 
تتخطى  جعلها  مما  المعظم،  الــبــاد 
التقدم،  مرحلة  إلــى  التمكين  مرحلة 
بــمــا يــعــكــس االهــتــمــام الــكــبــيــر الـــذي 
للمرأة  البحرين  مملكة  توليه حكومة 

لدورها  الكبير  والتقدير  البحرينية 
مساعي  في  فاعاً  شريكًا  األســاســي 

التطوير والتنمية.
المباركة  بالمساعي  الوزيرة  وأشادت 
لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة في دعم تقدم 
كافة  الصعد  على  البحرينية  الــمــرأة 
النوعية،  سموها  مبادرات  خال  من 
الجهود  لجميع  المستمرة  والمتابعة 
البحرينية،  المرأة  عطاء  ترسخ  التي 
تحقيق  فــي  الكبير  الـــدور  لها  والــتــي 
والمكتسبات  اإلنــجــازات  مــن  العديد 
ــبــحــريــنــيــة وبـــخـــاصـــة في  لـــلـــمـــرأة ال
الــقــطــاع الــصــحــي، وتــقــدمــهــا وإثــبــات 
في  المنتجة  المشاركة  فــي  قدراتها 
مملكة  حققت  إذ  المجاالت،  مختلف 
إليها  يشار  عديدة  إنجازات  البحرين 
البحرينية  المرأة  عزم  بفضل  بالبنان 

وإسهاماتها العديدة.
ــرة الــصــحــة بــالــشــكــر  ــ ــ وتـــقـــدمـــت وزي
والـــعـــرفـــان لــســمــوهــا عــلــى الــتــهــنــئــة 
المستمر،  ســمــوهــا  ــم  ودعــ الــكــريــمــة، 
ــة تــقــدم  ــ ــل ــى مــــواصــ ــلـ والـــــحـــــرص عـ
المجاالت،  كل  في  البحرينية  المرأة 
قدمًا  المضي  على  سموها  مــعــاهــدًة 
بكل عــزم وعــزيــمــة وبــجــد وإخــاص 
للقطاع  المنشودة  األهــداف  لتحقيق 
الـــصـــحـــي، وبـــمـــا يـــعـــود بــالــنــفــع على 
المزيد من  الوطن والمواطن ويحقق 
محليًا  ــدة  ــرائ ال الوطنية  اإلنـــجـــازات 
وإقليميًا ودوليًا في ظل العهد الزاهر 
المعظم،  الباد  ملك  الجالة  لصاحب 
داعية هللا عز وجل أن يحفظ سموها 
ولجميع  الغالي،  للوطن  وسنًدا  ذخــًرا 

أبناء البحرين الكرام.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

تطوير مشاركة 
الفتيات في 

التعليم الفني 
والمهني



التقى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن خليفة 
آل خليفـــة عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي مـــن خـــال المجلـــس 
االفتراضـــي عن بعد، بعـــدد من األهالـــي والمواطنين من مختلف 
مناطـــق المحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ العميد عيســـى 
الدوســـري، وعـــدد مـــن الضبـــاط والمســـؤولين بالمحافظـــة. وفي 
مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو المحافـــظ باألهالـــي والحضور، 
مؤكـــًدا علـــى دور المجلـــس االفتراضـــي فـــي تعزيـــز التواصل مع 
األهالـــي والمواطنيـــن وتلبيـــة احتياجاتهـــم في شـــتى المجاالت 
الخدميـــة والتنموية واألمنية، وذلك ضمن الرؤية الســـديدة لملك 
البـــاد المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، من خال توفير كافة الخدمات 
األساسية، بما من شأنه تحقيق النماء والتنمية المستدامة. وأكد 
سمو المحافظ أن المحافظة الجنوبية متواصلة في ترسيخ نهج 
التواصـــل مع األهالـــي والمواطنين من خـــال التواصل الميداني 
والتواصـــل اإللكترونـــي عبـــر مختلف القنـــوات والمنصات الذكية 
كنظـــام تواصل والمجلـــس االفتراضي، الذي يشـــكل حلقة وصل 
فاعلة لاستماع المباشر آلراء المواطنين ومقترحاتهم التي تلبي 

تطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف المجاالت األمنية والخدمية 
واالجتماعيـــة، لاســـتمرار فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن الخدمـــات 
الشاملة. كما بين محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة، دور المحافظة المســـتمر في رعاية 
وتنظيـــم واحتضـــان الفعاليـــات والمبـــادرات األمنيـــة والحمـــات 
التوعوية، والتي تهدف إلى ترســـيخ دعائم األمن والســـامة في 
شـــتى مناطق المحافظة، والسعي إلى تفعيل الشركة المجتمعية 
مـــن خـــال التعاون والتنســـيق مع مختلـــف الجهـــات األمنية، بما 
يعـــزز دورها في هذا المجال. واســـتمع ســـمو المحافـــظ لعدد من 
الماحظـــات والمقترحـــات األمنيـــة والخدميـــة واالجتماعية من 
قبـــل األهالي، مؤكًدا ســـموه المتابعة الحثيثـــة لكافة الماحظات 
الـــواردة مـــن خـــال التنســـيق والتعـــاون مـــع الجهـــات الحكومية 
ذات العاقـــة. وفي ختام المجلـــس االفتراضي، عبر الحضور عن 
شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبية مع األهالـــي والمواطنين من خال المجلس 
االفتراضـــي ومختلـــف القنـــوات التـــي توفرها المحافظـــة والتي 
تعكس بالشـــكل الفاعل الشـــراكة المجتمعية وتســـهم في تحقيق 

سرعة االستجابة.
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المنامة - وزارة الداخلية

مبادرات أمنية وحمالت توعوية لترسيخ دعائم السالمة
تواصل ميداني مع األهالي لتلقي مقترحاتهم... سمو محافظ الجنوبية:

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفة بمقر 
المجلـــس، خديجـــة متـــروك وذلـــك 
وحصولهـــا  تخرجهـــا  بمناســـبة 
علـــى درجة دكتـــوراه الفلســـفة في 
التمريض مـــن الجامعـــة اإليرلندية 
في دبلن، إذ قامت بإهدائه نســـخة 
من رســـالة الدكتـــوراه. وأعرب عن 
تقديـــره لجهـــود الكـــوادر الصحيـــة 
البحرينيـــة وخديجة متـــروك التي 
لمثابرتهـــا  طيًبـــا  أنموذًجـــا  تمثـــل 

والتـــي  دراســـتها  ســـنوات  طيلـــة 
كان لهـــا األثـــر فـــي حصولهـــا علـــى 
هذه الدرجـــة العلميـــة المميزة، كما 
وتقدمـــت إلى رئيس المجلس ببالغ 
الشـــكر وعظيم االمتنان على دعمه 
لـــه  الدائـــم واهتمامـــه والـــذي كان 
األثر الطيـــب والمحفز لها. وقدمت 
متروك إيجاًزا عما تضمنته الرسالة، 
إذ تناولـــت أبحاًثـــا علميـــة متعلقـــة 
بتطوير برامج لمرضى السكري من 
النوع الثاني عن طريق تفعيل دور 

الممرض واألسرة.

تطوير برامج لمرضى السكري من النوع الثاني

لبس الكمـامـات عند مجالسـة 
األشخاص األكثر عرضة للخطر

السلمان تدعو كبار السن والفئات األكثر عرضة لمواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية

المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  أكـــدت 
واألمراض الباطنيـــة وعضو الفريق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا جميلـــة 
الســـلمان )كوفيد 19( أهميـــة مواصلة البناء 
علـــى ما تحقق من إنجازات في إطار خطط 
التصـــدي للفيـــروس بمـــا يســـهم فـــي حفـــظ 
صحـــة وســـامة الجميـــع وذلـــك مـــن خـــال 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 

الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
الكمـــام  لبـــس  أن  إلـــى  الســـلمان  وأشـــارت 
اختياري فـــي المناطق الداخلية والخارجية 

وفق التعليمات اإلرشـــادية التـــي أعلن عنها 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونا، الفتًة إلى أهمية لبس الكمامات عند 
مجالسة األشخاص األكثر عرضة للخطر من 
كبار الســـن وأصحاب األمراض المزمنة، كما 
أن المنشآت الصحية تقتضي لبس الكمامات 
بحســـب التعليمـــات اإلرشـــادية الخاصة بها، 
منوهـــًة بالنتائـــج التي تحققـــت نتاج الوعي 
المجتمعـــي للمواطنين والمقيميـــن، وأهمية 
مواصلـــة الجهـــود المبذولـــة بمـــا يســـهم في 

الحفاظ على صحة وسامة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

أسر “المؤسسة الملكية” يؤدون مناسك العمرة
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  نظمـــت 
المكرمـــة  مكـــة  إلـــى  زيـــارة  اإلنســـانية 
والمدينـــة المنورة لمجموعـــة من األرامل 
واأليتـــام لتأدية مناســـك العمـــرة وزيارة 
المناســـبة،  وبهـــذه  المقدســـة.  المشـــاعر 
الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  قـــال 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى الســـيد إنه 
يأتـــي تنظيـــم رحلة العمـــرة انطاقـــًا من 
توجيهـــات ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبقيـــادة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــئون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، حيث تحرص 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
علـــى تقديم جميع الخدمـــات والرعايات 
ألســـرها، وذلـــك ضمـــن البرامـــج الثقافية 
التـــي تقـــوم بهـــا وتحقيـــق رغبات األســـر 

بزيارة بيت هللا الحرام.
البرامـــج  مـــن  العديـــد  تنظيـــم  تـــم  كمـــا 

الترفيهيـــة والدينية خـــال باإلضافة إلى 
زيـــارة المواقع التاريخية في كل من مكة 
المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة، إذ بلـــغ عدد 
المشاركين فى هذه الرحلة 30 مشاركا تم 
تهيئتهم ألداء مناسك العمرة قبل ذهابهم 
ألداء مناســـك العمـــرة حيـــث تـــم تنظيـــم 
محاضـــرات دينيـــة توعويـــة للمشـــاركين 

من األيتام واألرامل قدمها الشـــيخ جال 
الشرقي والشيخ رائد الستري.

وأشـــاد جميع المشاركين في هذه الرحلة 
بحســـن اإلدارة والتنظيـــم خـــال الرحلة، 
داعيـــن هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ جالـــة 
الملـــك المعظـــم وســـمو الشـــيخ ناصر بن 
بموفـــور  يمدهمـــا  وأن  آل خليفـــة  حمـــد 

الصحـــة والعافية، وأن يجزيهما هللا خير 
الجـــزاء علـــى رعايتهما ألســـر المؤسســـة 
وإتاحة الفرصة لهم ألداء مناسك العمرة، 
كما دعوا هللا بأن يحفظ البحرين ويديم 
عليهـــا نعمـــة األمن والســـام واالســـتقرار 
الملـــك  الزاهـــر لجالـــة  العهـــد  فـــي ظـــل 

المعظم وحكومته.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس ديوان ولي العهد الشيخ 
ســـلمان بـــن أحمد بـــن ســـلمان آل خليفة 
أمـــس األربعـــاء، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
بلدي المحرق حســـن الدوي، حيث سّلمه 
نســـخة مهـــداة إلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، من 
رسالة الدكتوراه التي نالها من جامعة أم 
الدرمان اإلســـامية، والتي تحمل عنوان 
“أثـــر رأس المـــال الفكـــري فـــي تحقيـــق 

الميزة التنافسية”.
العهـــد  ولـــي  ديـــوان  رئيـــس  هنـــأ  وقـــد 

الدرجـــة  هـــذه  علـــى  لحصولـــه  الـــدوي 
العلمية العالية، مؤكًدا أهمية الدراســـات 
والبحوث العلمية في دعم عملية التنمية 
البحـــث  منظومـــة  ورفـــد  المســـتدامة 
والتطوير لتعزيز مكانـــة مملكة البحرين 
بمـــا يحقـــق رؤى وتطلعـــات ملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
معرًبا عن شـــكره وتقديـــره للباحث على 

جهوده المبذولة في إعداد الدراسة.

اإلدارة  العـــام  المديـــر  تـــرأس 
العامـــة لإلصاح والتأهيـــل العميد 
عبدالســـام العريفـــي وفـــد مملكـــة 
المؤتمـــر  فـــي  المشـــارك  البحريـــن 
الســـنوي العربي الحادي والعشرين 
العقابيـــة  المؤسســـات  لرؤســـاء 
باألمانـــة  المنعقـــد  واإلصاحيـــة، 
الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس  العامـــة 
العـــرب فـــي الجمهورية التونســـية 

الشقيقة.
مـــن  عـــددا  المؤتمـــر  وناقـــش 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعمالـــه، مـــن بينهـــا نتائـــج تطبيـــق 
توصيات المؤتمر العربي العشـــرين 
العقابيـــة  المؤسســـات  لرؤســـاء 
لتصنيف  واإلصاحيـــة، ومقاييس 
والتصنيـــف  النـــزالء  وتحديـــد 

صيغتـــه  فـــي  بالنـــزالء  الخـــاص 
جهـــود  إلـــى  باإلضافـــة  المعدلـــة، 
الـــدول األعضاء في مجال شـــمول 

النزالء بالضمان االجتماعي.
كمـــا اســـتعرض المؤتمـــر، تجـــارب 
الـــدول األعضاء في مجـــال العمل 
بالمؤسســـات العقابية واإلصاحية 
بينهـــم  فيمـــا  الخبـــرات  وتبـــادل 
لتطويـــر  المبذولـــة  والجهـــود 

الخدمات المقدمة للنزالء.

تأكيد أهمية البحوث العلمية في رفد منظومة التطوير

تطوير الخدمات المقدمة للنزالء واالهتمام بأسرهم

بذل مزيد من الجهود لرفع اسم البحرين في المحافل الدولية
تسليم منتسبي النيابة وسام األمير سلمان الطبي... البوعينين:

أكـــد النائـــب العام علـــي البوعينين أن 
اعتـــزاز ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وتثميـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، للجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
لكافة العاملين في الصفوف األمامية 
للتصـــدي لفيروس كورونا من الكوادر 
البحريـــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحيـــة، 
الجهـــات  وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة 
المساندة، يمثل دافًعا لمواصلة العمل 
بـــذات العزم، مشـــيًدا بجهود موظفي 
النيابـــة العامـــة وحرصهم علـــى تأدية 
علـــى  الوطنيـــة  وواجباتهـــم  عملهـــم 
أكمل وجه لمـــا فيه خير ونماء مملكة 

البحرين.

وأكـــد النائـــب العـــام أن الحفـــاظ على 
ما تحقـــق حتى اليوم يســـتدعي بذل 
المزيد من الجهود للوصول للنجاحات 
المنشـــودة، ورفع اسم مملكة البحرين 

عالًيا في كافة المحافل الدولية.
جـــاء ذلك لـــدى تســـليم النائـــب العام 
امس، “وســـام األمير ســـلمان بن حمد 

لاســـتحقاق الطبي” للكوادر الوطنية 
مـــن منتســـبي النيابـــة العامـــة، إنفـــاًذا 
إطـــار  الســـامي وفـــي  الملكـــي  لألمـــر 
توجيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء لكافة 
الوســـام  بتســـليم  المعنيـــة  الجهـــات 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  للعامليـــن 

مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع 
وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن، 

الجهات المساندة.
وهنـــأ النائـــب العـــام الحاصليـــن علـــى 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  “وســـام 
لاســـتحقاق الطبي”، معربا عن شكره 
وتقديره لكافة منتسبي النيابة العامة 
علـــى جهودهم وإســـهاماتهم الوطنية 
ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين 
في التصدي لجائحة فيروس كورونا.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب منتســـبو النيابة 
العامـــة الذين تشـــرفوا بتســـلم وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لاســـتحقاق 
الطبـــي، عن بالـــغ الفخر بهـــذا التكريم 
بنيـــل  تشـــرفهم  مؤكديـــن  الســـامي، 
الوســـام الـــذي يعـــد حافـــزا لمواصلـــة 

العمل والعطاء خدمة للوطن.

المنامة - النيابة العامة



local@albiladpress.com

 الخميس 16 يونيو 2022 - 16 ذو القعدة 1443 - العدد 4993
08

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفـــع وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعة 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  المبـــارك،  وائـــل 
والتقديـــر إلى مقام ملـــك البالد المعظم 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وإلـــى ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بمناســـبة تجديد الثقة الملكية السامية 
بصدور المرسوم رقم )25( لسنة 2022.

وقـــال الوزير إن الثقة الملكية الســـامية 
هي وسام شرف أعتز وافتخر به، تلهمنا 
لبذل كل جهد ممكن من أجل المساهمة 
في رفعة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره، 
كما أنها تكليف وطني بمسؤولية قطاع 
حيوي مهـــم في مملكة البحرين، مؤكدًا 
الحـــرص على االســـتمرار في بذل مزيد 
من الجهـــود لتطوير القطـــاع والنهوض 
والتميـــز  النجـــاح  مســـتويات  إلـــى  بـــه 

بمـــا يســـهم فـــي تقديـــم أفضـــل وأجود 
الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ظـــل  فـــي  ســـنعمل  الوزيـــر؛  وأضـــاف 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
حضرة صاحب الجاللـــة الملك المعظم، 
والتوجيهـــات الكريمة مـــن لدن صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، لالســـتمرار في تطوير مســـيرة 
العمل البلدي والزراعي وبما يســـهم في 

دعم عجلة التنمية في البالد.

تقـــّدم وزيـــر األشـــغال إبراهيـــم الحواج 
بعظيم الشـــكر والعرفـــان إلى مقام ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بمناســـبة 
صدور المرســـوم رقم )25( لسنة 2022، 
معربـــا عن بالـــغ امتنانه علـــى نيله الثقة 

الملكية السامية.
وقال “نؤكـــد مواصلة الجهود لما تحقق 
من تقـــدم ونماء بـــروح الفريـــق الواحد 
فـــي قطاع األشـــغال، في ظل المســـيرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة ملك البـــالد المعظم، حفظه هللا 
ورعـــاه، وبدعـــم صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه 
هللا، عبـــر تنفيـــذ العديـــد مـــن المبادرات 
التي ساهمت في تطوير البنية التحتية 
الخدمـــات  تحســـين  منظومـــة  ضمـــن 
الحكوميـــة، إلى جانب تعزيز المشـــاريع 

التنموية في مختلف المجاالت”. 
وأّكـــد الحـــواج الحـــرص علـــى تطويـــر 
بمـــا يتناســـب  التحتيـــة  البنيـــة  كفـــاءة 
والتوســـع العمراني واالســـتثماري الذي 
الوصـــول  أجـــل  مـــن  المملكـــة  تشـــهده 
للبنيـــة التحتيـــة المنشـــودة والمتوافقة 
الجـــودة  ذات  العالميـــة  المعاييـــر  مـــع 
العاليـــة، مشـــيرا أن كل ذلـــك يأتـــي في 
إطـــار الحرص على مصالـــح المواطنين 

والمقيمين.

المبارك: تطوير مسيرة العمل البلدي 
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رفع وزير شؤون اإلعالم رمزان النعيمي، 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقدير إلـــى مقام 
عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
بمناســـبة صدور المرســـوم رقم 25 لسنة 
2022م بتعيينـــه وزيًرا لشـــؤون اإلعالم، 
مؤكـــًدا أن الثقـــة الملكيـــة التـــي منحهـــا 
إيـــاه جاللة الملك المعظم وســـام شـــرف 
يحّملـــه مســـؤولية وطنية كبيـــرة لتنفيذ 
رؤى وتطلعـــات جاللته ومواصلة العطاء 
والعمـــل لمـــا فيـــه خيـــر وصالـــح الوطـــن 

العزيز.
وأكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم أن القيـــادة 
الملهمـــة لصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، ولـــي العهد 
“فريـــق  لــــ  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
البحريـــن” مبعـــث فخر واعتـــزاز للجميع، 
وتزيـــد مـــن عزيمتنا علـــى مواصلة البذل 
تحقيًقـــا لألهداف المنشـــودة في تحويل 
التحديـــات إلى فرص واعـــدة وإنجازات 
متجـــددة، مثمًنـــا الدعـــم المســـتمر الـــذي 

يوليـــه ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء لكل مجاالت العمل الوطني إيماًنا 
مـــن ســـموه بأهميـــة التطويـــر المتواصل 

لمختلف جوانب العمل الحكومي.
وأعـــرب وزيـــر شـــؤون اإلعالم عـــن أمله 
في أن تشـــهد المرحلـــة المقبلة مزيًدا من 
النجاحات واإلنجازات في قطاع اإلعالم 
القطاعـــات  أحـــد  باعتبـــاره  واالتصـــال 
الحيوية التي تعكـــس ما تزخر به مملكة 
ومســـيرة  عريـــق  تاريـــخ  مـــن  البحريـــن 
مشـــرقة حققـــت نقـــالت نوعيـــة وتطوًرا 
كبيًرا في ظل المســـيرة التنموية الشاملة 

لجاللة الملك المعظم.

ثمـــن وزير شـــؤون مجلس الـــوزراء حمد 
المالكـــي، الثقة الملكية الســـامية بصدور 
عـــن   2022 لســـنة   )25( رقـــم  المرســـوم 
الجاللـــة  المعظـــم صاحـــب  البـــالد  ملـــك 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، ورفع 
الوزير المالكي بهذه المناســـبة إلى المقام 
الســـامي لحضـــرة صاحـــب الملـــك البـــالد 
المعظم، خالص الشكر وتقديره على ثقة 
جاللتـــه الغالية، مؤكدا الحرص على بذل 
كافـــة الجهود ألداء المســـؤولية الوطنية 
بأكمل وجـــه، والعمل على تحقيق المزيد 
مـــن النجاحـــات للوصـــول إلـــى الغايـــات 
واألهداف الطموحة لما فيه خير وصالح 
الوطـــن والمواطـــن، وبمـــا يحقـــق أهداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التي أرســـى 

دعائمها جاللة الملك المعظم. 
الشـــكر  بخالـــص  المالكـــي  تقـــدم  كمـــا 
والعرفـــان إلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، على هذه 
الثقـــة الكريمة، منوهًا بدعـــم وتوجيهات 

سموه المســـتمرة لتحويل التحديات إلى 
فرص، والفرص إلى إنجاز لمواصلة البناء 
والنهضـــة الوطنيـــة والتنمية المســـتدامة 

لجميع أبناء الوطن.
الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر  وأّكـــد 
فريـــق  أعضـــاء  جميـــع  تكاتـــف  أهمّيـــة 
البحريـــن الواحـــد لتحويـــل الطمـــوح إلى 
واقـــع والتحـــدي إلـــى إنجـــاز مـــن خـــالل 
مواصلـــة العمل لتحقيق أعلى مؤشـــرات 
األداء واإلنجـــاز، وتطويـــر آليـــات العمـــل 
االســـتراتيجيات  وتفعيـــل  الحكومـــي، 
جميـــع  علـــى  بذلـــك  الكفيلـــة  والخطـــط 

الصعد.

وزير اإلعالم: مزيد من النجاحات 
واإلنجازات للقطاع بالمرحلة المقبلة

وزير شؤون مجلس الوزراء: تحويل 
الطموح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز

وزير “النفط”: صياغة السياسات واإلستراتيجيات الداعمة للمشاريع

ثّمـــن وزيـــر النفـــط والبيئة محمـــد بن دينة 
الثقـــة الملكية الســـامية بصدور المرســـوم 
الملكـــي رقـــم 25 لســـنة 2022 عـــن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ملـــك البالد المعظـــم بتعيينه وزيرًا 

للنفط والبيئة.
وشـــكره  امتنانـــه  عظيـــم  عـــن  وأعـــرب 
وتقديـــره علـــى هـــذه الثقة الغاليـــة، مؤكدًا 
علـــى بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود المخلصة 
والحثيثـــة للعمـــل معـــًا مع جميع الشـــركاء 
اإلســـتراتيجيين فـــي مختلـــف القطاعـــات 
الحكومية والخاصة نحـــو االرتقاء والنمو 
واالزدهار والمضي قدمـــًا في خلق العديد 
مـــن الفـــرص والمبادرات الواعـــدة في ظل 
الدعـــم الالمحدود من ملـــك البالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة. 
مشـــيدًا بالـــدور الـــذي يقـــوم بـــه المجلـــس 
األعلى للبيئة برئاســـة سمو الشيخ عبدهللا 
الشـــخصي  الممثـــل  بـــن حمـــد آل خليفـــة 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الملـــك  لجاللـــة 
للبيئة في إصدار السياســـات والتشريعات 
المنّظمـــة لحمايـــة البيئـــة والمحافظة على 
مواردهـــا باإلضافـــة إلى التعـــاون الوطني 
تجـــاه العمل اإلقليمـــي والدولي في مجال 

البيئة والتنمية المستدامة.
كمـــا ثّمـــن الوزيـــر عاليـــًا توجيهـــات ممثـــل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب، 
القابضـــة للنفط والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي دعـــم المســـيرة 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  االقتصاديـــة 
خالل تبنـــي الشـــركة القابضة التـــي تعتبر 
الـــذراع االســـتثماري للحكومـــة عـــددًا مـــن 
اإلستراتيجيات الحديثة لتسهيل االنتقال 
كفـــاءة  ورفـــع  المســـتدامة  الطاقـــة  إلـــى 

اإلنتاجيـــة وتنفيـــذ المشـــاريع الكبرى التي 
ســـتعود بالشـــكل اإليجابـــي علـــى التنميـــة 

المستدامة. 
والبيئـــة  النفـــط  وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
المجـــال  هـــذا  فـــي  العمـــل  ســـتواصل 
الحيـــوي والمهـــم فـــي صياغة السياســـات 
للمشـــاريع  الداعمـــة  واإلســـتراتيجيات 
فـــي  االســـتمرار  إلـــى  باإلضافـــة  النفطيـــة 

تنفيـــذ عـــدد مـــن المبـــادرات البيئيـــة للحد 
خـــالل  مـــن  الكربونيـــة  االنبعاثـــات  مـــن 
إزالـــة الكربـــون ومبـــادرات لتعزيـــز كفـــاءة 
استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة 
المتجـــددة، منوهـــًا بـــأن مملكـــة البحريـــن 
أكدت الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 
العـــام 2060 األمـــر الـــذي يتطلـــب إعـــداد 
كـــوادر قياديـــة متميـــزة ذات خبـــرة قادرة 
علـــى إيجاد حلول وطرق مبتكرة ومبدعة 

لتحقيق األهداف المرجوة. 
وفي ختـــام تصريحه، أعرب بـــن دينة عن 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى كل العامليـــن فـــي 
القطـــاع النفطـــي والبيئـــي علـــى مـــا بذلوه 
مـــن جهود كانـــت لهـــا الفضل فيمـــا تحقق 
من إنجـــازات كبيرة علـــى جميع األصعدة، 
راجيـــًا من هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يعينه 
علـــى بـــذل المزيـــد مـــن العطـــاء لتحقيـــق 
رؤى حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم 

حفظه هللا ورعاه.

المنامة - وزارة النفط والبيئة

محمد بن دينة

الثقة الملكية دافع لبذل الجهود ألداء المسؤولية الوطنية
منوهة بدعم سمو ولي العهد رئيس الوزراء للقطاع الصحي... وزيرة الصحة:

ثّمنـــت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، الثقة 
الملكيـــة الســـامية بصـــدور المرســـوم رقم 
)25( لســـنة 2022 عن ملك البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وأعربت بهذه المناسبة عن خالص شكرها 
وتقديرهـــا لجاللـــة الملـــك المعظـــم علـــى 
ثقة جاللتـــه الغالية، مؤكدة بأنها ســـتبذل 
الغالـــي والنفيـــس ألداء هـــذه المســـؤولية 
الوطنيـــة على أكمل وجـــه والعمل لما فيه 

خيـــر وصالح هذا الوطـــن وأبنائه، وتعزيز 
ذات  الجهـــات  مـــع  والشـــراكة  التعـــاون 
العالقـــة؛ لتعزيـــز القطـــاع الصحي بشـــكل 

متمّيز ومستدام.
وقالت: “يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر 
والعرفـــان إلى ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى هـــذه 
الثقـــة الكريمة، منوهة بدعـــم وتوجيهات 
سموه المســـتمرة للقطاع الصحي والطبي 
خـــالل  الســـّيما  الظـــروف،  مختلـــف  فـــي 

االنتشـــار العالمي لجائحة فيروس كورونا 
)كوفيد19-(، والتـــي تميزت خاللها مملكة 
البحريـــن فـــي االســـتجابة مـــع الجائحـــة 
صحـــة  علـــى  حفاظـــًا  األمثـــل؛  بالشـــكل 

وسالمة الجميع”. 
ونوهـــت وزيـــرة الصحـــة بحرصهـــا علـــى 
مواصلـــة العمل الجـــاد والحثيـــث لتطوير 
أهـــداف  وتحقيـــق  الصحيـــة  الخدمـــات 
يلّبـــي  بمـــا  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
فـــي  واالســـتمرار  المواطنيـــن،  تطلعـــات 
رفعـــة مكانة مملكة البحريـــن بهذا القطاع 

المهم، مشـــيرة إلى أهمّيـــة العمل بكّل جد 
واجتهـــاد خـــالل المرحلـــة المقبلـــة؛ حتـــى 
وتتحقـــق  اإلنجـــازات  مســـيرة  تتواصـــل 

الرؤى والتطلعات المنشودة.

المنامة - بنا

جليلة السيد

العمل الحكومي أصبح نموذجا رائدا يحتذى به في تهيئة الطاقات الواعدة
خالد بن عبداهلل: أعاهد جاللة الملك المعظم على الوالء وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد

رفـــع نائب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزير 
البنيـــة التحتية  الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، أســـمى آيـــات الشـــكر وعظيـــم 
االمتنـــان إلـــى المقام الســـامي لملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، على اســـتقبال جاللته 
أمـــس ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
م لجاللته  بـــن حمـــد آل خليفـــة،، الذي قـــدَّ
اليميـــن  ألداء  الجـــدد  الحكومـــة  أعضـــاء 
الدســـتورية بعـــد صدور المرســـوم الملكي 

السامي بتعيينهم.
وأعرب بمناسبة تأديته اليمين الدستورية 
أمام صاحب الجاللـــة ملك البالد المعظم، 
نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية 
الملكيـــة  بالثقـــة  اعتـــزازه  عـــن  التحتيـــة، 
الـــوالء  علـــى  معاهـــدا جاللتـــه  الســـامية، 
والطاعـــة، والبـــر بالقســـم، وحمـــل األمانة 
الوطنية بكل ما تقتضيه هذه المســـؤولية 
من إخالص وصدق؛ بما يسهم في تحقيق 
مزيـــد من المنجزات الحضارية التي تعود 
بالخيـــر والنفع علـــى الوطـــن والمواطنين 
في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

جاللته.
كمـــا أعرب عـــن بالغ شـــكره وتقديره لولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، على ما يوليه ســـموه مـــن اهتمام 
بتطويـــر العمـــل الحكومـــي الـــذي أصبـــح 
نموذجًا رائـــدًا يحتذى في تهيئة الطاقات 
القياديـــة  المناصـــب  لتولـــي  الواعـــدة 
اإلبداعيـــة  مكنوناتهـــا  واســـتثمار  العليـــا، 
ومـــا تمتلكه من أفـــكار ومبـــادرات خالقة 
لمواصلـــة تحقيق النماء والتقدم في كافة 
المجاالت، معاهدًا ســـموه بمواصلة العمل 
بـــروح الفريـــق الواحـــد، فريـــق البحريـــن، 
وبـــذل جهـــود مضاعفـــة لرفعـــة وازدهـــار 

الوطن العزيز.
مـــن  الالمحـــدود  الدعـــم  “بفضـــل  وقـــال: 
لـــدن حضرة صاحـــب الجاللة ملـــك البالد 
المعظـــم، ورؤيـــة صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، أصبح 
البحريـــن  فـــي مملكـــة  الحكومـــي  العمـــل 
اليـــوم ممتدًا ومســـتندًا إلى أســـس إدارية 
للطاقـــات  وكان  راســـخة،  وتنظيميـــة 
الجديـــدة التـــي ُرفد بهـــا مجلـــس الوزراء 
شرف االستفادة من خبرات عمالقة ورواد 

العمـــل الحكومـــي فـــي مختلـــف المواقـــع 
التي تولوا مســـؤوليتها قبـــل تعيينهم في 

مناصبهم الجديدة”.
وعلـــى صعيد متصـــل؛ أكد معالي الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أن مملكـــة 
البحريـــن مقبلـــة علـــى مزيد مـــن التطوير 
للتطلعـــات  الملبيـــة  النوعيـــة  والتنميـــة 
الملكية الســـامية لحضرة صاحب الجاللة 
ملـــك البالد المعظم، والمنفـــذة لتوجيهات 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الســـيما  هللا،  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس 
فـــي مجـــال البنيـــة التحتيـــة، وذلـــك مـــع 

اســـتحداث وزارة البنيـــة التحتيـــة التـــي 
ســـتعهد إليهـــا مهمة اإلشـــراف على كفاءة 
تنفيـــذ مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة، ووضـــع 
البنـــى  توفـــر  تضمـــن  التـــي  السياســـات 
التحتيـــة الالزمة في كافة أرجاء المملكة، 
والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لضمان 

تكامل عمليتي التخطيط والتنفيذ.
ولفت فـــي هذا الصدد إلى أن اســـتحداث 
هـــذه الـــوزارة يواكـــب متطلبـــات التنميـــة 
الحاليـــة والمســـتقبلية التـــي ترتكـــز عليها 
خطـــة التعافـــي االقتصادي التـــي تتضمن 
خمـــس أولويـــات من بينها تنفيذ مشـــاريع 
تنموية واستراتيجية كبرى بقيمة تتجاوز 
30 مليار دوالر أمريكي، والتي تتمثل في 
تخطيـــط خمـــس مـــدن جديـــدة، وتنفيـــذ 
مشـــاريع فـــي قطاعـــات البنيـــة التحتيـــة 
واالتصاالت والسياحة والتعليم والصحة 

والشباب والرياضة.
واختتـــم تصريحـــه متضرعـــًا إلـــى المولى 
عز وجـــل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن 
بقيـــادة حضرة صاحب الجاللة ملك البالد 
المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وخدمة 

شعب مملكة البحرين الوفي.

