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السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  أكــد 
مملكة  أن  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
الطاقات  في  األمثل  االستثمار  على  حريصة  البحرين 
تعزز  التي  والمعرفة  العلم  بـــأدوات  وتمكينها  الشبابية 

من  مزيٍد  وتحقيِق  والتنمية  البناء  مسيرة  في  إسهامها 
لدى سموه في قصر  الوطنية. وأشار سموه،  اإلنجازات 
مجلس  وأعضاء  والعشرين  الثالثة  الدفعة  طلبة  الرفاع 
إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، إلى أن 
الجهود متواصلة لخلق مزيد من الفرص النوعية الواعدة 

التي  البيئة  وتهيئة  الشابة  البحرينية  الــطــاقــات  أمـــام 
مزدهر  حاضٍر  لبناء  واالبتكار  اإلبــداع  روح  فيهم  تعزز 
ومستقبٍل واعد للوطن، بما يتماشى مع أهداف المسيرة 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 

حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.

االستثمار األمثل في الطاقات الشبابية
خلق مزيد من الفرص النوعية الواعدة ... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يلتقي طلبة الدفعة 23 من برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية

المنامة - بنا

 ،2022 لعام  العالم  في  مطار جديد  أفضل  جائزة  الدولي  البحرين  مطار  حاز 
ضمن جوائز مؤسسة سكاي تراكس للمطارات العالمية، في حفل أقيم في إطار 

معرض باريس للمطارات المقام حاليا في فرنسا.
 وتتوج الجائزة التصنيفات العالية التي نالها مطار البحرين الدولي من مؤسسة 
للتصنيف  مرجعية  أعلى  تعتبر  وهــي  العالمية،  التقييم  هيئة  تراكس  سكاي 
والتقييم في صناعة الطيران والنقل الجوي، حيث حصل المطار على تصنيف 

5 نجوم ليكون ثالث مطار في الشرق األوسط ينال هذا التقييم.

“سكاي تراكس” تمنح مطار البحرين 
جائزة أفضل مطار جديد في العالم

المنامة - بنا
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جاللة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر سمو الشيخ علي بن خليفة

أعتز بالمشاركة في مسيرة الخير والنماء 
المنامة - بنا

الجاللة  المعظم صاحب  البالد  ملك  تلقى 
وولــي  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ، 
العهد  رسالة شكر من مستشار سمو ولي 
علي  الشيخ  الــوزراء سمو  رئيس مجلس 
مقام  إلى  فيها  رفع  خليفة،  آل  خليفة  بن 
على  االمتنان  وعظيم  الشكر  بالغ  جاللته 
مستشارًا  بتعيينه  الغالية  الملكية  الثقة 

رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  لصاحب 
الــوزراء. وأعرب عن اعتزازه بأن  مجلس 
الخير  مسيرة  فــي  بمشاركته  هللا  وفــقــه 
األمير  الجميع،  والد  أسسها  التي  والنماء 
الـــراحـــل صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ عيسى 
ومساندة  وبــدعــم  خليفة،  آل  سلمان  بــن 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الــوالــد  مــن 
خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمهما هللا، 

)02(وبمباركة جاللة الملك المعظم.

المنامة - بنا

صاحب  الــمــعــظــم  ــبــالد  ال مــلــك  تلقى 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
ــوة رســمــيــة مـــن عــاهــل  ــ خــلــيــفــة، دعـ
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
أخــيــه خــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن 
ــعــزيــز آل  ــدال ــن عــب ــمــان بـ ــمــلــك ســل ال
سعود، لحضور القمة المشتركة لقادة 
الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول 

ــب الـــجـــاللـــة ملك  ــاحـ الــعــربــيــة، وصـ
ورئيس  الهاشمية،  األردنية  المملكة 
جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس 
الـــعـــراق،  جــمــهــوريــة  وزراء  مــجــلــس 
المتحدة  الـــواليـــات  رئــيــس  بــحــضــور 
األميركية، والتي تستضيفها المملكة 
 16 في  الشقيقة  السعودية  العربية 

يوليو المقبل.

الملك المعظم يتلقى دعوة خادم 
الحرمين لحضور قمة 16 يوليو
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الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 يرصد أثر برامج التوازن بين الجنسين

البحرين الثالثة عالميا بنسبة النساء بالمناصب 
اإلداريــة والحاصــالت علــى درجـات أكاديميــة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أحـــــــــرزت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث عــالــمــيــًا في 
للتنافسية  ــســنــوي  ال ــكــتــاب  ال
عن  ــادر  ــصـ الـ  2022 الــعــالــمــيــة 
التابع  العالمي  التنافسية  مركز 
Insti� اإلداريـــة التنمية   لمعهد 
tute for Management De�
في  وذلــك   )velopment )IMD
المناصب  فــي  الــنــســاء  مــؤشــر 
اإلدارية بنسبة 46 %، ومؤشر 
الــــحــــاصــــالت عـــلـــى درجــــــات 
العمرية  الــفــئــة  فــي  أكــاديــمــيــة 
 ،%  62 بنسبة  سنة(   64  �  25(
ــدل عــلــى وجــاهــة بــرامــج  مــا يـ
في  البحرين  مملكة  ومبادرات 
تمكين وتقدم المرأة البحرينية 

ــي تـــعـــزز حـــضـــور الـــمـــرأة  ــتـ والـ
البحرينية وأثر مشاركتها على 

صعيد التنافسية العالمية.
العديد  كذلك  الكتاب  ويشمل 
ــة  ــاصـ ــخـ مـــــن الـــــمـــــؤشـــــرات الـ
بين  والتوازن  المرأة  بتنافسية 
ــمــرأة  الــجــنــســيــن مــنــهــا نــســبــة ال
وفي  البرلمان،  في  البحرينية 
بين  والتكافؤ  اإلدارة،  مجالس 
الوصول  الجنسين في كل من 
الدخل  وفي  المالية،  للخدمات 
الـــمـــتـــاح. كــمــا يـــرصـــد الــكــتــاب 
البحرين  مملكة  تــقــدم  أيــضــًا 
فـــــي مـــــجـــــاالت عـــــديـــــدة مــن 
العاملة،  الــقــوى  مــهــارات  بينها 
والخبرات  المالية،  والمهارات 

ــيــة، وكـــفـــاءة الــمــديــريــن،  ــدول ال
وغيرها.

ــارت نــتــائــج الــتــقــريــر إلــى  ــ وأشـ
ضمن  البحرين  مملكة  تصنيف 
الدول العشر األوائل عالميا في 
مجددا  يبرهن  مــا  مــؤشــرا،   56
سباقة  كانت  المملكة  أن  على 
في تبني نهج التطور والعالمية 
االقتصادية  رؤيتها  خــالل  من 
نصت  ــتــي  ال ومــبــادئــهــا   2030
والتنافسية  االســتــدامــة  عــلــى 
ــــة، وتــفــعــيــل طــاقــات  ــعــــدال ــ وال
مبدأ  وتــرســيــخ  أبــنــائــهــا  جميع 
بين  والـــتـــوازن  الــفــرص  تكافؤ 
تحقيق  سبيل  فــي  الجنسين 

التنمية المستدامة.
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سمو الشيخ علي بن خليفةجاللة الملك المعظم
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جانب من توقيع االتفاقية في الثمانينات بين اتحاد الطائرة ونظيره الدولي

مـــركــــز التطـويـــر فكــــــرة 
“بحرينية” بـإشـــراف “دولي”

اتحاد الكرة الطائرة يرد على تصريحات الشبيب



تلقى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
السعودية  العربية  المملكة  عاهل  من  رسمية  دعــوة  خليفة،  آل 
بن  ســلــمــان  الــمــلــك  الشريفين  الــحــرمــيــن  ــادم  خـ أخــيــه  الشقيقة 
عبدالعزيز آل سعود، لحضور القمة المشتركة لقادة دول مجلس 
المملكة  ملك  الجاللة  وصاحب  العربية،  الخليج  لــدول  التعاون 
العربية،  مصر  جمهورية  رئيس  وفخامة  الهاشمية،  األردنــيــة 
فخامة  بحضور  العراق،  جمهورية  وزراء  مجلس  رئيس  ودولــة 

المملكة  تستضيفها  والتي  األميركية،  المتحدة  الواليات  رئيس 
العربية السعودية الشقيقة في 16 يوليو المقبل.

خادم  ألخيه  وتقديره  شكره  عن  المعظم  الملك  جاللة  وأعــرب 
الكريمة، وترحيب مملكة  الدعوة  الشريفين على هذه  الحرمين 
البحرين بانعقاد هذه القمة المرتقبة، متمنًيا ألعمالها كل التوفيق 
وتعميق  المشترك،  العربي  العمل  مسيرة  تعزيز  بهدف  والنجاح 
الترابط والتعاون المشترك لتحقيق التطلعات المنشودة والبناء 

على ما تحقق من إنجازات مهمة في مختلف المجاالت.

صاحب  المعظم  البالد  ملك  عن  صــدر 
ــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل  الــجــاللــة ال
 2022 19 لسنة  خليفة، أمر ملكي رقم 
وجــاء  لجاللته.  خــاص  ممثل  بتعيين 
في األمر الملكي أنه ُيعين سمو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة ممثاًل خاًصا 
التي  المهام  في  المعظم  الملك  لجاللة 
توكل إليه. وُيعمل بهذا األمر من تاريخ 

صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
سمو الشيخ محمد بن مبارك

بمناسبة اختيار مطار البحرين أفضل مطار جديد بالعالم... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

خالد بن عبداهلل يؤكد أهمية توسيع آفاق العمل بين البلدين

الملك المعظم يتلقى دعوة خادم الحرمين لحضور قمة 16 يوليو

البحرين مستمرة في حصد اإلنجازات

االستعانة بالخبرات السلوفاكية في تطوير البنى التحتية

السمو  الــوزراء صاحب  رئيس مجلس  العهد  ولي  أجرى 
هاتفيًا  اتصاالً  آل خليفة،  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
برئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين كمال محمد، 
بمناسبة اختيار مطار البحرين الدولي كأفضل مطار جديد 
تراكس  سكاي  جــوائــز  تسليم  احتفال  ضمن  العالم  فــي 
باريس.  فــي  أمــس  أقيم  ــذي  ال الــطــيــران،  لعالم  العالمية 
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء عن تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة 

مطار البحرين وكافة منتسبيها على اإلنجاز الذي يبعث 
البحرين  مملكة  أن  سموه  مؤكدا  واالعتزاز،  الفخر  على 
أبنائها  ورائها  يقف  التي  اإلنــجــازات  حصد  في  مستمرة 
ويضعون  واإلبــداع  للتميز  حــدود  ال  بأنه  يؤمنون  الذين 
لرؤى  تحقيقًا  أولوياتهم،  رأس  على  وطنهم  رفعة  دومــا 
وتطلعات ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، متمنيًا سموه للجميع دوام التوفيق 

والسداد.
عن  البحرين،  مطار  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  وأعــرب 
بالغ اعتزازه وفخره بحصول مطار البحرين الدولي على 

الجاللة  صاحب  رعاية  بفضل  تحقق  الــذي  االنجاز  هــذا 
في  الجوي  والنقل  الطيران  لقطاع  المعظم،  البالد  ملك 

إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جاللته.
عن  البحرين  مطار  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  وأعــرب 
العهد  ولي  الملكي  السمو  لصاحب  البالغ  وتقديره  شكره 
رئيس مجلس الوزراء، على دعم سموه المتواصل لكافة 
المشاريع الحيوية واالستراتيجية، ومنها مطار البحرين 
ومتابعته  سموه  توجيهات  بفضل  أصبح  حتى  الدولي، 
مطار  أفضل  ليكون  أهله  الذي  المستوى  في  المتواصلة 

جديد في العالم.

ــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء  أكــ
بن  خالد  الشيخ  التحتية  البنية  وزير 
الصداقة  روابــط  خليفة،  آل  هللا  عبد 
بــيــن مملكة  تــجــمــع  الــتــي  الــمــتــمــيــزة 
الــبــحــريــن وجـــمـــهـــوريـــة ســلــوفــاكــيــا، 
الثنائي  العمل  آفــاق  توسيع  وأهمية 
المجاالت. مختلف  فــي  البلدين  بين 
الدائم  البحرين  مملكة  بحرص  ه  ونــوَّ
ــدول  ــ ــع الـ عـــلـــى تـــعـــزيـــز عـــالقـــاتـــهـــا مــ
ــلـــى نــحــو  الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة عـ
المملكة  تحقيق  مواصلة  فــي  يسهم 
للمنجزات الحضارية في ظل المسيرة 
المعظم  البالد  لملك  الشاملة  التنموية 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة،  آل 
الوزراء مساندة صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
مكتبه  فــي  استقباله  ــدى  ل ــك  ذل جــاء 
رئيس  نــائــب  أمــس  القضيبية  بقصر 
سلوفاكيا  بجمهورية  الــوزراء  مجلس 
شؤون  وزير  بحضور  هولي،  ستيفان 
ــل الــمــبــارك،  ــ الــبــلــديــات والـــزراعـــة وائ
المعين  سلوفاكيا  جمهورية  وسفير 
لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة 
والوفد  هايدوشيك،  إيجور  الكويت 

المرافق.
وأعـــرب الشيخ خــالــد بــن عــبــدهللا آل 
االستفادة  لتعظيم  تطلعه  عن  خليفة 

البلدين  بين  وتــبــادلــهــا  الــخــبــرات  مــن 
البنى  تطوير  مــجــال  فــي  الصديقين 
التكنولوجيات  وتــوظــيــف  التحتية، 
الخدمات  تقديم  لتسهيل  الحديثة؛ 
والــحــصــول عــلــيــهــا فـــي أقــصــر وقــت 

ممكن.
العالقات  مسار  استعراض  جــرى  كما 

ــبــحــريــن وجــمــهــوريــة  ــيــن مــمــلــكــة ال ب
ــث أوجــــــه وســبــل  ــحـ ســـلـــوفـــاكـــيـــا، وبـ
ــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك عـــبـــر تــشــجــيــع  ــتــ ــ ال
ــزيــارة  مــؤســســات الــقــطــاع الـــخـــاص ل
الفرص  على  ــالع  واالطــ البلدين  كــال 
منهما؛  كل  في  المتاحة  االستثمارية 
تعزيزًا للتبادل التجاري القائم بينهما.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

ــــالد الــمــعــظــم  ــب ــ ــن مـــلـــك ال ــدر عــ ــ صـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
رقم  ملكي  أمــر  خليفة،  آل  عيسى 
نــائــب  بــتــعــيــيــن   2022 لــســنــة   20
للقضاء  األعــلــى  المجلس  لــرئــيــس 

ورئيس لمحكمة التمييز.
أنــه ُيعين  الملكي  وجــاء فــي األمــر 

ــن عــلــي بن  مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد ب
لرئيس  ــا  ــًب ــائ ن خــلــيــفــة  آل  عــبــدهللا 
ورئيًسا  للقضاء  األعــلــى  المجلس 
لــمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، بـــدرجـــة وزيـــر 

بحكم المنصب. 
وُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره 

ونشره في الجريدة الرسمية.

ــــالد الــمــعــظــم  ــب ــ ــن مـــلـــك ال ــدر عــ ــ صـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
رقم  ملكي  أمــر  خليفة،  آل  عيسى 
رئــيــس  بــتــعــيــيــن   2022 لــســنــة   21

للمحكمة الدستورية.
أنــه ُيعين  الملكي  وجــاء فــي األمــر 

ــن حــســن  ــ ــدهللا بـ ــ ــب ــار عــ ــتـــشـ ــمـــسـ الـ
للمحكمة  رئيًسا  البوعينين  أحمد 
الــدســتــوريــة لــمــدة خــمــس ســنــوات 

بدرجة وزير.
وُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره 

ونشره في الجريدة الرسمية.

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، وولي العهد رئيس مجلس 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الــــــوزراء 
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
برقيتي شكر جوابيتين من أخيهما 
الملك  الهاشمية  الــجــاللــة  صــاحــب 

ملك  الحسين  بــن  الــثــانــي  عــبــدهللا 
المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
وذلك ردًا على برقيتي التهنئة التي 
ألخيهما  وسموه  جاللته  بهما  بعث 
العاهل األردني بمناسبة ذكرى عيد 
جلوس جاللته على عرش المملكة 

األردنية الهاشمية.

ــل مــســتــشــار  ــقـ نـ
جــــاللــــة الـــمـــلـــك 
لــــــــــلــــــــــشــــــــــؤون 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــالـــد  ــيــــخ خـ ــشــ ــ ال
ــد بــن  ــ ــمـ ــ بـــــن أحـ
آل  مـــــــحـــــــمـــــــد 
خــلــيــفــة خــالــص 

تعازي ملك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الواليات  عيسى آل خليفة، إلى سفير 
الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة الــصــديــقــة لــدى 
وذلك  بوندي  ستيفن  البحرين  مملكة 
ــده، مــعــرًبــا عــن مــواســاة  ــ فــي وفـــاة وال

جاللته له ولجميع أفراد عائلته.
للشؤون  الملك  جاللة  مستشار  وكــان 

بمقر  بـــونـــدي  زار  قـــد  ــدبــلــومــاســيــة  ال
إقامته؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة 

والده.
وتوجه بوندي بعميق الشكر واالمتنان 
ــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم  ــاللـ ــجـ لـــصـــاحـــب الـ
الـــتـــي تجسد  ــكــريــمــة  ــلــفــتــة ال ال عــلــى 
البلدين  بــيــن  الــصــداقــة  قـــوة عــالقــات 

والشعبين الصديقين.

محمد بن مبارك ممثال خاصا لجاللة الملك المعظم

خالد بن علي نائًبا لرئيس “األعلى 
للقضاء” ورئيًسا لمحكمة التمييز

عبداهلل البوعينين رئيسا للمحكمة الدستورية

جاللة الملك المعظم وسمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يتلقيان شكر العاهل األردني

الملك المعظم يعزي السفير األميركي بوفاة والده
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الملك  الجاللة  صاحب  المعظم  البالد  ملك  تلقى 
حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة شكر من مستشار 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
مقام  ــى  إل فيها  رفــع  خليفة،  آل  خليفة  بــن  علي 
على  االمتنان  وعظيم  الشكر  بالغ  الكريم  جاللته 
لصاحب  مستشارًا  بتعيينه  الغالية  الملكية  الثقة 

السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعــرب عن اعتزازه بأن وفقه هللا بمشاركته في 
الجميع،  والــد  أسسها  التي  والنماء  الخير  مسيرة 
بن  عيسى  الشيخ  السمو  صاحب  الــراحــل  األمير 
الــوالــد  مــن  ومــســانــدة  وبــدعــم  خليفة،  آل  سلمان 
سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
الملك  جاللة  وبمباركة  هللا،  رحمهما  خليفة،  آل 

المعظم.
الملك  لجاللة  وتقديره  شكره  عن  سموه  وأعــرب 

المعظم، داعيًا هللا العلي القدير أن يحفظ جاللته 
ويسدد خطاه ويمتعه بالصحة والعافية.

كما تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
رسالة شكر من ، مستشار سمو ولي العهد رئيس 
آل  خليفة  بن  علي  الشيخ  سمو  ــوزراء  الـ مجلس 
خليفة، أعرب فيها عن بالغ شكره واعتزازه بالثقة 
الملكية السامية بتعيينه مستشارًا لصاحب السمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الخير  مسيرة  في  بالمشاركة  فخره  سموه  وأكــد 
الراحل  األمير  الجميع،  والد  أسسها  التي  والنماء 
صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، 
وبدعم ومساندة من الوالد صاحب السمو الملكي 
هللا،  رحمهما  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
وبمباركة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، معاهًدا بمواصلة العمل 

ــذل الــمــزيــد فــي خدمة  بــكــل تــفــانــي وإخــــالص وبـ
مملكة البحرين.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو 
داعيًا  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي 

عليه  ويــديــم  ســمــوه  يحفظ  أن  وجــل  عــز  المولى 
الصحة والعافية وطول العمر.

المنامة - بنا

مسيرة الخير أسسها سمو الشيخ عيسى بن سلمان ودعمها سمو األمير خليفة بن سلمان وباركها جاللة الملك 
جاللة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر مستشار سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفةجاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

للشؤون  الملك  جاللة  مستشار  استقبل 
بن  أحمد  بــن  خالد  الشيخ  الدبلوماسية 
محمد آل خليفة، أمس الخميس، الكاتب 
مكتب  مدير  الياقوت،  جمال  الصحافي 
صحيفة الجزيرة بمملكة البحرين، والذي 
صحيفة  تحرير  رئيس  عــن  نيابة  أهـــداه 
التغيير”،  “قائد  كتاب  الجزيرة نسخة من 
الـــذي يــوثــق جانًبا مــن ســيــرة وإنــجــازات 
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولــي 
السعودية  العربية  بالمملكة  الدفاع  وزير 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وعبر الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 

خليفة عن اعتزازه بهذا اإلهداء المتميز، 
مــشــيــًدا بــمــا تــشــهــده الــعــالقــات األخــويــة 
البحرين  مملكة  بن  الراسخة  التاريخية 
الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  والمملكة 

من تقدم مستمر وازدهــار متواصل على 
يــلــبــي تطلعات  بــمــا  األصـــعـــدة،  مــخــتــلــف 
له  متمنًيا  الشقيقين،  والشعبين  البلدين 

دوام التوفيق والنجاح.

مشيدا بالعالقات التاريخية الراسخة بين البحرين والسعودية

المنامة - بناخالد بن أحمد يتسلم نسخة من كتاب “قائد التغيير”

الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  بعث 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
مجلس  رئيس  العهد  ــي  وول المعظم، 
الملكي األمير  الــوزراء صاحب السمو 
برقيتي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
جمهورية  رئيس  الرئيس  إلــى  تهنئة 
بمناسبة  يوهانسون،  جودني  آيسلندا 
ذكرى تأسيس الجمهورية اآليسلندية. 
البرقيتين  في  وسموه  جاللته  أعــرب 
له  وتمنياتهما  تهانيهما  أطــيــب  عــن 
بـــمـــوفـــور الــصــحــة والـــســـعـــادة بــهــذه 
صاحب  بعث  كما  الوطنية.  المناسبة 
ــعــهــد رئــيــس  ــي ال ــ ــســمــو الــمــلــكــي ول ال
مماثلة  تهنئة  برقية  الـــوزراء  مجلس 
آيسلندا  جمهورية  وزراء  رئيسة  إلى 

كاترين ياكوبسدوتر.

البحرين تهنئ آيسلندا

خادم الحرمين الشريفين
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن مملكـــة البحرين 
فـــي  األمثـــل  االســـتثمار  علـــى  حريصـــة 
بـــأدوات  وتمكينهـــا  الشـــبابية  الطاقـــات 
العلـــم والمعرفة التـــي تعزز إســـهامها في 
مسيرة البناء والتنمية وتحقيِق مزيٍد من 
اإلنجازات الوطنية، وأشار إلى أن الجهود 
الفـــرص  مـــن  المزيـــد  لخلـــق  متواصلـــة 
النوعية الواعدة أمام الطاقات البحرينية 
الشـــابة وتهيئـــة البيئـــة التـــي تعـــزز فيهم 
روح اإلبداع واالبتكار لبناء حاضٍر مزدهر 
ومســـتقبٍل واعد للوطن، بما يتماشـــى مع 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع 
أمـــس بحضـــور وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 
السياســـية  الشـــؤون  ومستشـــار  خليفـــة 

واالقتصاديـــة بديـــوان ولـــي العهـــد عضو 
مجلـــس إدارة برنامـــج ولـــي العهـــد للمنح 
بـــن  الدراســـية العالميـــة، الشـــيخ محمـــد 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس ديـــوان ولي 
العهد، الشيخ ســـلمان بن أحمد بن سلمان 
آل خليفة، طلبة الدفعة الثالثة والعشرين 
وأعضـــاء مجلس إدارة برنامج ولي العهد 
للمنح الدراسية العالمية، حيث هنأ سموه 
الطلبـــة علـــى اختيارهـــم ضمـــن الدفعـــة، 
مشـــيدًا بمـــا قدمـــوه خـــالل االمتحانـــات 
والمقابـــالت من مســـتويات أداء متقدمة 
عكست إمكانياتهم وقدراتهم ومثابرتهم 
وإصرارهم على النجاح والتفوق ودخول 

برنامـــج البعثـــات، منوهـــًا ســـموه بجهـــود 
القائميـــن علـــى برنامج ولي العهـــد للمنح 
الدراســـية العالميـــة، ومتمنيـــًا لهـــم دوام 
التوفيـــق والنجـــاح لتحقيـــق المزيـــد مـــن 
اإلنجازات والنجاحات للوصول لألهداف 
دور  علـــى  ســـموه  مثنيـــًا  المنشـــودة، 
المؤسســـات الداعمـــة لصنـــدوق البرنامج 
طلبـــة  نجاحـــات  دعـــم  علـــى  وحرصهـــم 

البرنامج.
مـــا حققـــه خريجـــو  إلـــى  وأشـــار ســـموه 
منـــذ  الوطنيـــة  الكـــوادر  مـــن  البرنامـــج 
اليـــوم مـــن نجاحـــات  انطالقتـــه وحتـــى 
علـــى مختلف المســـتويات ومنهـــا توليهم 

مناصـــب قياديـــة فـــي المؤسســـات علـــى 
المســـتوى المحلـــي والعالمـــي والـــذي هو 
موضـــع اعتزاز دائم، ونفخر اليوم بتعيين 
وزيـــر للتنميـــة المســـتدامة نـــور بنت علي 
الخليف كأول وزيرة من خريجي برنامج 

ولي العهد للمنح الدراسية العالمية.
للمنـــح  العهـــد  وقـــد أعلـــن برنامـــج ولـــي 
الدراســـية العالميـــة عـــن أســـماء الطلبـــة 
المنـــح  لبرنامـــج  اختيارهـــم  تـــم  الذيـــن 
الدراســـية العالميـــة للعـــام 2022، وتضـــم 
الدفعـــة الثالثة والعشـــرون من الطلبة كالً 
من: راشـــد فهد علي من مدرســـة االبداع 
الخاصة، زين ياســـر الخاجة من مدرســـة 

ابن خلدون الدولية، زينب بشـــار العرادي 
من مدرســـة ســـترة الثانوية للبنات، سارة 
فـــواز زايـــد مـــن مدرســـة النـــور الثانويـــة 
للبنـــات، ســـامر ابراهيـــم أبوحســـنين مـــن 
مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، 
شـــيرين عبـــاس األنصـــاري مـــن مدرســـة 
الوفـــاء الثانوية للبنات، علـــي عبدالجليل 
العنيســـي مـــن مدرســـة التعـــاون الثانوية 
للبنيـــن، ليـــال خالـــد حميدان من مدرســـة 
سانت كريســـتوفر، محمد حسين العكري 
من مدرسة النعيم الثانوية للبنين، يوسف 
جالل النجار من مدرسة سيفين أوكس – 
المملكة المتحدة، وقد وقع اختيار الطلبة 

لبرنامـــج المنح الدراســـية العالميـــة للعام 
2022 من ضمن 707 متقدمين بحرينيين 
الحكوميـــة  الثانويـــة  المـــدارس  مـــن 
البحريـــن  وخـــارج  داخـــل  والخاصـــة 
المســـتوفين لشـــروط التقديم وذلك بناًء 
علـــى معدالتهم التراكميـــة، باإلضافة إلى 
نتائـــج امتحـــان الــــ”IELTS”، وامتحانـــات 
التدريبـــي  البرنامـــج  ونتائـــج   ،”SAT”الــــ
لتنميـــة المهـــارات القيادية، والـــدورة في 
النقد الفكري التـــي نظمها البرنامج خالل 

مرحلة الترشيح العام الماضي.
مـــن جانبهم، أعـــرب طلبة الدفعـــة الثالثة 
العهـــد  ولـــي  برنامـــج  مـــن  والعشـــرين 
للمنـــح الدراســـية العالميـــة، عن شـــكرهم 
وتقديرهـــم لصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، لمـــا يوليه 
ســـموه من اهتمام ودعم لتمكين الشـــباب 
البحرينـــي لمواصلـــة تحقيـــق المزيـــد من 
اإلنجـــازات في مختلف المجاالت وهو ما 
يعكس إيمان ســـموه بالطاقات والمواهب 

الشابة.

المنامة - بنا

البحرين حريصة على االستثمار األمثل في الطاقات الشبابية
لدى لقاء سموه الدفعة 23 من طلبة “برنامج المنح”... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

مواصلة الجهود لخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمام الشباب واإلشادة بما قدموه باالمتحانات والمقابالت من مستويات أداء متقدمة 

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يلتقي طلبة الدفعة 23 من برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية

المنامة - بنا

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بن حمـــد آل خليفـــة، بقصر الرفـــاع امس، 
بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفـــة، نائب رئيـــس الـــوزراء بجمهورية 
ســـلوفاكيا ســـتيفن هولي، إذ رحب سموه 
بنائب رئيس وزراء ســـلوفاكيا واستعرض 
بيـــن  معـــه عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون 

مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة ســـلوفاكيا. 
مؤكًدا حرص مملكة البحرين على تطوير 
التعاون الثنائي وتبـــادل الخبرات وتعزيز 
فـــرص االســـتثمار المتبادلـــة بيـــن البلدين 
على كافـــة األصعدة بما يحقـــق التطلعات 

نمائهمـــا  علـــى  وينعكـــس  المشـــتركة 
وازدهارهما.

مـــن جانبـــه، أعـــرب نائـــب رئيـــس وزراء 
جمهوريـــة ســـلوفاكيا عن شـــكره وتقديره 
لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء على اهتمام سموه بتعزيز 
عالقـــات الصداقـــة والتعاون بيـــن البلدين 
بمـــا يحقق المصالح المشـــتركة، معرًبا عن 
التقـــدم  دوام  البحريـــن  لمملكـــة  تمنياتـــه 

واالزدهار.

كما حضـــر اللقاء وزير الماليـــة واالقتصاد 
بـــن خليفـــة آل  الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
خليفـــة، ووزير شـــؤون البلديات والزراعة 
مجلـــس  شـــؤون  ووزيـــر  المبـــارك،  وائـــل 

الوزراء حمد المالكي.

مستعرًضا مع ستيفن هولي عالقات الصداقة بين البلدين

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تطوير التعاون الثنائي مع سلوفاكيا

سمو ولي العهد يلتقي نائب رئيس الوزراء السلوفاكي

ء الخريجين  تبوُّ
مناصب قيادية 

في المؤسسات 
المحلية والعالمية

الطلبة: شكرًا سموكم 
على اهتمامكم 

بدعم وتمكين الشباب 
البحريني

نفخر بتعيين الخليف 
وزيرًة للتنمية 

المستدامة من 
خريجي برنامج المنح

تنويه بجهود 
القائمين على برنامج 

ولي العهد للمنح 
الدراسية العالمية
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احتفلت مدرسة الرجاء بتخريج 
الفوج الخامس عشـــر من طلبتها 
للمرحلـــة الثانويـــة العامـــة، وذلك 
مساء أمس الخميس الموافق 16 
يونيـــو 2022، وذلـــك فـــي الصالة 

الرياضية التابعة للمدرسة.
وجـــاء حفـــل هـــذا العـــام تحـــت 
رنـــا  الشـــيخة  الدكتـــورة  رعايـــة 
بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة 
التعليـــم  العـــام لمجلـــس  األميـــن 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  العالـــي 

مدرسة الرجاء.
جميـــع  المدرســـة  إدارة  وهنـــأت 
الطلبة خريجي المرحلة الثانوية 
أن تخرجهـــم  العامـــة، خصوًصـــا 
جـــاء فـــي ظـــل ظـــروف صعبـــة 

بسبب جائحة “كوفيد 19”.

