
أعلـــن صنـــدوق العمل “تمكين” عن دعمه لمصنـــع أمالفي فودز، وهو 
مصنع بحريني متخصص في الفطائر والبانكيك؛ بهدف إنشاء خط 
إنتـــاج جديـــد لمضاعفة منتجـــات المصنع بمقدار 3 مرات وتوســـيع 
صادراتـــه على المســـتوي اإلقليمي، إضافة إلـــى مضاعفة التوظيف 

من 33 إلى حوالي 70 شخصا.

“تمكين” يدعم “أمالفي 
فودز” لمضاعفة الطاقة 

اإلنتاجية والتوظيف

المنامة - بنا

نعت وزارة شـــؤون اإلعـــام، الصحافي 
واإلعامـــي ســـعيد الحمد، الـــذي انتقل 
إلـــى جـــوار ربـــه أمـــس الثاثـــاء، بعـــد 
العمـــل  فيهـــا  أثـــرى  حافلـــة  مســـيرة 
واإلذاعـــي.  واإلعامـــي  الصحافـــي 
وأكدت الـــوزارة أن األســـرة الصحافية 
والخليجيـــة  البحرينيـــة  واإلعاميـــة 
والعربيـــة فقـــدت بوفـــاة الحمـــد رمـــًزا 
مـــن رموز الصحافة واإلعـــام الوطني، 

وأحد رواد اإلذاعة منذ بداياتها.

“اإلعالم” تنعى 
سعيد الحمد: 

رمز صحافي
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في حادث خطير.. زوارق إيرانية حربية تتحرش بسفن أميركية بالخليج

طهران تستعجل تخصيب اليورانيوم مع توقف المحادثات
عواصم - وكاالت

للطاقـــة  الدوليـــة  للوكالـــة  أظهـــر تقريـــر 
وتيـــرة  مـــن  تصعـــد  إيـــران  أن  الذريـــة 
تخصيب اليورانيوم من خال االستعداد 
الســـتخدام مجموعـــة من أجهـــزة الطرد 
المركـــزي المتطـــورة )آي.آر6-( في موقع 
يمكنهـــا  والتـــي  األرض،  تحـــت  فـــوردو 
التبديـــل بســـهولة أكبـــر بيـــن مســـتويات 
بتخصيـــب  ُيســـمح  وال  التخصيـــب. 
اليورانيـــوم في فـــوردو بموجب االتفاق 
النـــووي الـــذي وقعتـــه القـــوى الكبرى مع 
إيران فـــي فيينا 2015، وانســـحبت منه 
الواليـــات المتحـــدة بعد 3 ســـنوات. ومع 
بيـــن  المباشـــرة  غيـــر  المحادثـــات  تعثـــر 
الواليـــات المتحدة وإيران بشـــأن إحياء 
اتفـــاق 2015 النـــووي منذ فتـــرة طويلة، 
فـــإن أي تصعيد آخر في مواجهة طهران 

مع الغـــرب يجـــازف بالقضاء علـــى آمال 
الحـــد من التقـــدم النـــووي الـــذي تحرزه 
طهران ورفع العقوبات المفروضة عليها.

وفـــي حادث وصـــف بالخطيـــر، تعرضت 
البحرية األميركية في الشـــرق األوســـط 
لعمليـــة اســـتفزاز عاليـــة الخطـــورة مـــن 
زوارق بحريـــة إيرانيـــة، يســـيطر عليهـــا 

الحرس الثـــوري اإليراني، أمس، ودارت 
ســـفينتين  حـــول  اإليرانيـــة  الـــزوارق 
أميركيتيـــن واقتربت منهما بشـــكل غير 
األميركـــي  الجيـــش  ووصـــف  مســـؤول، 
بشـــكل  عاليـــة  “بأنهـــا  الـــزوارق  ســـرعة 
“واشـــنطن  لصحيفـــة  وفقـــا  خطيـــر”، 

)٠٨(بوست” األميركية.

السفينة األميركية سيروكو

أكـــد نائـــب جالـــة الملـــك ولـــي العهد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة أن قطـــاع النفط 
والغـــاز مـــن القطاعـــات ذات األولوية 
التـــي تحظـــى باهتمـــاٍم كبيـــر لتنميته 
وتعزيـــز مخرجاته لما يســـهم فيه من 
رفٍد للمســـيرة التنموية الشـــاملة التي 
أرســـى دعائمهـــا ملـــك البـــاد المعظم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 

عيسى آل خليفة.
 جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر 
القضيبية أمس، بحضور ممثل جالة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابضـــة للنفـــط والغاز ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، ووزيـــر 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفة آل خليفـــة، ووزير 
النفط والبيئة محمد بن دينة، الرئيس 

اإليطاليـــة  إينـــي  لشـــركة  التنفيـــذي 
كاوديو ديسكالزي.

وأشار سموه إلى أهمية البناء على ما 
تحقق لقطاع النفط والغاز نحو مزيٍد 

لترســـيخ  والخطـــط  المبـــادرات  مـــن 
االقتصاد النفطي الذكي.

مبادرات جديدة لترسيخ االقتصاد النفطي الذكي
القطاع يحظى بأولوية لتعزيز إسهاماته في االقتصاد الوطني... نائب جاللة الملك:

 نائب جاللة الملك ولي العهد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني اإليطالية

المنامة - بنا

وقع الجانبان المصري والســـعودي 14 اتفاقية استثمارية أمس الثاثاء 
فـــي القاهـــرة بقيمة 7,7 مليار دوالر، بحســـب ما أفادت وســـائل اإلعام 
الرســـمية، غـــداة وصـــول ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان 

لزيارته مصر.

مصر والسعودية توقعان
14 اتفاقية بـ 7.7 مليار دوالر

القاهرة - وكاالت
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برعاية وزير الصناعة والتجارة

“^” تدشن “قائمة أقوى 50 شركة بحرينية” 3 يوليو

 تحـــت رعاية وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد الزياني، 
تدشـــن شـــركة دار “الباد” للصحافة والنشـــر والتوزيع، 
يـــوم األحد الموافق 3 يوليو 2022، “قائمة الباد ألقوى 
50 شـــركة بحرينية للعام 2022”، وذلك في مبنى غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن )بيـــت التجـــار(، وبحضـــور 
رئيس مجلس إدارة صحيفة “الباد” عبدالنبي الشـــعلة، 
وممثلي كبريات الشـــركات البحرينيـــة وأعضاء الغرفة 

ونخبة من رجال األعمال واالقتصاديين.

ومـــن أبـــرز المتحدثيـــن فـــي حفل تدشـــين 
مشـــروع “قائمـــة الباد ألقوى 50 شـــركة 
نـــاس  ســـمير   ،”2022 للعـــام  بحرينيـــة 
تجـــارة  غرفـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
احتضنـــت  التـــي  البحريـــن  وصناعـــة 

عمـــر  والدكتـــور  المشـــروع،  ودعمـــت 
االقتصادييـــن  جمعيـــة  رئيـــس  العبيدلـــي 

البحرينية رئيس اللجنة المســـتقلة التي أنجزت 
عمليـــة مراجعـــة وتقييـــم القائمة، وســـيكون المتحدث 
الرئيـــس فـــي الحفـــل المستشـــار االقتصـــادي صاحـــب 

الســـمو الســـيد أدهـــم بـــن تركي آل ســـعيد، 
أســـتاذ مســـاعد بكلية االقتصاد والعلوم 
السياســـية بجامعـــة الســـلطان قابوس 
لاستشـــارات  فيـــرم”  “ذا  مؤســـس 
اإلدارية واالقتصادية، الذي سيتحدث 
عـــن أهميـــة مثـــل هـــذه المبـــادرات فـــي 
تعزيز قيم وممارسات الشفافية واإلفصاح 
والتنافســـية بيـــن شـــركات ومؤسســـات القطاع 
الخـــاص بمـــا يؤدي إلى تدعيم دورها ومســـاهماتها في 

)19(التنمية االقتصادية.

أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية، نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين 5.54 % باألســـعار 

الثابتة و19.67 % باألسعار الجارية خال الربع األول 2022. 
ويتضـــح فـــي التقرير التفصيلي أن النمـــو اإليجابي يعود إلـــى االرتفاع الذي 
حققـــه القطـــاع غيـــر النفطـــي بمقـــدار 7.78 % باألســـعار الثابتـــة و16.20 % 
باألسعار الجارية مدعوًما باالنتعاش في نشاط الفنادق والمطاعم الذي أبدى 
تحســـنا في أدائه االقتصادي مســـجا نموا وقدره 26.57 % باألسعار الثابتة 
و35.23 % باألســـعار الجاريـــة. بينما تراجع القطـــاع النفطي بمعدل 4.74 % 
باألســـعار الثابتـــة وارتفع بمقـــدار 42.23 % باألســـعار الجاريـــة مقارنة بالربع 

المماثل من 2021.

5.54 % نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي بالربع األول

)١٩(

“ممتلكــــات” تسجــــل    
في 2021 أعلــى صافــي 
ربــــح منــــذ إنشائهــــا
أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات”، عن نتائجها 
المالية الموحدة للســـنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي 

سجلت من خالها أعلى صافي ربح منذ إنشائها.
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أكد نائـــب جاللة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أن قطـــاع النفـــط والغـــاز مـــن 
التـــي تحظـــى  األولويـــة  القطاعـــات ذات 
باهتمـــاٍم كبيـــر لتنميته وتعزيـــز مخرجاته 
لما يســـهم فيه من رفٍد للمســـيرة التنموية 
الشـــاملة التي أرســـى دعائمهـــا ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
 جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية 
أمس، بحضور ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة القابضة للنفط والغاز ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة، ووزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، ووزير النفط والبيئة 
محمد بن دينة، الرئيس التنفيذي لشـــركة 

إيني اإليطالية كالوديو ديسكالزي، حيث 
أشـــار ســـموه إلـــى أهميـــة البنـــاء علـــى ما 
تحقق لقطـــاع النفط والغاز نحو مزيٍد من 
المبـــادرات والخطـــط لترســـيخ االقتصـــاد 
النفطي الذكي، مشيًدا بالدور الذي يتواله 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
تحفيـــز مختلف أوجه نمو القطاع النفطي 
وتطويـــره بما يعزز من إســـهامات القطاع 
أهميـــة  الوطنـــي، مؤكـــًدا  االقتصـــاد  فـــي 
تحقيق اســـتدامة قطاع النفط والغاز عبر 
تعزيـــز الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص بما 
يخلـــق آفاًقـــا أرحب مـــن الفـــرص النوعية 
التـــي تدعـــم عجلة النمـــو االقتصادي نحو 

بلوغ أهدافها المنشودة.
آخـــر  مناقشـــة  جـــرى  اللقـــاء،  وخـــالل 
المســـتجدات في مجال النفط والغاز على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

المنامة - بنا

مبـادرات جديـدة لترسيـخ االقتصـاد النفطــي الذكــي
القطاع يحظى بأولوية لتعزيز إسهاماته في االقتصاد الوطني... نائب جاللة الملك ولي العهد:

أكـــد نائـــب جاللـــة الملك ولـــي العهد 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، الحـــرص على 
تطوير العالقـــات الثنائية بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة قيرغيزســـتان 
الصديقـــة، الفًتـــا ســـموه إلـــى أهمية 
العمـــل  مســـارات  تعزيـــز  مواصلـــة 
البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
لمســـتويات أكثـــر تقدًمـــا والدفـــع بها 
نحو آفاٍق أرحب بما يخدم المصالح 
فـــي  وذلـــك  المشـــتركة،  واألهـــداف 
ظـــل مـــا تحظـــى بـــه هـــذه العالقات 
مـــن رعايـــٍة واهتمـــام مـــن قبـــل ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس 
صديـــر  قيرغيزســـتان  جمهوريـــة 

جاباروف.
 جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصر 
وزيـــر  بحضـــور  أمـــس،  القضيبيـــة 

الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
ووزير شـــؤون مجلـــس الوزراء حمد 
المالكـــي، وزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة 
قيرغيزســـتان جينيبيك قولوباييف، 
حيث تســـّلم صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
رســـالًة خطيـــة موجهة إلـــى صاحب 
مـــن   المعظـــم  البـــالد  ملـــك  الجاللـــة 
رئيس جمهورية قيرغيزستان صدير 
جابـــاروف، فيما نقل وزيـــر خارجية 
تحيـــات  قيرغيزســـتان  جمهوريـــة 
رئيـــس جمهورية قيرغيزســـتان إلى 
المعظـــم  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
نائـــب  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 
جاللـــة الملك ولـــي العهد، كمـــا حمله 
ســـموه تحيات جاللـــة الملك المعظم 
وتحيات سموه إلى رئيس جمهورية 

قيرغيزستان.
وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي نائب 
جاللـــة الملك ولي العهد أهمية تنمية 
أوجـــه التعـــاون الثنائـــي بيـــن مملكة 
البحريـــن وجمهورية قيرغيزســـتان، 
ومواصلة الدفع بمســـارات التنســـيق 
نحو مستويات أكثر تقدًما في جميع 
مجـــاالت التعاون بما فيهـــا التجارية 
البلديـــن  علـــى  بالخيـــر  يعـــود  بمـــا 

والشعبين الصديقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر خارجيـــة 
جمهورية قيرغيزســـتان، عن شـــكره 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  وتقديـــره 
نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد لما 
واهتمـــام  دعـــم  مـــن  ســـموه  يوليـــه 
بمواصلة تعزيز أواصـــر التعاون بين 
البلديـــن بما يعود بالنفع والخير على 

البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة -بنا

االرتقاء بتعزيز التعاون مع قيرغيزستان لمستويات متقدمة
رسالة خطية إلى جاللة الملك المعظم من الرئيس جاباروف... نائب جاللة الملك ولي العهد:

صـــدر عن ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم 
)34( لســـنة 2022 بتعييـــن مدير في 

جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعيـــن علـــي يوســـف علـــي الحمادي 

مديـــرًا إلدارة التوظيـــف فـــي جهـــاز 
الخدمة المدنية.

المادة الثانية:
علـــى رئيس جهـــاز الخدمـــة المدنية 
تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمـــل 
به مـــن تاريخ صـــدوره، وُينَشـــر في 

الجريدة الرسمية.

الحمادي مديرا للتوظيف في الخدمة المدنية

صـــدر عـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
حفظـــه هللا قـــرار رقـــم ) 33 ( لســـنة 
2022 بتعييـــن مديريـــن فـــي وزارة 
شؤون الشباب والرياضة، جاء فيه:

المادة األولى:
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  فـــي  ُيعّيـــن 

والرياضة كل من:
محمود عبدالصمد إلياس عبدالعزيز 

مديًرا إلدارة الدعم والخدمات
الســـهلي  عبـــدهللا  محمـــد  عبـــدهللا 

مديًرا إلدارة المشاريع
محمـــد  عبدالرســـول  علـــي  حســـين 

مديًرا إلدارة االتصال والتسويق
المادة الثانية:

على وزير شؤون الشباب والرياضة 
تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيــــعمل 
بـــه من تاريـــخ صدوره، وُيـنَشــــر في 

الجريدة الرسمية.

تعيين 3 مديرين في “الشباب والرياضة”

الجوائز الدولية المرموقة شاهد على إبداعات أبناء البحرين
تنفيذ المشروعات الحكومية وفق أحدث المواصفات العالمية... خالد بن عبداهلل:

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر 
البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا 
آل خليفـــة، أن حصـــد المشـــروعات التنموية 
االستراتيجية لجوائز عالمية مرموقة شاهد 
علـــى مـــا يتصـــف بـــه أبنـــاء مملكـــة البحرين 
مـــن ســـمات اإلبـــداع واالبتـــكار، ومـــن عـــزم 
دائـــم علـــى التميـــز، كونهم يقفـــون خلف كل 
منجز وطني يتحقق في ظل مســـيرة الخير 
والنمـــاء بقيـــادة ملك البـــالد المعظم صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 وقال “إن الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة تولي المشروعات 
االستراتيجية أهمية قصوى لضمان تنفيذها 
وفق أحـــدث المواصفـــات العالميـــة وأكثرها 
يلبـــي  نحـــو  علـــى  وذلـــك  وكفـــاءة،  جـــودة 

تطلعـــات المواطنيـــن، واحتياجـــات التنميـــة 
واســـتدامتها، وبمـــا يؤهلهـــا لتكـــون عالمـــة 
مميزة ومظهًرا من مظاهر الحضارة والتقدم 

التي تتسم بها مملكة البحرين”.
 جـــاء ذلـــك لدى اســـتقباله فـــي مكتبه بقصر 
القضيبيـــة صباح أمس رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة مطـــار البحريـــن كمـــال أحمـــد، وذلك 

الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  اختيـــار  بمناســـبة 
كأفضل مطار جديد في العالم ضمن احتفال 
تســـليم جوائز ســـكاي تراكس العالمية لعالم 
الطيـــران، والذي أقيم األســـبوع الماضي في 

العاصمة الفرنسية باريس. 
 وخـــالل اللقاء، هّنأ الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شـــركة مطار 

البحريـــن بهذه المناســـبة واالعتراف العالمي 
المســـتحق، معرًبـــا عـــن تقديره لكمـــال أحمد 
على جهوده المخلصة التي بذلها أثناء توليه 
منصـــب وزيـــر المواصالت واالتصـــاالت وما 
أظهـــر خالله من حـــرص علـــى تطوير هذين 
التحتيـــة،  وبنيتهمـــا  الحيوييـــن  القطاعيـــن 
خصوصـــا مشـــروع توســـعة مطـــار البحرين 
الدولي الذي بات أكثر مواءمة لمكانة مملكة 
البحريـــن ومعـــزًزا لســـمعتها؛ بوصفهـــا نقطة 
اللتقـــاء المســـافرين نظـــًرا لمـــا تتميـــز به من 

موقع جغرافي يتوسط المنطقة.
من جانبه، أعرب أحمد عن بالغ شـــكره لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، 
علـــى مـــا لقيه مـــن دعم ومســـاندة شـــجعته 
بـــذل جهـــود  علـــى  الســـابقة  الفتـــرة  خـــالل 
مضاعفـــة ومواكبة للمتطلبات التنموية التي 

تشهدها مملكة البحرين.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
إدارة  رئيـــس مجلـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
الشـــركة القابضة للنفط والغـــاز )ش.م.ب( 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أن قطـــاع النفط والغاز يســـير وفق تعزيز 
المسيرة التنموية الشاملة وفق رؤية ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وتطلعات ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن الشـــركة القابضـــة 
للنفـــط والغاز تحرص دائمـــًا على مواصلة 
تعزيز القطاع المهم ومواصلة تطويره بما 
يعـــزز مـــن اإلســـهامات التي تمضـــي عليها 
المملكـــة في تحقيـــق الرؤيـــة االقتصادية 
)2030(. جـــاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه، 
الرئيـــس  ديســـكالزي  كالوديـــو  الســـيد 

التنفيذي لشـــركة إيني اإليطالية، بحضور 
محمـــد بـــن مبـــارك بـــن دينـــة وزيـــر النفط 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  والبيئـــة، 
المحـــروس  فيصـــل  للبتـــرول  تطويـــر 

والقائـــم بأعمـــال العضو المنتدب بشـــركة 
تطوير للبترول غســـان علي المهنا، ومدير 
العمليـــات األولية بالشـــركة االيطالية لوكا 
فينلتـــي ونائب الرئيـــس التنفيذي لمنطقة 

الشرق األوسط فؤاد كريكشي.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الشـــركة حريصـــة علـــى تبـــادل 
الخبرات بين مملكة البحرين وإيطاليا في 

سبيل مواصلة نهوض قطاع النفط والغاز 
لترسيح االقتصاد النفطي في المملكة.

وفي االجتماع، بحث ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــع الســـيد كالوديو 

ديســـكالزي سبل التعاون في مجال النفط 
والغـــاز بما يعـــزز التعـــاون والشـــراكة بين 
البلديـــن في مختلف المجاالت، وفق آفاق 

أرحب من الفرص بين البلدين.

قامـــت لجنـــة المرأة فـــي مجـــال التكنولوجيا الماليـــة بالمجلس 
األعلـــى للمرأة صباح أمس الثالثاء بزيارة إلى مدرســـة المعرفة 
الثانويـــة للبنات، وذلك في إطار اهتمام اللجنة بانخراط المزيد 
مـــن الفتيات في دراســـة التعليـــم الفني والمهني، واستكشـــاف 
ما توفره هذه المســـارات الدراســـية من فـــرص واعدة، وأفضل 
التخصصات الدراسية التي تحتاجها سوق العمل في المملكة.

واطلع الوفد الزائر برئاســـة عضو المجلس األعلى للمرأة رئيسة 
لجنـــة المرأة في التكنولوجيا المالية ســـمو الشـــيخة حصة بنت 
خليفة آل خليفة وعدد من أعضاء اللجنة، على جانب من سير 
عمليـــة التعليم الفني والمهني في المدرســـة، إضافة إلى عرض 
حـــول إنجـــازات الطالبـــات في هـــذا المجـــال، والبنيـــة التحتية 

للمدرســـة ومنهـــا ورشـــة عمـــل التمديـــدات الكهربائية، وورشـــة 
اإللكترونيـــات واألجهـــزة الدقيقة، وورشـــة األجهـــزة والمعدات 
الطبيـــة، ومعمـــل الوســـائط المتعـــددة، ومعمـــل البيـــع بالتجزئة 

ومعمل المحاكاة.
وخـــالل الزيـــارة جرى اســـتعراض جانـــب من الخطة الدراســـية 
لوزارة التربية والتعليم بشـــأن التعليـــم الفني والمهني، وبرامج 
اإلرشـــاد والتوجيـــه والتدريـــب الميدانـــي، وأهـــم التخصصـــات 
الفنية المتاحة للطالبات في المرحلة الثانوية، إضافة إلى خطط 
الوزارة المســـتقبلية الستحداث تخصصات جديدة تتناسب مع 
احتياجات سوق العمل خصوصا في مرحلة التعافي من جائحة 
كوفيد 19.  حضر الزيارة المدير العام لشـــؤون المدارس محمد 

مبارك بن أحمد وعدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.

مــاضـــون فـــي تعـــزيـــز قطـــاع النفـــط والغـــاز

االطـالع على برامـج “المهنـي” فـي “ثانـويـة المعـرفـة”

ترسيخا إلسهاماته في تحقيق رؤية 2030... ناصر بن حمد:

استكشاف الفرص الواعدة للفتيات... “لجنة المرأة في الفنتك”:

المنامة - المجلس األعلى للصحة المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة في مكتبه بمقر المجلس وزيرة 

الصحة السابقة فائقة الصالح.
وأشـــاد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
باإلســـهامات الطيبـــة والجهـــود المخلصة 
التـــي بذلتها الصالح في العطاء والتفاني 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، ومـــن أبرزهـــا 
علـــى  الصحـــة  وزارة  مســـؤولية  توليهـــا 
مـــدى عـــدة ســـنوات، حيـــث عملـــت بكل 
جهد لتطوير مســـتوى الخدمات الصحية 
من خـــالل الوزارة وبالتعـــاون الوثيق مع 
المجلـــس األعلـــى للصحة وكافة شـــركاء 

المنظومة الصحية.
ونوه الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 

بهـــا  تميـــزت  الـــذي  واالقتـــدار  بالكفـــاءة 
الصالح، خصوصًا مساهمتها البارزة ضمن 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
والتي ســـاهمت ضمن فريق البحرين في 
تحقيق صحة وســـالمة الجميع، ومتمنيًا 

لها دوام التوفيق.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الصالـــح عـــن بالـــغ 

شكرها وامتنانها لرئيس المجلس األعلى 
للصحة على دعمه المســـتمر خالل توليها 
منصبها الوزاري، مشيدة بالحرص الكبير 
الـــذي يوليه الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة لتطويـــر جودة الخدمات الصحية 
الشـــاملة  الصحيـــة  التغطيـــة  وتحقيـــق 

وتقديم المساندة لكل البرامج.

اســـتقبل أميـــر منطقـــة الريـــاض، صاحب 
الســـمو الملكي األمير فيصـــل بن بندر بن 
عبـــد العزيز آل ســـعود، فـــي مكتبه بقصر 
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  أمـــس،  الحكـــم 
لدى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن بـــن علي آل 

خليفة.
الريـــاض  منطقـــة  أميـــر  ســـمو  ورحـــب 
بالســـفير، وتمنـــى لـــه التوفيـــق فـــي أداء 
بعمـــق  مشـــيًدا  الدبلوماســـية،  مهامـــه 
العالقـــات األخويـــة التاريخيـــة الوثيقـــة 
والمتميـــزة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، وما 
تشـــهده علـــى الدوام مـــن تقـــدم وازدهار 
كأنموذج في األخوة العربية واإلسالمية 
ووحـــدة الهدف والمصير في ظل القيادة 

الحكيمـــة لملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وملـــك المملكـــة العربية الســـعودية خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 

عبدالعزيز آل سعود.
من جانبه، أكد ســـفير مملكة البحرين في 
الرياض تقدير مملكة البحرين واعتزازها 

بالمواقـــف التاريخية المشـــرفة للشـــقيقة 
الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية في 
أمنهـــا واســـتقرارها ومســـاندتها  تدعيـــم 
للقضايا العربية واإلســـالمية، وإسهاماتها 
الرائدة على الســـاحة الدولية في ترسيخ 
التطـــرف  ومكافحـــة  والســـالم  األمـــن 

واإلرهاب، ودعم التنمية المستدامة.

تعزيز جودة الخدمات الصحية وتقدير الكفاءات الوطنية علي بن عبدالرحمن: اعتزاز بحريني بالمواقف المشرفة للشقيقة الكبرى

المنامة - بنا

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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تطوير محطات الكهرباء وخطوط أنابيب نقل المياه في الجنوبية
سمو محافظ الجنوبية يوصي باستمرار الحمالت التوعوية لتعزيز الجانب األمني والخدمي

ترأس محافظ الجنوبية رئيس المجلس التنســـيقي سمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، اجتماع 
المجلـــس التنســـيقي الســـادس فـــي دورتـــه الثالثـــة للعام 
2022، عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور نائب المحافظ 
العميد عيســـى الدوســـري، وعدد مـــن األعضاء من ممثلي 

الجهات الحكومية المختلفة.
وفي مســـتهل االجتماع، رحب ســـمو المحافظ بالحضور، 
األهالـــي  احتياجـــات  تلبيـــة  متابعـــة  ســـموه  مؤكـــًدا 
والمواطنيـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت التنمويـــة الرائـــدة، 
تنفيًذا للتوجيهات الســـديدة لملـــك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، ودعـــم ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدا سموه حرص المحافظة 
على تحقيق تطلعات األهالي عبر توفير خدمات متكاملة 
تبرز التنمية الشاملة والمستدامة التي تحظى بها مختلف 
مناطق المحافظة الجنوبية. وخالل االجتماع، تابع ســـمو 
محافظ الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي، عرًضا مرئًيا 
قدمتـــه هيئة الكهربـــاء والماء عن خطط إنشـــاء وتطوير 

كل من محطات الكهرباء وخطوط أنابيب نقل المياه في 
المحافظة الجنوبية، منوها سموه بتحسين جودة اإلنارة 
فـــي مدينـــة الرفـــاع ومدينة عيســـى ومدينة زايـــد، وذلك 
لضمـــان تلبيـــة احتياجـــات األهالي في توفيـــر اإلنارة في 

مختلف الطرق الرئيسة والفرعية في المناطق السكنية.
وفـــي ســـياق آخـــر، تابـــع ســـمو المحافظ رئيـــس المجلس 
التنســـيقي عرًضـــا مرئًيـــا شـــاماًل مـــن قبل بلديـــة المنطقة 
الجنوبية، تم من خالله استعراض خطط تطوير مشروع 
متنـــزه عيـــن الحنينيـــة، باإلضافـــة إلـــى متابعـــة صيانـــة 
مشـــروع حديقـــة البوكوارة، حيث تبرز تلك المشـــروعات 
المكانـــة الثقافيـــة والتاريخيـــة التـــي تحظى بهـــا مختلف 
مـــع مختلـــف  والتنســـيق  بالتعـــاون  المحافظـــة،  مناطـــق 

الجهات المختصة.
مـــن جانـــب آخر، اطلع ســـمو المحافظ، علـــى عرض مرئي 
عن نتائـــج الزيارة التفقدية لمدينة عيســـى ومدينة زايد، 
حيث تابع ســـموه احتياجات األهالـــي في المجال األمني 
والخدمـــي واالجتماعـــي، التـــي تمثلـــت في إنشـــاء صالة 
للمناســـبات ألهالـــي مدينـــة عيســـى، واســـتمرار متابعـــة 
مشـــروعات البنيـــة التحتية والطـــرق والمرافـــق الحيوية 

والعامة، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشـــروع ممشى مدينة 
زايد، مبيًنا ســـموه أهمية تطوير المرافق الخدمية العامة 

بما يتماشى مع النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.
كمـــا اطلـــع المجلـــس التنســـيقي برئاســـة ســـمو محافـــظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة، علـــى عـــرض مرئـــي تم مـــن خالله 
اســـتعراض جهـــود مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، 
ودورهـــا في اتخـــاذ التدابيـــر األمنيـــة والوقائيـــة وإقامة 
الحمالت الميدانية المســـتمرة في العديد من المرافق في 
مدينـــة عيســـى ومدينة زايد، حيث أوصى ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبية باســـتمرار الحمـــالت التوعوية التي 
تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية الرائدة، التي تعكس 
مـــدى حـــرص المحافظـــة الجنوبيـــة بتلبيـــة احتياجـــات 

األهالي والمواطنين في الجانب األمني والخدمي.
وفـــي ختـــام االجتماع، أشـــاد الحضور بالـــدور البارز الذي 
تقـــوم بـــه المحافظة والتواصل المســـتمر خـــالل المجلس 
التنســـيقي، األمـــر الـــذي يؤكـــد دور الشـــراكة المجتمعيـــة 
والسعي الحثيث الستمرار التعاون والتنسيق مع مختلف 
الجهـــات، لتحقيـــق تطلعـــات ورؤى األهالـــي فـــي مختلف 

مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الخارجية يستعرض آفاق التعاون مع نظيره القيرغيزي
إعفاء متبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

عبداللطيـــف  الخارجيـــة،  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، بمقـــر الـــوزارة أمـــس، مـــع وزير 
قيرغيزســـتان  جمهوريـــة  خارجيـــة 
الصديقـــة، جينبيـــك كولوبييـــف، والوفد 
المرافق بمناسبة زيارته مملكة البحرين.