المنامة - بنا

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايد 
الزياني أســـمى آيات الشكر والتقدير 
إلـــى مقام ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، بمناسبة تجديد الثقة الملكية 
الســـامية وصـــدور المرســـوم رقم 25 
لســـنة 2022 وإعـــادة تعيينـــه وزيـــًرا 

للصناعة والتجارة.
الملكيـــة  الثقـــة  هـــذه  الوزيـــر  وثمـــن 
الســـامية مـــن لـــدن صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك المعظـــم والعمل علـــى تحقيق 
المزيـــد مـــن النجاحـــات للوصول إلى 
الغايـــات واألهـــداف الطموحـــة ضمن 
مســـيرة الخيـــر والتطوير التي رســـم 
مالمحها جاللة الملك المعظم ورؤية 
وتنفيذ مســـتمر من ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، من أجل رفعة وازدهار مملكة 

البحرين وشعبها الكريم.

كمـــا أكد أن مســـاعي القيـــادة لتطوير 
الوطـــن والحفـــاظ علـــى مكتســـباته، 
يعـــد أكبـــر حافز أمـــام الجميـــع للبذل 
األداء  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  والتطويـــر 
إلـــى  للوصـــول  المزيـــد  وتحقيـــق 
األهـــداف واالســـتراتيجيات الكبـــرى 
حـــرص  مؤكـــًدا  البحريـــن،  لمملكـــة 
الـــوزارة الدائم والمســـتمر في تطوير 
معهـــا  المتعامليـــن  لجميـــع  خدماتهـــا 
بشـــكل احترافـــي قائـــم علـــى أعلـــى 

معايير الجودة في األداء.

حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  أعـــرب 
الملكيـــة  بالثقـــة  اعتـــزازه  عظيـــم  عـــن 
الســـامية بحملـــه أمانـــة شـــرف خدمـــة 
مملكـــة البحرين تحت قيادة ملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وحكومتـــه برئاســـة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة، مؤكًدا أن التكليف يعد 
وســـاما غاليا ومســـؤولية كبيرة نســـعى 
إلى أدائها بعزيمة وإصرار للمضي قدما 
نحـــو تعزيز المكتســـبات المتحققة على 
صعيـــد العمـــل الوطني، خصوصـــا فيما 
يتعلـــق بالجهود الحثيثـــة لتوفير العمل 
الالئـــق للمواطنيـــن ومـــد ســـوق العمـــل 
بالكفـــاءات الوطنية المؤهلـــة لالندماج 
اإلنتاجيـــة  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
لتســـاهم بكل اقتدار في هذه المســـيرة 
لمملكـــة  الشـــاملة  والنهضـــة  التنمويـــة 

البحرين.
وأشـــار حميدان إلى أن المرحلة المقبلة 
تتطلـــب مزيـــًدا مـــن الجهـــود الحثيثـــة 
لتعزيـــز موقع البحرين التنافســـي ورفع 
مؤشراتها االقتصادية والعمل بكل جهد 
وإخالص الستدامة استقرار ونمو سوق 

العمـــل لتحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات 
وبناء األرضية الالزمة الســـتمرار تدفق 
االســـتثمارات المولدة للوظائف، مؤكدا 
أن الظـــروف باتـــت مهيئة أكثـــر من ذي 
النوعيـــة،  الفـــرص  خلـــق  لتعزيـــز  قبـــل 
خصوصـــا مـــع تنفيذ خطة ســـوق العمل 
والمضـــي قدمـــا نحـــو تحقيـــق أهـــداف 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي واســـتمرار 
تســـريع وتيرة توظيـــف المواطنين في 

القطاعات الواعدة.
وتعهـــد وزيـــر العمـــل بتكثيـــف الجهـــود 
وإطـــالق المبادرات النوعيـــة للمحافظة 
علـــى معـــدالت البطالـــة فـــي حدودهـــا 
التوظيـــف  فـــرص  وتأميـــن  اآلمنـــة، 
يلتحقـــون  الذيـــن  الجـــدد  للخريجيـــن 
بســـوق العمـــل ســـنويا، واالســـتمرار في 

تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

مساعي القيادة لتطوير الوطن أكبر حافز لبذل المزيد

وزير العمل: تسريع وتيرة توظيف المواطنين

زايد الزياني

جميل حميدان

وائل المبارك

إبراهيم الحواج

رمزان النعيميحمد المالكي
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فاطمـــة  الســـياحة  وزيـــرة  ثّمنـــت 
الصيرفـــي، الثقة الملكية الســـامية 
بصـــدور المرســـوم رقم )25( لســـنة 
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  عـــن   2022
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة.وأعربت الوزيرة 
شـــكرها  خالـــص  عـــن  الصيرفـــي 
وتقديرهـــا لجالـــة الملـــك المعظـــم 
علـــى ثقـــة جالتـــه الغاليـــة، والتي 
تحّملهـــا مســـؤولية وطنيـــة كبيـــرة 
ستســـعى بمشـــيئة هللا للنهوض بها 
بـــكل عـــزم وإخـــاص، وبمـــا يحقق 
تطلعـــات وتوجيهـــات ولـــي العهـــد 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
مواصلـــة  فـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد 
تطويـــر األداء الحكومـــي وتســـريع 

خطى مسيرة اإلنجاز الوطني.
وقالـــت: “با شـــك يوجـــد كثير من 
العمل الذي ينتظرنا، لكننا ســـنحقق 
الســـمو  صاحـــب  بدعـــم  النجـــاح 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا، ونهج ســـموه 

في حب التحدي وعشق اإلنجاز”.

ثّمنت نـــور الخليف، وزيرة التنمية 
المستدامة، الثقة الملكية السامية 
بصدور المرســـوم رقم )25( لســـنة 
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  عـــن   2022
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 

عيسى آل خليفة.
وأعربـــت عـــن شـــكرها وتقديرهـــا 
لجالـــة الملـــك المعظـــم علـــى ثقة 
جالتـــه الغاليـــة، مؤكـــدة الحرص 
على بذل جميع الجهود ألداء هذه 
المســـؤولية الوطنيـــة علـــى أكمـــل 
وجه والعمـــل لما فيه خير وصالح 
تعزيـــز  عبـــر  والمواطـــن،  الوطـــن 
الجهـــات  مـــع  التعـــاون والشـــراكة 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  العاقـــة  ذات 
مســـتقبل مزدهـــر وأكثر اســـتدامة 

للجميع.
بخالـــص  الخليـــف  تقّدمـــت  كمـــا 
الشـــكر والعرفـــان إلـــى ولـــي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة على الثقة الكريمة، 
منوهـــة بدعـــم وتوجيهات ســـموه 
المســـتمرة لتعزيز اإلســـهامات في 
مســـيرة التنمية الشـــاملة وصياغة 
الحلول المبتكرة، بما يرّسخ ريادة 
مملكة البحرين في مجال تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

رفع وزيـــر المواصات واالتصاالت 
محمد الكعبي أســـمى آيات الشـــكر 
والتقدير إلى المقام الســـامي لملك 
الجالـــة  صاحـــب  المعظـــم  البـــاد 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
بمناســـبة صدور المرسوم رقم )25( 

لسنة 2022.
وأعرب الوزير الكعبـــي عن تقديره 
وامتنانـــه للثقـــة الملكيـــة الكريمـــة 
صـــدره،  علـــى  وســـاما  تعـــد  التـــي 
معاهـــدا جالة الملـــك المعظم على 
وتكثيـــف  الجـــاد  العمـــل  مواصلـــة 
الجهـــود لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المنشودة وتطوير الخدمات بقطاع 
المواصـــات واالتصاالت بما يحقق 
آمال وتطلعـــات المواطنين الكرام، 
عبر االســـتمرار في العمل بإخاص 
وبـــروح الفريق الواحد ضمن فريق 
البحرين لرفع اســـم مملكة البحرين 

عاليًا في مختلف المحافل.

وقال: “يشـــرفني أن أتقّدم بخالص 
الشكر والعرفان إلى صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء، على الثقة الكريمة”، منوها 
بدعم وتوجيهات ســـموه المستمرة 
واالتصـــاالت  المواصـــات  لقطـــاع 
والتأكيـــد على دورها المحوري في 
تنمية واستدامة االقتصاد الوطني 

لمملكة البحرين.

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  رفـــع 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـامية 
المعاودة خالص الشكر واالمتنان 
إلى ملـــك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، علـــى الثقـــة الملكيـــة 
الســـامية بصـــدور المرســـوم رقم 

)25( لسنة 2022.
وأكـــد الوزيـــر المعـــاودة أن الثقة 
الملكيـــة الغالية تعـــد مصدر فخر 
العلـــي  المولـــى  ســـائاً  واعتـــزاز، 
القدير التوفيق لصون هذه الثقة 
الســـامية والعمـــل على مـــا تحّقق 
مـــن منجـــزات فـــي ظّل المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيادة حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك المعظم، 
حفظه هللا ورعاه، وبدعم صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه هللا.
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  وأكـــد 
الثقـــة  أن  اإلســـامية واألوقـــاف 

الملكيـــة دافـــٌع لمضاعفـــة العمـــل 
الخدمـــات  مســـتوى  لتطويـــر 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  العدليـــة 
والمقيميـــن علـــى أرض المملكـــة، 
وبـــذل الجهـــود لاضطـــاع بهذه 
المســـؤولية الوطنيـــة، بمـــا يحّقق 
تطلعات حضـــرة صاحب الجالة 
الملـــك المعّظم حفظه هللا ورعاه، 
ورؤيـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه هللا.

وزيرة السياحة:  ينتظرنا الكثير من العمل

الخليف: تعزيز اإلسهامات لتحقيق األهداف المستدامة

وزير “المواصالت”: االستمرار في العمل بإخالص 

المعاودة: استمرار النهوض العدلي

العمل بروح الفريق لتطوير المنظومة العدلية

حريصون على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد

سنواصل اإلنجاز في مشاريع البنية التحتية

وزير العدل يتسلم مهماته من خالد بن علي:

خالل تسلمه مهماته... وزير اإلعالم:

خالل تسلمه مهمات الوزارة... وزير األشغال:

التقـــى وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف نـــواف المعاودة، الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفـــة وذلـــك لتســـّلم مهام 

الوزارة.
بالجهـــود  الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء  وخـــال 
المخلصة التي بذلها الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة أثناء توليـــه الوزارة في الفترة 
الماضيـــة، وتنفيـــذه العديد من المشـــاريع 
المنظومـــة  تطويـــر  فـــي  ســـاهمت  التـــي 
العدليـــة، واالرتقاء بكفاءة األداء وجودة 
الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأّكد الحـــرص على مواصلة الجهود على 
مـــا تحّقق من تقـــدم ونماء بـــروح الفريق 
الواحـــد، وبمـــا يصـــب فـــي صالـــح الوطن 
والمواطنيـــن، وذلك بالبناء على ما تحقق 
من منجزات بهذا القطاع الحيوي في ظّل 

المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة  ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وبدعـــم ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة. 

من جهته، أعرب الشـــيخ خالد بن علي آل 
خليفة عـــن خالص التهانـــي للوزير بالثقة 
الملكيـــة الســـامية لملـــك البـــاد المعظـــم، 
بتعيينه وزيرًا للعدل والشؤون اإلسامية 
وتقديـــره  شـــكره  مقدمـــًا  واألوقـــاف، 
العامليـــن في الـــوزارة على الجهـــود التي 
بذلوهـــا طـــوال الفترة الماضيـــة؛ للنهوض 
بجـــودة وكفـــاءة الخدمـــات المقدمـــة بما 
التطويـــر  وتطلعـــات  احتياجـــات  يلّبـــي 
والنجـــاح  التوفيـــق  متمنيـــًا  الحكومـــي، 
للوزيـــر فـــي أداء مهامـــه لخدمـــة مملكـــة 

البحرين، وتطوير القطاع العدلي.

رمـــزان  اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  التقـــى 
النعيمـــي، الوزير الســـابق علـــي الرميحي، 

لتسلم مهمات الوزارة.
وخـــال اللقاء أشـــاد وزير شـــؤون اإلعام 
بالجهـــود التي بذلها الرميحي خال توليه 
الـــوزارة، ومـــا شـــهده اإلعـــام البحرينـــي 
مـــن تطـــور ومواكبـــة لكافة المســـتجدات 
والتطـــورات في هـــذا المجـــال، منوهًا بما 
تحقـــق مـــن إنجـــازات الفتـــة فـــي تطويـــر 
العديـــد من المشـــاريع اإلعاميـــة بالوزارة 

بمختلف قطاعاتها األساسية.
وأكـــد الوزيـــر حرصـــه علـــى مواصلـــة مـــا 
تحقـــق مـــن جهود بـــروح الفريـــق الواحد، 

االســـتراتيجية  األهـــداف  يحقـــق  وبمـــا 
الحكوميـــة، ويلبـــي تطلعـــات المملكة في 

ظـــّل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
ملـــك الباد المعظم صاحب الجالة الملك 

واهتمـــام  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
مـــن جهتـــه؛ أعـــرب علـــي الرميحـــي عـــن 
خالـــص التهاني لرمزان النعيمي بمناســـبة 
الســـامية،  الملكيـــة  الثقـــة  علـــى  حصولـــه 
معربًا عن شكره لكافة العاملين في وزارة 
شـــؤون اإلعام على الجهـــود التي بذلوها 
طوال الفتـــرة الماضية فـــي تحقيق أعلى 
لتطويـــر  واالحترافيـــة  المهنيـــة  درجـــات 
العمـــل اإلعامـــي، متمنيا للوزيـــر التوفيق 
والنجـــاح في مهامـــه ومســـؤولياته خال 

الفترة المقبلة.

التقـــى وزيـــر األشـــغال إبراهيـــم الحواج، 
عصـــام خلـــف، وذلك لتســـّلم مهـــام وزارة 

األشغال.
وخال اللقاء أشاد وزير األشغال بالجهود 
التي بذلها خلف خال توليه الوزارة، وما 
شهدته مشاريع البنية التحتية الحكومية 
مـــن إنجاز وتقدم كشـــفت عـــن احترافية 

وإخاص في األداء والتنفيذ.
وأكـــد الوزيـــر حرصـــه علـــى مواصلـــة مـــا 
تحقق، والبناء عليه في الفترة المقبلة بما 
يحقق األهداف االستراتيجية، وتطلعات 
التنمويـــة  المســـيرة  ظـــّل  فـــي  المملكـــة 

المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
خالـــص  عـــن  خلـــف  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
التهانـــي للحـــواج بمناســـبة حصولـــه على 
الثقة الملكية الســـامية، معربًا عن شـــكره 
األشـــغال  وزارة  فـــي  العامليـــن  لكافـــة 
علـــى الجهود التـــي بذلوها طـــوال الفترة 
درجـــات  أعلـــى  تحقيـــق  فـــي  الماضيـــة 
المهنيـــة واالحترافيـــة بالعمـــل والنهوض 
بجـــودة وكفـــاءة الخدمـــات المقّدمـــة بما 
الجميـــع،  وتطلعـــات  احتياجـــات  يلّبـــي 
فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  للوزيـــر  متمنيـــًا 
مهامـــه ومســـؤوليات؛ لتطويـــر المشـــاريع 

الحكومية.
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التعديل الوزاري دفعة جديدة لمسيرة اإلنجازات التنموية والحضارية الشاملة
البحرين ماضية بعزيمة صادقة وروح العمل الجماعي في تعزيز مسيرة اإلنجازات... وزير الخارجية:

أكد وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني 
أن مملكـــة البحرين بفضـــل النهج الحكيم 
لعاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، والرؤية 
االستشرافية الطموحة لولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ماضية 
بعزيمـــة صادقـــة وروح العمـــل الجماعـــي 
فـــي تعزيـــز مســـيرة إنجازاتهـــا التنمويـــة 

والحضارية الشاملة والمستدامة.
ورفع الوزير أســـمى آيات الشكر والتقدير 
إلى مقـــام صاحب الجالـــة الملك المعظم 
وإلـــى صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بمناســـبة صدور 
مرســـوم التعديل الـــوزاري، باعتباره دفعة 

جديـــدة لتطويـــر العمل الحكومـــي بإبداع 
وكفاءة وفاعلية في إطـــار التعاون البناء 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الســـلطات  بيـــن 
والقضائية، والشـــراكة مع القطاع الخاص 
والمجتمـــع المدنـــي، بما يســـتهدف تقديم 

وتلبيـــة  للمواطنيـــن،  الخدمـــات  أفضـــل 
تطلعاتهـــم فـــي مزيد مـــن األمـــن والتقدم 
المســـيرة  محـــور  باعتبارهـــم  والرخـــاء، 

التنموية الشاملة وغايتها.
التشـــكيلة  أن  الخارجيـــة  وأضـــاف وزيـــر 
الوزاريـــة الجديـــدة تمثـــل داللـــة حضارية 
على اعتزاز صاحب الجالة الملك الُمعظم 
بالكـــوادر الوطنيـــة المبدعـــة من الشـــباب 
وتقديـــره لعطـــاء المرأة وجدارتها بشـــغل 
أرفـــع المناصب القياديـــة، وحرص جالته 
على االســـتفادة من الكفـــاءات والخبرات 
الوطنيـــة في مختلف المجاالت في تعزيز 
فاعلية وكفاءة العمل الحكومي في خدمة 
الوطـــن والمواطنين، ومواصلة التميز في 
تنفيذ خطة التعافي االقتصادي، بالتوافق 
مـــع الرؤيـــة االقتصاديـــة 2030، ومبادئها 
والعدالـــة  التنافســـية  علـــى  المرتكـــزة 

واالستدامة.
وأكـــد وزير الخارجية أن التعديل الوزاري 
العهـــد  لتجديـــد  وطنيـــة  مناســـبة  يمثـــل 
والـــوالء لصاحـــب الجالة الملـــك المعظم، 
وخيـــر حافز أمام وزارة الخارجية وجميع 
بمهنيـــة  العمـــل  فـــي مواصلـــة  منتســـبيها 
ومســـؤولية فـــي االلتزام بالرؤيـــة الملكية 
الســـامية، والتمســـك بروح فريق البحرين 
بقيادة صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء في خدمة الوطن 
وتعزيـــز  المواطنيـــن،  مصالـــح  ورعايـــة 
المكانـــة المرموقـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي 
كأنمـــوذج  والدولـــي  اإلقليمـــي  محيطهـــا 
والتطـــور  المتزنـــة،  الدبلوماســـية  فـــي 
الديمقراطـــي واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان، 
الثقافـــات  بيـــن  الســـلمي  والتعايـــش 

والحضارات، ودعم التنمية المستدامة.
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وزير الخارجية

وزيرة التنمية المستدامة

وزيرة السياحة

وزير المواصالت واالتصاالت

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

وزير التنمية االجتماعية

العصفور: مواصلة العمل لتوفير خدمات اجتماعية متميزة للمواطن
أســـامة  االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــر  ثمـــن  
العصفـــور، الثقـــة الملكيـــة الســـامية بصـــدور 
المرســـوم رقـــم )25( لســـنة 2022 عـــن ملـــك 
البـــاد المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وأعـــرب الوزيـــر العصفور عن خالص شـــكره 
وتقديـــره لجالـــة الملـــك المعظـــم، على ثقة 
جالته الغالية، مؤكـــدا العزم على بذل كافة 
الجهود ألداء هذه المســـؤولية الوطنية على 

أكمـــل وجـــه والعمـــل لمـــا فيـــه خيـــر وصالح 
خدمـــات  توفيـــر  عبـــر  والمواطـــن،  الوطـــن 
اجتماعيـــة متميـــزة، وفـــق أحـــدث المعاييـــر 

العالمية المتبعة. 
وتقـــدم وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة بخالص 
الشـــكر واالمتنان إلى صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، علـــى هـــذه الثقـــة 
الكريمـــة، منوهـــًا بدعـــم وتوجيهـــات ســـموه 
المســـتمرة، لتوفيـــر خدمـــات اجتماعية ذات 

جودة عالية للمواطنين.
وأّكد العصفور الحـــرص على مواصلة العمل 
الجـــاد والحثيـــث لتحقيق أهداف المســـيرة 
منظومـــة  وتطويـــر  الشـــاملة،  التنمويـــة 
األهـــداف  تنفيـــذ  عبـــر  المقدمـــة  الخدمـــات 
االســـتراتيجية لـــوزارة التنميـــة االجتماعية 
بمـــا يحقـــق التطلعـــات، مشـــيرًا إلـــى أهميـــة 
العمل الدؤوب خال المرحلة المقبلة لضمان 
مواصلة مســـيرة اإلنجازات بمـــا يعود بالنفع 

والخير على الجميع.
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كشــفت الجمعيــة اإلســامية، مســاء  أمــس، بمقرهــا فــي عــراد، عــن هويتهــا 
الجديدة والتي عنونتها بـ )قيم( في حفل كبير حضره رئيس مجلس األوقاف 
السنية الشيخ راشد الهاجري، بمعية عدد كبير من رؤساء الجمعيات الخيرية 

ومشايخ الدين ورجال األعام والصحافة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ 
عبداللطيـــف المحمـــود، فـــي كلمـــة ألقاهـــا 
بأنـــه “فـــي العـــام 1979 صـــدرت الموافقة 
مـــن وزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعيـــة 
بإشهار الجمعية اإلسالمية، وهي مؤسسة 
دعوية إســـالمية خيرية اجتماعية )دعوة 
وعطـــاء(، اهتمـــت بنشـــر الثقافـــة والعلوم 
آن  فـــي  الخيـــري  وبالعمـــل  اإلســـالمية، 

واحد”.
وقـــال “وعلى مـــدى اثنين وأربعين ســـنة، 
كان للجمعية إنجازات ســـيظهر لكم بعض 
منها من خالل عرض، يوضح الجهود التي 
قامت بها الجمعية اإلســـالمية، وكانت لها 
أولويات فـــي تدريس التجويـــد، ودورات 
وكفالـــة  والعربيـــة،  اإلســـالمية  العلـــوم 
وإقامـــة  األضاحـــي،  ومشـــروع  األيتـــام، 
المســـاجد، وإطالق أسماء الصحابة رضي 

هللا عنهم على المساجد الجديدة”.

ويزيـــد المحمـــود “وكذلـــك صيانـــة وبنـــاء 
الدخـــل،  بيـــوت ومحـــدودي ومتوســـطي 
وحمالت العمرة والحج، وبرنامج )مشاعل 
واالســـتثمار  األســـرة،  لحمايـــة  الخيـــر( 

العقاري ألموالها”.
ويردف “ولقد جعلت الجمعية اإلســـالمية 
شـــعارها منـــذ نشـــأتها قـــول الحـــق تبـــارك 
وتعالـــى ) وقل أعملوا فســـيرى هللا عملكم 
الـــى  وســـتردون  والمؤمنـــون  ورســـوله 
عالـــم الغيب والشـــهادة فينبئكـــم بما كنتم 
تعملـــون(، الستشـــعار المؤسســـين األوائل 
للجمعية أهمية الجانب العملي مع الجانب 

العلمي والمعرفي في الحياة”.
ويتابـــع المحمـــود “وقـــد أراد المؤسســـون 
لفـــت  اإلســـالمية  للجمعيـــة  األولـــون 
االنتبـــاه الى أهمية نشـــر العلوم والمعارف 
بهـــا، وعـــدم  العمـــل  اإلســـالمية، وأهميـــة 
االتـــكال علـــى المعرفـــة فحســـب، فغايـــة 

)العلم العمل( كما أكد عليه القرآن الكريم”.
وواصـــل “مـــع تطـــور الحيـــاة االجتماعيـــة 
واالقتصادية والسياســـية في المجتمعات 
المواجهـــات  ومـــع  واإلســـالمية،  العربيـــة 
بيـــن  والسياســـية  والفكريـــة  الفلســـفية 
والحضـــارات  اإلســـالمية،  الحضـــارة 
المختلفـــة وخاصـــة الغربيـــة، منهـــا التـــي 
تتباهي بقيمها الحقوقيـــة والديمقراطية، 
ومحاولتهـــا فرضها بالقوة على غيرها من 

دول الحضارات بجميع الوسائل”.
ويزيـــد المحمـــود “وعلى وجـــه الخصوص 
الـــدول العربية واإلســـالمية، ومـــع الحملة 

لتشـــوية  عالميـــا  تـــدار  التـــي  الشرســـة 
صورة اإلســـالم والمســـلمين رأت الجمعية 
اإلســـالمية اختيار شـــعار جديد، يتماشى 
للدعـــوة  المذكـــورة  المتغيـــرات  مـــع 
اإلســـالمية، والحملة الشرســـة على أسس 

الحياة )األسرة(، وعلى األخالق”.
اإلســـالمية  الجمعيـــة  “اتخـــذت  وقـــال 
أن  وباعتبـــار  لهـــا(،  شـــعارا جديـــدا  )قيـــم 
القيم اإلســـالمية هـــي الســـياج، والحدود 
التي تضبـــط ســـلوك المســـلم، وتصرفاته، 
وتميـــز المســـلم الفرد والدولة اإلســـالمية، 
تطبيـــق  فـــي  الكبيـــر  األثـــر  لهـــا  ويكـــون 

وتتعداهـــا  الســـلوك،  وتوجيـــه  األحـــكام، 
لتحديـــد األهـــداف، وتظهـــر فـــي الميـــول 
والطموحـــات”. وإبـــان “فالشـــعار الجديـــد 
يشـــير الى أن الطريق الذي ييســـر النهضة 
علـــى  ويعينهـــا  جديـــد،  مـــن  اإلســـالمية 
مواجهـــة التحديـــات التي تهـــدد أفرادها، 
وكياناتهـــا، ودولهـــا فـــي عصرنـــا الحاضر، 
ويهـــدي البشـــرية الـــى خيرهـــا كلهـــا، هـــو 
الطريـــق الـــذي يســـر انتشـــار اإلســـالم في 
كثيـــر من أقطـــار العالم، في أقـــل من قرن 
من الزمان، وهو االلتزام بالقيم اإلسالمية 

وعلى تطبيقها قوالً، وفعالً”.

وقال “األمة اإلســـالمية بحاجـــة إلى ابراز 
القيـــم الخاصـــة باألمـــة اإلســـالمية، وقيم 
الحضارة اإلسالمية اإلنسانية العالمية في 
جميع مناحي الحياة، للتأكيد على ضرورة 
أن يكون العمل اإلســـالمي محروسا، بقيم 
اإلسالم حتى ال نضل الطريق المستقيم”.

بعدهـــا قـــدم المشـــرف العام على تدشـــين 
الهويـــة الجديـــدة عبـــدهللا حاجـــي عرضا 
موجـــزا مركـــزا تنـــاول فيها أهـــم محطات 
الخيـــر  عمـــل  فـــي  اإلســـالمية  الجمعيـــة 
بالداخـــل والخـــارج، وبمختلف المشـــاريع، 

وبلغة األرقام.

الجمعية اإلسالمية تكشف عن هويتها الجديدة “قيم”
المحمود: الشعار الجديد يشير إلى طريق النهضة اإلسالمية

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

تحت رعاية الوكيل المساعد للخدمات 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  التعليميـــة 
الهيئـــة  تكريـــم  تـــم  العنـــزور،  كفايـــة 
الوطنية لعلـــوم الفضاء ضمن فعاليات 
الحفل الختامي لألنشـــطة والفعاليات 
الكشـــفية للعام الدراسي 2021-2022 
كأحـــد الجهـــات المتعاونة مـــع التربية 
الكشـــفية. فقد قدمـــت الهيئة الوطنية 
الـــورش  لعلـــوم الفضـــاء سلســـلة مـــن 
التعليميـــة ذات العالقـــة بعلوم الفضاء 
وتقنياته لطلبة كشافة مملكة البحرين 

تقنيـــات  المثـــال  ســـبيل  علـــى  ومنهـــا 
الصناعيـــة  األقمـــار  وبنـــاء  الفضـــاء 

وتقنيات االستشعار عن بعد.
مهندســـة  صرحـــت  المناســـبة،  بهـــذه 
الفضاء عائشـــة الحـــرم قائلـــة: “أتقدم 
بالشكر الجزيل لقسم التربية الكشفية 
علـــى التكريم الـــذي يعبر عن تقديرهم 
ألهمية التعاون البّناء، فالهيئة دائمًا ما 
تؤمن بأهمية نشر الوعي بعلوم الفضاء 
المجتمـــع  فئـــات  لجميـــع  وتطبيقاتـــه 
والناشـــئة  الشـــباب  فئـــة  وخصوصـــًا 
مـــن طلبـــة مـــدارس البحريـــن والذيـــن 

هـــم مســـتقبل هـــذا الوطن. ومـــن هذا 
المنطلق، فقد شـــاركت الهيئة بسلســـلة 
اختيـــار  تـــم  التـــي  العمـــل  ورش  مـــن 
مواضيعهـــا بعنايـــة تامة لتتناســـب مع 
الفئـــة العمرية للطلبة وتســـتعرض أبرز 
تطبيقـــات علـــوم الفضـــاء فـــي حياتنا 
المعاصرة وكيف تســـاهم في تحســـين 
مســـتوى الخدمات. وقد أبـــدى الطلبة 
تفاعـــالً كبيـــرًا ينـــمُّ عن شـــغفهم الكبير 
علـــوم  علـــى  أكبـــر  بشـــكل  بالتعـــرف 

المستقبل وخصوصًا علوم الفضاء”. 
يذكرأن الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضاء 

ســـبق لهـــا أن قدمت العديـــد من ورش 
العمـــل فـــي مواضيع متعـــددة تختص 
لمختلـــف  وتقنياتـــه  الفضـــاء  بعلـــوم 
المـــدارس  فـــي  الدراســـية  المراحـــل 
الحكوميـــة والخاصة ومن خالل مركز 
الموهوبين ولمؤسسات التعليم العالي 
وذلـــك فـــي إطـــار التعـــاون مـــع وزارة 
التعليـــم  ومجلـــس  والتعليـــم  التربيـــة 
العالـــي، ناهيـــك عن تنفيذهـــا لعدد من 
المســـابقات والـــدورات بالتعـــاون مـــع 
العديـــد مـــن الشـــركاء وعلـــى رأســـهم 

وزارة التربية والتعليم.