مدرسة الرجاء تحتفي بتخريج الفوج 15 من طلبتها
تحت رعاية األمين العام لمجلس التعليم العالي
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المنامة - بنا

لتنفيذ  الــعــامــة  اإلدارة  ــاركـــت  شـ
بوزارة  البديلة  والعقوبات  األحكام 
الداخلية في ندوة حوارية مفتوحة 
بعنوان “العقوبات البديلة والسجون 
النائب  نظمتها  والتي  المفتوحة”، 
كلثم الحايكي بالتعاون مع جمعية 

باربار الخيرية.
اســتــعــرض ممثلو  الـــنـــدوة  وخــــال 
األحــكــام  لــتــنــفــيــذ  ــعــامــة  ال اإلدارة 
قانون  أهــداف  البديلة  والعقوبات 
في  يأتي  والذي  البديلة،  العقوبات 
والتقليل  ــفــرد  ال ــاح  إصـ مقدمتها 
مـــن الـــضـــرر الـــــذي قـــد يــقــع عليه 
من  أسرته  أفــراد  على  أو  شخصيًا 
الــنــاحــيــة االجــتــمــاعــيــة، وأكــــدوا أن 
تطبيق  في  التوسع  في  المواصلة 
البديلة  والتدابير  العقوبات  قانون 
السجون  برنامج  تنفيذ  والبدء في 

في  نوعية  نقلة  تمثل  المفتوحة، 
منظومة حقوق اإلنسان في مملكة 
البحرين وتسهم في تعزيز مسيرة 
تحققت  التي  المتميزة  اإلنــجــازات 
خصوصا  األخيرة،  السنوات  خال 
وأن عدد المستفيدين من العقوبات 
البديلة، ووفق أحدث االحصاءات، 
 6345 بــواقــع  مستفيدًا   4235 بلغ 

قرارًا صدر في هذا الشأن.
لتنفيذ  العامة  اإلدارة  ممثلو  وأشار 
أن  إلى  البديلة  والعقوبات  األحكام 
المعظم،  الــمــلــك  جــالــة  تــوجــيــهــات 
فــي مــواصــلــة الــتــوســع فــي تطبيق 
البديلة  والتدابير  العقوبات  قانون 
السجون  برنامج  تنفيذ  والبدء في 
يتم  مـــا  وراء  تــقــف  الــمــفــتــوحــة، 
إنجازات في منظومة  تحقيقه من 
حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

“إدارة تنفيذ األحكام والعقوبات البديلة”: 
السجن المفتوح نقلة حقوقية نوعية

عسكريونا ينفذون المهمات بكفاءة واقتدار
تطوير مستمر ألسلحة ووحدات قوة الدفاع... القائد العام:

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
الــمــشــيــر الـــركـــن الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
)الخميس(،  أمــس  خليفة،  آل  أحمد 
البحرين،  دفاع  قوة  وحــدات  إحدى 
القتالية  الجاهزية  على  اطلع  حيث 
الــعــســكــريــة وعلى  ــدادات  ــعـ ــتـ واالسـ

مراحل سير العمل بتلك الوحدة.
ــقـــوة دفـــاع   وأكـــــد الـــقـــائـــد الـــعـــام لـ
ــاع الــبــحــريــن  الــبــحــريــن أن قـــوة دفــ
بــفــضــل مـــن هللا تــعــالــى، ثـــم بفضل 
الــتــوجــيــهــات الــســديــدة مــن حضرة 
ــمــلــك حــمــد بن  صـــاحـــب الــجــالــة ال
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، 
ــوة عــســكــريــة شــامــخــة  أصــبــحــت قــ

ــي ســبــيــل تــطــويــر  ــدًا فـ ــهـ ال تـــألـــو جـ
وتنمية  ووحداتها،  أسلحتها  جميع 
السبل  كل  وتهيئة  منتسبيها،  كفاءة 
ومؤهاتهم  قدراتهم  لرفع  الكفيلة 
التطورات  لمواكبة  والعملية  العلمية 

الحديثة.
 كما أشـــاد الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفــاع 
دفــاع  قــوة  رجـــال  بجهود  البحرين 
للحفاظ  الــدائــم  وعطائهم  البحرين 
على أمن هذا الوطن العزيز وسامة 

الوطنية  الــمــهــام  وتنفيذ  أراضـــيـــه، 
واقتدار،  كفاءة  بكل  إليهم  الموكلة 
والنجاح  التوفيق  دوام  لهم  متمنيًا 
ومسؤولياتهم  واجباتهم  أداء  فــي 

الوطنية.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

ــر الــداخــلــيــة  اســتــقــبــل وزيــ
راشد  الشيخ  أول  الفريق 
خــلــيــفــة،  آل  عـــبـــدهللا  بـــن 
أمــــــــــس، وزيــــــــــر الــــعــــدل 
والــــــشــــــؤون اإلســـامـــيـــة 
واألوقاف نواف المعاودة.

وقــد رحــب الشيخ راشـــد بن 
عبدهللا بنواف المعاودة، معربا 
بالثقة  تهانيه  خالص  عــن  لــه 
الــمــلــكــيــة الــســامــيــة مـــن لــدن 
صاحب  المعظم  الــبــاد  ملك 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
ــرا  آل خــلــيــفــة، وتــعــيــيــنــه وزيـ
اإلسامية  ــشــؤون  وال للعدل 
بتأدية  وتــشــرفــه  ــاف،  ــ واألوقـ

جالته  أمام  القانوني  اليمين 
المعظم.

بما  الداخلية،  وأشاد وزير 
المعاودة  نــواف  به  يتمتع 
مــن كــفــاءة وخــبــرات في 
متمنيًا  القانوني،  المجال 
في  والــســداد  التوفيق  لــه 

خدمة الوطن.
ـــه، أعــــــــرب  ــ ــتـ ــ ــ ــه ــ مــــــــن جــ
ــؤون  ــشـ ــدل والـ ــعـ وزيـــــر الـ
عن  واألوقـــاف  اإلسامية 
شكره لوزير الداخلية على 
هذه التهنئة وحرصه على 
التعاون  وتعزيز  التواصل 

المشترك.

وزير الداخلية يهنئ وزير العدل بالثقة الملكية السامية

المنامة - وزارة الداخلية

ــيــة  ــداخــل ــر ال ــ ــ ــقــبــل وزي اســت
الــشــيــخ راشــد  أول  الــفــريــق 
ــيــفــة،  خــل آل  عــــبــــدهللا  ــن  ــ بـ
السواحل  خفر  قــائــد  أمـــس، 
ليندا  األدمـــيـــرال  األمــيــركــي 
فاجان، بحضور نائب رئيس 
ــلـــواء الــركــن  ــن الـــعـــام الـ األمــ
آل  بــن محمد  الــشــيــخ حــمــد 
خليفة، وقائد خفر السواحل 
وفي  الــغــتــم.  جــاســم  العميد 
الوزير  اللقاء، رحب  مستهل 
السواحل  خفر  قائد  بــزيــارة 
ــي تــأتــي  ــ ــت ــ ــي، وال ــركــ ــ ــي األمــ
فــي إطــار الــتــواصــل وتبادل 

، مــشــيــدا  الـــنـــظـــر  ــات  ــهــ وجــ
بــالــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة 
والـــعـــاقـــات الــوثــيــقــة الــتــي 
تـــجـــمـــع مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــدة،  ــحــ ــتــ ــمــ ــ والـــــــــواليـــــــــات ال
الـــمـــتـــبـــادل على  ــحــــرص  ــ وال

دعمها وتطويرها.
التأكيد  الــلــقــاء،  خـــال  وتـــم 
على أهمية مواصلة التعاون 
والــتــنــســيــق األمـــنـــي وبــحــث 
ــة بــتــطــويــر  ــل ــكــفــي الـــســـبـــل ال
البلدين  بين  المشترك  العمل 
فــي مــجــاالت األمــن البحري 

وتعزيز االستقرار اإلقليمي.

مواصلة التنسيق األمني البحري مع أميركا

تعاون أمني وحقوقي وصحي وتعليمي مع المملكة المتحدة
الحرب في اليمن والنووي اإليراني على رأس مناقشات فريق العمل الوزاري البحريني البريطاني

عبداللطيف  الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزي عــقــد 
الزياني، في لندن، أمس، اجتماًعا مع 
وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا 
والشرق األوسط في وزارة الخارجية 
بالمملكة  ــث  ــول ــكــومــن وال والــتــنــمــيــة 
الــمــتــحــدة أمـــانـــدا مــيــلــنــج، فــي إطــار 
العمل  لفريق  عشر  الــرابــع  االجــتــمــاع 

الوزاري البحريني البريطاني.
وخال االجتماع، أكد وزير الخارجية 
في  يأتي  الــذي  االجتماع  هذا  أهمية 
بها  التي قام  الناجحة  الزيارة  أعقاب 
الجالة  صاحب  المعظم  الباد  ملك 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى 
الماضي،  الشهر  المتحدة في  المملكة 
مشيًرا إلى أن االجتماع فرصة طيبة 
لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه منذ 
اجتماع فريق العمل األخير في العام 
المشروعات  في  وللتفكير  الماضي، 

الجارية والمستقبلية بين البلدين.
الخارجية عن ترحيب  وأعــرب وزيــر 
مملكة البحرين بإدراج المملكة أخيرا 
في  اإللكترونية  التأشيرة  نظام  في 
الــمــتــحــدة كــوســيــلــة مهمة  الــمــمــلــكــة 
وتعميق  البلدين،  بين  السفر  لتسهيل 
ــعــاقــات بــيــن األفـــــراد عــلــى جميع  ال

المستويات.
من جانبها، أشادت ميلنج بما تشهده 
الثنائي  والتعاون  الصداقة  عاقات 
بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والــمــمــلــكــة 
المتحدة من تطور ونماء في مختلف 
على  العمل  أهمية  مؤكدة  المجاالت، 
بين  المشترك  التعاون  آفــاق  توسيع 

البلدين الصديقين.
وجرى خال االجتماع بحث مجاالت 
ــبــلــديــن  ــاون الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن ال الـــتـــعـ
الــصــديــقــيــن وســبــل تــعــزيــزهــا خدمة 

لــلــمــصــالــح الــمــشــتــركــة. كــمــا تــطــرق 
ــاع  ــ ــى تـــطـــورات األوضـ ــ ــان إل ــب ــجــان ال
المنطقة،  فــي  واألمــنــيــة  الــســيــاســيــة 
ــي الــيــمــن  ــرب فــ ــحــ ــ ــك ال ــ ــي ذلـ بـــمـــا فــ
والــمــلــف الــنــووي االيـــرانـــي والــحــرب 
القضايا على  في أوكرانيا، وعدد من 
ذات  والدولية  اإلقليمية  الساحتين 

االهتمام المشترك.
بعدها ترأس الوزيران االجتماع الرابع 
البحريني  الوزاري  العمل  لفريق  عشر 
ــم اســتــعــراض  الــبــريــطــانــي، حــيــث تـ
على  المدرجة  والموضوعات  القضايا 
التعاون  بينها  األعــمــال، ومــن  جــدول 
األطــراف  المتعدد  والــتــعــاون  األمــنــي 

حقوق  وحماية  الــتــجــاري،  والــتــعــاون 
والرعاية  الــعــدل،  ــؤون  اإلنــســان، وشـ
ــوث،  ــحـ ــبـ الـــصـــحـــيـــة، والـــتـــعـــلـــيـــم والـ
االســتــراتــيــجــيــة، وتغير  واالتـــصـــاالت 

المناخ.
الخارجية ووزيرة شؤون  وقام وزير 
بالتوقيع على  األوسط  آسيا والشرق 
البيان المشترك بين الجانبين، والذي 
أكد من خاله الجانبان على رغبتهما 
الثنائي  تعاونهما  دعم  في  المشتركة 
فــي الــمــجــاالت الــحــيــويــة، ومــواصــلــة 
تبادل المعرفة والخبرة بين الطرفين.
هذه  أهمية  إلــى  الجانبان  أشـــار  كما 
الثنائي  الــصــعــيــديــن  عــلــى  الــعــاقــات 

واإلقليمي، واتفقا على تعزيز التعاون 
بــيــنــهــمــا، ال ســيــمــا فـــي إطـــــار رؤيـــة 

البحرين االقتصادية 2030.
ــارك فـــي اجــتــمــاع فــريــق العمل  ــ وشـ
لدى  البحرين  مملكة  سفير  المشترك 
بن  فـــواز  الــشــيــخ  الــمــتــحــدة  المملكة 
محمد آل خليفة، ورئيس األمن العام 
وزارة  ووكيل  الحسن،  طارق  الفريق 
الشيخ  السياسية  للشؤون  الخارجية 
ووكيل  خليفة،  آل  أحمد  بن  عبدهللا 
إيــمــان  ــتـــجـــارة  والـ الــصــنــاعــة  وزارة 
رئيس  بمكتب  والمنسق  ــدوســري،  ال
والوكيل  فــرج،  يــارا  ــوزراء  الـ مجلس 
المساعد للتجارة المحلية والخارجية 
ــتــجــارة الشيخ  الــصــنــاعــة وال بــــوزارة 
حمد بن سلمان آل خليفة، ومدير عام 
شؤون وزارة الخارجية السفير طال 
قطاع  ورئيس  األنصاري،  عبدالسام 
الخارجية  بــوزارة  األوروبية  الشؤون 
أحــمــد الــقــريــنــيــس، والــوفــد الــمــرافــق 

لوزير الخارجية.
الجانب  من  االجتماع  في  شــارك  كما 
المتحدة  المملكة  سفير  البريطاني، 
دراموند،  رودي  البحرين  مملكة  لدى 
وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية 

والتنمية والكومنولث البريطانية.

المنامة - وزارة الخارجية



النيل من مقدسات الناس أسلوب رخيص وال يصح السكوت عنه
اإلساءة للرسل يكشف غياب اإلنسانية وما يضمرونه من كراهيٍة...  “األعلى اإلسالمي”:

ــع رئــيــس وأعـــضـــاء الــمــجــلــس األعــلــى  رفـ
الشكر  آيـــات  أســمــى  اإلســامــيــة  للشؤون 
والعرفان إلى ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
منحها  التي  الغالية  الملكية  الثقة  على 
جالته إياهم بالتجديد لهم، معاهدين هللا 
تعالى، ومعاهدين جالته على بذل الجهد 
في خدمة الدين الحنيف والوطن العزيز. 
ــيــس الــمــجــلــس األعــلــى  ولــــدى رئـــاســـة رئ
عبدالرحمن  الشيخ  اإلســامــيــة  للشؤون 
الجلسة  خليفة،  آل  راشــد  بــن  محمد  بــن 
تشكيله  إعــادة  بعد  للمجلس  االعتيادية 
ــب فيها  ــ ـ ــس، ألـــقـــى كــلــمــة رحَّ ــ صـــبـــاح أمـ
بأصحاب الفضيلة األعضاء، مهنًئا الجميع 
أن  مــؤكــًدا  الــغــالــيــة،  الملكية  الــثــقــة  عــلــى 
المجلس األعلى للشؤون اإلسامية يضع 
حضرة  تــطــلــعــات  تحقيق  عينيه  نــصــب 

صاحب الجالة الملك المعظم حفظه هللا 
والوطن  ين  الدِّ خدمة  ميدان  في  ورعــاه 

والقيم واألخاق.
ــع الــمــجــلــس أســمــى آيـــات  بــعــد ذلــــك، رفــ
الباد  التهاني والتبريكات إلى مقام ملك 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  وإلــى  المعظم، 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ
هللا،  حفظه  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
بمناسبة  ــوزراء،  ــ ال أعــضــاء مجلس  وإلــى 
صدور المرسوم الملكي السامي بالتعديل 

الوزاري. 
وأشاد المجلس في هذا السياق بالجهود 
بها  يضطلع  الــتــي  والــمــخــلــصــة  الـــدءوبـــة 
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب 
مجلس الوزراء في خدمة مملكة البحرين 
ــي كــافــة  ــتــنــمــويــة فـ وتـــعـــزيـــز نــهــضــتــهــا ال
المستمرة  ســمــوه  ومــســاعــي  ــمــجــاالت،  ال

من  الحكومي؛  العمل  منظومة  لتطوير 
المملكة ورفعتها وتقدم شعبها  أجل خير 
والتطلعات  التوجيهات  إطــار  في  العزيز 

الملكية السامية. 
في  الكبيرة  ثقته  عــن  المجلس  ــرب  وأعـ
بقيادة  المخلصة  الوطنية  الكوادر  قــدرة 
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب 
المسؤولية  حمل  على  الــــوزراء  مجلس 
ــحــكــومــي وتــطــويــر  ــعــمــل ال ــة ال ــمــواصــل ل
مخرجاته، وتحقيق المزيد من المكتسبات 
القطاعات، وفق  واإلنجازات في مختلف 
التي  الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف 
ــى دعــائــمــهــا صــاحــب الــجــالــة الملك  أرسـ

المعظم أيده هللا. 
وفي سياق آخر، جدد المجلس استنكاره 
المقام  على  والتطاول  لــإســاءة  الشديد 
لــلــنــبــي مــحــمــد )صــلــى هللا عليه  ــكــريــم  ال

وعلى آله وصحبه وسلم( سواء بالقول أو 
الرسوم المسيئة أو الخطابات التحريضية 
الـــزج برموز  بــشــدة  ذلـــك، رافــًضــا  أو غير 
األجــنــدات  فــي  ومــقــدســاتــهــم  المسلمين 

الضيقة والمسيئة. 
وأكد أن اإلساءة للرسل واألنبياء )عليهم 

ومقامهم  فضلهم  من  ينتقص  ال  السام( 
وعند  وتــعــالــى  سبحانه  هللا  عند  الــرفــيــع 
المؤمنين بهم، ولكنه يكشف زيف شعارات 
اإلنسانية  القيم  عن  وبعدهم  المتطاولين 
ــٍة، بــمــا يغذي  ومـــا يــضــمــرونــه مــن كــراهــي
والصراع،  العنف  على  ويشجع  التّطرف، 

ويقوض جهود تحقيق التعايش والسام 
بين الناس.

مشاعر  استفزاز  أن  على  المجلس  وشدد 
وعقائدهم  مقدساتهم  من  والنيل  الناس 
ــيـــص ومــــرفــــوض ال يــصــح  ــــوب رخـ ــل أســ
ــســكــوت عــنــه، خــصــوًصــا إذا مـــا دخــل  ال
وقفة  إلــى  داعــًيــا  الممنهجة،  األطــر  ضمن 
السام  أنــصــار  جميع  مــن  وعاجلة  جـــادة 
ــه فـــي الـــعـــالـــم لـــوقـــف الــتــطــاول  ــ ــات ودعــ
ولصون  الفكرية،  واالزدواجــيــة  والتعدي 
والـــدول،  المجتمعات  فــي  األهــلــي  السلم 
ــهــا االجـــتـــمـــاعـــي، واحـــتـــرام  وحـــفـــظ أمــن
الدين، وتجنيب الشعوب من الوقوع في 
عناوين  اتخاذ  وعدم  والصراعات،  الفتن 
ــاءات  ــ مــثــل حــريــة الــتــعــبــيــر لــتــبــريــر اإلسـ
ــان  ــاألديــ ــ ب واالزدراء  ــزازات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالسـ

وأتباعها.

المنامة - بنا
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تزامًنا مع موســم الصيف وكثرة ارتياد برك الســباحة وضمن المجلس األســبوعي أمس لمجلس أمانة العاصمة في 
مقره بالزنج التي ناقشــت ملف الترخيص لبناء برك الســباحة والرقابة عليها، اســتضاف المجلس ضابط العالقات 
العامة المالزم أول محمد الريس، ومهندس تراخيص الخدمات البلدية بأمانة العاصمة عيســى العرادي وبحضور 

رئيس المجلس صالح طرادة، والنائب أحمد السلوم وعدد من أعضاء مجلس أمانة العاصمة والمهتمين.

نداء مهم

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت عــضــو مجلس 
ــة الــعــاصــمــة مــهــا آل شــهــاب في  أمــان
هــذا  مــنــاقــشــة  أن  الــمــجــلــس  مستهل 
الحرص  إطار  يأتي ضمن   الموضوع 
ــلــمــواضــيــع الــمــلــحــة  ــى الـــتـــطـــرق ل عــل
وفــي سبيل تقويم األوضـــاع وصــوالً 
آل شهاب  وأكــــدت  ــحــلــول،  ال لــوضــع 
التعرف  سبيل  فــي  أتــت  الجلسة  أن 
مطالبًة  المطلوبة،  االشتراطات  على 
ــراس الــبــرك  فـــي أن يــتــم تـــدريـــب حــ
ــيــة وذلـــك في  على اإلســعــافــات األول
نظرًا  الغرق؛  حــاالت  من  الحد  سبيل 
لكثرة الحاالت، خصوصًا فيما يتعلق 
باألطفال وبحكم تواجدهم وإمكانية 

االستعانة بهم في هذا الحال. 

دور بارز

محمد  أول  الــمــازم  بين  بـــدوره، 
المدني  ــدفــاع  ال دور  أن  الــريــس 
ــن خـــــال الــــزيــــارات  ــوي مــ ــوعــ ــ ت
مدى  مــن  للتأكد  السباحة؛  لــبــرك 
ــن  ــات األمـ ــراطـ ــتـ مــطــابــقــتــهــا الشـ
أن  مضيفًا  والــســامــة،  والــصــحــة 
الــغــرق سببها عــدم  ــاالت  أكــثــر حـ
أكبادهم،  لفلذات  األهــل  متابعة 
مؤكدًا  غرقهم،  فــي  يتسبب  مما 
مكثفة  ســتــكــون  جـــهـــودهـــم  أن 
خال األيام المقبلة بحكم مجيء 
ــردد على  ــ ــت ــ ال الـــصـــيـــف، وكـــثـــرة 
زيـــارات  ــبــرك مــن خـــال تنفيذ  ال
ما  ــرز  أبـ وتغطية  محافظة  لــكــل 
إلى  أسبوعين،  كل  بــرك  من  فيها 

إلى  ستتم  التي  الــزيــارات  جانب 
عن  عــاوة  التجارية  المجمعات 
الــجــمــهــور بشتى  مـــع  الـــتـــواصـــل 

الطرق. 
العرادي  أشار  السياق،  ذات  وفي 
ــتــرخــيــص  ال ــراط  ــ ــتـ ــ اشـ أن  إلـــــى 
موضحًا  ــازة،  إجـ بــوجــود  يتطلب 
في هذا السياق أن اإلجازة تأتي 
المعنية  ــجــهــات  ال مــوافــقــة  بــعــد 
العمراني  التخطيط  في  المتمثلة 
إلـــى  وصــــــــوالً  الــــطــــرق  وإدارة 
الكهرباء والماء وفي حال وجود 
بالتأكد من  اإلجــازة يتم االكتفاء 
االشــتــراطــات فــي سبيل إصــدار 
الجهة  قبل  من  التجاري  السجل 

المعنية.

 اقتراحات بناءة

وخــــال الــمــجــلــس اقــتــرحــت عضو 
مجلس أمانة العاصمة لولوة المطلق 
أن يتم تكريم أصحاب  البرك الذين 
ــات عــلــى أكــمــل  ــدمـ ــخـ يـــقـــدمـــون الـ
وجــه دون وجــود أيــة حـــوادث إلى 
عملها  في  المنضبطة  تكريم  جانب 
“الرادع”  التكريم بمثابة  ليكون هذا 
لاشتراطات  بــاال  يدير  ال  مــن  لكل 

والترخيص.
ــتـــرح الــنــائــب  ــر اقـ ــن جـــانـــب آخــ ومــ
السلوم أن يتم إعان أسماء  أحمد 
البرك المرخصة في الصحف وبقية 
ــائـــل اإلعــــــام؛ لــيــتــســنــى لــلــفــرد  وسـ
للمكان  واالتــجــاه  البوصلة  تحديد 
تضطر  نفسه  الوقت  وفــي  األمــثــل، 
ــمــســارعــة  ــى ال ــ غـــيـــر الـــمـــرخـــصـــة إلـ

للحصول على الترخيص.

مداخالت إيجابية 

للحاضرين  مــداخــات  هناك  وكــانــت 
حول الموضوع، حيث وجه أحدهم 
ــريــس، قــائــاً فــيــه: هل  ســـؤاال إلــى ال
باإلمكان استهداف المجالس األهلية 
أكبر؟  بشكل  واإلرشـــاد  التوعية  في 
فأجاب بان ذلك ممكنا بالتنسيق مع 
وجه  آخــر  بينما  المجالس،  أصحاب 
سؤاله مفاده هل في موسم الصيف 
ــارات  وزيـ استضافات  لكم  ستكون 
من قبل أية جمعيات وما شابه، فرد 
قبل  بــأنــه  موضحا  بــاإليــجــاب،  عليه 
فترة كانت لنا زيارة للمدارس وذلك 
التربية  وزارة  مع  تعاوننا  إطــار  في 
لنا  التي  الشركات  بجانب  والتعليم 

تعاون معها.
دائمًا  أنــه  الــريــس  أكــد  الختام،  وفــي 
ــبــرك بــضــرورة  ال مــا ينصح مــرتــادي 
الــتــأكــد مــن اخــتــيــار بــركــة مرخصة 
والصحة  األمن  الشتراطات  مطابقة 
والسامة، فباشك وعي الناس مهم 

ومطلوب.

حمالت تفتيش على البرك... ودعوة الرتياد “المرخصة”
أكثر حاالت الغرق سببها اإلهمال ... مسؤول بـ “الدفاع المدني”:

النقاشات بالمجلسمها آل شهاب

ــــورود والــزهــور  شــهــدت مــحــات بيع ال
إقباالً متزايدا قدر بنسبة 80 % مقارنة 
 ،-2021  2020 الــمــاضــيــيــن  بــالــعــامــيــن 
وذلك لاحتفاء بحفات التخرج للطلبة 

المتفوقين من المدارس والجامعات.
وفي اتصال هاتفي مع حسن المدحوب 
الزهور، وصف  وتوزيع  لبيع  من شركة 
ــواق ومـــحـــال بــيــع هــدايــا  ــ حــركــة األســ
من  بالممتازة  والزهور  الــورود  وباقات 
الطلبات  في  الملحوظ  االرتفاع  خال 
ــاقــات  ــب عــلــى إعـــــداد قــائــد الـــــورد وال
ــا الــتــي  ــارهـ ــعـ بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا وأسـ
تتراوح حاليًا من 5 إلى 10 دنانير، فيما 
الفاخرة  الكبرى  الباقات  تتراوح أسعار 
ديـــنـــارًا بحسب   50 الــهــولــنــدي  بــالــورد 

حجم الباقة وكمية الزهور.
لم  الـــورود  بــأن أسعار  المدحوب  وأكــد 
ــفــاع حجم  ارت الــرغــم مــن  عــلــى  تتغير 
اإلقبال  أن  مستدركا،  يوميًا،  الطلبات 
محدودا  كــان  الماضيين  العامين  فــي 
مــقــارنــة بــهــذا األســبــوع، وكــانــت أغلب 
ــاقــات تقدم  ــداد ب طــلــبــات الــزبــائــن إلعــ
للمصابين والمتعافين بفيروس كورونا 

كوفيد 19. 
وعن مصادر الورود واألزهار المتوفرة 
في األسواق حاليًا، لفت المدحوب،  إلى 
الجودة  ذات  الهولندية  الــزهــور  توافر 
لجميع  إضافة  المرتفع،  والسعر  العالية 
القارة اإلفريقية، من دول  أنواع زهور 
جمهورية  و  كينيا،  نيجيريا،  أثيوبيا، 

األكوادور من جنوب أمريكا.

بعدما كانت تقدم لمرضى “كوفيد 19”

حفالت التخرج ترفع الطلب على الزهور 80 %
المنامة - وزارة الداخلية

لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل  ــام  قـ
الشيخ  واإلقامة  والجوازات  الجنسية 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، يرافقه 
المعلومات  لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس 
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة رئــيــس لجنة 
تقييم مراكز الخدمة الحكومية محمد 
التابع  الخدمة  إلى مركز  بزيارة  القائد، 
واإلقامة  والجوازات  الجنسية  لشؤون 
بمدينة عيسى، وذلك بمناسبة حصول 
المركز على تصنيف الفئة الذهبية ضمن 

برنامج “تقييم” في دورته الثالثة”.
الجنسية  الــوزارة لشؤون  وأشار وكيل 
ــه بــفــضــل  ــ ــة أنـ ــ ــامـ ــ والــــــجــــــوازات واإلقـ
مجلس  رئــيــس  العهد  ــي  ول توجيهات 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
ومتابعة  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 

الشيخ  أول  الــفــريــق  الــداخــلــيــة  ــر  ــ وزي
راشــــد بـــن عــبــدهللا آل خــلــيــفــة، وفــي 
ــتــي تضمن  ــار تــبــنــى الـــمـــبـــادرات ال إطــ
الحكومية  الخدمة  وتحسين  تطوير 
ومواصلة  الــجــودة  معايير  أعلى  وفــق 
تــطــويــر الــعــمــل الــحــكــومــي وتــقــديــم 
أفضل الخدمات التي تلبى احتياجات 
المواطنين والمقيمين، استطاع المركز 

 %  100 بنسبة  المعايير  كافة  اجتياز 
من الخدمات المقدمة.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة 
الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة 
ــيــس لــجــنــة تــقــيــيــم مـــراكـــز الــخــدمــة  رئ
مركز  حققه  الــذي  باإلنجاز  الحكومية 
الـــخـــدمـــة الـــتـــابـــع لـــشـــؤون الــجــنــســيــة 

والجوازات واإلقامة.

لحصوله على تصنيف الفئة الذهبية

هشام بن عبدالرحمن يزور مركز “الجنسية” بـ “المدينة”

آل شهاب: 
تدريب حراس 

البرك مهم

العرادي: 
الترخيص ال يتم 

من دون إجازة

المطلق: التكريم 
قد يحدث التغيير 

ويكون “رادعا”

الريس: تكثيف 
الزيارات لبرك السباحة 

خالل الصيف

محرر الشؤون المحلية



بـــث النائـــب علـــي شـــمطوط مقطـــع فيديـــو مباشـــرا لـــه 
وهـــو على ســـرير المـــرض أكد فيـــه أنه لم يعلن ترشـــحه 
لالنتخابـــات المقبلـــة، الفتـــًا في رده على ســـؤال وجه له 
حـــول الســـبب في اتخـــاذه هـــذا الموقف أنه ال يســـتطيع 

و”أسنانه تعوره”.
وحل الشـــمطوط عضوًا في مجلـــس النواب باالنتخابات 
التكميليـــة فـــي العام 2011 عـــن ثالثـــة العاصمة، ورفض 
ترشحه النتخابات العام 2018؛ بسبب عضويته السابقة 

في جمعية منحلة.