وزيـــر  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
جمهوريـــة  خارجيـــة  بوزيـــر  الخارجيـــة 
قيرغيزســـتان، معرًبا عـــن تهنئته بتوليه 
مهـــام منصبـــه الجديـــد، متمنًيا لـــه دوام 
التوفيـــق والنجـــاح ولبـــالده المزيـــد مـــن 

التقدم واالزدهار.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة حـــرص مملكـــة 
البحريـــن على تعزيـــز العالقـــات الثنائية 
مـــع جمهوريـــة قيرغيزســـتان مـــن خالل 
تبـــادل الزيارات الرســـمية ودعـــم الحوار 
والتشـــاور السياســـي بيـــن الجانبين، بما 
يفتح آفاًقا واســـعة أمـــام تعزيز التعاون 

المشـــترك وتبادل الخبـــرات في مختلف 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 
واالجتماعيـــة والثقافية، ويعـــود بالخير 
والمنفعـــة علـــى كال البلديـــن والشـــعبين 

الصديقين.
من جانبـــه، أعرب كولوبييف عن شـــكره 
وتقديـــره لمملكـــة البحريـــن على حســـن 

وحرصهـــا  الضيافـــة،  وكـــرم  االســـتقبال 
علـــى تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي وتطويره 
بيـــن البلديـــن، والتنســـيق المشـــترك إزاء 
القضايا اإلقليمية والدولية، مثمًنا للوزير 
الـــدور المحـــوري لمملكـــة البحريـــن فـــي 
ظل رئاســـتها لحـــوار التعاون اآلســـيوي، 
واالســـتقرار  األمـــن  لتعزيـــز  وجهودهـــا 

متمنًيـــا  والعالمـــي،  اإلقليمـــي  والســـالم 
للمملكـــة وشـــعبها الصديـــق دوام التقدم 

والنماء.
وتم خالل االجتماع، استعراض عالقات 
التعـــاون والصداقة الوثيقة بين البلدين، 
وســـبل تطوير التعاون الثنائي واالرتقاء 
بـــه إلـــى مســـتويات أشـــمل بمـــا يخـــدم 
المصالح المشـــتركة للبلديـــن الصديقين، 
إلـــى جانـــب بحـــث تطـــورات األوضـــاع 
ذات  والقضايـــا  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

االهتمام المشترك.
وبهـــذه المناســـبة، وقـــع وزيـــر الخارجية 
ووزير خارجية قيرغيزستان على اتفاق 
إعفـــاء  بشـــأن  البلديـــن  بيـــن حكومتـــي 
الدبلوماســـية  الســـفر  جـــوازات  حاملـــي 
متطلبـــات  مـــن  والخاصـــة  والخدمـــة 
التأشـــيرة، ومذكرة تفاهم بشأن التشاور 
السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.

المنامة - وزارة الخارجية

بدء سريان حظر العمل وقت الظهيرة الجمعة المقبل
من 12 ظهًرا ولغاية 4 عصًرا... و3 أشهر عقوبة المخالفين

أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار 
الوزاري رقم )3( لســـنة 2013، بشـــأن حظر 
المباشـــرة  الشـــمس  أشـــعة  تحـــت  العمـــل 
واألماكن المكشـــوفة خالل فترة الظهيرة 
الســـاعة  وحتـــى  ظهـــًرا   12 الســـاعة  مـــن 
الرابعة عصًرا من شهري يوليو وأغسطس، 
وذلـــك اعتباًرا من يـــوم الجمعة األول من 
يوليـــو 2022، حيث يهـــدف تطبيق القرار 
إلى حمايـــة العمال وتأمين ســـالمتهم من 
أخطار اإلجهاد الحراري وضربات الشمس 
مـــن  الصيـــف والحـــد  أمـــراض  ومختلـــف 
الحـــوادث المهنية، خالل هـــذه الفترة من 
العـــام والتي تشـــهد فيها مملكـــة البحرين 
ارتفاًعـــا فـــي معـــدالت درجـــات الحـــرارة 

ونسب الرطوبة.
وأكـــد وزير العمل جميـــل حميدان، حرص 
مملكـــة البحرين على التطبيق األمثل لهذا 
القـــرار، وذلـــك التزاًما منهـــا بمبادئ حقوق 
اإلنســـان، خاصـــة حـــق العمال فـــي توفير 

بيئة العمل اآلمنـــة والصحية وفق معايير 
العمـــل الدوليـــة، مؤكـــًدا أن تطبيـــق قـــرار 
حظر العمل وقت الظهيرة خالل السنوات 
الماضيـــة ســـاهم فـــي الحـــد مـــن مخاطـــر 
إصابات العمل، منوًها بحرص الوزارة على 
عدم تأثر سير العمل بالمشروعات القائمة 
والشـــركات  المؤسســـات  تنفذهـــا  التـــي 
لهـــا،  المحـــددة  األوقـــات  فـــي  وإنجازهـــا 
مشـــيًرا إلـــى أن القرار يشـــكل حافـــًزا على 
المزيـــد مـــن اإلنتاجيـــة عبر إعـــادة جدولة 

ساعات العمل خالل فترة سريان القرار.
ولفـــت حميدان إلى أهمية قيام المنشـــآت 
بتعزيـــز جهودها في توعيـــة العمال حول 
أمراض الصيف وسبل الوقاية منها وبيان 
المخاطـــر الناتجـــة عـــن اإلجهـــاد الحراري 
بسبب تعرضهم ألشـــعة الشمس المباشرة 
فـــي هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية 
األوليـــة  الشـــاملة واإلســـعافات  الصحيـــة 
وإيجـــاد الحلـــول الفنيـــة المناســـبة التـــي 
مـــن شـــأنها تقليل تعرض العمـــال لدرجات 

الحرارة والرطوبة.
وقـــد باشـــرت وزارة العمـــل تنفيـــذ حملـــة 
اســـتباقية اســـتهدفت تعزيز التوعية لدى 
أهميـــة  لبيـــان  والعمـــال  العمـــل  أصحـــاب 
االلتزام بالقرار، حيث تم في هذا الســـياق 
تزويد المنشآت بنشرات إرشادية، إضافة 
إلـــى إعـــداد مطويـــات وإعالنـــات بلغـــات 
متعددة تتضمن إرشـــادات ومعلومات عن 

تأثيـــر التعرض المســـتمر لدرجات الحرارة 
المرتفعة على صحة وسالمة العمال أثناء 
مزاولة المهام الوظيفية، فضالً عن تقديم 
المهنيـــة  الســـالمة  لمشـــرفي  عمـــل  ورش 
فـــي منشـــآت القطـــاع الخـــاص الطالعهم 
على مســـتجدات ومتطلبات االشتراطات 
الصيـــف  أمـــراض  مـــن  للوقايـــة  الالزمـــة 

والحوادث المهنية في مواقع العمل.
 وينـــص القرار الوزاري بشـــأن حظر العمل 
وقت الظهيرة بأنه “يعاقب كل من يخالف 
أحـــكام هذا القـــرار بالعقوبـــات المنصوص 
عليهـــا في المـــادة )192( مـــن قانون العمل 
في القطـــاع األهلي الصـــادر بالقانون رقم 
)36( لســـنة 2012، والتـــي تنـــص علـــى أنه 
ـــا مـــن أحـــكام  يعاقـــب كل مـــن يخالـــف أيًّ
البـــاب )15( والقرارات الصـــادرة تنفيًذا له 
بالحبـــس مـــدة ال تزيـــد علـــى ثالثة أشـــهر 
وبالغرامـــة التـــي ال تقـــل عـــن 500 دينـــار، 
وال تزيـــد عن ألف دينـــار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين” . 

مدينة عيسى - وزارة العمل

وزير العمل

“ َحَمٌد ِبالِدي َتنَتِشي َفَرَحًا ِبُكم”

آَجاَمـــا َمـوِطــــِني    َيـْبــــَقى   ِلأُلســـِد   
َوَيِهْيـــُم  َقـْلــــِبي  فـــي َهــــواُه  ِهـَياَمــــا

ــَدا ــْد  َغـ ـــاً  َقــ ــٌد َمِليَكـ ـــا َحَمــ ــْذ أَْن َع ُمــ
أََعَلـــى  َو أْسَمــــا  فـــي الِبــــاِد  َمَقــــاَما

َوِبــــَأْرِضِه ــــٍة   كَجـَنّ َبَنــــاُه   َحـَمــــٌد  
أَقـاَمــــا ـــاِم   َوالَسّ ــــِة   الَمَحـَبّ َصــــْرَح 

َوَحَضــــاَرًة َثَقــــاَفًة   َيُشــــعُّ   َفَغــــَدا  
َسَاَمــــا الَعـاَلِمــــيَن   َبــــيَن   َوُيِشــــيُع  

َمَنـــاَرًة الُخلــــوِد  أَرِض  ِمــــْن  َفَجَعْلــــَت 
َظاَمــــا ـــَراِة   السُّ َدرِب  َعــــْن  ِلُتــــِزْيَل 

إِنَّــــا  َتَشرَّْفـَنــــا   ِبُكــــْم   َحَمــــٌد   َفـَقــــْد
ِوَســـاَما ـــُدوِر  الصُّ َفـــوَق  اســـُمُكْم  َصـــاَر 

أَكـــِرْم ِبُكـــْم  َو ِبَنهِجــــُكْم ، َنْهــــٌج َغــــَدا
َدرَبــــاً ِلَمــــْن  َنَشـــَد  الَكَمــــاَل  َقـَواَمــــا

ــِة  َمٍجِدُكـــم ــْن َحِقيَقـ ــَأُلوِني َعــ ــْم  َيْسـ َكــ
َكَاَمــــا َولَيـــَس   َعَمــــَاً    : َفُأِجيُبُهـــم 

ـــٌة ِحْكـــــَمـــــ ْثـــُتْم   َفَقـــوُلَك  َفــِإَذا  َتَحدَّ
َتَمـاَمــــا ِللَحِديـــِث   ِفعــــُلَك   َوَيِجــــيُء  

َحَمــــٌد  َفَأنـــَت الِفْعــــُل  ُيثـْـــِبُت  َقـوَلُكــــم
ــا ــَك  ِلـَزاَمــ ــْم َعـَلْيــ ــا  ُقـلُتــ ــَت َمـ َفَجَعـلــ

وَلَقــــْد َرأَيـــُت الُحــــبَّ  ِســـرَّ َنَجاِحـُكــــْم
َفــــَأَرى الَجِمــــَع  ِبُحــــبُِّكْم  َقــــْد  َهـاَمــــا

أَْتَقــــْنَت  َفــــنَّ الُحــــْكِم  َيــــا َحَمــــٌد  َفَمــــا
ــا ــِه   ِقـَيـاَمــ ــاَم  ِفـْيــ ــْثِلَك  َقــ ــٌد  َكِمــ أََحــ

َفَلَقــــْد أََخـــْذَت ِمـــَن اأُلُمــــوِر  ِعَظاَمَهــــا
ُحَطاَمـــا َو  َتَواِفَهــــاً   َعــــنَك   َوَتــــَركَت 

َحَمــــٌد َفِحكَمــــْتَك  الَعِظــــيَمَة  أَْثَمــــَرْت
ِكـَراَمــــا آِمــــِنيَن    ـــَك    ٍبِظـلِـّ ٍعْشَنــــا   

َو ِبِطيـــِب  َقْلــــِبَك َيـــا أَبــــا  َســـلَماَن  َقــــد
َواجــــَتَثثَت   ُسَقــــاَما ـــاً   ُحـبَـّ أَْفَشـــيَت 

أَن َقــــبَل   َنــــاَراً   أَخَمــــدَت   َفَلَطاَلـَمــــا 
َتـْغــــُدو  ِبِفـْعــــِل الَحـاِقــــِدْيَن  ِضــــَراَما

ــِوَداُد  ِبَعْهدُكــــم ــاَد  الــ ــْد  َســ ــٌد فـََقــ َحَمـ
َوِوَئاَمــــا َسِكْيَنــــًة   ِفـْيــــِه   َفــــَبسْطَت  

َطبُعـُكــــم َســـاِمَح    الَتّ َو  َة  الَمَحــــَبّ إَِنّ  
ـَفــــاً   َوَمـَاَمــــا َلــــْم َنلــــَق  ِمــــْنَك َتـَأفُّ

َمْغــــُروَسٌة َسِجــــيٌَّة    ِفــــْيَك  الُجــــوُد  َو 
إِْكـَراَمــــا َلـَنــــا    َمكاِرُمُكـــم   َكــــُثرْت  

َفـالُجــــوُد ِمنـــَك َكــــِديِم  ُمــــْزٍن ُممــــِطٍر
َغـَمـاَمـــــا َيْسَتـِظــــلُّ  َشْعَبــــَك  َفَكــــَأنَّ 

ــِذي ــُدَنا  الــ ــَت  َقـائــ ــِد أَْنـ َداِئــ ــَت الشَّ َوْقـ
إِْقـَداَمــــا َنــــا    أََشـدُّ َنْستِجــــيُر،   ِبــــَك  

َحَمــــٌد َفَبْأُســـَك  ِدْرُعَنـــا َوْقــــَت الــــوَغى
َفـَلـْقــــْد  َعـَرْفـُتــــَك  َفــــاِرساً  ِمْقـَداَمــــا

ـــا   َشـــّر َ ُكــــلِّ   َمِكــــيَدٍة َفـَدَفْعــــَت َعنَـّ
ُرَكاَمــــا الُمعَتِديـــَن   َجْمــــَع   َوتــــركَت 

َحـَمــــٌد  َتَمــــيََّز  ِحْكـَمــــًة  َفـَغــــدا   َلــــُه
ـاَمــــا الُحـكَّ أَْبـَهــــَر   َفـِرْيــــٌد    َنـْهـجٌ 

ِبَفـضِلــــِه َصَدْحــــُت    إَذا  َتعَجــــَبَنّ   ال 
إَِماَمــــا ِللُمصِلحيـــَن    َغــــَدا    َفـَلـَقــــد   

ــدَرُه ــُم  َقــ ــَت   َتعَلــ ــُك  وأَنـ ــَو الَمِليـ َفُهــ
َفَعــــاَم  هــــذا  الُعجـــَب  ِمنـــَك  َعاَمـــا

َهــــَذا  َكــــاِمي  ِللَحقـِْيَقــــِة   ُمْنِصــــٌف
اأَلوَهـاَمــــا َواْتــــُرِك   الَحَقــــاِئَق   َفُخـــِذ 

َشاِهــــٍد أْعـَظــــَم   َفـَهــــاَك  أَرْدَت  َوإَذا 
ـاَمــــا اأَلَيّ َواْســـَأِل   الَمـَكــــاِرَم   َفــــَسِل 

لـــو ِشـــئُت أُحِصـــي َفْضَلـــُه  َو ِخَصاَلـــُه
أَقاَمــــا ِخـَزائــــِني   ِمــــلَء   اَلْحَتــــْجُت 

ِبِحلــــِمِه الُقُلــــوَب    أََســـَر   َفَمـِلْيُكــــَنا   
اأَلْحـاَمــــا َلَيــــأُسَر    الَحـِلـْيــــَم    إنَّ  

َراَيـــــٌة َفـــــــٍجّ  ِبُكـــــِل  َتُقــــــوُم  َفــــَلُه 
َوَلـــُه  الَمَحاِفــــــُل  َتـرَفــــــــُع  اأَلعَاَمـــا

ــم ــَرَحاً  ِبُكــ ــَتِشي َفــ ــاِدي َتنــ ــٌد  ِبـ َحـَمــ
ِّـــَداً   َوُهَمـاَمــــا َوُتِجــــــلُّ ِفـيُكـــــــم  َسيـ

الدكتور عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

قصيدة مهداة إلى مقام سيدي 

صاحب الجاللة الملك

 حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين المعظم حفظه اهلل وأيده



المنامة - وزارة الداخلية

تمكن الدفاع المدنـــي من إخماد حريق 
اندلـــع بمبنـــى مهجـــور مـــن طابقين في 
منطقـــة القضيبية، وامتـــد إلى عدد من 
المبانـــي المجـــاورة، حيث تـــم إخالؤها 

من قاطنيها احترازيًا.
تلقـــي  فـــور  أنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 
الفـــور  انتقلـــت علـــى  بالواقعـــة،  بالغـــًا 
آليـــات الدفاع المدني للموقع وباشـــرت 
الســـيطرة على الحريق، حيث تم الدفع 
بـ 6 آليات و33 ضابطًا وفردًا والسيطرة 
علـــى الحريق ومنع امتداده لتبدأ الحقًا 

أعمال التبريد بهدف منع تجدده.
وأكـــدت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
أن الحريـــق لـــم يســـفر عـــن أي خســـائر 
البحـــث  أعمـــال  بـــأن  منوهـــًا  بشـــرية، 
مالبســـات  لكشـــف  جاريـــة  والتحـــري 
وأســـباب الحريـــق، حيـــث تـــم إخطـــار 

النيابة العامة بالواقعة.

الدفاع المدني 
يخمد حريًقا بمبنى 

بالقضيبية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  المعـــاودة، 
راشـــد  الشـــيخ  الســـنية  األوقـــاف 
إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  الهاجـــري، 
األوقاف الجعفرية يوسف الصالح، 
حيث قدما له التهنئة بمناسبة نيله 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
بتعيينـــه وزيـــًرا للعـــدل والشـــؤون 

اإلسالمية واألوقاف.
وثّمـــن وزير العدل مـــا يوليه جاللة 
الملـــك المعظم، وولـــي العهد رئيس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة، من اهتمـــام ورعايـــة بدور 
العبادة وخدمة بيوت هللا وتهيئتها 
ألداء العبـــادات بـــكل يســـر وراحـــة 

وطمأنينة.
الحـــرص  العـــدل  وزيـــر  وأكـــد 
الدعـــم  أشـــكال  كل  توفيـــر  علـــى 
لمشـــروعات التطويـــر الوقفـــي، بما 
يكفـــل تقديم أفضل الســـبل لحفظ 
الوقـــف وتنميتـــه وصيانتـــه، مثمًنا 
األوقافيـــن  إدارتـــي  مجلـــس  دور 
فـــي خدمـــة دور العبـــادة وتعميرها 

وصيانتها.
وقـــد اســـتعرض اللقـــاء عـــدًدا مـــن 
الموضوعات ذات العالقة بالشؤون 
المؤسســـي  وتطويرهـــا  الوقفيـــة 

وبحث سبل التعاون المشترك.

اإلعـــالم،  شـــؤون  وزارة  نعـــت 
القديـــر  واإلعالمـــي  الصحافـــي 
ســـعيد الحمـــد، الـــذي انتقـــل إلى 
جـــوار ربـــه أمـــس )الثالثـــاء(، بعد 
مســـيرة حافلـــة أثرى فيهـــا العمل 

الصحافي واإلعالمي واإلذاعي.
األســـرة  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الصحافية واإلعالمية البحرينية 
والخليجية والعربية فقدت بوفاة 
الحمـــد رمـــًزا من رمـــوز الصحافة 
رواد  وأحـــد  الوطنـــي،  واإلعـــالم 
اإلذاعـــة منذ بداياتهـــا، حيث أعد 

وقدم خالل مســـيرته العديد من 
البرامـــج اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة 
المتنوعة إلى جانب إســـهامه في 

حركة الفكر والثقافة.
 وأعربـــت وزارة شـــؤون اإلعـــالم 
عن خالـــص التعـــازي  والمواســـاة 
داعيـــة  هللا  الفقيـــد،  أســـرة  إلـــى 
تعالـــى أن يتغمده بواســـع رحمته 
فســـيح  يســـكنه  وأن  ومغفرتـــه 
جناتـــه ويلهم أهلـــه  وذويه الصبر 

والسلوان.
»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

دعٌم تامٌّ لمشروعات التطوير الوقفي

“اإلعالم” تنعى سعيد الحمد: رمز صحافي

المنامة - وزارة الصحة

أشادت وزيرة الصحة جليلة السيد بالدور 
البّناء والفاعل الذي تؤّديه جميع الكوادر 
الوطنيـــة مـــن منتســـبي القطـــاع الصحي 
بمملكـــة البحريـــن في تطوير واســـتدامة 
خدمـــات القطاع وتعزيـــز كفاءته تحقيقًا 
لألهـــداف المنشـــودة، مؤكدة أن مســـيرة 
التطوير والبناء ستســـتمر على ما تحّقق 
رائـــدة  مـــن منجـــزات وطنيـــة وتنمويـــة 

بالمنظومة الصحية في المملكة.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة الحـــرص علـــى 
االســـتمرار فـــي تعزيـــز القطـــاع الصحـــي 
وذلـــك  المعاييـــر،  أعلـــى  وفـــق  وتقدمـــه 
تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البـــالد المعظـــم، وبمتابعـــة مســـتمّرة مـــن 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، وبما يحســـن من كفاءة الخدمات 

الصحية وجودتها.
جـــاء ذلـــك خالل سلســـلة مـــن اللقـــاءات 
جمعـــت وزيـــرة الصحـــة، بحضـــور وكيل 
الوزارة وليـــد المانع، مع موظفي الوزارة، 
حيث نّوهت الوزيرة بالجهود الطيبة التي 
تبذلها كـــوادر وزارة الصحـــة ضمن فريق 
البحرين الواحد خدمًة للوطن والمواطن، 
متطلعـــة للعمل مـــع الجميع فـــي المرحلة 
المقبلـــة، ومؤكـــدة علـــى مواصلـــة تطوير 

مســـتوى التكامـــل والتعـــاون والتنســـيق 
بيـــن جميـــع القطاعات الصحيـــة لتحقيق 
األهداف المنشـــودة، بما يعود بالنفع على 
الجميـــع. من جانبهم، هّنأ منتســـبو وزارة 
الصحـــة الســـيد، بمناســـبة حصولهـــا على 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينهـــا وزيرًا 
للصحة، متمنين لها النجاح والتوفيق في 
أداء واجبها الوطني لما فيه خير وصالح 

الوطن والمواطنين.

كوادر الوزارة تعمل ضمن فريق البحرين الواحد خدمًة للمواطن... السيد:

تعزيز القطاع الصحي وتقدمه وفق أعلى المعايير
المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
لتنفيـــذ األحكام والعقوبـــات والبديلة 
الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
نائـــب ســـفير المملكـــة المتحـــدة لدى 
مملكـــة البحريـــن ســـتيوارت ســـامرز 

والوفد المرافق له.
مديـــر  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
عـــام اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ األحكام 
ســـفير  بنائـــب  البديلـــة  والعقوبـــات 
المملكـــة المتحدة والوفد المرافق له، 
المبذولـــة  اإلدارة  مســـتعرضا جهـــود 
فـــي مجـــال التطبيـــق الفعـــال لقانون 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، وأهـــم 
المســـتجدات المتعلقة بها على أرض 
الواقـــع، كما بيـــن أن اإلدارة في طور 
البـــدء بتطبيـــق المرحلـــة األولـــى من 
برنامج السجون المفتوحة في األيام 

المقبلة.

مجـــاالت  بحـــث  اللقـــاء  أثنـــاء  وتـــم 
البلديـــن  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 
العقوبـــات  مجـــال  فـــي  الصديقيـــن 
المفتوحـــة  والســـجون  البديلـــة 
والتدريـــب  التعـــاون  واســـتمرار 
إذ  الخبـــرات،  وتبـــادل  المســـتمر 
اســـتعرض الشـــيخ خالد بن راشد آل 
خليفـــة آخر مـــا توصلت إليـــه اإلدارة 
العامـــة فـــي مجال تطبيـــق العقوبات 

البديلة.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
لتنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات البديلة 
إلـــى أن العقوبـــات البديلـــة مشـــروع 
وطنـــي حضـــاري يعلـــي مـــن مكانـــة 
البحرين حقوقيا وإنســـانًيا، خصوصا 
أن نتائـــج تطبيقاتهـــا إيجابية وتؤكد 
أنهـــا نقلة نوعية فـــي مجال منظومة 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

مستعرًضا مع ستيوارت سامرز أهم مستجدات المشروع... خالد بن راشد:

ا “العقوبات البديلة” تعلي من مكانة البحرين حقوقيًّ

local@albiladpress.com
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المنامة - “دارسات”

تتويجًا للشـــراكة البحثيـــة بين األمانة 
العامـــة لمجلس التعـــاون لدول الخليج 
للدراســـات  البحريـــن  ومركـــز  العربيـــة 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراسات”، سيتم تنظيم ندوة مشتركة 
الكهربائـــي  الربـــط  “آفـــاق  بعنـــوان 
الخليجـــي”، بالتعـــاون مع هيئـــة الربط 
الكهربائـــي لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وعدٍد من المؤسســـات 
العامـــة والخاصـــة فـــي المنطقـــة، يـــوم 
األربعاء 29 يونيـــو 2022م، بمقر مركز 

“دراسات” في منطقة العوالي. 
تقام الندوة بمشـــاركة نخبٍة من خبراء 
ومهندســـي مرافق الكهرباء، وعدٍد من 
واضعي السياســـات فـــي مجال الطاقة 
التعـــاون،  مجلـــس  بـــدول  الكهربائيـــة 
وباحثيـــن في الطاقة من مراكز أبحاث 
خليجيـــة، يناقشـــون علـــى مـــدى ثالث 
جلســـات التحديات الراهنة والمتوقعة 
في مجـــال الربـــط الكهربائي وشـــراكة 
الطاقـــة، ودور الشـــراكة الدوليـــة فـــي 

دعمهـــا وتطويرها، واتجاهات األبحاث 
الخطـــط  تنفيـــذ  لدعـــم  اإلقليميـــة 
علـــى  عـــالوًة  للمشـــروع،  المســـتقبلية 
تشـــجيع االســـتثمار في تجـــارة الطاقة 
خليجيـــٍة  ســـوٍق  وخلـــق  الكهربائيـــة، 

خاصة لهذا النوع من االستثمار.  
وقال المدير التنفيذي لمركز “دراسات” 
بالشـــراكة  “نتشـــرف  العبـــدهللا:  حمـــد 
البنـــاءة مـــع األمانـــة العامـــة وممثلـــي 
مجلـــس  دول  فـــي  الكهربـــاء  قطـــاع 
الشـــركات  مـــن  ونظرائهـــم  التعـــاون، 

ومراكز األبحاث”. 

تشجيع االستثمار في تجارة الطاقة الكهربائية

استبانة الستطالع تجربة الجمهور في الخدمة الحكومية “عن ُبعد” 
االستعانة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبرمجيات الذكاء االصطناعي

المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعلـــن 
والحكومة اإللكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز 
الخدمـــة الحكومية  محمد القائـــد إطالق اللجنة 
أبـــرز  اســـتبانة الســـتطالع رأي الجمهـــور حـــول 
مـــا يمّيـــز تجربتهـــم فـــي الحصول علـــى الخدمة 
الحكوميـــة مـــن خـــالل قنـــوات تقديمهـــا ودعمها 
المتاحة إلكترونيًا )عن ُبعد(، والتي ال تتطلب منهم 
مراجعـــة مقار مراكـــز خدمة العمـــالء الحكومية، 
derasat.   /   /:https وذلك عبر الرابـــط اإللكتروني
والـــذي   ،lang=ar?955665   /limequery.com
ُيمكن المشاركة فيه اعتبارًا من يوم أمس ولغاية 

يوم الثالثاء الموافق 5 يوليو 2022.
تنفيـــذ  إطـــار  فـــي  تأتـــي  الخطـــوة  أن  وأوضـــح 
الحلقـــة  لمخرجـــات  اللجنـــة وتفعيـــالً  توجهـــات 
النقاشـــية التي عقدت للقائمين والمشرفين على 
تطويـــر مراكـــز خدمـــة العمـــالء الحكوميـــة فـــي 
المملكـــة بالتعـــاون مع معهـــد اإلدارة العامة “بيبا” 
عن مستقبل مراكز الخدمة الحكومية في مملكة 

البحرين.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

إطالق استبانة استطالع رأي الجمهور عن أبرز ما يمّيز تجربتهم في الحصول على الخدمة 
الحكومية “عن ُبعد” 

تأكيد أهمية استمرار التواصل اإلعالمي والفني بين دول المجلس
مفتتًحا سوق اإلنتاج المصاحب لمهرجان اإلذاعة والتلفزيون... وزير اإلعالم:

افــتــتــح وزيـــــر شـــــؤون اإلعــــــالم رمــــزان 
النعيمي، أمس الثالثاء، بحضور مدير عام 
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، أمين عام 
القحطاني  مــبــارك  بــن  مــجــّري  المهرجان، 
ــذي يــقــام عــلــى هامش  ــ ــوق اإلنـــتـــاج ال سـ
والــتــلــفــزيــون  لــإذاعــة  الخليج  مــهــرجــان 
ــذي يعقد  ال فــي دورتـــه الخامسة عــشــرة، 
بمشاركة  هويتنا”،  “إعالمنا  شعار  تحت 
ــود الــخــلــيــجــيــة الــمــشــاركــة  ــوفـ رؤســـــاء الـ
والتلفزيونات  لإذاعات  الرسمية  للهيئات 
ــيــن،  ــمــســؤول الــخــلــيــجــيــة ولــفــيــف مـــن ال
الخليجيين  ــانــيــن  ــفــن وال واإلعـــالمـــيـــيـــن 

والعرب.
وقــام وزيــر شــؤون اإلعـــالم يرافقه كبار 
المسؤولين في أجهزة اإلذاعة والتلفزيون 

سوق  في  بجولة  التعاون  مجلس  بــدول 
ــي والــتــلــفــزيــونــي، اطلعوا  ــتــاج اإلذاعــ اإلن
خــاللــهــا عــلــى األجــنــحــة الــمــشــاركــة، التي 
الخليجية  والشركات  المؤسسات  ضمت 

الخاصة  األجنحة  جانب  إلــى  والعربية، 
ــي جـــهـــاز إذاعــــة  ــاء فـ ــهــيــئــات األعــــضــ بــال
ــات اإلنــتــاج  ــركـ ــفــزيــون الــخــلــيــج وشـ ــل وت

والتوزيع الفني الخاصة.

وأكــــــد وزيــــــر شــــــؤون اإلعــــــــالم، رئــيــس 
مهرجان الخليج لإذاعة والتلفزيون، في 
تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين “بنا”، 
التواصل  استمرار  أهمية  الجولة،  عقب 
دول  بين  أشكاله  بكل  والفني  اإلعــالمــي 
يحققه  لما  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس 
من حماية للهوية الوطنية الجامعة لدول 
المجلس، كأحد عناصر القوة التي نفتخر 
بها. وأوضح الوزير أن سوق اإلنتاج تعتبر 
ــالطــالع عــلــى الــتــجــارب  فــرصــة مــمــيــزة ل
المختلفة للمشاركين في مجاالت اإلنتاج 
مــمــا يسهم في  ــي،  ــ الــتــلــفــزيــونــي واإلذاعــ
للتعاون  مــجــاالت  وفتح  الــروابــط  تعزيز 
وهو  المشاركين،  بين  الــخــبــرات  وتــبــادل 
األعمال  تطور  على  إيجاًبا  سينعكس  ما 

الفنية واإلعالمية الخليجية.

