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وزير الداخلية: العمل على إطالق مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات تضم كل أطياف المجتمع

الملــــك المعظــــم يعــــود إلــــى الوطـــن
المنامة - بنا

عـــاد ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، إلـــى أرض الوطـــن أمـــس، 
بعد زيارة لجمهورية مصر العربية، 
التقـــى جالته خالها أخـــاه رئيس 
جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة 
فـــي  وكان  السيســـي.  عبدالفتـــاح 
مقدمة مســـتقبلي صاحب الجالة، 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
جاللة الملك لدى عودته إلى أرض الوطن وفي استقباله سمو ولي العهد رئيس الوزراء )٠٢(
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أكـــد نائب جالة الملـــك ولي العهد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أهمية 
قطـــاع  فـــي  االســـتثمار  مواصلـــة 
تمكيـــن  فـــي  يســـهم  بمـــا  الطاقـــة 
القطاعـــات  مختلـــف  وتنميـــة 
الوصـــول  حتـــى  االقتصاديـــة 
المنشـــودة  التنمويـــة  لألهـــداف 
للمملكـــة وفقـــا لـــرؤى ملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه في 
قصر الرفـــاع أمس، بحضور ممثل 
جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس مجلس 
للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  إدارة 
الشـــيخ  ســـمو  ب(  )ش.م.  والغـــاز 

ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، ووزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير 
النفـــط والبيئـــة محمـــد مبـــارك بن 

دينـــة، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
فيتول راسل هاردي.

المنامة - بنا

)02(

أكـــد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
علـــى  الحـــرص  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
تســـخير كافـــة اإلمكانـــات والجهـــود 
جـــودة  تطويـــر  لمواصلـــة  الازمـــة 
برفـــع  الصحيـــة  الخدمـــات  وكفـــاءة 
مستوى الرعاية الصحية واستدامتها، 
مـــن  متقدمـــة  معـــدالت  وتحقيـــق 
التنافســـية والشـــفافية والعدالـــة، بما 
يســـهم فـــي تحقيـــق رؤيـــة البحريـــن 
االقتصادية 2030، تنفيًذا لتوجيهات 
ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وبفضل ما تحظى به كافة المشـــاريع 
والبرامـــج الهادفـــة لتطويـــر القطـــاع 
الصحـــي مـــن دعم ومتابعة مســـتمرة 
من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه أمس رؤســـاء 
والمديـــر  المحليـــة  الصحـــف  تحريـــر 
العـــام لوكالة أنبـــاء البحرين، بحضور 
االتصـــال  لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الوطني، يوســـف البنخليـــل والرئيس 
الحكوميـــة  للمستشـــفيات  التنفيـــذي 
أحمد األنصاري وعدد من المسؤولين، 
المســـتجدات  آخـــر  علـــى  الطاعهـــم 
الضمـــان  برنامـــج  بتنفيـــذ  المتعلقـــة 
الصحي الوطني، ومشـــروع التســـيير 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  الذاتـــي 

األولية والمستشفيات الحكومية.
وخـــال اللقـــاء، أكد رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحـــة الـــدور المهـــم الـــذي 
تقوم به الصحافـــة المحلية واإلعام 
فـــي دعـــم  الوطنـــي كشـــريك فاعـــل 
جهود تنفيذ كافة المشاريع والبرامج 
الوطنيـــة والتنموية الســـيما المتعلقة 

بالقطاع الصحي.

محمد بن عبداهلل: تطوير جودة 
وكفاءة الخدمات الصحية

المنامة - بنا
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مواصلة االستثمار بقطـاع الطاقـة
تمكين وتنمية مختلف القطاعات االقتصادية... نائب جاللة الملك ولي العهد:

تدشين اإلصدار الثاني من الخطة الوطنية “لمكافحة المخدرات”
المنامة - وزارة الداخلية

شـــهد وزيـــر الداخلية رئيـــس اللجنـــة الوطنية 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  المخـــدرات،  لمكافحـــة 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، أمـــس، االحتفال 
بمناســـبة اليـــوم العالمي لمكافحـــة المخدرات، 

بحضـــور وزراء: شـــؤون الشـــباب والرياضـــة، 
الصحة، العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، 
شـــئون اإلعـــام. كمـــا حضـــر االحتفـــال، وكيل 
وزارة الداخلية لشـــئون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة، المفتش العام، ونائـــب رئيس األمن 

العام، وعدد من كبار المسؤولين.
وبهذه المناســـبة، أكـــد وزير الداخليـــة أنه جاٍر 
العمـــل علـــى إطـــاق مبـــادرة تفاعليـــة وطنية 
أطيـــاف  كافـــة  تضـــم  المخـــدرات،  لمكافحـــة 

)04(المجتمع وفعالياته.

نائب جاللة الملك ولي العهد يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول

الشيخ راشد بن عبدالله



المنامة - بنا

بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة وولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئـــة إلى الـــدوق األكبر لدوقية لوكســـمبورغ 
الكبـــرى صاحـــب الســـمو الملكـــي الـــدوق األكبـــر هنري، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عـــن أطيـــب 
تهانيهما وتمنياتهما لســـموه بموفور الصحة والســـعادة 
ولشـــعب دوقية لوكســـمبورغ الكبرى الصديـــق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.

البحريــــــن تهنئ لوكسمبــــــورغ
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عـــاد ملـــك البالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، إلـــى أرض الوطـــن أمـــس، بعـــد زيـــارة 
لجمهوريـــة مصر العربية، التقى جاللته خاللها أخاه رئيس 

جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي.
كما شـــارك جاللة الملك المعظم في قمة ثالثية، في مدينة 
شـــرم الشـــيخ، مع أخيه عاهـــل المملكة األردنية الهاشـــمية 
الشقيقة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين، 
العالقـــات  اســـتعراض  خاللهـــا  جـــرى  المصـــري،  الرئيـــس 

التاريخيـــة األخوية الراســـخة ومســـارات التعـــاون الوثيق 
والتنســـيق المتبادل تجـــاه مختلف القضايـــا ذات االهتمام 
المشترك، باإلضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات 

اإلقليمية والدولية.
وكان فـــي مقدمة مســـتقبلي صاحـــب الجاللة، ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.

المنامة - بنا

الملك المعظم يعود إلى الوطن

أكـــد نائـــب جاللـــة الملك ولـــي العهـــد صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أهميـــة مواصلة االســـتثمار في قطاع 
الطاقة بما يســـهم فـــي تمكين وتنمية مختلف 
الوصـــول  حتـــى  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
لألهـــداف التنمويـــة المنشـــودة للمملكـــة وفقًا 
لـــرؤى حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه في قصـــر الرفاع 
أمـــس، بحضـــور ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس مجلـــس 
إدارة الشـــركة القابضة للنفط والغاز ش.م. ب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ووزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفة آل خليفة، ووزير النفط والبيئة محمد 
مبارك بن دينـــة، الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 

فيتول راســـل هـــاردي، حيث لفت ســـموه إلى 
أهمية اســـتمرار الجهـــود والمبـــادرات الرامية 
إلى تعزيز االســـتثمار في قطاع النفط والغاز، 
والعمـــل علـــى االســـتغالل األمثل لـــه لمواكبة 
التطلعات المســـتقبلية، وذلك بمـــا يتوافق مع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وأشـــار صاحـــب الســـمو الملكـــي نائـــب جاللة 
الملـــك ولي العهـــد إلى جهود مملكـــة البحرين 
في مجـــال الطاقة المتجددة وأهمية تعزيزها 
من خالل تبني المزيد من الحلول والمبادرات 
المبتكـــرة التي تواكب آخـــر التقنيات بما يعزز 
مســـاعي تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة 

والحفاظ على البيئة.
وخالل اللقاء، جرى مناقشة آخر المستجدات 
فـــي مجال الطاقـــة على الصعيديـــن اإلقليمي 

والدولي.

المنامة - بنا

مواصلة االستثمار بقطاع الطاقة يسهم في تنمية مختلف القطاعات االقتصادية
حلول مبتكرة لـ“المتجددة” سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة... نائب جاللة الملك ولي العهد:

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، بمقر الوزارة، النائب 
البرلمانـــي لوزيـــر خارجيـــة اليابـــان 
هونـــدا تـــارو، والوفـــد المرافـــق لـــه 
بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع، اســـتعراض 
مســـار عالقـــات التعـــاون والصداقة 
التاريخيـــة الوثيقـــة والمتميـــزة بين 
مملكـــة البحريـــن واليابـــان، وســـبل 
تعزيزهـــا في مختلـــف المجاالت بما 

يحقق المصالح المشـــتركة، هذا إلى 
جانب تبادل وجهات النظر إزاء آخر 
المستجدات اإلقليمية والدولية في 
إطـــار حـــرص البلدين على ترســـيخ 
األمن والسالم في المنطقة والعالم.

فاطمـــة  الســـفيرة  اللقـــاء،  حضـــر 
قطـــاع  رئيســـة  الظاعـــن  عبـــدهللا 
بـــوزارة  األفروآســـيوية  الشـــؤون 
الخارجيـــة، ومياموتـــو ماســـايوكي 

سفير اليابان لدى المملكة.