شموط من على السرير 
األبيض: لم أعلن الترشح

النـــواب فوزيـــة  عقـــدت رئيســـة مجلـــس 
زينـــل، والوفـــد البرلماني المرافق، جلســـة 
القـــوات  لجنـــة  رئيـــس  مـــع  مباحثـــات 
المســـلحة فـــي مجلـــس النـــواب األميركي 
النائـــب آدم ســـميث، جـــرى خاللـــه بحـــث 
الخبـــرات  وتبـــادل  البرلمانـــي،  التعـــاون 
بشأن التشـــريعات المرتبطة بتعزيز األمن 
واالســـتقرار، ومكافحـــة اإلرهـــاب والعنف 

والتطرف.
مقـــر  فـــي  عقـــد  الـــذي  اللقـــاء  وخـــالل 
بالعاصمـــة  األميركـــي  النـــواب  مجلـــس 
األمريكيـــة “واشـــنطن” أكدت أن الشـــراكة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  االســـتراتيجية 
والواليات المتحدة تعيش تقدما مستمرا، 
التبـــادل التجـــاري  ســـواء علـــى مســـتوى 
واالقتصـــادي، أو علـــى مســـتوى التعـــاون 
بالـــدور  منوهـــة  والدفاعـــي،  العســـكري 
األمريكـــي الهـــام فـــي المســـاهمة بتحقيق 
الشـــرق  فـــي منطقـــة  األمـــن واالســـتقرار 
األوســـط والعالـــم، عبـــر التحالـــف مع دول 
المنطقـــة لتأمين حركة المالحـــة البحرية، 
التجـــارة  مســـارات  انســـيابية  وضمـــان 

العالمية.
وأشارت إلى أن وجود األسطول األمريكي 
الخامس التابع لســـالح البحرية األمريكي 
فـــي الميـــاه اإلقليميـــة لمملكـــة البحريـــن، 
يبيـــن حجم العالقات االســـتثنائية، ويعبر 
عـــن حجـــم الروابـــط الوثيقـــة، والجهـــود 
المشـــتركة والتي ُتوجه لتحقيق المصالح 

المشتركة للبلدين.
رئيـــس  آدم ســـميث  النائـــب  أكـــد  بـــدوره 
مجلـــس  فـــي  المســـلحة  القـــوات  لجنـــة 
النـــواب األميركي أن مملكـــة البحرين تعد 

واحدة من أبـــرز الدول الصديقة للواليات 
المتحـــدة، فـــي ظل مـــا يجمـــع البلدين من 
تحالفات متميـــزة وعريقة، مؤكـــدًا الدعم 
المستمر ألمن واستقرار البحرين ومنطقة 

الشرق األوسط.
مملكـــة  بـــه  تقـــوم  الـــذي  بالـــدور  وأشـــاد 
البحريـــن في تأمين المالحـــة في الخليج 
العربـــي، في ظل مســـارات تعـــاون وثيقة 
مـــع القـــوات البحريـــة األمريكيـــة، معتبـــرًا 
أن العمـــل المشـــترك بيـــن البلديـــن يمثـــل 
نموذجًا للشـــراكات الدولية من أجل ضمن 

االنسيابية للتدفقات التجارية العالمية.

لقاء ويسلون

وأكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب أهميـــة 

اتخاذ القواســـم المشتركة، وقاعدة التقاء 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الرفيعـــة  الجهـــود 
نقطـــة  األمريكيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
انطـــالق نحـــو آفـــاق أرحـــب مـــن التعاون 
الوثيـــق بيـــن مجلـــس النـــواب البحرينـــي 
والكونغـــرس األميركـــي، وتنميـــة الجهود 
الراميـــة لتوســـعة أطر التنســـيق في كافة 
المجـــاالت، والســـعي المشـــترك لتطويرها 
البلديـــن والشـــعبين  بمـــا يخـــدم مصالـــح 

الصديقين.
جاء ذلك خالل المباحثات المشتركة التي 
عقدتهـــا رئيســـة مجلـــس النـــواب، والوفد 
البرلماني المرافق مع النائب جو ويســـلون 
نائب رئيس اللجنة الفرعية للشرق األدنى 
بلجنة الشـــؤون الخارجية لمجلس النواب 

زيـــارة رســـمية  األميركـــي، وذلـــك ضمـــن 
للعاصمـــة  النيابـــي  الوفـــد  بهـــا  يقـــوم 
التطلـــع  وأكـــدت  “واشـــنطن”.  األمريكيـــة 
بيـــن  جديـــدة  تعـــاون  مرحلـــة  لتأســـيس 
الســـلطة التشـــريعية في مملكـــة البحرين 
قنـــوات  وفتـــح  األميركـــي،  والكونغـــرس 
تواصل مباشرة ومستمرة، تعزز من آليات 
الحوار المشـــترك، وذلك عبر القنوات التي 

تقوم على الثقة واالحترام المتبادل.
وأكـــدت أن اللقـــاءات التـــي عقـــدت خالل 
الزيارة الراهنة تمثـــل فرصة نوعية للبدء 
فـــي مرحلـــة تعـــاون متقدمة بيـــن مجلس 
النـــواب، والكونغـــرس األمريكـــي، وإيجاد 
خارطـــة طريـــق، وبرنامـــج عمـــل فاعـــل، 
يقوم على إيجاد رؤية مشـــتركة، وبرامج 

موحدة، وزيارات متبادلة، من أجل تبادل 
الخبرات، وتنســـيق المواقف في المحافل 

المختلفة.
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  واســـتعرضت 
يتصـــل  فيمـــا  المتناميـــة  المخرجـــات 
توفـــره  ومـــا  االقتصاديـــة،  باإلصالحـــات 
جذابـــة  بيئـــة  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
للمســـتثمرين، مؤكـــدة أن فـــرص التعـــاون 
بيـــن  والصناعـــي  واالقتصـــادي  التجـــاري 
مملكة البحرين وأمريكا، متاحة على نحو 
غير مسبوق، نظرًا إلطالق مشروع منطقة 
التجـــارة األمريكيـــة في البحريـــن مؤخرًا، 
إلـــى جانـــب العمل على زيـــادة المردودات 
مـــن اتفاقيـــة التجارة الحـــرة، والتي تزيل 
الحواجـــز أمام الفـــرص االســـتثمارية بين 

البلديـــن الصديقين، وتدفـــع باتجاه تعزيز 
التبادل التجاري.

مـــن جانبـــه، أعـــرب النائـــب جو ويســـلون 
عـــن إشـــادته بما تشـــهده مملكـــة البحرين 
من جهـــود تطويرية وتنموية، وما تحققه 
المملكة من مؤشرات تقدم متميزة بقيادة 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المعظـــم 
حفظـــه هللا ورعاه، مؤكدا متابعة ما يقوم 
به صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه هللا، من عمل دؤوب وجهٍد 
نوعـــي يصـــب فـــي تعزيـــز مكانـــة مملكـــة 
البحريـــن كمركز مؤثر في تقديم مبادرات 

تحمل طابعا مبتكرًا.
وأكـــد ســـعادته أن انفتاح مملكـــة البحرين 
انطـــالق  منـــذ  الحديثـــة  النهضـــة  علـــى 
مشروعها اإلصالحي قبل عقدين، يعطيها 
ســـمات خاصـــة علـــى مســـتوى المنطقـــة، 
مؤكـــدًا أن اســـتمرار الممارســـة االنتخابية 
العمليـــة  علـــى  متميـــز  كشـــاهد  الحـــرة 
الديمقراطيـــة فـــي البحريـــن، يعكس مدى 
الشراكة الشعبية في صنع القرار وتحقيق 

مستقبل أفضل للبحرينيين.
ونـــوه ســـعيه لدعـــم إيجـــاد صيغـــة عمـــل 
األمريكـــي  الكونغـــرس  بيـــن  مشـــتركة 
ومجلـــس النـــواب فـــي مملكـــة البحريـــن، 

وبحث تشكيل لجنة صداقة ثنائية.
يذكـــر أن اللقـــاء حضـــره، الشـــيخ عبدهللا 
بـــن راشـــد آل خليفـــة ســـفير البحرين لدى 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، والنائـــب 
عمـــار البنـــاي، والنائـــب محمـــد العباســـي، 
هشـــام  والنائـــب  قمبـــر،  عمـــار  والنائـــب 

العشيري.

استمرار االنتخابات البحرينية يعكس الشراكة الشعبية في صنع القرار
رئيس لجنة القوات المسلحة بالبرلمان األمريكي: ندعم أمن واستقرار البحرين... نائب أميركي لوفد نيابي بواشنطن:

زينـــل: الشـــراكة االســـتراتيجية بيـــن البحريـــن وأميـــركا تعيـــش تقدمـــا مســـتمرا
ـــة ـــي المنطق ـــتقرار ف ـــن واالس ـــق األم ـــاهمة بتحقي ـــي المس ـــم ف ـــي المه ـــدور األميرك ـــه بال تنوي

الوفد النيابي مع رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب األمريكي

دائرة “الرؤساء”... الخاسرون يشحذون سيوفهم لخوض منافسة جديدة
زينل لم تحسم القرار... و3 شمروا عن سواعدهم

ترتقب خامسة الجنوبية )دائرة الرؤساء( خوض 
جولة منافســـة جديدة بين مترشـــحين ســـابقين 
لالنتخابـــات البرلمانية المقبلـــة، حيث تتربع على 
ا رئيســـة مجلس النواب فوزية بنت  عرشـــها حاليًّ
عبدهللا زينل التي لم تعلن بعد عن قرارها بشـــأن 

خوض السباق االنتخابي القادم.
وشـــملت قائمـــة المواطنين الذين أعلنـــوا عزمهم 
بخامســـة  المقبـــل  االنتخابـــي  الســـباق  خـــوض 
الجنوبية، والتي تضـــم مناطق الحنينية والرفاع 
الغربي وبوكوارة كل من سلمان السبيعي والنائب 

السابق خليفة الغانم وعصام الخياط.
التـــي  المناطـــق  مـــن  الجنوبيـــة  خامســـة  وتعـــد 
احتضنـــت رئيســـين برلمانييـــن بواقـــع 4 دورات 
تشـــريعية وهما خليفـــة الظهراني لثـــالث دورات 
متتاليـــة )قبـــل دمـــج دوائـــر المحافظة الوســـطى 
بالجنوبيـــة والعاصمة(، والرئيســـة الحالية فوزية 
زينـــل، بينمـــا نالـــت تاســـعة المحافظـــة الجنوبية 

رئاسة البرلمان لدورة واحدة في برلمان 2014.
وتضم الدائرة الخامســـة 6 مجمعات وهي )901, 
عـــدد  بلـــغ  فيمـــا   ،)927  ,925  ,910  ,905  ,903
الناخبيـــن المصوتيـــن فـــي االنتخابـــات األخيـــرة 
8912 صوتًا مشاركًا، حيث سجلت فيها الرئيسة 
انتصارًا من الجولة األولى بمعدل 53.47 %، في 
حين حصل منافسها النائب السابق خليفة الغانم 
علـــى 29.16 % من نســـبة األصـــوات، والمنافس 
اآلخر عصام الخياط على 2.77 % من األصوات.

وحول دوافع ترشـــحه قال الســـبيعي إنه يســـعى 
لمواكبة همـــوم وتطلعات أهالي الدائرة التي يتم 
طرحها في مجلسه الخاص، والتي تتعلق بقضايا 
التوظيف واإلســـكان وارتفاع تكاليف المعيشـــة، 

وهموم المتقاعدين.
مـــن جهته، قال النائب الســـابق خليفة الغانم لدى 
إعالنـــه عـــن نيتـــه للترشـــح لالنتخابـــات المقبلـــة 
إن قـــرار الترشـــح جـــاء بنـــاء على ما تكـــون لديه 
مـــن خبـــرة ســـابقة ومعرفـــة باحتياجـــات الدائرة 

وأهاليها.
مـــن جانبـــه، قـــال عصـــام الخيـــاط إنـــه يعمل في 
الوقـــت الحالي علـــى إعداد برنامجـــه االنتخابي، 
من خالل دراســـة وتقييـــم المواضيع التي ينبغي 
التركيز عليها فـــي البرلمان القادم، مؤكًدا حرصه 
علـــى إعـــداد برنامـــج يتوافق مـــع رؤى وتطلعات 
الناخبيـــن مـــن خالل االلتقـــاء معهـــم، إضافة إلى 
التركيز على برامج التنمية والتعافي االقتصادي 
واالقتصـــادي  المعيشـــي  التـــوازن  وتحقيـــق 

للمواطنين.

فوزية زينل
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علي شمطوط

محرر الشؤون المحلية

^ يقيـــم مجلـــس الـــدوي بحالـــة بوماهـــر بالمحـــرق 
ندوة )المعايير القانونية للمرشـــح النيابي والبلدي( حيث 
يتحدث فيها المستشـــار الحقوقي المحامي فريد غازي، 
ويديرهـــا عبـــدهللا عيســـى، وذلـــك يـــوم غـــد الســـبت 18 
يونيـــو الجاري، في نـــدوة موجهة للجمهور العام، والذين 
يرغبون في خوض التجربة االنتخابية النيابية والبلدية 

بما يرسخ لديهم المعرفة بهذا الشأن الوطني المهم.

مجلس الدوي يناقش المعايير 
القانونية للمرشح النيابي والبلدي

فريد غازي

سيدعلي المحافظة

خليفة الغانم

عصام الخياط

سلمان السبيعي

رئاسة مجلس النواب القادم لمن؟

الرئيس
خليفة الظهراني

المحافظة
الوسطى

ا�صوات 
4237

النسبة
% 90.15

الدائرة

9

2002

الرئيس
خليفة الظهراني

المحافظة
التاسعــة

ا�صوات 
3890

النسبة
% 70.34

الدائرة

9

2006

الرئيس
خليفة الظهراني

المحافظة
التاسعــة

ا�صوات 
3586

النسبة
% 77.4

الدائرة

9

2010

الرئيس

أحمد المال
المحافظة
الجنوبية

ا�صوات 
834

النسبة
% 80.27

الدائرة

10

2014

الرئيس

فوزية زينل 
المحافظة
الجنوبية

ا�صوات 
4570

النسبة
% 53.47

الدائرة

5

2018

2022

?

زينل مع نائب رئيس اللجنة الفرعية للشرق األدنى بلجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب األمريكي

القضيبية - مجلس النواب
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مسقط ـ وكاالت

آل  طــارق  بن  هيثم  ُعمان  أصــدر سلطان 
يقضي  مرسوما  الخميس،  أمــس  سعيد، 
بتشكيل  ــر  وآخـ وزاري،  تــعــديــل  ــإجــراء  ب

مجلس أعلى للقضاء.
ــي، وفــقــا  ــطــان ــســل ــمـــرســـوم ال ــقــضــي الـ وي
تشكيل  بـــإعـــادة  الــعــمــانــي،  لــلــتــلــفــزيــون 
العوفي  ســالــم  وتعيين  ــوزراء  ــ ال مجلس 
المعمري  وزيرا للطاقة والمعادن، ومحمد 
وزيرا لألوقاف والشؤون الدينية، وهالل 
السبتي وزيرا للصحة. كما أصدر السلطان 
ــإنــشــاء  هــيــثــم بـــن طـــــارق مــرســومــيــن ب
نظام  وإصـــدار  للقضاء،  األعلى  المجلس 
بن  عيسى  تعيين  وجـــرى  الــمــحــافــظــات. 
حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس 
بن  سلطان  بــن  ومحمد  للقضاء،  األعــلــى 

المجلس  لرئيس  نائبا  البوسعيدي  حمود 
األعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته 
غصن  الشيخ  تعيين  تــقــرر  كما  الــمــالــيــة. 
لجهاز  رئيسا  العلوي  خليفة  بن  هالل  بن 
بمرتبة  للدولة  ــة  واإلداريـ المالية  الرقابة 
وزيــر، ونقل طالل بن سليمان بن حبيب 
الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته 

ومخصصاته المالية.
تعديل  تقرر  السلطانية،  للمراسيم  ووفقا 
البلدية،  المجالس  قــانــون  أحــكــام  بعض 
الداخلية،  وزارة  اختصاصات  وتحديد 
تقرر  كــمــا  التنظيمي،  هيكلها  واعــتــمــاد 
الممتلكات  وتثمين  اختصاص حصر  نقل 
اإلسكان  وزارة  إلــى  الداخلية  وزارة  من 

والتخطيط العمراني.

سلطان ُعمان يعيد تشكيل مجلس الوزراء

الهاي ـ أ ف ب

الخاصة  الــدولــيــة  المحكمة  ــدرت  أصــ
بــلــبــنــان أمـــس الــخــمــيــس الــحــكــم على 
مدى  بالسجن  هللا  حــزب  في  عضوين 
اغتيال رئيس  الحياة في إطار قضية 
الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري 

في فبراير 2005 في بيروت.
ــنــت رئــيــســة الــمــحــكــمــة الــخــاصــة  وأعــل
“غــرفــة  أن  هــردلــيــكــوفــا  إيــفــانــا  بلبنان 
الحكم  بــاإلجــمــاع  قــــررت  االســتــئــنــاف 
عنيسي  وحسين  مــرعــي  حبيب  على 
عقوبة  أقصى  وهــي  المؤبد،  بالسجن 
للمحكمة  األســاس  النظام  عليها  ينص 

وقواعدها”.
وقد يكون ذلك الفصل األخير في هذه 

المحكمة الخاصة التي تتخذ مقرا 
فــي هولندا.  فــي الهــاي  لها 

فــفــي غـــيـــاب الــتــمــويــل 
ــمــحــكــمــة  ســـتـــغـــلـــق ال
أبوابها مع انتهاء هذه 

المحاكمة.
المحكمة  االستئناف في  وكانت غرفة 
ــت في  ــ الــدولــيــة الــخــاصــة بــلــبــنــان دان
العاشر من مارس الماضي حسن مرعي 

وحسين عنيسي.
ــن قــضــاة االســتــئــنــاف أن “غــرفــة  وأعــل
ــت أخـــطـــاء  ــبـ ــكـ الــــدرجــــة األولـــــــى ارتـ
الرجلين  بتبرئتها   2020 في  قانونية” 

ألنها لم تجد حينها أدلة كافية.
االستئناف  وقــضــاة  الــمــدعــون  واعتبر 
هــــواتــــف جـــوالـــة  أن  أظــــهــــرت  أدلــــــة 
ــى  ــيــســي، إل اســتــخــدمــهــا مـــرعـــي وعــن
على  إثبات  بمثابة  ثالث،  هاتف  جانب 

ضلوعهما في اغتيال الحريري.
الــمــرجــح أن يسجن  لــكــن مــن غــيــر 
رفــض  ــرجـــالن ألن حـــزب هللا  الـ
مراًرا تسليم المتهمين أو حتى 
التي  بالمحكمة  االعــتــراف 
حاكمت المتهمين غيابيا.

المؤبد لعضوين بحزب اهلل بقضية اغتيال الحريري
عواصم ـ وكاالت

الخميس،  أمـــس  بــريــطــانــيــا،  فــرضــت 
عقوبات على البطريرك كيريل رئيس 
في  الروسية،  األرثوذكسية  الكنيسة 
اإلجــراءات  إطــار سلسلة جديدة من 
الروسية  العسكرية  العملية  على  ردًا 

في أوكرانيا.
البريطانية  الخارجية  وزارة  وقالت 
 75( كيريل  البطريرك  إن  بــيــان،  فــي 
األوروبــي  االتحاد  الــذي شطب  عامًا( 
اســمــه أخــيــرًا مــن الئــحــتــه الــســوداء، 
ــرب )الـــرئـــيـــس  ــ “ُيـــعـــاقـــب لـــدعـــمـــه حـ

الروسي فالديمير( بوتين”.
الكنيسة  قالت  الــقــرار،  على  وتعليقًا 
العقوبات  إن  الروسية،  األرثوذكسية 

ــيــا على  ــريــطــان ــتـــي فــرضــتــهــا ب الـ
رئيسها “سخيفة” و”ال معنى 

لها”.
باسم  الناطق  وأوضح 
األرثوذكسية  الكنيسة 

بيان  في  ليغويدا  فالديمير  الروسية 
ترهيب  “محاوالت  إن  تليغرام،  على 
إجباره  أو  الروسية  الكنيسة  بطريرك 
وال  سخيفة  آرائـــه،  عن  التخلي  على 

معنى لها وغير مجدية”.
ــات الــبــريــطــانــي  ــعــقــوب وتــســتــهــدف ال
ــيــن روس،  مــســؤول ــى  عــل الـــجـــديـــدة 
األراضــي  دخــول  حظر  تشمل  والتي 
ــيــة وتــجــمــيــد أصـــــول في  ــبــريــطــان ال
لفوفا- ماريا  أيضًا  المتحدة،  المملكة 

بيلوفا، أمينة المظالم المعنية بحقوق 
الكرملين؛ بسبب مزاعم  األطفال في 
“نــقــل أطــفــال أوكــرانــيــيــن وعــرضــهــم 

للتبني” في روسيا.
كــذلــك اســتــهــدف مــســؤولــون في 
قطاع النقل في روسيا وجنود 
واغتصاب  بـ”قتل  متهمون 
وتــعــذيــب مــدنــيــيــن” في 

بوتشا قرب كييف.

لندن تفرض عقوبات على بطريرك روسيا
نيويورك ـ أ ف ب

ــمــفــوض األعـــلـــى لــشــؤون  حــــذر ال
أنه  من  غراندي،  فيليبو  الالجئين 
إذا لم يتمكن العالم من حل األزمة 
ــداد الــنــازحــيــن  ــ ــإن أعـ الــغــذائــيــة فـ
القياسي  الــرقــم  ستتخطى  قسرا 
الذي سجل أخيرا وبلغ مئة مليون 

نازح.
ــي مــؤتــمــر  وقــــــال غــــرانــــدي فــ
التقرير  خالله  عرض  صحافي 
السنوي للمفوضية إن “الجهود 
ــمــعــالــجــة أزمــــة  ــذل ل ــبـ ــي تـ ــتـ الـ
العالمية  الغذائي  األمن  انعدام 
للحؤول  قصوى  أهمية  ترتدي 
أكــبــر من  عـــدد  يــنــزح  أن  دون 

الناس عن ديارهم”، مضيفا: 
ال  كــم...  “إذا سألتموني 

أعرف، لكنها ستكون 
أرقاما كبيرة جدا”.

ورأى أنه إذا لم يتم 

الناتجة عن  الــغــذاء  أزمــة  حــل 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا “بسرعة 
فــــــإن الــــتــــداعــــيــــات ســتــكــون 
مــدمــرة”،  بالفعل  إنها  مــدمــرة.. 
يجتمع  لم  “إذا  أنــه  إلــى  مشيًرا 
ــاذ  ــخـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي التـ
إجراءات لمعالجة هذه المأساة 
ــنـــزاعـــات  ــّل الـ ــ اإلنـــســـانـــيـــة وحــ
هذا  فــإّن  دائمة  حلول  وإيجاد 

المنحى الرهيب سيستمر”.
ــنـــوي  وأظـــــهـــــر الـــتـــقـــريـــر الـــسـ
للمفوضية حول النزوح العالمي 
أن عـــدد الـــذيـــن نـــزحـــوا قــســرا 
ــم حــــول الــعــالــم  ــارهــ ــ عـــن دي
بلغ   2021 نــهــايــة  حــتــى 
شخص،  مليون   89.3
مــن ضعف  أكــثــر  أي 
عــددهــم قــبــل عقد 

من الزمان.

تحذير أممي من تزايد أعداد النازحين في العالم

اعتقال قائد في داعش 
بإنزال أميركي شمال سوريا

قال التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة 
داعــش  تنظيم  فــي  كبيرا  قــائــدا  اعتقل  إنــه 
في  نفذها  إنـــزال  عملية  خــال  فــي ســوريــا 

الساعات األولى من أمس الخميس.
وينفذ التحالف مداهمات وضربات تستهدف 
أفــــرادا فــي جــمــاعــات مــتــشــددة ظــلــت تنفذ 
هجمات منذ هزيمتها في مضمار القتال قبل 
ثاثة أعوام. وقال البيان “وفقا للتقديرات، 
محترف  قنابل  صانع  هو  المعتقل  الشخص 
ووسيط أصبح أحد كبار قادة التنظيم في 
تسفر عن  لــم  العملية  أن  وأضـــاف  ســوريــا”، 

إصابة مدنيين أو تضرر طائرات.

بعد تعهد غربي بدعم كييف.. “الكرملين”: األسلحة الغربية بال فائدة

ماكرون: مستقبل أوروبا يعتمد على ما يجري في أوكرانيا
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أبــدى 
مجلس  في  لقرار  تأييده  ماكرون 
ــحــصــار عن  األمــــن يــســهــم بــفــك ال

الموانئ األوكرانية. 
وقــال خــالل زيــارتــه إلــى أوكرانيا 
“اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى إجـــــــــراءات تــؤكــد 
العائلة  مــن  أنــهــا جـــزء  ــا  ــي ألوكــران
“أوكرانيا  أن  موضحا  األوروبــيــة”، 
هي من تقرر شروط أي سالم، ولن 
نطلب مطلقا منها أن تقدم تنازالت 
ألوكرانيا  “يمكن  وتــابــع  لــروســيــا”. 
أوروبا  ومستقبل  علينا..  االعتماد 
يعتمد على ما يجري في أوكرانيا”.
ــي  ــسـ ــرنـ ــفـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ووصـــــــــل الـ
أوالف  ــــي  ــان ــمــ ــ األل ــار  ــتـــشـ ــمـــسـ والـ
ــتــــس، ورئــــيــــس الــحــكــومــة  ــ شــــول
ــي، صباح  ــ اإليــطــالــي مــاريــو دراغـ
األوكرانية  العاصمة  إلى  الخميس 
ــدوا دعــــم أوروبـــــا  ــؤكـ ــيـ كــيــيــف، لـ
واشنطن  أعلنت  بينما  ألوكــرانــيــا، 
أميركية  عسكرية  مــســاعــدة  عــن 
الذي  البلد  لهذا  مليار دوالر  بقيمة 

يشهد نزاعا.
ــرون عــقــب  ــاكــ ــال الـــرئـــيـــس مــ ــ ــ وق
وصــولــه، إن “وجــــودي فــي كييف 
رسالة تضامن أوروبية مع الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي”، فيما تعهد 
شولتس بمساعدة أوكرانيا “طالما 

استلزم األمر”.
ــثــالثــة ومعهم  ال الـــرؤســـاء  وقــــام 
ــس الـــــرومـــــانـــــي كـــــالوس  ــ ــي ــ ــرئ ــ ال
ــيـــس بـــجـــولـــة فــــي وســـط  ــانـ يـــوهـ

العاصمة األوكرانية كييف.
إربين  بــلــدة  مــاكــرون  زار  ــا  والحــًق
فــي مــحــيــط كــيــيــف، وقــــال خــالل 
“شهدت  المدينة  هــذه  في  جولته 
جرائم حرب ومجازر”. كما أكد أن 
“موقف فرنسا كان دائًما وواضًحا 
بــالــوقــوف إلـــى جــانــب أوكــرانــيــا.. 
نأمل من أوكرانيا بأن تقاوم وتفوز 

بنهاية هذه الحرب”.

مـــن جــهــتــه، قـــال شــولــتــس خــالل 
زيارته إلى نفس البلدة إن إيربين 
مثل بوتشا من قبلها أصبحت رمزا 
ــحــرب الــروســيــة في  “لــوحــشــيــة ال
مضيًفا  الغاشم”،  وعنفها  أوكرانيا 

أن الحرب ال بد وأن تنتهي.
ــيــــس األوكـــــرانـــــي  ــ ــرئ ــ ــقــــى ال ــتــ ــ وال
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي بــالــقــادة 

األوروبيين الذين يزورون كييف.
فرنسا  قــــادة  زيــلــيــنــســكــي  وشــكــر 
على  ورومــانــيــا  وإيطاليا  وألمانيا 
إظـــهـــار تــضــامــنــهــم مـــع بــــالده من 

خالل زيارة كييف. 
تطبيق  عــلــى  زيلينسكي  وكــتــب 
ــرام”: “نـــقـــدر  ــغـ ــيـ ــلـ ــيـ ــلـــة “تـ الـــمـــراسـ

تضامنكم مع بلدنا وشعبنا”.
لقادة  سابقة  الزيارة  هذه  وتشكل 
االتـــحـــاد  فـــي  كـــبـــرى  ثــــالث دول 
األوروبــــــــي مــنــذ بـــدايـــة الــعــمــلــيــة 
أوكرانيا  في  الروسية  العسكرية 

في 24 فبراير.
مـــن جــهــتــه، وصــــف نــائــب رئــيــس 
دميتري  الــروســي،  األمـــن  مجلس 
مدفيديف، زيارات القادة الغربيين 
“غير  بأنها  أوكــرانــيــا  إلــى  الــثــالثــة 

مجدية”.
ــة  ــ ــي ــروســ ــ ــت الـــــرئـــــاســـــة ال ــ ــ ــال ــ ــ وق
)الــكــرمــلــيــن( أمـــس الــخــمــيــس، إن 
شحنات األسلحة الغربية ألوكرانيا 

“عديمة الفائدة”.
كما أمل المتحدث باسم الكرملين 
تــركــز  بــيــســكــوف أن ال  ديــمــيــتــري 
زيارة قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا 

لكييف على التسليح فقط.
يركز زعماء هذه  أال  “أتمنى  وقال 
الــــدول الــثــالث ورئــيــس رومــانــيــا 
فقط على دعم أوكرانيا من خالل 
المزيد من األسلحة”، مضيًفا  ضخ 
على  مجد  “غير  سيكون  ذلــك  أن 
إلــى مزيد من  اإلطــالق، وسيؤدي 

األضرار التي لحقت بالبالد”.
نأمل  ــا  “دعــون بيسكوف  وأضــــاف 
)األوكــرانــي  الرئيس  يحضوا  بــأن 
رؤية  على  زيلينسكي  فولوديمير( 

الوضع من منظور منطقي”.
الروسي  الرئيس  قــال  جانبه،  من 
رئـــيـــس مجلس  ــب  ــائـ ونـ الـــســـابـــق 
األمـــــــن دمـــيـــتـــري مـــيـــدفـــيـــديـــف، 
القادة  زيـــارة  إن  الخميس،  أمــس 
ــن لــكــيــيــف لـــن تــكــون  ــيــ ــ ــي ــ األوروب

مجدية.
على  مـــراًرا  الكرملين  وثــار غضب 
إمـــــدادات األســلــحــة الــغــربــيــة إلــى 
كييف، قائاًل إنها تطيل أمد الصراع 
وتعّقد مساعي وقف إطالق النار. 

أوكرانيا  الغربية  الـــدول  وزودت 
بعتاد عسكري بمليارات الدوالرات 

منذ تفجر الصراع.
ــقــلــت وكـــالـــة  ــاق آخــــــر، ن ــيـ فــــي سـ
“إنـــتـــرفـــاكـــس” الـــروســـيـــة لــألنــبــاء 
عـــن كــبــيــر الــمــفــاوضــيــن الــــروس 
مستعدة  موسكو  إن  اليوم،  قوله 
مع  الــســالم  مــحــادثــات  الستئناف 
بعد  رًدا  تتلق  لــم  لكنها  أوكــرانــيــا، 

على مقترحاتها األخيرة.
ومنذ عقد محادثات متقطعة بين 
الجانبين في مــارس، بما في ذلك 
اجتماع رفيع المستوى بين وفدي 
روســيــا وأوكــرانــيــا فــي إسطنبول، 

توقفت المفاوضات بين البلدين.
ونقلت الوكالة عن كبير المفاوضين 
الروس فالديمير ميدينسكي قوله 
الــخــمــيــس، إن كــيــيــف هي  أمـــس 
المسؤولة عن عدم إحراز تقدم في 

المباحثات.

عواصم ـ وكاالت

زيلينسكي يتوسط قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا 

تونس ـ وكاالت

بدأ أمس )الخميس( االتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم 
األوضاع  تردي  على  احتجاًجا  ا  عامًّ إضراًبا  مليون عضو،  نحو 
العمال  رواتـــب  بــزيــادة  مطالبه  الحكومة  ورفــض  االقتصادية 
الحكومة  اقترحتها  التي  ــاإلجــراءات  ب وتــنــديــًدا  والموظفين، 

بهدف الخروج من األزمة المالية. 
ــا االتــحــاد فــي بــيــان أصــــدره إلـــى وقـــف الــعــمــل فــي كامل  ودعـ
تشّغل  التي  االقتصادية  القطاعات  بمعظم  الــبــالد  مؤسسات 
على  الضغط  تشدد  خطوة  في  موظف،  ماليين  ثالثة  حوالي 
أزمة  من  أساًسا  يعاني  بلد  في  وإدارتـــه  سعّيد  قيس  الرئيس 

سياسية ومالية خانقة.
ودعا االتحاد في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البالد 
في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات االقتصادية 

وتشغل حوالي ثالثة ماليين موظف.
الــدفــاع عن  العمال هــو “مــن أجــل  البيان أن إضـــراب  وأوضـــح 
حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في 
التنبيه  ببرقية  واستهانت  المشروعة  مطالبهم  إلى  االستجابة 

باإلضراب الصادرة منذ 31 مايو”.
وعلى الرغم من أن قيادات االتحاد تؤكد على أن قرار اإلضراب 

“غير سياسي” إال أن هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة 
توجه للرئيس التونسي قيس سعّيد الذي احتكر السلطات في 
البالد منذ 25 يوليو الماضي وأقصى معارضين من حوار وطني 
يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور 2014 وإقرار هذا التعديل 

في استفتاء شعبي خالل شهر.