المنامة - بنا

وزير شؤون اإلعالم يفتتح سوق اإلنتاج المصاحب لمهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن
توعية الحجاج بضرورة االلتزام باالحترازات ضد “كورونا”... السيد:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، حرص واهتمام مملكة 
البحرين على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين 
وتلبية احتياجاتهـــم بكّل جودة وكفاءة، وذلك بما ُيحّقق 
أهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبدعـــم مـــن ولي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، مثمنًة 
التوجيهات الملكية السامية التي تحظى بمتابعة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتســـهيل 
مهمـــة حجـــاج مملكـــة البحريـــن فـــي المشـــاعر المقدســـة 
وتقديـــم كافـــة الخدمات التي يحتاجهـــا الحاج البحريني 

من عناية ورعاية كاملة.

جاء ذلك خالل لقائها رئيس وأعضاء اللجنة الطبية ببعثة 
مملكـــة البحريـــن للحـــج للعام الجـــاري 1443هــــ/ 2022م؛ 
وذلك للتأكد من اســـتكمال كافة إجراءاتهم واستعدادهم 

لرعاية حجاج بيت هللا الحرام.
وخالل اللقاء، أشادت الوزيرة بالجهود الكبيرة التي تقوم 
عليها المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة وما توفره من 
إمكانيـــات وتســـهيالت وخدمـــات لضيـــوف الرحمن ألداء 
فريضـــة الحـــج بـــكل طمأنينة وأمان، داعيـــة هللا أن يكلل 
موســـم هذا العام بالتوفيق والسداد. ولفتت إلى استعداد 
وزارة الصحة لتوفير كل المتطلبات والدعم الالزم ألعمال 
اللجنة الطبيـــة ببعثة مملكة البحرين للحج بما يصب في 

راحة الحجاج وتأدية مناسكهم بكل ُيسر.
وحّثـــت وزيـــرة الصحـــة رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة الطبية 

ببعثـــة مملكة البحرين للحج، علـــى أهمية رعاية الحجاج 
والوقـــوف علـــى احتياجاتهم وتقديـــم الخدمات الصحية 
الالزمة لهم، مشـــيرًة إلى أهميـــة توعية الحجاج بضرورة 
االلتزام باالشتراطات واالحترازات الوقائية ضد فيروس 
كورونـــا “كوفيد- 19”. مـــن جانبه، تقدم رئيـــس اللجنتين 
التنســـيقية والطبية ألعمـــال اللجنة الطبيـــة ببعثة مملكة 
البحريـــن للحـــج لعـــام 1443هــــ / 2022م إبراهيـــم عبيـــد 
بجزيل الشـــكر إلى وزير الصحة، وإلى وكيل الوزارة وليد 
المانع، وإلى جميع المسؤولين بالوزارة وأعضاء اللجنتين 
التنســـيقية والطبيـــة علـــى تعاونهـــم واهتمامهـــم، منوهـــًا 
بأهميـــة بـــذل الجميع الجهـــود الالزمـــة لتأمين حـــج أكثر 
يســـرًا وأمانًا هـــذا العام، وتوفيـــر كل اإلمكانيـــات لتقديم 

أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت هللا الحرام.

المنامة - وزارة الصحة



نظــم مجلــس النائــب إبراهيــم النفيعــي أخيــًرا نــدوة بعنــوان “أهميــة وجــود 
الشــباب فــي برلمــان 2022”، قــدم ورقتهــا النائــب ســيد فالح هاشــم، ورئيس 
منصة شــباب تايمز علي شــرفي، والكاتبة والمحللة السياســية منى المطوع، 

بحضور عدد من المرشحين ورواد المجالس األهلية واإلعالميين.

حق كفله الدستور

ــائــب ســيــد فـــاح هــاشــم في  ــن وقــــال ال
مداخلة له: إن من أهم مرتكزات العمل 
في الشأن العام في المجتمعات الحديثة 
البحريني،  مجتمعنا  ضمنها  من  اليوم، 
عموما  للمواطنين  فــاعــل  دور  ضــمــان 
إذ  ــعــام  ال ــشــأن  ال إدارة  فــي  لــلــمــشــاركــة 
يتدرج مستوى المسؤوليات فيه، وهذا 
في  البحرين  مملكة  دستور  تضمنه  ما 

الباب الثالث من الحقوق والواجبات.
الــشــبــاب في  “مــشــاركــة  هــاشــم  وأردف 
ليس  القرار  واتخاذ  العام،  الشأن  إدارة 
تــرفــا أو مـــن أجـــل االســـتـــعـــراضـــات أو 
الحياة  تمليها  حاجة  هو  وانما  الظهور، 
الحديثة في مجتمع قائم على المشاركة 
في إدارة الشأن العام، بدرجة متساوية 

لكل المواطنين”.
هو  عـــامـــا   18 ــن  سـ أن  “أرى  ــل  ــ وواصــ
الــعــام،  الــشــأن  فــي  للمشاركة  المناسب 
ــى مــؤســســات  ــ ــن االنـــتـــمـــاء إلـ ــدءا مــ ــ ــ ب
فيها  الــمــســؤولــيــات  وتــحــمــل  المجتمع 
ــات،  ــتــخــاب ــمــشــاركــة فـــي االن وكـــذلـــك ال
للمجلس  الــتــرشــح  ســن  يــكــون  أن  على 
النيابي هو 25 سنة، كما هو معمول في 
بذلك  ولنتيح  العالم،  دول  مــن  العديد 
المواطنين  من  أوســع  لشريحة  المجال 

للمشاركة”.
وأبان هاشم “أن الحياة علمتنا أن العلم 
والمشاركة  بالممارسة  تــأتــي  والــخــبــرة 
والتعلم وتراكمات الخبرات المجتمعية، 
وأعتقد أن أفضل سبيل الكتساب ذلك 
هو المشاركة في المؤسسات المجتمعية 
وتحمل المسؤولية فيها، فهي بذلك خير 
لما توفره من فرصة لاشتغال  مدرسة 
متطلباته،  على  والتعرف  العام  بالشأن 
ــن يــكــون حــصــًرا عــلــى شريحة  وهـــذا ل

مجتمعية محددة، وإنما هو ميدان للكل 
على مستوى واحد”.

حقوق سياسية للمرأة

الــكــاتــبــة  أكـــــدت  ــيـــاق،  الـــسـ وفــــي ذات 
أن  المطوع  منى  السياسية  والمحللة 
مشروع جالة الملك المعظم اإلصاحي 
ــدث قـــفـــزة نــوعــيــة لــلــبــحــريــن على  ــ أحـ
الحريات  في  والعالم  اإلقليم  مستوى 
ــرأي والــمــشــاركــة  ــ وفـــي الــتــعــبــيــر عـــن الـ
الــســيــاســيــة، حــتــى عــلــى مــســتــوى عمل 
الــتــي لفتت  الــصــحــافــيــة  ــمــؤســســات  ال
الشأن، ومن خال تسليط  األنظار بهذا 
الضوء على ممارسات العملين البرلماني 

والتشريعي.
الـــمـــشـــروع  “أن  الـــمـــطـــوع  ــت  ــ ــافـ ــ وأضـ
السياسية  الــحــقــوق  مــنــح  اإلصـــاحـــي 

ــمــرأة بــالــكــامــل فـــي الــتــرشــيــح وحــق  ــل ل
االنتخاب، في الوقت الذي كانت تستعد 
دول أخرى لتحقيق ذلك للمرأة والشباب 
بالتدريج، ومعه التعديل على القوانين، 
بخاف جالة الملك المعظم الذي منح 
المرأة  وفي  البحرين،  شباب  في  الثقة 
المساهمة  فــي  وبــقــدراتــهــا  البحرينية 
النيابي  بالمجلس  الــمــقــاعــد  بتشكيل 

والمجالس البلدية”.

انتخابية  عملية  أول  “مــنــذ  ــت  ــ وأردفـ
حتى  اإلصــاحــي  جالته  مــشــروع  بعد 
انتخابات العام 2018، أتيحت المشاركة 
ــاب لــلــشــبــاب  ــخــ ــ ــت ــ ــح واالن ــرشـ ــتـ ــي الـ فــ
الــبــحــريــنــي، والحــظــنــا أن أصـــل الــفــرق 
وبكل  المرشحين  لمعظم  االنــتــخــابــيــة 
وبما  الشباب  مــن  االنتخابية  الـــدورات 
النساء، وهي  من  وأيضا   % 80 يقارب 

سابقة نفتخر بها خليجًيا وعربًيا”.

جميلة  “تــجــربــتــنــا  الــمــطــوع  وأكــمــلــت 
بــمــراحــلــهــا كــافــة مــن مــمــارســة الشباب 
وصلت  والتي  الديمقراطية  لحقوقهم 
لمجالس الطلبة في المدارس والجامعات 
والجمعيات األهلية والمدنية والشبابية، 
والتي القت بظال إيجابية على الحراك 
الديمقراطي، وعلى تعزيز مسيرة البناء 

والتنمية والنهضة الشاملة”.

دور فاعل للشباب

ــد رئــيــس مــنــصــة شــبــاب  مـــن جــهــتــه، أكـ
تايمز علي شرفي على دور الشباب في 
القادمة  والبلدية  البرلمانية  االنتخابات 
بقوله “ستشهد دورا كبيرا وفاعا، ومن 
المتوقع أن يكون دورهم بالمشاركة هذه 
المرة أكثر من االنتخابات الماضية؛ نظرا 
كبير،  سياسي  وعــي  مــن  يمتلكونه  لما 
مختلف  بشأن  ناضجة  وطنية  وثقافة 
ــا الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة”.وزاد شــرفــي  ــقــضــاي ال
“تمكين الشباب في المشاركة السياسية 
ال يقل أهمية عن مختلف أوجه التمكين 
األخــــــرى، ومــــن أبــــرز الــمــحــطــات الــتــي 
للشباب  الديمقراطية  التجربة  وفرتها 
فــرصــة   ،2002 الـــعـــام  فـــي  الــبــحــريــنــي 
فــي صــنــع وثــيــقــة سياسية  الــمــشــاركــة 
البحرين  تاريخ  في  واألبـــرز  األهــم  هي 
االستفتاء  في  عندما شاركوا  الحديث، 
ــشــعــبــي الـــعـــام عــلــى مــيــثــاق الــعــمــل  ال
األهم  الموعد  “كــان  وأضــاف  الوطني”. 
المشاركة  فرصة  للشباب  أتيح  عندما 
برلمانية حقيقية  انتخابات  في  الفعلية 
و2006   2002 في  المختلفة،  بدوراتها 
 2011 التكميلية  عــن  فــضــا  و2010، 
الــفــرصــة  أتــيــحــت  إذ  و2018،  و2014 
عن  السياسي  العمل  على  للتعرف  لهم 
بتطوراتها  االنتخابات  مثلته  لما  قــرب، 
لصنع  أســاســيــة  محطة  مــن  المتاحقة 
“مستجدات  شرفي  وقــال  المستقبل”. 
جيدة  فــرصــة  كــانــت  السابقة  المرحلة 
أداء  لمتابعة  الواعي  البحريني  للشباب 
على  والــتــعــرف  انتخابهم،  بعد  الــنــواب 
ومحاسبتهم  وإنجازاتهم،  مستجداتهم 
أن  نأمل  ونحن  البرلماني،  أدائهم  على 
ــا”. يــكــون رئــيــس الــبــرلــمــان الــقــادم شــاًب
االنتخابات  شهدت  “لقد  بالقول  وأنهى 
التشريعي  الــدور  في  والبلدية  النيابية 
للشباب،  الفًتا  حضوًرا   2018 الخامس 
البحرين،  بتاريخ  األكبر  تعتبر  بمشاركة 
االنتخابات  ناخب في  ألف   50 بحوالي 
بين  مــا  الــعــمــريــة  للفئة  ــى،  ــ األولـ لــلــمــرة 
تكون  أن  ونتوقع  ســنــة،  و30  سنة   20

المشاركة أكبر باالنتخابات القادمة”.

80 % من الفرق االنتخابية المشاركة في الحراك من الشباب
نأمل أن يكون رئيس البرلمان القادم شابًّا

المنطقة بحاجة لصالة وملعب ومحالت تجارية
3 مشروعات خدمية باللوزي... الدرازي:

قالــت الممثــل البلــدي عــن الدائــرة 12 مــن المحافظــة الشــمالية زينــب 
الــدرازي إن العمــل جــاٍر علــى تخصيــص عدد مــن العقارات فــي منطقة 

اللوزي بمجمع 1020 إلقامة 3 مشروعات خدمية ألهالي المنطقة.

وأشــــــــــارت الــــــــــــدرازي إلــــــى أن 
المشروع األول يتضمن مقترح 
ــمــســاحــة  ــار ب ــ ــق تـــخـــصـــيـــص عــ
مربع  متر   1500
لألوقاف  تابع 
ــيــة  ــســن ال

مناسبات  وصــالــة  تجارية  محات  إلقــامــة 
ومواقف سيارات تتبع مسجد ماريا القبطية 
حيث  اللوزي،  بمنطقة   1020 مجمع  شمال 
صالة  وجــود  إلــى  الجديدة  المنطقة  تفتقر 
مناسبات لاحتفاالت االجتماعية والدينية 
في ظل ارتفاع الكثافة السكانية بالمنطقة 
التي تضم مجمعي 1018 و 1020، مضيفًة 
أن هناك عدة طلبات من قبل أهالي اللوزي 
لبناء  المشاريع  من  وعــدد  صالة  إلقامة 
محات تجارية في وسط المنطقة 
في ظل حاجة األهالي لمشاريع 
ومحات  كــاألســواق  تجارية 
بيع ومطاعم تخدم القاطنين 
والـــمـــنـــاطـــق الـــمـــجـــاورة 

مناطق  قـــرى  أهــالــي  مــن  الـــلـــوزي  لمنطقة 
كرزكان، دمستان، المالكية، و مدينة حمد.

وبشأن المشروع الثاني تابعت الدرازي بأن 
إلقامة  عقار  لتخصيص  رفعه  تــم  مقترحا 
 1020 مجمع  في  القدم  لكرة  ملعب شعبي 
عــلــى أحـــد الـــعـــقـــارات الــمــخــصــصــة إلقــامــة 

محات تجارية.
وأردفت الدرازي بأن المشروع الثالث عبارة 
بمساحة  عــقــاريــن  لتخصيص  مــقــتــرح  عــن 
بــالــقــرب من  1965 مــتــرا مــربــعــا  إجــمــالــيــة 
ــلــوزي،  ال فــي   1020 بمجمع   2050 طــريــق 
 12 بــعــرض  المنطقة  فــي  الـــشـــوارع  حــيــث 
مـــتـــرا، وتـــوجـــد أرصـــفـــة جــانــبــيــة لــلــمــنــازل 
قلة  من  األهالي  ويشكو  السيارات،  لوقف 
مواقف السيارات في المنطقة، مشيرة إلى 
قبل  مــن  عليه  الموافقة  تمت  المقترح  أن 
وزارة  إلــى  تحويله  وتــم  البلدي،  المجلس 
األشغال التي بدورها وافقت على المقترح، 
ــــوزارة  وتـــم إرســــال الــخــرائــط الــهــنــدســيــة ل
اإلسكان لتخصيص جزء من أحد العقارات.
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علي شرفيمنى المطوعسيد فالح هاشم

يعتزم محمد العثمان البالغ 
من العمر 42 عاًما الترشح 
 2022 ــات  ــ ــاب ــخــ ــ ــت ــ ان فـــــي 
التاسعة  الدائرة  عن  نيابًيا 
بالمحافظة الشمالية )جزء 

من مدينة حمد(.
وجــوده  أن  العثمان  وبين 
تحت قبة البرلمان سيسهم 
البحرين  في تحقيق رؤية 
بالنفع  يــعــود  وبــمــا   ،2030
ــلـــى الـــوطـــن  ــدة عـ ــ ـــائ ـــفـ والـ

والمواطن.
الحالي  النائب  أداء  وقــدر 
ــه “غــيــر  ــ ــل أنـ ــنـ ــوســـف زيـ يـ

مرضي”.
ــنــائــب الــحــالــي  ال يــذكــر أن 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ أحـــــــرز فــــي االنـ
ــا  صــوت  3186 الـــمـــاضـــيـــة 
ــويــة تـــقـــدر بـ  وبــنــســبــة مــئ
عــبــاس  بــيــنــمــا   ،%  56.28
صوتا   2475 نــال  العماني 

ونسبة 43.72 %.
لمجلس  جلسة  أول  وفــي 
النواب العام 2018، ترأس 
يوسف زينل الجلسة لحين 
للمجلس  رئــيــس  انــتــخــاب 
ألنه كان العضو األكبر سنا.
الــــدائــــرة  أن  ــى  ــ ــ إل ــار  ــشــ يــ
ــي الــــمــــجــــمــــعــــات  ــ ــطـ ــ ــغـ ــ تـ
ــة بـــمـــديـــنـــة حــمــد:  ــيـ ــالـ ــتـ الـ
.1205,1207,1209,1210

العثمان يترشح بدائرة “رئيس جلسة السن”

محمد العثمان 

يوسف زينل

عباس العماني

منال الشيخ

أداء النائب الحالي “غير مرضي”

صورة لألرض المقترحة إلقامة صالة مناسبات باللوزي خريطة األرض المقترحة

زينب 
الدرازي

حسن عبدالرسول

محرر الشؤون المحلية

في 2018 زاد عدد الشباب المرشحين وتوقع ارتفاع نسبتهم باالنتخابات القادمة
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القاهرة - وكاالت

القاهرة  في  الثالثاء  أمس  استثمارية  اتفاقية   14 والسعودي  المصري  الجانبان  وقع 
بقيمة 7,7 مليارات دوالر، بحسب ما أفادت وسائل االعالم الرسمية، غداة وصول ولي 

العهد السعودي االمير محمد بن سلمان في زيارته إلى مصر.
ا بمليارات الدوالرات لمصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح  وقدمت السعودية دعًما ماليًّ
السيسي السلطة وتأتي الجولة الجديدة من االستثمارات في وقت تعاني فيه القاهرة 

من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ووصل األمير محمد بن سلمان مساء االثنين إلى مصر في مستهل جولة في المنطقة 

تقوده أيضًا إلى كّل من األردن وتركيا.
ونشرت صحيفة األهرام الحكومية على موقعها اإللكتروني أن الهيئة العامة لالستثمار 
والمناطق الحرة “استضافت مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري 
ومذكرات  االتفاقات  أن  الصحيفة  وأضافت  دوالر”.  مليارات   7,7 بقيمة  والسعودي 
استثمارية سعودية وجهات مصرية حكومية  بين “مجموعات  كانت  الموقعة  التفاهم 
وإدارة  اللوجستية  والخدمات  التحتية  البنية  بينها  قطاعات  عدة  وشملت  وخاصة”، 

الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة األدوية والطاقة المتجددة.

مصر والسعودية توقعان 14 اتفاقية بـ 7.7 مليار دوالر

تونس - وكاالت

أكـــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
مقترح  أن  الــثــالثــاء  أمـــس  سعيد 
الدستور  من  األول  الفصل  تعديل 
ــة ديــنــهــا اإلســــالم”  يــنــص عــلــى “أمــ
مقاصد  تحقيق  إلى  تسعى  ودولــة 
ــة، وذلــــــك قـــبـــل حـــوالـــي  ــعـ ــريـ ــشـ الـ
دستور  على  االستفتاء  مــن  شهر 

“الجمهورية الجديدة”.
الّتونسية  الرئاسة  أعلنت  واإلثنين 
تــســلــم ســعــّيــد مـــشـــروع الــدســتــور 
المكلفة  الهيئة  رئيس  من  الجديد 
بتونس  بلعيد  الــصــادق  بالصياغة 
الفصل  محو  إمكانية  رّجــح  الــذي 

األول من الدستور التونسي 
في صيغته الحالية.

وينص الفصل األول 
 2014 مــن دســتــور 
ا  حاليًّ بــه  المعمول 
ــونـــس  “تـ أن  ــلـــى  عـ

ســيــادة،  ذات  مستقلة  حـــّرة  دولـــة 
لغتها  والــعــربــيــة  ــهــا  ديــن ــالم  ــ اإلســ
نفس  وهــو  نظامها”  والجمهورية 
عليه  المحافظة  تمت  الــذي  النص 

منذ دستور عام 1959.
ــثــالثــاء في  ــال ســعــّيــد أمـــس ال وقــ
قرطاج  تونس  بمطار  تصريحات 
الحج  رحـــالت  أولـــى  توديعه  لــدى 
“يتعلق  إن اإلسالم  السعودية،  إلى 
الــدولــة فهي تسعى  أمــا  بــاإلنــســان 

لتحقيق مقاصد اإلسالم”.
وأضاف الرئيس التونسي “في ظل 
يصنعون  الــديــكــتــاتــوريــة  األنــظــمــة 
األصنام ويعبدونها وهو نوع من 

الشرك واإلسالم براء منهم”.
الدستور  “فــي  أيــًضــا  وقـــال 
دينها  أمـــة  عـــن  نــتــحــدث 
ــيــــس عــن  ــ اإلســــــــالم ول

دولة دينها اإلسالم”.

الدين للتونسيين وليس للدولة في الدستور الجديد
باريس ـ أ ف ب

أعــلــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون، أمــــس الـــثـــالثـــاء، رفــضــه 
إليزابيث  الـــــوزراء  رئــيــســة  اســتــقــالــة 
متابعة  من  الحكومة  “لتتمكن  بــورن، 
ــات  ــتــخــاب ــعــد االن مـــهـــامـــهـــا”، وذلـــــك ب
وفقد  األحــد،  جــرت  التي  التشريعية 
في  المطلقة  غالبيته  مــاكــرون  فيها 
الفرنسية،  الرئاسة  وقالت  البرلمان. 
الــمــشــاورات  ــرئــيــس “ســيــجــري  ال إن 
السياسية الالزمة )...( من أجل تحديد 
الــحــلــول الـــبـــنـــاءة الــمــمــكــنــة لــخــدمــة 
ــقــاءات  ل سلسلة  قــبــل  الــفــرنــســيــيــن”، 
مــع زعــمــاء األحــــزاب يــومــي الثالثاء 

اإلليزيه. من  واألربعاء في قصر 
إليزابيث  اجتمعت  جانبها، 

بورن بأعضاء الحكومة 
في ماتينيون، أمس، 
وفــق مــا ذكــر مكتبها 
ــة فـــــرانـــــس  ــ ــ ــال ــ ــ ــوك ــ ــ ل

االنتخابات  من  شهرين  وبعد  بــرس. 
ــتــي فـــاز فــيــهــا مــاكــرون  ــرئــاســيــة ال ال
بوالية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي 
في  المطلقة  باألغلبية  االحتفاظ  في 
التي  )الــبــرلــمــان(  الــوطــنــيــة  الجمعية 
الئتالف  ويمكن  مــقــعــدا.   577 تضم 
“معا” الرئاسي، الذي حصل على 245 
يبرم  أن  الوطنية،  الجمعية  في  نائبا 
الــمــعــارضــة، السيما حزب  مــع  اتــفــاقــا 
حصل  الـــذي  اليميني  الــجــمــهــوريــيــن 
عــلــى 61 مــقــعــدا، لــتــشــكــيــل ائــتــالف 
يتمتع باألغلبية المطلقة في الجمعية 
ــدت االنـــتـــخـــابـــات  ــهــ ــة. وشــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
مسبوق  غير  اخــتــراقــا  التشريعية 
للتجمع الوطني )يمين متطرف( 
ــة مـــــاريـــــن لــــوبــــان،  ــامــ ــزعــ ــ ب
الـــــــدورة  فــــي  ــل  ــصـ حـ إذ 
االنتخابات  من  الثانية 
الرئاسية على 89 نائبا.

بعد خسارة البرلمان... ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء
نيويورك ـ وكاالت

المتحدة  لألمم  العام  األمين  ناشد 
أنـــطـــونـــيـــو جـــوتـــيـــريـــش مــجــلــس 
تسليم  على  موافقته  تمديد  األمــن 
ماليين  إلــى  تركيا  من  المساعدات 
شمال  فــي  المحتاجين  األشــخــاص 
“ال  للمنظمة  قـــائـــاًل  ــا،  ــوريـ سـ غـــرب 

يسعنا التخلي عن شعب سوريا”.
ــن يــولــيــو  ــي الـــعـــاشـــر مـ ويــنــتــهــي فـ
الذي سمح  المتحدة  األمم  تفويض 
بــتــوصــيــل شــحــنــات مــن تــركــيــا إلــى 
شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة 

المعارضة.
وتــقــول روســيــا، حليفة ســوريــا، إن 

ــمــة مــنــذ فــتــرة  ــقــائ الــعــمــلــيــة ال
ــة تــنــتــهــك ســيــادة  ــل طــوي

ســــــــوريــــــــا ووحــــــــــدة 
إنه  وتقول  أراضيها. 
المزيد  تسليم  يجب 
مــــــن الــــمــــســــاعــــدات 

ــا يــثــيــر  ــمــ مـــــن داخــــــــل الــــــبــــــالد، مــ
الــغــذاء  أن  مــن  المعارضة  مــخــاوف 
تحت  ستقع  األخـــرى  والمساعدات 

سيطرة الحكومة.
ــد أعــضــاء  ــاشـ وقــــال جــوتــيــرش “أنـ
المجلس بشدة الحفاظ على التوافق 
بشأن السماح بعمليات عبر الحدود.. 
فمن الواجب أخالقيا تخفيف معاناة 
المنطقة  فــي  شــخــص  مــلــيــون   4.1
والحماية  المساعدة  إلى  يحتاجون 

ودعمهم في ضعفهم هذا”.
80 % من  ــأن  ــ ب جــوتــيــريــش  ــاد  ــ ــ وأف
شمال  فــي  للمساعدات  المحتاجين 
ــال.  ــفــ ــاء وأطــ ــسـ ــا نـ ــ ــوري ــرب ســ ــ غـ
ا  وتنقل نحو 800 شاحنة شهريًّ
مـــســـاعـــدات مـــن تــركــيــا في 
إطار عملية األمم المتحدة 
جوتيريش  طلب  الــتــي 

تمديدها لعام آخر.

جوتيريش لمجلس األمن: ال يسعنا التخلي عن شعب سوريا

الجيش اإلسرائيلي يعتقل 
ا بالضفة 20 فلسطينيًّ

أعــلــن فــي إســرائــيــل أن الــجــيــش اعــتــقــل 20 
“أنشطة  فــي  بضلوعهم  يشتبه  ا  فلسطينيًّ
إرهابية” وأنه صادر خالل حملة شملت عدة 
قرى وبلدات في الضفة الغربية “أسلحة غير 

قانونية”.
ــأن “غــــــارات” الــجــيــش اإلســرائــيــلــي  وأفــيــد بـ
شملت بشكل خاص “قرى بيت فوريك وبيت 
عــمــرة وعــدنــا وخــربــة كــرمــة وكــوبــر وســدرة 
البث  أفــاد موقع هيئة  ألــتــا”.  والـــرام ومخيم 
أمس  صباح  “مــكــان”،  اإلسرائيلية  الرسمية 
الثالثاء، بأن “4 فلسطينيين أصيبوا بجروح 
أثناء مواجهات عنيفة مع قوات إسرائيلية، 

نفذت اعتقاالت في الضفة الغربية”.

في حادث خطير... زوارق إيرانية حربية تتحّرش بسفن أميركية بالخليج

طهران تستعجل تخصيب اليورانيوم مع توقف المحادثات
للطاقة  الدولية  للوكالة  تقرير  أظهر 
وتــيــرة  مــن  إيــــران تصعد  أن  الـــذريـــة 
ــن خـــالل  ــوم مــ ــيــ ــ ــوران ــيــ ــ تــخــصــيــب ال
من  مجموعة  الســتــخــدام  االســتــعــداد 
)آي. المتطورة  المركزي  الطرد  أجهزة 
األرض  تحت  فــوردو  موقع  في  آر6-( 
أكبر  بسهولة  التبديل  يمكنها  والــتــي 

بين مستويات التخصيب.
في  اليورانيوم  بتخصيب  ُيسمح  وال 
الذي  النووي  االتفاق  بموجب  فــوردو 
وقعته الــقــوى الــكــبــرى مــع ايـــران في 
الواليات  منه  وانسحبت   ،2015 فيينا 

المتحدة بعد ثالث سنوات.
ــوة ضــمــن  ــطــ وهـــــــذه هــــي أحـــــــدث خــ
خــطــوات عــديــدة كانت إيـــران هــددت 
ــاتــخــاذهــا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لكنها  ب
أيــدت  أن  إلــى  تنفيذها  عــن  أحجمت 
35 دولـــة عــضــًوا فــي مجلس  30 مــن 
هذا  قــرار  مــشــروع  الوكالة  محافظي 
عن  لتقاعسها  طــهــران  ينتقد  الــشــهــر 
تفسير وجود آثار يورانيوم في مواقع 

لم تعلن عنها.
المباشرة  غير  المحادثات  تعثر  ومــع 
بشأن  وإيــران  المتحدة  الــواليــات  بين 
فترة  منذ  النووي   2015 اتفاق  إحياء 
ــر في  ــإن أي تــصــعــيــد آخــ ــ طـــويـــلـــة، ف
مــواجــهــة طــهــران مــع الــغــرب يــجــازف 
التقدم  من  الحد  آمــال  على  بالقضاء 
ــــذي تــحــرزه طــهــران ورفــع  الـــنـــووي ال

العقوبات المفروضة عليها.
الذرية  الطاقة  تقرير وكالة  وجاء في 
أوردت  مــا  لــألعــضــاء، بحسب  الــســري 
مفتشي  أن  ــبــاء  ــألن ل ــرز  ــتـ رويـ وكـــالـــة 
أن  مــن  السبت  يــوم  تحققوا  الــوكــالــة 
ــاز ســـادس  إيـــــران مــســتــعــدة لــضــخ غــ
التي  المادة  وهو  اليورانيوم،  فلوريد 
الــمــركــزي، في  تخصبها أجــهــزة الــطــرد 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة مــن اثــنــتــيــن من 
وهــو  ــوردو،  ــ فـ فــي  )آي.آر6-(  أجــهــزة 

موقع مقام داخل جبل.
وأبلغت إيران وكالة الطاقة الذرية بأن 

“تخميل” السلسلة، وهي عملية تسبق 
أيًضا ضخ سادس  التخصيب وتشمل 
فلوريد اليورانيوم في األجهزة، بدأت 
األحـــد. واألهـــم مــن ذلــك أن السلسلة 
الوحيدة  هي  جهازا   166 من  المؤلفة 
التي تحتوي على ما يسمى “الرؤوس 
عملية  تسهل  التي  المعدلة”  الفرعية 
التحول إلى التخصيب بدرجات نقاء 
غربيون  دبلوماسيون  ويشير  أخــرى. 
األجــهــزة  هــذه  ــى  إل فــتــرة طويلة  منذ 
تجعل  أن  يمكنها  إذ  قــلــق،  كــمــصــدر 
اليورانيوم  إيران تسرع في تخصيب 

لمستويات أعلى.
بوضوح  الــوكــالــة  إيـــران  تخبر  لــم  كما 
إلى درجة نقاء سيصل إليها تخصيب 
ــل الــســلــســلــة بــعــد  ــ الـــيـــورانـــيـــوم داخــ
الــتــخــمــيــل. وســبــق أن أبــلــغــت إيـــران 
بأنه يمكن استخدام سلسلتي  الوكالة 
)آي.آر6-( للتخصيب إلى درجة نقاء 5 

% أو 20 %.
ــتــقــريــر، الــــذي أكـــدتـــه وكــالــة  وقــــال ال
تتلق  لــم  الوكالة  “إن  الــذريــة،  الطاقة 
إيران بشأن  حتى اآلن إيضاحات من 
وتيرة اإلنتاج التي تنوي تنفيذها فيما 
بعد  الــذكــر  الــســالــفــة  السلسلة  يــخــص 

االنتهاء من التخميل”.