تكريم “الهيئة” في الحفل الختامي لألنشطة والفعاليات الكشفية

الحـــرم: نشـــر الوعــي بعلــوم الفضـــاء وتطبيقاتــه

مبادرتـــه  عـــن  شـــرفي  علـــي  أعلـــن 
فـــي  نوعهـــا  مـــن  األولـــى  الشـــبابية 
مملكـــة البحريـــن في مجـــال اإلعالم 
منصـــة  أول  بإطـــالق  اإللكترونـــي 
متخصصـــة  إلكترونيـــة  إخباريـــة 
تحـــت  والمجتمـــع،  الشـــباب  بأخبـــار 
مســـمى “شـــباب تايمـــز نيـــوز” وفقـــًا 

للتقنيات الحديثة فـــي عالم اإلعالم 
اإللكترونـــي، حيـــث تحتـــوي المنصة 
علـــى أقســـام شـــبابية متعـــددة التي 
أخبـــار  تتبـــع  مـــن  المتصفـــح  ُتمّكـــن 
وإنجازاتهـــم  البحرينـــي  الشـــباب 
ســـقف  تحـــت  المشـــرفة  وأعمالهـــم 

إلكتروني واحد.

وقـــال شـــرفي تعتبـــر منصـــة شـــباب 
مـــن  تايمـــز اإلخباريـــة هـــي األولـــى 
تعنـــى  التـــي  البحريـــن  فـــي  نوعهـــا 
والمجتمـــع، حيـــث  الشـــباب  بأخبـــار 
انطلقـــت الفكـــرة مـــن رؤيـــة مملكـــة 
البحرين 2030 والرسالة الهادفة إلى 
النهوض بالطاقات الشبابية الواعدة 

فـــي جميـــع المجـــاالت، بما تتناســـب 
مـــع التوجـــه العالمـــي فـــي االهتمـــام 

باإلعالم اإللكتروني.
شـــباب  منصـــة  تتميـــز  وأضـــاف 
حزمـــة  بتقديـــم  اإلخباريـــة  تايمـــز 
مـــن الخدمـــات اإلخباريـــة المتنوعة 
نشـــر  بهـــدف  احترافـــي  بشـــكل 

الـــوزارات  وأخبـــار  الشـــباب  أخبـــار 
المجتمـــع  والمؤسســـات  الحكوميـــة 
المدني والمشـــاريع الشبابية الهادفة 
وتســـليط الضـــوء على الشـــخصيات 
الوطنية والشـــبابية المشـــرفة، وذلك 
اإلعـــالم  وســـائل  اســـتخدام  عبـــر 
االجتماعيـــة  والتفاعـــالت  الحديثـــة 

وربطها بمواقع التواصل االجتماعي، 
والعمل على بناء شبكة من العالقات 

الشبابية ذات االستثمار المتبادل.

شرفي: الفكرة انطلقت من “رؤية 2030” ونسعى للنهوض بالطاقات الواعدة

“شباب تايمز نيوز” أول منصة إخبارية شبابية إلكترونية بالبحرين

علي شرفي

إبراهيم النهام | تصوير: حسن عبدعلي

^ أكد رئيس مجلس األوقاف السنية راشد 
الهاجـــري أن تدشـــين الهويـــة الجديـــدة للجمعية 
اإلســـالمية هـــو اســـتكمال لمســـيرتها فـــي خدمة 
المجتمع، مضيًفا “نشيد على أيديهم ونتمنى لهم 

التوفيق والسداد”.
وقـــال الهاجـــري “نتطلـــع من الجمعيـــات الخيرية 
وغيرها من المؤسسات األهلية أن تبدأ في تغيير 

النمط في تعاملها مع المســـاعدات والمشروعات 
الخيرية”.

وتابع “مع تطور الزمن، وتغير ذهنية اإلنسان في 
هذا الوقت، نحتاج ألن نأتي بمشـــروعات خيرية 
ترفد هذه الجمعيات، فهي بحاجة ماســـة للدعم، 
وقـــد يكون من أهـــم توصياتنا لها بـــأن تنوع من 

مصادر الدخل لها”.

الهاجري لـ “^”: على الجمعيات الخيرية 
تغيير نمط تعاملها مع المساعدات

الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال   ^
اإلسالمية عبداللطيف المحمود لـ “البالد” إنه “بعد 
مـــرور 42 ســـنة على إنشـــاء الجمعية اإلســـالمية، 
كانت تحمل شـــعاًرا وهو قوله تعالى )وقل اعملوا 
فســـيرى هللا عملكـــم ورســـوله والمؤمنـــون(، وبعد 
مـــرور هذه الســـنوات وللـــه الحمد، ومـــع الصحوة 
اإلســـالمية واإلقبـــال على الدين وغيرهـــا، فاألمة 
بوضع هجوم عليها من كل جانب”. وزاد المحمود 
“ما هو الطريق من أجل أن نســـتعيد مكانة األمة؟ 

فبعـــد الدراســـات وجدنـــا أن لدينا إشـــكالية تكمن 
بوجـــود قيم غيـــر مفعلة، وقـــد فعلهـــا األوائل من 
صحابة رســـول هللا صلـــى هللا عليه وســـلم، ومن 
جـــاء مـــن بعدهـــم، حيـــث اســـتطاعوا أن ينشـــروا 

اإلسالم”.
وأكمل “نريـــد أن نعيد مرة أخرى االهتمام بالقيم، 
ألنهـــا هـــي التـــي تحـــرس اإلنســـان مـــن أن يشـــط 
فـــي معامالتـــه مـــع اآلخريـــن، والرســـالة الجديدة 
هـــي دعوة وعطـــاء، واهتمام بالجانـــب األخالقي 

والقيمـــي في حياة اإلنســـان، ولدينا كتيب خاص 
كمؤسســـة  ســـواء  اإلســـالمية،  الجمعيـــة  بقيـــم 
أو كأشـــخاص منتميـــن إليهـــا، أو كنـــاس فاعليـــن 
كثيـــرة،  “تطلعاتنـــا  المحمـــود  وقـــال  بالمجتمـــع”. 
وإنمـــا نحن مثل قطـــرة الماء، ولكن مـــع القطرات 
سيتحقق الســـيل بإذن هللا، وأعتقد أن الوقت قد 
حان، لتأخذ األمة اإلســـالمية مكانتهـــا في العالم، 
وتشـــارك بقيـــادة الحضـــارة الحديثـــة، وبعـــد ذلك 

بإذنه تعالى تقودها”.

المحمود لـ “^”: لدينا قيم لكنها غير مفعلة ونحتاج إلحيائها



التوصيالت الكهربائية وراء أغلب حرائق الصيف
فروع جديدة لمراكز فحص المركبات قريباً... محافظة المحرق:

بـــن  ســـلمان  المحـــرق  رفـــع محافـــظ 
الـــى وزيـــر  الشـــكر والتقديـــر  هنـــدي 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفة علـــى التطور الذي 
تشهد إدارات وأقسام الوزارة لخدمة 
الوطـــن والمواطنيـــن، مشـــيرا خـــال 
ترأســـه اجتمـــاع اللجنـــة األمنية على 
أهمية انخراط األهالـــي في الدورات 
التـــي تقيمهـــا اإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدنـــي وذلـــك ألهميتهـــا فـــي إنقـــاذ 

األرواح والممتلكات.
وطرح نائب المحافظ العميد عبدهللا 
الجيـــران عددا مـــن الماحظات التي 

تمحـــورت حـــول زيـــادة عـــدد نقـــاط 
الميـــاه المخصصـــة لحـــاالت الطوارئ 
القديمـــة  الســـكنية  األحيـــاء  فـــي 
تســـهل  والتـــي  الشـــعبية  واألســـواق 
على فـــرق اإلطفاء اتخـــاذ إجراءاتها 

بالسرعة المطلوبة.
عـــام  مديـــر  اســـتعرض  جانبـــه،  مـــن 
مديريـــة شـــرطة محافظـــة المحـــرق 
العميد صالح بن راشد الدوسري عدد 
الباغات الواردة إلى المديرية مقارنة 
بذات الفترة من العام الماضي، مشيدا 
بتعـــاون ووعـــي األهالـــي والمقيمين؛ 
األمـــر الذي ســـاهم فـــي تقليص العدد 

لتلك الباغات بنسبة كبيرة.
وشـــدد مديـــر إدارة العمليات باإلدارة 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي العقيـــد ركن 

محمد خليفة البنغديـــر، أهمية التأكد 
كونهـــا  الكهربائيـــة  التوصيـــات  مـــن 
على المســـبب الرئيـــس ألغلب حاالت 

الحرائـــق خاصة خال فصل الصيف، 
مشـــيرا إلـــى جاهزيـــة رجـــال الدفـــاع 
المدنـــي فـــي كافـــة حـــاالت الطـــوارئ 
التماريـــن  اســـتعرض  كمـــا  واإلنقـــاذ، 
المتعلقـــة بســـرعة اإلســـتجابة خاصة 
في المدن اإلســـكانية الجديدة مؤكدا 

بأنها وفق االشتراطات العالمية.
وقـــدم الرائـــد حمـــد راشـــد المهيـــزع 
شرحا لجهود اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية خاصـــة فيما يتعلق 
بالجانـــب التوعـــوي والتثقيفـــي آلفة 
المخـــدرات، مبينـــا دور برنامـــج )معًا( 
وإســـهاماته فـــي حماية أبنـــاء الوطن 

من كافـــة الفئات العمريـــة من العديد 
من المخاطر.

وحـــول االزدحامـــات المروريـــة بعدد 
المتنزهـــات  ومخـــارج  مداخـــل  مـــن 
الرائـــد  أوضـــح  بالمحافظـــة  العامـــة 
فيصـــل محمـــد الشـــيخ رئيس شـــعبة 
بـــاإلدارة العامـــة  الســـامة المروريـــة 
للمـــرور بـــأن التنســـيق دائم ومســـتمر 
مـــع الجهات ذات العاقـــة، منوها إلى 
أن مراكـــز فحـــص المركبات ستشـــهد 
خدمـــة  الفـــروع  عـــدد  فـــي  تزايـــدا 
للمواطنيـــن والمقيميـــن خـــال العـــام 

الجاري .

محافظة المحرق

إبراهيم النهام

اســـتقبل رئيس التحرير مؤنـــس المردي بمكتبه الرئيس 
التنفيذي لمركز االتصال الوطني يوسف البنخليل.

وجرى خـــال اللقاء بحث أوجه التعاون المشـــترك بين 
الجانبين بالمرحلة المقبلة.

وقـــال البنخليل إن الصحافـــة الوطنية نعتبرها شـــريكًا 
أساســـيًا فـــي عملنا من خـــال ما تضطلع بـــه من تقديم 
رســـالة مهنيـــة معبـــرة عن نبـــض المجتمع، ومشـــيدًا بما 
تشـــهده صحيفـــة البـــاد من تطـــور ملحوظ فـــي مجال 
التحـــول الرقمـــي مـــن خـــال نشـــاطها المتميـــز في هذا 

المجال.
مـــن جهتـــه، أكـــد المـــردي حـــرص “البـــاد” علـــى تعزيـــز 
التعاون والتنســـيق مع مركز االتصال الوطني؛ من أجل 

إبراز الصورة الحضارية للبحرين وما يجري إطاقه من 
مبادرات ومشروعات يعتبر الجميع فخورًا بها.

وبّيـــن أن مجلـــس إدارة “الباد” أقّر في ديســـمبر 2019 
خطـــة عشـــرية ترتكـــز علـــى مبـــادئ تعزيـــز المحتـــوى 
الرصين وتكثيـــف حضور الصحيفة رقميـــًا، ومعبرًا عن 
ســـروره بأن مـــن يقف خلف جميع هـــذه المبادرات كادر 
بحريني شـــاب مؤمن بالعمل ضمن فريق يعشق اإلنجاز 

والتميز.
وحضر اللقاء من جانب “الباد” سكرتير التحرير رئيس 
قســـم الشـــؤون المحليـــة والمحتـــوى اإللكتروني راشـــد 

الغائب، والمحررة بالقسم مروة أحمد.
وحضر من جانب المركز مدير إدارة االتصال والعاقات 

اإلعامية زينب النشيط.

الصحافة الوطنية شريك أساسي ورسالتها مهنية
رئيس مركز االتصال الوطني زائراً رئيس التحرير:

النشيط والبنخليل والمردي والغائب
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حظــي فيديــو مقابلــة صحيفــة “البــاد” مــع رجل األعمــال نبيل الزين عبــر حملة “حياة جديــدة” والتــي أطلقتها أخيرًا 
لتشــجيع المجتمــع للتبــرع باألعضــاء، ســاردًا خالها الزين معاناته الصعبــة والمريرة مع مشــكاته بالتنفس، إلى حين 
خضوعــه لعمليــة زراعــة رئــة لــه مــن أحــد المتبرعيــن بإحــدى المستشــفيات الســعودية، تفاعــاً واســعًا علــى منصات 

التواصل االجتماعي.

بتطبيـــق  رفاعـــي  حســـاب  ونشـــر 
أكثـــر  يتابعـــه  والـــذي  “إنســـتغرام” 
مـــن 40 ألـــف متابـــع، مقابلـــة الزيـــن 
والتي حصلـــت على أكثر من 5000 
إعجـــاب وعشـــرات التعليقـــات مـــن 

قبل جمهور المتابعين.
كما نشـــر عـــدد آخر من الحســـابات، 
ومجموعات في تطبيق “الواتساب” 
اللقاء، حيث أبدى جمهور المتابعين 
المريـــرة،  تجربتـــه  مـــع  تفاعلهـــم 
مؤكدين أهمية نشـــر ثقافـــة التبرع 

باألعضاء بعد الوفاة.
وقـــال حســـاب باســـم أم حمـــد: “أنا 

هـــذه  باألعضـــاء،  التبـــرع  أشـــجع 
ثقافة كنا غافلين عنها، سبحان هللا 
الواحـــد عقب ما يمـــوت، يقدر ينقذ 
كم واحـــد محتـــاج بهـــذه األعضاء، 
لـــو “نجـــوف” داخـــل المستشـــفيات 
ُوْهَمـــه،  متبـــرع،  ناطريـــن”  “شـــكثر 
هللا أعلم بوجعهـــم، وهللا “يعورون” 

القلب”.
وكتبـــت فاتـــن العباســـي: “ ليـــش ما 

يسوون طريقة للتبرع باألعضاء”.
وقال البلدي محمد الضاعن: “الحمد 
لله على الســـامة، وما عليك شر إن 
شـــاء هللا، أجر وعافية الســـيد نبيل 

وألف سامة لك بإذن هللا”.
وعلق بـــو محمـــد الجابـــري بالقول: 
“أخـــوي توفـــي بنفـــس المـــرض مـــع 
األســـف، اضطررنـــا لعاجـــه بالهنـــد، 
وتـــم زراعـــة الرئـــة، لكـــن العملية لم 
تنجـــح وانتقل إلى رحمة هللا، اللهم 

شافي كل مريض”.
وكانـــت “البـــاد” قد أطلقـــت مؤخرًا 
ومن منطلق المسؤولية االجتماعية 
لتشـــجيع  جديـــدة”  “حيـــاة  حملـــة 
المجتمـــع علـــى التبـــرع باألعضـــاء، 
اســـتجابة لمقترحـــات وردتهـــا مـــن 

نبيل الزين مشاركًا في حملة “حياة جديدة”القراء واتصاالت المتابعين.

محرر الشؤون المحلية

مغردون: لتعزيز ثقافة التبرع باألعضاء وإنقاذ األرواح
فيديو نبيل الزين بحملة “حياة جديدة” األكثر انتشاراً بـ“السوشيل ميديا”

راشد الغائبمؤنس المردييوسف البنخليلزينب النشيط
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بحث آلية إدماج المحكومين بالعقوبات البديلة في سوق العمل
تأمين مصادر دخل لهم وضمان عدم عودتهم للجريمة

علي  الشمالية  المحافظة  محافظ  عقد 
العصفور اجتماًعا تنسيقًيا مع مدير إدارة 
النقيب  الداخلية  بــوزارة  األحكام  تنفيذ 
جــاســم جــبــر الـــدوســـري، ومــديــر برنامج 
مكافحة العنف واإلدمان “مًعا” علي أحمد 
أمــيــنــي، وذلـــك لبحث آلــيــة عــمــل إدمـــاج 
المحكومين بالعقوبات البديلة في سوق 
والتأهيل  التدريب  برنامج  ضمن  العمل 
ــجــهــود لــلــعــمــل عــلــى مــقــتــرح  لــتــنــســيــق ال
المحافظة لتدريب وتوظيف المحكومين 
من  نجاحها  بعد  وذلك  البديلة،  بالتدابير 

ــتــي ســاهــمــت بــهــا في  ــرامــج ال ــب ــال ال خـ
الفترات الماضية. 

المحافظة  اســتــعــداد  الــمــحــافــظ  ــدى  ــ وأب
ــال مـــجـــمـــوعـــة جـــــديـــــدة مــن  ــ ــب ــقــ ــ ــت الســ
ــمــحــكــومــيــن بــالــتــدابــيــر الــبــديــلــة من  ال
العقوبات  يربط  تطويري  برنامج  خــال 
احتياجات  حسب  وتأهيلهم  بالتدريب 
المحكوم  إدمــاج  العمل، في سبيل  سوق 
لتحقيق  الــدخــل  وتــأمــيــن  المجتمع  فــي 
عودته  عــدم  وضمان  األســري  االستقرار 

إلى الجريمة.

من جانبه، أكد مدير إدارة تنفيذ األحكام 
استعداد  الــدوســري  جبر  جاسم  النقيب 
الــبــرنــامــج  تــنــفــيــذ  فـــي  لــلــتــعــاون  اإلدارة 
من  العمل  وزارة  تتمكن  حــال  المقترح 
للمحكومين،  الوظيفية  الــفــرص  توفير 
وزارة  ممثل  فيه  بين  الــذي  الــوقــت  فــي 
العمل كامل االستعداد للتعاون من خال 
توفير برامج يتم التوافق عليها بالتعاون 
مع المعاهد المسجلة بوزارة العمل، بينما 
ــعــامــة لــلــريــاضــة  عـــرض مــمــثــل الــهــيــئــة ال
االستعداد لتوفير الموقع في أحد األندية 

لتنفيذ  المحافظة  في  الشبابية  والمراكز 
تضامنية  مهمة  أنها  مؤكدين  البرنامج، 
ــى تــضــافــر كــافــة  ومــجــتــمــعــيــة تــحــتــاج إلـ

الجهود إلنجاحها.
العميد  المحافظ  نائب  االجتماع  حضر 
الــتــدريــب  الـــدوســـري، مــديــر إدارة  خــالــد 
ــوزارة الــعــمــل عــصــام الــعــلــوي، رئــيــس  ــ ــ ب
التراخيص بالهيئة العامة للرياضة هشام 
الشمالية  الــمــحــافــظــة  ومـــن  ــوخــمــاس،  ب
الــعــامــة مــالــك الغسرة  الــعــاقــات  رئــيــس 

ورئيس االستثمار عصام الخياط.

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ عبدالرحمن بن محمد

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل محافظ محافظة العاصمة 
آل  عبدالرحمن  بــن  راشـــد  الشيخ 
التركية  خليفة، سفيرة الجمهورية 
لدى مملكة البحرين ايسن تشاكيل، 
الـــبـــرامـــج  إدارة  ــر  ــديـ مـ بـــحـــضـــور 
ــؤون الــمــجــتــمــع  ــ االجــتــمــاعــيــة وشــ
بالمحافظة الشيخ عيسى بن علي 

آل خليفة.
ــبــان عــــددا من  واســتــعــرض الــجــان
ــام  ــمـ ــتـ االهـ ذات  ــات  ــوعــ ــوضــ ــمــ ــ ال
توطيد  فــي  يسهم  بما  الــمــشــتــرك، 
ــا تــحــقــيــًقــا  ــزهـ ــزيـ ــعـ ــعــــاقــــات وتـ ــ ال
البلدين  بين  والمصالح  لــأهــداف 

الصديقين.
اللقاء، أكد المحافظ الدور  وخال 
البارز الذي تقوم به قيادتا البلدين 

ــاون الــمــشــتــرك بما  ــعـ ــتـ ــتــعــزيــز الـ ل
البحرين  مملكة  على  بالنفع  يعود 
بمتانة  مشيًدا  تركيا،  وجمهورية 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة الـــتـــي تــربــط 
الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، 
بدوام  للسفيرة  تمنياته  عن  معرًبا 

التوفيق والنجاح.
ــأت ســـفـــيـــرة  ــ ــنـ ــ ــا، هـ ــ ــه ــ ــب ــ ــان ــن جــ ــ مــ
راشد  الشيخ  التركية،  الجمهورية 
بمناسبة  آل خليفة  بن عبدالرحمن 
بتعيينه  الــســامــيــة  الملكية  الــثــقــة 
ــعــاصــمــة،  مــحــافــًظــا لــمــحــافــظــة ال
في  والنجاح  التوفيق  لــه  متمنية 
مهام عمله، منوهة بعمق العاقات 
البحرين  مملكة  بــيــن  الــتــاريــخــيــة 

وجمهورية تركيا.

ــاد”  ــبـ ــال الـــكـــاتـــب بــصــحــيــفــة “الـ ــ ق
النهام في مداخلة  إبراهيم  الزميل 
له بقناة الحرة األميركية إن تشكيلة 
ــوزراء الــجــديــد يعكس  ــ ــ ال مــجــلــس 
للمستقبل  الــجــديــد  ــة  ــدول ال تــوجــه 

باالعتماد على الدماء الشابة.
أكثر  الــجــديــدة  الحكومة  أن  وأكــد 
رشاقة من خــال وصــول عــدد من 
الــوزراء الشباب الذين تدرجوا من 

الصفر بما في ذلك النساء.
وفي سياق متصل، قال النهام “إن 
أولوية  يمثل  المالي  الــتــوازن  ملف 
أن  اعتبار  على  الجديدة  للحكومة 
الدولة واجهت صعوبات اقتصادية 
خال األعوام الماضية، ناجمة عن 
وفاقمها  الــنــفــط،  أســعــار  انــخــفــاض 

تفشي فيروس كورونا”.
ــهــام مــداخــلــتــه بــالــقــول  ــن وأنـــهـــى ال
من  يــأمــل  البحريني  الــمــواطــن  إن 
الحكومة الجديدة الشابة مزيدا من 
تنعكس  التي  األساسية  الخدمات 

عليه بالرفاهية.

تأكيد متانة العالقات بين المنامة وأنقرة

مجلس الوزراء الجديد يعكس توجه 
الدولة لالعتماد على الشباب

للشؤون  األعلى  المجلس  رئيس  عبر 
اإلســامــيــة الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بن 
محمد بن راشد آل خليفة في تصريح 
التقدير  “الــبــاد” عن خالص  لـ  خــاص 
ــى الــمــقــام  ــ ــان إل ــنـ ــتـ ــعـــرفـــان واالمـ والـ
السامي لعاهل الباد المعظم صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
الملكي  األمر  بمناسبة صدور  خليفة، 
رقم )17( لسنة 2022 بإعادة تشكيل 

المجلس األعلى للشؤون اإلسامية. 
ــتــي أوالهـــا  وثــمــن الــثــقــة الــمــلــكــيــة ال
صاحب الجالة الملك المعظم لرئيس 
تجديد  “إن  قائاً  المجلس  وأعضاء 
الثقة من لدن جالته، يعد دافًعا لبذل 
الدين  خدمة  فــي  الجهد  مــن  المزيد 
والــوطــن، والــعــمــل بــوفــاٍء وإخـــاٍص 
هللا  أيـــده  جالته  تطلعات  لتحقيق 
ورفعتها  المملكة  تــقــدم  سبيل  فــي 

عزم  مــؤكــًدا  النبيلة”،  قيمها  وصــون 
جنًبا  العمل  مواصلة  على  المجلس 
ولي  برئاسة  الحكومة  مع  جنب  إلى 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
التشريعية  السلطة  ومــع  خليفة،  آل 
لتحقيق التكامل المنشود في خدمة 

الباد والعباد. 
وأثــنــى عــلــى الــجــهــود الــطــيــبــة التي 

في  الــكــرام  المجلس  أعــضــاء  بــذلــهــا 
الدورة السابقة، ومساعيهم الحميدة 
التي  األهـــداف  لتحقيق  والمشكورة 

قام عليها المجلس.
ــن تــطــلــعــاتــه لــلــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة،  وعــ
أعماله  ســيــواصــل  المجلس  إن  قــال 
فــي خــدمــة الـــقـــرآن الــكــريــم وبــيــوت 
الشرعي  الـــرأي  وتقديم  تعالى،  هللا 
الــبــرامــج والخطط  األصــيــل، ووضـــع 

اإلسامية  األنشطة  لتطوير  الازمة 
وروح  يتفق  بما  البحرين  مملكة  في 
ــحــفــاظ عــلــى الــتــراث  ــعــصــر، مـــع ال ال
ــمــحــافــظــة  اإلســــامــــي الـــعـــريـــق، وال
ــيــد اإلســامــيــة  ــتــقــال ــقــيــم وال عــلــى ال
السمحة، وتكريس مفهومات الوحدة 
أسس  ودعــم  وترسيخها،  اإلسامية 
جميع  مع  والتعاون  والمحبة  السام 

الحضارات واألديان.

تطوير األنشطة اإلسالمية بما يتفق وروح العصر والحفاظ على التراث العريق
رئيس “األعلى اإلسالمي” لـ “^”: تجديد الثقة دافع لبذل مزيد في خدمة الدين والوطن

تقديم طلبات إصدار الجواز ألول مرة لفئة المواليد الجدد إلكترونًيا
توفيًرا للوقت مع تسريع اإلجراءات

الجنسية والجوازات  أكدت شؤون 
واإلقــامــة أن خــدمــة إصـــدار جــواز 
“فئة  للمواطنين  مــرة  ألول  السفر 
المواليد الجدد” عبر البوابة الوطنية 
bahrain. اإللــكــتــرونــيــة  للحكومة 
على  إطـــار حرصها  فــي  يــأتــي   ،bh
للمواطنين  الخدمات  كافة  توفير 
بــكــل يسر  ــمــقــيــمــيــن والــــــــزوار  وال
وسرعة وشفافية، وتعزيًزا للتحول 
الخدمات  تقديم  فــي  اإللــكــتــرونــي 

الحكومية.
تتميز  الــخــدمــة  ــذه  هـ أن  وتــابــعــت 
بإمكانية تقديم طلب إصدار جواز 
السفر ألول مرة وفي أي وقت دون 
الحاجة للحضور إلى فروع اإلدارة 
ــرســمــي،  ــدوام ال ــ ــ ــات الـ ــ ــ ــال أوق خــ
تقليص عدد  إلى  تهدف  أنها  حيث 
ــارة واحــدة  الــزيــارات للفرع إلــى زي
فقط الستام جواز السفر الجديد، 
ــخــدمــة  ــانـــب تــمــيــز ال ــى جـ ــ ــذا إلـ ــ هـ

بخاصية تعقب حالة الطلب.
وأضــــــافــــــت شـــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة 
الخدمة  أن  واإلقــامــة  والـــجـــوازات 
خدمة  تقديم  فــرصــة  كــذلــك  تتيح 
إلكترونًيا  مرة  ألول  الجواز  إصدار 
ــًرا لــقــلــة  ــ ــظـ ــ ــزة نـ ــ ــيـ ــ ــي مــــــدة وجـ ــ فـ
عن  فــضــًا  وسهولتها،  اإلجــــراءات 
ــا تــســهــم فـــي جـــدولـــة مــواعــيــد  ــه أن
مــــن دورة  يـــقـــلـــل  ــا  ــمـ بـ ــاء،  ــمــ ــعــ ــ ال

اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية.
إصــدار جواز  أن خدمة  وأوضحت 
 24 تــنــدرج ضمن  مــرة  ألول  السفر 
الجنسية  لشؤون  تطويرية  مبادرة 
والــجــوازات واإلقــامــة ضمن خطة 

تهدف  والتي  االقتصادي،  التعافي 
الروتينية  اإلجــــراءات  تقليل  ــى  إل
آلــيــات التحول  الــمــعــتــادة، وتــعــزيــز 
الــخــدمــات، فــضــًا عن  الرقمي فــي 
عبر  وذلــك  البيئة،  على  المحافظة 

التطوير  عمليات  من  جملة  تنفيذ 
ــى إجــــــــراءات  ــلـ ــيـــات عـ ــهـ ــسـ ــتـ والـ
تسعى  والتي  المختلفة،  الخدمات 
بكل  لتقديم خدمات  األول  بالمقام 
بما يواكب  يسر وسرعة وشفافية، 
ويحقق  المتسارعة،  العالم  وتيرة 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
ــة  ــيـ ــسـ ــنـ ــجـ ونـــــــوهـــــــت شـــــــــــؤون الـ
هــذه  أن  واإلقــــامــــة  والـــــجـــــوازات 
الساعة  مــدار  على  متاحة  الخدمة 
للحكومة  الــوطــنــيــة  الــبــوابــة  عــبــر 
وللمزيد   ،bahrain.bh اإللكترونية 
مــن االســتــفــســارات وطــلــب الــدعــم 
االتصال  مركز  مع  التواصل  يمكن 
على هاتف رقم 17077077، مؤكدة 
تنفيذ  في  االستمرار  على  حرصها 
شأنها  من  التي  والبرامج  الخطط 
للمواطنين  الخدمات  أفضل  تقديم 

والمقيمين والزوار.
ــروط تقديم  ُيــشــار إلـــى أنـــه مــن شـ
السفر  جــواز  إصــدار  خدمة  الطلب 
المواليد  للمواطنين “فئة  ألول مرة 
الطلب هو  الجدد”، أن يكون مقدم 
للجنسية  حـــامـــًا  شــخــصــًيــا،  األب 
مملكة  داخـــل  مــوجــود  البحرينية، 
البحرين، إضافة إلى أن يكون لديه 
)لهيئة  اإللكتروني  المفتاح  حساب 
اإللكترونية(  والحكومة  المعلومات 
وأال يقل عمره عن 18 عاًما، وغيرها 

من الشروط المتوافرة بالموقع.
المرفقات  بيانات  تفاصيل  وحــول 
ــورة شخصية  إرفــــاق صــ يــتــوجــب 
بــيــضــاء بحجم  خــلــفــيــة   ( حــديــثــة 
واألحكام،  للشروط  مطابقة   )6X4
واألم،  األب  ــواز  جــ الــــــزواج،  عــقــد 
شهادة المياد المعتمدة في مملكة 
البحرين، وبخصوص تقديم الطلب 
ــرقــــم الــشــخــصــي  ــ ــة ال ــافــ ــزم إضــ ــلـ يـ
لــلــمــولــود الــجــديــد، واخــتــيــار موقع 
االســتــام، ومــن ثــم إدخـــال بيانات 
الطلب  لمقدم  يمكن  كما  االتــصــال، 
ــد،  ــود واحــ ــولـ ــن مـ ــة أكـــثـــر مـ ــافـ إضـ
عــلــى أن يــتــم إرفــــاق الــمــســتــنــدات 
حــدة،  على  مــولــود  لكل  المطلوبة 
والمرفقات  البيانات  من  التأكد  مع 
اإلقـــرار،  على  والموافقة  المدخلة 
وكخطوة أخيرة يتم إرسال الطلب 
لكل مولود  ليتم إصــدار رقم طلب 

مضاف.