احتجاًجا على تردي األوضاع االقتصادية وتشديد الضغط على الرئيس

ا االتحاد العام التونسي للشغل ينفذ إضراًبا عامًّ

تردي األوضاع االقتصادية يؤجج االحتجاجات في تونس

جنيف ـ وكاالت

بعد 5 أسابيع من انخفاض الوفيات الناجمة عن فيروس 
 4 بنسبة  العالم  مستوى  على  العدد  هــذا  ارتفع  كــورونــا، 

بالمائة األسبوع الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وأعلنت المنظمة في تقييمها األسبوعي للجائحة الصادر 
األسبوع   ”19 بـ”كوفيد  وفــاة   8700 عن  الخميس،  أمس 
األميركتين،  فــي  بالمئة   21 بنسبة  قــفــزة  مــع  الــمــاضــي، 

وزيادة بنسبة 17 بالمئة في غرب المحيط الهادئ.
اإلصــابــة  حـــاالت  أن  العالمية  الصحة  منظمة  وأضــافــت 
االنخفاض، حيث سجلت  كورونا مستمرة في  بفيروس 
مما  الماضي،  األسبوع  حالة جديدة  ماليين   3.2 حوالي 

يزيد من تراجع اإلصابات منذ ذروتها في يناير الماضي.
الــعــدوى في بعض  كبيرة في  ذلــك حدثت طفرات  ومــع 
األوسط وجنوب  الشرق  منطقة  المناطق، حيث سجلت 

شرق آسيا زيادات بلغت 58 و33 بالمئة على التوالي.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
فــي وقــت ســابــق هــذا األســبــوع: “نــظــرا ألن الــعــديــد من 
أن هذا  نعلم  فإننا  الرقابة واالختبارات،  البلدان خفضت 
العدد لم يتم اإلبــالغ عنه بشكل كاف. ال يوجد مستوى 

مقبول من الوفيات الناجمة عن الفيروس بالنظر إلى أن 
واألدويــة ووسائل  اللقاحات  اآلن  لديه  العالمي  المجتمع 

التشخيص لوقف انتشار الفيروس”.
أوروبــا  في  الغنية  الــدول  من  العديد  أسقط  حين  وفــي 
وأميركا الشمالية معظم القيود المتعلقة بالفيروس، فإن 
إجراء  تعني  الفيروس  بشأن  الصارمة  الصين  سياسات 
المزيد من االختبارات الجماعية والحجر الصحي، وعزل 

أي شخص كان على اتصال بمصابين.

8700 حالة وفاة بفيروس “كوفيد 19” األسبوع الماضي

الصحة العالمية: وفيات كورونا.. ارتفاع بعد تراجع

8700 حالة وفاة بفيروس كورونا األسبوع الماضي

بيروت - وكاالت
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يسرى سعيديمستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات
Yosra Saidi

��������

محمـــــــد النجار
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022-90431 ( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

التالي  إلينا يوسف احمد عبدهللا اسماعيل  طالبا تحويل المحل التجاري  تقدم 
: إلى احمد محمد عبدالرحيم محمود محمودي فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 47967-2

االسم التجاري : مشويات بو شنب

تاريخ :2022/6/9
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

) CR2022 - 86702 ( طلب رقم

طلب   931011680 الشخصي  الرقم  العكري  حسن  عبدالكريم  حسين  السادة  إلينا  تقدم 
الى السادة / طاهره عبدالكريم حسن  ادناه  الواردة معلوماته  التجاري  المحل  تنازل عن 
حسن منصور العكري الرقم الشخصي 901103489 ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 82531

الفرع : 2
االسم التجاري : ساعدينيا للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )شركة تولين ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ) شركة تولين ذ.م.م( 

المسجلة بموجب القيد رقم )1-153105(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1( من:

)شركة تولين ذ.م.م (

)TOLEN COMPANY W.L.L(

 الى:

 )مركز تولين للتربية الخاصة ذ.م.م(

)TOLEN CENTER FOR SPECIAL EDUCATION 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: 15/06/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2022-89586 (  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا السيد / علي عباس علي حسن بتحويل المحل التجاري التالي إلى 
أي  لديه  من  كل  فعلى  الحايكي  ابراهيم  خليل  أحمد  حبيب  زهراء   / السيدة 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 139497-1

االسم التجاري: بروفيسور للتلميع السيارات 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
كيو 8 فيتشرز ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 151498

محاسبون  اوائل  السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
قانونيون و مستشارون اداريون نيابة عن السادة شركة كيو 8 فيتشرز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
151498، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد عباس عبدالمحسن احمد رضي مصفيا 
325 من قانون الشركات  للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
abbas@awael.bh - 39459814 - عباس عبدالمحسن احمد رضي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022-88735( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا رفازيه جان غالم جان دريا امان عبدالرحمن طالبة تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى راهيله نعيم اححمد محمد رمضان

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوم 
من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

االسم التجاري: كالود3 سيرفر لتقنية المعلومات
رقم القيد: 151850-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -    إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مصنع المحرق للمخلالت والبهارات

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مصنع 
المحرق للمخلالت والبهارات المسجلة بموجب القيد رقم 37849 ، طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم 2 من:
شركة الشيراوى العقاريه ذ.م.م

ALSHEERAWI CO WLL
الى: شركة الشيراوى ذ.م.م

ALSHEERAWI 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.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة يونايتد ابر سايفس النتاج وتعبئة المواد الكاشطة  ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / سالم احمد عبد هللا المناعي  باعتباره المصفي القانوني شركة يونايتد 
ابر سايفس النتاج وتعبئة المواد الكاشطة  ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم      
73985، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وشطبها 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم مركز ابن حيان الطبي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / حسين 
القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م  الطبي  ابن حيان  نيابة عن مركز  ، علي حسين  قاسم 

119322 طالبين تغيير اسم الشركة للفرع رقم 1 من:
مركز ابن حيان الطبي ذ.م.م

IBN HAYAN MEDICAL CENTER W.L.L
الى: مركز تاج الطبي - فرع مدينة حمد ذ.م.م

TAJ MEDICAL CENTER - HAMAD TOWN BRANCH W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركه محالت المالبس الجاهزة الممتازة
سجل تجاري رقم 101 - 1

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركه محالت المالبس الجاهزة الممتازة المسجلة بموجب القيد رقم 101 - 1 
، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة وليد محمد يعقوب كمال 

مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : وليد محمد يعقوب كمال

39408277 ) 973 (+
layla.guloom@redtag.ae

تاريخ : 15 / 16 / 2022
 CR2022-89739  إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  الموءمن  احمد  راشد  جعفر   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة منال عبدالكريم جواد العيسى

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 : 85521 – 2
االسم التجاري : القبطان للسياحة والسفر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  مطعم نجمة المنامة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ السيدة حياه سلمان علي عبدهلل الصباغ  نيابة عن السادة شركة  مطعم نجمة 
المنامة ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   100750   طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم ) 8( من:
مطعم نجمة المنامة ذ.م.م  

MANAMA STAR RESTAURANT W.L.L 
الى: قصر الحياة للديكور الداخلي ذ.م.م

LIFE PALACE INTERIOR DECORATION W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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يسرى سعيديمستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات
Yosra Saidi
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Moh'd AlSheikh

��������

سيد طه حميد
Sayed taha hameed

 �������� 

��������

مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022-90431 ( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

التالي  إلينا يوسف احمد عبدهللا اسماعيل  طالبا تحويل المحل التجاري  تقدم 
: إلى احمد محمد عبدالرحيم محمود محمودي فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 47967-2

االسم التجاري : مشويات بو شنب

تاريخ :2022/6/9
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

) CR2022 - 86702 ( طلب رقم

طلب   931011680 الشخصي  الرقم  العكري  حسن  عبدالكريم  حسين  السادة  إلينا  تقدم 
الى السادة / طاهره عبدالكريم حسن  ادناه  الواردة معلوماته  التجاري  المحل  تنازل عن 
حسن منصور العكري الرقم الشخصي 901103489 ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 82531

الفرع : 2
االسم التجاري : ساعدينيا للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )شركة تولين ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ) شركة تولين ذ.م.م( 

المسجلة بموجب القيد رقم )1-153105(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1( من:

)شركة تولين ذ.م.م (

)TOLEN COMPANY W.L.L(

 الى:

 )مركز تولين للتربية الخاصة ذ.م.م(

)TOLEN CENTER FOR SPECIAL EDUCATION 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: 15/06/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2022-89586 (  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا السيد / علي عباس علي حسن بتحويل المحل التجاري التالي إلى 
أي  لديه  من  كل  فعلى  الحايكي  ابراهيم  خليل  أحمد  حبيب  زهراء   / السيدة 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 139497-1

االسم التجاري: بروفيسور للتلميع السيارات 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
كيو 8 فيتشرز ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 151498

محاسبون  اوائل  السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
قانونيون و مستشارون اداريون نيابة عن السادة شركة كيو 8 فيتشرز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
151498، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد عباس عبدالمحسن احمد رضي مصفيا 
325 من قانون الشركات  للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
abbas@awael.bh - 39459814 - عباس عبدالمحسن احمد رضي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022-88735( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا رفازيه جان غالم جان دريا امان عبدالرحمن طالبة تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى راهيله نعيم اححمد محمد رمضان

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوم 
من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

االسم التجاري: كالود3 سيرفر لتقنية المعلومات
رقم القيد: 151850-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -    إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مصنع المحرق للمخلالت والبهارات

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مصنع 
المحرق للمخلالت والبهارات المسجلة بموجب القيد رقم 37849 ، طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم 2 من:
شركة الشيراوى العقاريه ذ.م.م

ALSHEERAWI CO WLL
الى: شركة الشيراوى ذ.م.م

ALSHEERAWI 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.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة يونايتد ابر سايفس النتاج وتعبئة المواد الكاشطة  ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / سالم احمد عبد هللا المناعي  باعتباره المصفي القانوني شركة يونايتد 
ابر سايفس النتاج وتعبئة المواد الكاشطة  ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم      
73985، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وشطبها 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم مركز ابن حيان الطبي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / حسين 
القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م  الطبي  ابن حيان  نيابة عن مركز  ، علي حسين  قاسم 

119322 طالبين تغيير اسم الشركة للفرع رقم 1 من:
مركز ابن حيان الطبي ذ.م.م

IBN HAYAN MEDICAL CENTER W.L.L
الى: مركز تاج الطبي - فرع مدينة حمد ذ.م.م

TAJ MEDICAL CENTER - HAMAD TOWN BRANCH W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركه محالت المالبس الجاهزة الممتازة
سجل تجاري رقم 101 - 1

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركه محالت المالبس الجاهزة الممتازة المسجلة بموجب القيد رقم 101 - 1 
، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة وليد محمد يعقوب كمال 

مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : وليد محمد يعقوب كمال

39408277 ) 973 (+
layla.guloom@redtag.ae

تاريخ : 15 / 16 / 2022
 CR2022-89739  إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  الموءمن  احمد  راشد  جعفر   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة منال عبدالكريم جواد العيسى

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 : 85521 – 2
االسم التجاري : القبطان للسياحة والسفر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  مطعم نجمة المنامة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ السيدة حياه سلمان علي عبدهلل الصباغ  نيابة عن السادة شركة  مطعم نجمة 
المنامة ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   100750   طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم ) 8( من:
مطعم نجمة المنامة ذ.م.م  

MANAMA STAR RESTAURANT W.L.L 
الى: قصر الحياة للديكور الداخلي ذ.م.م

LIFE PALACE INTERIOR DECORATION W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

local@albiladpress.com
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إتاحة الجرعة المنشطة بشكل دوري كل 9 أشهر
للراغبين من الفئة العمرية البالغة 12 عاماً فما فوق ... الفريق الوطني:

للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  دعـــا 
جميـــع  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
شـــروط  عليهـــم  تنطبـــق  مـــن  المؤهليـــن 
أخـــذ الجرعـــة المنشـــطة الثانيـــة أو التـــي 
تليهـــا، للمبـــادرة بأخذها، لدورهـــا في رفع 
االستجابة المناعية للجسم وحماية الفرد 
وأسرته ومحيطه المجتمعي من الفيروس 
ومتحوراته، منوهًا بأهمية مواصلة تعزيز 
للحـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
من انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
الوطنيـــة  المســـؤولية  بـــروح  والتحلـــي 
والمجتمعيـــة؛ من أجـــل حماية كافة أفراد 
المجتمـــع ومواصلة البناء علـــى ما تحقق 

مـــن إنجـــازات فـــي إطـــار خطـــط التصدي 
للفيروس.

وأوضـــح الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( أنـــه يمكن 
للراغبيـــن مـــن الفئـــة العمريـــة البالغـــة 12 
عامـــًا فما فوق من المتطعمين أخذ جرعة 
منشطة بشكل دوري اختياريًا على النحو 

التالي:
- تطعيـــم )فايزر-بيونتيـــك(، أو نفس نوع 
تطعيـــم الجرعة المنشـــطة األولى كجرعة 
مـــن  أشـــهر   9 بشـــكل دوري كل  منشـــطة 

تاريخ أخذ آخر جرعة منشطة.
- للمتعافين من الفئة العمرية ذاتها، يمكن 

أخذ الجرعة المنشـــطة بشكل دوري بعد 9 
أشـــهر من تاريخ أخذ آخر جرعة منشطة، 

و6 أشهر من تاريخ اإلصابة.
- كما يمكن للفئـــة العمرية البالغة 18 عامًا 
فما فـــوق، أخذ تطعيم “فالنيفا” الفرنســـي 
بشـــكل دوري كل 9 أشـــهر مـــن تاريخ أخذ 

آخر جرعة منشطة.
وأشـــار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
أنـــه  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
البروتوكـــوالت  علـــى  االطـــاع  يمكـــن 
لفيـــروس  المضـــاد  بالتطعيـــم  الخاصـــة 
كورونـــا )كوفيـــد19-( عبـــر زيـــارة الموقـــع 
https:// اإللكتروني التابع لوزارة الصحة

.healthalert.gov.bh
ونـــوه الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
بلبـــس  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
الكمـــام اختياريـــًا فـــي المناطـــق الداخلية 
والخارجيـــة وفـــق التعليمـــات اإلرشـــادية 
التـــي أعلـــن عنها الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا، مشـــددًة على 
مجالســـة  عنـــد  الكمامـــات  لبـــس  أهميـــة 
األشـــخاص األكثر عرضـــة للخطر من كبار 
الســـن وأصحاب األمـــراض المزمنة، الفتًة 
إلـــى أن المنشـــآت الصحيـــة تقتضي لبس 
الكمامـــات بحســـب التعليمات اإلرشـــادية 

الخاصة بها.

المنامة - بنا



Vacancies Available
TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33217233  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

A.R.MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

BURGER ZOOM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36344498  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

Mobistation phones 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17233717  or  HYAGA2006@GMAIL.COM 

TEXAS ADVERTISING & PROMOTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37571000  or  SHARAF916@GMAIL.COM 

ZOOM LIONE CONTRACTING & BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33932067  or  SA8847558@GMAIL.COM 

DEVICE CARE FOR BUSINESS SUPPORT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33105010  or  DEVICECARE.BH@GMAIL.COM 

SARAB CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

SRIPHENG INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33016445  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

HISSA AHMED MOHAMMED ALTHAWADI 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39236359 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  QUANTITY MAJOR SURVEYOR (CONSTR.PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

TOP TO BOTTOM CLEANING &BUILDING MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36797131  or  INFOTOPTOBOTTOM2021@GMAIL.COM 

EM BODYSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

ACUITY ACCOUNTING 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 36304274  or  admin@ailgopme.com 

SHAHZAD CONSTRUCTION & DECORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39441845  or  krishnashrestha0027@gmail.com 

ALJASRAH LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39178917  or  ALJASSRAH.CONT@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Al Bawani Construction Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 66909455  or  instant.bh@gmail.com 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

MARTINIZING LAUNDRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17297676  or  HR@AZCSBH.COM 

AL NUJABA CONTTRCOTING EST 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36908858  or  zahraa.isa90@gmail.com 

ORIAN COMMERCIAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

Ben eid towers Real estate 

has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250078  or  KEHF-2011@HOTMAIL.COM 

CAPSTONE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39070774  or  CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

ALI PASHA GRILLS AND CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17646433  or  WIDAD.ALALAWI2020@GMAIL.COM 

DAIRY QUEEN 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17876543  or  hussain.jamal@jbgmail.com 

Hetco Freight Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 33103069  or  MAIL@HETCOFREIGHT.COM 

JASSIM AGRICULTURAL & MECHANICAL 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552808  or  JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

RIO APEX CONSULTANCY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 34546774  or  SALEHM@ANSEGLOBAL.COM 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

RIO APEX CONSULTANCY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 34546774  or  SALEHM@ANSEGLOBAL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Bait Jadei Restuarant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33911845  or  NOOR33961414@GMAIL.COM 

NOOR CHICKEN BOCA RESTAURANTS 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 33347547 

 Zaynah W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17700269  or  azdi.Mansoor@gmail.com

LILLIA BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17266966  or  LILLIABEAUTY@HOTMAIL.COM 

DSV SOLUTIONS B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17461000  or  shabib@agility.com 

Delphi Construction W L L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33997000  or  DRH612@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 

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

  INSULATOR 

 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 

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

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 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 

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 

ALABRAAJ EXPRESS RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  ABRAAJ@GMAIL.COM 

ALHABBASH PAINTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17644803  or  MAHALHABBASH@GMAIL.COM 

REGAL CITY SUPERMARKET - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36368180  or  HJAMEEL400@GMIAL.COM 

CAFE LILOU 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

GOLDEN FALCON MODERN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17532227  or  NEWCONCEPT.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Najm alkhaleej safety and security 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

AHMED ALI SALEH AARFAJ ALKAABI( SEBA ALJANOOB / 8657 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36714922  or  SHGROUP@BATELCO.COM.BH 

CAFE LILOU W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

AL ANSAR GATE BUTCHERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39892346  or  MONA2@GMAIL.COM 

AL WAJIH TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39661808  or  MK_ALKHALIFA36@HOTMAIL.COM 

3 D INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

Amin Sulaiman Coffee Shop 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34176204  or  AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

NEW ERA DOCUMENT CLERING 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17369679  or  HUSSAIN.RADHIALI@NEXUSADVICE.COM 

AROMA CAFE & RESTAURANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

668 cafe 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33113352  or  668.BHR@GMAIL.COM 

ALABRAAJ EXPRESS RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  ABRAAJ@GMAIL.COM 

MOHAMED JALAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  QUANTITY MAJOR SURVEYOR (CONSTR.PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

THE ONE MULTI NATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17711444  or  MAHROOSR2000@GMAIL.COM 

SARKAR 9495 W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  SARKAR152672@GMAIL.COM 

ALADAMAH TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39456621  or  AHMEDSHOWAITER@GMAIL.COM 

LANCIEN CAFE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17291444  or  EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM 

Almahara carpentry 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33345110  or  FAROOOHA75@HOTMAIL.COM 

FAWAL ALFKHARAH SANDAWICHES AND JUICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

THE ONE MULTI NATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 17711444  or  MAHROOSR2000@GMAIL.COM 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

FAWAL ALFKHARAH SANDAWICHES AND JUICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

SKY TECH CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39078694  or  SKYTECHCONTRACTING.BH@GMAIL.COM 

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 

SARAYA GOVERNMENT DOCUMENTS CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39035875  or  SARAYA.BH6@GMAIL.COM 

ALMAD FOR VEGETABLES AND FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231472  or  ALMAD.CO@GMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 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 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 

has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@ahmedomer.com 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.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 

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 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

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 

NAHDI MANDI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36655144  or  NBASHEERGR8@GMAIL.COM 

ABDULHADI JAFFAR ALI ABEDALI / ALTAIR ALMUHAJER 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

HOLE N ONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 17727200  or  info@rumcogroup.com 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (INDUSTRIAL PROJECTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

H L B BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33539886  or  NAHID850114950A@GMAIL.COM 

Alkafeel construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231022  or  alkafeelconstruction@gmail.com 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

Eventos event management 

has a vacancy for the occupation of

  ARTIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

NOOR AL KERAM RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33600771  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

BURGER ZOOM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

SALY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39688875  or  MOHD11051@GMAIL.COM 

ALMURBATI CLASS AND MIRROR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17776059  or  ALMURBATI.GLASS.MIRROR@GMAIL.COM 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

NASEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 

has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

SHIATSU PROFESSIONAL MASSAGE CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 

 suitably qualified applicants can contact

 17243350  or  MOHAMED@ALMAJIDGROUP.COM 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  ORYXALUM@BATELCO.COM.BH 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AL EKBAR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

BAHRAIN WELLNESS RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT SANITARIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17795961  or  DR_NABIL_KURASHI@YAHOO.COM 

CASINO SINA RESTURANT FOR BACHA AND BEVERAGES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33720866  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Shakespeare and co wll 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogulf.com 

ZAMALEK BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36185280  or  MOHAMED.SALIM5855@YAHOO.COM 

Shakespeare and co wll 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ROMANTIC DEECOR 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 39640812  or  MOH_ORIBI@HOTMAIL.COM 

WORLEY SERVICES PTY LIMITED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17181300  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

SKILYA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 

 suitably qualified applicants can contact

 35075400  or  nader@dtc.sa 

BU RADI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM  
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DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

 DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 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 

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 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

PAK BEARD SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SHAKEELG8607@YAHOO.COM 

NEW WORLD VISION FOR ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 66677076  or  LAILAMOQLIBI2022@GMAIL.COM 

Cuba Garage Auto Repair 

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33354499  or  CUBA.GARAGE1@GMAIL.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

FOS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 36363161  or  MK.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

NEW WORLD VISION FOR ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66677076  or  LAILAMOQLIBI2022@GMAIL.COM 

U P C WORLD TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17340488  or  BAHRAIN@UPCPRODUCTS.COM 

Professional Touch GENTS  BARBAR 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33744112  or  ALHAJIRI_89@HOTMAIL.COM 

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 

MONROE HOTEL S P C 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

STYLE HAUTE COUTURE Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17141142  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

Clay House Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

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 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

Amwaj Peace Establishment for Electrical Systems Installation 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36383875  or  AYMANMAHFOOD@YAHOO.COM 

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

FADHEL KHAMIS GARGO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13105521  or  fadelkhamiss@gmail.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 

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Id Design Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737919  or  NK@IDDESIGN-BAHRAIN.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

MASHTAN CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36668870  or  S.MASHTAN@YAHOO.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

AL MANAR BAKERIES 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37722722  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

Pearl Prestige Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000198  or  PPCBAH@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

KHALED ALI MATROOK ALMATROOK 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17587997  or  khalid@al-matrook.com 

Sports time sewing 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI123456@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.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 

MECHANICS IN MOTION CAR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 33764006  or  FALLAKSHER96@GMAIL.COM 

MODEL METAL CARGO INTERNATIONAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39512046  or  UMAARJAVEED@GMAIL.COM 

I KARAMI TO ORGANIZE CONCERTS 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66612223  or  ZAHRA@KARAMIGROUP.COM 

PEBBLES GATE SUPPORT ACTIVITIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17778868  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

AL JINNERBI INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38912362  or  ALJINNERBIINT@GMAIL.COM 

PUNJAB SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36600224  or  SJA5206@GMAIL.COM 

Raffay Jewellery Design Bahraini Partnership Co. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39006400  or  RAFFAYJEWELLERYDESIGNS@GMAIL.COM 

GHANI DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33975560  or  GHANI.BH.PK@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 

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

  MASON 

 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 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 

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 

SAIFUL ISLAM FOR TAILORING BAHRAINI PARTNERSHIP CO 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36157071  or  SAIFUL.72727@GMAIL.COM 

ORIENTAL GREEN CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312155  or  jashim3645@gmail.com 

SUPER PAGE ADVERTISING & MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35113085  or  SUPERPAGE434@GMAIL.COM 

Fresh Mart Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33406000  or  INFO@FRESHMARTSTORES.COM 

THE WHITE SKY FOR CLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66331100  or  ABDULLAALASTAD@GMAIL.COM 

AL ZULAIKHI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35351216  or  ALZULAIKHI@GMAIL.COM 

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39552206  or  PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

BIGZEE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33624040  or  mrifty.bh@GMAIL.COM 

MJ BURGS FOR BURGER AND HOTDOG 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36113100  or  MOHD3611@GMAIL.COM 

SPINFLOW SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 65002314  or  SHANEE.OWS@GMAIL.COM 

AL SAADA WORKSHOP FOR BLACKSMITHING AND WELDING 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36818154  or  ALI930212@HOTMAIL.COM 

ALJUBAIL LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 

 suitably qualified applicants can contact

 39666210  or  ALBUAINAIN72@HOTMAIL.COM 

DOROUB AL BAHRAIN CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER (DIRECTORATE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39900494 

CHONG CHAN TING RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39296004  or  CHONGCHANTING@GMAIL.COM

BAYADA GOLDEN SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 38868476  or  BAYADA11389@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.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 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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 

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 

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 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

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 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

AL BAHAR TRADING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17210994  or  ALBAHAR_TRD@YAHOO.COM.IN 

REHMET GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33799354  or  LOOK1NADEEM@YAHOO.COM 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ASASAT ALBAHRAIN  CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32123332  or  HHAAAA101@GMAIL.COM 

ALBAKHEET GENTS TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 39683020  or  maktoob952@yahoo.com 

ASASAT ALBAHRAIN  CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32123332  or  HHAAAA101@GMAIL.COM 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

Prism gents salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39658966  or  AISHA.JALAL88@GMAIL.COM 

AL JINNERBI INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38912362  or  ALJINNERBIINT@GMAIL.COM 

AL HIDAYA GATE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17400827  or  RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM 

ABU JASSIM AIR CONDITIONING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36072287  or  DECENTSTER@GMAIL.COM 

OSAKA TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 34403447  or  OSAKATAILORING@GMAIL.COM 

A.R. BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

AL EZAH CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39622485  or  FATIMAFOUAD9999@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 

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 

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 

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 

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

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 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

  WORKER 

 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 

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 
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المنامة - بنا

البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  التقـــى 
والزراعة وائل المبارك، وزير شؤون 
حميـــدان،  ياســـر  والمـــاء  الكهربـــاء 
لتسليم مهام وزارة شؤون الكهرباء 

والماء.
وأعرب المبـــارك عن خالص التهاني 
حصولـــه  بمناســـبة  حميـــدان  إلـــى 
علـــى الثقة الملكية الســـامية، معربًا 
عن شـــكره لكل العامليـــن في وزارة 

وهيئـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون 
الكهربـــاء والماء علـــى الجهود التي 
الماضيـــة  الفتـــرة  طـــوال  بذلوهـــا 
المقدمـــة  بالخدمـــات  لالرتقـــاء 
للمواطنين والمقيمين وفق درجات 
المهنيـــة واالحترافيـــة،  عاليـــة مـــن 
متمنيًا لحميـــدان التوفيق والنجاح 
فـــي مهامـــه لما فيـــه الخيـــر للوطن 

والمواطن. 

المبارك يهنئ حميدان بالثقة الملكية

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

المنامة - بنا

التقـــت وزيرة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني آمنـــة الرميحي، باســـم الحمر، وذلك 
لتسّلم مهام وزارة اإلسكان.

وأثنـــاء اللقاء، ثّمنت الوزيرة الرميحي الجهود الطيبة التي بذلها باســـم بن يعقوب 
الحمر أثناء توليه قيادة الوزارة في الفترة الماضية، منوهًة بما تحقق من مشاريع 
ومبـــادرات إســـكانية متنوعة في كافة محافظات مملكـــة البحرين، بما يعود بالنفع 
على الوطن والمواطن. وأّكدت وزيرة اإلســـكان والتخطيط العمراني حرصها على 
البنـــاء علـــى ما تحّقق مـــن منجزات متنّوعة بقطاع اإلســـكان في مملكـــة البحرين، 
ومواصلة الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع المهم بما يحّقق األهداف المنشودة، 
في ظّل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا.
ومـــن جهته، أعرب الحمر عن خالص التهاني إلى الرميحي بمناســـبة حصولها على 

الثقة الملكية السامية من صاحب الجاللة ملك البالد المعّظم.

التقـــى وزيـــر شـــؤون مجلس الـــوزراء، 
حمـــد المالكـــي، محمد المطـــوع، وذلك 

لتسّلم مهمات الوزارة.
وخالل اللقاء أّكد وزير شؤون مجلس 
الـــوزراء، حرصـــه علـــى االســـتمرار في 
تطوير ما تحقق من مستويات متقدمة 
تنفيـــذ ومتابعـــة  آليـــات  علـــى صعيـــد 
مختلف الخطـــط والبرامج الحكومية، 
والمضـــي قدما بكّل عـــزم خالل الفترة 
المقبلـــة بمـــا يحقق األهـــداف المرجوة 
في تطوير العمل الحكومي، وفق رؤى 
وتطلعاتملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وتوجيهات ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكـــد المالكـــي أن المطوع من رجاالت 

لهـــم بصمـــات  العمـــل الوطنـــي الذيـــن 
وســـيظل  الحكومـــي،  بالعمـــل  بـــارزة 
مثـــال يحتذى به فـــي البـــذل والعطاء 
واإلخالص فـــي كافة مجاالت الخدمة 

الحكومية.
من جهتـــه؛ أعرب المطوع عـــن تهانيه 
إلـــى المالكـــي، بمناســـبة حصولـــه على 
منصاحـــب  الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة 
الجاللـــة ملـــك البـــالد المعّظـــم، معربـــا 
عن شـــكره لكافـــة العاملين فـــي وزارة 
شـــؤون مجلـــس الوزراء علـــى الجهود 
التـــي بذلوهـــا طـــوال الفتـــرة الماضية 
خدمـــًة للوطـــن والمواطن بـــكل كفاءة 
التوفيـــق  للمالكـــي  متمنيـــًا  واقتـــدار، 
والنجـــاح فـــي مهامـــه لمـــا فيـــه خيـــر 
للمملكة وأبنائها الكرام نحو المزيد من 

التطور والرفعة.

الرميحي: مواصلة الجهود لتطوير قطاع اإلسكان

المالكي: المضي قدما بكّل عزم نحو تطوير العمل الحكومي

سلمان بن عبداهلل يشيد بتطوير العالقات مع سلوفاكيا
تبادل الخبرات بين البلدين بعلم المساحة والتسجيل العقاري

استقبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
العقـــاري رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  العقـــاري،  التنظيـــم 
عبـــدهللا بن حمد آل خليفـــة،  نائب رئيس 
ســـلوفاكيا،  بجمهوريـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
ســـتيفن هولـــي، الـــذي يقـــوم بزيـــارة إلـــى 
لـــه،  المرافـــق  والوفـــد  البحريـــن  مملكـــة 
بحضـــور وزيـــر شـــئون البلديات وشـــؤون 
الزراعـــة وائـــل المبارك، وســـفير جمهورية 
ســـلوفاكيا المعيـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن 
إيجـــور  الكويـــت،  دولـــة  فـــي  والمقيـــم 
هايدوشـــيك،  كمـــا حضـــر اللقـــاء  وكيـــل 
شـــؤون البلديات، الشـــيخ محمد بن أحمد 
بن ســـلطان آل خليفة، والرئيس التنفيذي 
لمؤسســـة التنظيم العقاري، الشيخ محمد 
بـــن خليفـــة،  ومدير عـــام المســـاحة ناجي 

سبت .
ورحـــب الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  بنائـــب  خليفـــة 
بجمهورية ســـلوفاكيا والوفـــد المرافق له، 
منوهـــا بهذه الزيـــارة وأهميتها في تطوير 
فـــي  البلديـــن  بيـــن  الصديقـــة  العالقـــات 
المجاالت المختلفة ومنها المجال العقاري 

واستخدامات علم المساحة.