إيــران  تخصب  مختلف،  مــوقــع  وفــي 
تصل  نقاء  لدرجة  اليورانيوم  بالفعل 
 90 60 %، وهي نسبة قريبة من  إلى 
تزيد  والتي  أسلحة  لصنع  الالزمة   %
كثيًرا عن حد التخصيب األقصى الذي 
 3.67 والبالغ   2015 اتفاق  به  يسمح 
قيود  من  العديد  إيــران  وخرقت   .%
الــواليــات  انسحاب  على  ردا  االتــفــاق 
2018 ومــعــاودة  فــي  مــنــه  الــمــتــحــدة 

فرض العقوبات عليها.
وردا على قرار مجلس محافظي وكالة 
ــران بــإزالــة  ــ ــرت إي الــطــاقــة الـــذريـــة، أمـ
الــمــثــبــتــة بموجب  ــة  ــوكــال ال كــامــيــرات 
اتــفــاق عــام 2015 ومــضــت قــدمــا في 
)آي.آر- المركزي  الطرد  أجهزة  تركيب 
6( في محطة تحت األرض في نطنز، 
بالتخصيب  االتفاق  لها  يسمح  حيث 
ولكن فقط عن طريق أجهزة)آي.آر1-( 

األقل كفاءة كثيًرا.

استفزاز عالي الخطورة
تعرضت  بالخطير،  حــادث وصــف  في 
البحرية األميركية في الشرق األوسط 
من  الخطورة  عالية  استفزاز  لعملية 
يسيطر  إيــرانــيــة،  بحرية  زوارق  قبل 
أمس  اإليراني،  الثوري  الحرس  عليها 

اإليــرانــيــة  الـــــزوارق  ودارت  االثــنــيــن، 
واقتربت  أميركيتين  سفينتين  حول 
ووصــف  مــســؤول،  غير  بشكل  منهما 
ــزوارق  ــ الــجــيــش األمــيــركــي ســرعــة الـ
ــهــا عــالــيــة بــشــكــل خــطــيــر”، وفــقــا  ــأن “ب
لصحيفة “واشنطن بوست” األميركية.
USS Si- األميركية المدمرة   وكانت 

rocco، وهي سفينة دورية من طراز 
USNS Choctaw Coun- وسيكلون، 
ty وهي سفينة نقل سريعة، في حالة 
في  الدولية  المياه  عبر  روتيني  عبور 
ثالثة  اقتربت  عندما  العربي  الخليج 
السفينة  مــن  بسرعة  إيــرانــيــة  زوارق 
ــمــســؤول عــســكــري  ســـيـــروكـــو، وفـــًقـــا ل
الكشف  عدم  شريطة  تحدث  أميركي 

عن هويته.
“الــــزوارق اإليــرانــيــة حّولت  وقـــال إن 
السفن  إحدى  أصدرت  بعدما  اتجاهها 
إشــــارة تــحــذيــر”، مــضــيــًفــا أن “ســلــوك 
البحرية اإليرانية زاد من مخاطر ُسوء 

التقدير واالصطدام”.
ــمــســؤول الــعــســكــري بــالــقــول  وخــتــم ال
الطيران  سُيواصلون  “األميركيين  إن 
بها  يسمح  منطقة  أي  فــي  واإلبـــحـــار 
هذا  أن  إلــى  مشيًرا  الــدولــي”،  القانون 

الحادث، استمر لحوالي ساعة.

عواصم - وكاالت

السفينة األميركية سيروكو

العربية. نت

الساحل  فــي  المشتركة  للقوات  العسكري  اإلعـــالم  قــال 
تابعة  خلية  ضبطت  األمنية  األجهزة  إن  اليمني،  الغربي 
للميليشيا  التابع  والــمــخــابــرات”  األمــن  “جــهــاز  ُيسمى  لما 
الحوثية المدعومة إيرانيا، ُأوكلت لها مهام تقطع ونهب 

في الساحل الغربي.
 وأفاد اإلعالم العسكري في بيان صحافي، أن عملية رصد 
مسؤول  ضبط  إلى  قــادت  دقيقة  استخباراتية  ومتابعة 
من  وأربعة  المرقشي،  أحمد  علي  مهدي  المدعو  الخلية 
الــعــزيــبــي، وعـــوض محمد  )حــمــدي صــالــح  أعضائها هــم: 
عوض، ومحمد علي المرقشي، وموسى مهدي المرقشي(. 

كما تواصل تعقب باقي المتورطين ضمن الخلية.
 - الخلية  ارتــبــاط  أكــدت  التحقيقات  أن  البيان  وأوضــح 
التي كانت تتخذ من إحدى العمائر المهجورة في مديرية 
لها - بضباط في ما  الحديدة مأوى  حيس في محافظة 

ُيسمى جهاز “األمن والمخابرات” الحوثي.
أفراد  كلَّف  الحوثي  أن جهاز األمن والمخابرات  وأضاف 
الــقــوات  فــي  قــيــادات عسكرية  تــحــركــات  بــرصــد  الخلية 
تابعة  أطقم  ونهب  تقطع  تنفيذ  إلــى  إضافة  المشتركة، 

الساحل  فــي  المواطنين  وســيــارات  المشتركة  لــلــقــوات 
إلى  أشـــارت  التحقيقات  فــإن  البيان،  وبحسب  الغربي. 
بتنفيذه،  الخلية  كلفت  الحوثي  لميليشيا  وجود مخطط 
المشتركة  الــقــوات  وحـــدات  داخــل  الخالفات  إثـــارة  عبر 

بالساحل الغربي. 
العمليات  بتنفيذ عدد من  أقروا  الخلية  عناصر  أن  وذكر 
في  واالســتــقــرار  لألمن  المزعزعة  واألنــشــطــة  اإلرهــابــيــة 
مديريات الساحل الغربي، خالل األشهر الماضية، والتي 

راح ضحيتها عدد من المدنيين األبرياء.

أقّرت بتنفيذ عدد من العمليات واألنشطة المزعزعة لألمن واالستقرار

اليمن... ضبط خلية إرهابية مرتبطة بجهاز المخابرات الحوثي

ع ونهب في الساحل الغربي  الخلية أُوكلت لها مهام تقطُّ

موسكو ـ وكاالت

بما  الثالثاء،  أمــس  بوتين،  فالديمير  الــروســي  الرئيس  أشــاد 
يقدمه جيش بالده خالل العملية العسكرية الخاصة في إقليم 

دونباس بأوكرانيا.
ــقــاهــا خــــالل لــقــائــه مـــع خــريــجــي  وقــــال بــوتــيــن فـــي كــلــمــة أل
الروسي  الجيش  “أفــراد  موسكو:  في  العسكرية  األكاديميات 
في  الــخــاصــة  الــعــســكــريــة  العملية  خـــالل  حسنا  بـــالء  يــبــلــون 

دونباس”.
الــروســي  الجيش  “تحديث  على  عــزمــه  كلمته  خــالل  وأعــلــن 

بأحدث أنواع األسلحة، وتطوير مختلف األسلحة الروسية”.
وتزامنت تصريحات بوتين مع سيطرة الجيش الروسي بشكل 
عامل على بلدة توشكيفكا على خط الجبهة في دونباس، وفًقا 

للسلطات المحلية.
يواصل الجيش الروسي، أمس الثالثاء، ضرب مواقع القوات 
أراضـــي  وتــحــريــر  األوكـــرانـــيـــة،  العسكرية  التحتية  والــبــنــيــة 
دونباس، في إطار عمليته العسكرية على األراضي األوكرانية، 
العسكري  والعتاد  المادي  الدعم  تلقي  في  كييف  تستمر  فيما 

من القوى الغربية.
وفي آخر التطورات الميدانية، قال الجيش األوكراني إن قتااًل 

عنيًفا يدور حول منطقة باخموت في دونيتسك.
توشكيفكا  بلدة  على  كامل”  بشكل  “يسيطرون  الــروس  وبات 
على  أوكرانيا،  بشرق  دونباس  في  الجبهة  خّط  على  الواقعة 
وليسيتشانسك  كيلومترات من سيفيرودونيتسك  بضعة  ُبعد 
المحلية  السلطات  أعلنت  مــا  وفــق  الــمــعــارك،  تستعر  حيث 

األوكرانية، الثالثاء.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 15 مدفع “هاوتزر” 
أميركي الصنع في أوكرانيا، وقصف قاعدة جوية قرب أوديسا 

ردا على استهداف أوكرانيا منصة غاز في القرم.

قتال عنيف حول باخموت... والروس يسيطرون على توشكيفكا

بوتين يشيد بتقدم جيشه ويعلن: سنطّوره بأحدث األسلحة

“الدفاع الروسية”: تدمير 15 مدفع “هاوتزر” أميركي الصنع في أوكرانيا

تل أبيب ـ وكاالت
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القيد   111033    -   التاريخ   16 / 6 / 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   86232   لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كرافتماك للحلول العالمية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة كرافتماك للحلول العالمية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
العالمية  للحلول  كرافتماك  من  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،  111033 رقم 
ذ.م.م الى شركة كرافتماك للمقاوالت ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 
باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن

تاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٤
)CR2022-88403 ( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري 

المحل  تحويل  بطلب  القرعان  خالد  ابراهيم  فوزى  ادناه  المعلن  إلينا  تقدم 
أي  لديه  كل من  فعلى  ابراهيم محمد عيسى  إلى حنان جاسم  التالي  التجاري 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري رقم القيد

فوزي ابراهيم خالد القرعان١-٢٣٩٥٩

نسايم الطيب٢-٢٣٩٥٩

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

p r o p e r t y . i n n3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

20/6/2022
  CR2022-92191 اعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

بطلب  صاله  عباس  منصور  سكينه  المرحومة  ورثة  ادناه  المعلن  إلينا  تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد ابراهيم محمد علي حسن سلمان.

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 : 88690 – 2
االسم التجاري: مطعم رسيات

التاريخ : 20/6/2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة 
إدارة التسجيل

CR2022-92911 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : فرحه هلو خشان العماش

االسم التجاري الحالي : قوبا للمقاوالت العامة 
االســـــم التجـــاري الجديد : صالون قوبا للحالقة الرجالية

قيد رقم : 91773-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ادارة التسجيل

اعالن بشان بيع محل تجاري صالون رتاج للتجميل

وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محددة

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليها مالك مؤسسة الفردية المسماة 

صالون رتاج للتجميل والمملوكة لسيدة زمزم علي محمد جناحي والمسجلة بموجب القيد رقم 8-57400 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى  وتحويله  المذكورة  الفردية  المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب 

برأسمال وقدره 000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري صالون رتاج للتجميل عن جزء من 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية اسماؤهم :

زمزم علي محمد جناحي بنسبة 1 %

%JUANITA ZERNA TUBA 33  

%VIVIEN DELA UMBRIA DAPAT 33   

%ROSE CONDE MATBAGON 33   

تاريخ: 2022/06/19
 ) CR2022-89738 ( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  احمد   عبدهللا  محمد  يوسف  المرحوم  ورثة  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد/ة : محمد يوسف محمد عبدهللا احمد فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2 - 8767

االسم التجاري : ورشة سليمان للصياغة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشان تحويل قيد المؤسسة الفردية بابا لنك المقاوالت
الى شركة ذات مسئولية محدودة 

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت  مالك 
المؤسسة الفردية المسماة بابا لنك المقاوالت والمملوكة للسيد ابراهيم احمد 
محمد شريف  المسجلة بموجب القيد رقم    39178، بطلب  تحويل فرعي 
المؤسسة الفردية المذكورة الى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 
2000 دينار بحريني وذلك بكافة اصول وموجودات والتزامات المحل التجاري:

 وتغيير االسم التجاري للفرع الثاني
من: بابا لنك المقاوالت

BABA LINK CONSTRUCTION
الى: بي ال سي للمقاوالت ذ.م.م

B L C CONSTRUCTION  CO W.L.L
وتغيير االسم التجاري للفرع الثالث من :

بابا لنك لصيانة المعدات
BABA LINK EQUIPMENTS MAINENACE

الى: بي ال سي للصيانة ذ.م.م
BLC MAINTENANCE CO W.L.L

التقدم  المذكور   التجاري  االسم  تغيير  على  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
تاريخ  يوما من  يوم  المذكورة خالل مدة خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه 

نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :2022-6-20
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 CR2022-89227 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : زهره عبدهللا محمد جاسم نعمه

االسم التجاري الحالي : بوابة كلينتك التجارية
االســـــم التجـــاري الجديد : مؤسسة توريد للخدمات

قيد رقم : 42670-12

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة كفاح لألستثمار العقاري ذ.م.م
سجل تجاري رقم 146894-1

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  العقاري  لألستثمار  كفاح  شركة  شركة 
رانيا  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،146894-1

حماد يوسف محمد حماد مصفيا للشركة.
عنوان المصفي: رانيا حماد يوسف محمد حماد

info@kifahgroups.com    -    )+973(37222122 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة  شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة  شركة ذات مسئولية محدودة

قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدمت شركة  شركة سيد للمعادن ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   
58111   بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من  شركة 

ذات مسئولية محدودة  إلى شركة  شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة فريالنص للتجارة و اإلعالن د م م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
 SHAMAL SINAN ANAKKARAN THAZHE PURAYIL عن  نيابة 
القيد رقم 125044    للتجارة و اإلعالن د م م المسجلة بموجب  السادة شركة فريالنص 

طالبين تغيير اسم الشركة من:  
فريالنص للتجارة و اإلعالن د م م

FREELANCE TRADING AND ADVERTISING W L L
الى: اعالنات فريالنص ذ.م.م

FREELANCE ADVERTISING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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Vacancies Available
Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

8555 CLEAANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33878555  or  HANI8555@HOTMAIL.COM 

Golden vision contracting 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.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 

Abou Elsag Bakery 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33065500  or  SPICYSAUSE@HOTMAIL.COM 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

SANDS VALLEY CONSTRUVTION AND BUILDING MATERIALS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39949447  or  S.MOHAMED5005@GMAIL.COM 

EVENTS WORLD BAHRAIN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  SANAMAHMOOD2219@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 

JARIR MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17212572 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34038382  or  MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM

Plastico Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  INFO@ALGHANAH.COM 

FRANCHISE INTERNATIONAL REAL ESTATE MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66677550  or  ELMASRYMAD@GMAIL.COM 

GOLDEN PARIS RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 66666461  or  NAZZARALI9@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

GOLDEN PIONEER REAL ESTATE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17344757  or  A_ALMELHEM@HOTMAIL.COM 

AUTOPOWER TRADE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66366362  or  AMS3LAWI@GMAIL.COM 

EMERGING ENERGY CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 35357983  or  SHIJIMICLE@GMAIL.COM 

TRAVEL FORCE CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39294127  or  MOHDSULEMANMALIK@GMAIL.COM 

SHANDAR CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 35301525  or  SAMESTERBHCO@OUTLOOK.COM 

GROWTECH INDUSTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33893828  or  ALI.ALHAMMAM@GROWTECHBH.COM 

ABU SUNDUS FOR CLEARING TRANSACTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39066446  or  MUHAMMEDABDULLA1240@GMAIL.COM 

MUHAMMADIYAH AC REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 35194795  or  CHAUDHARYASIF4795@GMAIL.COM 

AREEJ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33470444  or  WMOHAMMED660@GMAIL.COM 

ARKAN AL KHALEEJ GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 66677758  or  ARKANALKHALEEJ.BH@GMAIL.COM 

FIRE FLY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  LEADCUBE.BH@GMAIL.COM 

ALNASEEM INTERNTIONAL SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER(ENGLISH LANGUAGE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17782000  or  mgmt@merbati.com 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

JARADAH FISH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 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 

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

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

TECHNICAL ENGINEERING & MARKETING SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17725300  or  hrmanager@BASREC.COM.BH 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMAD SHAREEF NOOR MOHAMMAD MAWLA BAKHSH 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17254392  or  DELWAR54321@GMAIL.COM 

Hassani Construction 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39633212  or  TARIQ@HASSANI.COM.BH 

ABDULRAHMAN JANAHI GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17484832  or  ARJANAHI33@GMAIL.COM 

DIPLOMAT AUTO ELECTRICAL REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717775  or  SARCOM.SALAH@LIVE.COM 

BRIDE LADIES SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39669400  or  BUDOORMOHD123@GMAIL.COM 

UNITED CHEMICAL TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300313  or  UCHEMTECH@BATELCO.COM.BH 

ALSHEHAB ALUMINIIUM AND WROUGHTIRONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36644449  or  alshehabaluminium@gmail.com 

ROMA MOTORS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33032011  or  roma.motors@hotmail.com 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17405333  or  tylosprinting@gmail.com 

ALTAMIYA WORLD SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39685060  or  AREFA28@YAHOO.COM 

DEER BEAUTY CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33077324  or  NADRAMOHANNA@HOTMAIL.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 

HAMEEDA MOHAMED ABDULRAZAQ MOHAMED 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  BUZAAL1970@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 

SAMBOSA 77 ROAD 

has a vacancy for the occupation of

  SANBUSA MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39661820  or  FUADCPD@GMAIL.COM 

TOOR STYLE AND TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33737287  or  SAMMYALI82@HOTMAIL.COM 

A. A. K CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17291853  or  aak5862@yahoo.com 

INDEX GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17879666  or  INDEXCARGO.BAH@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 

Flawless Beauty Saloon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17295967  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

AL NOOH INTERIORS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17691166  or  khadija@alnoohwd.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 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  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 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.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 

Nova Medical Center 

has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL SERVICES AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 77111116  or  account@nova.bh 

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 

BAHRAIN WATER BOTTLING & BEVERAGES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39633158  or  hr.bwbb@batelco.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 

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 

ALFA mart mobile 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33134858  or  AGHANI1984@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 

SUWAILEH SELLING & REPAIRING GAS BURNERS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 11111111  or  buraqrollerdoors@gmail.com 

ABU KHALIFA OFFICE ADMINISTRATIVE AND SUPPORT ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34305662  or  MOHAMMAD.AZSCW@GMAIL.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 

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

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.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 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.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 

LEO METAL CLADDING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39441385  or  info@leometalcladding.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

TABASSUM SUPER FAST BUILDING COMPLETION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33124163  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

BON VOYAGE DESIGNER STUDIO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33923307  or  MAHMOOD.ALSAMMAK0@GMAIL.COM 

NELLY NAILS AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33000695  or  n1s2m35@hotmail.com 

CHOCOMELT 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

AL JANNATUL BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34241168  or  SI619515@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 

BON VOYAGE DESIGNER STUDIO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 

 suitably qualified applicants can contact

 33923307  or  MAHMOOD.ALSAMMAK0@GMAIL.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

PAW CORNER - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

ALSHAIKH YOUSIF CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17879868  or  HUSSAIBSHK@GMAIL.COM 

AL JANNATUL BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34241168  or  SI619515@GMAIL.COM 

ISRAR AHMED SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35905665  or  MUHAMMADBILAL343@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 

WINGMAN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17266616  or  govt@zainalent.com 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

GOLDEN PALACE FALAFEL AND SAMBOSA 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.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 

Zoom auto Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17769481  or  BUYUSRA@GMAIL.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MATERIAL MIXING) 

 suitably qualified applicants can contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

BIN SHER EQUIPMENT REPAIRING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38159825  or  KAMIAWAN47000@GMAIL.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17591197  or  rasha@gfss.com.bh 

I SMART FIX SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33115333  or  HUSSAIN@ADEXGROUPS.COM 

UM HUDA LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33846459  or  tahirmohdansari@gmail.com 

ALMAKEENA BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17232630  or  princealmakeena@gmail.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

Central Kitchens Company W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17226616  or  govt@zainalent.com 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(OIL TREATMENT EQUIPMENTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MACHINERY).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH  
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Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

 Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456044  or  ADEL@AWALGULF.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

NASS ELECTRICAL CONTRACTING CO. (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

DANAT ALBAHRAIN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 77282803  or  y.aljar@inovest.bh 

SIDRA SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35905665  or  ARIZONA.CONSULTANCY@YAHOO.COM 

MARWA GHULOOM CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM 

MY WAY REAL ESTATE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 33252511  or  S.BADR61@YAHOO.COM 

My Fish restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36824473  or  MOHAMEDJMRABEEA@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

ON TIME COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33122788  or  ONTIME.BH@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

Abatique 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17252929  or  RELIANCE@BATELCO.COM.BH 

Sondus House Construction 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39643448  or  Hussainabdulhadi@outlook.com 

MONA TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39670999  or  MONA.TRADING@LIVE.COM 

Sondus House Construction 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39643448  or  Hussainabdulhadi@outlook.com 

VON BREYMAN MORA HOLDINGS WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17502834  or  AVBREY54@YAHOO.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALIA SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER(ENGLISH LANGUAGE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17730960  or  aliapimay@aol.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

GHAYA BEAUTY CENTR 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17595135  or  MASTERS.BH@OUTLOOK.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

APPETIZING MEAL RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 32242981  or  belalelshiekh@hotmail.com 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MELO BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17777706  or  MELOBEAUTYLOUNGE.BH@GMAIL.COM 

TAYF ALKOFEIA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17006164 

 EURO MOTORS CO. s p c 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(CARS ENGINES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrad@alzayani-investments.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSING CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

CAFE LILOU 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASTER CUTTER(GENTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17535898  or  HAMAD@ARSANMEN.COM 

AHMED ABBAS KADHIM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39269517  or  HWAHA@BATELCO.COM.BH 

CARIBOU COFFEE S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17535898  or  HAMAD@ARSANMEN.COM 

Garage Silver Motor Cycles 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39696228  or  silver@batelco.com.bh 

D - DONE SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17720153  or  AM.JARADAH@GMAIL.COM 

Barbeer Green Contracting - Bahraini Partnership Co. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34384278  or  n123.nawaz@gmail.com 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

Alsalam Gas 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com 

In Out Total Home Care Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Lea spa 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39681555  or  leaspa.bah@gmail.com 

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 

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 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.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 

SARAB CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

Tree of Life Restaurants 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17162000  or  HUSSAINLAWFIRM@GMAIL.COM 

BLUE DAWN STABLE 

has a vacancy for the occupation of

  GROOM 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

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 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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 

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 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

BAHRAIN INDUSTRIAL FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(LIGHTING) 

 suitably qualified applicants can contact

 17104894  or  SALES@GIR-GROUP.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 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Centro Super market Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17003123  or  ASIF.BANOTH@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17535898  or  HAMAD@ARSANMEN.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17561222  or  maryam.alsharif@alsahelresort.com 

ALMUFEED INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 13300011  or  info@ALMUFEEDIT.COM 

LITTLE KINGDOM TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39808786  or  MALNOOH@HOTMAIL.COM 

PRO MAX W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33585111  or  Q5020888@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.COM 

Al madaen trading co wll 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620867  or  ALMADAEN2009@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17561222  or  maryam.alsharif@alsahelresort.com 

MANNAI ALUMINIUM AND GLASS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

ZANGUL BURGER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 66945035  or  ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM 

Stone towers Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 66741383  or  hasbsts@hotmail.com 

FADAK PALACE CARPENTRY AND UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36229332  or  JAFFARALHAYKI.11@GMAIL.COM 

TEN STARS RESSTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39077388  or  SALWA9194@GMAIL.COM 

AL MISHRAA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17601070  or  BAGDADA_DOC@GMAIL.COM 

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.COM 

NEXGEN TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39303786  or  NEXGEN.BH@GMAIL.COM 

HAPPY BABY FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 77003388  or  FIVE.LINE@HOTMAIL.COM 

AL EDEN MENS SALON CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 37355506  or  RFAISAL.BH@GMAIL.COM 

Alnashama Sea Fishing Equipments Manufactur 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33729057  or  KATAME4@GMAIL.COM 

Qaisar palace construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33843488  or  QAISERUSMAN973@GMAIL.COM 

OLYMPIA GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17784253  or  OLYMPIA_GARAGE@WINDOWSLIVE.COM 

HAZRA JEWELLERY DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34430806  or  HAZRADEEPAK@YAHOO.COM 

FARAHAT ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39659325  or  JAMILAHMEDHAJI50@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.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 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Isfahani restaurant persian food 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

AL KKARNI HOUSE HOLD APPLIANCES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contac t0

  

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM
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وســط حضــوري إعالمــي وفنــي خليجــي كبيــر، افتتــح وزيــر شــؤون اإلعالم 
رمــزان النعيمــي أمس ســوق اإلنتاج اإلذاعــي والتلفزيونــي بمهرجان الخليج 
لإلذاعــة والتلفزيــون فــي دورتــه الـــ 15 بفنــدق آرت أمــواج، الــذي يعد فرصة 
ذهبيــة للتعريــف بأهــم إنتاج المؤسســات المشــاركة، إلى جانــب فتح المجال 

إلجراء اتفاقات اإلنتاج المشترك وتسويق منتجات المؤسسات.
“^” حضــرت وقائــع االفتتــاح وســجلت هــذه الوقفة مع عدد مــن النجوم 

والمشاركين:

الفنان محمد المنصور:

مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون دائما 
يعزز روح التنافس بين المشاركين، ولعل 
أهم ما يســـعدنا نحن الفنانين هو التجمع 
وتبادل الخبرات فيما بيننا، وأنا في غاية 
الســـعادة بعـــودة المهرجان بعـــد التوقف، 

متمنيا التوفيق لجميع المشاركين.

الفنان محمد جابر:

مملكـــة  أرض  علـــى  اللمـــة  هـــذه  يكفـــي 
يوصـــف  ال  شـــعوري  البحريـــن،  الخيـــر 
وأنـــا التقـــي بإخوانـــي وأهلـــي فـــي دول 
الخليـــج تحـــت مظلـــة مهرجـــان الخليـــج 
لإلذاعـــة والتلفزيون الذي يقوم برســـالته 
اإلعالميـــة على أكمل وجه منذ تأسيســـه 
ومـــا زال يقدم بســـواعد أبناء الخليج كل 
ما من شأنه أن يرفع من مستوى األعمال 

التلفزيونية واإلعالمية.

الفنان يوسف الجراح:

ســـعيد جدا بحضوري في هـــذا المهرجان 
الكبيـــر  الخليجـــي  اإلعالمـــي  والتجمـــع 
الـــذي يقـــام علـــى أرض مملكـــة البحرين، 
وقـــد أبهرني حفل االفتتـــاح الذي يعكس 
المجهود المتميز الذي بذله القائمون على 
المهرجـــان وهللا يديـــم على أهـــل الخليج 

الخير واالزدهار.

الشاعر بدر بورسلي:

الحضـــور في هذا التجمع الفني الخليجي 

فهنـــاك  والســـرور،  الســـعادة  فينـــا  يبعـــث 
أصدقـــاء وإخـــوة لـــم نلتق بهـــم منذ فترة 
بســـبب الجائحـــة، واليوم جمعتنـــا مملكة 
الخيـــر ودائما أقول لبلدي الثاني البحرين 

“تبين عيني.. لك عيوني”.

مدير هيئة الشارقة لإلذاعة 
والتلفزيون سالم الغيثي:

أوال بودنا أن نشـــكر مملكـــة البحرين على 
روعـــة االســـتضافة وهـــذا التجمـــع الفني 
الخليجـــي بعـــد االنقطـــاع بســـبب جائحة 
األعمـــال  كل  أن  شـــك  ودون  كورونـــا، 
المشـــاركة في هذه الـــدورة من المهرجان 
أعمال ذات مســـتوى وســـتكون المنافسة 

كبيرة لنيل الجوائز.
أما عن هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون، 
فقد شاركنا بمجموعة من البرامج القوية 
والمنافسة على المراكز األولى بإذن هللا.

وردا علـــى ســـؤال حـــول رأيـــه فـــي تطور 
اإلعالم، أكد الغيثي أن اإلعالم عموما قفز 
قفـــزة كبيرة خصوصا بعد دخول وســـائل 
التواصـــل االجتماعي، كما زاد الوعي عند 
المتلقـــي فيما يتعلق بتلقـــي المعلومة من 

هنا أو هناك.

عناد حجاوي من شركة حجاوي 
لإلنتاج الفني باألردن:

نعتز كشـــركة إنتـــاج أردنيـــة تحمل في 

تلفزيونيـــة  ســـاعة  ألـــف   50 رصيدهـــا 
بالمشاركة في مهرجان الخليج لإلذاعة 
والتلفزيـــون، وال يخفـــى علـــى أحـــد أن 
شركتنا قدمت مسلسالت ضخمة، منها 
علـــى ســـبيل المثـــال “لعبـــة االنتقـــام”، “ 
جلمـــود الصحـــارى”، “الخوابي” وغيرها 
مـــن األعمـــال التـــي حققـــت نجاحـــات 
كبيرة، وشـــركتنا تنتج في العام حوالي 
3 مسلســـالت، وهنـــاك خطـــة إلنتـــاج 4 
 15 مـــع   2023 العـــام  فـــي  مسلســـالت 
فيلما سينمائيا، ووجودنا في المهرجان 
مـــع  جديـــدة  تعـــاون  أبـــواب  ســـيفتح 
تلفزيونات وفضائيات المنطقة التي لم 

نتعاون معها.

وعن رأيـــه في الدرامـــا العربية، أوضح 
حجـــاوي أن الدرامـــا العربيـــة في تطور 
األعمـــال  تنافـــس  وأصبحـــت  مســـتمر، 
العالميـــة ونحـــن قـــادرون علـــى زيـــادة 
حجم اإلنتاج لننافـــس هوليوود، طالما 
نمتلك البنية األساسية والكوادر الفنية 

المحترفة. 