استعراض مسار العالقات بين البحرين واليابان

المنامة - بنا

خرجت قوة دفـــاع البحرين إحدى 
للضبـــاط  المتخصصـــة  الـــدورات 
هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  بحضـــور 
األركان للعمليات اللواء الركن غانم 
الفضالـــة امـــس، وتم تقديـــم إيجاز 
عن مختلـــف مراحـــل التدريب في 
هذه الدورة وما اشتملت عليها من 

مناهج تعليمية وتدريبية.

هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  وســـلم 
األركان للعمليـــات الشـــهادات علـــى 
التقديريـــة  والجوائـــز  الخريجيـــن 
علـــى المتفوقين في الـــدورة، التي 
شـــارك فيها عدد من ضبـــاط وزارة 
القـــوات  مـــن  وضبـــاط  الداخليـــة 
الكويـــت  دولـــة  فـــي  المســـلحة 

الشقيقة.

تخريج دورة للضباط من البحرين الكويت

البحرين نائًبا لرئيس المكتب التنفيذي التفاقية بازل... عبداهلل بن حمد:

إنجاز جديد يؤكد اهتمامنا الوطني بالمحافظة على البيئة
فـــازت مملكة البحريـــن ألول مرة بمنصب 
المعنيـــة بنقل النفايات الخطرة والتخلص 
منها عبر الحدود للدورة القادمة، وكممثل 
عن قارة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بعد 
انتخابهـــا فـــي اجتماع األطـــراف التفاقية 
بازل وســـتوكهولم وروتردام، الذي اختتم 

أعماله في جنيف بسويسرا.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد الممثل الشـــخصي 
لجاللـــة الملـــك المعظـــم رئيـــس المجلـــس 
األعلى للبيئة سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة أن انتخـــاب مملكـــة البحريـــن 
فـــي المكتـــب التنفيـــذي لالتفاقيـــة يعتبـــر 
إنجازا طيبـــا وداللة على االهتمـــام الكبير 
الـــذي توليـــه مملكـــة البحريـــن بالمحافظة 
علـــى البيئة والمناخ بفضـــل الرؤى الثاقبة 
الســـامية  والتوجيهـــات  واالســـتراتيجية 
لملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومتابعة 
واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وقـــدم ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة الشـــكر والتقدير إلى كافـــة الدول 
اآلســـيوية على دعمها ومســـاندتها لمملكة 
البحرين لتولي هذا المنصب المهم، مؤكدا 
ســـموه للجميـــع أن المملكـــة تســـتحق هذا 
المنصب وســـتكون خير ممثل للدول التي 

ستمثلها.
وأشـــار ســـموه إلى ما وصلت إليـــه مملكة 
البحريـــن مـــن الثقـــة والمكانـــة والســـمعة 
الطيبة التي تحظى بها بين الدول الكبيرة 
والمتقدمـــة فـــي مجـــال المحافظـــة علـــى 
البيئـــة والمناخ، موضحا ســـموه أن العمل 
فـــي المكتـــب التنفيـــذي واللجـــان األخرى 

مـــن جميـــع  المملكـــة  علـــى  بالنفـــع  يعـــود 
النواحي، مضيفا أن ذلك يسهم في تبادل 
الخبـــرات والمعلومـــات والتجارب، ونعمل 
على تطبيقها في البحرين لنطور منظومة 

وسياسات إدارة المخلفات.
ولفـــت الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك 

المعظـــم رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة 
إلـــى أن مملكـــة البحريـــن ســـعت وتســـعى 
لرفع مســـتوى االمتثـــال لكافـــة االتفاقات 
البيئيـــة مـــن خالل الوجـــود فـــي المكاتب 
التنفيذيـــة واللجان، وأبرزهـــا اتفاقية فينا 

وبروتوكول مونتريال.
ويعتبـــر المكتـــب التنفيـــذي التفاقية بازل 
السلطة التنظيمية والتنفيذية العليا الذي 
يقـــوم بمتابعـــة وتنفيـــذ قـــرارات اجتمـــاع 
علـــى  عـــالوة  الدورتيـــن،  بيـــن  األطـــراف 
متابعة أعمال اللجان الفرعية، والتحضير 

الجتماع األطراف القادم.
وســـيمثل مملكـــة البحريـــن فـــي المكتـــب 
التنفيذي التفاقية بازل رئيس قسم إدارة 
المخلفات بالمجلس األعلـــى للبيئة محمد 
أمان، وهي السلطة المختصة في المملكة.

المنامة - المجلس األعلى للبيئة

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

توافقا مع رؤية البحرين 2030... ناصر بن حمد:

“النفط والغاز” ماضية في مواصلة تعزيز االستثمار
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أكـــد 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 
مجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفط 
والغـــاز ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة أن قطـــاع الطاقـــة يحظى 
باهتمام ودعم من ملك البالد المعظم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة ومســـاندة دائمـــة 
من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــا يســـهم فـــي 
تحقيق األهداف التنموية المنشـــودة 

للمملكة.
وبين أن الشركة القابضة للنفط والغاز 
ماضية في مواصلة تعزيز االســـتثمار 
في هذه القطاعات المهمة بما يتوافق 
مع رؤية البحرين االقتصادية 2030.

جـــاء ذلك لدى لقـــاء ســـموه، الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة فيتـــول راســـل 
هـــاردي، بحضور وزيـــر النفط والبيئة 
محمـــد بن دينـــة، والرئيـــس التنفيذي 
“بابكـــو”  البحريـــن  نفـــط  لشـــركة 

عبدالرحمن جواهري.

وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أهمية تبادل الخبرات وتعزيز 
التعاون إضافة إلـــى تعزيز المبادرات 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز االســـتثمار فـــي 
قطـــاع النفـــط والغـــاز، منوهـــا ســـموه 
باإلســـهامات العديـــدة التـــي حققتهـــا 

المملكـــة خالل المرحلـــة الماضية في 
التطور المستمر لهذا القطاع المهم.

وخـــالل اللقـــاء، بحـــث ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة مـــع هاردي 
ســـبل التعـــاون والشـــراكة فـــي هـــذه 

المجاالت.

المنامة - بنا
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GEEPAS DRY IRON GOLDEN TEFLON 
1200W #GDI2780 DOLLAR TROLLEY BAG 20”