المنامة - وزارة الداخلية

ابراهيم النهام 

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية
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 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة ورشة فانسي للصياغة والمملوكة المرحوم للسيد/ حسين علي 
عبدهللا هالل والمسجلة بموجب القيد رقم 51870 الفروع 2و3و5و7 ، بطلب بيع المحل 
التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى شركة تضامن بحرينية برأسمال 
الفردية( عن  التجاري )المؤسسة  المحل  بتنازل مالك  500 دينار بحريني، وذلك  وقدره 
المرحوم  ورثة  الى  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  وموجودات  أصول  كافة 

للشركاء التالية أسماؤهم:
1 - محمد علي عبدهللا احمد حسن هالل بنسبة 80 %

2 - منى عبدهللا عبدالحسين علي يوسف بنسبة 20 %

التاريخ 2022-06-14
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-65569( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : فوزيه عبدالرحيم عبدهللا طقطق

االسم التجاري الحالي : جوري للمناسبات
االســـــم التجـــاري الجديد : مؤسسة زيت وزيتون التجارية

قيد رقم : 81859-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بموجب  والمسجلة  الخالدي  حمد  حسين  انتصار  للسيد/السيدة  والمملوكة  للتجارة  تك  بوليمر  المسماة 
القيد رقم 67408 - 5 ، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 10000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة 
الفردية( عن كافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

ابراهيم حسين حمد عوض عبدالحي الخالدي بنسبة 2 %
ANIL KUMAR DAS بنسبة 40 %

KESAVAN THANKAPPAN بنسبة 40 %
BHASKAR THANKAPPAN بنسبة 9 %

LEKSHMIDEVI ANILKUMAR DAS بنسبة 9%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة كيه ايه الكهربائية والميكانيكية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة كيه ايه 
الكهربائية والميكانيكية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 136287 ، طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم 1 من:
كيه ايه الكهربائية والميكانيكية ذ.م.م

K A ELECTRICAL AND MECHANICAL W.L.L 
الى: محزومي بيت النصر للعقارات ذ.م.م

MAHZOOMI BAYT AL NASR REAL ESTATE W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن تغيير اسم شركة شركة تيرينو لألنشطة العلمية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة 
تغيير اسم  القيد رقم 98060-1، بطلب  المسجلة بموجب  العلمية ذ.م.م  تيرينو لألنشطة 

الشركة من  :
شركة تيرينو لألنشطة العلمية ذ.م.م

TERRENO SCIENTIFIC ACTIVITIES CO. W.L.L
إلى: شركة تيرينو للدعاية واألعالن ذ.م.م

TERRENO ADVERTISING CO. W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

اعالن بشان اندماج شركة المذاق الطيب بليس ذ.م.م مع المذاق الطيب ذ.م.م

بطريق الضم

في  للتاشير  طلبا  تلقت  بانها  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 

السجل التجاري بقيد اندماج شركة المذاق الطيب بليس ذ.م.م المقيدة بالقيد التجاري رقم 

88933-1 مع شركة المذاق الطيب ذ.م.م المقيدة التجاري رقم 111614-1  وذلك بطريق 

الناشئة قبل نشر هذا االعالن ان يعارضوا  الحقوق  بانه يجوز الصحاب  العلم  الضم مع 

فيه خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ هذا النشر بخطاب مسجل بعلم الوصول يقدم 

للشركة المدينة لهم .

تاريخ : 15/6/2022
CR2022-90677 إعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / مكي علي سلمان فرحان بتحويل المحل التجاري التالي : إلى 
السيد/ عبدهللا عنايت هللا هللا رحم روشن دين  فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
قيد رقم : 2-22082

االسم التجاري : مطعم التبريكات 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة الصقر الرمادي للمقاوالت ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  الدوسري  داود  راشد  حمد  محمد  عبدهللا  السيدة   / السيد 
القانوني لشركة الصقر الرمادي للمقاوالت ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد رقم 
)1-129478(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية )فاين للنجارة( إلى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة )فاين للنجارة( والمملوكة للسيد/ )عبدالعزيز 
عبدهللا عبدالعزيز الذوادي( والمسجلة بموجب القيد رقم ) 48150 (، بطلب 
محدودة  مسئولية  ذات  )شركة  إلى  المذكور  الفردية  المؤسسة  قيد  تحويل 
برأسمال وقدره ) 1000 ألف( دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة

 )مركز أثينا للتربية الخاصة ذ.م.م(

قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السادة  عن  نيابة  شريف(  محمد  عبدهللا  )صالح   / السيد  إليها  تقدم 

شركة )مركز أثينا للتربية الخاصة ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 

)1-145273(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1( من:

)مركز أثينا للتربية الخاصة ذ.م.م(

ATHENA CENTER FOR SPECIAL(

)EDUCATION W.L.L 

الى: 

)مركز برايتس للتربية الخاصة ذ.م.م(

 BRITUS SPECIAL EDUCATION CENTER(

)W.L.L

المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :14/6/2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 
إدارة السجــــل التجــاري

 CR2022- 89954 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :رابعه محمد عبدهللا الهرمسي الهاجري

االسم التجاري الحالي : مركز الدكتورة رابعة الهاجري لطب العائلة وأمراض السكري 
االســـــم التجـــاري الجديد : بي ول لطب العائلة وأمراض السكري

قيد رقم : 120691-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة باك عرب للمقاوالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم 112353-1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة 
باك عرب للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 112353-1، بطلب تصفية الشركة 

تصفية )اختيارية( وتعيين السادة عبدالجليل عبداللطيف مصفيا للشركة.
عنوان المصفي: عبدالجليل عبداللطيف

 39939922
Jalil9933@hotmail.com

تاريخ :2022/06/13
) CR2022 - 88088( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تحويل  بطلب  عبدهللا  زيد  علي  جاسم  عيسى  زهره   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
المحل التجاري التالي : إلى السيد / السيدة احمد صالح احمد علي حسين فعلى 
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-139878

االسم التجاري : رابيد اكسبرس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )اإلسكندراني لإلعالنات ذ.م.م(

شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد رقم )1-149744(، بطلب تغيير  )اإلسكندراني لإلعالنات ذ.م.م( المسجلة بموجب 

اسم الشركة من:
)اإلسكندراني لإلعالنات ذ.م.م(

).AL-ASKANDRANI ADVERTISING W.L( 
الى:

)شركة اإلسكندراني لالستشارات ذ.م.م(
)AL ASKANDRANI CONSULTANCY CO W.L.L( 

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

التاريخ :12/6/2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 CR2022-87679 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : فاطمه عبدالقادر سعيد منصوري

االسم التجاري الحالي : اغادير اسبا وتجميل 
االســـــم التجـــاري الجديد : صالون أغادير

قيد رقم: 113791-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى )ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة 
)بوتيك المظاهر الحسنة( والمملوكة للسيد/السيدة )نوال احمد محمد الجزار( والمسجلة بموجب القيد 
رقم )33060-2(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى )ذ.م.م( برأسمال 
وقدره )1000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)نوال احمد محمد الجزار( بنسبة )1(% 

)عبدالعزيز عبدهللا( بنسبة )48(% 
روريدا بيقم مونسور علي بنسبة )51(%

فعلى كل من لديه اعتراض على المذكور أعاله التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة 
عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)تماس الوطنية ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )140679-1(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )تماس الوطنية ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )1-140679(، بطلب 
عبدالرازق  محمد  )طارق  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية 

زهو( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)طارق محمد عبدالرازق زهو(
)37118346)973 +( (

)Tarek.zahw@gmail.com(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

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

 
مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للسيد/ عادل عبدالرحمن  التجارية والمملوكة  المسماة  غذاء وشفاء  الفردية  المؤسسة 
جاسم المعاوده  والمسجلة بموجب القيد رقم 30630 الفرع 7، بطلب بيع المحل التجاري 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 
3000 دينار بحريني ، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 ١- عادل عبدالرحمن جاسم المعاوده  بنسبة 33 %  

٢- أحمد طارق مراد بنسبة 27% 

13 الخميس 16 يونيو 2022 - 16 ذو القعدة 1443 - العدد 4993



Vacancies Available  الخميس 16 يونيو 2022 - 16 ذو القعدة 1443 - العدد 144993

MANSOOR ISA MANSOOR NAYEM ALHAYKI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17728856  or  MANSOORPLAZA@HOTMAIL.COM

ALGARRAT SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39622300  or  almurran.mohamed@gmail.com

FATIMA AHMED ABDULLA HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39451155  or  A.SHAHEED.ALI@HOTMAIL.COM

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH

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

  STEEL CHIPPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.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

CITY PEACE CONTRACTING Partnership Bahraini Company 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
, suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com

LIFE INSURANCE CORPORATION (INTERNATIONAL) B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727662  or  Personnel@intercol.com

CUBE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com

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

  SECURITY OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

KHALIL ALI AKBAR LARI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17311178  or  anisa@larigroup.com.bh

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

ITSUMO JAPANESE RESTAURANT AND GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17231996  or  MELANIEGANDA@YAHOO.COM

HV & LV INSTALLATION SERVICE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36414216  or  GIANELLAWINSTON@GMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.com

ALRAHMA PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17687117  or  ALRAHMAPHARMACY@GMAIL.COM

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700680  or  ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.com

CITY PEACE CONTRACTING Partnership Bahraini Company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

SOHAR LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact
 17775929  or  DOSRICSC@GMAIL.COM

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

  FIRE & SAFETY SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact
 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact
 17675456  or  ALNOOR.02@hotmail.com

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.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

QUALITY WIRE PRODUCTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact
 17874000  or  Admin@qualitywire.com.bh

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

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

  OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 39770065  or  REGALMSERVICES@OUTLOOK.COM

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17461000  or  shabib@agility.com

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM

OCI International Conformity Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY(EXECUTIVE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17151571  or  O.ALADELY@INT-CONFORMITY.COM

FAYONA LAUNDRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM

AL ROMANAH DREAM CAFATURIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36866155  or  Nayef.rind@gmail.com

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

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17700114  or  althawadifinance@batelco.com.bh

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY EMPLOYEE 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  human.resources@binrajab.co

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE

Mohammed Abdallah Sharbatly Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  REFRIGERATION STORES TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17255225  or  Siddig.Basheer@Sharbatlyfruit.com

AL HARMAIN CAFTERYA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17732276  or  redahmattar@gmail.com

AL - RIMAL UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39222086  or  BU-SARA566@HOTMAIL.COM

AL JOWADR CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39872786  or  A_HONDA_2006@HOTMAIL.COM

NOOR CHICKEN BOCA RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 33347547

BEAUTY FURNITURE MANUFACTURE 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(FURNITURE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39466421  or  CLASSIC1317@HOTMAIL.COM

Delphi Construction W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33997000  or  DRH612@GMAIL.COM

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

DANAT AWAL TRADING AND ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 77082336  or  S.HUSSAIN.N@GMAIL.COM

CHOICE ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38352001  or  AKBAR@FLYPACKERSANDMOVERS.COM

WHITE PEARLS COMMUNICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39634887  or  adil@whitepearlsbh.com

DIESEL MASTER MARINE MACHINERY REPAIRS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 13110088  or  Midhat@dmm-bh.com

AL HARMAIN CAFTERYA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17732276  or  redahmattar@gmail.com

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM

ALSHEROOQI SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PEST CONTROL WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39668857  or  shuroqi5@batelco.com.bh

SABT SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM

MOTOR CITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM

Build idea contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 33361361  or  YHAR01@YAHOO.COM

INN TECK CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34237725  or  HHAB65009@GMAIL.COM

Kxen Middle East W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  RNAIR@MDS-AFS.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com

SUFEEN TOWERS EXCAUTION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  BULLDOZER DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 33334668  or  SUFEEN111@GMAIL.COM

V _ 12 AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36077774  or  ALSHAWOOSH2020@HOTMAIL.COM

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
, suitably qualified applicants can contact

 17403666  or  malaali@batelco.com.bh

GREEN SAND EXCAVATION 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17400734  or  GREENSANDEXC@GMAIL.COM

HARDEEZ 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

LUJAIN CHOCCOLA & FLOWEER 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36564957  or  AMHADMINSEC@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM

BAHRAIN AND KUWAIT COMPANY(KHANTAKY) 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM

NOOR AMWAJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  BADER_ALGHANAH@HOTMAIL.COM

STAR AL KHALAF TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 34300009  or  STARALKHALAFTRANSPORT83@GMAIL.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

ZAIN PROFESSIONAL LOUNGE GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 38786746  or  AMEER.SARBAZI33@GMAIL.COM

AHMED SALEM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM

TVASTAR CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 66950033  or  kpnijesh@gmail.com

QISSAH HOB COFFEE ROASTERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33106224  or  SMURTADHA.SAYED@GMAIL.COM

EMJAY TRADING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36151874  or  EMJAY@BATELCO.COM.BH

Miracle Land Contractor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38431431  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM

WILLOW LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66360470  or  WILLOWLANDSCAPING77@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17456044  or  ADEL@AWALGULF.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

NASS ELECTRICAL CONTRACTING CO. (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.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

DANAT ALBAHRAIN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 77282803  or  y.aljar@inovest.bh

SIDRA SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35905665  or  ARIZONA.CONSULTANCY@YAHOO.COM

MARWA GHULOOM CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM

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

  SECRETARY GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact
 33252511  or  S.BADR61@YAHOO.COM

My Fish restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36824473  or  MOHAMEDJMRABEEA@GMAIL.COM

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com

ON TIME COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33122788  or  ONTIME.BH@GMAIL.COM

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

Abatique 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17252929  or  RELIANCE@BATELCO.COM.BH

Sondus House Construction 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39643448  or  Hussainabdulhadi@outlook.com

MONA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39670999  or  MONA.TRADING@LIVE.COM

Sondus House Construction 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39643448  or  Hussainabdulhadi@outlook.com

VON BREYMAN MORA HOLDINGS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
, suitably qualified applicants can contact
 17502834  or  AVBREY54@YAHOO.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

ALIA SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of
  TEACHER(ENGLISH LANGUAGE) 

, suitably qualified applicants can contact
 17730960  or  aliapimay@aol.com

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

GHAYA BEAUTY CENTR 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17595135  or  MASTERS.BH@OUTLOOK.COM

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

APPETIZING MEAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact
 32242981  or  belalelshiekh@hotmail.com

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

MELO BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17777706  or  MELOBEAUTYLOUNGE.BH@GMAIL.COM

TAYF ALKOFEIA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17006164

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

  TECHNICIAN(CARS ENGINES) 
, suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrad@alzayani-investments.com

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

  HOUSING CLERK 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASTER CUTTER(GENTS) 
, suitably qualified applicants can contact
 17535898  or  HAMAD@ARSANMEN.COM

AHMED ABBAS KADHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39269517  or  HWAHA@BATELCO.COM.BH

CARIBOU COFFEE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17535898  or  HAMAD@ARSANMEN.COM

Garage Silver Motor Cycles 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 39696228  or  silver@batelco.com.bh

D - DONE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17720153  or  AM.JARADAH@GMAIL.COM

Barbeer Green Contracting - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34384278  or  n123.nawaz@gmail.com

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact
 17401212  or  cv@salamgas.com

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

Lea spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39681555  or  leaspa.bah@gmail.com
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ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  PLUMBER 

, suitably qualified applicants can contact
 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.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

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

FOOD INNOVATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77660137  or  HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.COM

Eleya auto accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33000886  or  ALHABOOOB55@HOTMAIL.COM

Vertex car washing 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17253953  or  NAMLITY@GMAIL.COM

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com

MED LAB TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact
 37115520  or  AMIR.HD007@GMAIL.COM

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

EYE LINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34351605  or  wabdulla979@gmail.com

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 35475656  or  HR@JUFFAIRBOULEVARD.COM

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com

EYE LINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34351605  or  wabdulla979@gmail.com

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH

MOHAMMAD AKHTER AUTO MAINTENACE & REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  NEWMOONCO@YAHOO.COM

NEW MOON AUTO MAINTENANCE & REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  NEWMOONCO@YAHOO.COM

PROMO GATE FOR STATIONERY & TRANSLATION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39798987  or  GADA0404@GMAIL.COM

ALHAMAR ALUMINIUM FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32272425  or  ANWARALIYATHODI@GMAIL.COM

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM

LASPINAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39902902  or  ABDULLAMANSOORI9@GMAIL.COM

QAMER JAMEEL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33969087  or  HURIA.JARRAL@GMAIL.COM

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  admin@alezzco.com

AL Jazira Supermarket B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17720700  or  najatalghazal55@GMAIL.COM

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com

DAIDO PRINTING PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35973895  or  RANAMUBEEN119@GMAIL.COM

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

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

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 33307994  or  hussain.alali@royalbhrn.com

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH

ADVANCED VETERINARY CLINIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 36137059  or  INFO@ADVANCEDVETERINARYCLINIC.COM

GULF SUITES HOTEL- AMWAJ 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  hr@gulfsuiteshotel.com

FORTUNE TRADERS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624494  or  SALES@FORTUNETRADERSWLL.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

KHALID SAAD TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 17001360  or  FAROOQUE@KHALIDSAAD.COM

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

GULF SUITES HOTEL- AMWAJ 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  hr@gulfsuiteshotel.com

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com

CHOCOMELT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR KITCHEN 
, suitably qualified applicants can contact

 36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH

MAST MAHOL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39932999  or  eqramohammed@gmail.com

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM

I CONNECT  HUB COMMUNICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38044888  or  MAHMOOD.N@FCC.BH

ALPHA FIRE SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17738100  or  FARFF@BATELCO.COM.BH

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

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

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

Arabian Building Support and Rehabilitation Co. LTD - Foreign Br 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17100082  or  SABIR@ABSAR.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

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE

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

  TOWER-CRANE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17311885  or  info@crystalequipments.com

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

GENERAL AUTOMATIVE SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ADVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17735606  or  mansoor.husain@gabahrain.com

Bujamal snacks 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER ,PASTRY COOK & CONFECTIONER 
, suitably qualified applicants can contact

 17335298  or  BUJAMALMARKET@GMAIL.COM

GREEN HERBAL HOUSE PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact

 39860884  or  VIJU.VVK@GMAIL.COM

PEBBLES GATE SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17778868  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM

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

  TOWER-CRANE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17311885  or  info@crystalequipments.com

ASASAT ALBAHRAIN  CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 32123332  or  HHAAAA101@GMAIL.COM

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
, suitably qualified applicants can contact

 17227777  or  MOHAMMED.SANAD@IHG.COM

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  info@albarakabh.com

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

MUNAIFAH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
, suitably qualified applicants can contact
 33382822  or  S.K.S_101@HOTMAIL.COM

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM

DEVU ELECTRICAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39260073  or  DEVUELECTRICALWLL@GMAIL.COM

DIAMOND WINGS BUILDING  MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244627  or  ambu@diawing.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  WAQASBH87@GMAIL.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17006400  or  INFO@SWIMCON.CO

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@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

FAKHRO INSURANCE SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 77660137  or  HR@FAKHRO.COM

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
, suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

HOUR CHOICE 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17587140  or  HRCHOICE@BATELCO.COM.BH

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

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 37397178  or  amran.kh86@gmail.com

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

Alamar Foods Company W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  info@albarakabh.com

AL SEKHA CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17211432  or  anandgk77@gmail.com

Aflag Coil W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com

ARAB BANK PLC 
has a vacancy for the occupation of
  BUSINESS RELATIONS MANAGER 

, suitably qualified applicants can contact
 17549000  or  nawal.basheer@arabbank.com.bh

Popular Auto Spare and A C Parts Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17232990  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM

JENAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37777024  or  ebrahim.alhayki.51@gmail.com

ALNASEEM INTERNTIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
, suitably qualified applicants can contact

 17782000  or  mgmt@merbati.com

AlHilal Stonework Co. Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 
, suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com

AlHilal Stonework Co. Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM

AlKooheji Petroglobe Co W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 66966796  or  RASHID.AR@KOOHEJIPG.COM

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  Modern.laundry.mail@GMAIL.COM

BIG LEAGUE Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66305412  or  HAFIZAYYUB936@GMAIL.COM

TANZEEL GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 36815455  or  NAEEM.BAJWA1@GMAIL.COM

DOLAH STORE SEWING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 34432288  or  DOLAH.ALKHALASI92@GMAIL.COM

KHABAZ BUNAIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36650780  or  BBUNIREY@GMAIL.COM

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  arjun@devji.com

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

  CARPENTER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY EMPLOYEE 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.com

AL ASSY ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AL_ASSY@HOTMAIL.COM

RAHEEQ FLOWER CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39934943  or  RAHEEQMFLOWER@GMAIL.COM

ALSEKHA ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39331599  or  GREENFOODSBH@GMAIL.COM

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh

Narjis Sheer construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 35145454  or  WALEED660@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

ALBARAKA MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
, suitably qualified applicants can contact
 32167603  or  husain.khamiss@gmail.com

BETNA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 66332003  or  MOSTAFA1980.TR@GMAIL.COM

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

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM

SOHAIL AC MAINTENANCE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34506781  or  MUHAMMADSOHIL3450@GMAIL.COM

ZH360 CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33221556  or  H.ALALWANI00@HOTMAIL.COM

ALWAFI VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33360267  or  BOTALAAL882@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

  BUTCHER (ANIMALS) 
, suitably qualified applicants can contact

 17224662  or  salah@blscbh.com

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com
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تتواصل احتجاجات “البازارات” بعدة مدن في إيران، منذ األحد الماضي، على 
وقع األزمة االقتصادية والمعيشية المتردية في البالد.

البالد  آباد عاصمة محافظة لورستان غرب  التجار في مدينة خرم  فقد خرج 
أمس، للتظاهر احتجاًجا على ارتفاع الضرائب، وانهيار العملة المحلية.

وشهدت  البالد.  جنوب  فارس  بمحافظة  فسا  مدينة  تجار  إليهم  انضم  كذلك 
أيًضا مدينة عيالم )غرًبا( إقفاال للمحال التجارية.

الماضي  الــثــالثــاء  أراك وكـــــازرون ومــيــنــاب وأصــفــهــان  “بــــــازارات”  وشــهــدت 
احتجاجات عدة؛ بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع الخاص من 

جهة وانهيار العملة اإليرانية بشدة.
أصفهان  محافظة  في  آبــاد  نجف  مدينة  في  المحمولة  الهواتف  تجار  وأغلق 

محالهم، احتجاجا على تقلب سعر الدوالر وارتفاع معدالت الضرائب.
فيما أضرب مئات من أصحاب المحال عن العمل في العاصمة طهران وأغلقوا 

متاجرهم.
تأتي تلك التظاهرات فيما تعيش البالد ارتفاًعا في األسعار والضرائب.

احتجاجات “البازارات” تتواصل في إيران

الخرطوم ـ وكاالت

جـــــدد رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
ــبــرهــان،  الـــســـودانـــي عــبــدالــفــتــاح ال
ــحــوار بين  الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة ال

األفرقاء السياسيين في البالد.
لقائه أمس عــدًدا من  وشدد خالل 
الضباط في القيادة العامة للقوات 
بــالــحــوار  تمسكه  عــلــى  الــمــســلــحــة، 
الشامل الذي تسهله اآللية الثالثية 
)األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي 
بشرق  للتنمية  الحكومية  والهيئة 
إفــريــقــيــا - إيـــغـــاد(. كــمــا أكـــد أنـــه ال 
مع  ثنائي  تحالف  أي  لعقد  مجال 
أي جهة كانت، مضيًفا أن الحوار ال 

يستثني إال المؤتمر الوطني.
إلــى ذلــك، لفت إلــى وجوب 

فــي تطوير  االســتــمــرار 
الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة، 
ــتــصــدي  مـــن أجــــل ال
مــــــــحــــــــاوالت  ألي 

واستقرارها،  البالد  أمن  تستهدف 
بحسب مــا جـــاء فــي بــيــان صــادر 
باسم  الرسمي  الناطق  مكتب  عن 

القوات المسلحة.
“المنظومة  أن  عــلــى  شـــدد  كــذلــك 
على  للمزايدة  قابلة  غير  األمنية 
الــوطــنــيــة  أهـــدافـــهـــا  أو  قــومــيــتــهــا 
وهي على قلب رجل واحد”، وفق 

تعبيره.
وأطلقت اآللية الثالثية في الثامن 
رسمية  جولة  الماضي  يونيو  مــن 
ــمــبــاشــر بــيــن كــافــة  ــن الـــحـــوار ال مـ
الفرقاء، من أجل التوصل إلى حل 
يــنــهــي الـــمـــأزق الــســيــاســي الــذي 
تعقد  أن  على  الــبــالد،  تعيشه 
األحد  يوم  الثانية  الجولة 
إال  يــونــيــو(،   12( الــتــالــي 
أنها أجلت الحًقا ألجل 

غير مسمى.

البرهان: الحوار ال يستثني أحًدا عدا حزب المؤتمر
بوخارست ـ أ ف ب

إيمانويل  الــفــرنــســي  الــرئــيــس  صـــرح 
أنــه سيتعين  ماكرون أمــس األربــعــاء 
على أوكــرانــيــا إجـــراء مــحــادثــات مع 
ــا، فــي مــحــاولــة  روســيــا فــي وقـــت مـ

إلنهاء الحرب بين البلدين.
إلــى رومانيا  جــاء ذلــك أثناء زيــارتــه 
بأنه  مـــاكـــرون  إذ صـــرح  ومــولــدوفــا، 
ــي  األوكــران الــرئــيــس  عــلــى  “سيتعين 

ومسؤوليه التفاوض مع روسيا”.
ــرح مـــصـــدران دبــلــومــاســيــان أن  وصــ
الثالثاء،  يوم  رومانيا  ماكرون وصل 
في رحلة تستغرق 3 أيام إلى الجناح 
ذلك  في  بما  “الناتو”  لحلف  الجنوبي 

مــولــدوفــا قــبــل أن يــتــوجــه إلــى 
اليوم  األرجــح  على  كييف 

زيــارة  فــي  الخميس، 
ــا  ــهـ ــيـ يــــصــــحــــبــــه فـ
المستشار األلماني، 
شــولــتــس،  أوالف 

ــي مــاريــو  ورئـــيـــس الــــــوزراء اإليــطــال
دراغي.

الفرنسي النتقادات  الرئيس  وتعرض 
من أوكرانيا وحلفاء في شرق أوروبا 
بسبب ما يعتبرونه دعما غير واضح 

ألوكرانيا في الحرب مع روسيا.
في  الفرنسيون  المسؤولون  وسعى 
الخطاب  تعزيز  إلــى  األخــيــرة  األيـــام 
ما  مــاكــرون  اتــخــذ  بينما  اإلعـــالمـــي، 
مساء  صرامة  أكثر  موقف  أنــه  يبدو 
ــاء عــنــدمــا الــتــقــى بــالــقــوات  ــالثـ ــثـ الـ
مرارا في  ماكرون  الفرنسية. وصرح 
الــضــروري  مــن  إن  األخــيــرة  األسابيع 
يتسنى  حــتــى  روســيــا  “إذالل”  عـــدم 
ــلــومــاســي عند  ــتــوصــل لــحــل دب ال
انــتــهــاء الــقــتــال، وحــافــظ على 
قنوات االتصال مفتوحة مع 
استياء  أثار  ما  الكرملين، 

الحلفاء.

ماكرون: سيتعين على أوكرانيا التفاوض مع روسيا
طرابلس - وكاالت

وافق البرلمان الليبي أمس األربعاء 
لــحــكــومــة فتحي  مــيــزانــيــة  عــلــى 
باشاغا التي عينها في مارس، على 
الرغم من رفض الحكومة المنتهية 
الدبيبة  عبدالحميد  برئاسة  واليتها 

التنحي.
في  البرلمان  باسم  المتحدث  وقال 
البرلمان  إن  الساحلية  مدينة سرت 
ــاع عــلــى مــيــزانــيــة  ــمـ ــاإلجـ وافـــــق بـ
قيمتها قرابة 89.7 مليار دينار ليبي 
)18.6 مليار دوالر( لتمويل حكومة 

باشاغا.
ويـــهـــدد الـــخـــالف حــــول الــســيــطــرة 

عــلــى الــحــكــومــة وعـــوائـــد الــدولــة 
إلنهاء  سياسي  حل  وعلى 

الــــفــــوضــــى الــعــنــيــفــة 
الــمــســتــمــرة مــنــذ 11 
ــر لــيــبــيــا  ــجـ عــــامــــا، بـ
مجددا إلى االنقسام 

اإلداري والحرب.
وفــــي طـــرابـــلـــس، يــرفــض الــدبــيــبــة 
ويــقــول  لــبــاشــاغــا  الــبــرلــمــان  تعيين 
ــراء  ــعــد إجــ ــه ســيــتــنــحــى فــقــط ب ــ إن
انتخابات. وتم تعيين الدبيبة العام 
دعمتها  عملية  خــالل  من  الماضي، 
لــرئــاســة حكومة  الــمــتــحــدة،  األمــــم 

وحدة مؤقتة.
ــمــركــزي  ويـــمـــول مـــصـــرف لــيــبــيــا ال
المصرف  ويتخذ  الدبيبة.  حكومة 
من طرابلس مقرا وهو جهة اإليداع 
الوحيدة المعترف بها دوليا لعائدات 
البرلمان  ويتخذ  الــبــالد.  في  النفط 
للوزراء  رئيسا  باشاغا  عّين  الذي 
ــم إلــى  مــقــرا فــي الــشــرق ودعــ
حد بعيد العملية التي شنها 
خليفة  الــعــســكــري  الــقــائــد 
حــفــتــر عــلــى طــرابــلــس 

والفصائل الغربية.

البرلمان الليبي يقر موازنة حكومة فتحي باشاغا

3 زالزل تضرب قبالة 
الساحل اإليراني

ضربت 3 زالزل قبالة جزيرة كيش اإليرانية 
من  مختلفة  مناطق  ســكــان  بها  شعر  أمـــس، 

الخليج العربي.
وقال مركز المسح الجيولوجي األميركي إن 
ثم هزة  ذلــك،  تبعا  4.7 درجــات  بقوة  هزتين 
من  قريبة  جــزيــرة  قبالة  درجـــات   5.3 بــقــوة 

مضيق هرمز االستراتيجي.
وأعلنت أيران انه لم تقع أضرار مباشرة جراء 
الزالزل، بحسب ما ذكرت األسوشيتد برس. 
يذكر أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسة 

وتشهد زلزاال واحدا يوميا في المتوسط.

الكرملين: االتصاالت مع واشنطن مازالت ضرورية

تعاون روسي صيني في مواجهة العقوبات الغربية

غاز من مصر وإسرائيل إلى أوروبا لتعويض الواردات الروسية

بوتين  الروسي فالديمير  الرئيس  أكد 
خالل  جينبينغ  شي  الصيني  ونظيره 
مكالمة هاتفية، أمس األربعاء، عزمهما 
في  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  تعزيز  على 
الغربية  العقوبات  تداعيات  مواجهة 
خلفية  على  موسكو،  على  المفروضة 

عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
االتفاق  “تم  بيان:  الكرملين في  وقال 
ــتــعــاون فــي مــجــاالت  عــلــى تــوســيــع ال
ــال والــصــنــاعــة والــنــقــل  ــمـ ــطــاقــة والـ ال
وغيرها، مع األخذ في االعتبار الوضع 
بسبب  تعّقد  الذي  العالمي  االقتصادي 

العقوبات غير الشرعية الغربية”.
وأضاف أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى 

“تطوير العالقات العسكرية”.
جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  وأعــاد 
تأكيد دعم بالده لروسيا في مسألتي 
الـــســـيـــادة واألمــــــن، خــــالل الــمــحــادثــة 

الهاتفية، وفق وسائل إعالم رسمية.
وأكد شي لبوتين أن الصين “مستعدة 
لتعزيز  الـــروســـي  الــجــانــب  مــع  للعمل 
رســــوخ ونــمــو الــتــعــاون الــبــراغــمــاتــي 
وفقا  الــطــويــل”،  الــمــدى  على  الثنائي 

لوكالة األنباء الصينية )شينخوا(.
مــع روســيــا  “الــصــيــن مستعدة  ــال:  وقــ
البعض  بعضهما  دعــم  فــي  لالستمرار 

بالمصالح  تتعلق  الــتــي  الــقــضــايــا  فــي 
الرئيسة  االهتمام  وشــؤون  األساسية 
مــثــل الــســيــادة واألمـــــن”. وأخــبــر شي 
لألطراف  “ينبغي  أنه  الروسي  نظيره 
أجل  مــن  بمسؤولية  تضغط  أن  كافة 

تسوية مناسبة لألزمة األوكرانية”.