“ندوة مستقبل األعالم الخليجي”

شـــهد اليـــوم األول ندوة حملـــت عنوان 
“مســـتقبل اإلعالم الخليجـــي”، تضمنت 
كالتعريـــف  المحـــاور،  مـــن  مجموعـــة 
بواقع اإلعـــالم الخليجي الحالي، وماذا 
ســـيصبح عليه اإلعـــالم الخليجي العام 

2030، التحديات والعوائق التي تواجه 
خصـــام  الخليجـــي،  اإلعـــالم  مســـتقبل 
أو وئـــام بيـــن اإلعالم الرقمـــي واإلعالم 
وتجـــارب  رؤى  الخليجـــي،  التقليـــدي 
الخليجـــي  لإلعـــالم  ملهمـــة  عالميـــة 
وأخيرا التكامـــل بين القطاع الحكومي 

والخاص في اإلعالم الخليجي.
شـــارك في هذه النـــدوة كل من الرئيس 
التنفيـــذي لمكتـــب تنظيـــم اإلعـــالم في 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة راشـــد 
النعيمـــي، وكيـــل وزارة شـــؤون اإلعالم 
عبدالرحمـــن  المهرجـــان  رئيـــس  نائـــب 
اإلعـــالم  عـــام  مديـــر  بحـــر،  محمـــد 
مـــن  ظفـــار  بمحافظـــة  والتلفزيـــون 
ســـلطنة عمان محمد الشعشـــعي، مدير 
التخطيـــط والجودة والتعـــاون الدولي 
من دولـــة قطر أحمد غصـــاب الهاجري، 
مديـــر إدارة البرنامـــج العام فـــي إذاعة 
دولة الكويت ســـعد الفنـــدي ومدير عام 
جهـــاز إذاعة وتلفزيـــون الخليج مجري 

القحطاني.

مكرمون من قبل جهاز إذاعة 

وتلفزيون الخليج

كـــرم المهرجان 5 أســـماء لدورهم البارز 
في دعم أعمال جهـــاز إذاعة وتلفزيون 
الخليج، هـــم: المخرج البحريني بســـام 
الـــذوادي، عبدهللا ســـعيد احمـــد، أحمد 
الرميحـــي  ســـعد  صفيـــة  الضبيبـــان، 

وعبدهللا العويس.

أكــد مديــر عــام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني أن مهرجــان الخليج لإلذاعة والتلفزيون يعتبر أكبر تجمع 
للنجوم واإلعالميين في دول الخليج منذ تأسيسه العام 1980، وان معظم النجوم مروا من خالله وتعلموا منه.

وتقـــدم بالشـــكر إلـــى مملكـــة البحريـــن حكومة وشـــعبا، وإلى 
وزارة شـــؤون اإلعـــالم علـــى الدعـــم الالمحـــدود، وكذلك إلى 
الـــدول األعضاء، وكل من ســـاهم في هـــذا التجمع الخليجي 

الفني الكبير من أصحاب الخبرة والمعرفة. 
جـــاء ذلـــك أثنـــاء المؤتمر الصحافـــي الذي عقد بفنـــدق “أرت 
أمـــواج” يـــوم أمـــس األول، للكشـــف عـــن تفاصيـــل فعاليـــات 
مهرجـــان الخليج لإلذاعة والتلفزيـــون في دورته الـ 15، الذي 
انطلق أمس، بحضور وكيل وزارة شؤون اإلعالم عبدالرحمن 

محمد بحر.
وأوضح القحطاني أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الحضور في 
المهرجـــان حوالـــي 300 نجم إعالمي وفنان وشـــركات إنتاج 

وقنـــوات وشـــركات بـــث، إضافـــة إلى جمـــع مـــن الصحافيين 
واإلعالميين من مملكة البحرين.

أمـــا عـــن عدد األعمال المشـــاركة في المهرجـــان فقد بلغت ما 
يقارب 300 عمل يتنافســـون على الجوائز الذهبية والفضية، 
وتم اســـتحداث ومن هذه الـــدورة جائزتي “الشـــراع الذهبي 
والشـــراع الفضـــي”. ناهيك عن مشـــاركة 70 فنانـــا من الدول 

األعضاء. 
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أوضـــح القحطانـــي أنه ســـيتم في هذه 
الـــدورة تكريـــم 26 مـــن نجـــوم اإلذاعـــة والتلفزيـــون وكذلك 
اإلعـــالم الرياضي، وذلـــك عرفانا لما قدموه خالل مســـيرتهم 

الطويلة.
أمـــا عـــن لجنـــة التحكيم فأكـــد أن عـــدد المحكميـــن في هذه 

الدورة من المهرجان بلغ 75 محكما يمثلون 12 لجنة. 

علما أن أفرع ومجاالت المسابقات في المهرجان هي كالتالي: 
القصيـــرة،  األفـــالم  مســـابقات  اإلذاعيـــة،  المســـابقات  فـــرع 
جوائز الصحافة اإللكترونية، مســـابقة اإلعـــالم الرقمي، فرع 

المسابقات التلفزيونية. 
يذكـــر أن مســـيرة مهرجان الخليج لإلذاعـــة والتلفزيون تمتد 
ألكثـــر مـــن 40 عاًمـــا، منذ أن دشـــنت أولـــى دورات المهرجان 
بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة العـــام 1980، لتشـــهد ميـــالد هـــذا 
العـــرس الفنـــي الخليجـــي، ثـــم انتقل مـــن دولـــة الكويت إلى 
مملكـــة البحريـــن منذ الدورة الرابعة، ومـــر بكثير من التطوير 
فـــي نظامـــه وفعالياتـــه، ليتـــم اســـتحداث مســـابقات لإلذاعة 
إلـــى جانـــب مســـابقات التلفزيون ليصبـــح مهرجـــان )اإلذاعة 
والتلفزيـــون(، ثم إقرار مســـابقات اإلذاعات الخاصة واإلعالم 

الجديد.

افتتاح سوق اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني بمهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

300 عمــل فـي مهـرجـان الخليــج لإلذاعــة والتلفــزيــون الـ 15

بدر بورسلي لـ “^”: أقول لبلدي الثاني البحرين “تبين عيني.. لك عيوني”

تكريم 26 من نجوم اإلعالم وحضور 70 فنانا من دول الخليج

يوسف الجراح الفنان محمد جابرالفنان محمد المنصور

المذيع يعقوب السعدي ورياض الذوادي

سالم الغيثي

“البالد” مع الشاعر بدر بورسلي المنتجة إيناس يعقوب

مجري القحطاني

أسامة الماجد
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تكريم الصحافيين يعكس تحضر الدول
التكريم أفضل وســـيلة لتشجيع ومكافأة األشخاص الذين قدموا عطاء 
متميًزا، وإنجازات إبداعية غير مسبوقة في مجال أعمالهم، وإن الدول 
التـــي تكـــرم المبدعين فـــي إنجازاتهـــم والذين مـــن بينهـــم الصحافيون 
هـــي دول راقيـــة ومتحضـــرة، وتثمـــن قيمة اإلبـــداع والتميز لمـــا له من 
مـــردود فاعل في تطور البلدان ومجتمعاتهـــا، ومملكة البحرين من بين 
تلـــك الـــدول المتحضرة التـــي ترى في التكريم تشـــجيعا علـــى مواصلة 

اإلنجازات المتميزة ذات الصبغة اإلبداعية.
فقـــد شـــهدت مملكة البحرين يوم األحد 19 يونيـــو 2022م تنظيم حفل 
جائـــزة رئيـــس مجلس الوزراء للصحافـــة في دورتها السادســـة، برعاية 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء، تم فيه تكريم خمســـة من الصحافيين الفائزين 
بجائـــزة رئيـــس مجلس الـــوزراء للصحافة عـــن أفضل عمـــود صحافي، 
وأفضل تحقيق صحافي، وأفضل حوار صحافي، وكذلك أفضل صورة 
صحافية تم التقاطها، األمر الذي يعكس اهتمام صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء شـــخصًيا بأهمية الصحافة والعاملين 

بها.
تعتبـــر الصحافـــة الســـلطة الرابعـــة كما هو متعـــارف على هذه التســـمية 
دولًيـــا نظـــًرا لدورهـــا الفاعـــل فـــي التأثير على الـــرأي العام بشـــكل كبير، 
وحري بالذكر أن تسمية الصحافة بالسلطة الرابعة جاءت ألول مرة في 
التاريخ على لســـان المفكر البريطاني “إدموند بروك” في إحدى جلسات 
مجلـــس البرلمـــان البريطانـــي عندمـــا قـــال كالًما عـــن الصحافـــة أدهش 
الجميـــع ألنه أطلق تســـمية خاصـــة بها. فقد قال بالحـــرف الواحد “هناك 
ثالث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان، لكن في قاعة المراسلين 
تجلـــس الســـلطة الرابعة وهي أهـــم منكم جميًعا”، وهكـــذا أخذ مصطلح 
الســـلطة الرابعة في االنتشـــار منذ منتصف القرن الثامن عشـــر الميالدي 

لما لها من تأثير كبير في الرأي العام يفوق تأثير السلطات الثالث.
ويحـــق لنـــا نحن أبناء مملكـــة البحرين أن نفخر بأن بالدنا كانت ســـباقة 
فـــي إصدار الصحف منذ وقت مبكر، أي منذ ثالثينيات القرن العشـــرين 
حين صدرت “جريدة البحرين” في شـــهر مارس من عام 1939م ونالت 
دعم ومساندة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة 
حاكـــم البحرين حينذاك، باعتبارهـــا من أوائل الصحف التي صدرت في 

منطقتنا الخليجية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

د. منصور سرحان

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

للتواصل: 17111483

معلمي سعيد الحمد.. ليس من بشر أقص عليه عذابي وحزني
نزل خبر وفاة معلمي وأول من آمن بي ككاتب عمود يومي أســـتاذنا 
ســـعيد الحمـــد رحمـــه هللا على القلـــب كالســـكين الحـــادة، واندلع في 
صـــدري حريـــق فتته خلية خلية، في رحلـــة الالعودة كيف أخرج من 
حزني ومازالت أكاليل الشوك طرية على رقبتي بوفاة والدة زوجتي 
“عمتـــي ثاجبـــة” وبناتهـــا الثـــالث في نفـــس هـــذا التوقيت مـــن العام 

الماضي تماما جراء فيروس كورونا اللعين.
صبـــاح أمـــس طال بي الصمت فـــي افتتاح مهرجـــان الخليج لإلذاعة 
والتلفزيـــون وحدقـــت في الحائط الـــذي أصبح خاليـــا وقلت بصوت 
منهـــك أو هكـــذا خيـــل إلـــي.. ال أحد معي يســـاعدني وليس من بشـــر 
أقص عليه عذابي وحيرتي وحزني من فقد األحبة واحدا تلو اآلخر، 
حتى تحول رأســـي إلـــى كتلة من هياج وصراخ ونار تزداد اشـــتعاال، 
بكيـــت فـــي صمت وخفـــاء وكان معـــي الماضي يبكـــي حينما تذكرت 
كيـــف كنـــت تفحـــص أوراقـــي القديمة مطلـــع التســـعينات مـــع بداية 
دخولي الصحافة، وتخرج منها ما هو صالح للنشر وما هو غير صالح، 
وتحتضنني كوالد حنون وتؤكد لي أن الحياة بآالمها وقسوتها تعلمنا 

الكثير، والكون يفتح النوافذ وعلينا التقاط أول موجة نور.
قلـــت لـــك.. أريـــد أن أكتب درامـــا لإلذاعـــة.. أجبتني.. أنـــت تحمل يا 
“أســـامة” بيـــدك قناديـــل اإلبـــداع الصحافـــي واإلذاعـــي، وعليك حفر 
الدرب الطويـــل، فال تدع ألحانك تضيع في زحمة الفوضى.. وعملت 
بنصيحتـــك وبعد ســـنتين أو ثالث “ربما كان فـــي العام 2003” قدمت 
لك أول مسلســـل إذاعي أكتبـــه “يوميات أم ســـحنون” وعلقت بالقلم 
األحمر علـــى الورقة األولى.. “تكنيك جديد فـــي الدراما الكوميدية.. 

توكل على هللا”.
انســـكبت علينـــا اآلهـــات وتحولـــت إلـــى بحيرة مـــن الحـــزن والكآبة، 
والبحريـــن كلهـــا.. كلهـــا أبكتهـــا لحظـــة فراقـــك ورحيلك عنهـــا، فأنت 
الفـــارس والمعلـــم والرمز الوطني الخالد وســـيرتك ســـتدرس ألجيال 
وأجيال، واسمك نصوص محفوظة في كتاب عنوانه.. سعيد الحمد.. 

العطاء.. الشموخ.. البطولة والعزة. 
المـــوت ال يغيب العظمـــاء، فهم باقون معنا فـــي مدائن الخلود وعلى 

أكتاف القمر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

زيـــارة جاللـــة الملك المعظم حمد بن عيســـى آل خليفـــة جمهورية مصر 
العربيـــة الشـــقيقة - ولقـــاؤه الثابـــت علـــى مـــر الســـنين فخامـــة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي ومن قبله الرئيس حسني مبارك - أصبحت في حد 

ذاتها رمزا لثبات العالقات وازدهارها بين البلدين الشقيقين.
وعلـــى الرغـــم من كل األحـــداث والتغيـــرات التي جرت على الســـاحات 
الدولية واإلقليميـــة والعربية إال أن العالقات البحرينية المصرية بقيت 
شـــاهدا واضحـــا علـــى الحكم الرشـــيد لجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة وتقدير جاللته مصر الشقيقة ودورها في المنطقة، وقبل يومين 
شـــهدنا ككل عـــام زيـــارة جاللة الملـــك جمهوريـــة مصر العربيـــة ولقاءه 
الرمزي الكبير بأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبغض النظر 
عن التفاصيل التي تشـــهدها الزيارة، فإن تكرارها على مر الســـنين دون 
انقطـــاع إنما يؤكد ثبات النظـــرة البحرينية تجاه مصر الشـــقيقة كدولة 
كبيـــرة ومحورية فـــي المنطقة ولها تأثيرها علـــى كل القضايا التي تهم 

األمتين العربية واإلســـالمية، وتدل على تقدير البحرين الدور المصري 
في مواجهة كل األخطار التي تواجه األمة العربية برمتها.

كمـــا تعكس هذه الزيارة دائما التفاهم الواســـع بين البحرين وبين مصر 
الشـــقيقة حـــول كل القضايا الدوليـــة واإلقليمية وحـــول أهمية التعاون 
العربـــي وتعزيز القدرات العربية، إلـــى جانب تعزيز التعاون الثنائي بين 
البلديـــن فـــي ميع المجـــاالت، وتكثيف وتيرة التنســـيق المشـــترك تجاه 
التطـــورات التي تشـــهدها المنطقـــة والعالم، وهو ما أكـــد عليه الزعيمان 

الكبيران خالل الزيارة األخيرة وخالل كل الزيارات السابقة.
وقـــد أشـــاد جاللة الملك خـــالل الزيارة بـــدور مصر المحوري والراســـخ 
كركيـــزة أساســـية لألمن واالســـتقرار فـــي المنطقـــة وجهودهـــا المقدرة 
لتعزيـــز العمل العربي المشـــترك علـــى جميع المســـتويات، وثمن التطور 
الكبيـــر الـــذي شـــهدته العالقـــات المصريـــة البحرينيـــة فـــي المجـــاالت 

السياسية واالقتصادية.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

زيارة جاللة الملك المعظم مصر الشقيقة

نهـــار الجمعة الماضي، وفـــي كلمته أمام المنتدى االقتصـــادي الذي عقد في 
مدينة سان بطرسبرغ التاريخية، عاصمة روسيا القديمة، بدا وكأن الرئيس 
الروســـي فالديمير بوتين، يضـــع العالم أمام حقائق جديـــدة، ويفتح اآلفاق 
علـــى مـــا يمكـــن أن نســـميه عالم ما بعد ســـان بطرســـبرغ، وحقائـــق ما وراء 

العملية الروسية في أوكرانيا.
يلفـــت النظـــر أول األمر ذلك الثبات النفســـي الذي ظهر عليـــه القيصر، األمر 
الذي يبطل كل شـــائعات الحرب النفسية الغربية، من إصابته بمرض خطير، 
وصوال إلى وفاته، وأن من يقوم بدوره مجرد ممثل على مســـرح األحداث. 
ظهـــر بوتيـــن بمثابة من ينطـــق التاريخ ويمنطقه، وربما فـــي نظر الكثير من 
شـــعوب األرض، جاء بالبشـــرى التي طـــال انتظارها حول نهايـــة زمن العالم 
األحـــادي، وأن المحاوالت المضنية الســـتعادة الماضي ال أمـــل منها، فالعالم 

يتغير، وقديمه يمضي حكما.
وجـــه بوتيـــن رســـالتين إلى العالـــم الغربي بنـــوع خاص، األولـــى حول بالده 
وشـــعبها، قوتـــه وتماســـكه، تاريخـــه الـــذي يتجـــاوز ألـــف عـــام، وحضارتـــه 
الســـالفية ذات الجـــذور، والتفـــاف الـــروس مـــن حولـــه، وهـــي لفتـــة واضح 
القصد من ورائها، بمعنى بعث رسالة للذين يراهنون على االنقسام الروسي 
الداخلـــي وكيـــف أنهم يعيشـــون فـــي عالم األوهـــام ال الحقائق. أما الرســـالة 

الثانيـــة، فتتعلق بالوضع االقتصادي في روســـيا، وعنده أن هدف العقوبات 
كان إســـقاط االقتصاد الروســـي، لكن ذلك لم يحدث، ومرد ذلك وحدة صف 
الشـــعب الروســـي، الذي أفشـــل تخمينـــات االقتصادييـــن األميركييـــن بنوع 
خـــاص، أولئـــك الذين راهنوا على أن الدوالر ســـيتجاوز مئتـــي روبل، فإذ به 

يهبط إلى ما دون الستين. 
علـــى الجانب السياســـي بلـــور بوتين رؤية باتت األحـــداث تؤكدها يوما تلو 
اآلخر، وهي أنها “ليســـت رســـولة السماء لألرض”، فمنذ نهاية الحرب الباردة 
في أواخر ثمانينات القرن المنصرم، باتت تتصرف على أنها مبعوثة العناية 
اإللهية، وسيدة قيصر، غير أنه وخالل ثالثة عقود، أثبتت المغامرات سيئة 
السمعة التي خاضتها أنها تدافع عن وهم آيديولوجي يسمى الديمقراطية. 
لـــم يكن للقيصـــر أن يهمل أوضاع االتحاد األوروبي، وقد أشـــار إلى ما أكده 
نفـــر كثيـــر من المراقبين الدوليين، أي فقدانه اســـتقاللية القرار في مواجهة 
الضغوطات األميركية، وبات قادته عرضة لإلمالءات الخارجية، هذا بعدما 
كان األوروبيون قاب قوســـين أو أدنى من بلورة طرح أوراســـي، يمد مظلة 
بطـــول وعرض وعمـــق وارتفاع القارتين اآلســـيوية واألوروبيـــة، وربما أكد 
بطريق غير مباشر، نجاح األميركيين في وضع العصا في دواليب العالقات 

الروسية األوروبية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

بوتين.. الروسوفوبيا ال تفيد

هل من رادع لهم؟!
مازلـــت أســـتغرب قلة حياء ســـالبي الحريات والمعتديـــن على الديانات 
عندما يخرجون لشـــتم نبينا محمد عليه الصالة والسالم وإهانته بأسوأ 

الكلمات .
نافيـــن جينـــدال، المتحـــدث الرســـمي باســـم حـــزب بهاراتيـــا جاناتا في 
الهنـــد، واحد منهم، حيث نشـــر قبـــل أيام تغريدة اعُتبرت مســـيئة للنبي 
محمد، لقد كتب السياسي الهندي في تغريدة على حسابه الرسمي على 
تويتر متســـائالً عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم 
تبلغ حينها عشـــر ســـنوات، ما أثار غضبًا واســـعًا بيـــن رواد التواصل في 
العالـــم العربي، وإدانات ممن اعتبر أن ما قاله المســـؤول الهندي تجاوزا 
للخطوط الحمراء، إذ رآها كثيرون أنها هجوم واضح على النبي محمد.
تـــرى هل من رادع له وألمثاله؟ أعظم رجل وســـيد األنبياء والمرســـلين 
رســـولنا الحبيـــب، أطهر مـــن وطأت قدمـــاه األرض، ال تـــزال هناك أقالم 
حاقدة تحاول النيل منه من خالل اإلساءة المهينة والمتعمدة خصوًصا 

لدين اإلسالم وأمة محمد عليه الصالة والسالم !
واجبنـــا اليـــوم أن ننصـــره بشـــتى الطـــرق لوضـــع حـــد تجاه هـــذا التهكم 
الواضـــح والصريـــح، دفاعنـــا هـــو حماية لديننـــا وعقيدتنـــا، والصمت أو 

االكتفاء بالشجب واالستنكار ألمثال هؤالء لن يجدي نفعًا.
إن مقـــام رســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم عال ورفيـــع عند هللا تعالى 
وأمته، قال الشـــيخ ابن ســـعدي رحمه هللا: “وقد فعل تعالى، فما تظاهر 
أحد باالستهزاء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبما جاء به إال أهلكه 
هللا وقتله شـــر قتلة”. دورنا اليوم تنشـــئة أبنائنا منـــذ الصغر على محبة 
الرسول صلى هللا عليه وسلم والدفاع عنه والتحدث بسيرته واالقتداء 
بـــه، لنبنـــي أسســـا دينية راســـخة ومتينة كفيلـــة بحماية ديننا ورســـولنا 
الكريم من هؤالء المســـيئين المبطلين، كما على الدول اإلسالمية اتخاذ 
أشـــد القـــرارات والعقوبـــات ووقـــف هـــذه المهزلة بمحاســـبة المســـيئين 
ليكونوا عبرة لمن تســـول له نفســـه التطاول على اإلســـالم والمســـلمين 

ومقدساتنا اإلسالمية.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة



علـي بـن محمــد يبـدي اعتـزازه بجهـود الحـكـام المحلييــن
أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة الشــيخ علي بــن محمد آل 
خليفــة اعتــزاز االتحاد بجميع الحكام والحكمــات لما يقومون به من دور 
بــارز فــي نجــاح المســابقات المحليــة وتمثيــل الكــرة الطائــرة البحرينيــة 

بمختلف االستحقاقات الخارجية.

 جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله الحكـــم 
إبراهيـــم مرهـــون والحكمة ابتســـام 
اجتيازهمـــا  بعـــد  عبدالوهـــاب 
الشـــارة  لنيـــل  الترشـــح  متطلبـــات 
نائـــب  بحضـــور  وذلـــك  الدوليـــة، 
الرئيـــس محمـــد الـــذوادي واألميـــن 
وعضـــو  الحلواجـــي  فـــراس  العـــام 
مجلـــس اإلدارة رئيس لجنة الحكام 

راشد جابر.
 وأشـــاد الشـــيخ علـــي بـــن محمد آل 
إبراهيـــم  الحكـــم  بجهـــود  خليفـــة 
ابتســـام  والحكمـــة  مرهـــون 

فـــي  نجاحهمـــا  بعـــد  عبدالوهـــاب 
اجتيـــاز الدراســـات اآلســـيوية التي 
أقيمت أخيرا في العاصمة القطرية 
مشـــوارهما  إطـــار  فـــي  الدوحـــة، 
الســـتكمال متطلبات الحصول على 
الشارة الدولية، متمّنًيا لهما التوفيق 

الشـــارة  لنيـــل  العطـــاء  ومواصلـــة 
الســـاحة  الدوليـــة وبروزهمـــا علـــى 
المحليـــة واإلقليميـــة والقاريـــة مـــع 

باقي الحكام المحليين الدوليين.
 وأكـــد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل 
المتواصـــل  االتحـــاد  دعـــم  خليفـــة 

للحكام والوقـــوف بجانبهم لخوض 
المزيـــد مـــن الـــدورات والدراســـات 
قدراتهـــم  لصقـــل  التحكيميـــة 
شـــأن  مـــن  يرفـــع  بمـــا  وتطويرهـــم 
فـــي  ويســـهم  البحرينـــي  الحكـــم 
بروزه معربـــا عن اعتزازه بالســـمعة 

المتميـــزة لحكامنا المحليون متمّنًيا 
لكال مـــن إبراهيم مرهون وابتســـام 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  عبدالوهـــاب 

والنجاح.
 هـــذا، وقـــد أعـــرب الحكـــم إبراهيم 
ابتســـام  والحكمـــة  مرهـــون 

شـــكرهما  بالـــغ  عـــن  عبدالوهـــاب 
وتقديرهما للشـــيخ علـــي بن محمد 
آل خليفـــة على ما يقدمـــه من دعم 
ومســـاندة للحـــكام، وثمنـــوا كذلـــك 
اهتمام لجنة الحكام برئاســـة راشـــد 

جابر.

اتحاد كرة الطائرة

لدى استقباله 
الحكمين مرهون 

وابتسام
جانب من اللقاء
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تعاقدت إدارة نادي الشـــباب مع المهاجم النيجيـــري أونيكا ليمثل صفوف فريقها 
األول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

 وأعلن نادي الشـــباب عن إتمام الصفقة بشـــكل رسمي عبر حسابه الخاص بموقع 
التواصل االجتماعي االنســـتغرام. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات أقدم عليها 
الجهازيـــن الفنـــي واإلداري لتعزيـــز الفريق الصاعد لدوري ناصر بـــن حمد الممتاز، 
حيـــث جدد في وقت ســـابق لالعب ســـالم حســـين، الحارس ســـيد عبـــاس جعفر، 
وتعاقد مع حســـين حرم ليكون مدرًبا للحراس، ومجتبى غلوم مســـاعًدا ومحلاًل 
فنًيـــا، وقبـــل ذلـــك جدد عقـــد المـــدرب األدرنـــي إبراهيم حلمـــي ومعاونـــه فراس 

الخوالدة مدربا للياقة البدنية.

فــريــق الشــبــاب يـضــم مـهـــاجـمـا نيجيــريـا

المهاجم النيجيري أونيكا

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

أشــاد نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني لأللعاب 
القتاليــة ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفــة، باإلنجــاز الــذي حققته 
الجــودو البحرينيــة فــي بطولــة مدريــد األوروبيــة المفتوحة، بإحــراز العب 
المنتخب الوطني ســكيربي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافســات 
وزن تحت 81 كيلوجراًما بالبطولة، التي شهدت مشاركة 426 العًبا والعبة 

يمثلون 40 دولة من مختلف دول العالم. 

االتحـــاد  رئيـــس  ســـموه  هنـــأ  وقـــد   
البحريني للجـــودو فيصل خالد كانو 
وجميـــع أعضـــاء ومنتســـبي االتحـــاد 
على تحقيق هـــذه النتيجة المتميزة، 
مؤكًدا سموه أن النتائج التي حققتها 
رياضة الجودو مؤخًرا تعكس بصورة 
واضحة الجهـــود الكبيرة التي يبذلها 
االتحاد في وضـــع الخطط والبرامج 
التـــي تتماشـــى مـــع سياســـات العمل 
البحرينـــي  المجلـــس  وضعهـــا  التـــي 
لأللعـــاب القتالية، والتـــي تتوافق مع 
رؤية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئة العامـــة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة، والتـــي تدفـــع 
نحـــو تطوير وارتقاء مســـتوى اللعبة 
ومنتســـبيها وتدفعها لتحقيق المزيد 
مـــن النجاحـــات للرياضـــة البحرينية، 
الالعـــب  قدمـــه  بمـــا  ســـموه  مشـــيًدا 
ســـكيربي من مســـتويات كبيـــرة في 
هذه المشاركة الدولية، متمنيا سموه 
كل التوفيـــق والنجـــاح لالعـــب فـــي 
إحـــراز مزيـــد من اإلنجـــازات لرياضة 

الجودو البحرينية. 
المجلـــس  قـــال عضـــو  مـــن جانبـــه،   
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة رئيـــس 
االتحـــاد البحرينـــي للجـــودو فيصـــل 
خالد كانو: “نهنئ ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بن محمد آل خليفة، باإلنجاز 

الذي حققه العـــب المنتخب الوطني 
سيكربي في بطولة مدريد األوروبية 
اســـتمراًرا  يأتـــي  المفتوحـــة، والـــذي 
للنتائـــج المتميزة التـــي حققتها لعبة 
الجـــودو البحرينيـــة مؤخـــًرا، وذلـــك 
بفضـــل رعايـــة ودعـــم ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة ومتابعـــة 

بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  ودعـــم 
محمـــد آل خليفـــة لأللعـــاب القتاليـــة، 
والتـــي دفعهـــا لتحقيـــق المزيـــد مـــن 
الحضـــور  تعـــزز  والتـــي  اإلنجـــازات، 
البحرينـــي القوي على مســـتوى هذه 

ـــا”، مضيًفا أن  ا ودوليًّ الرياضـــات قاريًّ
االتحاد مســـتمر تنفيـــذ الخطط التي 
تســـاهم فـــي تطويـــر مســـتوى اللعبة 
ومنتســـبيها وتدفعهـــا إلحـــراز المزيد 

من النجاحات.

الالعب سكيربي مع المدير الفني خالد العريفي وأمين سر االتحاد حاكم السردي

سموه هنأ اتحاد اللعبة بهذه النتيجة المميزة

سلـمان بـن محمـد يشيـد بإنجـاز الـجـودو فـي مدريـد

 فيصل  كانوسمو الشيخ سلمان بن محمد

أكملــت اللجنة المنظمة لتصفيات غرب آســيا للناشــئين والناشــئات لكــرة الطاولة 
المؤهلــة لــكأس آســيا تحــت 19 ســنة جميــع التحضيــرات إلقامــة القرعــة اليــوم 
األربعــاء، وســط متابعــة مســتمرة مــن رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
لكــرة الطاولــة الشــيخة حيــاة بنت عبدالعزيــز آل خليفة، حيث ســتقام التصفيات 
باستضافة البحرين خالل الفترة من 23 حتى 26 يونيو الحالي على صالة االتحاد 

بالرفاع.

 وستقام قرعة التصفيات اليوم األربعاء 
فـــي فندق غولـــف كورت المقـــر المعتمد 
للمنتخبـــات المشـــاركة، حيـــث سيشـــهد 
البطولـــة مســـئولو االتحاديـــن اآلســـيوي 
وغـــرب آســـيا لكـــرة الطاولـــة إضافة إلى 
أعضـــاء اللجنـــة المنظمـــة مـــن االتحـــاد 
واللجـــان،  الطاولـــة  لكـــرة  البحرينـــي 
فـــي  المشـــاركة  المنتخبـــات  ومندوبـــي 

التصفيات.

فـــي  الرجـــال  منتخبـــات  وستشـــارك   
قرعـــة البطولة وهـــي: البحريـــن وعمان 
والعـــراق وفلســـطين وقطـــر، إضافة إلى 
4 منتخبـــات للســـيدات وهـــي البحريـــن 
والعراق واألردن وســـوريا، حيث ســـيتم 
الجـــدول  بحســـب  المباريـــات  توزيـــع 
المعـــد من اللجنة الفنيـــة، على أن تكون 
انطالقـــة المباريـــات غـــدا الخميس على 

صالة االتحاد.