التعـــاون  مجـــاالت  الزيـــارة  بحثـــت  كمـــا 
المشـــترك بين مملكة البحرين وجمهورية 
التجـــارب  تبـــادل  وإمكانيـــة  ســـلوفاكيا 
والخبـــرات فـــي مجـــاالت علـــم المســـاحة 
تـــم  العقـــاري، حيـــث  التســـجيل  وأنظمـــة 
اطـــالع نائب رئيـــس الوزراء الســـلوفاكي 
على أحدث ما تستخدمه مملكة البحرين، 
ممثلـــة فـــي جهـــاز المســـاحة والتســـجيل 

وتســـجيل  مســـح  أعمـــال  فـــي  العقـــاري، 
العقاريـــة  الملكيـــات  وتحديـــد  األراضـــي 
وكيفيـــة المحافظـــة عليها ضمن أرشـــيف 
مســـاحية  وخرائـــط  متطـــور  إلكترونـــي 
أفضـــل  وفـــق  بهـــا  العمـــل  يتـــم  دقيقـــة، 
الممارســـات العالميـــة وباســـتخدام أحدث 

األنظمة والبرامج التكنولوجية.
ومن جانبـــه أثنى  نائب رئيـــس جمهورية 
ســـلوفاكيا علـــى مـــا شـــاهده مـــن تطـــور 
علـــم  ممارســـة  فـــي  متقـــدم  واســـتخدام 
المســـاحة الـــذي يعتبـــر أحـــد أهـــم العلـــوم 
القـــادرة علـــى االســـهام بشـــكل كبيـــر فـــي 
عمليـــة التنمية الشـــاملة، ومـــا يتبعه جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري من أنظمة 
وبرامـــج فـــي عمليـــة التســـجيل العقـــاري 

وكيفية أرشفتها.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

التقـــى وزيـــر العمـــل جميـــل حميـــدان، وزيـــر التنميـــة 
االجتماعية أسامة العصفور، ذلك لتسليمه مهام وزارة 

التنمية االجتماعية.
وخالل اللقاء، أعـــرب حميدان عن خالص التهاني إلى 
العصفور بمناســـبة حصوله على الثقة الملكية السامية 
مـــن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، معربًا عن تمنياته للعصفور التوفيق 
والنجاح في مهامه، ومعربًا عن شكره لجميع العاملين 
فـــي وزارة التنميـــة االجتماعيـــة على الجهـــود الكبيرة 
التـــي بذلوها طوال الفترة الماضية في ســـبيل تحقيق 
التنميـــة  بمنظومـــة  واالرتقـــاء  الموضوعـــة  األهـــداف 

االجتماعية.
مـــن جانبـــه، أشـــاد وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة 
العصفـــور بالجهـــود التـــي بذلها حميـــدان أثنـــاء توليه 
قيـــادة الـــوزارة وتنفيـــذه العديـــد مـــن المبـــادرات التي 
ساهمت في تطوير منظومة خدمات الحماية والرعاية 

والتنميـــة االجتماعيـــة، مؤكـــدًا حرصـــه علـــى مواصلة 
مـــا تحقق مـــن إنجـــازات، والبنـــاء عليها خـــالل الفترة 
المقبلـــة، بمـــا يصـــب فـــي صالـــح الوطـــن والمواطنين، 
في ظل المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة جاللة ملك 
البـــالد المعظـــم، وبدعـــم من ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.

متسّلما مهام الوزارة... وزير التنمية االجتماعية:

نحرص على مواصلة ما تحقق من إنجازات
المنامة -هيئة التخطيط والتطوير العمراني

اجتمع ســـتيفن هولي نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية 
ســـلوفاكيا الصديقة مـــع نوف جمشـــير الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي لتســـليط الضوء علـــى التجربة 
المتقدمـــة لجمهورية ســـلوفاكيا في مجال التخطيـــط العمراني 
وبحـــث ســـبل التعـــاون المثمـــر والبّنـــاء بيـــن البلديـــن، وتبـــادل 
الخبـــرات والتجارب فـــي مجال التخطيـــط والتنميـــة العمرانية 

المستدامة، خالل زيارته لمملكة البحرين.
وفـــي هـــذا الصدد، أكـــدت الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة على أهمية 
متابعة وتســـخير أفضل الممارسات التي تصب في إطار تطوير 
قطـــاع التخطيـــط العمرانـــي بمـــا يتوافـــق مـــع أهداف المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيادة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة ملك البالد المعّظم، وجهود الحكومة برئاســـة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيس اللجنـــة العليا للتخطيـــط العمراني لرفد 
القطاع الهام، مضيفة أن الهيئة تتطلع إلى تحقيق تطور ملموس 
فـــي قطـــاع التنميـــة العمرانيـــة بمـــا يحقـــق تطلعـــات المواطنين 

والمقيمين وفق رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وخـــالل االجتمـــاع، قدمت جمشـــير عرضًا توضيحيـــًا حول دور 
الهيئة في تنفيذ السياســـة العامـــة للتخطيط والتنمية العمرانية 
المســـتدامة في المملكـــة، موضحًة أن مـــن أولوياتها العمل على 
المخطـــط الهيكلـــي االســـتراتيجي الوطنـــي للمملكـــة بالتنســـيق 
والتكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان إعداد مخطط تنموي 
كفيل بتحقيق اإلنماء الحضري المتوازن في مختلف القطاعات.

بحث التعاون مع الوفد السلوفاكي في التخطيط والتنمية... جمشير:

تطور ملموس في قطاع التنمية العمرانية

تطوير إجراءات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي
إسناد البرامج األكاديمية الخارجية وتسكين الداخلية على اإلطار الوطني للمؤهالت قبل فتح باب القبول فيها

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  تـــرأس 
النعيمـــي، رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلـــس 
التعليم العالي اجتماع المجلس الذي عقد 
بتقنيـــة االتصـــال المرئـــي، حيـــث اســـتهل 
رئيـــس المجلس االجتماع بتقديم التهاني 
المجلـــس،  أعضـــاء  عـــن  ونيابـــًة  باســـمه 
بمناســـبة الثقـــة الملكية الســـامية من لدن 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، بتعيين يوسف 
للشـــؤون  وزيـــًرا  المجلـــس  عضـــو  خلـــف 
القانونية، وتعيين فاطمة الصيرفي عضو 
المجلـــس وزيـــًرا للســـياحة، متمنًيـــا لهمـــا 
التوفيق والنجاح في أداء مهام عمليهما. 
وخـــالل االجتمـــاع، قدمـــت األميـــن العام 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس 
مجلـــس األمناء الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيج آل خليفـــة عرًضا عن المذكرات 
التـــي رفعتهـــا األمانـــة العامـــة، بعـــد أن تم 
تدارســـها مـــن قبـــل اللجنـــة االستشـــارية 
المنبثقـــة عن المجلـــس. واتخـــذ المجلس 

عدًدا من القرارات، منها ما يلي:

تطوير إجراءات الترخيص 
لمؤسسات التعليم العالي

بحث المجلس مـــا ورد في مذكرة األمانة 
العامـــة بشـــأن مقتـــرح تطويـــر إجـــراءات 

العالـــي،  التعليـــم  مؤسســـات  ترخيـــص 
ألتمتتها عبر منصة )سجالت(، حيث وافق 

على هذا المقترح.

إسناد أو تسكين البرامج األكاديمية 
على اإلطار الوطني للمؤهالت

مذكـــرة  فـــي  ورد  مـــا  المجلـــس  ناقـــش 
تضميـــن  مقتـــرح  بشـــأن  العامـــة  األمانـــة 
قرارات المجلـــس الصادرة بالموافقة على 
استحداث البرامج األكاديمية بالجامعات، 
قيـــام الجامعة بإســـناد البرامج الخارجية، 
وتســـكين البرامـــج المحليـــة علـــى اإلطار 
الوطنـــي للمؤهـــالت قبـــل اإلعـــالن وفتح 
بـــاب القبـــول فيها، حيـــث تمـــت الموافقة 

على هذا المقترح. 

استحداث واستضافة برامج أكاديمية

ناقـــش المجلس عدًدا من مذكرات األمانة 
العامـــة بشـــأن طلبـــات مؤسســـات التعليم 
أكاديميـــة  برامـــج  اســـتحداث  العالـــي 
واســـتضافة برامـــج أخـــرى، حيـــث وافـــق 
تلـــك  تقـــوم  أن  علـــى  مبدئـــي،  بشـــكل 
البرامـــج الخارجيـــة  المؤسســـات بإســـناد 
وتســـكين البرامـــج الداخليـــة قبل اإلعالن 
وفتـــح بـــاب القبول فيهـــا، وتلـــك البرامج 

هي: 
- اســـتضافة برنامجـــي ماجســـتير العلـــوم 
فـــي إنترنت األشـــياء، وماجســـتير العلوم 
فـــي ذكاء األعمال والتحليـــالت بالجامعة 
جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون  للبنـــات  الملكيـــة 

هيدرزفيلد.
فـــي  الماجســـتير  برنامـــج  اســـتحداث   -

المحاسبة الجنائية بالجامعة األهلية.
- طلـــب الجامعة البريطانيـــة في البحرين 
استحداث بكالوريوس التصميم الداخلي 
وبكالوريـــوس العمـــارة لتســـكينهما تحـــت 

كلية الهندسة والتكنولوجيا.
واطلـــع المجلـــس على الطلـــب المقدم من 
فتـــح  بإعـــادة  للبنـــات  الملكيـــة  الجامعـــة 
برنامجي الماجســـتير في إدارة التصميم، 
والماجســـتير في الرسم والتصوير، وتمت 
الموافقـــة مبدئًيا، وتكليـــف األمانة العامة 

باتخاذ الالزم في هذا الخصوص.
كمـــا بحـــث المجلـــس الطلـــب الـــوارد مـــن 
الجامعـــة األمريكيـــة - البحريـــن بتعديـــل 
مســـمى كليـــة التصميـــم والعمـــارة لتصبح 
كليـــة اإلعـــالم والتصميـــم، وكّلـــف األمانة 
العامة بالتواصل مع إدارة الجامعة للتأكد 
مـــن أن الطلبـــة لـــن يتضـــرروا مـــن تغييـــر 

مسمى الكلية. 
وناقش المجلس الطلب المقدم من جامعة 
العلـــوم التطبيقيـــة بإنشـــاء حـــرم جامعي 
إضافـــي بمنطقة ديار المحرق، حيث تمت 
الموافقة بشـــكل مبدئـــي، وتكليف األمانة 

العامة باتخاذ الالزم. 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم خالل ترؤسه اجتماع مجلس أمناء مجلس التعليم العالي

توثيق التعاون مع سلوفاكيا في مجال اإلعمار والبناء
تبادل الخبرات باألنظمة اإللكترونية الحديثة في إصدار رخص البناء... المبارك:

استقبل وزير شؤون البلديات والزراعة 
جمهوريـــة  مـــن  وفـــدا  المبـــارك  وائـــل 
ســـلوفاكيا برئاســـة نائب رئيس مجلس 
ســـلوفاكيا  جمهوريـــا  فـــي  الـــوزراء 
الصديقـــة ســـتيفن هولـــي، وذلـــك ضمن 
زيـــارة الوفـــد الســـلوفاكي إلـــى مملكـــة 
البحريـــن لالطـــالع على تجربـــة مملكة 
التخطيـــط  مجـــاالت  فـــي  البحريـــن 

والتنمية الحضرية والعمل البلدي.
وفي بداية اللقـــاء رّحب المبارك بالوفد 
اســـتمرار  إلـــى  متطلعـــا  الســـلوفاكي، 
تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين 
الصديقيـــن فـــي شـــتى المجـــاالت، بمـــا 

يتوازى مع رؤية البلدين الصديقين في 
تحقيـــق التنميـــة العمرانيـــة والحضرية 
المســـتدامة، وينسجم مع أعلى المعايير 
الدولية في مجاالت التخطيط العمراني 

والعمل البلدي.
وأكـــد المبـــارك مـــا تحقـــق مـــن إنجازات 
فـــي قطـــاع البلديـــات والزراعة في ظل 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ودعم ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
وقـــال: نســـعى لتوثيق التعـــاون وتعزيز 

تبـــادل الخبرات والتجارب بين البلدين، 
وزيـــادة مجـــاالت التعـــاون القائـــم فـــي 
اإلعمـــار والبنـــاء مـــن خـــالل االســـتفادة 
والتقنيـــات  الخبـــرات  تبـــادل  مـــن 
بمختلـــف المجاالت ومـــن بينها األنظمة 
اإللكترونيـــة الحديثة في إصدار رخص 
البناء، مستعرضا نظام إصدار تراخيص 
البناء “بنايات”، والذي أسهم في تطوير 
منظومـــة العمـــل عبـــر تعزيـــز مشـــاركة 
الفتـــرة  واختصـــار  الخـــاص،  القطـــاع 

الزمنية إلصدار الرخص.
كما اســـتعرض الوزير المبـــارك مع الوفد 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة 
التي ترتكز علـــى 3 مبادئ وهي العدالة 

والتنافســـية واالســـتدامة، مشـــيرًا إلـــى 
مـــا تحّقق مـــن إنجـــازات علـــى مختلف 
األصعـــدة التنمويـــة، مـــن خـــالل تنفيـــذ 
متنوعـــة  ومبـــادرات  مشـــاريع  حزمـــة 
وبرامج نوعيـــة تتوازى مع أهداف هذه 

الرؤية الطموحة.
وفـــي هـــذا الســـياق، اســـتعرض وكيـــل 
الشـــيخ  البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة 
محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة مـــع الوفد 
السلوفاكي نظام رخص البناء “بنايات”، 
علـــى هامـــش جلســـة المباحثـــات التـــي 
عقدها وزير شـــؤون البديـــات والزراعة 
مـــع نائـــب رئيـــس الـــوزراء الســـلوفاكي 

والوفد المرافق له.

المنامة- وزارة البلديات والزراعة
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“^” حضانُة اإلبداع
لْم ولن تكوَن هناك أبدا حواجُز أمام اإلبداع؛ ألن اإلبداَع 
الحقيقـــي أيا كان نوُعه مكتوبا أو مســـموعا أو مرئيا ال 
يستســـلُم للعراقيـــل التي تقُف في طريقـــه، والتي ربما 
تعوُق خطواته، وُتعطل مســـيرته، لكنها ال تســـتطيع أن 
تقتله، أو تحكَم عليه باإلعدام.. وسبُب ذلك أن المبدع 
الحقيقـــي وليس المصطنع، هو مـــن يتخُذ من اإلخفاق 
دافعا للنجاح، ومن الفشل حافزا للتفوق، هو من يوقُد 

في الظالم الحالك شمعة بدال من أن يلعَن الظالم!
والمتأمـــُل يجـــُد أن معظـــم إن لـــم يكـــن كلُّ مـــن يشـــاُر 
إليهـــم بالبنان في مياديـــن الفكر والثقافة والمعرفة، لم 
تكـــن طرقهم مفروشـــة بالورود، بل نحتـــوا في الصخر 
ليحفـــروا أســـماءهم، ولعقـــوا الصبـــَر ليصنعـــوا المجد، 
وتحملوا لســـَع النحل ليجنوا العســـل، ولله دُر شـــوقي: 
“وما نيُل المطالـــِب بالتمني.. ولكن تؤخُذ الدنيا غالبا”. 
كثيـــٌر - يـــا ســـادة - مـــن المبدعيـــن الذين مـــأوا الدنيا 
وشـــغلوا النـــاس، لـــم يستســـلموا للعوائـــق، أو يتركـــوا 
أنفســـهم محـــال للشـــفقة أو العطـــف، فلم يستســـلم طه 
حســـين لعلة العمى، بل نقش اسمه في سجالت األدب 
الحديـــث بحروف من نور، وصار عميدا لأدب العربي، 
ومثله الشابي، لم يُحل تضخُم عضلة القلب بينه وبين 
اإلبداع، فانبرى ينشـــد الشـــعر، وفارق الحياة في ســـن 
صغيرة تاركا وراءه دواوين ُتدرس، وأبياتا ُتغني منها: 
“ســـأعيُش رغـــم الـــداء واألعداء.. كالنســـر فـــوق القمة 
الشمــــاء، أرنـــو إلى الشـــمس الُمضيئة هازئا.. بالســـحب 
واألمطـــار واألنـــواء”، وعانـــى التيجاني يوســـف بشـــير 
داء الصـــدر، وااللتهابـــات الُمتكـــررة، وعانـــى أمل دنقل 
ألـــَم الفقر والحرمان، ثم ألَم المرض، ورغم ذلك انتشـــر 

ى في اآلفاق. شعره ودوَّ
فـــي رحلـــة بحثـــي عـــن منبـــٍر تنويـــري ذي ثقـــل لنشـــر 
أفكاري، وكتابة مقاالتي، اهتديت إلى صحيفة “البالد” 

البحرينية، المتميزة إدارة وأقالما، حاضنة اإلبداع.

sabryelmougy74@gmail.com

صبري الموجي

أميـــركا وبريطانيـــا وفرنســـا وألمانيا تدعوا إيران إلـــى العودة دون 
تأخير إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وذلك للتقيد بالتزاماتها 
القانونيـــة، وذلك بعد انتهاء الجولـــة األخيرة دون الوصول التفاق 

وتوقف المفاوضات.
ردود إيران جاءت ســـريعة حيث قالـــت “إن من وقفوا وراء تقرير 
مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي يحمل إيران مسؤولية 
الفشـــل ويشـــير إلى إشـــعاعات في مواقع لم تعلن عنهـــا إيران هم 
مســـؤولون عـــن العواقـــب. المتحـــدث باســـم الخارجيـــة اإليرانيـــة 

يقول: رد إيران على هذا التقرير قوي ومناسب”.
أعتقـــد فعال أن الـــرد جاهـــز، اليورانيوم المخصـــب متوفر بكميات 
كبيـــرة والكعكـــة الصفـــراء أكلـــت وامتـــأت بطـــن القنبلـــة النووية 
وأصبحـــت جاهزة للتفجير في اعتقادي. المســـألة مناورة. انضمام 
إيران للنادي النووي مســـألة وقت والغرب يدرك ذلك، ولم تســـتطع 
أميـــركا منـــع كوريا ولن تســـتطيع منـــع إيران. روســـيا تلعب بورقة 
إيران النووي وهي ورقة مساومة وليس لديها مانع من صنع إيران 
قنبلـــة نووية نكاية بالغرب والصهاينة، رغم أنها ربما ســـتكون أول 
من سينال جزاء سنمارك. سباق التسلح بدأ في المنطقة وما حيلة 
المضطـــر إال ركوبهـــا، ســـمعنا عن احتمـــال تفكير المرشـــد اإليراني 
خامنئـــي تغييـــر الفتوى التي تحرم صنع الســـالح النـــووي، واليوم 

تلميـــح إيراني باحتمال االنســـحاب من المعاهدة الدولية النتشـــار 
الســـالح النووي، ثم شروع إيران في سحب كاميرات المراقبة من 
مواقع نووية.. كلها مؤشـــرات قوية على نية إيران مفاجأة الغرب 

والشرق. 
اإلســـرائيليون يهـــددون، والغـــرب يدعـــو للعـــودة ويهـــدد، وإيـــران 
ماضيـــة فـــي صنـــع القنبلـــة النووية. الـــكل يعـــرف أن الخوف ليس 
مـــن صنـــع القنبلة النوويـــة. دول كثيـــرة تملك هذا الســـالح وليس 
من الســـهل استخدامه، باكســـتان، الهند، روســـيا، فرنسا، بريطانيا، 
أميـــركا، الصيـــن، كلها في النـــادي النووي، كوريا الشـــمالية التي لم 
يرحـــب بها بعد فـــي النادي النووي لكنها جربـــت ونجحت.. الكيان 

اإلسرائيلي صنع لكنه ينكر.
الخـــوف الغربـــي هو مـــن الصواريخ البالســـتية التي ســـتحمل هذا 

السالح الرادع، الخوف من الطيران المسير.
إيـــران حتـــى لـــو فاوضـــت لن تتخلـــى عن صنع ســـالح نـــووي ولن 
يحـــارب الغرب إيـــران على اإلطـــالق، فالحرب لن تجـــدي نفعا وال 
أحـــد يرغـــب في حرب حتـــى دول الخليج التي تشـــعر بتهديد من 
إيران، حيث إن المستفيد منها الغرب وأميركا بالذات بينما الدمار 
ســـيحل بدول الخليج ماليا وبنى تحتية، ما ســـيعيق النمو عقودا. 

“إيالف”.

د. عبداهلل الزهراني

إيران ترقص فرحا على وقع توقف المفاوضات النووية )1(

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

للتواصل: 17111483

ثرثرة نسوة عجائز قادت امرأة إلى اإلعدام
مـــن أغرب القضايا الجنائيـــة في تاريخ أي 
شـــعب، قضيـــة مـــاري دافييـــو بينـــار، وهي 
امـــرأة فرنســـية فـــي أواســـط العمـــر، وهي 
ابنة فالح وأرملـــة في بلدة لودون، وقبض 
علـــى ماري بينار في عام 1949 بتهمة دس 
الســـم ألحد عشر شـــخصا من بينهم زوجها 
وأمهـــا، وكانـــت التهـــم قائمـــة علـــى مجـــرد 
شـــائعات روجتها بعض سيدات البلدة ممن 
ال يســـتطعن الحياة بغير الثرثرة والحديث 
عن الناس، ومثل هذا األســـاس لالتهام مما 
ال يســـمح به القانون في الواليات المتحدة 
أو بريطانيـــا، حيث ينبغي وجود أدلة ثابتة 
فـــي حالة االتهـــام بارتـــكاب جرائـــم القتل، 
واســـتخرجت الجثـــث وشـــرحت، ثـــم أكـــد 
الخبراء وجود آثار مادة الزرنيخ في جميع 

الجثث.
وفـــي المحاكمـــة األولـــى التـــي جـــرت عام 

1952 انهارت دعوى االتهام تماما وتأجلت 
القضية حيث تقـــرر انتداب خبراء آخرين، 
لكـــن التقريـــر الـــذي دفعـــوه لـــم يكـــن أكثـــر 
إقناعـــا من ســـابقه، فأعيد تأجيـــل القضية 
فـــي عـــام 1954، وتكـــرر هـــذا التأجيل إلى 
أن صـــدر الحكـــم أخيـــرا ببـــراءة المتهمـــة 
فـــي األيام األخيرة من عـــام 1961. وهكذا 
عاشـــت ماری بینار پهددها شبح المقصلة، 
لمدة 12 عاما ونصف، وذلك بســـبب جرائم 
لم ترتكبها أبدا، لقد كانت ضحية ثرثرة نفر 
من العجائز النسوة، وضعف الخبرة الفنية، 
ونصـــوص القانون الفرنســـي التي تفترض 
دائما أن المتهم مذنب إلى أن تثبت براءته 
بخالف القاعـــدة المعروفة وهي أن المتهم 

بريء حتى تثبت إدانته.
وفي هذه الذكريات التي كتبتها ماري بينار 
بعد صـــدور حكـــم ببراءتها ســـجلت تاريخ 

تلك القصة، ورســـمت بوضوح الشخصيات 
الرئيسية في القصة من مدام بينو الشريرة 
التي كانت مصدر الوشـــاية التي جلبت كل 
ذلـــك العذاب، إلـــى المحامـــي الالمع جوترا 
الذي تولى الدفاع عنها، ثم رســـمت لنفسها 
صـــورة مليئة بالحياة، ما رفع الكاتبة آنذاك 

إلى مرتبة كبار رجال القصة العالميين. 
إن محاكمـــة مـــاري بينـــا تعتبـــر إلـــى جانب 
وكونهـــا  يميزهـــا  الـــذي  اإلنســـاني  الطابـــع 
صـــورة لشـــخصيات كثيرا ما تعيـــش بيننا، 
الفرنســـي  القضـــاء  نقـــدا مريـــرا ألســـاليب 

ودعوة غير مباشرة إلى تطويره.
عمومـــا كتـــب عـــن هـــذه القصة فـــي مجلة 
“الهـــالل”، لكـــن ال أتصـــور أنهـــا ترجمت إلى 
هنـــاك  أن  بكالمـــي  وأعنـــي  بعـــد،  العربيـــة 
قصصا عجيبة مخفية تحتاج إلى من يعثر 

عليها وينقلها للعربية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هذا المرشح ال يمثلني
اهتمام بعض مرشـــحي “الصدفة” بالمواطن، وبالصالح العام، 
والزيـــارات المكوكية التي يقومون بها للمجالس، والمســـاجد، 
وغيرها، لو كانت كذلك على الدوام، لكان الحال في المجتمع، 

غير الحال الذي نراه اليوم.
شـــخوص ال نعرفهـــم، ولـــم نســـمع عنهـــم، يتحدثـــون بحماس 
مفرط وســـاخن عن الناس، وعن همومهم ومطالبهم، لكنهم - 
وكما تؤكد التجارب السابقة - سيختفون فور انتهاء الموسم 
االنتخابـــي، وســـيهجرون النـــاس، بـــذات الفجأة التـــي بدأوها 

بوصلهم.
وكل هـــذا النقد منهـــم والعتب، ال يرتبط في حقيقته بالصالح 
العام قيد شعرة، إنما هو مصلحي بحت، ألن المناداة بالحقوق 
تتطلـــب األهلية الخدمية أوالً، والتواجد المســـتمر بين الناس 
ثانيـــًا، والمؤهالت والمقدرة على تفعيل هذه المطالب بشـــكل 
حقيقـــي علـــى األرض، واألهـــم الســـمعة الطيبـــة، فكـــم منهـــم 

ينطبق عليه كل ذلك؟
ونهـــارا،  ليـــال  المواطـــن  خدمـــة  فـــي  ينشـــطون  مواطنـــون 
ويســـجلون حضورهم فـــي المواقف، وفي األحـــداث الصعبة 
بال تردد، ينكفئون ويبتعدون عن المشهد االنتخابي ببساطة، 
حيـــن يـــرون التزاحم من مرشـــحي “الصدفـــة”، وحين تغطي 
الضوضـــاء والضجيـــج المـــكان، وحيـــن يعمـــى الناخبـــون عن 

اختيار من يستحق تمثيلهم.
وكما قلنا من قبل، ونكرر، وســـنكرر، يظل وعي الناخب حجر 
الزاوية لكل شـــيء، ومحددا رئيسيا لمسار المرحلة الجديدة، 
وأي فشـــل قادم، فهو فشل تتشـــارك به جميع األطراف، أولها 
الناخب الذي سيذهب إلى صندوق االقتراع ويصوت للمرشح 

الذي يريده، بملء إرادته.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ُيمـــارس مجلس الـــوزراء البحرينـــي أعماله بصورة جماعيـــة في تحضير 
وإعداد ووضع السياســـة العامة للدولة، ويخضع اختيار الشخص للتوزير 
إلـــى مواصفات ومعاييـــر ُيراعى فيهـــا تراكم الخبرات اإلداريـــة والتوازن 
والقيادة والفهم السياســـي واالجتماعي، واإلحســـاس بضرورة التحديث 
المؤسســـي وفـــق خطـــة اســـتراتيجية واضحـــة المعالـــم، وهنـــاك معاييـــر 
ترتبط بطبيعة التخصصات العلمية والخبرات المهنية والتدرج الوظيفي 

وتنوعه ومدته، واإلنجازات التي حققها طيلة سنوات خدمته.
وفـــي التعديـــل األخيـــر بمجلس الـــوزراء البحرينـــي تم اختيـــار مجموعة 
مـــن العناصـــر الشـــبابية وجيل الوســـط الذين تعلمـــوا تعليما جيـــًدا، ومن 

ذوي الشـــهادات العالية والخبرات الُمتعددة في مختلف التخصصات في 
اإلدارة واالقتصاد والتخطيط والمعلومات وغيرها، ليكونوا زاًدا ألشـــغال 
الحكومـــة وتأديـــة المهمـــات المطلوبـــة، وتمتلـــك البحرين مخزونـــا وفيًرا 

لتأدية المهمات الحكومية المتنوعة.
إن تعزيـــز مجلـــس الـــوزراء بطاقـــات شـــبابية ُيمثـــل اســـتثماًرا للطاقـــات 
الشـــبابية ليســـاهموا بـــروح فريـــق البحرين الواحـــد بقدراتهـــم وأفكارهم 
بتحقيق مكتســـبات يســـتحقها أهل البحرين وبما ُيحقق التنمية الشـــاملة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت ويعـــود بالخيـــر والنماء علـــى البحريـــن والرخاء 

لشعبها.

عبدعلي الغسرة

استمرار النجاحات
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

أعـــرب نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة 
عن اعتزاز ســـموه بالعمل تحت قيادة ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدا سموه 
بـــأن النجـــاح الـــذي حققتـــه اللجنـــة األولمبيـــة في 
مشاركتها األخيرة بدورة األلعاب الخليجية الثالثة 
التـــي اســـتضافتها دولـــة الكويت الشـــقيقة مؤخرا 

كان بفضل دعم واهتمام سموهما.
جـــاء ذلك لدى حفـــل التكريم الـــذي أقامته اللجنة 
األولمبيـــة أمـــس الخميـــس بمقـــر اللجنـــة بضاحية 
الســـيف برعاية كريمة من ســـمو الشيخ عيسى بن 
علي بن خليفة آل خليفة للبعثة اإلدارية وبحضور 

األمين العام فارس الكوهجي.
ونقل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بـــن خليفة آل 
خليفة للبعثة اإلدارية تحيات وتقدير سمو الشيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة، مؤكدا ســـموه أن اإلنجاز 
الخليجـــي الذي تحقق كان بفضل توجيهات ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة ومتابعـــة ودعم 
ســـموه للبعثـــة وجهود كافـــة أفراد البعثـــة اإلدارية 
الذيـــن عملـــوا بـــال كلـــل أو ملـــل فـــي ســـبيل نجاح 

المشاركة البحرينية.
وأضـــاف ســـموه “نقـــدر عاليـــا جهودكـــم المتميزة، 
وتضحياتكـــم  الواحـــد،  الفريـــق  بـــروح  وعملكـــم 
الكبيـــرة في أكبـــر بعثة رياضية فـــي تاريخ مملكة 
البحريـــن بجميع المحافل الخارجيـــة.. والتي كان 
ثمارهـــا ذلك الحصاد الكبير من الميداليات الملونة 

.. كنتم على قدر المسؤولية ولم تقصروا في أداء 
مهامكـــم، وحفـــل التكريـــم هـــذا هو تقدير بســـيط 

لجهودكم..”.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة أهميـــة العمـــل بـــكل جـــد واجتهـــاد؛ من 
أجـــل حصـــد المزيد من اإلنجازات في المشـــاركات 
الخارجيـــة القادمة بـــروح فريق البحريـــن الواحد، 
ووجه ســـموه بأهمية تكرار مثـــل تلك اللقاءات مع 
منتســـبي اللجنـــة األولمبيـــة لتعزيز أواصـــر األخوة 
والمودة، متمنيا ســـموه لكافة أفراد البعثة اإلدارية 

وموظفي اللجنة األولمبية التوفيق والنجاح.