التوصل مع واشنطن

بشكل  التوتر  تصاعد  من  الرغم  على 
غــيــر مــســبــوق بــيــن روســـيـــا والـــغـــرب، 
الـــمـــتـــحـــدة، على  الــــواليــــات  الســيــمــا 
الروسية  العسكرية  العملية  خلفية 
التأكيد  موسكو  جددت  أوكرانيا،  في 
ــزال ضــروريــا  ــ ي ــتــوصــل ال  ال عــلــى أن 

ــع واشــــنــــطــــن. وقـــــــال الـــمـــتـــحـــدث  ــ مـ
بيسكوف،  ديمتري  الكرملين،  بــاســم 
الهاتف،  عبر  مؤتمر  في  للصحافيين 
ــؤال عن  أمـــس األربـــعـــاء، ردا عــلــى سـ
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــوالي ــ الـــعـــالقـــات بــيــن ال
ــاالت ضـــروريـــة،  ــصــ ــ “االت وبــــــالده، إن 
ــبـــقـــى الــــتــــواصــــل واجـــــبـــــًا فــي  ــيـ وسـ

المستقبل”.
وأوروبـــا  بــاقــيــة،  “أمــيــركــا  أردف:  كما 
الــتــواصــل  علينا  سيتعين  لـــذا  أيــضــًا؛ 
مــعــهــم بــطــريــقــة مــــا”، وفـــق مـــا نقلت 

رويترز.
إال أنه أوضح أن الوضع الحالي يجعل 
من “غير المحتمل عودة الجانبين إلى 
إلى  إشــارة  جنيف،”في  روح  سّماه  ما 

الروسي  الرئيسين  التي جمعت  القمة 
فالديمير بوتين واألميركي جو بايدن 
عام 2021، والتي أحيت حينها اآلمال 

في انفراج محدود.
وقــــال بــيــســكــوف مــتــســائــالً “هـــل من 
ــــى روح جــنــيــف؟  إل ــودة  ــعـ الـ الــمــمــكــن 
أنه  اعتبر  كما  جــدًا”.  ضعيف  احتمال 
من المستبعد “استرجاع وعيش أحالم 

قديمة في ظل ما نعيشه حاليًا”.
ــاالت  ــصـ “اتـ أي  أن  عــلــى  ــدد  شــ لــكــنــه 
أكبر  وهــمــا  الــبــلــديــن،  بــيــن  مستقبلية 
قوتين نوويتين في العالم، على الرغم 
من أنها غير مطروحة حاليًا، يجب أن 
والمنفعة  االحترام  أساس  على  تكون 

المتبادلة”.

تفخيخ غابة

ــقــوات  ــمــعــارك بــيــن ال فــيــمــا تــحــتــدم ال
ــة، فـــي إقــلــيــم  ــيــ ــ ــران الـــروســـيـــة واألوكــ
دونباس، وسط تقدم روسي ملحوظ، 
عمد األوكرانيون إلى “حيلة التفخيخ”.
فــقــد أظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو الـــقـــوات 
األوكرانية تزرع ألغامًا في غابة؛ لمنع 
تــقــدم الــقــوات الــروســيــة فــي منطقة 

دونيتسك، شرق البالد.

ــادة  ــزيــ ــ ــر وإســــرائــــيــــل ل ــتــطــلــع مـــصـ ت
ألوروبا  الطبيعي  الغاز  من  صادراتهما 
التوقيع  جــرى  تفاهم  مذكرة  بموجب 
عليها أمس األربعاء، في حين تسعى 
الــطــاقــة  واردات  ــتــعــويــض  ل ــارة  ــقــ ــ ال

الروسية.
ــت وزيــــرة الــطــاقــة اإلســرائــيــلــيــة  وقــال
كــاريــن الــحــرار إن اتــفــاق إطــار العمل 

الذي وقعه االتحاد األوروبي االربعاء 
بصادرات  يسمح  الذي  األول  سيكون 

“كبيرة” من الغاز اإلسرائيلي ألوروبا.
ويتدفق بعض الغاز اإلسرائيلي بالفعل 
ــر خـــطـــوط أنـــابـــيـــب إلــــى مــنــشــآت  عــب
البحر  ساحل  على  مصر  فــي  تسييل 
المتوسط وتجرى إعادة تصديره كغاز 

مسال.
أن  يتوقعون  إنهم  مسؤولون  ويقول 
المسال  الطبيعي  الغاز  شحنات  تزيد 

مــن مــصــر إلـــى أوروبـــــا بــعــد االتــفــاق، 
يستغرق  قــد  ــر  األمــ إن  قــالــوا  لكنهم 
في  كبيرة  زيــادة  تحقيق  قبل  عامين 

الصادرات.
ومصر مصدر للغاز كذلك، لكن ارتفاع 

الطلب المحلي يحد من صادراتها.
وقالت الحرار بعد التوقيع على مذكرة 
التفاهم في القاهرة “اليوم تلتزم مصر 
الطبيعي  الــغــاز  بمشاركة  وإســرائــيــل 
أزمة  حل  في  والمساعدة  أوروبـــا  مع 

الطاقة”.
ويــعــد االتـــفـــاق بــمــثــابــة إقــــرار بــالــدور 
الطبيعي  الغاز  الذي سيلعبه  المحوري 
األوروبــي  باالتحاد  الطاقة  ســوق  في 

حتى 2030.
يتراجع  أن  الــمــتــوقــع  مــن  ذلـــك  وبــعــد 
تمشيا  الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز  ــتـــخـــدام  اسـ
إلى  بــالــوصــول  التكتل  الــتــزامــات  مــع 
بحلول  الصفري  االنبعاثات  مستوى 
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عواصم ـ وكاالت

القاهرة/القدس - وكاالت

من لقاء سابق بين الرئيسين الصيني والروسي

عواصم ـ وكاالت

حـــذر الــمــنــســق الــمــقــيــم لــألمــم الــمــتــحــدة ومــنــســق الــشــؤون 
إنسانية  تداعيات  مــن  رضــا،  عــمــران  ســوريــا  فــي  اإلنسانية 
خطيرة تنجم عن إغالق مطار دمشق، قد تؤدي إلى نتائج 

سلبية إضافية على السوريين.
إزاء الضربات الجوية األخيرة  البالغ  وأعرب رضا عن قلقه 
ــى إغـــالق الــمــطــار بسبب  على مــطــار دمــشــق والــتــي أدت إل
من  محذرا  الجوية،  الــغــارة  جــّراء  به  لحقت  التي  األضـــرار 
إلى  اإلغــالق  تأثير هذا  “قد يؤدي  اإلغــالق، قائال:  تداعيات 
إعاقة وصول المساعدات اإلنسانية، إذا لم يتم حله بسرعة، 
ما سيكون له تداعيات إنسانية وخيمة على أكثر من مليوني 

شخص محتاج”.
من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل 
بوغدانوف، للسفير اإلسرائيلي في موسكو، عن قلقه إزاء 
أن  إلى  الدولي، مشيرا  الجوية على مطار دمشق  الغارة 
التبرير الذي ورد من الجانب اإلسرائيلي غير مقنع. وأشار 
إلى أنه بسبب األضرار تعطلت عملية إيصال اإلمدادات 
لألمم  التابعة  الطيران  بها خدمات  تقوم  التي  اإلنسانية 

المتحدة إلى ماليين السوريين.

من جهتها، نشرت وزارة النقل السورية إيجازا إعالميا أمس، 
قالت فيه إنها تتابع وتيرة أعمال الترميم واإلصالح القائمة 
إلعادة  الساعة  مدار  على  المتواصلة  الفنية  الورشات  لعمل 
التي  الــدولــي  دمشق  مطار  مــن  المتضررة  ــزاء  األجـ تأهيل 

نجمت عن العدوان اإلسرائيلي.
ونفت وزارة النقل السورية أن تكون حددت أي موعد لعودة 
يتم  ما  على  تعليقا  وذلــك  الدولي،  دمشق  مطار  في  العمل 

تداوله حول ذلك.

روسيا: مبررات الغارة الجوية على مطار دمشق غير مقنعة

تحذير أممي من تداعيات إنسانية خطيرة على السوريين

العمل على إعادة تأهيل األجزاء المتضررة من مطار دمشق

عواصم ـ وكاالت

في اآلونة األخيرة أخذت قضية تايون تشغل لنفسها مكاًنا 
من  أكثر  على  عالمًيا  المحتدم  الصراع  قائمة  في  حساًسا 

جبهة.
فقد اتهم وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغي، الواليات 
إنها  قائاًل  الجزيرة،  استقالل  بدعم  أســاس  بشكل  المتحدة 

“تنتهك وعدها بشأن تايوان وتتدخل في شؤون الصين”.
وأضاف: إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، 
فلن نتردد في القتال، سنقاتل بأي ثمن حتى النهاية، هذا هو 

الخيار الوحيد للصين”.
وتأتي تعليقات فنغي في أعقاب الرسالة األخيرة التي بعثها 
الرئيس األميركي جو بايدن إلى الصين بأنها “تغازل الخطر” 
تــايــوان،  مــن  بالقرب  الحربية  طائراتها  تحليق  خــالل  مــن 

وتعهد بحماية الجزيرة عسكرًيا إذا تعرضت للهجوم.
الجزيرة،  اقتحام  الصين على  إقدام  المخاوف من  وتتزايد 
إمكانية  حــول  المستمرة  بكين  تصريحات  وســط  السيما 
استرجاعها بالقوة إذا لزم األمر، لكن معظم المحللين يقولون 

إن هذا غير مرجح في الوقت الجاري.
وقال وزير الدفاع األميركي لويد أوستن، في وقت سابق، 

تريد  وال  تــايــوان،  استقالل  تدعم  ال  المتحدة  الــواليــات  إن 
حرًبا باردة جديدة.

وقال ويليام تشونغ من معهد دراســات جنوب شرق آسيا: 
الصينيين  على  يتعين  ولكن  الخطابات،  مــن  الكثير  هناك 
في  الدائرة  الحرب  استمرار  مع  السيما  حذرين  يكونوا  أن 

أوكرانيا.
استقالل  إعــالن  ون  إنغ  تساي  التايواني  الرئيس  ويتجنب 

بالده، رغم إصراره على أنها دولة ذات سيادة.

تساي إنغ ون يتجنب إعالن استقالل بالده ويصر على أنها “ذات سيادة”

تايوان.. سيناريوهات مفتوحة للصراع األميركي الصيني

تايون ترفع حدة التوترات بين بكين وواشنطن

دبي ـ أب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الفكر اإلستراتيجي لسيدي سمو ولي العهد
إذا اســـتعرضنا عمـــل الـــوزارات قبـــل المرســـوم الملكـــي بالتعديـــل 
الـــوزاري، ســـنالحظ أن بعضهـــا أصابت نجاحا فـــي جوانب كثيرة، 
وقصورا وليس فشـــال في جوانب أخرى، اضطرت معه إلى إعادة 
النظـــر فـــي مناهجها وأســـاليبها وفـــي أمـــر القائمين عليهـــا، لتزيل 
القصور وتزيل معه األسباب التي أدت إليه، ونظرة فاحصة يلقيها 
المالحـــظ تريـــه أن مـــا وقـــع مـــن قصور يرتـــد في معظـــم الحاالت 
إلـــى ســـبب واحد هـــو عدم اإلشـــراف على ســـير العمل فـــي تنفيذ 
المشـــروعات ودراســـة الصعوبات التي تعترضهـــا واتخاذ القرارات 

الالزمة لها.
اليـــوم دخلنا مرحلة جديدة في مســـيرة العمـــل الحكومي لمواصلة 
مســـيرة البنـــاء والتنميـــة ورؤيـــة شـــاملة وإدراكا عميقـــا لمتطلبات 
الحاضر واحتياجات المســـتقبل، مســـتفيدين من تجـــارب الماضي 
وخبرتـــه وتجنـــب أخطائـــه وعثراته، الســـيما أن الحكومة برئاســـة 
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعـــاه، عبأت جميع 

الطاقـــات واإلمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية ووجهتهـــا نحـــو تنفيـــذ 
المشـــروعات الضخمـــة وتحقيق كل ما يحقق اآلمـــال والطموحات 

التي يرتجيها المواطن.
كمـــا أن اســـتحداث أربع وزارات وهـــي “وزارة التنمية المســـتدامة، 
وزارة الســـياحة، وزارة الشـــؤون القانونيـــة، وزارة البنية التحتية”، 
يعكـــس الوعي العميق والفكر االســـتراتيجي الذي يدير به ســـيدي 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، نهج العمل 
والمســـاهمة في تحقيق التكامل ورفع مســـتوى الخدمات وتحقيق 
مزيد من المكتسبات واإلنجازات، ولعلي هنا أود التركيز على وزارة 
السياحة باعتبارها تدير أهم المرافق والصناعات ذات األهمية في 
دعم االقتصاد المحلي، فالســـياحة ووفقا للتقارير الدولية أصبحت 
من أهم وأضخم الصناعات في العالم، وكلنا ثقة في الرؤية الملهمة 
لســـعادة الوزيـــرة فاطمـــة بنت جعفـــر الصيرفي، في إبـــراز دور هذا 
القطاع الحيوي وتطويره إلى أوســـع حد ومراجعة وتعديل األفكار 

في ضوء الخبرة المكتسبة من تجاربها العديدة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

منـــذ بـــدء التاريخ إلى الوقت الحاضر واإلنســـان بطبعـــه يميل دائما إلى 
التغييـــر والتجديـــد والترويـــح عـــن النفـــس، كالســـفر خارج بـــالده متى 
مـــا توافـــرت الظـــروف لتحقيق ذلـــك، وفوائد الســـفر ال تعـــد وال تحصى 
ولـــه مـــردود إيجابـــي كبير على جودة حياة اإلنســـان، وكمـــا قال الكاتب 
األميركـــي المعـــروف “مـــارك تويـــن” إن الســـفر للخـــارج يقتـــل االنحيـــاز 

والتعصب األعمى وضيق األفق.
إضافة إلى ذلك فإن السفر وسيلة من الوسائل المهمة التي تبعد اإلنسان 
قليـــال عـــن الرتابـــة والضغوطات والمشـــاغل اليوميـــة والروتيـــن القاتل 
والعمـــل المرهق المتواصل والتوتر والقلق وعـــن “لمزارد” بين الزوجين، 
فالسفر بكل أبعاده له فوائد جمة على صحة ونفسية اإلنسان وتحسين 
مزاجه وتجديد طاقاته اإليجابية خصوصا عندما يكون برفقة المسافر 

أقرب المقربين له.
قديمـــا كانت القلـــة القليلة من الناس في البحرين باســـتطاعتهم الســـفر 
للخارج باستثناء المواطنين المقتدرين ماديا أو األثرياء أو المسؤولين، 
“وذاك من ذاك من الفقاره اللي يقدر يســـافر” للعالج أو نادرا للدراســـة أو 

الســـياحة، وأولئك البسطاء كانت ســـفراتهم محدودة على دول الخليج 
العربي أو مصر أو الهند.

أمـــا خالل الســـنوات التـــي تلت تلك الفترة أو نحو ذلـــك فقد تغير الحال 
كثيـــرا وأصبحـــت فكـــرة الســـفر مفتوحة لزيـــارة كل دول العالـــم، وأيضا 
صارت ظاهرة أو عادة سنوية أو موسمية عند البعض من شعب البحرين 
لســـهولة التنقل من بلد إلى آخر باالســـتعانة بمواقع الســـفر المطلوبة عبر 

“النت”، وذلك من أجل االستجمام والراحة واالستكشاف والتبضع. 
وعليه من حق الناس أن تستمتع بحياتها وتعيش بسعادة وبهجة وفرحة 
كمـــا تريـــد، وهذا هـــو الهـــدف الرئيس من الســـفر، لكن وفق الســـلوكيات 
المطلوبـــة بعيـــدا عن “لمفوشـــر والفشـــخرة والدلـــع” والتفاخـــر والتباهي 
واالســـتعراض والتركيـــز على تصوير “البلعة” التـــي يتناولونها من خالل 
المطاعم، ومن ثم القيام بنشرها عبر منصات التواصل االجتماعي بشكل 
مرفـــوض اجتماعيا، خصوصـــا “عندنه وايد مـــن البحرينيين ما يقدرون 
يسافرون” بسبب ظروفهم المالية “ولبهم على مصاريفهم داخل الديرة”. 

وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

تباهي واستعراض بعض المسافرين

اتركوا العمل الخيري وشأنه
أكتـــب اليـــوم عن الدخـــالء على العمـــل الخيري، ممـــن أقحموا 
أنوفهم بهذا المضمار ليس حبًا في الناس، وليس إشاعة لعمل 
الخيـــر، إنما لتخزين أعمالهم المزيفـــة، وتذكير الناس بها أثناء 

االنتخابات، تمامًا كما يفعل بعض المرشحين اآلن.
واستغالل حاجات الناس والمتاجرة بها باالنتخابات ليس شيئا 
جديدا، لكن الحالة المشوهة هذه، تعتبر تحديثًا وتطويرًا لهذا 
العمل االنتهازي )أبديت( مع اســـتغالل البعض وسائل التواصل 
االجتماعي، ليروجوا ألنفسهم سمعة زائفة بأنهم من قادة عمل 

الخير، وخدمة الناس، وهم خالف ذلك، جملة وتفصيالً.
ال يوجـــد مـــا هو أجبن وأغبـــن من المتاجرة بظـــروف وحوائج 
النـــاس، في ســـبيل إرضـــاء الناخبيـــن، وفي محاولـــة إلقناعهم 
بجـــدوى التصويت لهـــذا الفرد، وذاك، وأنـــه األصلح، واألفضل 
بيـــن المرشـــحين، وهـــو كاذب مـــن فروة رأســـه وحتـــى أصابع 

قدميه.
يجـــب أن يكون هنـــاك وعي، وحذر، ورفـــض مجتمعي، لهؤالء 
الذين حولوا عمل الخير الُمبارك إلى “طوفه هبيطه” يصعدون 
عليهـــا، ليقفـــزوا علـــى أوجاع النـــاس، واحتياجاتهـــم، وآمالهم، 
ويصلـــوا دون وجـــه حـــق إلـــى المجلـــس النيابـــي، أو المجالس 

البلدية، وهي بدرجة أقل.
عمـــل الخير له أهله، ومكانته، وقدســـيته، ويجب عدم تلويثه 
بمثل هذه الممارسات، حتى ال يتحول العاملون األوفياء بهذا 
القطاع إلى أهداف مشكوكة من الناس، وبنواياهم، ومآربهم.

وحتـــى ال يصعـــب العمل عليهم، بظل تصرفـــات المتمصلحين، 
ممن وجدوا هذا الطريق وســـيلة للوصول إلى قناعات الناس، 
وكسب رضاهم، إنفاذا لمصالحهم الشخصية فقط، ثم يكشفون 

وجوههم الحقيقية، متى ما حققوا أهدافهم هذه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

خطوة أولى النتخابات 2022
بـــدأت الخطوة األولـــى النتخابـــات 2022م البرلمانية والبلدية، 
وتمثلـــت بإعـــالن مجموعـــة من األفـــراد مـــن الرجال والنســـاء 
بمختلـــف التوجهـــات والفئـــات رغبتهـــم فـــي الترشـــح لمقاعـــد 
البرلمان والمجالس البلدية األربعة لمختلف الدوائر بمحافظات 
البحرين، وبدأ العديد منهم عمل جوالت وصوالت في دوائرهم 
ُمقتحميـــن المجالـــس األهلية ُمتقدمين الناس في المناســـبات، 
يتحدثون عن مشـــاكل الناس والعمل علـــى اجتثاثها، يتكلمون 
عـــن قضايا الوطـــن والمواطنيـــن، ويدعون قدرتهـــم على إزالة 
معيقاتهـــا، يقولـــون ويقولـــون وينســـون أو يتناســـون أن مـــن 
سبقوهم في هذا المضمار لم تثمر جهودهم ال كثيرا وال قليال.

بعـــض هؤالء المرشـــحين يملـــك النية الطيبة والرغبة الحســـنة 
فـــي أداء الدور المناط به بعد الفوز، إال أن البرامج التي يعكف 
مرشـــحو الدور التشريعي الخامس وكذلك البلدي على وضعها 
واستنســـاخ بعضهـــا إيذاًنا بتوزيعها وإعالمهـــا للناس ما هي إال 

شعارات وطنية، وكما ُيقال “يقولون ما ال يفعلون”.
نعـــم.. يمتلـــك أكثرية الناس الرغبـــة في الترشـــح والفوز بأحد 
المقعديـــن “النيابـــي أو البلـــدي”، إال أن هـــذه الرغبـــة إن لم تكن 
تشـــملها القدرة على ملء هذا المنصـــب إجادة وعمال وتحقيقا 
لتطلعـــات وأمانـــي الناس فلن يجنـــي الناس من هـــذا المنصب 
شيًئا، فالمنصب البرلماني والبلدي ليس جاًها وال ترًفا وال والدا 
للمكاســـب النقديـــة والمنافع الشـــخصية، بل هـــو تكليف وطني 
بتحمـــل مســـؤولية بناء التشـــريعات التي تحافظ على ســـيادة 
وأمـــن البحريـــن وتحقيـــق تطلعـــات وأماني شـــعبها فـــي جميع 
المجاالت، وتسخير كل طاقات النواب والبلديين للحفاظ على 
مـــوارد البـــالد البشـــرية والمادية ومكاســـب جميـــع المواطنين، 

فهل يعي الراغبون بالترشيح ذلك؟
وبالنســـبة للنواب الســـابقين فـــي البرلمـــان والمجالـــس البلدية 
الذيـــن يرغبـــون في إعـــادة ترتشـــيح أنفســـهم.. عليهـــم تقييم 
أدائهم قبل ُكل شـــيء، وعليهم تالًيا أن يستفتوا أبناء دوائرهم 
حـــول ميلهـــم ورغبتهـــم في تجديد الترشـــيح للمـــرة الثانية أو 
الثالثة، والتعرف على مالحظات أبناء الدائرة على أداء النائب 
أو البلـــدي؛ وعليهم أيًضا أن ُيراجعـــوا برامجهم االنتخابية وما 
تحقق منها، واألهم من ذلك.. ماذا اكتســـب المواطن البحريني 

من عضويتهم في المقعدين؟.

عبدعلي الغسرة

كان المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية قد أعلن أن “هيئة السجون هي 
إحدى أفظع أجهزة الفاشـــية الدينية التي تحكم إيران بالقمع والتعذيب 
واإلعـــدام وأكثرهـــا إجراما”، وفي أعقـــاب إعراب الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحـــدة عن مخاوفها في قرارها الثامن والســـتين الذي يدين انتهاكات 
حقوق اإلنســـان في إيران الصادر في 16 ديســـمبر 2021، أراد “مســـؤول 
لجنـــة األمن ومكافحة اإلرهاب بالمجلس جمع الحقائق المتعلقة بســـلطة 
الجالديـــن القضائية في إيران وبشـــكل خاص حول ما جرى ويجري في 
ســـجون هذا النظـــام وإتاحتها لعامة الناس واألمـــم المتحدة والمنظمات 
الدولية المدافعة عن حقوق اإلنسان ليعرف العالم ماذا يجري في إيران”.
وتضمن هذا الكشـــف أســـماء )1169( شـــخصا من مكتب منظمة ســـجون 
الســـلطة القضائية لنظام والية الفقيه من بينها 223 من الرؤساء والقادة 
وجـــالدي المخابرات، ومنفذي األحكام تحت يافطـــة “خبراء”، وموظفي 
المقر المركزي في طهران مع أرقام التلفونات المباشرة والداخلية وأرقام 
الفاكـــس و100 لوحة مصورة عن ســـلطة والية الفقيـــه القضائية في 23 

محافظة إيرانية، وكذلك أســـماء 2273 شخصا من السجناء السياسيين 
وسجناء الرأي في سلطة والية الفقيه القضائية.

وفـــي أحـــد النمـــاذج عـــن القوائـــم التـــي تم الكشـــف عنهـــا قوائم “ســـرية 
للغاية” تضمنت ســـجناء انتفاضة الشـــعب اإليراني ضد الحكومة، ووفقا 
لهـــذه القوائـــم تبين أنه حتى يوليو 2020 كان هناك 267 ســـجنا ومعتقال 
ومعســـكر تأهيل وإصالح يعود لمنظمة مصلحة سجون النظام، وأن لدى 
قوات الشـــرطة 159 معتقال، و147 معتقال مســـتقال لوزارة المخابرات... 
لقـــد بدأت انتفاضة الشـــعب اإليرانـــي الوطنية العامة ببدايـــة عام 2022 
بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبلغت ذروتها بانهيار مبنى متروبل 
فـــي أبـــادان، وتم فضح دور حرس خامنئي في هذه الجريمة، وكان لهذه 
العمليـــات األثـــر المهـــم للغاية كونهـــا حدثت في خضم هـــذه االنتفاضات 
وبالتزامـــن مع ذكرى موت خميني، وقد حـــدث ذلك أثناء جاهزية قوات 
النظام وكانت في الواقع ضربة قوية لجدار الرقابة والكبت الذي تمارسه 

حكومة الماللي. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

تضطر الديكتاتورية في إيران إلى االستسالم في النهاية )2(



االتحاد البحريني لكرة القدم

تشارك الكوادر البحرينية لكرة قدم 
الصاالت في إدارة منافسات بطولة 
اتحاد غرب آســـيا الثالثة للســـيدات 
لكـــرة الصـــاالت، والتي تســـتضيفها 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية خـــال 
الفترة ١٦ وحتى ٢٤ يونيو الجاري.
الحـــكام  لجنـــة  عضـــو  ويشـــارك   
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد 
ومكتشـــف ومقيم الحكام اآلسيوي 
لكرة الصاالت عبدالرحمن عبدالقادر 
بصفتـــه مقّيًما لحـــكام البطولة، كما 
يشارك الحكم الدولي لكرة الصاالت 
عبدالرحمن الدوســـري فـــي تحكيم 
المباريـــات، بترشـــيح مـــن االتحـــاد 

البحريني لكرة القدم.
معتمـــد  عبدالقـــادر  وعبدالرحمـــن   

آســـيوي  كمقيـــم ومكتشـــف حـــكام 
لكـــرة الصـــاالت منـــذ العـــام )2017(. 
ويعد الحكم الدولـــي لكرة الصاالت 
عبدالرحمن الدوســـري مـــن الوجوه 
التحكيمية الشابة على مستوى كرة 
الصـــاالت، وهو حاصل على الشـــارة 
الدولية في العام )٢٠١٨(، وموجود 
فـــي هـــذا العـــام )٢٠٢٢( ضمن نخبة 

حكام آسيا لكرة الصاالت. 
التحكيـــم  كـــوادر  مشـــاركة  وتعـــد   
البحرينية في البطولة تواصاً للثقة 
الكبيـــرة التـــي تتمتـــع بهـــا الصافرة 
البحرينيـــة علـــى جميـــع األصعـــدة، 
من خـــال وجود مختلـــف كوادرها 
البطـــوالت  مختلـــف  تحكيـــم  فـــي 
والدورات وعلى جميع المستويات.

عبدالقادر والدوسري في “غرب آسيا”

مدينة سلمان بحاجة لملعب كروي ومركز شبابي
األهالي يطالبون الوزارة بتحريك طلبهم

جــدد أهالــي وشــباب مدينــة ســلمان مطالبتهــم بإشــهار مركز شــبابي وملعب 
كروي في المنطقة الحتواء الشباب وتفريغ طاقاتهم وإبداعاتهم في سلسلة 

من األنشطة الشبابية والرياضية لتشكل متنفسًا لهم.

باســـم  االجتماعـــي  الناشـــط  وقـــال 
أبوإدريـــس إن مدينـــة ســـلمان تزخر 
بالمواهـــب الرياضيـــة فـــي مختلـــف 
دورة  تنظيـــم  تـــم  حيـــث  األلعـــاب، 
الســـام لكـــرة القـــدم ودورة الســـام 
للكـــرة الطائـــرة ودورة الســـام لكـــرة 
الســـلة والتي اســـتطاعت أن تكشف 
الخامـــات  مـــن  العديـــد  وجـــود  عـــن 
المتميـــزة التـــي تنتظـــر مـــن يمـــدُّ لها 

أذرع الرعاية واالحتضان.
وأضـــاف “هنـــاك أنديـــة كثيـــرة مـــن 
المناطـــق المجـــاورة اختـــارت بعـــض 
الاعبيـــن بناء على مســـتوياتهم في 
تلـــك البطوالت وهنا البد من إشـــهار 
مركز شـــبابي يضـــم مختلف المرافق 
والماعـــب التـــي تحتضـــن هوايـــات 
الشـــباب ليشـــكل رافدًا لدعم األندية 
والمنتخبـــات الوطنيـــة فـــي مختلف 

األلعاب الرياضية”.
وأوضـــح أن بعض الـــدورات حظيت 
باهتمـــام االتحـــادات الرياضية ومن 

للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  بينهـــم 
قـــدم دعمـــًا إلحـــدى  الـــذي  الطائـــرة 
البطـــوالت عبـــر توفيـــر سلســـلة مـــن 
التجهيزات والمعدات وســـط إشـــادة 
علـــي  الشـــيخ  االتحـــاد  رئيـــس  مـــن 
بـــن محمـــد آل خليفة، كمـــا أن بعض 
البطـــوالت حظيـــت بمشـــاركة نجوم 
مراســـم  فـــي  وحضورهـــم  األهلـــي 
اهتمـــام  ومقـــدرًا  شـــاكرًا  التتويـــج، 
اتحاد الكرة الطائرة والنادي األهلي.

بتجـــاوب وزارة  أبوإدريـــس  وأشـــاد 
شؤون الشباب والرياضة مع الخطاب 
الذي تقـــدم به للوزارة إلنشـــاء مركز 
شـــبابي وملعب كروي فـــي المنطقة، 
لكنـــه أوضـــح بـــأن الموضـــوع مازال 
يـــراوح مكانه، مضيفـــًا “اجتمعت مع 
المســـؤولين في الـــوزارة قبل حوالي 
ســـنتين أو أقـــل عبر تقنيـــة االتصال 
تشـــجيعًا  منهـــم  ولقيـــت  المرئـــي 
وترحيبـــًا لتمريـــر المشـــروعين وفق 
األنظمة واللوائح ولكننا مازلنا ننتظر 

ونأمل المضي قدمًا في إقامتهما لما 
يمثانـــه من أهميـــة كبيرة في رعاية 

شباب المنطقة”.
وأوضـــح أبوإدريـــس أن هناك شـــغفًا 
األمـــور  أوليـــاء  مـــن  ورغبـــة  كبيـــرًا 
واألهالـــي لتشـــكيل كيان يلّم شـــتات 
شـــبابهم وأبنائهـــم مـــع أهميـــة وجود 
مرافـــق رياضية تســـتوعب طاقاتهم 
وهواياتهم داخل المنطقة لاطمئنان 
عليهـــم خصوصـــًا أن مدينـــة ســـلمان 
المناطـــق  مـــن  واحـــدة  أصبحـــت 
المأهولة بعدد كبير من فئة الشـــباب 
وهـــو مـــا يســـتدعي توفيـــر مختلـــف 

أشـــكال الرعايـــة والدعـــم لهـــم ومـــن 
بينها الجانب الرياضي.

وأشار أبوإدريس إلى وجود مجموعة 
من الكوادر الفنيـــة التي أخذت على 
دون  بالمواهـــب  االهتمـــام  عاتقهـــا 
ســـن الخامســـة عشـــرة عبر تدريبهم 
وصقل مهاراتهم والمشاركة بهم في 
سلســـلة من الـــدورات المحليـــة بناء 
على موافقـــة أولياء أمورهم وتحت 

متابعتهم المستمرة.
وعبـــر عـــن ثقتـــه فـــي اهتمـــام وزارة 
بإشـــهار  الشـــباب والرياضـــة  شـــئون 
مركز شبابي وملعب كروي خصوصًا 
في ظل الجهود التي تقوم بها الوزارة 
ضمن سلسلة ماعب الفرجان تنفيذًا 
لتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة ممثل جالـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب، 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة، متمنيًا تحريك هذا الملف 
الشـــبابي والـــذي يهّم شـــريحة كبيرة 
مـــن ســـكان المنطقـــة ليكـــون بمثابة 

بشرى سارة لهم جميعًا.