 وواصلـــت اللجنـــة المنظمـــة اجتماعاتها 
برئاســـة عباس المحفوظ مدير البطولة، 
جميـــع  تحضيـــرات  علـــى  اطلـــع  حيـــث 
اللجـــان العاملـــة، حيـــث أبـــدى ارتياحـــه 

من ســـير عمـــل اللجـــان وحرصهـــم على 
النجـــاح  بـــذل الجهـــود لتحقيـــق كامـــل 

للتصفيات.
وأكد عباس المحفوظ أن اللجنة المنظمة 

انتهت مـــن التحضيرات الخاصة بإقامة 
قرعـــة التصفيات مســـاء اليـــوم األربعاء 
بعد وصول كل المنتخبات، حيث عملت 
اللجان على إنهاء التحضيرات في وقت 

مبكر مـــن أجل تأمين راحـــة المنتخبات 
المشاركة من خالل العمل الدؤوب الذي 

بذلته اللجان طوال الفترة الماضية.
 وأشـــار عباس المحفـــوظ إلى أن اللجان 
االتحاديـــن  فـــي  والمســـئولين  الفنيـــة 
اآلســـيوي وغرب آســـيا ســـوف يشهدون 
بعـــد  اليـــوم  مســـاء  التصفيـــات  قرعـــة 
الوصـــول إلـــى المملكـــة، مشـــيًدا بتعاون 
مختلـــف الجهات الرســـمية فـــي المملكة 
والمســـاهمة فـــي تقديم الراحـــة للوفود 

المشاركة فور وصولها البحرين.
 وذكـــر أن قرعة التصفيات التي ســـتقام 
اليوم سوف تحدد مواجهات المنتخبات 
للناشئين والناشـــئات، إضافة إلى توزيع 
أوقات المباريـــات وجميع األمور الفنية، 
المنتخبـــات  لـــكل  التوفيـــق  متمّنًيـــا كل 

المشاركة.

جانب من اجتماع اللجنة

وصول المنتخبات.. واللجنة المنظمة تنهي التحضيرات

اليوم قرعة تصفيات غرب آسيا للناشئين لكرة الطاولة
اتحاد الطاولة

سبورت



سبورت

سبورت

النجمة والقادسية يلتقيان بنهائي دوري عيسى بن راشد للسيدات
المبـــاراة  األربعـــاء  اليـــوم  تقـــام 
النهائية لدوري عيســـى بن راشد 
للكرة الطائرة للســـيدات للموسم 
علـــى   2022  -  2021 الرياضـــي 
صالـــة الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
التـــي ســـيلتقي  الطائـــرة،  للكـــرة 
خاللها فريق مركز تمكين شباب 
القادســـية ونادي النجمة الساعة 

7:00 مساء.
وكان القادسية تأهل إلى النهائي 
بعدمـــا فـــاز على توبلـــي 2/ 0 )25 
- 20,25 - 7( بينمـــا بلـــغ النجمـــة 
النهائي بعدما تغلب على األهلي 

2/ 0 كذلك، 25-23، 25-21.

وأقيـــم دوري عيســـى بـــن راشـــد 
للســـيدات هذا الموسم بمشاركة 
األهلـــي،  مـــن  فـــرق وهـــم كل   5
نـــادي مدينـــة عيســـى،  النجمـــة، 
نادي توبلي، مركز تمكين شـــباب 
القادســـية بتنظيـــم مـــن اللجنـــة 
علـــي  يترأســـها  التـــي  النســـائية 

السيد. 
وكان فريـــق ســـيدات األهلي قد 
حصـــد المركز الثالـــث والميدالية 
علـــى  تغلـــب  بعدمـــا  البرونزيـــة 
توبلـــي بشـــوطين نظيفيـــن فـــي 
مبـــاراة تحديد المركزيـــن الثالث 

والرابع.

 وحـــدد االتحـــاد موعـــد النهائـــي 
يوم السبت الماضي قبل أن يتم 
تأجيله إلى األربعاء بسبب وجود 
حـــاالت إصابة بفيـــروس كورونا 

“كوفيد 19” بنادي النجمة.
 يذكـــر أن فريـــق البحريـــن )أ( هو 
األولـــى  النســـخة  لقـــب  حامـــل 
لدوري عيسى بن راشد للسيدات 
بعدمـــا فاز علـــى فريـــق البحرين 
بينمـــا   1 /2 النهائـــي  فـــي  )ب( 
حقـــق فريق مركز تمكين شـــباب 
بعـــد  الثالـــث  المركـــز  القادســـية 
تغلبه على البســـيتين بشـــوطين 

نظيفين.

اتحاد كرة الطائرة

تألــق العبــو المنتخــب الوطنــي للترايثلــون، وحققــوا نتائــج مبهــرة فــي مشــاركتهم فــي 
بطولــة األكواثلــون الدوليــة التــي أقيمــت في دولة الكويت الشــقيقة، حيــث نجح أبطال 
البحرين في الصعود على منصات التتويج في مختلف الفئات العمرية، مؤكدين التطور 
الكبير الذي تشــهده اللعبة في الفترة الحالية، والمســتوى الفني المتقدم الذي وصل إليه 
الالعبــون، خصوًصــا في ظل تنافســهم مــع مجموعة من الالعبين المحترفين المشــاركين 

في البطولة.

 وتمكـــن الالعب عمر حمزة مـــن تحقيق المركز 
الخليجييـــن  الالعبيـــن  مســـتوى  علـــى  األول 
والثالث في فئة الالعبيـــن المحترفين والثالث 
في مستوى الفئات العمرية، حيث أثبت البطل 
البحريني عمر قدراته الرفيع واالمكانيات التي 
يتمتـــع بهـــا فـــي اللعبة من خـــالل األرقـــام التي 
نجـــح فـــي تســـجيلها خـــالل المنافســـات، فيما 
حصـــد الالعـــب عبدالرحمن مبارك علـــى المركز 
األول على مســـتوى الفئة العمرية والثاني على 
مســـتوى الالعبين الخليجيين والرابع على فئة 
الالعبيـــن المحترفيـــن، وهـــو مـــا يؤكـــد التطور 
يقدمـــه  الـــذي  التصاعـــدي  والمســـتوى  الكبيـــر 

البطل البحريني عبدالرحمن مبارك.

أمـــا الالعـــب عبدالعزيـــز مصطفـــى فقـــد نجـــح 
فـــي تحقيـــق المركـــز األول على مســـتوى الفئة 
العمرية )15 لغاية 19 عاًما(، في إنجاز يحســـب 
ينتظـــره  والـــذي  اللعبـــة  فـــي  الناشـــئ  للبطـــل 
مســـتقبل واعد، أما في بقية النتائج فقد احتل 
البطل جاسم صبري المركز الثاني على مستوى 
الفئـــة العمريـــة، والبطـــل مهـــدي حســـن المركـــز 
الثالـــث على مســـتوى الفئة العمريـــة، فيما جاء 
البطل محمد مبارك في المركز الســـادس بالفئة 
العمرية، وكذلك البطل أحمد طارق الذي احتل 
المركز السادس بالفئة العمرية، فيما جاء البطل 
ياســـين محمد في المركز الســـابع على مستوى 

الفئة العمرية.

اتحاد الترايثلون

أبطال البحرين يتألقون في بطولة األكواثلون الدولية
نجحوا في الصعود لمنصات التتويج

المنتخب الوطني للترايثلون

جانب من المنافسات

اتحاد كرة القدم

لكـــرة  الســـيدات  يخـــوض منتخـــب 
يونيـــو   22 األربعـــاء  اليـــوم  القـــدم، 
الجـــاري، لقـــاء نصـــف نهائـــي بطولة 
اتحـــاد غـــرب آســـيا الثالثـــة، والتـــي 
تقـــام منافســـاتها بمدينـــة جـــدة في 
المملكة العربية السعودية، وتستمر 

حتى 24 من الشهر الجاري.
وســـيلعب منتخـــب الســـيدات لكرة 
الذهبـــي  المربـــع  مبـــاراة  الصـــاالت 
أمام نظيره الســـعودي عند 6 مساًء. 
وتقـــام مباريـــات البطولة على صالة 

مدينة الملك عبدهللا الرياضية.
 وكان منتخبنـــا تأهل لنصف النهائي 
بتصدره المجموعة األولى بالعالمة 
الكاملة بعد فوزه في الجولة األولى 
على فلســـطين بســـتة أهـــداف دون 
رد، وفي الجولة الثانية على العراق 

بهدف نظيف.

بطاقـــة  لحجـــز  منتخبنـــا  ويســـعى 
المبـــاراة النهائيـــة مـــن خـــالل لقـــاء 
اليـــوم، علًما أن نصف النهائي الثاني 

سيجمع الكويت مع العراق. 
 ويقـــود المنتخب المدرب البرازيلي 
لينـــو الذي اختـــار قائمـــة مكونة من 
محمـــد،  عبـــدهللا  دالل  العبـــة:   14
زهـــراء نـــزار حميد، الشـــيخة العنود 

بنـــت حمد آل خليفة، ياســـمين فايز 
فـــؤاد، روز فايز فـــؤاد، منار إبراهيم 
جاســـم، فاطمة حمد محمـــد، أميرة 
بدر ســـوار، حصـــة رياض العيســـى، 
هاجـــر عبدالرحمن األنصـــاري، روان 
نبيـــل العلـــي، ليليـــا جاويـــد ســـبكر، 
إيمان راشـــد الختـــال ووصال أحمد 

الياسي.

العيون على الوصول للمباراة النهائية

سيدات الصاالت يالقين السعودية بـ “غرب آسيا”

منتخب السيدات لكرة القدم

تعاقـــد نادي الدير مع الالعب الخبرة 
حســـين البابـــور ليمثـــل صفـــوف 

اليـــد  لكـــرة  األول  فريقـــه 
بالموسم الرياضي الجديد.

وأعلن نادي الدير عن إتمام 
رســـمي،  بشـــكل  الصفقـــة 
ليعـــود البابـــور إلـــى ناديـــه 
“األم” بعـــد ســـنوات قضاها 

خارج أســـواره وتحديـــًدا مع 
فريق النجمة وحقق معه الكثير 

من البطـــوالت المحليـــة والخارجية. 
الماضـــي  الموســـم  البابـــور  وخـــاض 
محطة احترافية في المملكة العربية 
الســـعودية، تعتبر هـــي الثانية بعدما 
خـــاض تجربته األولى لمـــدة قصيرة 
مـــع الشـــارقة اإلماراتـــي حقـــق معـــه 

كأس اإلمارات.

بعـــض  البابـــور  لعـــب  كمـــا 
المباريـــات الرســـمية بقميـــص فريقه 
الدير بالعـــام 2021 إثـــر انتهاء عقده 
مـــع النجمـــة. ودون شـــك، أن وجـــود 
البابـــور مـــع الديـــر ســـيكون إضافـــة 
فنيـــة قويـــة للفريق الســـاعي لتقديم 
المســـتويات الفنيـــة التـــي تليـــق بـــه 

وترضـــي آمال جماهيـــره، وخصوًصا 
أن اإلدارة تعمـــل على ذلك من خالل 
الصفقات التي أحدثتها منها التوقيع 
مع حسن مدن واآلن مع البابور، وقد 
يكـــون حســـن الســـماهيجي الـــذي لم 
يجدد مـــع األهلي هو العنصـــر التالي 

لصفوف البحارة.

يعتبر إضافة قوية لتحقيق تطلعات النادي وجمهوره

الدير يتعاقد مع حسين البابور للموسم الجديد

جانب من توقيع العقد
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يقيم االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
ـــا  خاصًّ احتفـــااًل  األربعـــاء  اليـــوم 
لمنتخبنـــا الوطنـــي األول فـــي قاعة 
نـــادي ضبـــاط قـــوة دفـــاع البحرين، 
وذلـــك نظيـــره تأهلـــه إلـــى نهائيات 

كأس آسيا 2023.
وســـيرعى الحفـــل رئيـــس االتحـــاد 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة آل خليفة. وجـــاء تأهل 

منتخبنا الوطني للمحفل اآلســـيوي 
بعـــد تصـــدره لمجموعتـــه بالعالمـــة 
جـــراء  نقـــاط(   9( جامًعـــا  الكاملـــة 
فوزه على كل من بنغالديش )0/2(، 

ماليزيا )1/2(، تركمانستان )0/1(.
وتضـــم قائمـــة المنتخـــب كل مـــن: 
الحـــراس ســـيد محمد جعفر، ســـيد 
شـــبر علوي وعمار محمـــد، أمين بن 
عـــدي، جاســـم الشـــيخ، ســـيد رضـــا 

عيســـى، علي مدن، راشد الحوطي، 
عبـــاس عيـــاد، أحمد عبـــدهللا، أحمد 
عمـــار  حميـــدان،  مهـــدي  بوغمـــار، 
ميـــرزا، ســـيد ضيـــاء ســـعيد، وليـــد 
الحيـــام، كميـــل األســـود، علي حرم، 
سيد هاشم عيسى، عبدهللا يوسف، 
الختـــال،  إبراهيـــم  حمـــد شمســـان، 
محمـــد مرهون، مهـــدي عبداللطيف 

وعبدالوهاب المالود.

تكريم منتخب القدم نظير تأهله لكأس آسيا

منتخبنا الوطني لكرة القدم

بعد تغلبهما على توبلي واألهلي



الخليجـــي  المصـــرف  أعلـــن 
التجاري عن صدور حكم نهائي 
محكمـــة  مـــن  لصالحـــه  أمـــس 

التمييز.
وأفاد المصرف بإفصاح منشور 
علـــى موقـــع بورصـــة البحريـــن 
أمس أن محكمة التمييز حكمت 
برفض الطعن المقدم من شركة 
تضامـــن كابيتال ضـــد المصرف 
وتأييـــد  التجـــاري  الخليجـــي 
الحكـــم الصادر لصالح المصرف 
في الدعـــوى المتعلقـــة بمطالبة 
 50.7 وقـــدره  بمبلـــغ  المصـــرف 
حكمـــت  والتـــي  دوالر،  مليـــون 
فيهـــا غرفـــة البحريـــن لتســـوية 
الدعـــوى  برفـــض  المنازعـــات 
وإلزام شـــركة تضامـــن كابيتال 
المصروفـــات  جميـــع  بدفـــع 

الخاصة بها وأتعاب الخبير.
وفـــي 28 يوليو 2021، أصدرت 
لتســـوية  البحريـــن  هيئـــة 
لصالـــح  حكًمـــا  المنازعـــات 
المصـــرف ضـــد شـــركة تضامـــن 
كابيتـــال )المدعـــي( في الدعوى 
المتعلقة بمطالبة المصرف بمبلغ 
ألفـــا  50 مليونـــا و747  وقـــدره 
و395 دوالرا، إذ حكمـــت الهيئة 
برفض الدعـــوى وإلزام المدعي 
المصروفـــات  جميـــع  بدفـــع 

الخاصة بها وأتعاب الخبير.

“التمييز” تصدر حكما نهائيا 
لصالح “الخليجي التجاري”

أطلقـــت أولـــد ســـبايس، العالمـــة 
الرائـــدة  العالميـــة  التجاريـــة 
الرجاليـــة،  التعـــرق  لمزيـــالت 
مجموعـــة متكاملـــة تتكـــون مـــن 
بخـــاخ مزيـــل التعـــرق األصلـــي 
وجل اســـتحمام، فـــي اإلمارات 
وتتميـــز  المتحـــدة.  العربيـــة 
بالرائحة  األحـــدث  المجموعة 
األصلية والمميزة التي تشتهر 
بها العالمـــة، مع توفير حماية 
تصل إلـــى 24 ســـاعة لتجنب 
خـــالل  المزعجـــة  الروائـــح 
فصل الصيـــف الحار، وتمكين 
االســـتمتاع  مـــن  الرجـــال 

بحياتهم اليومية بثقة وأناقة مميزتين.
وكجزء من التزام أولد سبايس باالبتكار 
الفريـــدة  المنتجـــات  وتوفيـــر  المســـتمر 
التي تعـــزز تجـــارب العناية الشـــخصية، 
بـــات بإمكان الرجال االســـتمتاع برائحة 
أولـــد ســـبايس المميزة وأدائهـــا الموثوق 
اليومـــي  روتينهـــم  فـــي  تضمينهـــا  عبـــر 

بطريقتين:
- بخاخ مزيل التعـــرق األصلي، خاٍل من 
ملـــح األلمنيوم وما يصل إلى 24 ســـاعة 

حماية من التعرق والروائح المزعجة
- جـــل االســـتحمام األصلـــي، بتركيبـــة 2 
فـــي 1، لمنحهـــم انتعـــاش يـــدوم طويالً 
بعد كل استحمام ويعزز األداء الموثوق 
للعالمـــة  المميـــزة  الرائحـــة  وتقنيـــات 
التجارية وإرثها الذي يعود ألكثر من 80 
عامـــًا، ثقة الرجال بأنفســـهم مع الشـــعور 
الفائـــق باالنتعـــاش، مـــع مزيـــج قوي من 
راحتهـــم  لضمـــان  الذكوريـــة،  العطـــور 

وتجنب الروائح المزعجة طوال اليوم.

يساعد بخاخ مزيل التعرق أولد سبايس 
بتقنية الرائحة المتقدمة، على التخلص 
مـــن الروائـــح المزعجـــة، ويتميـــز بخفته 
وســـرعة جفافـــه لتوفيـــر الحمايـــة مـــن 
التعـــرق طـــوال اليـــوم. كمـــا صمـــم على 
نحـــو مبتكر من دون ملونـــات، للحد من 
ظهـــور البقـــع البيضـــاء والصفـــراء علـــى 
المالبس الداكنة أو البيضاء. ويوفر جل 
االســـتحمام أولد ســـبايس تركيبة 2 في 
1 للشعر والجســـم، لتناسب نمط الحياة 
الملـــيء بالمســـؤوليات لـــدى الرجال في 
اإلمارات، إذ يتم التخلص من الشـــوائب 
بســـرعة  اليـــوم  بدايـــة  فـــي  والروائـــح 

وبساطة مميزتين.
وتتوافر مجموعة منتجات أولد سبايس 
الجديـــدة عبر المتاجر فـــي جميع أنحاء 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. لمزيـــد من 
www.oldspice. المعلومات، قم بزيارة
تطبيـــق  علـــى  العالمـــة  com وصفحـــة 

.)oldspiceme( انستغرام

في اإلمارات العربية المتحدة

“أولد سبايس” تطلق مجموعة مجددة ومنعشة لمزيالت التعرق وجل االستحمام

اســـتضافت شـــركة يوســـف خليـــل 
المؤيـــد وأوالده يـــوم لعبـــة البـــادل 
لموظفيهـــا فـــي بادل بـــي إن الكائن 

أول  هـــذا  يعتبـــر  النويـــدرات.  فـــي 
إلشـــراك  اســـتضافته  يتـــم  حـــدث 

الموظفين في رياضة جديدة.

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنـــه 
مـــن   93 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت 
أذونـــات الخزانـــة الحكوميـــة الشـــهرية 
التي يصدرها مصرف البحرين المركزي 

نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلـــغ قيمة هـــذا اإلصـــدار 100 مليون 
 12 اســـتحقاق  لفتـــرة  بحرينـــي  دينـــار 
شهًرا، تبدأ فـي 23 يونيو 2022 وتنتهي 
في 22 يونيو 2023، كما بلغ معدل سعر 

الفائـــدة علـــى هـــذه األذونـــات 4.66 % 
مقارنة بســـعر الفائدة 3.25 % لإلصدار 

السابق بتاريخ 21 أبريل 2022.
وبلـــغ معدل ســـعر الخصـــم 95.496 % 
وتـــم قبـــول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 
95.235 %.  علًمـــا أنه قـــد تمت تغطية 
اإلصدار بنســـبة 121 %. وبلـــغ الرصيد 
القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار 

ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

“يوسف المؤيد وأوالده”
تستضيف يوم لعبة البادل لموظفيها

100 مليون دينار إلصدارات أذونات الخزانة الشهرية

“زين البحرين” تقدم “البرودباند المنزلي الفايبر” فائقة السرعة
بإيجار شهري مجانا لمدة 6 أشهر عند التحويل لشبكتها

أعلنـــت زيـــن البحريـــن، عـــن عرضهـــا 
البرودبانـــد  لخدمـــة  المميـــز  الجديـــد 
المنزلـــي الفايبـــر، الذي يمنـــح العمالء 
الجـــدد الذين يقومـــون بالتحويل من 
الشبكات األخرى بإيجار شهري مجاًنا 

لمدة 6 أشهر على باقات مختارة.
ســـيمنح هذا العـــرض العمـــالء الجدد 
الذين يقومون بتحويل شـــبكتهم إلى 
زيـــن البحريـــن 6 أشـــهر مـــن اإليجـــار 
المجانـــي المميـــز لخدمـــة البرودبانـــد 
سيســـتمتعون  إذ  الفايبـــر،  المنزلـــي 
وســـرعات  محـــدودة  غيـــر  ببيانـــات 
تنزيل تصل إلى 1 جيجابايتو سرعات 
تحميـــل تصـــل إلـــى 500 ميجابايـــت. 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـيحظى العمالء 
 )OSN( باشـــتراك مجاني في تطبيـــق

لمـــدة عـــام كامل، إلـــى جانـــب بيانات 
إضافية لخطوط الموبايل طوال مدة 

اشتراكهم في خدمة الفايبر.
ويتوافـــر نفـــس العـــرض مـــع خدمـــة 
البرودباند المنزلي )5G(، إذ سيستمتع 
بتحويـــل  يقومـــون  الذيـــن  العمـــالء 
خدمة شبكة )5G( إلى زين البحرين 6 
أشـــهر من اإليجار المجاني واإلنترنت 
عالي الســـرعة وبيانات غير محدودة، 
وبـــث فـــي تطبيـــق )OSN( لمـــدة عام 
كامل. كما ســـيحصل العمـــالء على ما 
يصل إلى شريحتين )SIM 2( إضافية 

مجاًنا. 
للتســـويق  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
والمبيعـــات لألفراد فـــي زين البحرين 
عمـــار الكتبـــي “توفـــر زيـــن البحريـــن 

أحـــدث التقنيـــات المتطـــورة لتقديـــم 
 )5G( خدمات شـــبكة الجيـــل الخامس
وبرودبانـــد الفايبر فائقة الســـرعة في 
شـــتى أنحاء مملكـــة البحريـــن، وذلك 
انترنـــت  بتجربـــة  ليســـتمتع عمالؤنـــا 
مختلـــف  اســـتخدام  عنـــد  مميـــزة 
للعمـــل  الالزمـــة  الرقميـــة  المنصـــات 
الترفيهّيـــة  والتطبيقـــات  والدراســـة 
اإللكترونيـــة  األلعـــاب  مســـتخدمي  و 
انقطـــاع.  ودون  وسالســـة  بســـرعة 
وعليـــه، يســـرنا اإلعـــالن عـــن عـــرض 
اإليجار المجاني لمدة 6 أشهر للعمالء 
الجـــدد الذين يقومـــون بالتحويل من 

شبكات مزودي الخدمة اآلخرين”.
ويمكن للعمالء التحويل من الشبكات 
األخـــرى دون أي فتـــرة تعطـــل، ودون 

الشـــبكة  فـــروع  إلـــى زيـــارة  الحاجـــة 
زيـــن  فـــروع  أو  الحاليـــة  المشـــغلة 
البحرين إذا لم يرغبوا في ذلك. وبعد 
انقضاء فترة 6 األشهر المجانية، تبدأ 
أســـعار الباقات من 5.5 دينار بحريني 
شـــهرًيا للعـــام األول. ويمكـــن للعمالء 
تســـجيل اهتمامهم بباقـــات التحويل 
لخدمـــة البرودبانـــد المنزلـــي )5G( أو 
الفايبـــر من خـــالل زيـــارة تطبيق زين 
البحريـــن أو الموقـــع اإللكتروني لزين 
https://www.bh.zain. البحريـــن: 
com/en/home-broadband. لمزيد 
االتصـــال  الرجـــاء  المعلومـــات،  مـــن 
برقـــم 36107555، أو إرســـال رســـالة 
عبـــر تطبيـــق )WhatsApp( على رقم 

.36107999

المحرر االقتصادي
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تستمر فترة تقديم الطلبات للبرنامج حتى نهاية أغسطس 

باستخدام بطاقات الخصم

“باس”: فتح باب التسجيل لهندسة صيانة الطائرات للعام 2022 - 2023

“إيزي بي” و “لولو للصرافة” تمكنان من تحويل أو شراء العمالت األجنبية

أعلــن مركــز بــاس لتدريــب هندســة الطائــرات )BAETC( عــن فتح باب 
للعــام  الطائــرات  صيانــة  هندســة  رخصــة  علــى  للحصــول  التســجيل 
األكاديمي 2023-2022. وتستمر فترة تقديم طلبات االلتحاق لخريجي 
الثانويــة العامــة والطلبــة الذين تزيد أعمارهم عــن 16 عاًما، ذلك حتى 

نهاية أغسطس الُمقبل.

ويتمتع مركز باس بتاريخ حافل ُممتد 
لحوالـــي عقدين من الزمـــن في مجال 
تدريب وتخريج مهندســـي الطائرات. 
اختبـــارات  بإجـــراء  المركـــز  ويقـــوم 
طلبـــات  لمقدمـــي  القبـــول  ومقابـــالت 
التســـجيل فـــي برنامـــج إعـــداد رخص 
 EASA Part 66( مهندســـي الطائـــرات
B1/B2 –(، ويتوجـــب علـــى كل طالب 
وكذلـــك  والمقابلـــة،  االختبـــار  اجتيـــاز 
اجتيـــاز الفحـــص الطبـــي للعمـــل فـــي 
هذا المجـــال. وُيوفر مركز بـــاس ِمنًحا 
دراسية جزئية تتراوح بين 10 % إلى 
25 % لجميـــع المتقدميـــن، كمـــا يبـــادر 
بتوفير منح دراســـية للطلبة الدوليين 

من خارج مملكة البحرين.
وســـيحظى الطلبـــة المنتســـبين للمركز 

نظريـــة  جوانـــب  يتضمـــن  بتدريـــب 
علـــوم  وتشـــمل  متنوعـــة،  وعمليـــة 
والديناميـــكا  والفيزيـــاء  الرياضيـــات 
الهوائية للطائرات وتدريبات الصيانة. 
وُيقدم مركز باس دورات تدريبية على 
عدة أنـــواع من الطائـــرات، إضافة إلى 
برنامـــج التحويـــل وعدد مـــن البرامج 

والدورات الخاصة.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
خدمـــات مطـــار البحريـــن محمد خليل 
“ُيســـاهم مركز بـــاس لتدريب هندســـة 
الطائـــرات بدور حيـــوي ومتواصل في 
إعـــداد كفـــاءات جديدة من مهندســـي 
الطائـــرات، إذ يقـــدم مجموعة متنوعة 
من الـــدورات المتخصصة مـــع برنامج 
ويتتابـــع  ســـنوات.   4 مدتـــه  تدريبـــي 

التزامنـــا تجـــاه توفير برامـــج ُمتطورة 
بمـــا يتماشـــى مـــع احتياجـــات قطـــاع 
الطيـــران، ونعمـــل على صقـــل مهارات 
للتعلـــم  بفـــرص  وتزويدهـــم  الطلبـــة 

والتطّور بشكل مستمر”.
بـــاس لتدريـــب هندســـة  وُيعـــد مركـــز 
برامـــج  ُمقـــدم   )BAETC( الطائـــرات 
تدريبية معتمد دولًيـــا، ويتبنى أحدث 
صيانـــة  علـــى  للتدريـــب  التقنيـــات 

الطائـــرات. ويعتبـــر مركـــز بـــاس ثانـــي 
جهـــة تدريبية خـــارج منطقـــة االتحاد 
األوروبي واألول على مســـتوى الشرق 
األوســـط وآســـيا بحصوله على اعتماد 
الوكالـــة األوروبيـــة لســـالمة الطيـــران، 
 EASA( رقـــم  تحـــت  مســـجل  وهـــو 
برنامـــج  المركـــز  ويقـــدم   .)147.002
الطائـــرات  مهندســـي  رخـــص  إعـــداد 
وكذلـــك   ،)EASA Part 66 – B1/B2(
برامـــج التدريـــب على أنـــواع طائرات 
أن  ُيذكـــر   .A330و  A320 اإليربـــاص 
مركـــز باس حاصل علـــى االعتراف من 
هيئـــة جودة التعليم والتدريب بمملكة 

البحرين.
بإمـــكان الراغبيـــن بااللتحـــاق لمركـــز 
الطائـــرات،  لتدريـــب هندســـة  بـــاس 
التســـجيل عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي 
www.baetc.org أو باالتصال على 
الرقم 17321875 أو بإرسال الطلب 
اإللكترونـــي  البريـــد  إلـــى  ُمباشـــرة 

.baetc@bas.com.bh

تعاونـــت إيـــزي بـــي – شـــركة تقديـــم 
فـــي  بهـــا  الموثـــوق  البيـــع  خدمـــات 
البحرين، من أجـــل تقديم راحة أكبر 
للعميـــل، مع لولو للصرافة – الشـــركة 
الرائـــدة في مجـــال التحويـــل المالي 
لمنـــح   - البحريـــن  فـــي  والصرافـــة 
العمـــالء فرصـــة تحويل األمـــوال أو 
شـــراء العمالت األجنبية باســـتخدام 

بطاقات الخصم المباشر. 
وتعد هذه الخطـــوة جزءا من عملية 
التحول الرقمي الذي تلتزم بها شركة 
لولو للصرافة من أجل تحقيق الرؤية 

االقتصادية غير النقدية. 
ومـــع إدخـــال هـــذه الخدمة، لـــم يعد 

عـــن  للبحـــث  اآلن  بحاجـــة  العمـــالء 
جهـــاز صـــراف آلـــي أو االنتظار ضمن 

الطابـــور للســـحب النقـــدي مـــن أجـــل 
إرســـال األمـــوال إلـــى أحبائهـــم فـــي 
يمكنهـــم  ذلـــك،  مـــن  وبـــدال  الوطـــن. 
ببســـاطة زيـــارة أي فـــرع مـــن فـــروع 
المعاملـــة  وإجـــراء  للصرافـــة  لولـــو 
باســـتخدام بطاقات الخصم الخاصة 
فـــي  بنـــك  أي  مـــن  والصـــادرة  بهـــم، 
البحريـــن، كمـــا يمكـــن للعمالء شـــراء 
العمالت األجنبية باســـتخدام بطاقة 
الخصـــم الخاصة بهم، مـــا يجعل من 
العمليـــة أســـرع وأكثر شـــفافية ومن 

دون متاعب.