سموه كرم البعثة اإلدارية لدورة األلعاب الخليجية

الواحـــد الفريـــق  بـــروح  وعملكـــم  المتميـــزة  جهودكـــم  نقـــدر  للمكرميـــن:  ســـموه 

جميـــع أفـــراد البعثـــة اإلداريـــة عملـــوا بـــا كلـــل أو ملـــل فـــي ســـبيل نجـــاح المشـــاركة البحرينيـــة

سمو الشيخ عيسى بن علي: نعتز بالعمل تحت قيادة ناصر بن حمد وخالد بن حمد

الرفاع -  االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

طالـــع االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائرة 
التصريـــح التلفزيونـــي الصـــادر عـــن أحد 
رؤساء االتحادات الخليجية للعبة والذي 
أكـــد خاللـــه رغبتـــه فـــي نقـــل مقـــر مركز 
البحريـــن الدولـــي لتطوير الكـــرة الطائرة 

إلى بالده.
ويود االتحاد أن يوضح أن مركز البحرين 
الدولي لتطوير الكرة الطائرة تابع رسميا 
إلشـــراف االتحـــاد الدولي للكـــرة الطائرة 

FIVB منـــذ تأسيســـه وليـــس لـــه عالقـــة 
باالتحـــاد العربـــي وهو خاضع لمســـئولية 
االتحاد البحريني للكـــرة الطائرة لتنظيم 
سلســـلة من الـــدورات والبرامـــج الخاصة 
بتطوير مختلف أركان اللعبة في المجال 

الفني والتحكيمي واإلداري.
ويعتـــز االتحـــاد البحريني للكـــرة الطائرة 
بأنه صاحب فكرة إنشاء أول مركز دولي 
في العالم منذ منتصف الثمانينات لتعمم 
تلـــك التجربة إلى مختلف الدول باعتماد 

ومباركـــة مـــن االتحـــاد الدولـــي للنهوض 
باللعبـــة وتخريـــج كوكبـــة مـــن المدربيـــن 
والمحاضريـــن  واإلدارييـــن   والحـــكام 
لتكـــون مملكـــة البحرين صاحبـــة الريادة 
المشـــروع  هـــذا  إطـــالق  فـــي  والســـبق 

العالمي.
وفـــي الوقـــت الذي يبـــدي االتحاد أســـفه 
التـــي  التصريحـــات  تلـــك  مثـــل  لصـــدور 
تعكس عـــدم اإللمـــام باألنظمـــة واللوائح 
تنظـــم  التـــي  والتشـــريعات  والقوانيـــن 

الوطنيـــة  االتحـــادات  بيـــن  العالقـــة 
فإننـــا  والدوليـــة،  والقاريـــة  واإلقليميـــة 
نؤكـــد حرصنـــا علـــى تعزيـــز العالقات مع 
وأن  الخليجيـــة  االتحـــادات  مختلـــف 
تلـــك التصريحـــات ال تؤثـــر علـــى عمـــق 
الخليجييـــن،  األشـــقاء  بيـــن  العالقـــات 

وأن األخـــوة والمحبـــة التـــي تجمع بينهم 
أكبر مـــن المناصب والمســـميات، مثمنين 
ببالـــغ اإلعتزاز الدعم الـــذي يلقاه االتحاد 
البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة مـــن مختلـــف 
القيادات الرياضية المحلية والذي يشكل 

وسام فخر واعتزاز على قلوبنا.

اتحاد الكرة الطائرة يرد على تصريحات الشبيب

مركز التطوير فكرة “بحرينية” بـإشراف “دولي”

جانب من توقيع االتفاقية في الثمانينات بين اتحاد الطائرة ونظيره الدولي

وعقب ذلك ألقى فارس الكوهجي كلمة أعرب فيها عن خالص التهاني 
والتبريكات لســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة بمناسبة اإلنجاز الخليجي، مشيدا باهتمام ومتابعة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة للبعثة وســـائر 

المنتخبات خالل ترؤس سموه البعثة بدولة الكويت الشقيقة.
 وأضـــاف الكوهجـــي “أتقدم بالشـــكر الجزيـــل للبعثة اإلداريـــة على ما 
بذلـــوه مـــن جهد كان له أبلـــغ األثر في تحقيق هـــذا الحصاد الجيد من 
الميداليات.. إننا فخورون بموظفي اللجنة األولمبية والذي يعشـــقون 

عملهم شـــغفا وحبا في الرياضة ورفع راية وطنهم، ولقد كانت البعثة 
اإلداريـــة تعمـــل كفريق واحـــد انطالقا مـــن روح فريـــق البحرين الذي 
يمثل جميع منتخبات وأندية الوطن شـــاكرا ومقدرا للجميع جهودهم 

وعطاءهم المخلص”.
 وفي نهاية االحتفال قدم ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل 
خليفـــة درعا تذكاريا لمدير البعثة حســـن الخاجـــة ونائب مدير البعثة 
فواز شمســـان وكرم ســـموه جميع العاملين بتقديم الشـــعلة التذكارية 

الخاصة باللجنة األولمبية البحرينية.

الكوهجي: جهود موظفي اللجنة األولمبية نابعة من روح “فريق البحرين”



االتحاد البحريني لكرة القدم:

االتحاد البحريني لكرة القدم

وافق االتحاد اآلسيوي لكرة القدم على 
الطلـــب الذي تقدم به االتحاد البحريني 
لكرة القدم لالعتذار عن استضافة كأس 

آسيا تحت ١٧ عاًما ٢٠٢٣.
وقـــال األمين العـــام لالتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم راشـــد الزعبـــي إن االتحاد 
النهائيـــات  اســـتضافة  عـــن  اعتـــذر 
اآلســـيوية لفئة الناشـــئين المقررة العام 
المقبـــل، مشـــيًدا بتفهـــم االتحـــاد القاري 
لموقف االتحـــاد البحرينـــي، والذي كان 
يولـــي االســـتضافة اهتماًما كبيـــًرا، لكن 
عدًدا من العوامل ساهمت في االعتذار 

عن احتضان البطولة.
اآلســـيوي  االتحـــاد  خطـــاب  وبحســـب 
لكرة القدم، فإن منتخبنا لفئة الناشـــئين 

فقـــد بذلـــك فرصـــة التأهل المباشـــر إلى 
النهائيـــات اآلســـيوية، وســـيكون نظـــام 
عشـــرة  اإلحـــدى  للمجموعـــات  التأهـــل 
فـــي التصفيـــات هـــو صعـــود أصحـــاب 
المراكـــز األولى، باإلضافـــة إلى أفضل ٥ 

منتخبات تحتل المركز الثاني.
وســـيعلن االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 
عن البلد البديل لالســـتضافة في الفترة 

المقبلة.

حقق منتخب الســـيدات لكـــرة الصاالت 
فـــوزا كبيـــرا ومســـتحقا علـــى حســـاب 
أهـــداف  بســـتة  الفلســـطيني  نظيـــره 
دون مقابـــل، فـــي المبـــاراة التي جمعت 
صالـــة  علـــى  الخميـــس،  الطرفيـــن، 
مدينـــة الملك عبـــدهللا الرياضية، ضمن 
منافســـات الجولـــة األولـــى للمجموعـــة 
الثالثـــة  آســـيا  غـــرب  لبطولـــة  األولـــى 

المقامة حاليا في السعودية.
وأنهـــى منتخبنـــا الشـــوط األول بتقدمه 
بثالثة أهداف ســـجلتها الشـــيخة العنود 
بنـــت حمـــد آل خليفة )هدفيـــن( وحصة 
العيســـى، وفي الشـــوط الثانـــي أضافت 
حصـــة العيســـى هدفين ومنـــار إبراهيم 

هدفا.
وســـيخوض منتخبنا لقاءه المقبل أمام 
نظيره العراقي يوم الســـبت المقبل عند 

٨.٣٠ مساء على ذات الصالة.
ويقود المنتخب المدرب البرازيلي لينو 
الـــذي اختار قائمة مكونة من 14 العبة: 
دالل عبـــدهللا محمد، زهراء نزار حميد، 
الشـــيخة العنـــود بنـــت حمـــد آل خليفة، 
ياســـمين فايز فؤاد، روز فايز فؤاد، منار 
إبراهيـــم جاســـم، فاطمـــة حمـــد محمد، 
أميرة بدر ســـوار، حصة رياض العيسى، 
هاجر عبدالرحمن األنصاري، روان نبيل 
العلي، ليليا جاويد ســـبكر، إيمان راشـــد 

الختال ووصال أحمد الياسي.

اختتمت دورة مركز تمكين شباب الهملة لكرة القدم لفئة 
األشـــبال علـــى ملعب العشـــب الصناعي الكبيـــر بالمركز، 
بحضـــور نائـــب رئيـــس المركـــز محمـــد خليـــل، والنائـــب 
عبـــدهللا الدوســـري والنائـــب أحمد الدمســـتاني والبلدي 
الماحـــوزي  محمـــد ســـعد الدوســـري، والكابتـــن هشـــام 
مســـاعد مـــدرب نادي الخالديـــة، وأعضـــاء إدارة المركز، 
باإلضافـــة إلى إداريـــي نادي الهملة ســـابقا، وجمهور من 
أبناء القرية ومجموعة كبيرة من األطفال تابعت نهائي 

الصغار طوال وقت المباراة. 
وقســـمت هذه الفرق لفئة البراعم ألربع فرق وبمشـــاركة 
القريـــة، ولعبـــت بنظـــام  الــــ70 مـــن صغـــار  مـــا يقـــارب 
المجموعـــة الواحدة مـــن دور واحد تأهل بطلها للنهائي، 
فيما القى صاحب المركز الثاني والثالث وحددت هوية 

الفريق الصاعد للمباراة النهائية. 
وأحـــرز فريق الصغير الواعد حســـن عبداألمير وحارس 
العرين ســـيدهادي ســـيدمصطفى بطولة هـــذا العام بعد 

فوزهـــم بنتيجـــة هدف مقابل ال شـــيء ســـجله المهاجم 
الصغيـــر والواعـــد عبـــدهللا علـــي عبـــدهللا علـــى فريـــق 
الصغير علي حســـين منصور، حيث أحرز فريق الصغير 
حســـن عبداألميـــر الهدف األول بشـــوط المبـــاراة األول، 
فيمـــا حافـــظ على شـــباكه نظيفة طوال الشـــوط الثاني 
رغم محاوالت صغار فريق علي حســـين منصور لتنتهي 
المبـــاراة بهـــذه النتيجـــة، مـــا أهـــل فريقـــه للفـــوز باللقب 

وتعويض خسارته للقب البطولة السابقة.
وقـــام الحضـــور بتكريـــم الفريـــق الحائـــز علـــى المركـــز 
الثانـــي، وكذلك بطل الدورة، وتم تســـليم كأس البطولة 
لقائـــد الفريـــق حســـن عبداألميـــر والحارس ســـيدهادي 
ســـيدمصطفى. ذي تقـــدم بـــه االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القدم لالعتذار عن اســـتضافة كأس آسيا تحت ١7 عاًما 

.٢٠٢٣

اتحاد الكرة يعتذر عن استضافة كأس آسيا للناشئين

فوز ساحق لسيدات الصاالت في افتتاح بطولة غرب آسيا

اليوم انطالق األدوار النهائية ببطولة “ملك الصولجانات”
األدوار  منافســـات  الجمعـــة  اليـــوم  تنطلـــق 
النهائية من بطولة ملك الصولجانات للبولينغ 
المـــرح،  أرض  صالـــة  علـــى  حاليـــًا  المقامـــة 
وبتنظيـــم مـــن مريـــم مـــدارا صاحبـــة محال 
300 بروشوب للوازم لعبة البولينغ، وبرعاية 
بنك الخليج الدولي وشـــركة ناس المؤسسة 
وجيبـــك، وذلك بعد حســـم هويـــة المتأهلين 
في المنافسات المفتوحة والسيدات والكبار، 
وشـــهدت المنافســـات تأهـــل الكويتيـــة روان 
والفلبينيـــة جانيس إلـــى األدوار النهائية في 

المنافسات المفتوحة.
 ويتصـــدر البطل اآلســـيوي والعب المنتخب 
الالعبيـــن  ترتيـــب  فـــالح  يوســـف  الوطنـــي 
برصيـــد  للبطولـــة  التمهيـــدي  الـــدور  بختـــام 
2237، فيمـــا جـــاء أحمـــد فريـــد فـــي المركـــز 
الثاني برصيـــد 2236، ثم عبدهللا عبدالكريم 
في المركـــز الثالث برصيد 2207، فيما احتل 
الالعب الكويتي أصيل الرومي المركز الرابع 
برصيـــد 2192، وتاله الســـعودي عبدالرحمن 
الخليـــوي في المركز الخامس برصيد 2188، 
والفليبينـــي ايمرســـون فـــي المركز الســـادس 

برصيد 2132.
 وجـــاء الالعـــب المخضـــرم مهـــدي أســـد في 
فـــي  2130، وتـــاله  الســـابع برصيـــد  المركـــز 
المركزين الثامن والتاسع الالعبان السعوديان 
زياد الخليوي وصاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلطان برصيد 2114 و2080 على 
 JM التوالـــي، بينمـــا احتـــل الالعـــب الفليبني

المركز العاشر برصيد 2075.
 وفي منافســـات الكبار تصدر صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر محمد بـــن ســـلطان الترتيب 
العـــام برصيـــد 1964، وجاء خلفـــه األميركي 
دانتـــي برصيـــد 1950، ثـــم ناصـــر الســـليطي 
1895، وتـــاله  الثالـــث برصيـــد  المركـــز  فـــي 
الفلبينيـــان جينيـــس وميـــدل فـــي المركزين 
الرابـــع والخامس برصيـــد 1882و1878 على 

التوالي.
 أمـــا في منافســـات الســـيدات فقـــد تصدرت 
الفليبينيـــة جانيـــس الترتيـــب برصيد 1882، 
برصيـــد  روان  الكويتـــي  خلفهـــا  وجـــاءت 
1844 ثم الســـعودية رغـــد برصيد 1707، ثم 

البحرينية ايمان عادل برصيد 1681.

نظمـــت شـــركة بروفنـــت ميديـــا عبـــر 
حســـابه بي إس أكشـــن حفـــل توزيع 
الموســـم  فـــي  المتميزيـــن  جوائـــز 
بتكريـــم   2022  –  2021 الرياضـــي 
17 رياضيـــا ورياضيـــة يـــوم األربعاء 
الماضـــي بدعـــم ورعايـــة كريمـــة من 
قبـــل شـــركة stc الرائـــدة فـــي عالـــم 
التكنلوجيا الرقمية وطيران الجزيرة 
بمنطقـــة  بيـــل  ســـويس  فنـــدق  فـــي 
الســـيف.واختار حســـاب بي اس اكشـــن 
والمتألـــق  البحرينيـــة  اليـــد  كـــرة  نجـــم 
خليجيا وآسيويا وعالميا الالعب حسين 
الصياد كأفضل رياضي في موسم 2021 
– 2022 بعد تألقه الالفت في المشاركات 
األقليمية والعالمية مع المنتخب الوطني 
وأيضا نجوميته مع نادي النور السعودي 
والنجمة البحريني في المشاركة األخيرة 
ببطولـــة مجلس التعـــاون الخليجي لكرة 
اليـــد والـــذي حقـــق لقبـــه النجمـــة، وكان 

نجمه األول حسين الصياد.
وقدم طيـــران الجزيرة جوائز العبي كرة 
الســـلة المميزيـــن فـــي الموســـم المنصرم، 
حيـــث حصل الالعـــب ميثـــم جميل نجم 

نـــادي األهلـــي علـــى لقـــب أفضـــل العـــب 
فـــي األدوار التمهيدية والدور السداســـي 
وهـــداف  الموســـم  لهـــداف  باالضافـــة 
الثالثيـــات، وحصـــل العب نـــادي المنامة 
حســـن نـــوروز علـــى جائزة أفضـــل العب 
في األدوار النهائية مســـاهما في تحقيق 
فريقـــه المنامـــة لقب الـــدوري، كما حصل 
الالعب هشـــام ســـرحان على لقب أفضل 

العـــب في نهائي كأس خليفة بن ســـلمان 
والـــذي حقـــق لقبه نادي األهلـــي، وحصل 
العـــب نـــادي المنامـــة أحمد ســـلمان على 
جائـــزة الالعـــب المؤثـــر والمثالـــي لدوره 
الكبيـــر فـــي تحقيـــق فريقه لقـــب الدوري 
ويعتبـــر من الالعبيـــن األكثـــر التزاما في 

المباريات.
وبـــدأ مراســـم تكريـــم النجـــوم بلعبة كرة 

القدم ونجوم دوري ناصر بن حمد الممتاز 
بجوائـــز مقدمـــة مـــن شـــركة Stc، حيـــث 
حصل العب نـــادي الرفاع محمد مرهون 
علـــى لقـــب أفضـــل العـــب فـــي الـــدوري، 
فيمـــا حصـــل العب نـــادي المنامـــة مهدي 
عبدالجبار على لقب هداف الدوري، ونال 
مـــدرب نادي الرفاع الكابتن علي عاشـــور 

لقب أفضل مدرب في الموسم.

ME� 7  وفي لعبة كرة اليد اختار حســـب
TERS المختـــص بلعبة كرة اليد، الالعب 
محمـــد حبيـــب نجـــم نـــادي النجمـــة على 
لقب أفضل العب محلي في الدوري، كما 
حصل “البرنس” سيد المرمى ونجم نادي 
النجمـــة محمـــد عبدالحســـين على جائزة 
أفضـــل حـــارس فـــي الـــدوري، والالعـــب 
الشـــاب ابـــن نـــادي االتفاق محمـــد حميد 

علـــى جائـــزة أفضـــل العـــب صاعـــد فـــي 
الدوري، والمدرب الخلوق الكابتن السيد 
علـــي الفالحي على جائـــزة أفضل مدرب 

في الدوري.
العزيمـــة  ذوي  لالعبـــي   )stc( جوائـــز 
فـــي بـــادرة متميـــزة مـــن القائميـــن على 
الحفل قامت شـــركة stc بتكريم اللجنة 
البارالمبيـــة البحرينيـــة علـــى مجهودهم 
الكبيـــر فـــي إبـــراز رياضـــة ذوي العزيمة 
في مملكـــة البحرين والتي اســـتضافت 
اثنتـــان من أهم البطوالت االقليمية في 
فتـــرة وجيزة ونجـــاح الفت وهمـــا أكبر 
بطولتيـــن فـــي تاريـــخ مملكـــة البحرين 
من حيث المشـــاركة وعدد المشـــاركين، 
وهما دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية 
آســـيا  غـــرب  ألعـــاب  ودورة  للشـــباب 

البارالمبية.
كمـــا تم تكريم البطلة روبـــا العمري العبة 
نبيـــل  الالعـــب  وتكريـــم  قـــوى،  ألعـــاب 
الدوســـري والالعب محمد المالود العبي 
كرة الســـلة كراسي المتحركة على تألقهم 
فـــي المشـــاركات اآلســـيوية والخليجيـــة 

والمحلية.

“الصــيــاد” أفــضــل رياضــي بحــريــني
ضمن قائمة “بي اس اكشن” ألفضل الرياضيين بموسم 2022/2021

صورة جماعية للمكرمين والرعاة الالعب حسين الصياد

جانب من منافسات بطولة ملك الصولجانات
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

اختتمـــت األكاديمية األولمبية الفصل الســـادس 
مـــن دبلـــوم اإلدارة الرياضية والـــذي تناول مادة 
“ التســـويق الرياضي” خالل الفترة من 12 لغاية 
16 يونيـــو الجـــاري 2022 بقاعـــة المحاضـــرات 
وخبيـــر  المحاضـــر  بمشـــاركة  النجمـــة  بنـــادي 

التسويق خليل قاهري.
واســـتعرض قاهري خالل محاضراته الكثير من 
الجوانـــب التـــي تخص التســـويق الرياضي على 

وجه التحديد في األندية واالتحادات الرياضية 
لتعزيـــز المـــوارد الماليـــة والترويـــج لها وكســـب 
المزيـــد من المتابعة الجماهيرية والحصول على 
الرعاة من خالل اتباع أفضل األســـاليب والنظم 
النواحـــي  عـــن  البعيـــدة  الحديثـــة  التســـويقية 

التقليدية.
التواصـــل  وســـائل  أهميـــة  قاهـــري  بيـــن  كمـــا 
االجتماعـــي بمختلـــف أنواعهـــا فـــي بنـــاء جســـر 
المجتمـــع  مـــع  فعالـــة  وشـــبكة  قـــوي  تواصـــل 

الخارجـــي وذلك في ظل الشـــعبية الكبيرة التي 
بـــدأت تحصدهـــا لتصبح منافســـا قويا لوســـائل 

اإلعالم التقليدية.
وأوضـــح أن عقلية التســـويق الرياضي الســـائدة 
حاليـــا يجـــب أن تتغيـــر حيث ينبغـــي أن يصبح 
لـــدى الراعـــي فكـــرة عن مـــا ســـيحصل عليه من 
مـــردود وأن نفكر فيمـــا يحتاجه ونقدم عروضنا 
التســـويقية بفكـــر راقي يراعي جميـــع الجوانب 

حتى ال تكون الفائدة فقط للنادي أو االتحاد.

في ختام الفصل السادس من دبلوم “اإلدارة الرياضية”

قاهري: عقلية التسويق الرياضي السائدة يجب أن تتغير

قاهري يلقي محاضرة عن التسويق الرياضي

راشد الزعبي

األمير محمد بن سلطان يتصدر ترتيب “الكبار”

ختام دورة الهملة الكروية.. بمشاركة 70 شبال
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“البركة” يقرر تعيين حسام بن الحاج عمر رئيسًا تنفيذيًا باإلنابة
استقالة مناع بعد قضاء فترة تناهز 18 شهراً بالمجموعة

المصرفيـــة  البركـــة  مجموعـــة  أعلنـــت 
ش.م.ب )“المجموعـــة”( المركز الرئيســـي 
فـــي مملكة البحرين عـــن موافقة مجلس 
إدارتهـــا علـــى تعييـــن حســـام بـــن الحاج 
عمـــر - نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لتطوير 
األعمال واالســـتثمارات بمنصب الرئيس 
وهـــذا  للمجموعـــة.  باإلنابـــة  التنفيـــذي 
التعيين الذي تّم اتخاذه من قبل مجلس 
اإلدارة في 15 يونيو 2022 في اجتماعه 
المنعقـــد برئاســـة الشـــيخ عبـــدهللا صالح 
كامل، يسري اعتبارًا من 01 يوليو 2022 
بعدما يتـــم اعتماده من مصرف البحرين 

المركزي.
وســـيتولى حســـام المســـؤولية من مازن 
خيـــري منـــاع، الذي اســـتقال مـــن منصبه 
فـــي المجموعـــة اعتبـــارًا مـــن 30 يونيـــو 
2022، بعـــد قضـــاء فترة تناهز 18 شـــهرًا 

في مجموعة البركة المصرفية.
وبهـــذه المناســـبة، صّرح الشـــيخ عبدهللا 
صالح كامـــل قائـــاً: “بالنيابة عن مجلس 

الفرصـــة  هـــذه  أغتنـــم  أن  أوّد  اإلدارة، 
المحكمـــة  إدارتـــه  علـــى  مـــازن  ألشـــكر 
للمجموعـــة خـــال الفترة المذكـــورة، كما 
أوّد أن أرّحـــب بالســـيد حســـام بن الحاج 
عمـــر بصفتـــه الرئيـــس التنفيـــذي باإلنابة 
للمجموعـــة. نحـــن علـــى ثقـــة تامـــة بـــأّن 
فريـــق إدارة المجموعـــة، بقيـــادة الســـيد 

حســـام، ســـينفذ رؤيـــة وإســـتراتيجيات 
المقبلـــة،  الفتـــرة  فـــي  اإلدارة  مجلـــس 
مّما ســـيعزز مصالـــح ومنافـــع المجموعة 
وجميـــع أصحاب المصلحـــة فيها، خاصة 
بعـــد تحويل ترخيص المجموعة رســـميًا 
مـــن مصـــرف جملة إســـامي إلى شـــركة 

استثمار إسامية من الفئة 1”.

حســـام بن الحاج عمر له خبرة تزيد على 
23 عامـــًا فـــي صناعـــة الخدمـــات المالية 
في جميع أنحاء الشرق األوسط وأوروبا 
ســـابقًا  شـــغل  وقـــد  إفريقيـــا.  وشـــمال 
منصـــب المديـــر المالي في شـــركة أماك 
المتحـــدة.  العربيـــة  باإلمـــارات  للتمويـــل 
كما شـــغل قبل ذلك منصـــب المدير العام 
في شـــعاع كابيتال، الشـــركة الرائدة في 
مجال الخدمات المصرفية االســـتثمارية 
الخليجـــي.  التعـــاون  فـــي دول مجلـــس 
 Andersen وقـــد بدأ حياتـــه المهنية مـــع
 Societe Generale مـــع مجموعـــة  ثـــم 

المصرفية. 
كما شـــغل مناصـــب في مجالـــس إدارات 
عـــدة بنـــوك ومؤسســـات ماليـــة. ويتمّتع 
األســـتاذ حســـام بخبـــرة قّيمة فـــي العمل 
على مســـتوى مجالس إدارات الشـــركات 
المدرجـــة في جميع أنحـــاء دول مجلس 
إفريقيـــا  وشـــمال  الخليجـــي  التعـــاون 

باإلضافة إلى تركيا.

تشغيل نظام المبيعات لمطاعم مركز المعارض والمؤتمرات الجديد

للصيانة الشاملة لمدرستي بنات
تنافســـت 8 شـــركات فـــي جلســـة 
أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
علـــى مناقصـــة لـــوزارة األشـــغال 
ألعمال الصيانة الشـــاملة لمدرسة 
الشروق الثانوية للبنات ومدرسة 
الـــدراز االبتدائيـــة للبنـــات، وكان 
الســـرايا  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل 
ألـــف   208.2 بنحـــو  للمقـــاوالت 
دينار، في حيـــن بلغ أكبرها قرابة 

259.2 ألف دينار.
ويتضمن المشـــروع تنفيذ أعمال 
الصيانة المدنية واإلنشـــائية مثل 
والخارجيـــة  الداخليـــة  الصباغـــة 
وإصـــاح  التشـــققات  وصيانـــة 
وإصـــاح  واألرضيـــات  األســـقف 
والنوافـــذ  األبـــواب  اســـتبدال  أو 
وتجديـــد دورات الميـــاه، إضافـــة 
إلـــى األعمـــال الميكانيكيـــة مثـــل 
تطوير شـــبكات المياه واستبدال 
واألعمـــال  الميـــاه  خزانـــات 
تأهيـــل  إعـــادة  مثـــل  الكهربائيـــة 
غرفة الكهرباء واستبدال لوحات 
التوزيـــع الكهربائيـــة والمصابيـــح 

وغيرها من األعمال.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 7 مناقصـــات 
جهـــات   6 لــــ  تابعـــة  ومزايـــدات 
حكومية بإجمالي 32 عطاء. وبلغ 
مجموع أقل العطـــاءات المقدمة 

نحو 553.7 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصة ومزايدة 
لـــوزارة الزراعة والبلديات، أولهما 
الخضـــراء  المســـطحات  لصيانـــة 
فـــي المـــدن اإلســـكانية الجديـــدة 
)شـــرق الحد( وذلك لمدة 4 أعوام 
تنافســـت عليهـــا 8 شـــركات وكان 
أقل عطاء لشـــركة اروما لتنسيق 
الحدائـــق بنحو 65.3 ألـــف دينار، 
في حين بلغ أكبرها قرابة 163.1 
ألف دينار، والثانية مزايدة تأجير 

وتشـــغيل مبنى المطعم في مرفأ 
البديـــع بنحو 115.9 ألـــف دينار لـ 
“مطبـــخ يديـــده” وكان قـــد تقـــدم 

إليها عطاء وحيد.
وفتـــح المجلس مناقصـــة لوزارة 
العمـــل لتوريد وتركيـــب مكيفات 
للمبانـــي   )Split & Window(
التابعة للوزارة، تنافســـت عليها 4 
شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة 
غاز السام بنحو 77.8 ألف دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئة 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
لتوريـــد وتركيب وتشـــغيل نظام 
المبيعـــات لمطاعم مركز البحرين 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي 
الجديد، تنافست عليها 5 شركات 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة ســـيبيا 
تكنولوجيز بنحو 33.6 ألف دينار.

وفتـــح المجلس مناقصة لشـــركة 
العقـــاري  لاســـتثمار  البحريـــن 
)إدامـــة( لتوفيـــر خدمـــات زيـــادة 
وتحســـين الحمـــل الكهربائي في 
مشـــروع ســـعادة غـــرب بمنطقـــة 
 3 عليهـــا  تنافســـت  المحـــرق، 
شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة 
بنحـــو  الطاقـــة  جلوبـــال ألنظمـــة 
44.6 ألـــف دينـــار، ووفـــق وصـــف 
المناقصة فقد دعت شركة إدامة 
الخبـــرة  لديهـــم  ممـــن  الشـــركات 
)تصميـــم  عطاءاتهـــم  لتقديـــم 
وإنشـــاء( من أجل توفير خدمات 
زيادة وتحسين الحمل الكهربائي 
في مشروع سعادة غرب بمنطقة 

المحرق.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثـــار لتوفير 

عمـــال الترميم والتدخـــل الطارئ 
للبيوت التراثية التابعة لمشـــروع 
مســـار اللؤلـــؤ تنافســـت عليهـــا 3 
شـــركات، وكان أقل عطاء لشركة 
نيوكاســـل للمقـــاوالت بنحـــو 8.4 
ألـــف دينار، فـــي حين بلـــغ أكبرها 
قرابـــة 445.4 ألـــف دينـــار، ووفق 
وصـــف المناقصـــة فإنـــه لتوفيـــر 
عـــدد مـــن العمـــال المتخصصيـــن 
بالترميـــم للقيـــام بأعمـــال تدخـــل 
على المباني المتهالكة في مناطق 
الحمايـــة المحيطـــة بمســـار اللؤلؤ 
وصيانة المبانـــي التراثية التابعة 
لهيئة الثقافة ضمن المسار، تحت 
قيـــادة فريق الهيئـــة، وهذا العمل 
هـــو جـــزء مـــن أساســـيات إدارة 
الئحـــة  علـــى  المســـجل  الموقـــع 

التراث العالمي.

أمل الحامد

كشـــف نـــادي ومنتجـــع الحبتـــور للبولـــو عـــن إطـــاق مجموعـــٍة 
متنوعـــة مـــن العـــروض الصيفية المميـــزة، حيث يوفـــر لضيوفه 
باقـــًة فريـــدة من األنشـــطة والتجـــارب المميزة. ويتميـــز الفندق 
بموقعـــه اإلســـتراتيجي في واحة دبـــي للســـيليكون، مما يجعله 

وجهًة مثالية لاسترخاء واالبتعاد عن صخب المدينة.
ويحظـــى ضيـــوف الوجهـــة بمجموعـــٍة متنوعـــة مـــن خيـــارات 
اإلقامـــة، بدءًا بغرف الديلوكس الفاخـــرة واألجنحة الفريدة إلى 
جانـــب الفلـــل المـــزودة بأحواض ســـباحة خاصة، ممـــا يتيح لهم 
تجديد نشـــاطهم واالســـتمتاع بتجارب الصيـــف الغامرة. ويضم 
الفندق خمسة مطاعم وأركان مشروبات مميزة تعمل على تلبية 
جميـــع احتياجات الضيـــوف، ســـواًء كانوا يرغبون باالســـتمتاع 
باحتســـاء القهـــوة فـــي الونـــج إكويســـتريان أو التلـــذذ بشـــرائح 
اللحـــم األرجنتينيـــة الطازجـــة فـــي مطعـــم جريل بيـــت أو حتى 
تناول المقبات الشـــهية في ركن أواســـيس للمشـــروبات المطل 
على حوض السباحة، حيث تقدم الوجهة مجموعًة متنوعة من 

الخيارات التي ترضي جميع األذواق.
كمـــا يقـــدم المنتجـــع الشـــهير مجموعـــًة واســـعة مـــن األنشـــطة 
الترفيهيـــة علـــى مـــدى اليـــوم، مثـــل حصـــص اليوغـــا والكيـــك 
بوكســـينج والرقص والرماية األســـبوعية، باإلضافة إلى ماعب 

البـــادل والتنـــس المتوافـــرة لإليجـــار اليومـــي. وتضـــم الوجهـــة 
مركـــزًا متطورًا للياقة البدنية وحوض ســـباحة وأكاديمية للبولو 
ومدرســـًة لتعليـــم ركـــوب الخيـــل وماعـــب للجولـــف، مـــا يتيح 
للضيـــوف تطوير قدراتهم البدنية واالســـتمتاع بأجـــواء العطلة 
واألنشـــطة المائيـــة فـــي مســـبح المنتجـــع أو أحـــواض الســـباحة 

الخاصة بفلل المنتجع الفاخرة.
وتتيـــح الوجهـــة لضيوفهـــا فـــرص االســـترخاء وســـط المناظـــر 
الخضـــراء  والمســـاحات  البولـــو  لماعـــب  الخابـــة  الطبيعيـــة 
المحيطـــة بالمنتجع، والتـــي تضفي أجواًء هادئـــة تعكس جمال 

الطبيعة وترتقي بمستوى التجربة المميزة. 