DOLLAR

مكواة جافة جيباس 1200 واط

حقيبة بعجالت دوالر

7.900
7.900

5.490
5.490

8.900
8.900

5.990
5.990

KLEENEX DAILY CARE FACIAL TISSUE 
5X170’S

مناديل للوجه العناية اليومية كلينكس
 5×170 منديل

3.590
3.590

1.195
1.195

TIDE DETERGENT POWDER ASSORTED 5KG

مسحوق غسيل تايد متنوع 5 كغم

5.850
5.850

3.995
3.995

INDOMIE NOODLES ASSORTED 10 
PACK

نودلز إندومي متنوعة 10 عبوات

1.650
1.650

1.195
1.195

MOHSEN 21 BASMATI RICE 5 KG

 أرز بسمتي محسن 21- 5 كغم

4.500
4.500

2.595
2.595

TABASSUM 1121 BASMATI RICE 5 KG

 أرز بسمتي تبسوم 1121- 5 كغم

4.500
4.500

2.695
2.695

KUWAITI EGGS 30’S

بيض كويتي 30 بيضة

1.450
1.450

1.000
1.000

HOME SELECTION RACHL 2PLY 
DOUBLE BLANKET 200X240 CM

بطانية مزدوجة هوم سلكشنز 200×240 سم

14.900
14.900

9.990
9.990

HOME
SELECTIONS

BABA ALMOND 1 KG

لوز بابا  1 كغم

4.225
4.225

2.895
2.895

ROMAI RECHARGEABLE FLASH LIGHT 
262MM 3SC X 2

مصباح يدوي روماي

11.500
11.500

5.495
5.495

TRUE WIRELESS HEADSET A6R DOTS

سامعة أذن السلكية ترو

4.900
4.900

3.490
3.490

A6R DOTS

COMFORT FABRIC SOFTENER BLUE 4LTR

منعم أقمشة كومفورت 4 لرت

3.625
3.625

1.995
1.995

FAIRY PLUS DISH WASHING LIQUID 
ASSORTED 2X800 ML

سائل غسيل الصحون فريي متنوع 800 مل

3.190
3.190

1.395
1.395

OLIVE BASMATI RICE 20 KG

أرز بسمتي الزيتون 20 كغم

14.500
14.500

9.990
9.990

PAKISTAN BEEF BONE IN PER KG

لحم بقر باكستاين بالعظم للكيلو

2.300
2.300

1.950
1.950

GOODNESS FOODS  PREMIUM 
BASMATI RICE 5 KG

4.795
4.795

2.995
2.995

MEENUMIX MINIPLUS MIXER GRINDER 
550W 2 S.S/JAR

خالط مع مطحنة مينومكس 550 واط

16.900
16.900

11.990
11.990

أرز بسمتي برمييوم جودنس فودز 5 كغم

DAAWAT ROZANA BASMATI RICE 
5 KG

أرز بسمتي روزانا دعوة 5 كغم

3.750
3.750

2.195
2.195

RAHMA POMACE OLIVE OIL
2X500 ML

زيت زيتون رحمه 2×500 مل

3.250
3.250

1.625
1.625

MICRODIGIT RAIDER GAMING 
HEADPHONE #MD6018GH

سامعة أذن لأللعاب مايكروديجت

7.900
7.900

5.990
5.990

WIRELESS BLUETOOTH SPEAKER 
#ZQS1319

سامعة بلوتوث السلكية

4.900
4.900

2.990
2.990

GEEPAS AIR COOLER/9L/3SPEED/RMT/
MADE INDIA #GAC9583

مربد هواء جيباس / 9 لرت / 3 رسعات

39.000
39.000

34.990
34.990

FINE CLASSIC  TISSUE 2PLY 5X150’S

مناديل للوجه فاين مزدوجة 5×150 منديل

2.195
2.195

1.325
1.325

PERSIL POWER GEL ASSORTED 4.8 LTR

جل غسيل املالبيس برسيل 4.8 لرت

5.305
5.305

3.395
3.395

GOODNESS FOODS PREMIUM 
PAKISTANI BASMATI RICE 5 KG

أرز بسمتي باكستاين برمييوم جودنس فودز 5 كغم

2.995
2.995

1.995
1.995

NOOR L/LIFE MILK 6X1 LTR

حليب نور طويل االمد 6×1 لرت

2.650
2.650

2.375
2.375

FAKHAR BASMATI RICE 5 KG
أرز بسمتي الفخار 5 كغم

4.250
4.250

2.495
2.495

BABA SUGAR 10 LB.
سكر بابا  10 رطل

1.495
1.495

1.095
1.095

PAKISTAN MUTTON PER KG
لحم غنم باكستاين للكيلو

3.990
3.990

3.595
3.595

ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد
24th June

ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد
25th June

ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد
26th June

West Riffa Mall : 17 650 075 
Saar : 17 225 818

Lulu Centre Tel : 17 250 334 • Juffair : 17 826 884 • Muharraq : 17 343 266
Hamad Town : 17 412 563 • Salmaniya : 17 252 624 • Galali : 17 32 00 25

Segayya (Al Hayat Shopping Centre) : 17 00 30 61• Lagoon, Amwaj Island : 16 030 106
Budaiya : 17 00 10 24 • Al Esteglal hwy : 33 00 47 95 • Busaiteen • Jeblat Hebshi (Sehla)

All prices are including VAT ا�سعار شاملة �يبة القيمة ا�ضافة

This promotion is not valid at Abraj Al Lulu & BFHهذه العروض غ� متوفرة � فروع أبراج اللولو و مرفأ البحرين ا�ا�

Promotion Period : 24th June to 09th July 2022

Many more offers available at outlets !!!

*Terms and conditions applicable
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المنامة - وزارة الداخلية

العمل جاٍر إلطالق مبادرة تفاعلية لمكافحة المخدرات
الخطة الوطنية تنجح بنسبة 97 %... وزير الداخلية مدشًنا المرحلة الثانية:

الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  الداخليـــة  وزيـــر  شـــهد 
لمكافحة المخدرات، الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، أمس، االحتفال بمناســـبة اليوم 
العالمي لمكافحـــة المخدرات، وذلك بحضور وزراء 
شـــئون الشباب والرياضة، الصحة، العدل والشؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف، شـــئون اإلعـــام. كمـــا حضر 
االحتفال، وكيل وزارة الداخلية لشـــئون الجنســـية 
والجوازات واإلقامـــة، المفتش العام، ونائب رئيس 

األمن العام، وعدد من كبار المسئولين.
وبهذه المناســـبة، أعـــرب وزير الداخلية عن شـــكره 
وتقديـــره للجهود المخلصـــة التي تقوم بهـــا اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة المخـــدرات والمســـئوليات التي 
تنهض بها إدارة مكافحة المخدرات وكافة األجهزة 
األمنيـــة المتعاونـــة لحماية المجتمـــع من هذه اآلفة 

الخطيرة.
وأكـــد، أنه جاٍر العمـــل على إطاق مبـــادرة تفاعلية 
وطنيـــة لمكافحـــة المخـــدرات، تضم كافـــة أطياف 
مكافحـــة  أن  موضًحـــا  وفعالياتـــه،  المجتمـــع 
المخـــدرات، مســـئولية مجتمعيـــة، تتطلـــب تكاتـــف 
جميـــع المؤسســـات في إطار منظومـــة متكاملة من 

الشراكة المجتمعية.
وأشـــار إلـــى أهميـــة اســـتمرار التوعيـــة األمنية في 
مجـــال مكافحـــة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة، 
وفـــق منهج ابتـــكاري، لمحاصـــرة الظواهر الســـلبية 
والتصدي لتأثيرها على الســـلم االجتماعي، مشـــيًدا 
الوطنيـــة  الخطـــة  مـــن  الثانيـــة  النســـخة  بإطـــاق 

ومـــا  العقليـــة،  والمؤثـــرات  المخـــدرات  لمكافحـــة 
تتضمنه من أهداف ومبادرات، بما يسهم في تعزيز 
النجاحـــات التي تحققت من خال النســـخة األولى 

التي تم إطاقها عام 2015.
من جهتـــه، أكد مدير عـــام اإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة، فـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا بهـــذه 
المناســـبة، أن تدشـــين النســـخة الثانية مـــن الخطة 
الوطنيـــة لمكافحـــة المخدرات والمؤثـــرات العقلية، 
يأتي بعد تدشـــين وزير الداخلية، النســـخة األولى، 
تحـــت مظلة اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة المخدرات 
وبمشـــاركة 24 جهـــة حكوميـــة ومؤسســـة وطنيـــة، 
موضحـــا أن الخطـــة، حققـــت في مرحلتهـــا األولى، 
نجاحـــًا عاليـــًا بلغت نســـبته 97 % عبر تحقيق 257 
مبـــادرة، ممـــا ُيظهـــر مـــدى نجاحهـــا فـــي التصـــدي 
للمخـــدرات علـــى عـــدة محـــاور أمنيـــة وتشـــريعية 
ووقائيـــة وعاجية، من خال جهود إدارة مكافحة 
المخـــدرات بالتعاون مـــع األجهزة األمنيـــة المعنية، 

وفي اطار الشراكة المجتمعية البناءة.
في ســـياق متصـــل، أشـــاد المدير اإلقليمـــي لمكتب 
والجريمـــة  بالمخـــدرات  المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم 
لـــدول مجلس التعاون الخليجـــي، حاتم فؤاد علي، 
بالشـــراكة العميقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن ومكتـــب 
المنظمـــة الدوليـــة، موضحـــا أن البحريـــن، لـــم تكن 
مجرد شريك يتلقى المساعدة التقنية، وإنما عملت 
بشـــكل دائم على مواكبة المعاييـــر الدولية وتقديم 
نمـــوذج للـــدول األخـــرى، واســـتطاعت مـــن خـــال 
الخطـــة الوطنيـــة لمكافحـــة المخـــدرات والمؤثرات 
العقلية، أن تقدم نموذجا لاستراتيجيات المتوازنة 
لمكافحة المخـــدرات وقدمت لألمم المتحدة اآللية 
التـــي يمكـــن من خالهـــا تحفيـــز دول المنطقة على 

تطوير سياسات واستراتيجيات وطنية متوازنة.
من جهتـــه، أكد العميد محمد علي الرواشـــدة مدير 
المكتـــب العربـــي لمكافحـــة المخـــدرات والجريمـــة 
المنظمـــة، مواكبـــة المكتب العربي، إنجـــازات إدارة 

مكافحـــة المخـــدرات المتاحقـــة في ضبـــط المواد 
المخـــدرة والمؤثرات العقلية، في ضبطيات متميزة 
محليـــًا ودوليًا تنّم عن جهود جبارة تبذلها البحرين 
فـــي هذا الســـياق، منوهـــا إلى تتويج هـــذه الجهود، 
بفـــوز وزارة الداخليـــة وللعام الثالث علـــى التوالي، 
بجائـــزة المركـــز الثانـــي عربيـــا فـــي مســـابقة أفضل 
تعـــاون عربي معلوماتي عملياتي أســـهم في ضبط 
قضايـــا المخـــدرات والتـــي تطلقهـــا األمانـــة العامـــة 
لمجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب ســـنويًا، مشـــيدا 
كذلـــك بالشـــراكات المجتمعيـــة الفاعلـــة بيـــن جميع 
مؤسســـات المجتمـــع المدني في البحريـــن للتوعية 

بأضرار المخدرات.
وثائقـــي،  فيلـــم  عـــرض  االحتفـــال،  خـــال  وتـــم 
استعرض مؤشرات نجاح الخطة الوطنية لمكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية، في نسختها األولى، 
التـــي تـــم إطاقهـــا عـــام 2015 وشـــارك فـــي تنفيذ 
أهدافهـــا 24 شـــريكا تنفيذيـــا مـــن وزارات وهيئات 

ومؤسســـات المملكة. كما تضمنت الجهود تشـــكيل 
تنفيـــذ األهـــداف ودعـــم  لمتابعـــة  فريـــق مختـــص 
الشركاء في وضع وتقييم المبادرات، بما يسهم في 

تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات.
بعـــد ذلـــك، تفضـــل وزيـــر الداخليـــة، رئيـــس اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحـــة المخـــدرات، بتدشـــين اإلصدار 
الثانـــي مـــن الخطـــة الوطنيـــة لمكافحـــة المخدرات 
والمؤثـــرات العقليـــة “2022 /2026” والذي يتضمن 
شراكة أمنية مجتمعية للتصدي لمخاطر المخدرات 
مـــن خال مكافحة االتجار غير المشـــروع وتطوير 
وســـائل الرقابـــة األمنيـــة والعمـــل علـــى تعزيـــز دور 
فـــي  الدينيـــة  والمؤسســـات  واإلعـــام  المجتمـــع 

مكافحة المخدرات.
وقـــام وزيـــر الداخليـــة، بتكريـــم عدد من منتســـبي 
مكافحـــة  مجـــال  فـــي  المتعاونـــة  األمنيـــة  اإلدارة 
المخـــدرات، متمنًيـــا للجميـــع، التوفيـــق فـــي خدمة 

الوطن.