 محمد خليل



business@albiladpress.com

األربعاء 22 يونيو 2022 - 22 ذو القعدة 1443 - العدد 4999
17

أعلنت شـــركة ممتلكات البحرين القابضة 
الســـيادي  الثـــروة  “ممتلـــكات”، صنـــدوق 
لمملكـــة البحريـــن، عـــن نتائجهـــا الماليـــة 
حدة للســـنة المنتهية في 31 ديسمبر  الموَّ
خاللهـــا  مـــن  ســـجلت  والتـــي  2021م، 
أعلى صافي ربح منذ إنشـــائها. وشـــهدت 
البيانات المالية غيـــر الموحدة لممتلكات 
والتـــي تعكـــس نتائـــج ممتلـــكات ككيـــان 
 45.6 بلغـــت  أربـــاح  تســـجيل  مســـتقل 
مليـــون دينـــار بحرينـــي مقارنة بخســـارة 
بلغت 550.7 مليـــون دينار بحريني للعام 
2020. وتم دفع 20 مليون دينار بحريني 
للمســـاهم لغرض المساهمة في الميزانية 
العامة للدولة. كما بلغت توزيعات األرباح 
خالل العـــام 63.3 مليون دينـــار بحريني 
مقارنة بـ 49.2 مليون دينار بحريني لعام 
2020، كمـــا بلغـــت األرباح قبل احتســـاب 
خســـائر االضمحـــالل 71.3 مليـــون دينار 
دينـــار  مليـــون   68.3 مقابـــل  بحرينـــي 

بحريني لعام 2020.
 وقد شـــهدت النتائـــج الماليـــة لمجموعة 
ممتلكات تحســـًنا ملحوًظـــا مقارنة بالعام 
فيـــروس  بجائحـــة  تأثـــر  الـــذي  الســـابق 

كورونا )كوفيد19-(، حيث حققت النتائج 
المالية الموحدة للمجموعة والتي تشمل 
نشـــاطات ممتلكات وشـــركات محفظتها 
صافـــي ربـــح موحـــد قـــدره 329 مليـــون 
دينـــار بحرينـــي فـــي عـــام 2021 مقارنـــة 
 528 بلغـــت  موحـــدة  خســـارة  بصافـــي 
ُيعـــزى  حيـــث   ،2020 عـــام  فـــي  مليـــون 
التحســـن الملحـــوظ فـــي صافـــي النتائج 
األداء  تحســـن  إلـــى  أساســـية  بصـــورة 
التشـــغيلي لشـــركة ألبا، إحدى الشـــركات 
وانخفـــاض  المجموعـــة،  فـــي  الرئيســـية 

خسائر االضمحالل. 
وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 34 

% مـــن 1.6 مليار دينار بحريني في 
عـــام 2020 إلـــى 2.2 مليـــار دينار 

بحريني فـــي عام 2021، والتي 
تعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع 

أسعار سوق لندن للمعادن.
 تعليًقا على هذه النتائج المالية، 

قال الشـــيخ خالد بن عبد هللا 
آل خليفـــة، نائـــب رئيـــس 

مجلس الوزراء ووزير 
التحتيـــة  البنيـــة 

رئيـــس مجلس إدارة ممتلكات: “شـــهدت 
تعافًيـــا  ممتلـــكات  محفظـــة  شـــركات 
ملحوًظـــا خـــالل العـــام 2021، األمر الذي 
أدى بـــدوره إلـــى تعزيـــز النتائـــج الماليـــة 
لمجموعة ممتلكات والمســـاهمة في دفع 
عجلـــة النمـــو االقتصـــادي التي تشـــهدها 
مملكـــة البحريـــن بقيادة حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ملـــك البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه، 

وبمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف ومتطلبـــات 
رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 التي 
تحظـــى بمتابعـــة وإشـــراف مباشـــر علـــى 
تنفيذهـــا من لدن صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، ولي 
رئيـــس  الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد 
مجلس التنمية االقتصادية حفظه هللا”.

من جانبه، صرح خالد الرميحي، الرئيس 
“ســـجلت  بقولـــه:  لممتلـــكات  التنفيـــذي 

ممتلـــكات أعلـــى صافي ربح منـــذ تاريخ 
تأسيســـها، وذلك نتـــاج الدعم الالمحدود 
لـــدن حضـــرة  الـــذي تلقـــاه الشـــركة مـــن 
صاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، 
واتســـاًقا مع السياسات االقتصادية التي 
تنتهجها حكومة مملكة البحرين برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء”.
وأكد الرميحـــي أن تطبيق اســـتراتيجية 
والتـــي  لممتلـــكات  الجديـــدة  االســـتثمار 
الفعالـــة  الملكيـــة  نمـــوذج  علـــى  تعتمـــد 
الســـتخراج القيمـــة من أصـــول محفظة 
الشـــركة مـــن خـــالل اإلدارة التشـــاركية 
والتمثيـــل الفعال ضمن مجالس اإلدارة 
وتقديم الخبرات االستراتيجية، كان 
من إحـــدى ثمارها هـــو تحقيق هذا 
اإلنجـــاز غيـــر المســـبوق في 

تاريخ الشركة. 
وقد ســـجلت ألبا 
ربـــح  صافـــي 
للعام  قياسي 
 452 بلـــغ 
ن  مليـــو

دينار بحرينـــي مقارنة بصافي ربح قدره 
العـــام  فـــي  9.8 مليـــون دينـــار بحرينـــي 
الســـابق، حيـــث تعود الزيـــادة في صافي 
الربح بشـــكل أساســـي إلى ارتفاع أســـعار 
األلمنيوم في سوق لندن للمعادن في عام 
2021، إلـــى جانب زيادة اإلنتاج وارتفاع 
حجـــم المبيعـــات الناجمـــة عـــن توســـعة 
الخـــط الســـادس للشـــركة. باإلضافة إلى 
ذلك، فقد شـــهد قطـــاع الطيران انتعاًشـــا 
طفيًفـــا بســـبب رفع قيود الســـفر مما أدى 
إلى زيادة مبيعات تذاكر طيران الخليج.

كما واصلت الشـــركات الزميلة الرئيســـية 
للمجموعـــة، وهي بنـــك البحرين الوطني 
الســـلكية  البحريـــن لالتصـــاالت  وشـــركة 
والالســـلكية )بتلكو( تحقيق نتائج قوية، 
فقـــد بلغـــت حصـــة المجموعة مـــن أرباح 
 22.6 الوطنـــي  البحريـــن  وبنـــك  بتلكـــو 
مليون دينار بحريني و21.9 مليون دينار 
بحريني علـــى التوالي لعام 2021 مقارنة 
بــــ 20.3 مليـــون دينـــار بحرينـــي و 10.8 
مليـــون دينار بحريني خـــالل العام 2020 

على التوالي.

“ممتلكات” تعلن نتائجها المالية لعام 2021 بتسجيل أعلى صافي ربح منذ إنشائها
ساهمت بـ 20 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة

ـــار ـــون دين ـــت 45.6 ملي ـــا بلغ ـــّجل أرباًح ـــكات” تس ـــدة لـ“ممتل ـــر الموح ـــة غي ـــات المالي  البيان

2021 خــــال  ــار  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن دي مــلــيـــــــــــــــــــــــار   2.2 إلــــى  اإليـــــــــرادات  ــاع  ـــ ـــ ـــ ــف ارت

نظمت هيئة البحرين للســياحة والمعارض أمس جولة ســياحية لوســائل اإلعالم في 
سوق المنامة بهدف تسليط الضوء على سوق المنامة كأحد أهم المقاصد السياحية 
فــي البحريــن ولتعريــف المشــاركين بأحــدث المعطيــات ذات الصلة بمشــروع تطوير 
ســوق المنامة القديمة.  وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج جوالت ســوق المنامة الذي 

أطلقته هيئة البحرين للسياحة والمعارض أخيرا.

وبهذه المناســـبة صـــرح الرئيس التنفيذي 
للهيئة ناصر قائدي قائاًل “وزارة الســـياحة 
تضع مســـألة إحياء وتطور سوق المنامة 
وتنشـــيطها ســـياحًيا وتجارًيـــا فـــي صلب 
اهتماماتها، وتعمل على تســـريع استعادة 
ســـوق المنامة مكانتها التي تســـتحق في 
صدارة المقاصد الســـياحية على مستوى 
البحريـــن والخليـــج العربـــي”، موضًحا أن 
ســـوق المنامة واحدة من أقدم األســـواق 
التجاريـــة فـــي المنطقـــة، ومنهـــا انطلقت 
الكثير مـــن تجارات العائـــالت البحرينية، 
التراثيـــة”،  المبانـــي  مـــن  الكثيـــر  وتضـــم 
مضيًفا “وتنتشـــر فيها دور عبادة مختلفة 
تجسد التعايش والتآخي الحضاري الذي 
كان ســـائدا فـــي البحريـــن عبـــر العصـــور، 
للـــزوار  األول  الجـــذب  مركـــز  وتعتبـــر 
والســـياح من الخليـــج العربـــي والمنطقة 

والعالم”.

وذكـــر قائـــدي أن مـــن المشـــروعات التـــي 
تخطط الهيئة إلقامتها في السوق سينما 
خارجيـــة، و “أســـبوع البحريـــن للتصميم” 
الـــذي تعمـــل الهيئـــة مـــع جمعيـــات فنيـــة 
لجـــذب فنانيـــن إقليميين للمشـــاركة فيه، 
وذلـــك خـــالل النصـــف الثانـــي مـــن العـــام 
الجـــاري، موضًحـــا أن برنامـــج الفعاليـــات 
الحافل هذا هو جزء أساسي من مشروع 
تطويـــر ســـوق المنامـــة، ويســـير جنبا إلى 
جنـــب مع جهود إعادة إحياء بعض بيوته 
وتطويـــر  معالمـــه،  ومختلـــف  ومتاجـــره 
الســـاحات فيـــه مثـــل ســـاحة الطواويش، 
ودراســـة تخصيـــص أماكن فيـــه كمواقف 
للســـيارات ومرافـــق عامـــة، وغيرهـــا مـــن 
الـــزوار  تطلعـــات  تلبـــي  التـــي  الخدمـــات 
والســـياح مـــن جهـــة، وتجـــار الســـوق من 

جهة أخرى.
يشـــار الـــى أن ســـوق المنامة تمثـــل جزءا 

مهما من برنامج جدول الفعاليات الحافل 
الـــذي تنظمـــه هيئة الســـياحة طيلة العام، 
والمكان األنسب لتنفيذ مبادرات سياحية 
نوعيـــة جاذبـــة، وجـــزءا مهما مـــن تاريخ 
البحرين التجـــاري والثقافي واالجتماعي 
والحضـــاري، ووجهة أساســـية على قائمة 

الزوار والسياح.

معلومات عن مشروع تطوير سوق المنامة

يهدف هذا المشـــروع لمنح ســـوق المنامة 
تصميمـــا عصريـــا ُمســـتوحى مـــن العراقة 
البحرينيـــة  الهويـــة  ليعكـــس  البحرينيـــة 

والتراث األصيل.
واألعمـــال جاريـــة علـــى تطويـــر واجهات 
والفتات المحالت التجارية، التي تشـــمل 

275 محـــاًل تجارًيـــا تقـــع علـــى 5 شـــوارع 
رئيســـة على محيط الســـوق، وهي شارع 
شـــارع  البحريـــن،  بـــاب  شـــارع  المتنبـــي، 

الشـــيخ عبـــدهللا، شـــارع التجار، وشـــارع 
ولي العهد في سوق المنامة.

وســـيعطي مشروع تطوير ســـوق المنامة 

الحالـــي،  للموقـــع  كلًيـــا  جديـــدا  مظهـــرا 
الُمرفقـــات  تحســـين  فـــي  وسُيســـاهم 
والخدمات الحالية باعتبار السوق موقعا 
سياحيا ُمهما. وسُيساهم كذلك المشروع 
وبذلـــك  الحاليـــة،  الُمرفقـــات  بتطويـــر 
خدمـــات  مـــن  المســـتأجرون  سيســـتفيد 

أفضل.
وتتألـــف لجنـــة تطويـــر ســـوق المنامة من 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  عـــن  ممثليـــن 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، وهيئـــة 
وهيئـــة  واآلثـــار،  للثقافـــة  البحريـــن 
التخطيـــط والتطويـــر العمراني، ومجلس 
التنمية االقتصادية، ومحافظة العاصمة، 
ومجلـــس أمانة العاصمة إلـــى جانب عدد 

من تجار سوق المنامة.

“جولة لإلعالميين” تستكشف سوق المنامة كأحد أهم المقاصد السياحية بالبحرين
تضم الكثير من المباني التراثية ودور عبادة مختلفة تجسد التعايش الحضاري

أكد النائب الثانـــي لرئيس غرفة البحرين، 
اعتـــزازه  الكوهجـــي،  عبدالجبـــار  محمـــد 
التـــي  واالقتصاديـــة  الثنائيـــة  بالعالقـــات 
بجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  تربـــط 
قيرغيزســـتان، داعيـــًا الجمهوريـــة لزيـــادة 
آفاق التجارة البينية بين البلدين من خالل 
إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على 
زيـــادة حجـــم التبـــادل التجـــاري وتبـــادل 
الزيارات بين الوفود االقتصادية، الســـيما 
في ظل المقومات والفرص االســـتثمارية 
الواعـــدة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن. جـــاء 
ذلـــك خـــالل اســـتقباله ببيت التجـــار وزير 
خارجية جمهورية قيرغيزستان، جينبيك 
كولوبايف، وبحضور أحمد صباح الســـلوم 
عضـــو المكتـــب التنفيـــذي، يوســـف صالح 
الدين إبراهيم عضو مجلس اإلدارة، أحمد 
يوسف علي عضو مجلس اإلدارة، والقائم 
بأعمال الرئيس التنفيذي عبدهللا السادة.

واســـتعرض النائب الثاني لرئيس الغرفة، 

عددًا مـــن التصـــورات والمقترحـــات التي 
من شأنها المساهمة برفع معدالت التجارة 
البينيـــة، منهـــا تبـــادل الزيـــارات التجارية 
المرئيـــة؛  الثنائيـــة  االجتماعـــات  وإقامـــة 
لبحـــث وتذليـــل العقبات، إلـــى جانب فتح 
الخطوط المباشـــرة للسفر إلى الجمهورية 

القيرغيزية، باإلضافة إلى إقامة الفعاليات 
االقتصادية المشتركة للتعريف والترويج 
لفـــرص االســـتثمار المتاحـــة فـــي البلديـــن 
الصديقيـــن، مؤكـــدًا مـــا تتميـــز بـــه البيئـــة 
االســـتثمارية فـــي المملكـــة مـــن محفزات 
وتســـهيالت عديدة تمنحها للمســـتثمرين، 

والتـــي ُتعتَبـــر بوابة مهمة لدخول أســـواق 
المنطقة. وأشـــار إلـــى أن “الغرفة “ كممثل 
االســـتعداد؛  أتـــم  علـــى  الخـــاص  للقطـــاع 
لبحث فرص الشـــراكة والتعاون التجارية 
مـــع الجمهوريـــة القيرغيزيـــة واســـتقطاب 
بهـــدف  الخبـــرات  وتبـــادل  االســـتثمارات 

للقطـــاع  المكاســـب  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق 
الخاص واالقتصـــاد الوطني، مؤكدًا رغبة 
غرفة البحرين في تنمية العالقات الثنائية 
االقتصاديـــة  الجوانـــب  فـــي  خصوصـــا 
واالســـتثمارية والتجارية والســـياحية بما 
يخـــدم األهـــداف والتطلعـــات المشـــتركة، 

فـــي ظل مـــا يتمتع به البلـــدان من الفرص 
واإلمكانيـــات  والمقومـــات  الواعـــدة 
المتعـــددة فـــي مختلـــف القطاعـــات. ومن 
وزيـــر  كولوبايـــف  جينبيـــك  أكـــد  جانبـــه، 
خارجيـــة الجمهوريـــة القيرغيزية ترحيبه 
بتوفيـــر المعلومات والبيانـــات التي تمكن 
رجـــال األعمال والشـــركات والمؤسســـات 
المحلية من دراســـة هذه الفـــرص وبحثها 
ومـــن ثـــم إقامـــة شـــراكة اســـتثمارية مـــع 
بمشـــاريع  الـــدول  هـــذه  فـــي  المهتميـــن 
اقتصاديـــة مجدية، كما اســـتعرض الوزير 
عـــددًا عـــن المشـــاريع التنموية فـــي بالده، 
وشدد على الفرص التجارية في مجاالت 
مشـــاريع الطاقـــة الكهرومائيـــة وإمكانيـــة 
تصديـــر المياه، وتنشـــيط قطاع الســـياحة 
الستقبال السواح من جميع دول الخليج، 
وإمكانية تنشـــيط التجارة واالستثمارات 
وزيـــادة التعـــاون االقتصادي بيـــن البلدين 

الصديقين.

“الغرفة” تبحث إقامة شراكات اقتصادية مع قيرغيزستان
وزير خارجية قيرغيزستان يدعو لالستثمار بالمشاريع الكهرومائية

هبة محسن   )تصوير: خليل إبراهيم(

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة  خالد الرميحي



علي الفردان من المنامة

قـــال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني 
إن مملكـــة البحرين تربطهـــا عالقة وثيقة 
مع جمهورية الهند، إذ تعد األخيرة شريكا 
تجاريـــا مهمـــا للمملكـــة، حيـــث نمـــا حجم 
التجـــارة بين البلدين خـــالل العام الجاري 

بنحو 51 % في الربعين األول والثاني.
وجـــاء تصريـــح الوزيـــر خـــالل كلمته في 
اللقـــاء الـــذي نظمتـــه الجمعيـــة البحرينية 
الهندية، الذي شارك فيه نحو 120 مشاركا 
مـــن بينهـــم الســـفير الهنـــدي فـــي المملكـــة 

وعدد من المسؤولين وأصحاب األعمال.
وقـــال الزيانـــي “إن دول الخليـــج تطمـــح 
دوال  وإن  دول،   6 مـــع  اتفاقـــات  لعقـــد 
جديـــدة تضـــاف إلـــى القائمة مثـــل كوريا 
الجنوبيـــة”، مشـــيًرا إلـــى مفاوضـــات مـــع 
الهنـــد للتوصل إلى اتفـــاق للتجارة الحرة 
بيـــن دول الخليج والهنـــد، معربا عن أمله 

في المضي قدًما في هذا االتفاق.
 وأشـــار إلـــى أن الهنـــد كانـــت مـــن الـــدول 

المشاركة بإيجابية في اجتماعات منظمة 
التجـــارة الدوليـــة، وكانت مشـــاركتها إلى 
مـــن  الخليـــج وعـــدد  جانـــب وزراء دول 
ممثلي الدول من أنجح المشاركات خالل 

الثالثة عقود الماضية.
وتابـــع أن “البحريـــن اســـتطاعت المضـــي 
قدًما، إذ إن األســـوأ فيما يخص تداعيات 
جائحـــة كوفيـــد 19 أصبـــح مـــن الماضي، 
وأن هناك تفاؤال بشأن مستقبل االقتصاد، 
إذ أظهـــرت المؤشـــرات أن هنـــاك نموا في 
عدد السجالت التجارية بنحو 8 % خالل 
العـــام فـــي الربـــع األول من العـــام الجاري 
مقارنـــة مع نفـــس الفترة مـــن 2019، وهو 
مؤشـــر علـــى عـــودة األعمـــال والثقـــة في 

المناخ التجاري”.
وعبـــر الوزيـــر عـــن فخـــره بـــأن البحريـــن 
من الـــدول القالئل التي اتخـــذت قرارات 
حاســـمة حتـــى قبـــل اكتشـــاف أول حالـــة 
وأقـــرت   ،”19 “كوفيـــد  بفيـــروس  إصابـــة 
حزمـــة شـــاملة كان لهـــا األثـــر الكبيـــر في 
تخفيـــف تداعيـــات األزمـــة، إذ لـــم تضطر 

البحريـــن إلـــى اإلغـــالق الكامل بـــل حتى 
حركة الطيران الجوي اســـتمرت رغم كل 

الظروف. 
 وتحـــدث عـــن تغييـــرات شـــهدها القطاع 
التجـــاري بفعل الجائحـــة، إذ أصبح رجال 
األعمـــال أكثر تقبال للتجـــارة اإللكترونية، 
وتعمـــل المملكة على صياغـــة أول قانون 
مؤكـــدا  اإللكترونيـــة،  للتجـــارة  شـــامل 
الوزيـــر أن القانـــون حالًيـــا فـــي المرحلـــة 

االستشارية.
وسئل الزياني خالل االجتماع بخصوص 
أن  األعمـــال  رجـــال  مـــن  عـــدد  تفضيـــل 
تكـــون البحرين انطالقـــة للمملكة العربية 
الســـعودية التي تشـــهد انفتاحا اقتصاديا 
كبيـــرا، إذ أشـــار الزيانـــي إلـــى أن أي نمـــو 
وتطـــور تشـــهده الســـوق الســـعودية فهـــو 

يدعم نمو االقتصاد البحريني.
وبيـــن الزيانـــي أن البحريـــن قامـــت بعدد 

مـــن الخطوات لتهيئـــة األرضية لمزيد من 
التكامـــل، إذ عملـــت على تقليـــص فترات 
انتظار الشاحنات وحركة النقل عبر جسر 
الملـــك فهـــد، إلـــى جانـــب العمـــل علـــى أن 
تكون البحرين محطة لوجستية للمنطقة 
مـــن خـــالل رفـــع طاقـــة المينـــاء والمطار 
إن  إذ  وجعلـــه ضمـــن منظومـــة واحـــدة، 
معظم المرافق اللوجستية للمنطقة تعمل 
بالقـــرب مـــن طاقتهـــا الكاملـــة، مـــا يخلق 

فرصـــا للبحريـــن للتقدم في هذا الســـياق، 
كمـــا قامـــت بتســـهيل تصاريـــح الدخـــول 

للمقيمين.
وأشـــار إلى أنه في فترات ماضية لم تكن 
البحرين تشارك في الترويج أو المشاركة 
في الســـعودية لتسويق السياحة المحلية 
لكـــن األمـــور اختلفـــت وبـــدأت البحريـــن 
مـــن  الكثيـــر  إن  إذ  لنفســـها،  بالترويـــج 
تـــزور  والخليجيـــة  الســـعودية  العائـــالت 

البحرين. 
من جهته، قال رئيس الجمعية البحرينية 
الهندية عبدالرحمن جمعة “إن أحد أهداف 
االســـتثمارات  اســـتقطاب  هـــو  الجمعيـــة 
الهنـــود  للمســـتثمرين  الهنديـــة، إذ يمكـــن 
واتفاقـــات  التســـهيالت  مـــن  االســـتفادة 

التجارة الحرة التي وقعتها المملكة”.
وبيـــن أن الجمعيـــة تضـــم فـــي عضويتها 
نحـــو 150 عضـــوا مـــن مختلف الشـــركات 
األعضـــاء  عـــدد  يـــزداد  إذ  والمؤسســـات، 
العالقـــات  تنامـــي  مـــع  ســـنوي  بشـــكل 

التجارية بين البلدين.

الزياني: نمو حجم التجارة بين البحرين والهند 51 % خالل 2022
مفاوضات بين نيودلهي ودول الخليج إلبرام اتفاق تجاري

عـــن  “تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق  أعلـــن 
وهـــو  فـــودز،  أمالفـــي  لمصنـــع  دعمـــه 
مصنـــع بحريني متخصص فـــي الفطائر 
والبانكيـــك؛ بهـــدف إنشـــاء خـــط إنتـــاج 
المصنـــع  منتجـــات  لمضاعفـــة  جديـــد 
صادراتـــه  وتوســـيع  مـــرات   3 بمقـــدار 
علـــى المســـتوي اإلقليمـــي، إضافـــة إلـــى 
مضاعفـــة التوظيف مـــن 33 إلى حوالي 
70 شـــخصا. ويأتـــي ذلـــك تماشـــًيا مـــع 
والتوجـــه  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 
اإلســـتراتيجي لتمكيـــن فـــي تحفيـــز كل 
القطاعـــات خصوصـــا الواعـــدة وتعزيـــز 
وإمكانـــات  الخـــاص  القطـــاع  إنتاجيـــة 

التوسع العالمي والتصدير.
هذا الدعم سيساعد “أمالفي فودز” على 
إنشـــاء خـــط إنتاج جديد سيســـاهم في 
زيادة اإلنتاج 3 مرات، إذ سيتم بيع هذه 
الفطائـــر فـــي معظـــم األســـواق المحلية 
كمـــا ســـيتم تصديرهـــا إلـــى الســـعودية، 

اإلمارات والكويت.
يذكـــر أن مصنـــع أمالفـــي فـــودز يصـــدر 
حوالي 95 % من منتجاته وسيتيح هذا 
الدعـــم الوصول إلى مزيد من األســـواق 
نســـبة  وزيـــادة  واإلقليميـــة،  المحليـــة 
التصدير لتغطي منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا ومن ثم التوسع عالمًيا.

وأكد الرئيس التنفيـــذي لصندوق العمل 
“تمكيـــن” حســـين رجـــب أهميـــة تحفيـــز 
القطـــاع الصناعـــي، الـــذي يشـــمل دعـــم 
مشـــروعات تصنيـــع األغذية فـــي مملكة 
البحريـــن الســـيما أن غالبيـــة منتجـــات 
األغذيـــة يتـــم اســـتيرادها مـــن الخارج. 
وقال “ســـنواصل دعم جميع المؤسسات 
والقطاعـــات  األحجـــام  بمختلـــف 
وبالخصوص القطاعـــات الواعدة والذي 
يشـــكل قطـــاع تصنيـــع األغذيـــة أحدها، 
لمـــا له من دور كبير في دفع عجلة النمو 

االقتصـــادي المســـتدام فـــي المملكة بما 
يتماشـــى مع خطة التعافي االقتصادي. 
المشـــروعات  هـــذه  مثـــل  دعـــم  إن 
ستســـاعد علـــى تعزيـــز مكانـــة البحريـــن 
كمركز لتصنيع األغذية يخدم األســـواق 
المحليـــة واإلقليمية والعالمية من خالل 
تلتـــزم  مبتكـــرة  بحرينيـــة  مشـــروعات 
بأعلـــى مســـتويات الجودة وتســـتعرض 
قدرات الســـوق البحرينية التي بإمكانها 
العالميـــة”.  المنتجـــات  مـــع  المنافســـة 
وقـــال المدير العام لمصنـــع أمالفي فودز 

وســـيم ســـامي “نحـــن نقدر دعـــم تمكين 
علـــى  والتوســـع  النمـــو  نحـــو  لخططنـــا 
المســـتوى العالمـــي، مـــا يعكـــس االلتزام 
بتحفيز المشـــروعات البحرينية الواعدة 
خصوًصـــا فـــي قطـــاع الصناعة، الســـيما 
فيمـــا يتعلق بتلبيـــة احتياجات الســـوق 
المتزايـــد  اإلقليمـــي  والطلـــب  المحليـــة 

لألغذية”.
مـــن  فـــودز  أمالفـــي  مصنـــع  ويعتبـــر 
المؤسســـات الرائـــدة فـــي قطـــاع تصنيع 
المواد الغذائية فـــي مملكة البحرين، مع 

إمكانـــات كبيـــرة للنمـــو والتوســـع. ويتم 
تصنيـــع منتجات مبتكـــرة عالية الجودة 
وبأســـعار تنافسية، مع االلتزام بالمعايير 
الدوليـــة للجـــودة والســـالمة فـــي إنتاج 
“أمالفـــي  منتجـــات  وتتمتـــع  األغذيـــة. 
علـــى  عاليـــة  تنافســـية  بقـــدرة  فـــودز” 
المســـتوى الدولي؛ كونها أحد المنتجات 
مكونـــات  علـــى  تعتمـــد  التـــي  القليلـــة 
عاليـــة الجودة ويتـــم تصنيعهـــا بنكهات 
وحشـــوات مختلفـــة. يأتـــي هـــذا الدعـــم 
ضمن خطـــة تمكين لتنفيذ حزمة برامج 

الدعـــم الجديـــدة والتـــي تهـــدف بشـــكل 
أساس إلحداث تأثير أكبر في االقتصاد 
الوطنـــي. وترتكـــز إســـتراتيجية تمكين 
علـــى خلق األثر فـــي االقتصـــاد الوطني 
وتلبيـــة احتياجـــات الســـوق مـــن خـــالل 
دعـــم جميـــع القطاعات مـــع التركيز على 
القطاعـــات الواعدة. وتـــم تطوير برامج 
الجلســـات  مـــن  سلســـلة  بعـــد  “تمكيـــن” 
االستشـــارية التـــي عقـــدت مـــع ممثليـــن 
مـــن مختلف القطاعات للعمل على تلبية 

متطلبات السوق.