الفندق يتفرد بموقعه اإلستراتيجي في واحة دبي للسيليكون

نادي ومنتجع الحبتور للبولو ُيطلق باقة مميزة لألنشطة الترفيهية
أعلنـــت طيـــران الخليـــج عـــن تدشـــين خدماتهـــا إلـــى العاصمـــة 
اإليطاليـــة )رومـــا( التـــي بـــدأت فـــي األول مـــن يونيـــو الجـــاري، 
بواقـــع رحلتين أســـبوعيتين بيـــن مطار البحريـــن الدولي ومطار 

فيوميتشينو ليوناردو دافنشي الدولي.
وأقامـــت الناقلـــة الوطنيـــة مأدبة غـــداء بهذه المناســـبة حضرها 
عـــدد من كبار الشـــخصيات التـــي ضمت وكيـــل وزارة الخارجية 
اإليطاليـــة مانيليـــو دي ســـتيفانو، وســـفير البحرين لـــدى إيطاليا 
ناصـــر البلوشـــي، وســـفيرة إيطاليـــا لـــدى البحريـــن بـــاوال أمادي، 
وسفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام مبارك صباح آل صباح، 
وســـفير عمـــان لـــدى إيطاليا أحمـــد بن ســـالم بن محمـــد بوعمار، 
والرئيـــس التنفيذي لشـــركات براماك باولـــو كامبينوتي، ورئيس 
تطويـــر أعمـــال الطيـــران بمطـــارات رومـــا فدريكـــو ســـكريبوني، 
وغيرهـــم مـــن نخب رجال األعمـــال ووجهاء المجتمـــع. كما ضم 

حفل الغداء ممثلي وكاالت السفر والسياحة واإلعام.
وقـــال القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي لطيران الخليـــج وليد 
العلـــوي “يســـعدنا ربـــط رومـــا مباشـــرة بالبحريـــن عبـــر رحلتيـــن 
أســـبوعيتين، فمن خال إطاقنا لخط روما نتوسع في خدماتنا 
اإليطاليـــة التـــي تعززهـــا إضافة ميـــان أيضـــًا لشـــبكة وجهاتنا. 
أصبحنا اآلن نربط الجزء الشمالي والجزء الجنوبي األوسط من 

إيطاليا بمنطقة الشـــرق األوســـط بكل يسر وسهولة. التوسع في 
أوروبا هو جزء من إســـتراتيجيتنا، وإطاق خط روما ســـيؤمن 
أفضـــل الوجهـــات لعمائنـــا عبـــر مركزنـــا الرئيـــس فـــي البحرين. 
ســـيتمكن مســـافرونا مـــن االســـتمتاع باتصـــال ممتاز عبـــر روما، 
بينما يســـتمتعون بخدماتنا ذات الجـــودة العالية والضيافة التي 
توفرهـــا أكثر شـــركات الطيران المائمة للعائـــات في المنطقة.” 
كما شكر العلوي الحضور على دعمهم لتوسع طيران الخليج في 

إيطاليا، وتقديره لجهودهم في تدشين هذه الوجهة الجديدة.

بدأت في األول من يونيو بواقع رحلتين أسبوعيتين

“طيران الخليج” تدشن رحالتها إلى روما

تقنين تسجيل العالمات التجارية )5(
كل من لديه “عامة تجارية” في البحرين عليه اإلســـراع في تســـجيلها باســـمه 
حتـــى يحفـــظ حقوقـــه المتعلقـــة بهـــذه العامـــة. والتســـجيل يمنـــع الغيـــر مـــن 
االســـتفادة من العامة التجارية المســـجلة إال بموافقة صاحب التسجيل الذي 
تـــم وفق المتطلبـــات القانونية. وعلى من يطلب تســـجيل العامة التجارية أن 
يتقدم بطلبه للجهات المختصة التي تقوم بدورها وفق القانون. وأثناء مرحلة 
التســـجيل قـــد يكون هناك معتـــرض أو اعتراضات على التســـجيل، وينظر في 

االعتراضات وفق اإلجراءات المنصوص عليها في القانون.
إذا انقضـــت المـــدة المحـــددة لاعتـــراض دون تقديم أي اعتراض بشـــأن قبول 
طلب تســـجيل العامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تســـجيل العامة 
التجاريـــة فـــور انقضـــاء المـــدة المحـــددة لاعتـــراض، فـــي اســـم مقـــدم طلـــب 
التسجيل. وإذا سجلت العامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب 
وتعطى لمالك العامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة رسمية تشمل عدة بيانات 
هـــي، رقم تســـجيل العامة، ورقم وتاريـــخ األولوية، والدولة التـــي أودع فيها 
الطلـــب )إن وجـــدت(، وتاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تســـجيل العامة، وتاريخ 
انتهـــاء مـــدة الحمايـــة، واســـم مالك العامـــة ولقبه ومحـــل إقامته وجنســـيته، 
وصـــورة مطابقة للعامـــة، وبيان بالســـلع أو الخدمات المخصصـــة لها العامة، 

وبيان فئتها. )وبيان الفئة يتم وفق تصنيف نيس الدولي(.
لمالـــك العامة التجارية المســـجلة حق اســـتئثاري في اســـتعمال العامة وفي 
منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من اســـتعمالها ومن اســـتعمال أية 
إشارة مماثلة أو مشابهة لها، بما في ذلك أي مؤشر جغرافي، في سياق التجارة 
لتمييـــز ســـلع أو خدمـــات ذات صلة بتلك التي ســـجلت عنها العامـــة التجارية 
وذلـــك إذا كان مـــن المحتمـــل أن يؤدي هذا االســـتعمال إلى إحـــداث لبس لدى 
الجمهـــور. ويفترض حدوث هذا اللبس حالة اســـتعمال العامة ذاتها أو عامة 

مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العامة.
وأثناء التمتع بحق تسجيل العامة التجارية، يجوز لمالك عامة سبق تسجيلها 
أن يقـــدم فـــي أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، إلدخال أية إضافة أو تعديل 
علـــى عامتـــه، ما لم يمس ذلك بذاتية العامة مساســـًا جوهريًا، وتصدر الجهة 
المختصـــة قـــرارًا في هذا الطلب وفقًا للشـــروط واإلجـــراءات المعمول بها في 
شـــأن طلبـــات التســـجيل األصلية، ويجوز التظلـــم من ذلك القـــرار والطعن فيه 
بـــذات الطرق المقررة بالنســـبة للقرارات الصادرة في هـــذه الطلبات. وهنا ال بد 
مـــن القـــول إن،  فقـــرة “ما لم يمس ذلـــك بذاتية العامة مساســـًا جوهريًا” التي 
وردت فـــي القانـــون تحتاج للتوضيح حتـــى ال يكون للســـلطة المختصة الحق 

المطلق في هذا األمر.
وأيضًا وفقًا للقانون، يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للســـجل يكون قد 
أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون 
وجـــه حـــق أو كان غير مطابـــق للحقيقة. وكما يجوز لكل ذي شـــأن الطعن لدى 

المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.
من هذا يتضح لنا أن تسجيل العامة التجارية قد يمر بمراحل عديدة وفترات 
زمنيـــة، وقـــد يكـــون هنـــاك شـــد وجـــذب بين مقـــدم طلب التســـجيل مـــن جهة 
والســـلطة المختصة بالتســـجيل مـــن جهة أخرى. وهذا أمـــر وارد، ويتطلب من 
جميع األطراف تفهم الوضع والنقاش لعرض وجهات النظر حتى تكتمل الرؤية 
وتتـــم االســـتفادة التجاريـــة من تســـجيل العامات. وكل هـــذا يجنب األطراف 
الدخـــول في منازعات قانونيـــة أمام المحاكم قد يطول أمدهـــا وبالتالي يهدم 
الغـــرض األساســـي الـــذي وضعه المشـــرع لتســـجيل العامـــات التجارية لحفظ 
الحقـــوق واســـتمرار العمليات التجارية في هدوء وتقدم يســـتفيد منه القطاع 

االقتصادي والتجاري في الدولة.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

 مستشار وخبير قانوني

حسام بن الحاج عمرمازن مناع

65.3 ألف دينار 
لصيانة المسطحات 

الخضراء بشرق 
الحد

توفير عمال ترميم 
وتدخل طارئ 

للبيوت التراثية 
بـ“مسار اللؤلؤ”

مزايدة تأجير وتشغيل 
مبنى المطعم في 

مرفأ البديع بـ116 
ألف دينار

208
آالف ديـــنـــــار



أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون أن االرتفاع في ســـعر الفائدة 
علـــى الدوالر فـــي الواليات المتحدة بأي نســـبة يؤثـــر على الدول 
التـــي تقع في تصنيف االرتباط بالدوالر، ومن بينها دول الخليج، 
وبالفعـــل قـــررت المصـــارف المركزيـــة فـــي الســـعودية والبحرين 
واالمارات والكويت يوم األربعاء، رفع أســـعار الفائدة بعد أن رفع 
االحتياطـــي الفيدرالي أســـعار الفائـــدة بنســـبة 0.75 % لمكافحة 
التضخـــم. ولكن علـــى الجانب اآلخر أكدوا أن هذه الدول وغيرها 
مـــن الـــدول المنتجـــة للنفط ستســـتفيد مـــن قفزات أســـعار النفط 
األخيرة، ألنه ميزانياتها تعتمد بشـــكل رئيســـي على إيرادات هذه 

السلعة والتي ستساعد في إعادة بناء صناديقها السيادية. 
وفـــي هذا الســـياق، قـــال المحلـــل االقتصادي عـــارف خليفة “كان 
مـــن المتوقـــع أن يتخـــذ الفيدرالـــي األميركي خطـــوات مثل ذلك 
للحـــد مـــن التضخم وهو رفع معـــدل الفائدة بـ 75 نقطة أســـاس”، 
مؤكًدا أن هناك زيادات أخرى مؤكدة إليصال ســـعر الفائدة إلى 3 
% مـــع نهاية العـــام الجاري، منوًها بأن هذا ســـيتم في اجتماعين 

للفيدرالي في 27 يوليو، 21 سبتمبر المقبلين”. 
وبيـــن خليفة أنه في البنوك التجارية بالبحرين والدول المرتبطة 

عمالتهـــا بالـــدوالر ســـتكون زيـــادة الفائـــدة علـــى القروض أســـرع 
مـــن الودائـــع”. وتوقع خليفة بأنـــه إذا رفعت كل الـــدول المرتبطة 
بالدوالر أســـعار الفائدة على القروض من الممكن أن يحســـن ذلك 
مـــن نســـبة التضخـــم والتـــي وصلـــت على حـــد وصفه إلـــى أرقام 
مخيفة، منوهًا بأنها وصلت في بعض الدول إلى 8 % و 10 %. 

وقال خليفة “ســـيتم رفـــع الفائدة على الســـندات والصكوك حتى 
يكونوا أكثر إغراًء من الودائع على الدوالر”، متوقًعا بأنه سيكون 
هنـــاك تأثير ســـلبي على األســـهم والبورصات والعمالت المشـــفرة 

التي وصلت بعضها لالنهيار”.
وأوضـــح أن الذهب ســـيحافظ على أســـعاره وقيمتـــه بالرغم من 
العالقة العكســـية بينه وبين ســـعر الدوالر”، معلال بأن هناك عالقة 
توازي طردي بين الذهب والنفط كلما ارتفعت أسعار النفط ترتفع 
أســـعار الذهب”. وأشـــار إلى “أننا ســـنرى ترددات كبيرة في ســـعر 
الذهـــب بيـــن ارتفاع وانخفاض مـــن 30 إلـــى 50 دوالًرا في اليوم 
الواحـــد. وأكـــد خليفة أن هنـــاك احتمـــاال كبيًرا لمواجهـــة مخاطر 
مستقبال تتعلق بالتضخم والتي تؤثر في أرباح الشركات الرتفاع 

تكلفة الرواتب ومداخالت اإلنتاج”.
كمـــا أوضـــح أن كلفة التمويل على المصانع ســـتصبح كبيرة لذلك 
ســـيكون هنـــاك صعوبـــة فـــي توفيـــر المطلوب مـــن المـــواد الخام 

األولية، وهذا سيزيد من خطر تأثر سالسل اإلمداد حول العالم”.
ونوه إلى أن الدول التي تعتمد على الدين العام ســـتكون تكلفته 
أكثـــر، قائـــال “إن األســـعار الحالية ألدوات الديـــن تعكس األوضاع 
الحاليـــة لمخاطـــر انعكاســـات ارتفـــاع عوائـــد ســـندات الخزانـــة 

األميركية واألزمة األوكرانية على بعض الدول المتأثرة”.
ورأى خليفة أن “انخفاض السيولة العالمية سيكون لها أثر محدود 
علـــى بنـــوك الخليـــج، بفضـــل مراكـــز األصـــول الخارجيـــة القويـــة 
الصافيـــة أو مركـــز الديـــن الخارجي الصافي المحـــدود والقروض 
القوية”. وفي نفس السياق، قال رئيس جمعية المحللين الماليين 
المعتمديـــن، علـــي الموالني إن “رفع أســـعار الفائدة الرئيســـية من 
الفيدرالـــي األميركـــي هـــي محاولـــة الحتـــواء التضخـــم، وهـــو ما 
ســـينعكس ســـريًعا علـــى دول الخليـــج”. وأوضـــح أن معظم دول 
الخليـــج اعتمدت علـــى االقتراض الخارجي لتغطيـــة احتياجاتها 
الماليـــة، خاصة خالل انهيار أســـعار النفط فـــي أزمة كورونا، ومن 
ثـــم رفع ســـعر الفائدة ســـيؤدي إلـــى رفع نســـبة االقتـــراض بدول 

الخليج والعالم بشكل عام.
وتوقـــع الموالنـــي آثـــار إيجابيـــة مـــن رفـــع ســـعر الفائدة مـــن قبل 
الفيدرالي األميركي، إذ إنه لو كانت هناك ودائع لدول الخليج في 
البنوك أو الســـندات األميركية فســـوف تســـتفيد من رفع الفائدة. 

وأضـــاف الموالني “البنوك المركزية تعتبـــر التضخم أكبر عدو لها، 
والذي بسببه تنهار دول وتبنى أخرى”.

وتابع “أنه البد أن تتبع البحرين ودول الخليج نفس سياسات رفع 
الفائـــدة وذلـــك الرتباط عملتهـــا بالدوالر مع اختـــالف قليل، ولكن 

سيكون التوجه واحد للحفاظ على ثبات السعر أمام الدوالر”.
وتوقـــع الموالنـــي أنه ســـيكون هنـــاك مزيد من االرتفاع في ســـعر 
الفائـــدة علـــى الدوالر فـــي العام الجـــاري ليصل إلـــى 3.4 % على 
أن يصـــل إلـــى 3.8 % منتصـــف العـــام المقبـــل”. وأوضـــح “تواجه 
المؤسســـات التي تعتمد على االقتراض مشكلة كبيرة ولكن يقلل 
مـــن حـــدة تأثير ذلك اعتمـــاد الـــدول النفطية على ارتفاع أســـعار 
النفـــط، والتـــي تتواكب مع ارتفـــاع التضخم”. ونـــوه إلى أن هناك 
مردودات اقتصادية من ارتفاع أسعار النفط على الدول النفطية 
حتـــى مع توجـــه الحكومات لتنويـــع مصادر الدخـــل من قطاعات 
أخرى ولكن مازالت اقتصاديات هذه الدول تعتمد في جزء كبير 

على النفط كعامل أساسي لزيادة الدخل أو انخفاضه”.
وأكـــد الموالنـــي أن البنوك ســـتقوم بإعـــادة تغييـــر أصولها وتقوم 
بمحاولة رفع األرباح والفوائد التي تتحصل عليها من المؤسسات، 
موضًحـــا أن هـــذا يعتمـــد علـــى اســـتراتيجية المؤسســـات المالية 

نفسها فبعضها يحمل المستهلك من 50 %.

خليفة: البنوك بالبحرين ستزيد الفائدة على القروض بأسرع من الودائع
الموالني: المصارف المركزية تعتبر التضخم أكبر كارثة للدول

حاز مطـــار البحرين الدولي على جائزة أفضل مطار جديد في 
العالم لعام 2022، وذلك ضمن جوائز مؤسســـة ســـكاي تراكس 
للمطـــارات العالميـــة، في حفل أقيـــم في إطار معـــرض باريس 

للمطارات المقام حاليًا في فرنسا.
 وتتوج هذه الجائزة التصنيفات العالية التي نالها مطار البحرين 
الدولي من مؤسسة سكاي تراكس هيئة التقييم العالمية، وهي 
تعتبـــر أعلى مرجعيـــة للتصنيف والتقييم فـــي صناعة الطيران 
والنقـــل الجوي، حيث حصـــل المطار على تصنيف خمس نجوم 
ليكـــون ثالـــث مطـــار فـــي الشـــرق األوســـط ينـــال هـــذا التقييم، 
وحصـــل علـــى تصنيـــف 5 نجـــوم في تدابيـــر الســـالمة الخاصة 
بمكافحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( فـــي المطـــارات، كما 
حصلـــت قاعة ذا بيرل للضيافة واالســـتقبال لشـــركات الطيران 

في مطار البحرين الدولي على تصنيف خمس نجوم.
 وأعـــرب المهنـــدس كمال بن أحمد، رئيس مجلس إدارة شـــركة 
مطـــار البحريـــن، عـــن بالـــغ االعتـــزاز والفخـــر بحصـــول مطـــار 
البحريـــن الدولـــي علـــى هـــذه الجائزة، مهديـــًا هـــذا اإلنجاز إلى 
مقـــام  صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ملك 
البالد المعظم، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع الطيران 
والنقـــل الجـــوي، فـــي إطـــار المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة التي 
جعلـــت للقطـــاع دورًا اقتصاديًا هامـــًا على المســـتوى الوطني، 
وإلـــى صاحب الســـمو الملكي ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، على متابعته الحثيثة 

والدعم المتواصل. 
كمـــا قـــدم الشـــكر لجميـــع الشـــركاء االســـتراتيجيين لدعمهـــم 
وتعاونهـــم الذي ســـاهم فـــي بلوغ مطـــار البحريـــن الدولي هذا 

المستوى من اإلنجاز الذي وصل صداه إلى مستوى عالمي.
 وقـــال رئيس مجلـــس اإلدارة؛ إن هذه الجائزة تجســـيد لجميع 
الجهود الذي بذلها فريق شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة 
عـــن إدارة وتشـــغيل مطـــار البحريـــن الدولـــي، إلتمام مشـــروع 

مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي وفق أعلى 
معاييـــر الجودة والتصميم ضمن برنامـــج تحديث المطار ومن 
ثم النجاح في عمليات التشغيل رغم التحديات غير المسبوقة 

التي شكلتها ظروف الجائحة.
 وأضـــاف أنـــه يحـــق للكـــوادر الوطنيـــة التـــي عملـــت فـــي هـــذا 
المشـــروع، الـــذي يعـــد مـــن أكبـــر مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة في 
المملكة، أن تفتخر بنيل إحدى أكبر الجوائز في قطاع الطيران، 
خاصًة مع وجود منافســـة قوية من عـــدد من أفضل المطارات 
في العالم ومضاعفة الطاقة االستيعابية للمطار إلى 14 مليون 
مســـافر، مشـــيرًا إلى أن المســـتوى المتقدم للخدمات والمرافق 
والبنية التحتية في مطار البحرين الدولي ســـيضمن اســـتدامة 

نمو قطاع الطيران في مملكة البحرين.
 مـــن جانبـــه؛ هنـــأ إدوارد باليســـتيد، الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
ســـكاي تراكـــس، علـــى الفـــوز بهـــذه الجائـــزة المهمـــة، قائـــالً إن 
العامين الماضيين قد شكال تحديًا كبيرًا للمطارات حول العالم 
بســـبب ظـــروف جائحة كوفيد - 19 التـــي أثرت على إجراءات 
الســـفر وســـببت هبوطًا حادًا في حركة الســـفر، موضحًا أنه مع 
تعافـــي القطـــاع فقد أثبت مطـــار البحرين الدولـــي قدرته على 

استيعاب عودة حركة السفر بكفاءة عالية.

ليكون ثالث مطار بالشرق األوسط ينال هذا التقييم

“سكاي تراكس” تمنح مطار البحرين جائزة أفضل مطار جديد في العالم

أصدر مصرف البحريـــن المركزي، توجيهات 
جديدة لشركات التأمين تستوجب إنشاء 
شـــركة  فـــي  داخليـــة  اكتواريـــة  وحـــدة 
التأمين مسؤولة عن األعمال االكتوارية 
اإلداري  الهيـــكل  فـــي  وتضمينهـــا 
للشـــركة، باإلضافـــة إلـــى تعييـــن كادر 
بحريني استعداًدا لتأهيلهم ليصبحوا 
اكتوارييـــن مؤهليـــن ومرخصيـــن من 
قبـــل المعاهـــد اإلكتوارية المعتمدة 
األكتواريـــة  باألعمـــال  للقيـــام 
وإعداد التقارير الرقابية ذات 
متطلبـــات  العالقـــة حســـب 

المصرف بهذا الشأن.

 وتتضمـــن التوجيهـــات الجديـــدة مرحلتيـــن للتطبيق، 
األولـــى منها تلزم الشـــركات بتوظيـــف محلل اكتواري 
بحرينـــي خـــالل فتـــرة ال تتجـــاوز نهايـــة شـــهر يونيـــو 
2023، علـــى أن تقـــوم الشـــركة بتعيينهـــم وتأهيلهـــم 
اســـتعداًدا ليصبحـــوا اكتوارييـــن مرخصيـــن مـــن قبل 
المعاهـــد االكتواريـــة المعتمـــدة للقيـــام بتلـــك األعمال 
وذلـــك اســـتيفاًء لمتطلبـــات المرحلـــة الثانيـــة من هذه 
خبيـــر  وجـــود  ضـــرورة  تتطلـــب  والتـــي  التوجيهـــات 
اكتـــواري بحرينـــي في تلك الشـــركات مع نهايـــة الربع 

الثاني من عام 2029.
وتجـــدر اإلشـــارة أن المصرف أصدر هـــذه التوجيهات 
تزامًنـــا مـــع إطـــالق المبـــادرة المشـــتركة بيـــن صندوق 
العمـــل “تمكيـــن” والمصـــرف ومعهـــد االكتوارييـــن في 

لندن، ومعهـــد البحرين للدراســـات المصرفية والمالية 
إلعـــداد وتوظيـــف عـــدد مـــن الكـــوادر البحرينيـــة في 
مجال العلوم االكتوارية للعمل ضمن شـــركات التأمين 

في مملكة البحرين. 
كمـــا تعتبر هذه المبادرة أحـــد الخطوات الهامة إلعداد 
أساســـية  تخصصـــات  فـــي  مؤهلـــة  بحرينيـــة  كـــوادر 
لقطـــاع التأمين، كما تتوافق هـــذه المبادرة مع الجهود 
المبذولـــة لخلـــق فـــرص عمـــل للمواطنين في الســـوق 
المحلـــي تنفيذا لما جاء في خطة التعافي االقتصادي 
-2022 2026، باإلضافـــة إلصـــدار المعيـــار المحاســـبي 
الجديـــد  ”IFRS 17” والـــذي ســـيتم تطبيقـــه مع بداية 
عام  2023، حيث ســـيعتمد تطبيـــق هذا المعيار بوجه 
خاص على تقديرات وتوصيات االكتواري المعّين من 

قبـــل الشـــركة إلعـــداد القوائـــم المالية بحســـب المعيار 
المحاسبي الجديد.

وبهـــذه المناســـبة، صـــرح عبدالرحمـــن الباكـــر، المديـــر 
التنفيـــذي لرقابـــة المؤسســـات الماليـــة قائـــالً “يحرص 
مصـــرف البحرين المركـــزي على مواصلـــة جهوده في 
التطويـــر الدائـــم لقطـــاع التأميـــن حتى يواكـــب بذلك 

أفضل المعايير الدولية”. 
كمـــا أضـــاف الباكـــر “أن الغـــرض مـــن هـــذه المبـــادرة 
والتشـــريعات الخاصة بهـــا ال يقتصر على توفير فرص 
العمـــل فقـــط وإنما يهدف إلـــى تعزيز صناعـــة التأمين 
بالكـــوادر البحرينيـــة المؤهلة لتخصصـــات مهمة تعزز 
مـــن المكانـــة الريادية والمركـــز المالي المتميـــز لمملكة 

البحرين”.

توجيهات لشركات التأمين إلنشاء وحدة اكتوارية داخلية
تعيين كادر بحريني خبراء اكتواريين للعمل فيها... المصرف المركزي:

business@albiladpress.com
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عبدالرحمن الباكر

دشـــنت شـــركة عقارات الســـيف حملة “تســـّوق واربح” 
الجديـــدة لصيـــف 2022 فـــي مجمع الســـيف – ضاحية 
الســـيف وذلـــك اعتباًرا من أمس الخميـــس الموافق 16 
يونيـــو 2022 وتســـتمر لغايـــة 30 يوليـــو 2022، بهـــدف 
تقديم تجربة تســـوق فريدة مـــن نوعها لجميع مرتادي 

مجمع السيف – ضاحية السيف.
وستتاح للمتســـوقين الذين ينفقون 30 ديناًرا بحرينيا 
أو أكثـــر فـــي متاجـــر مجمع الســـيف – ضاحية الســـيف 
فرصـــة الدخول في ســـحب للفوز بســـيارة تويوتا الند 

كروزر الجديدة كليا. 
تتزامـــن هـــذه الحملـــة مع إســـتعداد المجمع الســـتقبال 
المزيد مـــن الزوار من المواطنين والمقيمين والســـواح 
مـــن الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، خاصـــة مـــع انتعاش 
الحركـــة الســـياحية وتضاعـــف اعـــداد الـــزوار القادمين 
الى المملكة وارتفاع معدالت االشغال الفندقي ومراكز 

الترفيه والضيافة في مختلف مناطق المملكة. 

وبهذه المناســـبة، صّرح محمـــد القائد، الرئيس التجاري 
باإلنابـــة فـــي شـــركة عقـــارات الســـيف: “يســـرنا إطالق 
حملـــة ترويجية جديـــدة في مجمع الســـيف – ضاحية 
الســـيف هذا الصيف وذلك اســـتمراًرا في سعينا الثابت 
لمكافأة جمهور عمالئنا الذين اختاروا مجمع الســـيف – 
ضاحية الســـيف المكان األمثل لتجربة تســـوق وترفيه 
اســـتثنائية، والـــذي يســـتمر في إعـــادة تعريـــف مفهوم 
التســـوق بحلـــة جديـــدة تواكـــب احتياجـــات العمـــالء 

المتغيرة”. 
وأضـــاف محمـــد القائـــد بالقـــول: “نحـــن ملتزمـــون في 
شـــركة عقـــارات الســـيف بتقديـــم قيمـــة عاليـــة لـــزوار 
مراكزنـــا التجاريـــة المنتشـــرة علـــى مســـتوى المملكـــة، 
فإلـــى جانب مـــا تقدمه مـــن مرافق عصريـــة وخدمات 
فريدة من نوعها للمتســـوقين، ونؤكد في هذا الســـياق 
مســـعى الشركة الدائم لطرح كل ما هو جديد في عالم 

التسوق”.

فرصة سحب للفوز بسيارة تويوتا الند كروزر الجديدة

“عقارات السيف” تدشن حملة “تسّوق واربح” لصيف 2022

ـــا ـــة ميـزانيـاتهـ ـــار لمـوازنــ ـــاع األسعــ ـــن ارتفــ ـــد مــ ـــط ستستفيــ ـــدرة للنفــ ـــدول المصــ الـ
هبة محسن

عارف خليفة

علي الموالني
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 نصيحة
استهالكية

تعتبر الجوافة من الفاكهة اللذيذة والتي تتميز 
بمـــذاق شـــهي وفوائد متنوعة لجســـم اإلنســـان 
ولكنهـــا مـــن الفواكه التـــي تفقد طعمهـــا الطازج 

بسرعة بعد قطفها.
اختيار الجوافة قاسية الملمس والتأكد من أنها  «

طازجة ولم تتعرض للكثير من أشعة الشمس 
بعد قطفها.

ا. « غسل الجوافة ومن ثم القيام بتقشيرها كليًّ

قطع حبة الجوافة بالنصف )أو أكثر حسب  «
الرغبة(.

وضع حبات الجوافة داخل كيس نايلون ضاغط  «
أو وعاء.

غلي كوب من الماء مع كوب من السكر وإضافة  «
المزيج بعد أن يبرد إلى الفاكهة ومن ثم إغالق 

الوعاء أو الكيس بشكل محكم، هذا الخليط 
سيساعد على أن تحافظ الجوافة على طعمها.

بهذه الطريقة يمكن تخزين الجوافة لسنة كاملة  «
دون أن يتغير طعمها، وفي حال رغب الشخص 

في تفريزها لوقت طويل فال يتم وضعها في باب 
الثالجة بسبب تعرضه للحرارة جراء فتحه وإغالقه.