التربيــة والتعليــم ماجــد  الدوليــة، وزيــر  اســتضافت محطــة مونــت كارلــو 
النعيمي، حيث أجرت معه لقاًء حول جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة الســتخدام تكنولوجيات المعلومــات واالتصال في مجال التعليم، 
والتي تســتضيف منظمة اليونســكو بمقرها بالعاصمة الفرنسية باريس حفل 

تسليم الجائزة.

وقـــد أكـــد الوزيـــر خـــال اللقـــاء، حـــرص 
التعـــاون  علـــى  الدائـــم  البحريـــن  مملكـــة 
فـــي  اليونســـكو  منظمـــة  مـــع  المســـتمر 
المجاالت التعليميـــة والثقافية والتراثية، 
ومـــن ثمـــار هـــذا التعـــاون إعـــان منظمـــة 
اليونســـكو عـــن جائـــزة تحمـــل اســـم ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، فـــي مجال الجوائز 
العالمية، مما يؤكد اهتمام جالته بتقديم 
الخدمـــة التعليمية المتميـــزة على الصعيد 
العالمي، ودعم الجهود اإلنســـانية لمنظمة 
اليونســـكو، وقد تـــم اعتماد هـــذه الجائزة 
فـــي المؤتمر العـــام لمنظمة األمم المتحدة 
)اليونســـكو(  والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة 
بإجمـــاع الدول األعضـــاء بالمنظمة والبالغ 
عددهـــا )191( وذلـــك فـــي دورتـــه الثالثـــة 

والثاثين المنعقدة بمقر المنظمة بباريس.
وأضـــاف الوزيـــر أن هـــذه الجائـــزة التـــي 
انطلقـــت أولى دوراتها فـــي العام 2006م، 
تعتبر مـــن الجوائز المهمة في اليونســـكو، 
ويتضـــح  متميـــزة،  دوليـــة  ســـمعة  ولهـــا 
ذلـــك مـــن أعـــداد المبـــادرات التـــي تتقدم 
لنيـــل شـــرف الحصول على هـــذه الجائزة، 
فالعناويـــن التـــي ُتطرح ســـنويًا تجمع بين 
تكريـــم المبـــادرات الحديثـــة، إضافـــًة إلى 
تشـــجيع وصـــول التعليم إلـــى الجميع في 

مختلف الظروف.
وأشـــار  إلـــى أن هـــذه الجائـــزة مخصصـــة 
لدعـــم وتشـــجيع المشـــروعات واألنشـــطة 
التـــي يضطلـــع بها األفـــراد أو المؤسســـات 
أو المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، والمتعلقة 
فـــي  لإلبـــداع  وأشـــكال  متميـــزة  بنمـــاذج 

مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات 
واالتصـــال، بمـــا يعـــزز التعلـــم والتدريـــس 
فـــي  وتأتـــي  التعليمـــي،  األداء  ومجمـــل 
إطـــاِر األهداف االســـتراتيجية لليونســـكو 
التجريـــب  بتعزيـــز  التعليـــم،  مجـــال  فـــي 
المعلومـــات،  وتبـــادل  ونشـــر  والتجديـــد، 
وإســـهام تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
التعليـــم والعلـــوم والثقافـــة  فـــي تطويـــر 

وبناء مجتمع المعرفة.
وأوضح أن المجلس التنفيذي لليونســـكو 

قـــد قـــام بالتجديد لهـــذه الجائـــزة مرتين، 
أوالهمـــا في العـــام 2015م لـــدورة امتدت 
إلـــى ســـتة أعـــوام، والمـــرة الثانيـــة لدورة 
بـــدأت منـــذ العـــام 2021م وتمتـــد كذلـــك 
الـــدول  مـــن  تقديـــرًا  أعـــوام؛  ســـتة  إلـــى 
األعضـــاء بالمجلس لألهميـــة البالغة التي 
تكتســـبها هـــذه الجائـــزة الدوليـــة المهمـــة 
ولســـمعتها العالمية المتميـــزة، مضيفًا أنه، 
ومنـــذ انطاقة الجائزة فـــي العام 2006م، 
فقـــد فـــازت مشـــاريع مقدمة مـــن عدد من 

وروســـيا  وأمريـــكا  فرنســـا  مثـــل  الـــدول، 
وبلجيـــكا  وفنلنـــدا  وألمانيـــا  وبريطانيـــا 
وكوريـــا  والصيـــن  وهولنـــدا  وإســـبانيا 
الجنوبيـــة وتايلنـــد والمكســـيك والبرازيل 
وفنزويا وكوســـتاريكا والهند وبنغادش 
واألردن  ومصـــر  وتنزانيـــا  وســـنغافورة 

والمغرب وغيرها من الدول.
وأضـــاف الوزيـــر أن احتفـــال هـــذا العـــام 
سيشـــهد تســـليم الجائـــزة للـــدول الفائـــزة 
فـــي الدورتيـــن الســـابقتين وعددهـــا أربع 
دول، وللدولتيـــن الفائزتيـــن فـــي الـــدورة 
تـــم تأجيـــل االحتفـــال  أن  بعـــد  الحاليـــة، 
بـــأن  علمـــًا  الجائحـــة،  ظـــروف  بســـبب 
المشـــروعين الفائزين في الدورة الحادية 
حملـــت  والتـــي  2019م،  للعـــام  عشـــرة 
االصطناعـــي  الـــذكاء  )اســـتخدام  عنـــوان 
لابتـــكار في التعليـــم والتدريس والتعلم( 
همـــا برنامـــج )لتـــروس( لمهـــارات الكتابـــة 
من البرازيـــل، وأداة فحص ُعســـر القراءة 
)دايتيكتيف( من إســـبانيا، أما المشروعان 
الفائـــزان في الـــدورة الثانية عشـــرة للعام 
2020م والتـــي حملـــت عنوان )اســـتخدام 
الـــذكاء االصطناعـــي لتعزيـــز اســـتمرارية 

التعلـــم وجودتـــه(، فهمـــا مخطـــط )طالـــب 
جامعـــي لـــكل قرية( مـــن الصيـــن، ومنصة 
فنلنـــدا،  مـــن   )ViLLE( التعاونـــي  التعلـــم 
أمـــا المشـــروعان الفائزان للـــدورة الحالية 
الثالثة عشرة للعام 2021م فهما )مبادرات 
مـــن أجـــل تعليـــم شـــامل متوفـــر للجميع( 
المقـــدم من المعهـــد المركـــزي لتكنولوجيا 
التعليـــم التابع للمجلـــس الوطني للبحوث 
ومشـــروع  بالهنـــد،  والتدريـــب  التربويـــة 
)أوبونجـــو: أكبـــر فصل دراســـي رقمي في 
إفريقيـــا( المقـــدم مـــن مؤسســـة أوبونجو 
مـــن تنزانيـــا، وذلـــك عن موضـــوع الجائزة 
لهذه الدورة، وهو )استخدام التكنولوجيا 
لتمكين أنظمة التعلم الشاملة القادرة على 

مواجهة األزمات(.
كما تطّرق الوزيـــر في حديثه إلى الجهود 
المبذولـــة من قبـــل وزارة التربية والتعليم 
اســـتمرار  لضمـــان  البحريـــن،  بمملكـــة 
التعليـــم في فتـــرة الجائحة، ومـــن أبرزها 
عبـــر  المقدمـــة  اإللكترونيـــة  الـــدروس 
البوابـــة التعليمية، والدروس المتلفزة عبر 
تلفزيون البحريـــن، والدروس المرئية عبر 
)14( قنـــاة يوتيـــوب تابعـــة للـــوزارة، ومن 
بينهـــا قنـــاة لـــذوي االحتياجـــات الخاصة، 
وقنـــاة للتعليـــم الفنـــي والمهنـــي، علمًا بأن 
العـــدد الكلي للزيـــارات للبوابـــة التعليمية، 
المنظومـــة  تحتويـــه  مـــا  واســـتعمال 
اإللكترونية من مواد تعليمية متنوعة منذ 
بدء الجائحة عام 2019م وحتى اآلن، قد 
جـــاوز 134 مليون زيـــارة متكررة من قبل 
الطلبة وأولياء األمـــور والميدان التربوي؛ 
لاســـتفادة مـــن محتواها التعليمـــي الذي 
نشـــاطًا وتطبيقـــًا،   )1.048.371( يتضمـــن 
إثـــراًء،  و)900.814(  درســـًا،  و)463.936( 
و)72.526(  نقاشـــية،  حلقـــة  و)634.344( 
اختبـــارًا قصيـــرًا، وكل ذلـــك المحتوى من 
إعـــداد المعلميـــن، إضافـــًة إلـــى )14.770( 