باسم أبوإدريس
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لندن

أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، أن 
ما تحظى به رياضة الفروســـية والخيل 
البحرينيـــة مـــن رعايـــة فائقـــة مـــن لدن 
حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــاد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، أثمرت عـــن تحقيق 
مملكـــة البحريـــن للعديد مـــن اإلنجازات 
في مختلف الســـباقات الدولية الســـيما 
فـــي مهرجـــان رويـــال أســـكوت العالمي 

للخيـــل، مثمنـــًا ســـموه مســـاندة ودعـــم 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس 
والتـــي  هللا،  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس 
عـــززت من النجاحات التي حققتها هذه 

الرياضة.
جاء ذلك، عندما شهد سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة يرافقه ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفـــة، فوز الحصان 
 KHK“ فريـــق  ملـــك  إلـــداروف  إلـــدار 
ســـباق  فـــي  األول  بالمركـــز   ”RACING
“Queen’s Vase” لمســـافة 2800 متـــر، 
والذي أقيم أمس )األربعاء( على مضمار 
أسكوت للخيل، ضمن سباقات مهرجان 

رويـــال أســـكوت العالمي للخيـــل المقام 
حاليًا بمنطقة أسكوت البريطانية.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بهـــذا اإلنجـــاز الـــذي تحقـــق في 
اليوم الثاني من سباقات مهرجان رويال 
أســـكوت العالمي للخيل، مؤكدًا أن هذه 
النتيجـــة تضاف للنتائـــج المتميزة التي 
حققتهـــا المشـــاركة البحرينيـــة في هذا 
المهرجـــان والتي تثبـــت المكانة الكبيرة 
التـــي تحتلهـــا الفروســـية البحرينية في 

المحافل العالمية.
مـــن جانبه، أعرب ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة عن اعتزازه الكبير 
بمـــا حققـــه الحصـــان إلـــدار إلـــداروف 

مـــن نتيجة مشـــرفة في هذا الســـباق، 
مشـــيدًا بالمستوى القوي الذي ظهر به 
الحصـــان بقيادة الفارس ديفيد ايجن، 
الذي اســـتطاع أن يتعامل بشكل مميز 
وأن يطبق خطة المدرب روجر فيرين 
في التقدم والوصول إلى خط النهاية 
النتيجـــة  هـــذه  مـــن خالهـــا  ليحصـــد 
المميـــزة، متطلعـــًا ســـموه أن تواصـــل 
رياضة الفروســـية والخيـــل البحرينية 
ظهورهـــا المشـــرف وأن تحـــرز المزيد 
مـــن النتائـــج المتميـــزة التـــي ترفع من 
خالهـــا اســـم وعلـــم مملكـــة البحريـــن 
المحفـــل وبمختلـــف  هـــذا  فـــي  عاليـــًا 

المشاركات القادمة.

”Queen’s vase“ خالد بن حمد: نعتز بما حققه الحصان “إلدار إلداروف” من نتيجة مشرفة في سباق

ناصر بن حمد: رعاية الملك المعظم أثمرت عن تحقيق اإلنجازات بمهرجان “رويال أسكوت للخيل”

مشروع السوبر ليغ.. غايته وأهدافه

بعــد انقضــاء الموســم.. أصبحــت األوســاط الرياضيــة العالمية 
منشغلة بفكرة مشروع السوبر ليغ الذي أعيد طرحه قبل أيام، 
والــذي أحــدث جــدال كبيــرا جــدا بســبب إصــرار قائد المشــروع 
فلورنتينو بيريز على إقامته بعد أن فشل في تنفيذه في المرة 

األولى.
 وفــي ظــل هــذا االنشــغال الكبير بمشــروع الســوبر ليــغ.. بدأت 
تطــرح العديــد مــن التســاوالت مــن قبــل العديــد مــن المتابعين 
والمهتميــن فــي العالــم حــول الهدف مــن إقامة هــذه البطولة.. 

وما الغاية التي يريد بيريز وأعوانه الوصول إليها تحديدا؟
 المحــور الرئيســي الــذي علــى أساســه تحركــت األنديــة إلقامة 
مشروع السوبر ليغ هو أن هذه األندية الغنية والكبيرة صاحبة 
الجماهيــر واأللقــاب تعتقــد - وهــي علــى حــق - أنهــا هــي مــن 
تــدر األربــاح الكبيرة لاتحــاد األوروبي بمشــاركتها الدائمة في 
دوري أبطــال أوروبــا والــذي يرفع وجودها كثيــرا القيمة الفنية 
امتيــازات  للبطولــة.. وبالتالــي هــي تبحــث عــن  والتســويقية 
خصوصــا عــن بقيــة الفــرق األخرى مــن جهة وتريــد أن تحصل 
علــى أرباحــا ماليــة أكبر بكثيــر مما تجنيــه بالوضــع الحالي من 
جهة أخرى.. فلك أن تتخيل أن االتحاد األوروبي يتحصل على 
أرباحــا تصــل إلــى 3 مليارات يــورو تقريبا ســنويا.. بينما تكون 
أكبــر حصــص األنديــة المســتفيدة بمبلــغ ال يتعــدى 120 مليون 
يورو فقط وهو قليل جدا قياســا بمبلغ األرباح.. ومن هنا أتت 
فكرة السوبر ليغ التي ستضمن مواجهات الفرق الكبيرة سنويا 
بــدال مــن االعتمــاد علــى القرعــة وبالتالــي ســتزداد جماهيريــة 
البطولة وســتزداد معها قيمة العوائد المالية وبالتالي ســتجني 
األندية من ذلك أرباحا تصل إلى 300 مليون يورو كحد أدنى! 
 وفــي حقيقــة األمر نحن الجماهير ليس من شــأننا االهتمام 
باألرقــام واألربــاح.. بل إن ما يهمنا أن يرى مشــروع الســوبر 
ليــغ النــور قريبــا جدا حتى تزيــد اإلثارة والمتعــة أكثر.. فهو 
ســيضمن للجماهيــر ســنويا مواجهــات الفــرق القويــة ضــد 

بعضها.. وهذا يكفيها!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

البالد سبورت

سلمان بن إبراهيم يهنئ المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2023
رئيس االتحاد اآلسيوي يوجه الشكر للدول المستضيفة للتصفيات

هنــأ رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائــب االول لرئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، المنتخبات الـ 11 التي تمكنت من حجز 
مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2023 بعد ختام الدور النهائي من التصفيات يوم 

الثالثاء.

إلـــى  التأهـــل  أجـــل  مـــن  الســـباق  وكان 
جوهـــرة بطـــوالت قارة آســـيا قـــد انطلق 
يـــوم 6 يونيـــو 2019 فـــي منغوليـــا، قبل 
أن تكـــون نهايـــة رحلـــة التصفيـــات يـــوم 

الثاثاء في الكويت.
التصفيـــات  مـــن  النهائـــي  الـــدور  وشـــهد 
منافسة بين 24 منتخًبا تواجهت في 36 
مبـــاراة، حيث تمكنت منتخبات البحرين 
وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا واألردن 
وفلســـطين  وماليزيـــا  وقرغيزســـتان 
وطاجيكستان وتاياند وأوزبكستان من 

بلوغ كأس آسيا.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة: باسم أسرة كرة القدم اآلسيوية، 

أود تهنئـــة االتحـــادات الوطنيـــة األحـــد 
عشر التي تمكنت من حجز مقاعدها في 
كأس آسيا 2023 عن جدارة واستحقاق.
وأوضح: ال شـــك فـــي أن هذه التصفيات 
ستبقى في الذاكرة كأحد أكبر التحديات 
في تاريخ كرة القدم اآلسيوية، ونجاحنا 
في تجاوز هذه العقبات يعتبر دليًا على 

تصميم وتوحد اتحاداتنا الوطنية.
وكانـــت جائحـــة كوفيـــد 19 قـــد عطلـــت 
مباريـــات الـــدور الثانـــي مـــن التصفيـــات 
اآلســـيوية لـــكأس العالـــم، حيـــث أقيمت 
4 مباريـــات فقـــط في الفتـــرة من نوفمبر 
2019 ولغايـــة مايـــو 2021، ولكـــن بعـــد 
تخطيط حذر وشامل، أقيمت 57 مباراة 

علـــى مـــدار 19 يوًمـــا بنظـــام التجمع في 
7 مواقـــع مختلفـــة، واختتمت المنافســـة 
بتاريـــخ 15 يونيـــو 2021، لتكـــون إحدى 

عامات تعافي كرة القدم اآلسيوية.
اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس  وأضـــاف 
لكـــرة القـــدم: نـــود أن نعـــرب عـــن عميق 
التقدير لاتحادات الوطنية الســـت التي 

استضافت بنجاح مباريات الدور النهائي 
إلـــى  التجمـــع،  بنظـــام  التصفيـــات  مـــن 
جانـــب االتحادات الوطنية الســـبعة التي 
استضافت الدور الســـابق من التصفيات 

العام الماضي.
وأردف: اآلن ينتقـــل االهتمـــام إلى تأكيد 
إقامـــة أهم بطـــوالت القـــارة، ونحن على 
ثقـــة بأن روح الوحدة التي ميزت أســـرة 
الســـنوات  فـــي  اآلســـيوية  القـــدم  كـــرة 
األخيـــرة ســـتفرض نفســـها مجـــددا فـــي 
الفترة المقبلة، التي سنقوم فيها باختيار 

الدولة المضيفة لنسخة العام 2023.
المتأهلـــة  الــــ11  المنتخبـــات  وانضمـــت 
من الـــدور النهائي إلى بقيـــة الدول التي 
تأهلت للنهائيات، وهي أستراليا والصين 
وكوريـــا  واليابـــان  والعـــراق  وإيـــران 
الجنوبيـــة ولبنـــان وعمـــان وقطـــر حاملة 
اللقـــب والســـعودية وســـوريا واإلمـــارات 

وفيتنام.

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم



مسؤول سابق في “التأمينات” سينافس بوعنق
سيركز في برنامجه االنتخابي على ملف المتقاعدين

أعلن المدير التنفيذي الســـابق للتدقيق الداخلي في الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 
جمـــال المطوع، عزمه الترشـــح لالنتخابـــات النيابية المقبلة 2022 عن الدائرة الخامســـة 

بمحافظة المحرق )قاللي وأمواج وديار المحرق(.
وبين أنه من خالل هذا الترشـــح ســـيحمل على عاتقه هموم الشـــارع عالوة عن تســـليط 
تركيزه على ملف التقاعد، موضًحا أنه في القريب سيزيل الستار معلًنا تفاصيل برنامجه 

االنتخابي.
يذكر أنه في الدور الثاني من انتخابات 2018 تنافس على المقعد خالد بوعنق ومحمود 
المحمود، إذ أحرز بوعنق 4917 صوتا مقابل 3348 صوتا لصالح المحمود، أما عن النسب 
المئويـــة فقـــد أحرز بوعنق 59.49 % بينما حقـــق المحمود 40.51 %، وبالتالي كان الفوز 

من حليف بوعنق الذي يشغل مقعد الدائرة في الوقت الحالي معاوًدا الترشح فيها.
ويشـــار إلى أنه تم اإلعالن أخيرا عن ترشـــح كل من أحمد نجيب، هنادي الجودر، راشـــد 

القصاب بجانب المطوع وبوعنق، في نفس الدائرة.
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منال الشيخ

أحمد نجيب جمال المطوعراشد القصاب

أعلـــن المواطـــن المتقاعـــد 
عاًمـــا(   62( بهـــزاد  علـــي 
الترشـــح  فـــي  رغبتـــه 
النيابيـــة  لالنتخابـــات 
الثامنـــة  بالدائـــرة  المقبلـــة 
بغية  الشمالية  بالمحافظة 

“خدمة الوطن”.
يذكـــر أن الدائـــرة يشـــغل مقعدهـــا حالًيـــا النائب عبـــدهللا الذوادي الـــذي أحرز في 
انتخابات 2018، 4166 صوتا مقابل 2354 صوتا لصالح عبدالرحمن النجدي الذي 
كان معه على خط المنافسة و فيما يخص النسب فأحرز الذوادي 63.90 % بينما 

أحرز النجدي 36.10 %. 
وقيم بهزاد أداء النائب الحالي للدائرة بـ “الجيد”. يشار إلى أن الدائرة  «

الثامنة بالمحافظة الشمالية تغطي المجمعات السكنية التالية: 1016، 
.1206 ،1204 ،1203

بهزاد.. ستيني متقاعد سينافس الذوادي بمدينة حمد
منال الشيخ

علي بهزادعبدالله الذوادي

أحمد السلومعلي إسحاقيزينب عبداألمير عمار البناي سوسن بوكمال 

رصـــدت “البـــالد” إقبـــااًل علـــى الكرســـي البرلمانـــي 
فـــي مجلـــس النـــواب علـــى عكـــس البلـــدي، حيث 
بّينـــت األرقـــام وجـــود 71 مواطنـــا أعلن ترشـــحه 
لالنتخابـــات النيابيـــة، ونحـــو 50 آخريـــن أعلنـــوا 
عـــن خوضهـــم االنتخابـــات البلديـــة فـــي مختلـــف 

محافظات ودوائر المملكة.
 6 نحـــو  وجـــود  واإلحصـــاءات  األرقـــام  وبّينـــت 
مترشـــحين من العاصمة أعلنـــوا خوضهم للتجربة 
االنتخابيـــة للمـــرة الثانيـــة، حيـــث أعلنـــت النائـــب 
سوســـن كمال عن دخولها السباق االنتخابي نيابًيا 
في ثانية العاصمة إلى جانب النقابية سعاد مبارك، 
وينطبق األمر نفســـه على النائب عمـــار البناي في 

الدائرة الرابعة بنفس المحافظة منافًسا عبدهللا 
فيـــروز، وأعلن أحمد الســـلوم عن عزمه في 

لخامســـة  ممثـــاًل  باالنتخابـــات  الدخـــول 
العاصمـــة نيابًيـــا ومنافًســـا عبدالكريم 

إسماعيل.
أمـــا في الدائرة السادســـة بالعاصمة، 
معصومـــة  النائـــب  أشـــارت  فقـــد 

دخـــول  عزمهـــا  إلـــى  عبدالرحيـــم 
المنافســـة على كعكـــة البرلمان 

إلـــى  النـــواب  مجلـــس  فـــي 
جانـــب ســـلمان عواجـــي، 
للدائـــرة  وبالنســـبة 
بالمحافظـــة،  الســـابعة 
النائـــب  أعلنـــت  فقـــد 
عبداألميـــر عن  زينـــب 

عزمها الدخول منافســـًة مجدي النشـــيط وابتهاج 
علـــي  النائـــب  أعلـــن  كمـــا  وأمـــل محمـــد،  خليفـــة 
إســـحاقي عـــن نّيـــة العـــودة للمعتـــرك في عاشـــرة 
العاصمـــة منافًســـا هانـــي علـــي واإلعالميـــة مروة 

خليل.

الشمالية

وفي المحافظة الشمالية لم يتم تسجيل أي إعالن 
ترشـــح ألي نائـــب حالي على الرغـــم من إعالن 11 
مترشـــحا نيابيا مـــن مختلف دوائـــر المحافظة إال 
أن الشـــمالية ســـجلت زخًما في أعداد المترشحين 
للكرســـي البلـــدي، إذ بلـــغ عـــدد المترشـــحين فيهـــا 
نحـــو 21 مواطنـــا ومواطنة، 7 منهـــم من األعضاء 

الحالييـــن بالمجلـــس، وهـــم محمـــد الدوســـري في 
الدائرة الثانية، فيصل شـــبيب في الرابعة، حسين 
العالـــي فـــي السادســـة، زينة جاســـم في الســـابعة، 
باإلضافة إلى ياســـين زينل في الثامنة، إلى جانب 
محمـــد الظاعن في العاشـــرة، وأحمـــد المناعي في 

الدائرة الـ11.

المحرق

أول  ســـجلت  المحـــرق،  لمحافظـــة  وبالنســـبة 
فروقاتهـــا بتقـــدم رئيـــس المجلـــس البلـــدي غـــازي 
المرباطي بترشـــحه نياًبا ألولـــى المحافظة، وتبعه 
نائبـــه في المجلس العضـــو البلدي للدائـــرة الثانية 
حســـن الدوي بالترشـــح نيابًيا، إال أن 5 من أعضاء 

المجلس البلدي أبدوا تمســـكهم بالكرســـي البلدي، 
وهـــم باســـم المجدمـــي الذي أعلـــن ترشـــحه بلدًيا 
في ثالثة المحرق، وصالح بوهزاع في خامســـتها، 
وفاضـــل العود في السادســـة، باإلضافة إلى أحمد 
إلـــى جانـــب عبدالعزيـــز  المقهـــوي فـــي الســـابعة، 
الكعبي في الثامنة. أما بالنســـبة للنواب فقد أعلن 
النائب خالد بوعنق عن استعداده لخوض المعترك 

االنتخابي مرة أخرى في خامسة المحرق نيابًيا.

الجنوبية

أمـــا فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، فستشـــهد عـــودة 
فـــي  االنتخابـــي  للســـباق  العامـــر  أحمـــد  النائـــب 
أولـــى الجنوبيـــة إلـــى جانـــب 4 نـــواب آخرين في 

المحافظة، وهـــم النائب أحمد األنصاري في ثالثة 
الجنوبيـــة، والنائـــب علـــي النعيمـــي في ســـابعتها، 
والنائب بدر الدوســـري في التاسعة، باإلضافة إلى 

النائب عيسى الدوسري في العاشرة.
وعـــن المترشـــحين للمجلـــس البلـــدي، فقـــد بّينت 
مـــن  أعضـــاء   4 وجـــود  واألرقـــام  اإلحصـــاءات 
المجلـــس البلدي الجنوبي قد أعلنـــوا عن عودتهم 
للســـباق االنتخابـــي، وهـــم عضـــو ثالثـــة الجنوبية 
عبـــدهللا عبداللطيف، وخالد جناحي في سادســـة 
الســـابعة،  فـــي  بوبشـــيت  وعبـــدهللا  الجنوبيـــة، 
البلـــدي  إلـــى إعـــالن رئيـــس المجلـــس  باإلضافـــة 
الجنوبـــي بدر التميمي عن عزمـــه خوض المعترك 

ولكن على كعكة البرلمان.

أكثـر من ربع النـواب الحالييـن سيجـددون ترشحهـم

14 متنافسا في 3 دوائر على الكرسي البلدي.. و10 نيابًيا

50 شخصا يعتزمون خوض االنتخابات البلدية

“الجنوبية” تشهد سخونة في السباق البلدي... ومنافسة “النيابي” تشتد بـ “المحرق” 

مروة أحمد

بّينت اإلحصاءات واألرقام أن ســـابعة الشـــمالية تشهد منافســـة حادة على الكرسي البلدي، إذ 
بّينت وجود 6 منافســـين إلى جانب العضو البلدي للدائرة زينة جاســـم، مع حســـن 
العلوي، وعلي العريبي، وإسراء أحمد، باإلضافة إلى إفتخار الحجيري، وزكريا 

الخباز. وفي ثامنة الجنوبية اشـــتدت المنافســـة على نفس الكرســـي بعدد 4 
مواطنين أعلنوا ترشحهم وهم علي الرميحي، جاسم عريك، عبدهللا السعد، 

باإلضافة إلى جاســـم بوحمود. ونفس المنافســـة اشتدت في أولى الجنوبية، 
حيث يتنافس 4 مواطنين على تمثيل الدائرة بلدًيا وهم نبيل الشنو، بدر 

هجرس، عبدهللا الدراج، باإلضافة إلى محمد الرويمي.
أمـــا فـــي ثامنة المحرق فشـــهدت ســـخونة في عـــدد المواطنيـــن الذين 
أعلنـــوا ترشـــحهم لخوض المعتـــرك النيابـــي، فقد بّينت األرقـــام وجود 5 
أعلنوا ترشحهم وهم محمد المالكي، رائد األحمد، فهد ربيعة، سمير خادم، 

باإلضافـــة إلى علي القطان. ونفس العدد يتنافســـون على الكعكة النيابية 
في خامسة المحرق، وأولهم كان النائب خالد بوعنق الذي أعلن ترشحه 

لنفس الكرسي في نفس الدائرة، إلى جانب جمال المطوع، أحمد نجيب، هنادي 
الجودر، وراشد القصاب.

بوعنق حاسما قراره: سأترشح في قاللي
المطوع ونجيب وهنادي والقصاب أبرز المترشحين بالدائرة

صالـــح  خالـــد  النائـــب  أعلـــن 
ترشـــحه  تجديـــد  عـــن  بوعنـــق 
النـــواب وبالتحديـــد فـــي خامســـة  النتخابـــات مجلـــس 
المحـــرق )قاللي وأمـــواج وديـــار المحرق(، مؤكـــًدا ثباته 
على مواقفه السياســـية واالقتصادية والخدمية لشـــعب 
البحريـــن، والتـــي عبـــر عنهـــا خـــالل الفصـــل التشـــريعي 

الخامس المنصرم.
وأكـــد بوعنـــق نيتـــه في اســـتكمال المســـيرة التـــي بدأها 
فـــي خدمة البحرين وشـــعب البحرين، عبـــر تقديم جميع 
القوانيـــن والمقترحـــات والتشـــريعات التـــي تصـــب فـــي 
الصالح الوطني، ومحاربة أوجه الفســـاد بجميع أشـــكالها 
وصورهـــا. ولفـــت بوعنـــق إلـــى أن مســـتجدات المرحلـــة 
الحاليـــة تتطلـــب التكاتـــف وااللتفاف حول المترشـــحين 
األكثر كفاءة ومقدرة في خدمة المواطنين، وفي التعبير 

عن تطلعاتهم واحتياجاتهم، وإنفاذها على أرض الواقع.
وبيـــن أن ملفـــات التوظيف واإلســـكان وتحســـين الوضع 
برنامجـــه  أولويـــات  رأس  علـــى  ســـتكون  المعيشـــي 

االنتخابي.
يذكـــر أن خامســـة المحـــرق تشـــهد منافســـة حـــادة فـــي 
االنتخابـــات النيابيـــة، حيـــث ســـجلت 5 إعالنات ترشـــح 
ومنها بوعنـــق، وجمال المطوع، وأحمـــد نجيب، وهنادي 

الجودر باإلضافة إلى راشد القصاب.

مروة أحمد

هنادي الجودر 

مروة أحمد

زينة جاسم

خالد بوعنق
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“ كراسات” أول مجلة سعودية متخصصة في السينما
صدر العدد األول “يونيو 2022 “ من مجلة “ كراسات” 
وهـــي أول مجلـــة ســـعودية متخصصة في الســـينما 
تضم هيئتها االستشارية كل من أمين صالح، وأحمد 
المال، وســـعد الدوســـري، وإبراهيـــم العريس، وطارق 
الشـــناوي، ومشـــرفها العام فيصل بالطيـــور، ومديرة 
تحريرهـــا وجـــدان المرحـــوم، وفريق هيئـــة التحرير 
مكـــون مـــن خالـــد ربيـــع الســـيد، أحمـــد العياد، بســـام 
الرحيلي، عبدالكريم قادري، فجر يعقوب، ومستشار 

التحرير أحمد أبوشادي. 
الشـــك أن صـــدور هذه المجلـــة خطوة جـــادة لتغيير 
خريطـــة الســـينما الخليجيـــة والمســـاهمة فـــي رفـــع 
المستوى الفني والمهني للســـينما بمختلف الوسائل، 

أصحـــاب  مـــن  عـــددا  تســـتكتب  وأنهـــا  خاصـــة 
البصمـــة المؤثـــرة فـــي الســـينما العربية 

والخليجية، ويشارك فيها كبار كتابنا 
المعاصرين.

حمـــل العـــدد الكثير مـــن المواضيع 
نقرأ منها..”ســـينما سعودية..عين 
المســـتقبل”، وهـــو تقريـــر  علـــى 
أعـــده فريـــق التحريـــر ، وحوار 
مـــع المنتـــج والمـــوزع صالـــح 
الفـــوزان، وحالـــة الالنقد في 
الســـينما الســـعودية لخالـــد 
السيد، والسينما السعودية 
في خط بيانـــي متصاعد 
لعرفـــان رشـــيد، وحـــوار 
إبراهيـــم  الفنـــان  مـــع 

الحســـاوي ، وموضوع آخر بعنوان األســـئلة الجديدة 
لكاتـــب الســـيناريو الســـعودي لوحيد الطويلـــة. بينما 

زينب  الشـــيخ علـــي عـــن الالمرئي في كتبت 
الصورة..الشعرية في أفالم 
ســـعودية، وفيلمي شـــمس 
ســـلمى لفوزيـــة أبـــو خالد، 
وإطـــالق جمعيـــة الســـينما 
ألحمـــد العيـــاد، وحـــد الطار 

يواجه المسكوت عنه..
وتســـتمر المجلـــة في الغوص 
ونقـــرأ  الســـينما  قضايـــا  فـــي 
كذلك “ الكبار عصب الســـينما” 
ســـينمائيون   “ صـــالح،   لناهـــد 
ســـردية  وكيفيـــات  خليجيـــون 
مختلفة” لغســـان خروب،” وجهة 
المســـتقلة”  الســـينما  فـــي  نظـــر 
إلبراهيـــم العريس، “ صورة المرأة 
فـــي ســـينما الرجـــل” لعال الشـــيخ، 
“ الممثـــل الجزائـــري فـــي الســـينما 
القـــادري،  لعبدالكريـــم  الفرنســـية” 

“ إمبراطوريـــة فن االفيـــش” لمحمد المـــر، “ الوثائقي 
المونتـــاج   “ البشـــتاوي،  لمحمـــد  عربيـــا”  اإلبداعـــي 
الشـــبكي لألزمنـــة المتعددة” لفجر يعقـــوب، “ راحلون 
ال يعرفـــون الغيـــاب” لطـــارق الشـــناوي. بينمـــا ســـاهم 
الروائـــي البحرينـــي أميـــن صالـــح بموضـــوع في باب 
الترجمـــة بعنـــوان “ التايوانـــي كارينـــدرو في ســـينما 
ثيـــو انجيلوبولـــس” ، وترجـــم علـــي زيـــن موضـــوع “ 
كيف غير ســـتانلي كوبريك الســـينما”، وموضوعا ثان 
لعلـــي زين حمل اســـم “ أنـــا مارتن سكوســـيزي وهذه 
خبرتي الســـينمائية”، بينما ترجمت الهنوف الدغيشم 
“ سنســـت بلفارد..يفضح الجانـــب المظلم لهوليوود”. 
وأيضـــا “ محطمة النظام ..فيلم حزين جدا”.  وترجم 
محمـــد فتيليـــه “ ســـينما إفريقيـــا الســـوداء”. وأخيرا 

ترجم نجاح الجبيلي “ سيناريو الختم السابع.
 وبـــدوري حقيقـــة أهنـــئ اإلخـــوة القائميـــن على هذا 
اإلنجـــاز العمالق والعدد المتميز والممتاز الذي يســـير 
نحو الهدف الذي رسمه األشقاء في السعودية، حيث 
أخذت مياه بحيرة الســـينما الفسيحة تزحف في كل 
مـــكان وتهـــدي المتلقـــي باقة مـــن ثمار الفكـــر وروائع 

الفنون.

يجـــري مســـرح البيادر هـــذه األيام اســـتعدادات مكثفة لعرض مســـرحية 
“خبز... عن خبز بلون الرماد” التي ســـتقام في أواخر شـــهر يونيو الجاري 
بالصالـــة الثقافيـــة، والمســـرحية مـــن تأليـــف الكاتبة فاتن حســـين ناجي 
وإعداد وإخراج الفنانة عهود ســـبت، ومن تمثيل ســـلوى سليمان، أسماء 
الذوادي ويارا حســـن، وقد أشـــرف على متابعة دراما العمل الفنان جمال 
الصقـــر وقـــام بتصميـــم الســـينوغرافيا الفنـــان عبدهللا الـــدرزي ومهندس 
اإلضاءة عيســـى خليفة، وقام بالتأليف والتوزيع الموسيقي الفنان زكريا 

الشيخ. 
وصرحت الفنانة عهود ســـبت معد ومخرج العمل أنها ســـعيدة بالمشاركة 
فـــي هذا العمـــل وتقديم تراجيديا مختلفة بلون جديد وبعناصر نســـائية 
شـــابة متميزة، وهذا يدل على تشـــجيع مســـرح البيادر للطاقات الشـــابة 
والطاقات النسائية فهذا دعم للمرأة في قطاع الفنون، وقالت “إننا نعمل 
جاهدين من خالل البروفات إلظهار العمل بكل جوانبه للجمهور ونتمنى 
أن نقدم في هذا العمل لونًا جميالً وأسلوبًا مغايرًا وحركة تشجعنا للعمل 

على أننا قادرون على اإلبداع والنجاح.

مسرح البيادر يستعد
لعرض مسرحية “خبز”

خطوة جادة لتغيير خريطة السينما الخليجية

مسلســل ”دافــي الشــعور“ درامــا خليجيــة مــن كتابــة جاســم الرشــيد وإخــراج حســين الحليبــي، 
درامــا انســانية تحكــي واقع العائلة الخليجية البســيطة التي تحــاول أن تقاوم متغيرات الحياة 
وتقلباتهــا فــي إطــار اجتماعــي تشــويقي، ومــن كواليس التصوير وفــي أحد أزقة مدينة عيســى 
قامت عدسة البالد بزيارة موقع العمل الجديد، حيث كشف لنا مخرج العمل عن قصة المسلسل 
الــذي يتكلــم عــن الصــراع الطبقي بين الرأســمالية والوســطى والكادحة، وأضــاف: ”العمل يأخذ 
جانبا فلســفيا وأنا أميل لهذا النوع، حيث إنني ال أحب تقديم  أعمال ســطحية، بل على العكس 
يكون بها عمق وأبعاد في كل شــخصية وأبعاد نفســية وحاالت اجتماعية أجســدها وأتطرق لها 
مــن خــالل هــذا العمــل. وعــن المشــاركين في هــذا العمل قــال الحليبي: هنــاك كوكبة مــن النجوم 

الخليجية“. 

وعـــن األعمـــال التـــي يتـــم تصويرهـــا في 
البحريـــن قـــال الحليبـــي: ”أتوقـــع أن هـــذا 
األمر جًدا مهم؛ ألن وجود أعمال خليجية 
تتنفـــذ في مملكة البحريـــن يعني أن هناك 
الكثير من الطاقات الموجودة في المملكة، 
وهي طاقات ليســـت بقليلة، فهناك الكثير 
مـــن المبدعين يجدون الفرصة للمشـــاركة 
فـــي هذه األعمـــال ومن هنا أوجه شـــكري 
لهيئـــة شـــؤون اإلعـــالم لتســـهيالت التـــي 

تقدمها“. 
النجمـــة زهرة عرفـــات قالت بأنها منذ عام 
2014 وهـــي تملـــك نـــص المسلســـل الـــذي 
توقف ألســـباب مجهولـــة وبعد مرور فترة 
مـــن الزمن عـــرض عليها مرة أخـــرى الدور 
مـــع إضافـــة تعديـــالت بســـيطة، وقالـــت: 
”منـــذ مـــدة لـــم أقـــرأ نصـــا بهـــذه الدســـامة 
في المشـــاهد الرئيســـة وقوة في الحاالت 
اإلنســـانية التـــي يناقشـــها، ودوري هنا هو 
أم وســـيدة مكافحة تســـعى إلى مســـاعدة 

أبنائهـــا  تربيـــة  بواجـــب  وتقـــوم  زوجهـــا 
والدفاع عنهم“.