“تمكين” يدعم مصنع “أمالفي فودز” لمضاعفة الطاقة اإلنتاجية والتوظيف والتصدير
تماشيا مع الخطة االستراتيجية لمساعدة المؤسسات في التوسع عالميا
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أعلنت الجامعة الملكية للبنات، مؤسســـة 
التعليم العالي الرائدة في مملكة البحرين 
المكرســـة للنهـــوض بالمـــرأة، عـــن إطالق 
بكالوريـــوس  متطـــور،  جديـــد  برنامـــج 
العلـــوم فـــي اإلعـــالم الرقمـــي والتقنيات 
التفاعلية. وســـيبدأ البرنامج في سبتمبر 
2022، والتســـجيل والقبول مفتوح اآلن 
للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

.2023 - 2022
وأعـــرب منســـق البرنامج همـــام اآلغا عن 
فخـــره بإطـــالق هـــذا البرنامـــج المتميـــز 
والفريـــد من نوعـــه في مملكـــة البحرين، 
الذي يتماشـــى مـــع اســـتراتيجية التنمية 
الوطنيـــة للبحرين “رؤية البحرين 2030” 
والخبـــرة  بالمعرفـــة  الطالبـــات  لتزويـــد 
ذات الصلـــة ومســـاعدتهن على اكتســـاب 
الجامعـــة  وتلتـــزم  المســـتقبل.  مهـــارات 
بتطويـــر المهارات التي تحتاجها الســـوق 

من خالل توفير متخصصين في اإلعالم 
الرقمـــي والتقنيات التفاعليـــة في مملكة 
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 

واألسواق الدولية.
وأضاف اآلغا أن مدة البرنامج 4 سنوات 
أكاديمية وبها 132 وحدة دراسية. يهدف 
البرنامـــج إلـــى إعـــداد الخريجـــات لتلبية 
احتياجات الســـوق الفورية في الوسائط 
المتعـــددة التفاعليـــة وتصميـــم وتطويـــر 
المواقـــع اإللكترونيـــة وتصميم تطبيقات 
الرقمـــي  والفيديـــو  المحمولـــة  األجهـــزة 
والرســـوم ثنائية وثالثية األبعاد والواقع 
االفتراضي وتصميم األلعاب والوســـائط 
االجتماعية، والتسويق الرقمي، وتجربة 

المستخدم وواجهة االستخدام.
ويشـــتمل هـــذا البرنامـــج الفريـــد متعـــدد 
دراســـية  دورات  علـــى  التخصصـــات 
فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات والتصميـــم 

التفاعليـــة  والتقنيـــات  اإلبداعـــي 
والرقميـــة والتســـويق الرقمـــي واالتصال 
الجماهيـــري. ويمّكـــن البرنامـــج الطالبات 
مـــن ترك بصمة في مجـــال العالم الرقمي 
ليصبحـــن مؤهـــالت فـــي المجـــاالت التي 
يخترنها من خالل دورات تعليمية جيدة 
التنظيم ُتدرس في بيئة تعليمية ممتازة 
بمســـاعدة أعضاء هيئـــة تدريس دوليين 
ومختبـــرات كمبيوتر وبنيـــة تحتية ذات 

مستوى عالمي.
وتشمل الوظائف التي تتوقع الخريجات 
مصممـــة  التخـــرج  بعـــد  بهـــا  االلتحـــاق 
للوســـائط التفاعليـــة المتعـــددة، مصممـــة 
ونظـــام  اإللكترونيـــة  للمواقـــع  ومطـــورة 
إدارة المحتـــوى )CMS(، مصممـــة تجربة 
  /UX( االســـتخدام  المســـتخدم وواجهـــة 
UI(، مصممة ومطـــورة لأللعاب ومصممة 
للمحتوى اإللكتروني والصحافة الرقمية، 

الهاتـــف  تطبيقـــات  ومطـــورة  مصممـــة 
المحمول، مصممة للرسوم ثنائية األبعاد/  
ثالثية األبعاد، مصممة للواقع االفتراضي 
ثنائـــي/  ثالثي األبعـــاد، مصممة للمؤثرات 

البصرية والرســـوم، منتجـــة للفيديوهات 
الرقميـــة، أخصائيـــة وســـائط اجتماعيـــة، 
أخصائية تســـويق رقمي، متخصصة في 

التجارة اإللكترونية والمزيد من ذلك.
بهـــذا  المهتمـــات  الفتيـــات  ندعـــو جميـــع 
البرنامـــج الجديـــد الفريـــد مـــن نوعه إلى 
 www.ruw.edu.bh زيارة موقع الجامعة
وحســـابات وســـائل التواصل االجتماعي 
للطالبـــات  يمكـــن  بالجامعـــة.  الخاصـــة 
الراغبـــات في االلتحاق بالجامعة الملكية 
للبنـــات التواصـــل مع موظفي التســـجيل 
والقبـــول الذيـــن ســـيقومون بالمســـاعدة 
خـــالل  مـــن  االستفســـارات  علـــى  والـــرد 
What-  المراســـلة المباشـــرة على تطبيق
sApp رقـــم )973+( 38898800 أو مـــن 
خالل خدمة الدردشـــة الحيـــة المتوافرة 
علـــى موقع الجامعـــة اإللكترونـــي أو عن 
admit@ruw. .طريق البريـــد اإللكتروني

edu.bh. قـــد تكون هنالـــك فرصة لالتي 
يســـجلن مبكـــًرا التأهـــل لالســـتفادة مـــن 
المنـــح الدراســـية الجزئيـــة التـــي تغطـــي 
الدراســـية.  الرســـوم  مـــن  مئويـــة  نســـبة 
كمـــا يجـــب علـــى المتقدمـــات المؤهـــالت 
للحصـــول على منحـــة RUW إظهار دليل 
على أنهن يتمتعن بمستوى أكاديمي عال 

في درجاتهن بالمدرسة الثانوية.
يذكـــر أن الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات هـــي 
أول جامعـــة خاصـــة في مملكـــة البحرين 
تحصـــل علـــى االعتمـــاد المؤسســـي مـــن 
مجلـــس التعليـــم العالـــي )HEC(. كما أنها 
معتـــرف بها لـــدى وزارة التربية والتعليم 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية لبرامج 
البكالوريـــوس، ودولـــة الكويـــت لبرامـــج 
البكالوريـــوس فـــي كليـــة العلـــوم المالية 
والتجاريـــة، ووزارة التعليـــم العالـــي فـــي 

سلطنة عمان لجميع البرامج.

الجامعة الملكية للبنات تطلق برنامجا جديدا متطورا
بكالوريوس العلوم في اإلعالم الرقمي والتقنيات التفاعلية

همام اآلغا
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المحرر االقتصادي

أظهـــرت تقديـــرات الحســـابات القوميـــة الصـــادرة 
عـــن هيئة المعلومـــات والحكومـــة االلكترونية، نمو 
الناتـــج المحلي اإلجمالي لمملكـــة البحرين 5.54 % 
باألسعار الثابتة و19.67 % باألسعار الجارية خالل 
الربـــع األول 2022. ويتضح فـــي التقرير التفصيلي 
أن النمـــو اإليجابـــي يعود إلى االرتفـــاع الذي حققه 
القطـــاع غيـــر النفطـــي بمقـــدار 7.78 % باألســـعار 
مدعوًمـــا  الجاريـــة  باألســـعار   % و16.20  الثابتـــة 
باالنتعاش في نشـــاط الفنادق والمطاعم الذي أبدى 
تحســـنا في أدائه االقتصادي مســـجال نمـــوا وقدره 
26.57 % باألســـعار الثابتـــة و35.23 % باألســـعار 
الجارية. بينما تراجـــع القطاع النفطي بمعدل 4.74 
 %  42.23 بمقـــدار  وارتفـــع  الثابتـــة  باألســـعار   %

باألسعار الجارية مقارنة بالربع المماثل من 2021.
وبّيـــن التقريـــر امتـــداد نتائـــج النمـــو علـــى جوانب 
اقتصاديـــة غيـــر نفطيـــة أخـــرى حيـــث شـــهد قطاع 

المواصـــالت واالتصـــاالت نمـــًوا بمقـــدار 15.77 % 
باألســـعار الثابتة وبنحو 3.93 % باألسعار الجارية، 
وحقق نشاط الكهرباء والماء ارتفاًعا بنسبة 12.25 
% باألســـعار الثابتـــة، وتراجعـــا طفيفـــا يقـــدر بنحو 
1.42 % باألســـعار الجاريـــة، كمـــا نمـــت الخدمـــات 
الحكومية األخرى بنســـبة 9.72 % باألسعار الثابتة 

و4.55  % باألسعار الجارية.
وشـــهدت الصناعـــات التحويليـــة نمًوا بنســـبة 5.34 
%  باألســـعار الثابتـــة والجاريـــة علـــى التوالي، في 
حيـــن ارتفـــع نشـــاط العقـــارات وخدمـــات األعمـــال 
 %  3.53 و  الثابتـــة  باألســـعار   %  4.71 بنســـبة 
باألســـعار الجاريـــة، وحققت الخدمـــات االجتماعية 
والشـــخصية األخـــرى نمـــوا إيجابيـــا بلـــغ 4.27 % 

باألسعار الثابتة و0.40 % باألسعار الجارية.
وأظهـــرت النتائـــج ارتفـــاع نشـــاط الزراعـــة وصيـــد 
األســـماك بواقـــع 3.86 % باألســـعار الثابتـــة و1.16 

% باألســـعار الجارية. في حين حقق نشـــاط البناء 
 % و5.06   %  2.97 بنســـبة  ارتفاعـــا  والتشـــييد 
باألسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما بالنسبة 
 % 1.57 نمـــا بنســـبة تبلـــغ  التجـــارة فقـــد  لنشـــاط 
باألســـعار الثابتـــة و1.93 % باألســـعار الجارية. في 
مقابل ذلك شـــهدت الخدمـــات التعليمية الحكومية 
والخاصـــة تراجعـــا طفيًفـــا بنحـــو 0.96 % و0.34 

% باألســـعار الثابتـــة والجاريـــة، وبنفـــس الوتيـــرة 
انخفضت الخدمات الصحيـــة الحكومية والخاصة 
الثابتـــة  باألســـعار   % و4.39    %  3.93 بمعـــدل 
والجارية. وتراجع نشـــاط المناجم والمحاجر بواقع 
4.58 % باألســـعار الثابتة بينما ارتفع بنسبة 39.42 

% باألسعار الجارية.
وعند مقارنة مستوى األداء االقتصادي للربع األول 
2022 قياًســـا بالربـــع األخيـــر 2021 نجـــد أن النمـــو 
االقتصـــادي ارتفـــع أيضا بواقـــع 0.48 % و2.13 % 
باألســـعار الثابتة والجارية علـــى التوالي. وأظهرت 
النتائـــج تراجـــع القطـــاع النفطـــي بنســـبة 6.78 % 
باألسعار الثابتة بينما نمت بنسبة 9.41 % باألسعار 
الجاريـــة، وحقق القطاع غيـــر النفطي زيادة بمقدار 
2.02 % باألســـعار الثابتـــة وارتفع بنســـبة 0.86 % 

باألسعار الجارية على التوالي. 
وأشار التقرير الى نمو الخدمات الحكومية االخرى 

بنسبة 5.03 % باألسعار الثابتة في حين انخفضت 
1.5 % باألسعار الجارية، كما ارتفع نشاط الصناعة 
باألســـعار  2.51 % و0.77 %  بمعـــدل  التحويليـــة 
الثابتة والجارية على التوالي يليها نشاط العقارات 
وخدمات االعمال بمقدار 0.83 % باألســـعار الثابتة 
و1.67 % باألســـعار الجارية. ومن ثم نشـــاط البناء 
باألســـعار   % و2.31   %  0.11 بواقـــع  والتشـــييد 

الثابتة والجارية على التوالي.
وأوضحـــت النتائـــج تراجعـــا طفيفـــا فـــي الخدمات 
االجتماعية والشـــخصية األخرى حيث بلغت 0.47 
باألســـعار   % 0.03 وبنســـبة  الثابتـــة  باألســـعار   %
الجاريـــة. وانخفـــض نشـــاط التجـــارة بواقـــع 0.86 
% باألســـعار الثابتـــة في حين نما بمعـــدل 1.17 % 
باألســـعار الجاريـــة. كمـــا كشـــف التقرير عـــن تباطؤ 
طفيـــف نســـبًيا فـــي بعـــض األنشـــطة االقتصاديـــة 

مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

ا بنسبة 5.54 % في الربع األول 2022 ا حقيقيًّ ا اقتصاديًّ البحرين تسجل نموًّ

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، تدشن شركة دار “البالد” للصحافة والنشر والتوزيع، 
يوم األحد الموافق 3 يوليو 2022، “قائمة البالد ألقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022”، وذلك في مبنى 
غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين )بيت التجار(، وبحضور رئيس مجلــس إدارة صحيفة “البالد” عبدالنبي 
الشعلة، وممثلي كبريات الشركات البحرينية وأعضاء الغرفة ونخبة من رجال األعمال واالقتصاديين.

ومـــن أبـــرز المتحدثين في حفل تدشـــين مشـــروع 
“قائمـــة البـــالد ألقـــوى 50 شـــركة بحرينيـــة للعـــام 
2022”، ســـمير نـــاس رئيـــس مجلـــس إدارة غرفـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين التـــي احتضنت ودعمت 
المشـــروع، ورئيس جمعية االقتصاديين البحرينية 
عمر العبيدلي رئيس اللجنة المســـتقلة التي أنجزت 
عملية مراجعة وتقييم القائمة، وسيكون المتحدث 
الرئيس فـــي الحفل المستشـــار االقتصادي صاحب 
الســـمو الســـيد أدهـــم بـــن تركـــي آل ســـعيد، أســـتاذ 
مســـاعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
الســـلطان قابوس، مؤســـس “ذا فيرم” لالستشارات 
اإلداريـــة واالقتصادية، الذي ســـيتحدث عن أهمية 

مثـــل هـــذه المبـــادرات في تعزيـــز قيم وممارســـات 
شـــركات  بيـــن  والتنافســـية  واالفصـــاح  الشـــفافية 
ومؤسســـات القطـــاع الخاص بما يـــؤدي إلى تدعيم 

دورها ومساهماتها في التنمية االقتصادية.
“البـــالد”  دار  شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   وقـــال 
للصحافـــة والنشـــر والتوزيـــع عبدالنبي الشـــعلة إن 
الحفـــل المذكـــور سيشـــهد إطـــالق النســـخة األولى 
لــــ “قائمـــة البـــالد ألقـــوى 50 شـــركة بحرينيـــة للعام 
2022”، وهـــي أول مبـــادرة من نوعها فـــي البحرين 
وأشـــرف على إعدادهـــا لجنة فنية مســـتقلة ضمت 
مراجعتهـــا  فـــي  واعتمـــدت  خارجييـــن  مدققيـــن 
وتقييمهـــا على أعلـــى المقاييـــس  والمعايير الدولية 

المتبعـــة، وأن الشـــركات المدرجـــة أوفـــت بجميـــع 
المعاييـــر والمقاييـــس المطلوبة  وتـــم اختيارها من 
بين أكثر من 200 شركة بحرينية رشحت لإلدراج.

وقـــدم الشـــعلة شـــكره وتقديـــره لـــوزارة الصناعـــة 
والتجـــارة وغرفة تجـــارة وصناعة البحرين على ما 
قدمتـــاه مـــن مســـاندة ودعم وتشـــجيع إلنجاح هذا 

المشروع.
من جانبه، قال مدير مشـــروع “قائمـــة البالد ألقوى 
رئيـــس قســـم   ،”2022 للعـــام  50 شـــركة بحرينيـــة 
االقتصاد بصحيفة البالد محمد الجيوســـي “يســـرنا 
اإلعـــالن عـــن اســـتكمال العمـــل على هذا المشـــروع 
األول من نوعه على مســـتوى المملكة، والذي يمهد 
الطريـــق لمرحلة جديدة مـــن الصحافة االقتصادية 
المتخصصـــة علـــى مســـتوى المملكـــة وبنـــاء قاعدة 
بيانـــات اقتصاديـــة محليـــة متكاملـــة علـــى أســـاس 
ســـنوي ووفـــق معاييـــر دوليـــة. لقد اســـتغرق العمل 
على إعـــداد وتقييم القائمة وجمـــع البيانات المالية 
قرابـــة عـــام كامـــل، ولله الحمـــد وبفضـــل توجيهات 

رئيس مجلس اإلدارة وجهود فريق العمل استطعنا 
أن نخـــرج بـــأول نســـخة نأمـــل أن تكـــون انطالقـــة 

مبتكرة للصحافة االقتصادية في البحرين”.
ويأتـــي مشـــروع “قائمـــة البـــالد ألقـــوى 50 شـــركة 
بحرينية للعـــام 2022” من منطلق حرص الصحيفة 
على تفعيل تواصلها مع شركائها من قّراء ومتابعين 
بطرح محتوى اقتصادي اســـتثنائي سيكون له أكبر 
األثر في االرتقاء بمستوى اإلعالم االقتصادي على 
مســـتوى المملكـــة، مع توطيـــد أواصر التعـــاون بين 
الصحيفة والمؤسســـات المالية والشركات بمختلف 
اختصاصاتها بما يهيئ األرضية لمساهمة الفتة في 

تسريع خطى التنمية المستدامة في المملكة. 
 وتتركز أهداف المشروع على إبراز دور المؤسسات 
الوطنية الرائد في دعم النمو االقتصادي وترســـيخ 
خطـــوات ازدهـــاره بصـــورة مســـتدامة، إلـــى جانب 
تســـليط الضوء علـــى أبـــرز القطاعـــات االقتصادية 
المســـاهمة في الناتج المحلـــي اإلجمالي، عبر تعزيز 
معايير الشفافية والتنافسية برصد البيانات المالية 

والمعاييـــر  المحاســـبية  الممارســـات  أفضـــل  وفـــق 
االقتصادية.

فـــي  “البـــالد” خطـــة عشـــرية  وأقـــر مجلـــس إدارة 
ديســـمبر 2019 تؤذن بإطالق 10 مبادرات طموحة 
تنفـــذ خـــالل 10 ســـنوات، ومـــن بيـــن ذلك مـــا جرى 
مـــن نقلة نوعيـــة في تقديـــم المحتـــوى االقتصادي 
بصحيفة “البالد” ورقيا ورقميا، ومن بين المبادرات 
إطالق مشـــروع “قائمة أقوى 50 شـــركة بحرينية”، 
وهـــو تقرير ســـنوي يضم أقوى 50 شـــركة بحرينية 
ا هي: )القيمة السوقية،  وفق 4 معايير معتمدة دوليًّ
األصول، الربحيـــة، والمبيعات/  الدخل التشـــغيلي(، 
وقد أشـــرف على تقييم الشـــركات وتصنيفها لجنة 
متخصصـــة برئاســـة رئيـــس جمعيـــة االقتصادييـــن 
الشـــريك  وعضويـــة  العبيدلـــي،  عمـــر  البحرينيـــة 
التنفيذي لشـــركة جرانت ثورنتون جاسم عبدالعال 
ورســـمه  وعبدالقـــادر  ـــا،  خارجيًّ مدقًقـــا  بصفتـــه 
باألمـــم  االستشـــاري  والخبيـــر  قانونيـــا،  مستشـــارا 

المتحدة فيصل عبدالقادر عضوا استشاريا.

“^” تدشن “قائمة أقوى 50 شركة بحرينية” 3 يوليو
برعاية وزير الصناعة والتجارة
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أكـــد رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة البحرين ســـمير 
فـــى  العربيـــة  لـــدول  البينيـــة  الصـــادرات  نـــاس أن 
حاجـــة إلـــى تفعيل التكامـــل العربي المشـــترك على 
المســـتوى االقتصـــادي لزيادة حجمها فـــى مواجهة 
آثـــار وانعكاســـات األزمة االقتصاديـــة العالمية على 
اقتصادات دول المنطقة، مشـــددًا على أن االقتصاد 
العربي ســـيكون فى مأمن حال معالجته فى إطاره 
اإلقليمـــي وبالتنســـيق مع جميع الشـــركاء المعنيين 

تحت مظلة اتحاد الغرف العربية.
وأضاف ناس خالل ترؤســـه لوفد الغرفة للمشاركة 
فـــي أعمـــال اجتماعـــات منتـــدى األعمـــال العربـــي 
األلمانـــي الخامـــس والعشـــرين والـــذى يعقـــد فـــى 
العاصمـــة األلمانيـــة برليـــن مـــن الفتـــرة 21 إلـــى 23 
يونيو 2022، بمشـــاركة رجال األعمال والمسؤولين 
العـــرب واأللمـــان، أن المنتدى يمثل ركيزة أساســـية 
لتعزيز العالقات التجارية واالســـتثمارية العربية – 
األلمانية، حيث ستركز المناقشات في إلقاء الضوء 
على القطاعات الرئيسية التي تخلق الفرص والنمو 

بين الجانبين العربي واأللماني.
وأوضـــح أنه من المهم والضـــرورى أن تعمل الغرف 
العربيـــة خـــالل الفتـــرة المقبلة وبشـــكل عاجل على 
خلـــق فرص تصدير أوســـع للصناعـــات المحلية بين 

الـــدول العربية لســـد الفجوة ما بيـــن حجم التجارة 
البينيـــة العربية مقارنة بنســـبها من حجـــم تجارتها 
العالميـــة، الفتـــًا إلـــى أن الغـــرف العربيـــة تقـــع على 
عاتقهـــا تحديـــث خططهـــا المســـتقبلية نحـــو تعزيز 
التعـــاون التجـــاري العربي، إلى جانـــب تعزيز ودعم 
قـــدرات الصناعـــات المحليـــة فـــى البلـــدان العربية، 
وجعلهـــا متكاملـــة بحيـــث تـــؤدي إلى زيـــادة حجم 

تصديرها.
وأشـــار ناس إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين 
تســـعى بكل السبل لزيادة حجم الصادرات المحلية 
البحرينيـــة لألســـواق الواعـــدة عبـــر االنفتـــاح علـــى 

األسواق العالمية، وذلك ضمن إستراتيجيات خطة 
التعافـــي االقتصـــادي وأهدافهـــا لزيادة نمـــو الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي غيـــر النفطـــي، وتعزيز مســـاعي 
االســـتدامة المالية واالســـتقرار االقتصـــادي، منوهًا 
إلـــى أن مملكـــة البحريـــن خطـــت خطـــوات متميزة 
علـــى الصعيـــد االقتصـــادي خـــالل الفتـــرة الماضية 
عبر تســـجيل مؤشرات إيجابية في القطاعات التي 
استهدفتها خطة التعافي االقتصادي انعكست على 
نمـــو الناتج المحلي اإلجمالي للربـــع األول من العام 
2022 بنســـبة 5.5 %، مدعوًمـــا بنمـــو القطـــاع غيـــر 

النفطي بنسبة 7.8 %. 

الغـــرف  العـــام التحـــاد  أكـــد األميـــن  ومـــن جانبـــه، 
العربيـــة خالـــد حنفـــي أن منتـــدى األعمـــال العربـــي 
األلمانـــي الخامـــس والعشـــرين يهـــدف إلـــى تعزيـــز 
التعـــاون العربي األلماني ومناقشـــة فـــرص التعاون 
االقتصـــادي والتجـــاري بيـــن الجانبيـــن فـــي جميـــع 
المســـارات التجاريـــة، مضيفـــًا أنـــه علـــى الرغم من 
تبعـــات تداعيات جائحة “كوفيـــد 19” التي وضعت 
العالميـــة  االقتصـــادات  علـــى  مهولـــة  ضغوطـــات 
والوطنية فـــي البلدان المتقدمـــة والنامية لم يتأثر 
التعـــاون العربي األلماني وظل مســـتمرًا على الرغم 

من التحديات والصعوبات التى خلفتها الجائحة. 
وأشـــار إلـــى أن غرفـــة التجـــارة والصناعـــة العربية 
األلمانية حريصة كل الحرص على ازدهار العالقات 
واســـتدامتها بيـــن الجانبيـــن، مـــن خـــالل عقـــد هذا 
شـــراكات  إلقامـــة  الهـــادف  االقتصـــادي  الملتقـــى 
واســـتثمارات  مشـــتركة فـــى مختلـــف المجـــاالت، 
منوهـــًا بـــأن الملتقـــى يعد فرصـــة حقيقيـــة لتعظيم 
االســـتفادة بين الـــدول العربية وألمانيـــا خاصة فى 
مجال اســـتدامة القطاعـــات الصناعية واســـتخدام 
الحلـــول الذكية فى تنمية الصناعـــات الوطنية إلى 
صناعـــة  ومســـتقبل  التكنولوجـــى  التطـــور  جانـــب 

األغذية وتحقيق األمن الغذائى.

مملكـــة  فـــي  األلمنيـــوم  قطـــاع  إن  حنفـــي  وقـــال 
البحرين يعد من القطاعات المهمة واإلســـتراتيجية 
والبحريـــن تعد مـــن الدول الرائدة فـــى هذا المجال 
حيث ترتبط بعالقـــات تجارية متبادلة مع مختلف 
دول العالـــم فى هذا القطاع المهم ومن بينها ألمانيا 
مـــن خالل شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن )ألبا(، مشـــيدًا 
بالدور الفعـــال لغرفة تجارة وصناعـــة البحرين فى 
مســـاندة الصناعات المحليـــة البحرينية للوصل إلى 
األســـواق العالميـــة واصفـــًا دورها بكونه يعـــد مثاالً 
يحتذى به على مســـتوى المنطقـــة العربية فى دفع 
الصناعـــات الوطنيـــة إلى آفاق أرحب فى األســـواق 
الخارجيـــة.  وكشـــف األميـــن العـــام التحـــاد الغرف 
العربيـــة أن االتحـــاد وبالتعـــاون مع غرفـــة البحرين 
يرتبان لعقد قمة اقتصادية فى جمهورية البرازيل، 
تليها قمة اقتصادية أخرى فى جمهورية موريتانيا 
بهـــدف تعزيز التبادالت التجارية وتنمية الصادرات 
الوطنيـــة العربية، مؤكـــدًا أن تلك القمم ســـتنعكس 
بشكل إيجابي على الحركة التجارية واالستثمارية 
فـــى البلـــدان العربيـــة وأنهـــا ســـتلقي بظاللهـــا نحـــو 
تعزيـــز التعـــاون والشـــراكة االقتصادية بيـــن الدول 
العربيـــة والبلـــدان المســـتهدفة من عقد تلـــك القمم 

االقتصادية.

“المنتدى العربى األلماني” يبحث تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية
ناس يترأس وفد “الغرفة” المشارك فى اجتماعات برلين
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البحرين تشارك بأعمال االجتماع التحضيري في الرياض

“التنمية االقتصادية” و “بيان البحرين” 
يهنئان “^” بجائزة الصحافة

تهنئة مجلس التنمية االقتصادية تهنئة مدرسة بيان البحرين

بـــاقـــات   ”^“ ــلـــقـــت  تـ
فوز  بمناسبة  للتهنئة  ورد 
رئيس  بــجــائــزة   الصحيفة 
للصحافة  الـــوزراء  مجلس 
ــــس الـــتـــنـــمـــيـــة  ــل ــجــ مــــــن مــ
ــيــــس  ــ ــة ورئ ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
مجلس أمناء مدرسة بيان 
بنت  الشيخة مي  البحرين 

سليمان العتيبي.
وهـــنـــأ الـــمـــســـؤولـــون نــائــب 
رئــــيــــس قــــســــم الــــشــــؤون 
الـــمـــحـــلـــيـــة والـــمـــحـــتـــوى 
اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي عــــلــــوي 
بأفضل  ــفــوزه  ب الــمــوســوي 
والكاتبة  صحافي،  تحقيق 
خلف  ياسمين  الصحافية 

بفوزها بأفضل عمود رأي.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.17

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.648

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.38

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 0.49

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.168

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.85

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.307

بنك السالم 
SALAM BD 0.084

 

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 0.483

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.285

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.624

السنة الرابعة عشرة - العدد 4999
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

تغريم شركة مقاوالت 8 آالف دينار إلخاللها باتفاق إنشاء مرسى يخوت
حكمت المحكمة المدنية الكبرى في قضية رفعها شخص )المدعي(، على شركة مقاوالت بتغريمها مبلغ يقارب 8 آالف 
دينار بحريني، مع توجيه تهمة االحتيال وعدم تنفيذ اتفاق خاص بإنشــاء مرســى بحري لفيال خاصة مملوكة للمدعي 

في درة البحرين.

للمدعي مبلغا  أن تؤدي  المدعى عليها األولى  المحكمة  وألزمت 
و400  المصاريف  من  المناسب  وإلزامها  ديــنــارا،   7636 مقداره 
دينار أتعاب الخبير و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
جاسم  محمد  الــمــدعــي  محامي  ويــقــول   
محمد المهدي “إن وقائع القضية ترجع 
27 يناير   2021  تــاريــخ  أنــه فــي  إلــى 
عليهما  المدعى  مــع  المدعي  اتــفــق 
الثاني والثالث بصفتهما المخولين 
بالتوقيع عن المدعي عليها األولى 
لفيال  بحري  مرسى  إنشاء  على 
في  للمدعي  مملوكة  خــاصــة 
منطقة درة البحرين بقيمة 9 

آالف دينار على أن تكون مدة إنجاز العمل من 6 إلى 8 أسابيع 
من تاريخ توقيع العقد”.

المدعى  أن  إال  المدة  انتهاء  من  الرغم  “على  المهدي  وأضــاف 
مع  المدعي  تواصل  وقد  االتفاق،  العمل محل  ينجزا  لم  عليهما 

المدعى عليهما لحثهما على إنجاز العمل ولكن دون جدوى”.
الــرفــاع  لــدى مــركــز شــرطــة  بــبــالغ جنائي  وقـــال “تــقــدم المدعي 
القضاء  بغية  الماثلة  دعواه  به إلقامة  الذي حدا  األمر  الشرقي، 
له بطلباته سالفة البيان. وقد تم أوال رفع الدعوى أمام المحكمة 
الدعوى  أن  تبين  إذ  األولى وفًقا لالختصاص،  بدائرتها  الصغرى 
فقررت  المحكمة،  هــذه  لــدى  منظورة  أصلية  لــدعــوى  متقابلة 
الدعوى  مع  لتضم  المتقابلة  الــدعــوى  إحالة  الصغرى  المحكمة 
التفتيش  إدارة  مــن  الــدعــوى  هـــذه  أحــيــلــت  وبــالــفــعــل  األصــلــيــة 

القضائي لهذه المحكمة”.
قانون  من   )1( المواد  نص  على  مرافعته  في  المهدي  واستدل 
“على  أنــه  المدني  القانون  من  و)140(  و)129(  و)128(  اإلثبات 
“العقد  وأن  منه”،  التخلص  إثبات  المدين  وعلى  االلتزام  الدائن 
أو  بنقضه  يستقل  أن  ألحدهما  يجوز  فــال  المتعاقدين  شريعة 
أو يقضي  االتــفــاق  بــه  مــا يسمح  فــي حــدود  إال  أحكامه  تعديل 
أحكام  يتضمنه من  لما  العقد طبقا  تنفيذ  “يجب  و  القانون“،  به 
التعامل“،  وشــرف  النية  حسن  يقتضيه  ما  مع  تتفق  وبطريقة 
وأن “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين 
اآلخــر  للمتعاقد  جــاز  ــذاره،  إعـ وبعد  أجــلــه،  حلول  عند  بالتزامه 
التعويض في  أو فسخه مع  العقد  تنفيذ  القاضي  أن يطلب من 
الفسخ  طــالــب  يكن  لــم  مــا  وذلـــك  مقتض،  لــه  كــان  إن  الحالتين 

مقصًرا بدوره في الوفاء بالتزاماته”.
 7636 بمبلغ  عليهم  المدعى  ذمــة  انشغال  إلــى  الخبير  وخلص 
ملًكا  المنجزة  األعــمــال  تبقى  أن  على  الــمــدعــي  لصالح  ديــنــارا 

للمدعى عليها.

هبة محسن

المحامي محمد المهدي

لجنة التعاون التجاري الخليجي تناقش تعزيز العمل المشترك

المحليـــة  للتجـــارة  المســـاعد  الوكيـــل  تـــرّأس 
والخارجية الشـــيخ حمد بن سلمان آل خليفة، 
باإلنابـــة عـــن وكيـــل وزارة الصناعـــة والتجارة 
إيمـــان أحمد الدوســـري، وفد مملكـــة البحرين 
لـــوكالء  والخمســـين  الرابـــع  االجتمـــاع  فـــي 
وزارات التجارة التحضيـــري لالجتماع الثاني 
والســـتين للجنـــة التعـــاون التجـــاري لمجلـــس 

التعاون لـــدول الخليج العربيـــة بمعية الوكيل 
المســـاعد لتنميـــة الصناعـــة خالد فهـــد العلوي 
والـــذي عقد بمقر األمانـــة العامة لدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية فـــي الرياض 

صباح يوم أمس.
 وتنـــاول االجتمـــاع جملـــة مـــن الموضوعـــات 
الخليجـــي  العمـــل  تعزيـــز  شـــأنها  مـــن  التـــي 

المشـــترك ســـعًيا لتكامـــل التجـــارة بيـــن الدول 
األعضاء، واســـتعرضت أعمـــال اللجان التابعة 
للجنـــة التعـــاون التجـــاري في مجـــاالت تنمية 
وريـــادة  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
والخارجيـــة،  الداخليـــة  التجـــارة  األعمـــال، 
حمايـــة  علـــى  عـــالوة  اإللكترونيـــة  التجـــارة 

المستهلك.