درسًا نموذجيًا من إعداد إدارة المناهج.
وفي ختـــام المقابلـــة، أكد الوزيـــر أن هذه 
عامـــًا  العالمـــي  االهتمـــام  تنـــال  الجائـــزة 
بعـــد عـــام وتترّســـخ ســـمعتها الطيبـــة بين 
الباحثيـــن والمهتميـــن؛ لمـــا لها من ســـمعة 
عالمية متبناة من قبل اليونســـكو، وكذلك 
للمكانـــة الرفيعـــة للجنـــة التـــي تعمل على 
تحكيمهـــا، والمكّونـــة مـــن مجموعـــة مـــن 
التعليمـــي  الحقـــل  فـــي  العامليـــن  أبـــرز 
والتكنولوجـــي، مما يمنحهـــا مكانة عالمية 
بارزة وثقة ال تشوبها شائبة، حيث ستظل 
هذه الجائزة شـــاهدًا علـــى االهتمام الكبير 
للعمليـــة  البحريـــن  مملكـــة  توليـــه  الـــذي 
التعليميـــة التعلميـــة، ليـــس على مســـتوى 
البحرين وحسب، بل وعلى مستوى العالم 
أيضـــًا، ليعـــم خيرها ونفعها على البشـــرية 
كلهـــا، خصوصـــًا في مجالين همـــا من أهم 
العلوم اليوم، وهما: التكنولوجيا والتعليم 

وكيفية المزاوجة بينهما.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جائزة اليونسكو - الملك حمد تحظى بسمعة دولية متميزة
اهتمام ملكي بالتعليم على الصعيد العالمي... النعيمي:

وزير التربية والتعليم خالل المقابلة مع إذاعة مونت كارلو الدولية
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استقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة آمر األكاديمية الملكية للشرطة العميد فواز الحسن، 
وذلك بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري، وعدد من الضباط والمسؤولين، وذلك ضمن جهود المحافظة الجنوبية في تعزيز 

أطر التعاون وبحث المبادرات والبرامج المشتركة مع مختلف األجهزة األمنية.

وفي بداية اللقاء، أشاد سمو محافظ الجنوبية بدور األكاديمية الملكية 
للشـــرطة ومختلـــف األجهـــزة األمنيـــة في ترســـيخ دعائم األمـــن تنفيذًا 
لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 

خليفة، بالعمل على تحقيق األداء المتقن والجاهزية العالية.
وأكـــد ســـمو المحافـــظ أن المحافظـــة الجنوبيـــة حريصة علـــى مواصلة 
تعزيـــز التعاون والتنســـيق مع األكاديمية الملكية للشـــرطة، في مختلف 
المبـــادرات والبرامـــج األمنيـــة الرائدة بما يســـهم في تعزيـــز األمن الذي 

يدعم جهود التنمية والتطور في مختلف مناطق المحافظة.
كمـــا تابع ســـمو محافظ الجنوبية أوجـــه التعاون في برنامج “المعســـكر 
الصيفـــي” للطلبة، موضحًا ســـموه أن المحافظة الجنوبيـــة تتبنى إقامة 

العديد من المبادرات األمنية كبرنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي 
مـــن خالل الشـــراكة األمنية والتواصل والتنســـيق مـــع مختلف األجهزة 

األمنية.
وفي ختام اللقاء، ّقدم سمو المحافظ هديًة تذكارية تقديرا لإلسهامات 
األمنيـــة التـــي يقـــوم بها آمـــر األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة العميد فواز 
الحســـن، مشـــيًدا ســـموه بالدور البـــارز لألكاديمية الملكية للشـــرطة وما 

تتمتع به من كوادر متميزة على أعلى درجة من الكفاءة واالتقان.
مـــن جهتـــه، أثنـــى العميـــد فـــواز الحســـن علـــى ما يوليـــه ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبية من اهتمـــام، بتوطيد التعاون مـــع األجهزة األمنية 

كافة والعمل على زيادة التنسيق في مختلف البرامج األمنية الرائدة.

تعزيز التعاون والتنسيق مع األكاديمية الملكية للشرطة
بحث المبادرات والبرامج المشتركة مع األجهزة األمنية... سمو محافظ الجنوبية:

أعلــن رئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة يوســف بن أحمــد كانــو الوجيه، خالــد محمد 
كانو، إعادة تشــكيل مجلس أمناء جائزة يوســف بن أحمد كانو لألعوام 2022 - 
2025م. وينضم لمجلس األمناء الجديد شــخصيات مرموقة عرفت بإســهاماتها 
المتعــددة فــي المجــاالت العلميــة والثقافيــة على مســتوى الخليــج العربي ومن 
ضمنها الوكيل المساعد للثقافة والتراث والوطني والوكيل المساعد للمطبوعات 
والنشــر الســابق والحاصل على وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أستاذ 
اإلنثروبولوجيــا عبــدهللا يتيــم وكذلــك أســتاذ المــوارد المائيــة بجامعــة الخليــج 

العربي نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية وليد زباري.

وأعـــرب الوجيـــه خالـــد كانو عـــن تفاؤله 
األكاديمييـــن  مـــن  نخبـــة  بانضمـــام 
المرموقيـــن إلـــى مجلـــس أمنـــاء جائـــزة 
يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو والذيـــن يعـــّول 
عليهـــم في نقل الجائزة إلى آفاق أوســـع 
وتحقيق الرؤية الجديدة للجائزة والتي 
الضـــوء علـــى  الســـعي لتســـليط  تشـــمل 
الشـــباب  والمبدعيـــن  الباحثيـــن  أعمـــال 

وتنويع مسابقات الجائزة ومواضيعها. 
كمـــا أكـــد أن جائـــزة يوســـف بـــن أحمـــد 
كانـــو حرصت منذ تأسيســـها عـــام 1998 
على دعـــم المبادرات العلميـــة والثقافية 
والفنيـــة ســـواء فـــي الخليـــج العربـــي أو 
على مستوى الدول العربية، الفتًا إلى أن 
الجائزة وبفضل القائمين عليها أصبحت 
رمـــزًا للتفوق العلمي عربيـــًا ولها مكانتها 
تحتفـــي  التـــي  الجوائـــز  بيـــن  الكبيـــرة 

بالعلوم والثقافة والفنون. 
ووّجه خالد كانو شـــكره ألعضاء مجلس 
األمنـــاء الجديـــد على قبولهـــم االنضمام 
اســـتمرارية  علـــى  وحرصهـــم  للمجلـــس 
ألعضـــاء  متمنيـــًا  وتطورهـــا  الجائـــزة 
مجلس األمناء الســـابق التوفيق ومقدرًا 
مجهوداتهـــم الكبيـــرة التـــي بذلوهـــا في 

الدورات الماضية.
وينضم للتشـــكيل الجديد لمجلس أمناء 
جائـــزة يوســـف بن أحمـــد كانـــو لألعوام 
2022 - 2025 كذلـــك عضـــوان جديـــدان 
من أفـــراد عائلة كانو وهما: علي عبدهللا 
كانو وصفية فوزي كانو المهتمان بالشأن 

االقتصادي والتكنولوجي. 
األعمـــال  ســـيدة  مـــن:  كلٌّ  ويحتفـــظ 
المعروفـــة منـــى مبـــارك كانـــو، ورئيـــس 

جامعة البحرين، ورئيس جامعة الخليج 
العربي، وعضو مجلس الشـــورى السابق 
االقتصـــاد  وأســـتاذ  الهاشـــمي،  إبراهيـــم 
ناظـــم  االقتصـــادي  والخبيـــر  والماليـــة 
الصالح بمقاعدهم في التشكيل الجديد.
وينتظـــر مجلس األمنـــاء الجديد جدول 
أعمال يشـــمل إطـــالق النســـخة الحادية 
عشـــرة مـــن الجائـــزة ومـــا يتضمنهـــا من 
الجائـــزة  مســـابقات  لمواضيـــع  اختيـــار 
عمـــل  لجـــان  وتكويـــن  العصـــر  تواكـــب 
مهمتها اإلشـــراف على تقييم مساهمات 
المشـــاركين باإلضافة إلـــى متابعة تنفيذ 
رؤية الجائـــزة التي تم إقرارها في العام 

السابق.
وتأتـــي جائـــزة يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو 
والتـــي تأسســـت عـــام 1998 فـــي إطـــار 
أحمـــد  بـــن  يوســـف  مجموعـــة  اهتمـــام 
كانـــو التجاريـــة بدعم المشـــروعات ذات 
الفعالـــة  والمســـاهمة  العامـــة  الخدمـــة 
والثقافيـــة  الدينيـــة  المشـــروعات  فـــي 
العلـــم  لمســـيرة  ودعمـــًا  واإلنســـانية 
وتشـــجيعًا للمفكرين والعلمـــاء من أبناء 
البحريـــن والبلدان العربيـــة في مجاالت 
الدراسات اإلسالمية، والمال واالقتصاد 
واآلداب  العلـــوم  ومجـــاالت  واألعمـــال، 

المختلفة. 
المؤســـس  اســـم  الجائـــزة  وتحمـــل 
للمجموعـــة التجاريـــة الحاج يوســـف بن 
أحمـــد كانو تخليـــدًا لذكـــراه حيث عرف 
ومســـاعدة  والعلمـــاء  بالعلـــم  باهتمامـــه 
مســـاهماته  جانـــب  إلـــى  العلـــم  طـــالب 
الكبيرة في األعمال اإلنسانية والخيرية 

التي تعود بالنفع على المجتمع.