وقـــال النجـــم المحبوب عبدهللا بوشـــهري 
الذي ينشـــر يومياته في السوشـــال ميديا 

لكواليس المسلسل أنه يجسد
األكبـــر  األبـــن  وهـــو  فـــواز  الدكتـــور  دور 
والمســـؤول عـــن العائلـــة بجانـــب والديـــه 
وهـــو الذي قام بتربيـــة إخوانه وهم صغار 
رغـــم تقارب العمـــر بينهم، وأضـــاف: ”هذه 
هـــي التجربة هـــي الثانية لي مـــع المخرج 
حســـين الحليبـــي بعد مسلســـل دار غريب 
وأيًضا مع الكاتب في مسلســـل تو النهار“، 
وعـــن أعمالـــه فـــي البحريـــن قـــال: ”عملت 
فـــي البحريـــن ثالثـــة أعمال هـــم: الخطايا 
العشـــر ودار غريـــب واآلن دافي الشـــعور، 
البحريـــن بيئـــة خصبـــة ومـــكان مناســـب 
لتصوير المسلسالت لما فيها من تنوع في 
مواقع التصوير، وعلى الصعيد الشخصي 
فأنا أحـــب البحرين ولها مكانة خاصة في 

قلبي“.
يقـــدم الفنـــان القديـــر جمال الردهـــان دور 
عبدالحـــي فـــي المسلســـل، رجـــل تتلخص 
حياتـــه فـــي عبـــارة “عزيـــز قـــوٍم ذل”، فقد 
كان يجب أن يكون رجاًل مليارديًرا، قصة 
إنسانية فيها مأساة، فهو يحاول أن يربي 
أبنـــاءه بكرامـــة رغـــم الفقـــر المدقـــع الذي 
يعايشه رفقة زوجته الفنانة زهرة عرفات 
لتجســـد أيًضـــا معنـــى أن يكـــون وراء كل 
رجـــل عظيم امرأة، فهو الذي ينطبق عليه 
مســـمى دافي الشـــعور، فرغم كل ما جرى 
عليـــه ال تـــزال مشـــاعره دافئـــة وحاضـــرة 

دائًما ألوالده.
وبالنســـبة للمسلسالت التي يتم تصويرها 
في المملكة قـــال الردهان: ”هذا األمر جًدا 
جميـــل؛ ألن البحريـــن ال تـــزال محافظـــة 
علـــى عنصر التراث لديها باإلضافة لجمال 

أرواح شعبها وأماكنها المميزة“.
وقال الفنان محمد صفر: ”لهذا العمل معي 
قصـــة طويلـــة، فقد كان مـــن المفترض أن 
يتـــم البدء فيه ســـنة 2013 وقـــد مر عليه 
اآلن ما يقارب الســـنوات العشـــر، ففي كل 
مرة كان المؤلف بالتعديل فيه وأرى اليوم 
أنـــه وصل لمرحلـــة رائعة من النضج، وعن 
دوره قال: ”دوري هو فارس شـــخصية بها 
العديـــد مـــن التقلبات وهنـــاك عالقة حب، 
ولكـــن لـــم يتم التركيـــز عليها بشـــكل كبير 
متجهيـــن أكثـــر ألمـــور اجتماعيـــة عائليـــة 
داخـــل المنـــزل ولكـــن هنـــاك الكثيـــر مـــن 

المفاجآت والتشويق“.
وتقـــدم هيا القايـــدي دور بنـــت تحب ولد 
جيرانهـــا غيـــر المناســـب لهـــا، وتعتبر هذه 
التجربـــة األولـــى للفنانـــة اإلماراتيـــة فـــي 
المشـــاركات  مـــن  العديـــد  بعـــد  البحريـــن 

الخليجية.
وقال النجم حســـن محمد المسلســـل عمل 
جديـــد وتجربة جديدة مـــع الحليبي الذي 
عملـــت معـــه فـــي أعمال ســـابقة، وســـعيد 
بهـــذه التجربـــة؛ ألنه يضم عـــددا كبيرا من 
الفنانين مـــن الخليج العربي، والدور الذي 
أقدمـــه هـــذه المـــرة مختلـــف عـــن األدوار 
الســـابقة، فشـــخصية يوســـف أعتقـــد أنها 
ســـتالمس شـــريحة كبيـــرة مـــن المجتمـــع 
وخاصة المجتمع البحريني؛ كونه شخصا 
مصابا بمرض السكلر وينقل المعاناة التي 
يشـــعر بهـــا المصـــاب وكيـــف تكـــون نظرة 

اآلخرين لهم“.
أمـــا الفنانـــة العراقية ميرا طالـــب، فقالت: 
فـــي  لـــي  األولـــى  تعتبـــر  التجربـــة  ”هـــذه 
البحريـــن وهذا أجمل التجـــارب لي؛ كونها 
مع نخبة جميلة من الفنانين الذين تعلمت 

منهـــم الكثيـــر“، وعن دورها قالـــت: ”دوري 
في المسلســـل قريب من شـــخصيتي، فهو 
يتكلـــم عـــن شـــخصية طيبـــة جـــًدا تحـــب 
الخير وتحـــاول إيصاله للجميع، ال ترضى 

بالظلم. 
وأكدت فوز جناحي، أن المسلسل يتحدث 
عن عائلة بسيطة تواجه مشكالت إنسانية 
واجتماعية ومادية، ويتقاطع في طريقها 
نوعيـــن مـــن النـــاس، الطيبة التـــي تحاول 
مســـاعدتهم وتقف إلى جانبهم والشـــريرة 
التـــي تحـــاول بشـــتى الطـــرق إيذائهم في 
إطار درامـــي محبوك بعنايـــة كبيرة. وعن 
دورهـــا قالـــت: ”دوري هـــو فايـــزة البنـــت 
الوحيـــدة فـــي العائلـــة، طموحـــة، ولكنهـــا 
القلب الحنـــون لكافة أفراد العائلة، ولكنها 
فـــي الوقت ذاته شـــخصيتها قوية وتحب 

الدفاع عن نفسها وحقوقها“.

“دافي الشعور” دراما تنقل معاناة العائلة الخليجية بطابع فلسفي إنساني
الحليبي: األعمال الخليجية في البحرين هو استثمار للطاقات الوطنية الموهوبة

مخرج العمل حسين الحليبي

مشهد آخر من المسلسل القادمالبالد مع الفنان عبدالله بوشهري خلف الكاميراتفي أحداث مشوقة منتظرة

البالد مع الفنانة القديرة زهرة عرفاتالفنان القدير جمال الردهان

عهود سبت 
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قال البنـــك المركزي األوروبي أمس 
إنـــه ســـيبدي “مرونة” في سياســـته 
النقدية من أجـــل تخفيف الضغوط 
الســـيادية  الديـــون  أســـواق  علـــى 
وتصميـــم أداة جديدة لتجنب أزمة 
إضافية في منطقة اليورو. وأوضح 
بعـــد اجتمـــاع مخصـــص  المصـــرف 
فـــي  المقلقـــة  الزيـــادة  لمناقشـــة 
تكاليف االقتراض للـــدول االعضاء 
في منطقة اليـــورو المثقلة بالديون 

أنـــه “ســـيطبق المرونـــة” فـــي مجال 
إعادة االســـتثمار في السندات التي 
اشـــتراها في إطار برنامج الطوارئ 

الذي أطلقه خالل الجائحة.
كما أصدر البنـــك المركزي األوروبي 
تعليماتـــه لفرقـــه بـ”تســـريع” تصميم 
التجزئـــة”  “لمكافحـــة  جديـــدة  أداة 
فـــي  كبيـــرة  فـــوارق  أي  لمواجهـــة 
ودول  الشـــمال  دول  بيـــن  الفوائـــد 

الجنوب في منطقة اليورو.

“المركزي األوروبي” يتعهد “المرونة” في سياسته النقدية

وقعت كل من مصر وإســـرائيل واالتحاد 
األوروبـــي مذكرة تفاهم ثالثية أمس في 
القاهـــرة لتصديـــر الغـــاز إلـــى أوروبا، في 
محاولة اليجاد بدائل للوقود الروسي في 
ظل الحرب في أوكرانيا. شـــهدت رئيسة 
المفوضيـــة األوروبية أورســـوال فون دير 
اليين توقيع مذكرة التفاهم بشأن تجارة 
ونقـــل وتصدير الغـــاز الطبيعي بين مصر 
تحـــت  األوروبـــي  واالتحـــاد  وإســـرائيل 
مظلـــة منتدى غاز شـــرق المتوســـط الذي 
تأســـس عام 2019 في القاهرة، بحســـب 

بيان لوزارة البترول المصرية.
ويهـــدف التعاون إلى نقـــل الغاز الطبيعي 
من إســـرائيل إلى أوروبا بعد تسييله في 
المحطـــات المصرية المعدة لذلك. وتقوم 
إســـرائيل منذ 2020 بضخ الغاز الطبيعي 

مـــن أجـــل تســـييله واعـــادة  إلـــى مصـــر 
إلـــى أوروبـــا، بموجـــب اتفـــاق  تصديـــره 

قيمته 15 مليار دوالر.
مســـاع  وســـط  الثالثـــي  االتفـــاق  وأتـــى 
أوروبيـــة “للتخلـــص مـــن اعتمادهـــا على 
الوقود األحفوري الروســـي”، بحســـب ما 
قالت فون دير اليين في مؤتمر صحافي 
مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
متطلعة إلى دول شـــرق البحر المتوسط 

للمساعدة في سد فجوة الطاقة.
وأشـــادت فـــون ديـــر الييـــن، التـــي تقـــوم 
مصـــر،  إلـــى  األولـــى  الرســـمية  بزيارتهـــا 
باالتفـــاق ووصفتـــه بأنـــه “خطـــوة كبيرة 
الطاقـــة  إمـــدادات  حيـــث  مـــن  لألمـــام 
ألوروبـــا، وأيًضـــا بالنســـبة لمصـــر لتصبح 

مركًزا إقليمًيا للطاقة”.

اتفاق ثالثي بين مصر وإسرائيل و”األوروبي” لتصدير الغاز

هنَّأهم بتعيين فاطمة الصيرفي وزيرة للقطاع

وزير الصناعة يشيد بدور منتسبي “السياحة”
قام وزيـــر الصناعـــة والتجارة زايد 
راشـــد الزياني بزيارة إلى منتسبي 
هنأهـــم  حيـــث  الســـياحة،  وزارة 
بتعييـــن فاطمـــة جعفـــر الصيرفـــي 
وزيرة لقطاع الســـياحة متمنيًا لهم 
دوام التوفيـــق والنجـــاح، وتحقيق 
المزيـــد مـــن األهـــداف واإلنجازات 
تحقيقـــًا ألهـــداف وتطلعـــات قيادة 
وزيـــر  وعبـــر  البحريـــن.  مملكـــة 
شـــكره  عـــن  والتجـــارة  الصناعـــة 
وتقديره لجميع منتســـبي السياحة 
علـــى كل مـــا بذلـــوه مـــن جهـــد في 
ســـبيل تطوير هذا القطاع الحيوي 

والمهـــم فـــي دعم اإلســـتراتيجيات 
الكبـــرى لمملكـــة البحريـــن، مؤكـــدًا 
الســـياحة  بكفـــاءات  اعتـــزازه 

ومنتسبيها، متمنيًا لهم كل التوفيق 
والنجاح ومزيدًا من العمل الدؤوب 

لما فيه مصلحة ورفعة الوطن.

خالل مؤتمر “Meet ICT” ومعرض “BITEX” البحرين 2022

استعراض المشاريع اإللكترونية المقدمة لألفراد واألعمال والجهات الحكومية
شـــاركت هيئة المعلومـــات والحكومة 
النســـخة  فعاليـــات  فـــي  اإللكترونيـــة 
تكنولوجيـــا  مؤتمـــر  مـــن  العاشـــرة 
 )Meet ICT( المعلومـــات واالتصـــاالت
ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا 
أقيـــم  والـــذي   ،2022 للعـــام   )BITEX(
نحـــو  المســـير  “قيـــادة  شـــعار  تحـــت 
االقتصـــاد الرقمـــي مـــن خـــالل الذكاء 
مـــع  يتماشـــى  وبمـــا  االصطناعـــي” 
االتصـــاالت  قطـــاع  إســـتراتيجية 
المعلومـــات واالقتصـــاد  وتكنولوجيـــا 
عـــن  المنبثقـــة   2022-2026 الرقمـــي 
خطـــة التعافـــي وبتنظيم مـــن كل من 
التقنيـــة  لشـــركات  البحريـــن  جمعيـــة 

“ِبِتك” وشركة “وورك سمارت” لتنظيم 
الفعاليـــات، خـــالل الفتـــرة مـــن الفترة 
مـــن 14 إلـــى 16 يونيـــو 2022 بمركـــز 
البحريـــن للمؤتمـــرات بفنـــدق الخليج. 
واستعرضت الهيئة من خالل جناحها 
المشـــارك بالمؤتمر والمعـــرض الدولي 

مجموعـــة مـــن المشـــاريع اإللكترونية 
التـــي قدمتهـــا لخدمـــة فئـــات األفـــراد 
واألعمال والجهـــات الحكومية، ومنها 
تدشـــين النســـخة المطـــورة مـــن نظام 
االجتماع التفاعلي )eMeeting( والذي 
ُيعـــد مـــن أبـــرز المبـــادرات الحكوميـــة 

فـــي المجـــال التقنـــي، إذ عرفـــت زوار 
المعـــرض على أبـــرز مزايا هـــذا النظام 
المطـــور ومنها ســـهولة الحصول على 
وثائـــق االجتماعـــات والتواصـــل عبـــر 
الرســـائل الفورية وتدوين المالحظات 
ومشـــاركتها مع أعضاء االجتماع  في 
أي وقـــت ومـــكان وإمكانيـــة الوصول 
إلـــى الملفـــات الخاصة فـــي حالة عدم 
مـــن  وغيرهـــا  باإلنترنـــت  االتصـــال 
أيضـــًا  الهيئـــة   وتطرقـــت  المميـــزات. 
إلـــى أبـــرز الخدمـــات اإللكترونية التي 
وفرتها لفئة األعمال عبر موقع البوابة 
bah- “الوطنيـــة للحكومة اإللكترونية 
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زايد الزياني

“طلبات” تطلق أولى جوائزها اإلقليمية بمجال الرياضات اإللكترونية
إمكان اختيار الالعب المفضل ضمن 5 فئات حتى 6 يوليو 2022

التقنيـــة  المنصـــة  “طلبـــات”،  أعلنـــت 
الرائـــدة محلًيـــا وإقليمًيـــا فـــي مجال 
التجارة الســـريعة وتوصيل األطعمة، 
عن تعاونها مع منصة “جريت جيمرز” 
إلطـــالق أولـــى مبادراتهـــا فـــي مجال 
دول  فـــي  اإللكترونيـــة  الرياضـــات 
واألردن.  والعـــراق  ومصـــر  الخليـــج 
وتعتزم “طلبات” المساهمة في تعزيز 
النمو المتسارع للرياضات اإللكترونية 
في المنطقة، وتقـــدم مبادرتها األولى 
من نوعها لالحتفاء بأبرز الالعبين في 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا من 
خالل إحدى أكبـــر االحتفاالت لجوائز 

الرياضات اإللكترونية في المنطقة.
جريـــت  “جوائـــز  مبـــادرة  وانطلقـــت 
جيمـــرز مـــن طلبـــات” يـــوم 13 يونيو، 
لتســـلط الضوء علـــى أفضل الالعبين، 

والمعلقين والمدربين هذا العام. 
وُيتـــاح التصويت ضمن 5 فئات تمّثل 
العبيـــن مـــن مختلـــف أنـــواع األلعاب 
األكثر انتشـــاًرا، حيث تتولى لجنة من 
خبراء األلعـــاب المحليين المختصين 
بـــكل لعبـــة عمليـــة اختيـــار الالعبيـــن 
المرشحين للتصويت، والتي ستنتهي 

يوم 6 يوليو 2022. 
وســـيقام حفـــل تقديـــم الجوائـــز الذي 
ســـيتم بّثه مباشـــرًة عبر عدة منصات 
يـــوم 16 يوليـــو، بتتويـــج فائـــز واحد 

بجائزة “أفضل العب” لهذا العام.
للشـــراكات  اإلقليمـــي  المديـــر  وقـــال 
االســـتراتيجية في طلبات تايس فان 
دام “يســـّرنا إطـــالق أول احتفـــال من 
طلبات لجوائز الرياضات اإللكترونية 
في المنطقة، انطالًقا من سعينا الدائم 

إلـــى تكريم أفضـــل المواهب المحلية، 
ال سيما أن الرياضات اإللكترونية هي 
أحد المجاالت التي لدينا اهتمام كبير 

بها”. 
تطبيـــق  “ويتيـــح  دام  فـــان  وأضـــاف 
علـــى  الحصـــول  للجميـــع  طلبـــات 
الوجبـــات أو المقبالت أو مســـتلزمات 

البقالـــة فـــي أي وقت، وتشـــير بياناتنا 
إلى استفادة الكثير من عشاق األلعاب 
من فرصة االستمتاع بالوجبات أثناء 
التطبيـــق  لهـــم  اللعـــب، حيـــث يتيـــح 
إمـــكان الطلب وبكبســـة زر قبل البدء 
باللعـــب وضمان وصـــول طلباتهم في 
متحمســـون  نحـــن  المحـــدد.  الوقـــت 
للغاية لهذه الشراكة األولى من نوعها 
وما ســـتحققه، ونتطلع إلـــى مزيد من 

المبادرات في المستقبل”.
وســـيتم فتح بـــاب التصويت لعّشـــاق 
شـــهر  خـــالل  اإللكترونيـــة  األلعـــاب 
يوليو، كما يمكنهـــم متابعة آخر أخبار 
الترشيحات لجائزة “أفضل العب” من 
طلبات لهذا العام في األسابيع المقبلة 
https:// من خالل الموقع اإللكتروني

.talabat.greatgamers.net

“األهلي المتحد” يطلق فرعه الجديد في العدلية
مع منطقة رقمية خاصة تعمل على مدار الساعة

أعلـــن البنك األهلي المتحد أمس عن إطالق 
فرعـــه الجديـــد في منطقـــة العدليـــة، والذي 
يعـــد عالمـــة فارقة فـــي مســـيرة البنك نحو 
التحول، حيث تتميز هذه اإلضافة الجديدة 
إلـــى شـــبكة فـــروع البنـــك باحتوائهـــا علـــى 
منطقـــة رقمية خاصة هي األولى من نوعها. 
وُعِقد حفل االفتتـــاح بحضور مجموعة من 
أعضـــاء اإلدارة التنفيذية فـــي البنك األهلي 

المتحد، ومنتسبي البنك، واإلعالميين.
وتشكل الخدمات الرقمية العنصر األساسي 
في الفرع الجديد، والذي يمثل عالمة فارقة 
فـــي مســـيرة البنـــك نحـــو التحول الشـــامل، 
حيـــث يحتـــوي الفـــرع علـــى منطقـــة رقمية 
مخصصـــة تقـــدم خدماتهـــا لهم عبـــر أجهزة 
الصراف التفاعلية، وأجهزة الخدمة الذاتية، 
وغيرها من المزايا والخدمات، مما ســـيتيح 
للزبائـــن الحصـــول علـــى مختلـــف الخدمات 

المصرفيـــة علـــى مدار الســـاعة، طـــوال أيام 
األســـبوع. كما أعلن البنك بهذه المناسبة عن 
إطـــالق شـــخصيته الرقميـــة “أميـــن”، والذي 
ف العمـــالء علـــى مختلـــف الخدمات  ســـيعرِّ

والمنتجات عبر قنوات البنك الرسمية.
وبهـــذه المناســـبة، علق نادر موســـى، رئيس 
المصرفيـــة  الخدمـــات   – التوزيـــع  خدمـــات 

لألفـــراد في البنـــك األهلي المتحـــد، بالقول: 
“حفلنـــا لهـــذه الليلـــة يمثل شـــاهدًا آخر على 
مســـيرة البنك فـــي مجال التحـــول الرقمي. 
يقـــدم هذا الفرع تجربة جديـــدة كليًا تدمج 
واالفتراضـــي،  الحقيقـــي  العالميـــن  بيـــن 
وهـــي دليل آخـــر على أننا فـــي البنك األهلي 
المتحـــد مســـتمرون في تحقيـــق المزيد من 

اإلنجـــازات. عمالؤنـــا يتوقعـــون منـــا الكثير 
عبـــر قنواتنا الرقميـــة، مما دفعنـــا لنقدم لهم 
نفس التجربة المميـــزة بطريقة أقرب إليهم 
عبـــر فرعنا فـــي العدلية، والذي تشـــكل فيه 

الخدمـــات التفاعليـــة عمـــاد التجربـــة التـــي 
نعدهم بها”.

يذكـــر أنـــه باإلضافة إلـــى منطقـــة الخدمات 
الرقميـــة، فإن الفرع الجديد ســـيحتوي على 

قســـم خاص للخدمات المصرفيـــة المتميزة 
)بريميـــوم( ســـيوفر للعمـــالء خدمـــات راقية 
علـــى أعلـــى المســـتويات ومديـــري عالقات 

مخصصين.

تصوير: خليل إبراهيم



“تريند مايكرو” تطلق المنصة السيبرانية األقوى لتعزيز الرحالت الرقمية
للمؤسسات في المملكة والمنطقة

أعلنـــت ترينـــد مايكـــرو إنكوربوريتد، الشـــركة الرائدة 
عالمًيـــا فـــي مجال األمـــن الســـيبراني والمدرجة 

 TYO:( فـــي بورصـــة طوكيـــو تحـــت الرمـــز 
الرمـــز  تحـــت  تورنتـــو  وبورصـــة   )4704

 Trend Micro“ )TSE: 4704(، إطـــاق 
One”، وهي منصة ســـيبرانية موحدة 
تشـــمل قائمة مـــن الشـــركاء التقنيين 
واحـــدة  كمنظومـــة  يعملـــون  الذيـــن 
لتمكيـــن العمـــاء من فهـــم المخاطر 
الســـيبرانية بشـــكل أفضـــل والتعامل 

معها وخفض مخاطرها.
مختلـــف  عبـــر  المنظمـــات  أن  يذكـــر 

إلكترونيـــة  مخاطـــر  تواجـــه  القطاعـــات 
ُمثقلـــة  األمنيـــة  الفـــرق  أن  كمـــا  متناميـــة، 

المنتجـــات  مـــن  العديـــد  مـــع  التعامـــل  بأعبـــاء 
األمنيـــة المختلفة التي ال تتكامل مع بعضها البعض، 

ولذلـــك جـــاءت منصـــة “Trend Micro One” لتوفـــر تقييما 
للوضع األمني وتحليا شـــاما للمخاطر المحيطة بالنقاط المســـتهدفة في 
الشـــركات، فضًا عن اكتشـــاف التهديدات واالســـتجابة لها بما يضمن الحد 

من خطرها.
وقـــال نائـــب الرئيـــس والمدير اإلداري لتريند مايكرو في الشـــرق األوســـط 
وإفريقيـــا معتـــز بن علي “مرت الشـــركات مـــن جميع األحجام فـــي المملكة 
وكافة دول منطقة الشـــرق األوســـط وإفريقيا بنقلة نوعية بســـبب عمليات 
التحول الرقمي الســـريعة التي شهدناها في األشهر القليلة الماضية، ولكن 
هذه النقلة شكلت في الوقت نفسه بيئة عمل محفوفة بالتهديدات الُمعقدة 
التـــي يصُعـــب اكتشـــافها، أضف إلـــى ذلك أن عمليـــات االنتقـــال المتواصلة 
إلى الســـحابة الرقمية والعمليات الســـحابية الهجينة زاد من خطر هجمات 
مجرمـــي االنترنت، ولكننا على ثقة مـــن أن منصة Trend Micro One هي 

الـــدرع المثالـــي لمواجهتهـــا. وتعتبر هـــذه المنصة من 
الجيل التالي للحلول السيبرانية، وتجمع العديد 
مـــن المزايـــا التـــي توفـــر التغطيـــة األمنيـــة 
والتقييـــم للمخاطر، ما يســـاعد الشـــركات 
فـــي المنطقة من تعزيـــز وضعها األمني 
والقيـــام  الرقميـــة،  رحلتهـــا  وتســـريع 
بأعمالهـــا التجاريـــة واالزدهار بشـــكل 

آمن”.
وتعكس الهجمـــات التي تعرضت لها 
المنطقـــة مـــدى الحاجـــة إلـــى حلول 
ســـيبرانية متطـــورة لحمايـــة األصول 
الرقمية واســـتقرار المؤسســـات، ووفًقا 
لتقرير األمن الســـيبراني السنوي الصادر 
 ،2021 لعـــام  مايكـــرو  ترينـــد  شـــركة  عـــن 
نجحـــت الحلول األمنية من تريند مايكرو على 
مســـتوى منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا 
فـــي رصـــد وإيقاف أكثـــر مـــن 436 مليـــون )436,085,099( 
تهديـــد عبر البريد اإللكتروني، وإيقاف أكثر مـــن 80 مليون )80,191,815( 
هجمـــة باســـتخدام الروابط الضارة في جميع أنحـــاء المنطقة. كما نجحت 
الشـــركة فـــي تحديد وحجب أكثـــر من 20.5 مليـــون )20,572,364( هجمة 
 Smart - عبر البرمجيات الخبيثة. كما تمكنت حلول “شـــبكة المنزل الذكي
Home Network” من تريند مايكرو من حماية البيئات الهجينة واألجهزة 
المنزلية والشـــبكات عبر إيقاف ما يقرب من 18 مليون )17,976,951( من 
التهديدات الواردة والصادرة في الشـــبكات، إضافة إلى منع أكثر من 33.5 

مليون )33,524,876( حادثة سيبرانية تستهدف شبكات المنازل الذكية.
وكمنصة موحدة، توفر Trend Micro One قدرات قوية لتقييم المخاطر، 
كما أن منظومة الشـــركاء تعمل على توســـيع ميزاتها وجعلها األكثر شمواًل 

في مجال األمن السيبراني.

شهد اإلصدار الرابع والثاثون من الكتاب 
الســـنوي للتنافســـية العالميـــة، الصادر عن 
مركـــز التنافســـية العالميـــة التابـــع للمعهـــد 
الدولـــي للتنميـــة اإلداريـــة IMD، انضمـــام 
البحرين للمّرة األولى إلى الدول الُمقاســـة 
فـــي التقريـــر، وحلولها فـــي المركـــز الرابع 

عربيًا والثاثين عالميًا.
وكان األداء البحرينـــي فـــي عامـــه األول 
إيجابيـــا للغاية، حيث حّلت المملكة ضمن 
المراكز العشـــرة األولى في ثاثة وثاثين 
مؤشرًا من مؤشـــرات التنافسية الرئيسية 
والفرعيـــة بمـــا فـــي ذلـــك: االســـتثمار في 
اإلنترنـــت،  انتشـــار  ونســـبة  االتصـــاالت، 
والنمو السكاني، وعدد النساء الحاصات 
علـــى شـــهادات جامعيـــة، ونســـبة التبعية، 
ونمـــو مســـاحة الغابات، وتوافـــر المهارات 
الماليـــة، وتوافـــر الخبرة الدوليـــة، وتوافر 
إلـــى  والحاجـــة  المؤهليـــن،  المهندســـين 
إصاحات اقتصادية واجتماعية، وتوافر 
كبـــار المديريـــن األكفـــاء، وتوافـــر العمالـــة 
المناصـــب  فـــي  النســـاء  وعـــدد  الماهـــرة، 
واإلعانـــات  الفـــرص،  وتكافـــؤ  اإلداريـــة، 
والدعم الحكومي، ونســـبة بطالة الشباب، 

وأسعار الوقود، وضبط تضخم األسعار. 
ويـــرى البروفيســـور أرتورو بريـــس، مدير 
مركـــز التنافســـية العالميـــة التابـــع للمعهـــد 
الدولـــي للتنميـــة اإلداريـــة IMD بأن نتائج 
األداء البحرينـــي في التقريـــر تعتبر داللة 
علـــى قـــوة االقتصـــاد البحرينـــي، ودعمـــه 
للمرأة عموما، حيث نجد بأن أداء المملكة 
المؤشـــرات الخاصـــة بإشـــراك المـــرأة فـــي 
جوانب الحيـــاة االقتصادية عاٍل كما وأنه 
كان جيدًا جدًا فيما يخّص تكافؤ الفرص.
إقليميـــًا حّلـــت اإلمارات فـــي المركز األول 
)الثانـــي عشـــر عالميًا(، متبوعـــة بقطر )في 
المركز الثامن عشـــر عالميًا(، ثم السعودية 
التـــي تقدمـــت بمعّدل ثماني نقـــاط، لتحّل 

في المركز الرابع والعشرين عالميًا.
بسويســـرا،  الدنمـــارك  أطاحـــت  عالميـــًا، 
وحّلـــت األولى عالميًا متقدمـــة من المركز 
الثالث، تبعتها سويسرا في المركز الثاني، 

ومن ثم سنغافورة في المركز الثالث. 
ومـــن يتوّضـــح مـــن تقرير هـــذا العـــام بأن 
جائحـــة كوفيـــد ال تـــزال تتصـــّدر التقريـــر 
وذلك بســـبب نتائجها السلبية الهائلة على 
تلـــك  المحليـــة، وخصوصـــًا  االقتصـــادات 

التـــي تفـــرض قيودًا علـــى حركـــة األفراد، 
واألعمـــال، وتزيـــد المتحـــورات الجديـــدة 
التـــي ال تنفّك تظهر مـــن تأثير ذلك، بعدما 

كان الّظن بأن الجائحة إلى زوال.
إلـــى ذلـــك خلـــص التقريـــر أيضـــًا إلـــى أن 
الغـــزو الروســـي ألوكرانيـــا ومـــا نتـــج عنه 
لـــه  العالـــم  حـــول  ماليـــة  مـــن تضخمـــات 

تأثيـــر كبير جـــدًا على الشـــركات، وبالتالي 
لاقتصـــادات  التنافســـية  القـــدرة  علـــى 
الوطنية. وأن المخاوف التي تخّلفها هذه 
التضخمـــات هي أكبر من المخاوف بشـــأن 
انبعاثات االحتبـــاس الحراري والتفاوتات 
فـــإن  االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، وعليـــه 
الجهود العالمية المبذولة للحد من التأثير 

البيئي للشـــركات قد تتوقف على حســـاب 
التضخمـــات  ضغـــوط  بشـــأن  المخـــاوف 
المالية والصراعات الجيوسياسية القائمة 
األولويـــات  تحديـــد  ألن  وذلـــك  حاليـــًا. 
علـــى المـــدى القصيـــر يـــؤدي إلـــى إهمـــال 
تلـــك  مثـــل  األجـــل،  طويلـــة  االتجاهـــات 
المتعلقـــة باالســـتدامة البيئيـــة، إال أن ذلك 

قـــد يكون له تأثير عالمي شـــديد وســـلبي 
للغاية.

كذلـــك يشـــير التقرير إلـــى أن الضغوطات 
العامـــة الناتجـــة عـــن التضخمـــات المالية 
تزيـــد من حجم المشـــكات التي تســـببت 
بهـــا جائحـــة كورونـــا. ويقول كريســـتوس 
كابوليـــس، كبيـــر االقتصاديين لـــدى مركز 
التنافســـية العالمـــي التابع للمعهـــد الدولي 
للتنميـــة اإلداريـــة IMD “مـــن الواضح بأن 
التضخمـــات  عـــن  الناتجـــة  الضغوطـــات 
المالية تزيد من االختناقات التي تشهدها 
ساســـل التوريد في جميع أنحـــاء العالم، 
وأنهـــا تؤثر على أداء معظـــم االقتصادات 

التي شملها التقرير”. 
العالميـــة  التحديـــات  “ومـــن  وأضـــاف: 
األخـــرى ذات األثر على القدرة التنافســـية 
للدول متحورات كوفيد التي تظهر بحدة 
مختلفـــة فيمـــا يتعلق بعـــدد المصابين في 
مختلف أنحاء العالم، وما تحمله معها من 
قيـــود، واختاف السياســـات الوطنية في 
التعامل مع الجائحة )سياســـة التساهل أو 
فرض القيود المشـــددة(، والغزو الروســـي 

ألوكرانيا”.

البحرين تدخل سباق التنافسية العالمي وتحّل بالمركز الرابع عربيا
”IMD“ جاءت ضمن العشرة األوائل في 33 من مؤشرات كتاب معهد
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.2

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.44

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.495

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.165

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.032

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.84

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.307

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.49

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.481

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.314

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.623

أكـــد الرئيـــس التنفيذي للنمو الرقمي في شـــركة 
والاســـلكية  الســـلكية  لاتصـــاالت  البحريـــن 
“بتلكـــو” الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة، أن 
مشروع المنطقة التعليمية سيشكل نقلة نوعية 
فـــي القطـــاع التعليمـــي والتدريبـــي فـــي مملكة 

البحرين. 
جـــاء ذلـــك خـــال زيـــارة تفقديـــة إلـــى الموقـــع 
اإلنشـــائي للمنطقـــة التعليمية الجديـــدة الكائنة 
الرئيـــس  فيهـــا  رافقـــه  عيســـى،  مدينـــة  فـــي 
التنفيذي لشـــركة إدامة أمين العريض وعدد من 
المسؤولين لاطاع على أخر مستجدات العمل 

في المشروع. 
وخـــال الزيـــارة، قال الشـــيخ محمد بـــن خليفة 
آل خليفـــة “إن هذا المشـــروع إضافـــة مهمة إلى 
منطقـــة مدينـــة عيســـى التعليميـــة، حيث يجمع 
بيـــن جميع المؤسســـات التعليمية فـــي المنطقة 
المجاورة ويقدم مجموعة متنوعة من األنشطة 
للطـــاب من جميع األعمار. وفي هذا الصدد نود 
أن نتقـــدم بالشـــكر لشـــركة “إدامـــة” علـــى دعمها 
طوال هذا المشـــروع، بدءا من الدراسة المكثفة 
التـــي تـــم إجراؤهـــا فـــي المنطقـــة، ونتطلـــع إلى 
إتمام هذا المشـــروع المهم لشـــعب البحرين هذا 

الصيف”.
وأوضـــح الشـــيخ محمد بن خليفة أن اســـتدامة 
مســـيرة التطويـــر والنماء تتم من خـــال إعداد 

وتأهيـــل الطاب بما ينعكـــس إيجابا على تعزيز 
مهاراتهـــم، وتطوير معارفهـــم العلمية لتوظيفها 
مســـتقبا في زيـــادة كفاءة العمـــل وخلق بيئات 
عمل حاضنة للبحوث والتميز واإلبداع واالبتكار 
عبـــر برامج التدريب وورش العمل التي بدورها 
تســـهم في تعزيز مبادئ التنافســـية بين الطاب 

لتحقيق اإلنجازات.
وأشـــار الشـــيخ محمـــد إلـــى أنـــه ســـيتم تزويـــد 
المشـــروع بأحـــدث المراكز التعليميـــة والقاعات 
وورش  للمحاضـــرات  تأجيرهـــا  ســـيتم  التـــي 
العمل، والبرامج التدريبية، واإلنتاج المسرحي، 
والفنـــي. كمـــا ســـيتم التعـــاون مـــع المؤسســـات 
التعليميـــة لتقديـــم مجموعـــة من األنشـــطة في 
مجاالت مثـــل الفنـــون الليبراليـــة والتكنولوجيا 
التعليميـــة  البرامـــج  عـــن  فضـــا  والروبوتـــات، 
المخصصـــة لذوي الهمـــم. وهذا المشـــروع الذي 
يعـــد األول من نوعه فـــي المملكـــة، يقدم حلوال 
متكاملـــة للطـــاب وأوليـــاء األمور بعد ســـاعات 

الدوام المدرسي.
مـــن  األمـــور  أوليـــاء  ســـيتمكن  أنـــه  وأضـــاف 
االســـتفادة من الوقت الذي يقضونه في انتظار 
أطفالهـــم وذلـــك بالحصـــول علـــى شـــهادات في 
برامـــج للمهـــارات المهنية التي يدعمهـــا برنامج 
تمكيـــن للتدريـــب وأيضـــا مـــن خال اســـتخدام 

المناطق الخدماتّية لتسهيل احتياجاتهم.