حفــظ الجـوافـة بالفـريـزر

^أكـــد تجـــار لحـــوم أن حركـــة األســـواق 
ستشهد نشاطًا كبيرًا خالل فترة عيد األضحى 
المبـــارك، خصوصًا مع إقبال الناس على شـــراء 
أضاحـــي العيـــد، مشـــيرين إلـــى أن المعـــروض 
ســـيكون وفيـــرًا، ومـــن المتوقـــع أن يزيـــد على 
علـــى  المتنوعـــة  الماشـــية  مـــن  رأس  ألـــف   40
شـــكل دفعـــات متفرقـــة خـــالل الفتـــرة المقبلة، 
الفتيـــن إلى توافر األغنـــام الصومالية والعربية 
والنعيمـــي والباكســـتاني، كمـــا يتوقـــع وصـــول 

أغنام من السودان.
وفيمـــا يتعلـــق باألســـعار أوضحـــوا أن األســـعار 
مســـتقرة ولن تشهد أية ارتفاعات خصوصًا مع 
توافـــر مخـــزون من األغنام الحيـــة واألبقار في 

السوق المحلي.
وتوقـــع تاجـــر اللحوم بســـوق المنامـــة المركزي 

الســـيد ناصر الحليبي، أن تصل البحرين وعلى 
مـــن األغنـــام  شـــكل دفعـــات متفرقـــة كميـــات 

واألبقـــار الحية بحدود 40 ألف رأس مخصصة 
أغلبها ألضاحي العيد، مشيرًا إلى أنه مع اقتراب 

عيد األضحى ستشهد األسواق المركزية حركة 
انتعاش، أما عـــن الوقت الحالي فأكد أن حركة 
الزبائن في األســـواق ضعيفة جدًا بسبب فصل 
الصيف وتفرغ العديد من الناس لقضاء العطلة 

الصيفية خارج البحرين.
الحليبـــي:  أشـــار  األضاحـــي،  أســـعار  وبشـــأن 
“إلـــى أن أســـعار األضاحـــي لهذا العـــام متفاوتة 
وتخضـــع لنوعيـــة األضحيـــة، فتتـــراوح ما بين 
50 دينـــارًا وحتـــى أكثـــر من 120 دينـــارًا، حيث 
تتوافر األغنام الصوماليـــة، والعربية والنعيمي 
والباكســـتاني”، مبينـــًا أن األســـعار فـــي الســـوق 
مستقرة على اعتبار أن بلد المنشأ لهذه الماشية 
ال يقع ضمن المناطق التي تشهد أية توترات أو 

تداعيات اقتصادية.
ولفـــت الحليبي إلى أن النـــاس في فترة تقديم 

األضحيـــة يركـــزون بشـــكل كبيـــر علـــى فحص 
األضاحـــي، كعمـــر األضحيـــة، وأســـنانها ســـالمة 
غيـــر معيبة، وحركتها نشـــطة، وأن تكون عينها 

صافية، وجسمها سمين )...(.
مـــن جانبـــه، قـــال الموظف فـــي مســـلخ البقالي 
أتـــم  علـــى  “نحـــن  البقالـــي،  حســـين  للحـــوم، 
األضحـــى  عيـــد  طلبـــات  لتلبيـــة  االســـتعداد 
السعيد، وقد وفرنا كميات جيدة من األضاحي 
وســـتتوافر أيضـــًا كميـــات أخـــرى”، مؤكـــدًا أن 
المعـــروض مـــن المواشـــي يلبي حاجة الســـوق 
باإلضافـــة إلـــى الكميـــات القادمة، مســـتبعدًا أن 
يكـــون هنالـــك أي نقص فيمـــا يتعلق بالماشـــية 
المخصصـــة لألضاحي، الفتًا إلى أن األيام التي 
تسبق عيد األضحى المبارك تشهد عادة تهافتًا 

للمستهلكين على شراء األضحية.

الرفـــاع  دار  صاحـــب  ^دعـــا 
لألســـماك الطازجـــة أحمـــد المقهوي 
الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة 
وفـــرض  البحريـــة،  البيئـــة  علـــى 
الصغيـــرة  األســـماك  اصطيـــاد  منـــع 
واألســـماك التي لم تضع بيضها بعد؛ 
وذلـــك لحماية اإلنتـــاج ورفع جودة 

األسماك في مياه المملكة.
وأشار إلى أن البيئة البحرية بحاجة 

إلى وقفة جادة من قبل المعنيين.
وطلـــب المقهـــوي من مـــالك رخص 
تأجيـــر  عـــدم  البحرينييـــن  الصيـــد 
اآلســـيوية  العمالـــة  علـــى  رخصهـــم 

الحقيقيـــة  القيمـــة  تعـــرف  التـــي ال 
لديمومـــة الحياة الفطريـــة، والعمل 
على توظيـــف نوخذة بحريني على 
لديـــه  تكـــون  أن  شـــرط  قـــارب  كل 
خلفيـــة حـــول طـــرق واشـــتراطات 
الصيـــد، وإدراك أهمية حماية البيئة 
البحرية ومصائد األســـماك والحياة 
الفطرية، موضًحا “أننا بهذه العملية 
وظفنـــا عـــددا مـــن البحرينييـــن من 
المجـــال  نتـــرك  ولـــم  الخبـــرة  أهـــل 
لآلســـيويين بالعبـــث فـــي مقـــدرات 
تمتلكهـــا  التـــي  البحريـــة  البيئـــة 

البحرين”.

وفيمـــا يتعلـــق بإقبـــال النـــاس على 
شراء األســـماك، قال “نشاط السوق 
خفيف في هذه األيام، واألمر يعود 
إلى خـــروج الناس للســـفر والترفيه 
عن النفس”، مؤكًدا في الوقت ذاته 
أن أسعار األســـماك يحددها العرض 

والطلب.
وأشار إلى أن سمك الهامور يحافظ 
علـــى مكانته بســـعر 7 دنانير للكيلو، 
فيمـــا يتراوح ســـعر ســـمك الصافي 
بيـــن دينارين إلـــى 2.5 دينار للكيلو، 
وبقي ســـمك الجنعد البحريني عند 

4 دنانير للكيلو.

الحليبي: وصول 40 ألف رأس من الماشية ألضاحي العيد

المقهوي يدعو لتحديد نوخذة بحريني على كل قارب لحماية البيئة البحرية

حركة األسواق ضعيفة النشغال الناس بالعطلة الصيفية بالخارج

إقبال متوسط في سوق السمك ومناشدات بتكثيف الرقابة

إعداد: حسن عبدالنبي وأمل الحامد

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.7

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

الكنعد
د.ب4

الصايف
د.ب2.5

السبريم
د.ب3.2

الشعري
د.ب2.5

الهامور
د.ب6

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.6

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.1

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.2

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع: 120 فلسا للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 90 فلًسا للحزمة

ريحان: 100 فلس للحزمةرويد: 30 فلًسا للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضروات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
350 فلًسا

خيار:
400 فلس

كوسة:
400 فلس

فاصوليا:
1 دينار

باذنجان:
400 فلس

ثوم:
700 فلس

بصل أحمر:
250 فلسا

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
500 فلس

زنجبيل:
700 فلس

بطاطس:
300 فلس

فندال:
600 فلس

بروكلي:
1.3 دينار

فلفل أخضر:
500 فلس

قرنبيط:
600 فلس

مشروم:
750 فلًسا

جزر:
450 فلًسا

خس:
700 فلس

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 700 فلس

 
موز: 400 فلس

 
مانجو: 900 فلس

 
سنطرة: 800 فلس

 
الرمان: 1.2 دينار

 
أناناس: 900 فلس

 
بطيخ: 300 فلس

 
شمام: 400 فلس

 
كيوي: 1.5 دينار

 
أفوكادو: 1.2 دينار

 
عنب: 1.2 دينار

 
جوافة: 1.2 دينار

 
برتقال أبوصرة: 700 فلس

 
جريب فروت: 500 فلس



 فريق ملحق االقتصاد
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بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(
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للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

ستضم 10 شاشات بسعة تزيد عن 1100 مقعد

افتتاح سينماءات جديدة في مجمع الدانة قريبًا
وقَّعا مذكرة تفاهم لتحقيق األهداف والتطلعات المشتركة

“باس” و“ناصر للتأهيل” يعززان التطوير في الذكاء االصطناعي

استعرضت شركة هواوي، المزود العالمي 
الرائـــد للبنيـــة التحتية لتقنيـــة المعلومات 
دور  الذكيـــة،  واألجهـــزة  واالتصـــاالت 
الرقميـــة وأهميتهـــا بحضـــور  االبتـــكارات 
مجموعـــة مـــن عمائهـــا وشـــركائها خـــال 
النســـخة العاشـــرة مـــن مؤتمـــر تكنولوجيا 
 MEET ICT واالتصـــاالت  المعلومـــات 
ومعـــرض البحريـــن الدولـــي للتكنولوجيـــا 
BITEX 2022 والـــذي أقيـــم تحـــت شـــعار 
“قيـــادة المســـيرة نحـــو االقتصـــاد الرقمي 
من خـــال الذكاء االصطناعي”. وســـلطت 
الشـــركة الضـــوء علـــى أحـــدث منتجاتهـــا 
وفـــرة  علـــى  مؤكـــدة  المبتكـــرة  وحلولهـــا 
التقنـــي،  التكامـــل  عبـــر  األعمـــال  فـــرص 
واســـتثمارات البنيـــة التحتيـــة، وتقنيـــات 
الراديويـــة،  األطيـــاف  وتوافـــر  االتصـــال، 
والفائـــدة التـــي تعـــود بهـــا هـــذه المجاالت 
علـــى القطاعـــات الصناعيـــة واالقتصادية 
الرئيســـية، بما ينسجم مع أهداف حكومة 

مملكة البحرين.
وخال الحدث، ألقى عدد من المسؤولين 
التنفيذييـــن والخبراء الفنيين من شـــركة 
هـــواوي كلمـــات رئيســـية، وشـــاركوا فـــي 
جلســـات حواريـــة وورش عمـــل، بالتعاون 
مـــع مجموعة من صناع القرار في القطاع 

العـــام والاعبين الرئيســـيين فـــي القطاع 
وخبـــراء فـــي تقنيـــة المعلومات لتســـليط 
الضوء علـــى توجهات االبتـــكار في تقنية 
المعلومـــات واالتصـــاالت والمنتجـــات، مع 
استعراض فرص التعاون المشترك لتعزيز 
األمن الســـيبراني وتســـريع وتيرة التحول 

الرقمي في البحرين.
وفـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة، قـــال ليـــام زاو، 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة هـــواوي فـــي 
منطقة شـــمال الخليج: “تدفـــع االبتكارات 
والتقنيـــات  االصطناعـــي  الـــذكاء  فـــي 
الســـباقة األخـــرى باالقتصـــاد الرقمي نحو 
مرحلة تنموية جديدة. وفي خضم مشهد 

االقتصاد الرقمي اآلخذ في التطور بوتيرة 
غير مسبوقة، تبقى الشراكات بين مختلف 
القطاعات الرئيســـية والجهات المتمرســـة 
في القطـــاع التقني أولويـــة قصوى. لذلك 
تبذل شـــركة هـــواوي ما بوســـعها لتكثيف 
التعاون مع شـــركائها وخلـــق قيمة جديدة 
من خال مســـاعدة الحكومات والشركات 
علـــى دخـــول الفضـــاء الرقمـــي مـــع تعزيز 

مرونة عملياتهم التشغيلية”.
الســـيبراني،  األمـــن  عـــن  جلســـة  وفـــي 
تحدث كمـــال زيان، كبير مســـؤولي األمن 
فـــي هـــواوي بمنطقـــة شـــمال الخليج، عن 
أهميـــة أمن الـــذكاء االصطناعي وحوكمة 

الخصوصيـــة فـــي عصـــر رقمـــي متســـارع 
التطـــور، وقال: “تتفـــوق التقنيات الرقمية 
في وتيرة تطورها على مســـارات صياغة 
السياسات واللوائح القانونية. لذلك تؤمن 
هواوي بأن تحقيق أرقى مستويات األمن 
الســـيبراني هـــو مســـؤولية مشـــتركة تقـــع 
على عاتق الجميع، وتمثل الشـــراكات بين 
القطاعيـــن العام والخاص مرتكزًا رئيســـيًا 

للوصول إلى عالم متصل أكثر أمانًا”.
وخـــال جلســـة عـــن الـــذكاء االصطناعي، 
أوضـــح الدكتـــور جاســـم حاجـــي رئيـــس 
“يمكـــن  االصطناعـــي:  الـــذكاء  مجموعـــة 
للـــذكاء االصطناعـــي خلـــق قيمـــة شـــاملة 

القطاعـــات،  مـــن  عـــدد  ضمـــن  وثمينـــة 
ومســـاعدة الدول علـــى تأســـيس اقتصاد 
قائـــم علـــى المعرفة. وعلى ســـبيل المثال، 
يمكـــن للمراكـــز الحضريـــة فـــي البحريـــن 
الذكيـــة  المـــدن  تقنيـــات  مـــن  االســـتفادة 
القائمـــة على الـــذكاء االصطناعـــي لتعزيز 
ومســـتوياتها  واســـتدامتها  كفاءتهـــا 
المعيشية، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف 
التنمية المســـتدامة. ولذلـــك نحرص على 
استكشاف نماذج تعاون جديدة مع المزيد 
مـــن الشـــركاء فـــي النظـــام اإليكولوجـــي 
لتقنيـــة المعلومات واالتصاالت، على غرار 
هـــواوي، لنعمـــل معـــًا على دعـــم االقتصاد 

الرقمي في البحرين، تماشيًا مع المبادرات 
الحكومية والرؤية االقتصادية 2030 في 

مملكة البحرين”.
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مؤتمـــر  ويعتبـــر 
ومعـــرض   MEET ICT واالتصـــاالت 
 BITEX للتكنولوجيـــا  الدولـــي  البحريـــن 
حدثـــًا رائدًا في قطـــاع تقنيـــة المعلومات 
واالتصاالت، وتستضيفه جمعية البحرين 
لشـــركات التقنية “ِبِتك” بالشراكة مع “ورك 
ســـمارت” إلدارة الفعاليـــات. ويجمـــع هـــذا 
الحدث الشـــركات الرائدة في قطاع تقنية 
المعلومات واالتصاالت تحت سقف واحد 

الستعراض التحول الرقمي في القطاع.

”BITEX 2022“و ”MEET ICT“ هواوي” تدعم االبتكارات الرقمية بالبحرين خالل“
تماشياً مع الرؤية االقتصادية 2030 في المملكة

ليام زاو

أعلنت شركة المسقطي إخوان وشركاهم 
المصنعـــة  الشـــركات  أكبـــر  إحـــدى  وهـــي 
للمنتجات الباستيكية والورقية بالمملكة 
أخيـــرًا عن االنتهاء مـــن تركيب أكبر نظام 
للطاقـــة الشمســـية علـــى أســـطح المبانـــي 
بمملكـــة البحريـــن. وتأتـــي هـــذه الخطـــوة 
الســـتغال  الشـــركة  إدارة  رؤيـــة  ضمـــن 
مصادر الطاقة المســـتدامة والتي تتوافق 
مـــع رؤيـــة 2030 وبرنامج التـــوازن المالي 
اللتيـــن أطلقتهمـــا مملكـــة البحريـــن بهدف 
طريـــق  عـــن  التشـــغيلية  التكلفـــة  تقليـــل 
توظيـــف الحلول التي تســـاعد على تقليل 

تكاليف اإلنتاج وزيادة القدرة اإلنتاجية.
تـــم  والـــذي  المتطـــور  النظـــام  أن  يذكـــر 
أخيـــرًا  مـــن تصميمـــه وتركيبـــه  االنتهـــاء 
بواســـطة ســـوالر ون والتـــي تعـــد المصنع 

األول والرائد في مجال الطاقة الشمســـية 
بالمملكـــة يوفـــر قـــدرة إنتاجيـــة تصل إلى 
MWp 1.22 والتـــي أســـهمت فـــي تقليـــل 
االعتمـــاد علـــى الكهربـــاء المحلية بنســـبة 

تفوق 30 %.
التســـويق  مديـــر  صـــرح  الصـــدد،  وبهـــذا 
والعاقات العامـــة، علي الخزاعي  “لطالما 

إخـــوان  المســـقطي  شـــركة  فـــي  ســـعينا 
معالجـــة  فـــي  اإلســـهام  إلـــى  وشـــركاهم 
البيئـــة  بحمايـــة  تتعلـــق  التـــي  المشـــاكل 
ســـواء كان ذلك بما يتعلق بمصادر الطاقة 
ولطالمـــا  التلـــوث وغيرهمـــا.  أو  النظيفـــة 
حرصنـــا علـــى أن نكـــون الـــرواد فـــي هـــذا 
المجـــال ولذلـــك دأبنـــا الســـتخدام المـــواد 

القابلـــة للتحلل في جميع منتجاتنا وإدارة 
المخلفـــات وغيرهـــا من اإلجـــراءات التي 
تســـاهم فـــي المحافظـــة علـــى البيئـــة. أما 
بخصوص تركيب نظام الطاقة الشمسية، 
اإلســـتراتيجية  خطواتنـــا  إحـــدى  فهـــي 
لتطبيـــق مثل هذه الحلول والتي تســـاهم 
الطاقـــة  علـــى  االعتمـــاد  تخفيـــض  فـــي 

الكهربائيـــة المحلية عن طريق اســـتبدالها 
بالطاقـــة التـــي تنتجهـــا األلواح الشمســـية 
ما يـــؤدي إلـــى خفـــض التكلفـــة اإلنتاجية 
والتشـــغيلية وبالتالـــي الحـــد مـــن ارتفـــاع 
أســـعار المنتجات خصوصـــًا في مثل هذه 
الفترة التي نواجـــه فيها ارتفاعًا مضطردًا 

في أسعار المواد الخام”.

إخـــوان  المســـقطي  شـــركة  تأســـيس  تـــم 
وشـــركاهم في العام 1956 وهي تعد أول 
شـــركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات 
الباســـتيكية والورقيـــة بمختلـــف أنواعها 
وتوفـــر العديـــد مـــن المنتجـــات و الحلول 
ولاســـتخدام  والمؤسســـات  للشـــركات 

االستهاكي.

“المسقطي إخوان وشركاهم” تنجز تركيب أكبر نظام للطاقة الشمسية بأسطح المباني
ضمن رؤية إدارة الشركة الستغالل مصادر الطاقة المستدامة
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تـــم اإلعـــان عـــن إعـــان مشـــترك أمـــس 
مـــن قبل حاتـــم دادباي، العضـــو المنتدب 
لشركة داداباي القابضة، وبحضور جوزير 
روباواال، مدير مجموعة لولو الدولية عن 

افتتاح دور سينما بمجمع الدانة.
 10 الجديـــدة  الســـينما  دور  ســـتضم 
شاشـــات، بســـعة تزيـــد عـــن 1100 مقعد، 
بما في ذلك أكبر ســـينما بشـــرفة متعددة 
المســـتويات تتســـع لـ 300 شخص. يمكن 
أن يســـتوعب مسرح VIP الكبير أكثر من 
50 ضيًفـــا بمقاعـــد قابلة لإلمالـــة بالكامل 
المأكـــوالت  وصالـــة مخصصـــة وخدمـــة 

والمشروبات. 
ستضيف سينما األطفال معالم جذب مع 
منطقة لعب ناعمة ومنزلقات مدمجة في 
قاعة الســـينما. ســـتكون هنـــاك مجموعة 
من أحـــدث التقنيات والخبـــرة ألول مرة 
في البحريـــن، مثل األنظمة الصوتية من 

دولبي أتموس.
الســـينما  دور  افتتـــاح  المتوقـــع  مـــن 
الجديدة في الربع األخير من عام 2022. 
اإللكترونيـــة  األلعـــاب  مركـــز  وســـيكون 
األول من نوعه والمتطور أيًضا جزًءا من 
دور الســـينما لتوفير أفضل تجربة ألعاب 

لقطاع األلعاب اإللكترونية سريع النمو.

وعلـــق حاتـــم دادابـــاي علـــى أن المجمـــع 
أفضـــل  مـــن  واحـــدة  ســـيوفر  الجديـــد 
التجـــارب الســـينمائية فـــي دول مجلس 
مـــن  العديـــد  مـــع  الخليجـــي  التعـــاون 
الميزات األولى من نوعها. وأشار إلى أن 
موقع المجمع ســـيكون نعمة كبيرة لرواد 
السينما، حيث يقع مجمع الدانة في قلب 

المدينة. 
كمـــا شـــكر دادابـــاي نائب رئيـــس الوزراء 
وزيـــر البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بن 
عبـــد هللا آل خليفـــة، ومجموعـــة اللولـــو 
على كل دعمهـــا وخاصة جوزير روباواال 
لتوجيهاته المســـتمرة ورؤيته في تعزيز 

صناعة الترفيه في البحرين.
الســـينما  “ســـتجلب  روبـــاواال:  وقـــال 
الجديدة المتعددة باشك قيمة ترفيهية 

رائعـــة إلـــى مجمـــع الدانة، ونحـــن نتطلع 
جميًعـــا إلـــى االفتتـــاح”، كما قـــال جوزير 
روباواال، “السينما هي شكل فني معاصر 
شـــركة  كونهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  وشـــعبي 
تجاريـــة كبيـــرة. ومـــع دادابـــاي القابضة، 
معانـــي  يفهـــم  شـــريًكا  لدينـــا  أن  نعلـــم 
الترفيه باإلضافة إلى الجوانب التجارية 
الجـــذب  مناطـــق  باشـــك  للمشـــروع. 
الكبيـــرة فـــي مجمـــع الدانة للمتســـوقين 
العائلييـــن. بالنيابـــة عـــن مجموعـــة لولـــو 
الدوليـــة، أشـــكر شـــخصيًا حاتـــم دادباي 
كموقـــع  الدانـــة  مجمـــع  اختيـــاره  علـــى 

لمشروعهم السينمائي”.
وتقدم حاتم بالشـــكر للجهات الحكومية 
والدعـــم المســـتمر مـــن مجلـــس التنميـــة 

االقتصادية وتمكين.

أعلنـــت شـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن 
)بـــاس( عـــن توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع 
مركـــز ناصـــر للتأهيل والتدريـــب المهني. 
وتأتي هذه االتفاقية كجزء من مســـاعي 
الشـــركة لتعزيـــز أطر التعـــاون الثنائي مع 
المركـــز وللمســـاهمة فـــي تطويـــر مجـــال 
الـــذكاء االصطناعـــي وتحقيـــق األهداف 

والتطلعات المشتركة.
أقيمت مراســـم التوقيع أمس )الخميس( 
الشـــركة  مقـــر  فـــي   2022 يونيـــو   16
بالمحـــرق، وذلـــك بحضـــور محمـــد خليل 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة خدمات مطار 
البحرين، وعبـــدهللا ناصر النعيمي المدير 
التنفيـــذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب 
المهنـــي. وتنـــص مذكـــرة التفاهـــم علـــى 
الوطيـــدة  والشـــراكة  التعـــاون  توثيـــق 
ريـــادة  بمهـــارات  لارتقـــاء  المركـــز  مـــع 
األعمـــال وتنميـــة الكفـــاءات الوطنية في 
مختلـــف المجاالت والقطاعات، وذلك مع 
المســـاهمة فـــي توســـيع شـــبكة العاقات 
التجاريـــة والمهنيـــة لـــكل مـــن الجانبيـــن، 
باإلضافة إلى تمكين استفادة شركة باس 
مـــن التجهيـــزات المتوافـــرة فـــي المركـــز 
فـــي مجـــال علـــوم  التطبيقـــات  لتطويـــر 
المســـتقبل، وإعداد البحوث والدراسات. 
ـــه هـــذه االتفاقية أيًضا إلـــى العمل  وُتوجِّ
لتعزيـــز  موّحـــدة  ورؤى  أهـــداف  وفـــق 
وتمكيـــن دور المرأة البحرينية في قطاع 

االبتكار.

وقال محمد خليل “تلتزم شـــركة خدمات 
مطـــار البحريـــن بالمشـــاركة الفّعالـــة فـــي 
بمملكـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة  تحفيـــز 
بـــذل  البحريـــن، ونحـــرص بدورنـــا علـــى 
أفضل الجهـــود لتحقيـــق رؤى وتوّجهات 
المملكـــة، بمـــا فـــي ذلـــك أهدافهـــا المعنية 
المـــرأة  األعمـــال وتمكيـــن  ريـــادة  بدعـــم 
البحرينيـــة ودفعهـــا للتمّيـــز فـــي مختلف 
المنطلـــق،  هـــذا  ومـــن  العمـــل.  مجـــاالت 
يســـعدنا توقيع مذكرة التفاهـــم مع مركز 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر للبحـــوث والتطويـــر 
فـــي الـــذكاء االصطناعـــي، حيـــث نهـــدف 
الخبـــرات  لتبـــادل مختلـــف  مـــن خالهـــا 
شـــأنها  مـــن  والتـــي  القّيمـــة  والتجـــارب 
وبأنشـــطة  الوطنـــي  بدورنـــا  ترتقـــي  أن 

وعمليات الشركة معًا”. 
مـــن جانبـــه، عبـــر عبـــدهللا النعيمـــي عـــن 
ســـعادته لتوقيـــع هـــذه المذكـــرة موضحًا 
مدى أهمية التعمق في استخدام تقنيات 

الـــذكاء االصطناعـــي فـــي مجـــال صناعة 
الطيران وخدمات المطارات ال ســـيما من 
خال استغال التطبيقات الحديثة التي 
تســـهل العمل وتزيد  الطاقة االستيعابية 
من ناحية وتحســـن كفاءة وجودة العمل 
من ناحية أخرى ۔ و أضاف أن التعاون مع 
شـــركة خدمات مطار البحرين سيســـتمر 
وسيشـــهد تطـــورًا ونقـــات نوعيـــة وذلك 
مـــن أجـــل تحقيـــق الهـــدف المشـــترك أال 
وهـــو رفع مســـتوى الخدمـــات التي تقدم 
وبالتالي إعاء اسم مملكة البحرين على 

جميع المستويات.
ومن المقرر أن ُيســـهم هـــذا التعاون الذي 
يجمـــع بيـــن شـــركة بـــاس ومركـــز ناصـــر 
للتأهيـــل والتدريـــب المهنـــي، بفتح آفاق 
البرامـــج  فـــي  المشـــترك  للعمـــل  جديـــدة 
البحثية والمبادرات المبتكرة التي تصب 
فـــي تحقيـــق النمـــو المســـتدام لاقتصاد 

الوطني بمملكة البحرين.
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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 0.374

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 0.031

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.848

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.307

بنك السالم 
SALAM BD 0.088

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.487

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.482

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.299

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.621

مـــع  بالتعـــاون  االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  أصـــدرت 
الجهـــات المختصـــة فـــي القطـــاع “خطـــة االســـتجابة 
لحـــاالت الطـــوارئ في قطـــاع االتصـــاالت” وفًقا لبنود 
الخطتيـــن الوطنيتين الرابعة والخامســـة لالتصاالت، 
وذلـــك لضمـــان مرونة القطـــاع وقدرته علـــى التصدي 
للتهديـــدات الســـيبرانية والفعليـــة، فضـــاًل عـــن ضمان 
جاهزية القطاع لمواجهة أي أزمات أو حاالت طوارئ.
وتهـــدف الخطـــة إلـــى وضع أســـس وآليات اســـتجابة 
لالســـتجابة  القطـــاع  صعيـــد  علـــى  ومنســـقة  فعالـــة 
باالتصـــاالت.  متعلقـــة  طارئـــة  حالـــة  ألي  والتصـــدي 
وتســـعى الهيئـــة مـــن خـــالل هـــذه الخطة إلـــى تقديم 
التوجيهات واإلرشادات الضرورية للقطاع، وذلك من 
خـــالل تحديد األدوار والمســـؤوليات الخاصة بالهيئة 
والجهـــات المرخـــص لها أثناء مرحلتـــي ما قبل وقوع 

الكارثة وما بعدها، وكذلك تحديد تسلسل اإلجراءات 
والتدابيـــر التي يجب اتخاذها في حالة وقوع أزمات 

متعلقة باالتصاالت.
وإلى جانب تقديم معلومات متعلقة باستجابة القطاع 
للحـــوادث وحاالت الطـــوارئ ذات الصلة باالتصاالت، 
والتي قد ينجم عنها تأثير مباشـــر أو غير مباشر على 
الخدمـــات والبنية التحتية األساســـية لالتصاالت في 

مملكـــة البحريـــن، تعتبر هـــذه الخطة دليال لمســـاعدة 
هـــؤالء الراغبيـــن فـــي الحصـــول على فهـــم أعمق عن 

كيفية استجابة القطاع لحاالت الطوارئ.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال الــمــديــر الــعــام لهيئة تنظيم 
نعتمد  أصبحنا  “جميعنا  مارنيك  فيليب  االتــصــاالت 
تظل خدمات  أن  الــضــروري  ومــن  االتــصــاالت،  على 
ودون  بــكــفــاءة  تعمل  التحتية  والبنية  االتــصــاالت 

هيئة  دور  يأتي  وهنا  األوقــات  جميع  في  انقطاع 
تنظيم االتصاالت، إذ إن خطة االستجابة للطوارئ 

استمرارية  لضمان  القطاع  وتــعــاون  تنسيق  تضمن 
عمل شبكات االتصاالت في حاالت الطوارئ 

في مملكة البحرين”. 
ــؤدي الــبــنــيــة  ــ ــ ــاف مـــارنـــيـــك “ت ــ وأضــ
التحتية لالتصاالت وخدماتها دوًرا 
الــطــوارئ  حـــاالت  إدارة  فــي  مهًما 
ــادل  ــ ــب ــ ــل وت ــواصــ ــ ــت ــ وتـــســـهـــيـــل ال

المعلومات.
ــغ األهــمــيــة  ــال ــعــد هـــذا أمــــرا ب وي
خـــصـــوصـــا لــنــشــر الــتــنــبــيــهــات 
وتـــنـــســـيـــق عـــمـــلـــيـــات اإلنـــقـــاذ 

واإلغاثة عند الضرورة”.

صدور خطة االستجابة لحاالت الطوارئ في قطاع االتصاالت

وزيـر الصناعـة والتجـارة يفتتـح معـرض كيـا الجـديـد

لضمان مرونته وقدرته على التصدي للتهديدات السيبرانية

يتماشى مع المعايير الحديثة للشركة في الشرق األوسط وإفريقيا

فيليب 
مارنيك 

وضع أسس وآليات 
استجابة فعالة ومنسقة 

لقطاع االتصاالت

تحديد تسلسل اإلجراءات 
والتدابير في حالة وقوع 

أزمات

أقيـــم صباح أمس، برعايـــة وزير الصناعة 
والتجـــارة زايـــد الزيانـــي، حفـــل افتتـــاح 
صالة عرض سيارات كيا الجديدة التابعة 
لشركة بن هندي للسيارات بمنطقة العكر، 
بحضور ســـفير جمهورية كوريا الجنوبية 
لـــدى مملكـــة البحرين هاي كوان تشـــونغ، 
ونائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة والرئيس 
هنـــدي  بـــن  لمجموعـــة شـــركة  التنفيـــذي 
للســـيارات أحمد عبدهللا بـــن هندي وعدد 

من كبار المسؤولين. 
وبهـــذه المناســـبة، أكد الوزيـــر أن حكومة 
البحريـــن تثمن عطـــاءات القطاع الخاص 
البحرينـــي ومبادراتـــه ودوره فـــي تعزيـــز 
النمـــو االقتصـــادي، كمـــا تعتبـــره شـــريًكا 
الوطنـــي  االقتصـــاد  نهضـــة  فـــي  رئيًســـا 
وتقدمـــه، وهي تعمـــل بكافة الســـبل على 
تقديـــم التســـهيالت الالزمـــة والمســـتمرة 
لضمـــان تقديم أفضـــل وأجـــود الخدمات 
للمواطنيـــن والمقيمين علـــى أرض مملكة 

البحرين.
جـــرى  االفتتـــاح،  حفـــل  هامـــش  وعلـــى 
تدشين سيارة ســـبورتاج 2023 الجديدة 
كلًيـــا فـــي مملكـــة البحريـــن، وهي ســـيارة 
رياضية متعـــددة االســـتخدامات، إضافة 
المصممـــة  كارينـــز  كيـــا  ســـيارة  إلطـــالق 
سلســـلة  إلـــى  تضـــاف  والتـــي  للعائـــالت، 

السيارات التابعة لشركة كيا.
وتعـــد شـــركة بـــن هنـــدي مـــن الشـــركات 
البحرينيـــة الرائـــدة في مجال الســـيارات 
والتي قطعت شـــوًطا طوياًل منذ شراكتها 
مـــع ســـيارات كيا فـــي العـــام 1989، حتى 
أصبحـــت الوكيـــل األول لكيا فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط وإفريقيا والتـــي تتبنى 
هويـــة كيـــا الجديدة، إذ تـــم تصميم صالة 
العـــرض الجديـــدة التي تحمـــل هوية كيا 
العالميـــة الجديـــدة على مســـاحة 18000 

قدم مربع.

مع اقتراب
موعد إصدار النسخة السنوية األولى

 ندعو الشركات البحرينية للمبادرة بالتسجيل للترشح
 لـ “قائمة البالد ألقوى 50 شركة بحرينية لعام 2022”

www.albilad-top-50.com/  :يرجى زيارة الموقع االلكتروني