4 وجوه جديدة لمجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو
نخبة من األكاديميين المرموقين في المجاالت العلمية والثقافية

محافظ المحافظة الجنوبية يستقبل آمر األكاديمية الملكية للشرطة بحضور عدد من الضباط والمسؤولين

المنامة - وزارة الداخلية

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

محرر الشؤون المحلية

وليد زباري منى كانو إبراهيم الهاشمي ناظم الصالحعلي كانو صفية كانو عبدالله يتيم خالد كانو



المنامة - وزارة الصحة

أكـــد وكيل وزارة الصحة عضـــو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( وليد المانع أهمية مواصلة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحد من انتشـــار 
الفيـــروس رفـــًدا للجهود المبذولة بما يســـهم فـــي الحفاظ على 
صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين بمملكـــة البحرين، الفًتا 
إلـــى أن المملكـــة حريصـــة علـــى صحة وســـامة الجميـــع كونها 
أولويـــة قصـــوى وهـــدف ماثـــل نصـــب األعيـــن في كافـــة جهود 

التصدي للفيروس.
وأشـــار المانع إلى أن المنشـــآت الصحية تقتضي لبس الكمامات 
بحســـب التعليمات اإلرشـــادية الخاصة بها، كمـــا أن لبس الكمام 
اختيـــاري فـــي المناطـــق الداخليـــة والخارجية وفـــق التعليمات 
اإلرشـــادية التـــي أعلـــن عنهـــا الفريق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا، موضًحـــا أن الفيـــروس يمكن أن ينتشـــر عن 
طريـــق األشـــخاص الذيـــن ال تظهـــر عليهـــم األعراض، مـــا يعني 
أن بعـــض األشـــخاص يمكن أن يكونـــوا ناقلين للعـــدوى وهم ال 
يدركـــون ذلـــك، وبناء عليه نشـــدد علـــى أهمية لبـــس الكمامات 
عند مجالســـة األشـــخاص األكثر عرضـــة للخطر من كبار الســـن 
وأصحـــاب األمـــراض المزمنـــة وذلـــك حفاًظـــا علـــى صحتهـــم 

وسامتهم.
وبيـــن المانـــع أن الكـــوادر الوطنيـــة مســـتمرة فـــي التعامـــل مـــع 
مختلف مســـارات الجائحـــة بكل كفـــاءة، إذ إن الحفاظ على ما 
تحقـــق حتـــى اليـــوم يســـتدعي مواصلة العمـــل بنفـــس الوتيرة 

بـــروح الفريـــق الواحـــد، موضًحا أهميـــة الوعـــي المجتمعي من 
خال المبـــادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس بكامل جرعاته 
بمـــا فيهـــا الجرعة المنشـــطة لرفع االســـتجابة المناعية للجســـم 
وتحقيق الحماية من الفيروس ومتحوراته، إلى جانب ضرورة 
إجراء فحص فيروس كورونا عند الشعور بأي أعراض للفيروس 

)كارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق في التنفس(.

حاالت عديمة األعراض تنقل العدوى... المانع:

ارتدوا الكمامات عند مجالسة المرضى وكبار السن
المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

أقـــام نادي روتاري ســـيف البحريـــن حفله الســـنوي في فندق 
الخليـــج، والـــذي تضمن تســـلم الرئيـــس الجديد الرئاســـة من 
الرئيس الحالي، ومعلوم أن الدورة الرئاســـية الروتارية تكون 

لسنة واحدة تبدأ في أول يوليو من كل عام.
البحريـــن  فـــي  النـــوادي  أعضـــاء  لجميـــع  مميـــز  وبحضـــور 
وضيوفهم، قام الرئيس الحالي لنادي روتاري ســـيف البحرين 
محمـــد الخاجـــة بتقليد الرئيس الجديد محمد الحداد بشـــعار 

الرئاسة.
و قد ألقى الرئيسان كلمتين بهذه المناسبة، شكر فيها الرئيس 
الخاجـــة جميـــع أعضاء نادي روتـــاري ســـيف البحرين، خاصا 
بالذكـــر أعضاء مجلس اإلدارة الذين لم يألوا جهدا في خدمة 
مجتمعهـــم وتحقيـــق األهداف النبيلة التـــي يعمل النادي على 

تحقيقها تحت الشعار الروتاري العالمي “اإليثار ال األثرة”.
وبهـــذه المناســـبة تـــم تقليـــد ثاثة مـــن أعضاء النـــادي بقادة 
روتاري العام، تقديرا لجهودهم وتألقهم خال العام الروتاري.
والرئيـــس الجديـــد محمـــد الحداد هـــو الرئيس الثالـــث لنادي 
روتاري ســـيف البحرين، الذي تأسس حديثا ويتميز باعتماده 

اللغة العربيه كلغة رسمية.
 تحـــدث الحـــداد عـــن خططه للعـــام الجديـــد، مقدمـــا أعضاء 
مجلـــس اإلدارة الجدد الذين ســـيعملون معـــه على مدار العام 
في خدمة وطننا البحرين و مجتمعه، شـــاكرا الرئيس السابق 

لتسليمه الرئاسة الدورية.

كمـــا تحـــدث أيضـــا في هـــذا الحفـــل نائـــب محافـــظ المنطقة 
الروتارية 2450، ظافر العمران، الذي شدد على أهمية نوادي 
الروتـــاري في خدمـــة المجتمع، وأن يجعل الفـــرد نصب عينه 
خدمـــة البحريـــن وشـــعبها، بعيـــدا عـــن أي أغراض شـــخصية، 

جاعلين شعارنا دائما “البحرين أوال”.
وســـمر  الحـــداد  نـــورة  الروتاريـــات  الزميـــات  الحفـــل  أدار 

األبيوكي، وتخللته بعض الفعاليات الشيقة.

الحداد يتسلم رئاسة النادي من الخاجة

“روتاري سيف البحرين” يقيم حفله السنوي

مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليم العالـــي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفة بمكتبها الرئيس التنفيذي 
كيـــران  البحريـــن   لبوليتكنـــك 

اوكاهون.
وخـــال اللقـــاء، أكدت الشـــيخة رنا 
حـــرص مملكة البحريـــن على توفير 
فـــي  لاســـتثمار  الجاذبـــة  البيئـــة 

التعليـــم، وإنجـــاز المشـــاريع الرامية 
العالـــي  التعليـــم  بقطـــاع  لارتقـــاء 
وتخريج أجيـــال متمكنة من جميع 
المهارات المطلوبة في سوق العمل. 

مـــن جانبه، عبر اوكاهون عن عميق 
تقديـــره وامتنانـــه لمـــا تحظـــى بـــه 
بوليتكنـــك البحريـــن مـــن دعم على 
الدعـــم  وهـــذا  المســـتويات،  جميـــع 
يعكس ما لقطاع التعليم من اهتمام 
وتقدير كبيرين في مملكة البحرين.

مشاريع لالرتقاء بالتعليم العالي
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األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
كافـــة  تســـخير  علـــى  الحـــرص 
الازمـــة  والجهـــود  اإلمكانـــات 
لمواصلـــة تطويـــر جـــودة وكفاءة 
الخدمات الصحية برفع مســـتوى 
واســـتدامتها،  الصحيـــة  الرعايـــة 
وتحقيـــق معـــدالت متقدمـــة من 
التنافســـية والشـــفافية والعدالة، 
رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  بمـــا 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
وذلـــك تنفيـــًذا لتوجيهـــات ملـــك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، وبفضـــل مـــا تحظـــى بـــه 
كافة المشـــاريع والبرامج الهادفة 
لتطويـــر القطاع الصحي من دعم 
ومتابعة مســـتمرة من ولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس رؤســـاء 
تحريـــر الصحف المحلية والمدير 
البحريـــن،  أنبـــاء  لوكالـــة  العـــام 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بحضـــور 
لمركـــز االتصال الوطني، يوســـف 
التنفيـــذي  والرئيـــس  البنخليـــل 
للمستشـــفيات الحكوميـــة أحمـــد 
األنصاري وعدد من المســـؤولين، 
آخـــر  علـــى  الطاعهـــم  وذلـــك 
بتنفيـــذ  المتعلقـــة  المســـتجدات 
برنامج الضمان الصحي الوطني، 
الذاتـــي  التســـيير  ومشـــروع 
لمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية 

والمستشفيات الحكومية.
وخال اللقاء، أكد رئيس المجلس 
المهـــم  الـــدور  للصحـــة  األعلـــى 
الذي تقوم بـــه الصحافة المحلية 
واإلعام الوطني كشـــريك فاعل 

كافـــة  تنفيـــذ  جهـــود  دعـــم  فـــي 
الوطنيـــة  والبرامـــج  المشـــاريع 
المتعلقـــة  الســـيما  والتنمويـــة 
بالقطـــاع الصحي، والذي لها األثر 
فـــي توعيـــة المجتمـــع بأهميتهـــا 
وضـــرورة الوقـــوف مع مســـارات 
تنفيذهـــا حتـــى ُتحقـــق أهدافهـــا 
المنشودة والتي سينعكس أثرها 

على الجميع بالخير والنماء.
كمـــا تم أثنـــاء اللقاء، اســـتعراض 
تفاصيـــل تنفيذ برنامج التســـيير 
مشـــروع  يعتبـــر  الـــذي  الذاتـــي، 
“اختر طبيبـــك” الذي يتم تطبيقه 
تجريبًيـــا فـــي محافظـــة المحرق 
أن  منوًهـــا  برامجـــه،  أبـــرز  أحـــد 
فـــي  سيســـهم  الذاتـــي  التســـيير 
األداء  معـــدالت  أعلـــى  تســـجيل 
وتحقيـــق أقصـــى درجـــات الرضا 
الخدمـــات  تطويـــر  خـــال  مـــن 
الصحيـــة وفـــق أفضـــل المعاييـــر 
واســـتناًدا  المعتمـــدة،  الدوليـــة 

على األولويات المســـتقبلية التي 
ترتكـــز علـــى توفيـــر أفضل ســـبل 
فـــي  للمريـــض  الطبيـــة  الرعايـــة 

البيئة المناسبة والمهيأة لذلك.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
للمستشفيات الحكومية الحرص 
إنجـــاز  وتيـــرة  تســـريع  علـــى 
أهداف مشـــروع التسيير الذاتي، 
جـــودة  تحســـين  فـــي  للمتابعـــة 
الخدمـــات المقدمـــة، مشـــيًرا إلى 
ما تـــم تحقيقه مـــن إنجازات في 
المستشـــفيات الحكوميـــة لتصب 

في مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبهم، أشاد رؤساء التحرير 
بالجهـــود الكبيـــرة المبذولـــة فـــي 
رفـــد القطاع الصحـــي، بما يحقق 
التغطية الصحية الشـــاملة بأعلى 
مســـتويات الجودة واالســـتدامة، 
من خال تطبيق البرنامج والذي 
يأتي فـــي إطار التطوير الشـــامل 

للخدمات الصحية في المملكة.