مـــن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشـــركة إدامة 
أميـــن العريـــض أن “إدامة” تســـعى جاهدة لدفع 
عجلـــة التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــال الدعـــم 
والتدريبـــي  التعليمـــي  للقطـــاع  الامحـــدود 
واالســـتثمار في رأس المال البشـــري إيمانا منها 
بأنه يشـــكل دعامة أساســـية للنهوض بالمجتمع. 
كمـــا أثنـــى بـــدوره علـــى اإلســـهامات المتمّيـــزة 
لرئيـــس مجلـــس أمنـــاء مدرســـة بيـــان البحرين 
والرئيـــس التنفيـــذي ومؤســـس شـــركة مياســـم 
القابضـــة الشـــيخة مـــي بنـــت ســـليمان العتيبـــي 
لدورها الفعـــال في تحســـين وتطوير الخدمات 

التعليمّية. 
يذكـــر أن المشـــروع يحتـــوي أيضـــا علـــى مراكز 
أعمـــال ومراكز خدمة ألوليـــاء األمور والطاب، 
كمـــا تتميـــز الحديقـــة بمســـاحات خضـــراء مـــع 
المشـــي  رياضـــة  لممارســـة  محـــددة  مســـارات 

والجري. 
وأضـــاف الرئيس التنفيـــذي أنه تم إكمال 60 % 
من المشروع ومن المتوقع االنتهاء من المرحلة 

الثانية في شهر أغسطس من العام الحالي. 
وأعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي، في ختـــام الزيارة، 
عن شـــكره وتقديره للشـــيخة مي بنت ســـليمان 
العتيبـــي وللشـــيخ محمد بـــن خليفـــة آل خليفة 
ولشـــركة أمانات على جهودهم الكبيرة في هذا 

المشروع المهم.

إنجاز 60 % من مشروع المنطقة التعليمية بمدينة عيسى
يشكل نقلة نوعية للقطاع بدعم شركة “إدامة”



حصـــل الباحث البحرينـــي والنقابي عبـــدهللا المعراج على 
درجـــة الماجســـتير بامتياز مع “مرتبة الشـــرف األولى” في 
تخصـــص اإلعالم والعالقـــات من الجامعـــة األهلية، وذلك 
من خالل أطروحته العلمية التي حملت عنوان “اتجاهات 
بالعمـــل  المـــرأة  مشـــاركة  حـــول  البحرينـــي  العـــام  الـــرأي 

النقابي... دراسة ميدانية”.
وقد اســـتهدفت دراســـته التعرف على اتجاهـــات العاملين 
نحو أهـــداف النقابات العمالية وأهميـــة دور المرأة المهني 
والنقابـــي بالمؤسســـة، والكشـــف عن أبرز المشـــكالت التي 
تعانـــي منها المرأة العاملـــة بالمجال النقابي ورصد اآلليات 
المناســـبة فـــي الحد مـــن الصعوبات والمشـــاكل والنزاعات 
العماليـــة مع صاحـــب العمل وممثليه، إضافـــة إلى التعرف 
علـــى مـــدى رضـــا العاملين بالقطـــاع الخاص عـــن القوانين 
والتشـــريعات التـــي تمكن المـــرأة من أداء دورهـــا النقابي، 
ورصـــد اتجاهـــات العامليـــن بشـــأن كيفيـــة تناول وســـائل 
اإلعـــالم للعمـــل النقابـــي لـــدور المـــرأة النقابـــي فـــي مملكة 
البحريـــن.  و توصـــل الباحث عبر دراســـته إلـــى العديد من 
النتائج أبرزها أن غالبية عينة الدراسة لديهم معرفة ببنود 
قانـــون النقابـــات العمالية، وأنهـــم أكدوا على وجـــود نقابة 
عماليـــة بالمؤسســـة التي يعملـــون بها، كما أن قســـمًا كبيرًا 
منهم يساعدون بوضع الحلول للقضايا العمالية بالمؤسسة 
التـــي يعملـــون بهـــا، كذلـــك أكـــدوا علـــى أن النقابـــة تتبنى 
القضايا المشـــروعة للعمال، كمـــا أن مختلف األهداف التي 
تســـعى إليها النقابات العمالية لتحقيقها من توعية العمال 

بمملكة البحرين كانت على درجة كبيرة من األهمية.
وتبيـــن كذلـــك مـــن النتائـــج المتعلقـــة بالصعوبـــات التـــي 
تواجههـــا النقابـــة للنهـــوض بقضايـــا المـــرأة العاملـــة، كانت 
نشـــاط وطبيعة عمل المؤسســـة، وعدم توافر كادر نسائي 
بتشـــكيلة مجلـــس إدارة النقابـــة العماليـــة، ثم عـــدم وجود 
إلمام بقضايا المـــرأة العاملة، وعدم توافر مقر دائم للنقابة 
العماليـــة، إضافـــة إلـــى ذلـــك أن أبـــرز األســـباب الجوهرية 
المؤديـــة إلـــى عزوف المـــرأة عن المشـــاركة بالعمل النقابي 
كانـــت عـــدم التفـــرغ، ثم قلة خبـــرة المرأة بالعمـــل النقابي، 
وأيضًا عدم وجود مســـاندة وتشـــجيع مـــن الملّمين بالعمل 

النقابي.
فيمـــا كانـــت أهـــم توصيـــات الباحـــث البحريني عبـــر هذه 
الدراســـة هـــو ضـــرورة عمـــل حمـــالت توعويـــة مـــن خالل 
مختلـــف وســـائل اإلعالم لتوضيـــح أهمية مشـــاركة المرأة 
البحرينيـــة فـــي العمـــل النقابـــي ودورهـــا الفعال فـــي ذلك، 

وعرض تجارب نســـائية بحرينية عملـــت في مجال العمل 
النقابـــي مـــن خـــالل عمـــل لقـــاءات صحافيـــة ومقابـــالت 
تلفزيونيـــة معهـــا، إضافة إلـــى توعية النســـاء البحرينيات 
العامـــالت، خصوصـــًا الجـــدد بمختلـــف القوانيـــن والبنـــود 

المتعلقة بالعمل النقابي. 
مـــن جانبـــه، أشـــاد الممتحـــن الخارجـــي للرســـالة العلميـــة 
األســـتاذ الدكتـــور محمـــد زين بجهـــد الباحث الـــذي وصفه 
بالعلمـــي الرصيـــن، مثّمنًا طريقـــة الباحـــث التحليلية التي 
جاءت باحترافية وبصورة فريدة من نوعها حسب وصفه.
كما أشـــاد مـــن جانبه األســـتاذ الدكتور عبدالصادق حســـن 
الممتحـــن الداخلـــي للجامعـــة األهليـــة بتسلســـل الرســـالة 
وسالســـتها، حيث عبر عن اســـتمتاعه الكبير في االستماع 

لمناقشة الرسالة. 
فـــي المقابـــل، عّبـــر الباحـــث عـــن عميـــق شـــكره الجزيـــل 
وامتنانه للجامعة األهلية بقيادة ربانها الرئيس المؤســـس 
البروفيســـور الدكتـــور عبـــدهللا يوســـف الحـــواج ورئيـــس 
الجامعـــة البروفيســـور الدكتـــور منصـــور العالـــي، وكذلـــك 
ألســـاتذته الدكتـــور زهيـــر حســـين ضيف والدكتـــور كاظم 
مؤنـــس والدكتور عبدالصادق حســـن والدكتور عبدالكريم 
الزياني، وثّمن على وجه التحديد جهود الدكتور المشرف 
زهير ضيف الذي قدم كل خبرته العلمية والعملية لوصول 

هذه الرسالة لمصاّف التميز.

المعراج ينال الماجستير بمرتبة الشرف األولى:
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أعلن صندوق العمل )تمكين( أمس عن مبادرة 
جديـــدة إلعـــداد وتوظيـــف عـــدد مـــن الكوادر 
البحرينيـــة في مجال العلوم اإلكتوارية للعمل 
ضمـــن شـــركات التأمين فـــي مملكـــة البحرين. 
وتم إطالق هذه المبادرة بالشراكة مع مصرف 
البحريـــن المركـــزي ومعهـــد اإلكتوارييـــن فـــي 
لنـــدن، ومعهد البحريـــن للدراســـات المصرفية 

والمالية.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد 
محمـــد المعـــراج “لوحظ فـــي الفتـــرة الماضية 
وجـــود حاجـــة ماّســـة لتطويـــر الكفـــاءات في 
قطاع متطلبات التأميـــن اإلكتواري، باإلضافة 
إلـــى الضـــرورة إلـــى تأهيل مناســـب مـــن أجل 
الحصول علـــى المؤهل األكاديمي المتخصص 
فـــي هـــذا المجـــال، ووجدنـــا أنهـــا واحـــدة من 
الثغـــرات الموجـــودة في قطـــاع التأمين وهي 

عدم توافر األعداد الكافية في هذا القطاع”.
وأضـــاف “إن هذه المبادرة تعـــّد من الخطوات 
المهمـــة إلعـــداد كـــوادر بحرينيـــة مؤهلـــة فـــي 
تخصصـــات أساســـية لقطـــاع التأميـــن، منوهًا 
بأن هذه المبادرة تتوافق مع الجهود المبذولة 
لخلـــق فـــرص عمـــل للمواطنيـــن فـــي الســـوق 
المحلـــي تنفيـــذًا لمـــا جاء فـــي خطـــة التعافي 

االقتصادي -2022 2026”. 
إلصـــدار  يســـعى  المصـــرف  أن  وأوضـــح 
المبـــادرة  هـــذه  لتنفيـــذ  الالزمـــة  التشـــريعات 
بنجاح مشيرًا إلى أنها تستوجب إنشاء وحدة 
إكتواريـــة داخليـــة في شـــركات التأمين تكون 
مســـؤولة عن األعمـــال اإلكتوارية على أن يتم 
تضمينها في الهيكل اإلداري للشركة، باإلضافة 
لتأهيلهـــم  اســـتعدادًا  بحرينـــي  كادر  لتعييـــن 
ومرخصيـــن  مؤهليـــن  إكتوارييـــن  ليصبحـــوا 
مـــن قبل المعاهـــد اإلكتواريـــة المعتمدة للقيام 
باألعمال اإلكتوارية وإعـــداد التقارير الرقابية 
المصـــرف  متطلبـــات  حســـب  العالقـــة  ذات 

المركزي بهذا الشأن”. 
وأضاف المعراج أن المصرف يشـــجع شـــركات 
التأميـــن على انتهـــاز هذه الفرصـــة لتبني تلك 
المبـــادرة ودعـــم قطـــاع التأميـــن مـــن خـــالل 
المســـاهمة الفّعالـــة لتأهيـــل الكـــوادر الوطنيـــة 

لمثل تلك التخصصات. 

يذكـــر أن هـــذه المبـــادرة جـــاءت متزامنـــة مع 
 ”IFRS 17” إصدار المعيار المحاســـبي الجديد
والذي ســـيتم تطبيقـــه مع بداية العـــام 2023، 
حيـــث ســـيعتمد تطبيـــق هـــذا المعيـــار بوجـــه 
خـــاص علـــى تقديـــرات وتوصيـــات اإلكتواري 
المعّين من قبل الشـــركة إلعداد القوائم المالية 

بحسب المعيار المحاسبي الجديد. 
ومـــن جانبه، قـــال الرئيس التنفيـــذي لصندوق 
العمـــل )تمكين( حســـين محمد رجـــب “إّن هذه 
الشـــراكة تأتـــي انطالقـــًا مـــن ســـعي )تمكيـــن( 
المســـتمر لرفد القطاع الخـــاص بكوادر مؤهلة 
قادرة على المنافســـة في ســـوق العمل، وذلك 
للتدريـــب  الداعمـــة  المبـــادرات  إطـــالق  عبـــر 
طلبـــًا  األكثـــر  المهـــارات  ضمـــن  والتوظيـــف 
وباألخص في المجاالت التي تساهم في خلق 

فرص وظيفية عالية القيمة”.
وأضاف “تنبثق أهمية هذه المبادرة األولى من 
نوعها على مستوى المملكة من تنامي األهمية 
التي اكتســـبتها التخصصات اإلكتوارية خالل 
الســـنوات األخيرة والسيما في قطاع التأمين، 
إضافـــة إلى نـــدرة الكفاءات المؤهلـــة في هذا 
التخصـــص على المســـتوى المحلـــي والدولي، 
وعليه، ســـتقدم )تمكيـــن( فرصـــة لتأهيل عدد 
مـــن البحرينييـــن للحصـــول علـــى التراخيـــص 
اإلكتواريـــة  التخصصـــات  لمزاولـــة  الالزمـــة 
البحريـــن  لمملكـــة  الرياديـــة  المكانـــة  وتعزيـــز 
كرافـــد رئيس للكفـــاءات المؤهلـــة وفقًا ألعلى 

المعايير الدولية”.
ومن جانبه، صرح مدير عام معهد “BIBF” أحمد 
الشـــيخ “نســـعد بهذه الشـــراكة اإلســـتراتيجية 

لتقديـــم فـــرص تدريـــب وتطويـــر للبحرينيين 
حيـــث نســـعى إلـــى تأكيـــد دور البحرينـــي في 
مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التأمين والدور 

المحوري الذي يقوم به لتطوير األعمال”.

أثر إيجابي على قطاع التأمين

وفي الســـياق نفســـه، قالت الرئيـــس التنفيذي 
لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة، 
إيناس أســـيري “إن دعـــم وتأهيـــل الخريجين 
البحرينيين وإدماجهم فـــي الهيكل التنظيمي 
لشـــركات التأمين ســـيكون له أثر إيجابي على 
قطـــاع التأميـــن بأكملـــه. حيـــث ســـتؤدي هذه 
الخطـــوة إلـــى تعزيـــز إدارة كل مـــن المخاطـــر 
ورأس المال للمؤسســـات المالية بشـــكل كبير، 
مما سيســـاهم في حماية حملة وثائق التأمين 

والمساهمين، والذي بدوره سيصّب في صالح 
الجهـــات  عمـــل  ويدعـــم  الماليـــة  المؤسســـات 

الرقابية”.
وأضافـــت “جميعنـــا فخـــورون بهـــذه المبـــادرة 
وملتزملون بتوظيـــف البحرينيين في المجال 
اإلكتـــواري ممـــا سيســـهم فـــي وضـــع الكـــوادر 
البحرينيـــة فـــي مصـــاّف المحترفيـــن في هذا 
المجـــال المتخصص ليس فقط على مســـتوى 

المنطقة، بل عالميًا أيضًا”.
وتســـتهدف هـــذه المبـــادرة تدريـــب عـــدد مـــن 
التراخيـــص  علـــى  للحصـــول  البحرينييـــن 
والمؤهـــالت الالزمة لمزاولـــة أعمالهم كخبراء 
إكتواريييـــن وتوظيفهم في عدد من شـــركات 
العلـــوم  مجـــال  ويعـــد  المحليـــة.  التأميـــن 
اإلكتوارية من أكثـــر التخصصات ندرة وطلبًا، 
حيـــث يقوم على دراســـة قائمة على مجموعة 
متنوعـــة مـــن األســـاليب اإلحصائيـــة والعلـــوم 
الماليـــة لقيـــاس وتقييـــم المخاطر فـــي العديد 
مـــن القطاعات مثـــل التأميـــن واالســـتثمارات 
والمصـــارف وغيرهـــا، وذلـــك بهـــدف صياغـــة 
وتحليـــل التوقعـــات الماليـــة التـــي تحـــّد مـــن 
الخســـائر المحتملـــة. وتضـــاف هـــذه المبـــادرة 
إلـــى عدد مـــن المبـــادرات والشـــراكات األخرى 
التـــي أطلقتها “تمكيـــن” أخيرًا ضمـــن جهودها 
لتعزيز قـــدرات الكفاءات الوطنيـــة وتزويدها 
بالفرص التدريبية التي تســـهم في سد فجوة 
المهـــارات المطلوبـــة فـــي الســـوق انطالقًا من 
أحـــد أهـــداف “تمكيـــن” الرئيســـية فـــي جعـــل 
المواطـــن البحرينـــي الخيـــار األول للتوظيـــف 

في سوق العمل.
تأتـــي هذه المبادرات تماشـــيًا مع باقة البرامج 
الســـتة عشـــر التي أطلقتها “تمكيـــن” هذا العام 
إلى جانب خطة التحول الشـــاملة والتي تركز 
على تحقيق تأثير أكبر في االقتصاد الوطني. 
إذ ســـيتمكن األفراد من الحصـــول على الدعم 
لالســـتفادة مـــن هـــذه البرامـــج التدريبيـــة من 
خـــالل برامج دعم الموارد البشـــرية والمتمثلة 
فـــي: برنامـــج التدريب والتوظيـــف، باإلضافة 
إلى برنامج التطور الوظيفي. وسيتم اإلعالن 
عـــن مواعيـــد بـــدء هذه الـــدورات عبـــر قنوات 

“تمكين” الرسمية.

“تمكين” و “المركزي” يطلقان مبادرة لتوظيف وتدريب خبراء اكتواريين بحرينيين في التأمين
مبادرة تعّد األولى من نوعها على مستوى المملكة

إيناس أسيري رشيد المعراج حسين رجب

business@albiladpress.com
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بدأت المجموعة أعمالها في مجال تجارة المواد 
الغذائيـــة، تجـــارة / بيـــع الملبوســـات واألحذيـــة 

واألصناف الجلدية.
ا في مجال تجارة / بيع  وتعمـــل المجموعة حاليًّ
األغذية والمشـــروبات، تجارة / بيع الملبوســـات 
األنشـــطة  الجلديـــة،  واألصنـــاف  واألحذيـــة 
العقاريـــة فـــي الممتلـــكات المملوكـــة والمؤجرة، 
إكمـــال المبانـــي وتشـــطيبها وأعمـــال الديكـــور، 
أنشـــطة  الصناعيـــة،  للكيماويـــات  بيـــع  تجـــارة 

الخبـــرة فـــي االستشـــارات فـــي مجـــال اإلدارة، 
مؤسســـات ووكاالت الدعايـــة واإلعـــالن، تجارة 

عامة، وأنشطة الشركات القابضة.
والمجموعـــة لديهـــا خطـــط للتوســـع فـــي الفترة 
متخصصـــة  مخـــازن  إنشـــاء  تشـــمل  المقبلـــة، 
لتخزيـــن المـــواد المختلفـــة. كمـــا أن المجموعـــة 
لديهـــا مشـــاريع مســـتقبلية، في مجال: أنشـــطة 
التخزين واللوجســـتية، إنشاء شركة تكنولوجيا 
ونظم معلومات، وإنشاء شركة تعبئة وتغليف.

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.

مجموعــة عبداللطيــف خالــد العوجــان وأوالده مــن الشــركات التجاريــة التــي اشــتهرت في مملكــة البحرين، 
وتأسســت فــي العــام 1971 علــى يــد عبداللطيــف خالــد العوجــان. “البــاد” تنشــر نبــذة عــن الشــركة وأعمالها 

ومشاريعها المستقبلية.

مجموعة عبداللطيف خالد العوجان وأوالده
تأسست في العام 1971

عنوان الشركة:

العنوان: بناية العوجان، مبنى 3687، طريق 473، مجمع 304، صندوق البريد: 904، 61 - المنامة
www.alaujan.com.bh :الموقع اإللكتروني
info@alaujan.com.bh :البريد اإللكتروني

هاتف: 17223527 
فاكس: 17223536

المحرر األقتصادي
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لقد كان العام 2021 عاًما 
استثنائًيا، وال سيما بتزامنه مع 

احتفال شركة البا باليوبيل الذهبي 
لعملياتها التشغيلية، وتحقيقها ألفضل 
أداء طوال تاريخها الممتد لخمسة عقود، 
سواء على الصعيد المالي أو التشغيلي 

أو الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة، 
والفضل في ذلك يعود لتضافر الجهود 

من قبل الجميع في الشركة. ونحن نتطلع 
للمضي في العام 2022 بنفس الزخم 

والعمل على تحقيق مزيد من اإلنجازات 
والتطلعات على جميع األصعدة.

الشيخ دعيج بن سلمان
 رئيس مجلس اإلدارة

علي البقالي
الرئيس التنفيذي

1.1 مليــار دينـــار

2.6 مليار دينار

452 مليون دينار

1.6 مليار دينار

% 84

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

البحرنة:

الصنــــاعــــة

القطاع:

شركة ألمنيوم 
البحرين )البــا(

2425

استقالة مناع من “البركة” وتعيين بن الحاج عمر رئيسا تنفيذيا

أعلنـــت مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة 
ش.م.ب أن مـــازن خيـــري منـــاع قـــد 
تقـــدم باســـتقالته من منصبـــه كرئيس 
تنفيـــذي للمجموعـــة وعضـــو مجلـــس 

إدارة.

إفصـــاح  فـــي  المجموعـــة  وقالـــت 
للمساهمين بخصوص سبب االستقالة 

انه يرجع ألسباب خاصة.
وستســـري االســـتقالة اعتبـــارا من 30 

يونيو 2022. 
وتم تعيين حسام بن الحاج عمر نائبا 
للرئيـــس التنفيـــذي لتطويـــر األعمـــال 

الرئيـــس  بمنصـــب  واالســـتثمارات 
التنفيذي للمجموعة بالتكليف اعتبارا 
من تاريخ 1 يوليو 2022 وذلك خاضع 

لموافقة مصرف البحرين المركزي.
وجـــاء القـــرار إثـــر اجتمـــاع لمجلـــس 
األربعـــاء  أمـــس  عقـــده  تـــم  اإلدارة 

الساعة 11 حيث تم مناقشة القرار.

 المحرر االقتصادي

مازن مناع

المعراج: البحرين ليست بمنأى عن تأثر 
االقتصاد العالمي برفع أسعار الفائدة

“المركزي” يرفع سعر الفائدة األساسي بواقع 75 نقطة أساس

قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن اقتصاد البحرين جزء 
من االقتصاد العالمي وليس بمنأى عن تأثر دول العالم برفع أسعار الفائدة.

تصريـــح  فـــي  المعـــراج  واوضـــح 
خـــاص لــــ” البـــاد االقتصـــادي” أن 
اقتصاديـــات العالـــم تتأثر بتوجه 
األميركي  الفيدرالي  االحتياطي 
رفـــع اســـعار الفائـــدة بمـــا فيهـــا 
البحريـــن، مؤكـــًدا أن الحكومة 

تعلن بشـــفافية كبيرة تأثير هذه الزيادة 
علـــى القطاع المصرفـــي والمالي، منوًها 
بأن المصـــرف المركزي يطلـــع الصحافة 
الموقـــف  مســـتجدات  علـــى  واإلعـــام 
وتأثير ذلك على كافة قطاعات الدولة”. 
يأتـــي تصريـــح المعـــراج بالتزامـــن مـــع 

قـــرار مصـــرف البحرين المركزي مســـاء 
أمـــس رفع ســـعر الفائدة األساســـي على 
ودائع األســـبوع الواحد من %1.75 إلى 
2.50 %، وذلـــك علـــى ضـــوء التطورات 
وضمـــن  الدوليـــة،  المـــال  أســـواق  فـــي 
المصـــرف  يتخذهـــا  التـــي  االجـــراءات 
لضمان انســـيابية أداء أسواق النقد في 

مملكة البحرين، 
 كمـــا تـــم رفـــع ســـعر الفائدة علـــى ودائع 
الليلة الواحدة من 1.50 % إلى 2.25%، 
ورفع ســـعر الفائدة على الودائع لفترة 4 

أســـابيع مـــن %2.50 إلـــى %3.25. هذا 
باإلضافـــة إلـــى رفع ســـعر الفائـــدة الذي 
يفرضه المصرف المركزي على مصارف 
تســـهيات  مقابـــل  التجزئـــة  قطـــاع 

اإلقراض من %3.00 إلى 3.75%.
رصـــده  المركـــزي  المصـــرف  ويتابـــع   
للتطورات في السوق الدولية والمحلية، 
وذلـــك التخاذ أي تدابيـــر إضافية الزمة 
مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى االســـتقرار 

النقدي والمالي في المملكة.

دور دول الخليج في دعم شركات الشحن يساهم باألمن الغذائي
“اتحاد الغرف” يناقش تفعيل وتطوير التكامل االقتصادي... ناس:

تجـــارة وصناعـــة  رئيـــس غرفـــة  تـــرأس 
البحريـــن ســـمير نـــاس وفـــًدا للمشـــاركة 
غـــرف  اتحـــاد  إدارة  مجلـــس  باجتمـــاع 
دول مجلـــس التعـــاون، الـــذي عقـــد أمس 
فـــي العاصمـــة العمانية مســـقط، برئاســـة 
رئيـــس اتحاد غرف دول مجلس التعاون 
الخليجـــي عجـــان العجـــان، وبحضـــور 
لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
الخليج العربية نايف الحجرف، ورؤساء 
مناقشـــة  تمـــت  إذ  الخليجيـــة،  الغـــرف 
عـــدد مـــن الموضوعات المهمـــة التي تهم 
القطـــاع الخاص بـــدول مجلـــس التعاون 
فـــي مجـــاالت األمـــن الغذائـــي والمائـــي، 
المناطـــق  منتجـــات  معاملـــة  ومناقشـــة 

الحـــرة، وإيجـــاد تعريـــف موحـــد للمنتـــج 
الوطنـــي، إلـــى جانـــب البحث عـــن موارد 
كالقمـــح  األساســـية  للمنتجـــات  بديلـــة 
والزيوت، الســـيما بعد أن فرضت الحرب 
تهديـــدات كبيـــرة على إمـــدادات األغذية 

العالمية.
هـــذا  فـــي  المشـــاركة  أن  نـــاس  وصـــرح 
االجتماع فرصة لتعميق وتوثيق الروابط 
بمـــا  التجاريـــة واالقتصاديـــة  والصـــات 
يخـــدم مصالـــح البحريـــن ودول الخليج، 
إلـــى جانـــب فرصة لوضـــع اســـتراتيجية 
دول  بيـــن  الغذائـــي  لألمـــن  موحـــدة 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، منوًهـــا بمـــا 
يشـــهده العالـــم مـــن نقـــص في إمـــدادات 

الغـــذاء والتكامـــل فـــي صناعـــة الغـــذاء، 
ان  الحكومـــات  علـــى  يتوجـــب  والـــذي 
تدعم شـــركات الشـــحن لتحقيق التكامل 

االقتصادي.
وذكـــر خـــال االجتماع أن آفـــاق التعاون 
والتكامل في دول الخليج بين القطاعين 
العـــام والخـــاص واعـــدة، وأن اقتصادات 
أكبـــر  مـــن  أصبحـــت  المجلـــس  دول 
االقتصادات في العالم، منوًها على وضع 
اســـتراتيجية موحـــدة لشـــركات الشـــحن 
الغذائي تســـهم في تعزيز أهـــداف العمل 
الخليجـــي المشـــترك فـــي إطـــار التوجـــه 
نحـــو تطويـــر منظومـــة األمـــن الغذائـــي 
حـــث  جانـــب  إلـــى  المجلـــس،  دول  فـــي 

حكومات دول مجلـــس التعاون بتكثيف 
التعـــاون نحو اتخاذ إجـــراءات احترازية 

لتوفيـــر الغذاء بكميات كافية، وتشـــجيع 
شركات مساهمة خليجية مشتركة وغير 

مشـــتركة بين الحكومة والقطاع الخاص 
بهدف االستثمار في القطاع الغذائي. 

من جهته، أكد النائب األول لرئيس غرفة 
البحريـــن خالد نجيبي، علـــى أهمية عقد 
مثـــل هذه اللقـــاءات التي تخـــدم وتدعم 
وتعـــزز التعـــاون المشـــترك بيـــن القطـــاع 
ســـبل  بحـــث  بهـــدف  والخـــاص؛  العـــام 
تفعيـــل دور القطـــاع الخاص في مســـيرة 
ووضـــع  الخليجـــي  االقتصـــادي  العمـــل 
الحلول المناســـبة للتحديات التي تواجه 
القطاع الخاص فـــي دول المجلس، الذي 
يســـتدعي تعزيز الشـــراكة والتكامل بين 
دول  فـــي  الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات 

المجلس.

رشيد المعراج

هبة محسن

ناس يدلي بتصريحه على هامش االجتماع

أعلنت “انفســـتكورب تكنولوجـــي بارتنرز”، 
لبيـــع  نهائيـــًا  اتفاقـــًا  أبرمـــت  أنهـــا  أمـــس 
شـــركة “ســـوفتغاردن” ، وهي مـــزود حلول 
برمجيات مبتكرة للموارد البشـــرية، لشركة 
“غروبـــا براتســـوي” Grupa Pracuj، وهـــي 
شـــركة توظيـــف دوليـــة رائـــدة فـــي مجال 
التكنولوجيا في أوروبا الوسطى والشرقية 
ومدرجـــة فـــي بورصـــة وارســـو. وســـتؤدي 
الصفقـــة – والتـــي مـــن المتوقـــع أن تكتمل 
قريًبـــا- إلـــى عائـــد يزيد عن ثاثـــة أضعاف 
رأس المـــال المســـتثَمر فـــي أقـــل مـــن أربـــع 

سنوات.
 تقـــدم “ســـوفتغاردن” ، التـــي يقـــع مقرهـــا 
الرئيس فـــي برلين عاصمـــة ألمانيا ، منصة 
لمجموعـــة  مبتكـــرة  توظيـــف  برمجيـــات 
متنوعة من العماء في الســـوق المتوسطة 
أوروبـــا.  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  والشـــركات 
وتســـمح الشـــركة الحائزة جوائز في مجال 
بتبســـيط  لعمائهـــا  المواهـــب،  توظيـــف 
عملية التوظيـــف الرقمية وإدارتها بطريقة 
فعالـــة ومتكاملة ومتوافقـــة مع خصوصية 
البيانات. عاوة على ذلك، يستفيد العماء 
أيًضـــا مـــن النفـــاذ إلـــى مئـــات مـــن إعانات 

الوظائف. 
تكنولوجـــي  “انفســـتكورب  اســـتحوذت 
 2018 بارتنـــرز” علـــى “ســـوفتغاردن” عـــام 
كجـــزء من صندوقها الرقـــم 4، وعملت عن 
كثـــب مـــع مؤسســـها ومديـــر التكنولوجيـــا 
التنفيـــذي فيهـــا شـــتيفان شـــوفلر وفريـــق 
اإلدارة؛ لتســـريع نموهـــا من خال توســـعها 
علـــى  االســـتراتيجي  واالســـتحواذ  دوليـــًا، 
absence.io، وقيامها باستثمارات معتَبرة 
واســـتراتيجية  المنتجـــات،  ابتـــكار  فـــي 

“الذهاب إلى السوق”.

انفستكورب تبيع 
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