المنامة - بنا

اإلعالم الوطني شريك فاعل في دعم جهود المشروعات الصحية
مطلعا رؤساء التحرير على مستجدات “الضمان الصحي” و “التسيير الذاتي”... رئيس “األعلى للصحة”:

لقاء صحافي لرئيس المجلس األعلى للصحة مع رؤساء تحرير الصحف ومدير عام وكالة أنباء البحرين  

متابعة تنفيذ مشاريع التخطيط والتطوير العمراني
اعتماد 20 مخططا و42 الحقا... الرميحي:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
العمراني آمنـــة  الرميحي أهمية مضاعفة 
الجهـــود خـــال المرحلـــة المقبلـــة لتنفيـــذ 
الســـّيما  والمشـــاريع  والبرامـــج  الخطـــط 
في مجـــال التخطيـــط العمرانـــي وتطوير 
مخرجاتـــه، لمـــا لـــه مـــن دور فـــي ترســـيخ 
أســـس التنمية الشاملة واســـتدامتها، وبما 
ُيحّقق رؤى وتطلعـــات ملك الباد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتوجيهات الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، فيمـــا يتعلـــق بتطويـــر القطاعات 

الحيوية والتنموية بمملكة البحرين.
جـــاء ذلك خـــال اجتماعهـــا، مـــع الرئيس 
والتطويـــر  التخطيـــط  لهيئـــة  التنفيـــذي 

العمرانـــي نـــوف جمشـــير، وبحضـــور عدد 
من المســـؤولين بالـــوزارة والهيئـــة، وذلك 
الســـتعراض مســـتجدات تنفيـــذ مشـــاريع 

هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
 وشـــهد االجتمـــاع، اســـتعراض المشـــاريع 
مقدمتهـــا  وفـــي  الهيئـــة،  لـــدى  القائمـــة 
العامـــة  السياســـة  تنفيـــذ  مســـتجدات 
للتخطيط والتنمية العمرانية المســـتدامة 
بالمملكة، واألولويـــات المتعلقة بالمخطط 

الهيكلـــي االســـتراتيجي الوطنـــي لمملكـــة 
البحريـــن، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات 
ذات الصلـــة، بهدف الوصـــول إلى مخطط 
تنمـــوي يحقق اإلنماء الحضـــري المتوازن 

في مختلف القطاعات.
كمـــا تـــم بحـــث مســـتجدات جهـــود الهيئة 
في تخطيـــط المـــدن والمناطـــق بمختلف 
محافظـــات المملكة، حيث تـــم اعتماد 20 
42 مخططـــا،  مخططـــًا  وجـــاري اعتمـــاد 

بما يتماشـــى مع التوســـع العمراني والنمو 
الســـكاني، باإلضافـــة إلـــى تنفيذ مشـــروع 
واالشـــتراطات  التصنيفـــات  تحديـــث 
التنظيمية للتعمير، وذلك لتلبية متطلبات 
التنميـــة الحضريـــة، إلـــى جانـــب مشـــاريع 
القطـــاع  وسياســـات  العقـــاري،  التطويـــر 

العمراني.
وتـــم خال االجتمـــاع التطـــرق كذلك إلى 
خطـــة التحول اإللكترونـــي بالهيئة، والتي 
المرحلـــة  خـــال  ثمارهـــا  أبـــرز  مـــن  كان 
اإللكترونيـــة  المنصـــة  تدشـــين  األخيـــرة 
لخدمـــات التخطيـــط العمرانـــي “تخطيط” 
والتـــي توفر 6 خدمـــات إلكترونية، وذلك 
وزيـــادة  التجاريـــة  لإلجـــراءات  تســـهياً 
علـــى  العمـــل  إلـــى  باإلضافـــة  فاعليتهـــا، 

استقطاب االستثمارات المباشرة.

المنامة -  وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني



البحرين ضمن الدول العشر األولى عالميا في كتاب التنافسية

لقاء بشأن التخطيط الذكي الستثمار العطلة الصيفية

حميدان: اهتمام حكومي برفع كفاءة مهارات القوى العاملة

طريق النجاح يلزمه الصبر والتعلم... “شبابية األعلى للمرأة”:

ُأدرجـــت مملكـــة البحريـــن ألّول مـــرة فـــي 
الكتاب الســـنوي للتنافسية العالمية 2022 
الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع 
 ،IMD اإلداريـــة  للتنميـــة  الدولـــي  للمعهـــد 
والـــذي يقّيـــم كفـــاءة البلـــدان فـــي إدارة 

مواردها لتحقيق االزدهار.
وتـــّم تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول 
56 مؤشـــًرا يقيـــس  فـــي  العشـــر األوائـــل 
مجاالت مختلفة، ومن أبرز أوجه تنافسية 
المملكة حســـب التقرير هو مهارات القوى 
العاملـــة، حيث جـــاءت المملكة في المركز 
الرابـــع عالميـــًا بمؤشـــر كفـــاءة المديريـــن 
والخامس عالميًا في مهارة القوى العاملة.

كما حّلت المملكة في المركز السابع عالميًا 
بالمؤشـــرات المعنيـــة بالمهـــارات الماليـــة، 
والمهندسين المؤهلين، والخبرات الدولية 
باإلضافة إلى حصولها على المركز الثامن 
عالميًا في المهـــارات العالية لدى العاملين 
األجانـــب، وذلـــك مـــا يؤّكـــد ريـــادة مملكة 

البحريـــن واالهتمـــام الذي توليـــه بالموارد 
البشـــرية ومـــا تتمتع به القـــوى العاملة من 
مهـــارات مهنية عالية تســـهم في اجتذاب 

مختلف االستثمارات إلى المملكة.

سباق التنافسية

وفي هذا السياق، أشاد وزير العمل جميل 
حميدان بأداء مملكة البحرين وتنافسيتها 
على الصعيد العالمـــي وفقًا لنتائج الكتاب 
الســـنوي للتنافســـية العالمية، مؤّكدًا أن ما 
تزخـــر بـــه المملكة مـــن أيٍد عاملـــة وطنية 
متخصصـــة ومزّودة بالمهارات المهنية قد 
جاء نتيجة لالهتمام المباشر من الحكومة 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، بتنمية الموارد البشـــرية 
وتوفيـــر الدعـــم الـــالزم لتأهيـــل الكـــوادر 
فـــي  األفضـــل  الخيـــار  الوطنيـــة وجعلهـــا 

التوظيـــف، باإلضافـــة إلـــى تطويـــر البنية 
التحتيـــة للتدريـــب وتعزيـــز موقـــع مملكة 

البحرين كمركز إقليمي للتدريب.
ولفـــت حميـــدان إلـــى أن ثقافـــة التدريـــب 
وتطويـــر القـــوى العاملـــة أصبحت ســـائدة 
لـــدى أصحـــاب العمل في كافـــة القطاعات 
اإلنتاجيـــة، فضـــالً عمـــا توفـــره الحكومـــة 
من تدريب احترافـــي وتخصصي مجاني 
للقـــوى العاملـــة الوطنيـــة ممـــا ســـاهم في 
القياديـــة  الوظائـــف  وتبوئهـــا  تطورهـــا 

بالعديد من القطاعات النوعية.
بعـــض  فـــي  الناتـــج  النمـــو  أن  وأضـــاف 
البحريـــن،  بمملكـــة  النوعيـــة  القطاعـــات 
والصحـــة  الماليـــة  الخدمـــات  كقطاعـــات 
للسياســـات  نتيجـــة  جـــاء  قـــد  والتعليـــم، 
الحكومية المتقدمة والجاذبة لالســـتثمار، 
إلى جانب توفر البنية التحتية المناســـبة، 
وعلى رأســـها األيدي العاملة الوطنية ذات 
المهارات العالية، حيث إن المســـتثمر يجد 

فـــي توفر القـــوى العاملـــة المؤهلـــة مناخًا 
إيجابيًا ومشجعًا لنجاح االستثمار.

وأكد حميدان أن مملكة البحرين حريصة 
كفـــاءة  برفـــع  االهتمـــام  مواصلـــة  علـــى 
ومستوى مهارات القوى العاملة من خالل 
مواكبة المؤسســـات التدريبية والتعليمية 
للمتغيـــرات المتالحقة في أســـواق العمل، 
واالستمرار في تطوير مخرجات التدريب 

ومواءمتهـــا مـــع احتياجات ســـوق العمل؛ 
لتزويـــده باأليـــدي العاملـــة المؤهلـــة فـــي 

مختلف القطاعات اإلنتاجية.

 دعم الكوادر

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لسيكو 
نجالء الشـــيراوي: “فخورون بهذا اإلنجاز 
الـــذي يبرز الكثير من الجهود واإلجراءات 
التـــي طالمـــا اتخذتها مملكـــة البحرين في 
رفد منظومة التعليم والتدريب والتأهيل، 
الفعـــال  الحكومـــة  دور  إلـــى  باإلضافـــة 
والمتواصل في دعم المؤسسات الخاصة 
للمواطـــن  التوظيفـــي  المســـار  لتطويـــر 

البحريني”.
ولفتت إلى تضافـــر جهود القطاعين العام 
وتطويـــر  بصقـــل  والتزامهمـــا  والخـــاص 
مهارات القوى العاملة في كافة المجاالت، 
مفيدة بأّن المكانة الرائدة لمملكة البحرين 

األمـــن  وأجـــواء  فيهـــا  العيـــش  وســـهولة 
واألمان الســـائدة في المملكة، قد أســـهموا 
المحليـــة  الكـــوادر  مهـــارات  تطويـــر  فـــي 
العالميـــة،  الكـــوادر  أفضـــل  واســـتقطاب 
وقالـــت: “فخورون بهذا اإلنجاز المشـــّرف 
الســـّيما أنه يأتي في فتـــرة ما بعد جائحة 
وتزايـــد  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  فيـــروس 

التنافسية ما بين الدول”. 
كمـــا تابعت الشـــيراوي قائلة: نـــزداد فخرًا 
واعتـــزازًا كوننا جزءًا من هـــذه المنظومة 
عاليـــة الكفـــاءة والفعاليـــة، والتي نحرص 
مـــن خاللهـــا علـــى مواصلـــة الجهـــود فـــي 
هـــذا المجـــال مـــن خـــالل تمكين الشبــــاب 
البحرينـــي من اكتســـاب المعرفـــة العملية 
والمهــــارات الالزمــــة لدعـم قطـــــاع البنـوك 
والخدمات الماليــة والذي يشكل أحـد أهم 

قطاعـات االقتصـاد البحريني.

المنامة - مركز االتصال الوطني

نجالء الشيراوي

أكـــدت األمين العـــام للمجلس األعلى 
للمـــرأة، هالة األنصاري، أن سياســـات 
مملكـــة البحرين لالرتقـــاء بمخرجات 
لبلـــوغ  الموجهـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
تحقـــق  التنميـــة  مســـتويات  أعلـــى 
أهدافهـــا، الســـّيما فيما يتعلـــق بتقدم 
المـــرأة ورفـــع مســـتويات تنافســـيتها 
الوطنيـــة، وذلـــك بعـــد أن تـــم إدراج 
مملكة البحرين في كتاب التنافســـية 
حصدتـــه  مـــا  إلـــى  بالنظـــر  العالميـــة 
الدولـــة مـــن نتائج متقدمة يشـــير لها 

التقرير الدولي للمرة األولى. 
تأتـــي  النتائـــج  هـــذه  أن  وأوضحـــت 
كحصيلة إيجابية للتخطيط الســـليم 
واإلدارة والمتابعـــة الفاعلـــة للخطـــط 
يتوالهـــا  التـــي  الوطنيـــة  والبرامـــج 
المجلس، والقائمة على تعزيز التعاون 
اإلســـتراتيجي بين الجهات الرســـمية 
المختلفة في المملكة تحقيقًا للغايات 
وهـــو  لذلـــك،  المخصصـــة  التنمويـــة 
جانـــب يركـــز عليـــه المجلـــس األعلى 
للمـــرأة ويضع لـــه العديد مـــن اآلليات 

واألدوات الفاعلـــة إلدماج احتياجات 
المـــرأة في التنميـــة وتحقيق التوازن 
بين الجنسين على المستوى الوطني. 
هـــذه  مثـــل  “إن  األنصـــاري:  وقالـــت 
النتائـــج تشـــير إلـــى اكتمـــال عناصـــر 
الخبـــرة والموضوعيـــة العلميـــة التي 
يحرص المجلـــس األعلى للمرأة على 
فـــي ســـياق اختصاصاتـــه  تضمينهـــا 
مملكـــة  لتحافـــظ  عملـــه،  ومجـــاالت 
كمركـــز  وجهتهـــا  علـــى  البحريـــن 
متخصـــص في مجـــال إدارة المعرفة 
وإنتاجها ونشرها على صعيد التوازن 
بين الجنسين وتكافؤ الفرص، والتي 

يتم االســـتناد إلى مؤشـــراتها الكمية 
للجهـــود  الترويـــج  لـــدى  والنوعيـــة 
التقـــدم  حجـــم  لتوضيـــح  الوطنيـــة 
المحـــرز لسياســـات وخطط مشـــاركة 
المـــرأة لرفـــع إســـهاماتها فـــي التنمية 

واالقتصاد الوطني”.
بيـــن  المثمـــر  بالتعـــاون  وأشـــادت 
للمـــرأة وحكومـــة  األعلـــى  المجلـــس 
مملكـــة البحريـــن، ممثلـــة فـــي وزارة 
علـــى  الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
صعيـــد متابعـــة مؤشـــرات تنافســـية 
المـــرأة البحرينية ومقارنتهـــا باألداء 
العالمي، ومـــا نتائج مملكـــة البحرين 

في هـــذا التقرير وغيـــره من المراجع 
والمصـــادر الدوليـــة إال برهان على ما 

تحقق على إثر هذه المساعي.
إلى ذلك بّينت األنصاري أن المجلس 
جهـــوده  يواصـــل  للمـــرأة  األعلـــى 
لتشجيع وتبني منهجيات تعمل على 
بيـــن  المتكافئـــة  الشـــراكة  اســـتدامة 
المـــرأة والرجـــل، وبمـــا يحقـــق العائد 
المأمول من مثل هذه الشراكة العادلة 
علـــى مخرجـــات الخطـــط التنمويـــة، 
ويحقق األثـــر المطلـــوب على صعيد 
كقـــوة  البحرينيـــة  المـــرأة  تنافســـية 

إنتاج وبناء.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

منهجيات الستدامة الشراكة المتكافئة بين المرأة والرجل
بعد إدراج البحرين في كتاب التنافسية العالمية... األنصاري:

local@albiladpress.com
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نظمت لجنة الشـــباب في المجلس 
األعلـــى للمـــرأة لقـــاًء عبر حســـابها 
في “إنستغرام” بعنوان “التخطيط 
الذكي الستثمار العطلة الصيفية”، 
قدم خالله الباحـــث فالح الرويلي 
العديـــد من اإلرشـــادات والنصائح 
للناشـــئة والشـــباب مـــن الجنســـين 
بشأن تحقيق التوازن بين اكتساب 
مـــن  المهـــارات  المعـــارف وتنميـــة 

جهة والترفيه من جهة أخرى.
ودعـــا الرويلـــي الشـــباب إلى وضع 
العطلـــة  بزمـــن  محـــددة  خطـــة 
الصيفيـــة، تتضمـــن تحقيـــق عـــدد 
من األهداف، مع ضـــرورة االلتزام 
وجدولهـــا  الخطـــة  هـــذه  ببنـــود 
مـــن  التخـــرج  إن  وقـــال  الزمنـــي، 

الجامعـــة بتفوق والحصـــول على 
وظيفة مرموقة هي أهداف قابلة 
للتحقيق شـــرط أن يرســـم الشاب 
يجتـــاز  واضًحـــا  طريًقـــا  نحوهـــا 

مسافة منه كل يوم.
لألهـــداف  الوصـــول  إن  وقـــال: 
المنشـــودة  الكبـــرى  الحياتيـــة 
أهـــداف  إلـــى  تقســـيمها  يتطلـــب 
متوســـطة  وأهـــداف  قصيـــرة 
وأخرى بعيدة المـــدى، تتكامل مع 
بعضهـــا بعضـــا مـــع أهميـــة التحلي 
بالصبـــر، وعدم اســـتعجال تحقيق 
األهـــداف الكبـــرى، وعلى الشـــباب 
أن يحافظـــوا علـــى طاقتهـــم، وأن 
حتـــى  أيًضـــا  بالمرونـــة  يتحلـــوا 
يتمكنـــوا من مواصلة الســـير على 
التـــي  التحديـــات  رغـــم  الطريـــق 

سوف تواجههم.
وأكـــد الرويلي أثنـــاء اللقاء أهمية 
زيـــادة  فـــي  العطلـــة  اســـتثمار 
المعرفـــة والتغذيـــة الفكريـــة، مـــن 
خـــالل االطـــالع والقـــراءة وصقل 
االهتمامـــات  بحســـب  الشـــخصية 
مـــع  يتوافـــق  وبمـــا  والرغبـــات، 
التوجهات المســـتقبلية األكاديمية 

والمهنية.
وأشـــار إلـــى أن القـــراءة تعـــد أحد 
أكثر طرق بناء الشخصية فاعلية، 
خصوصا قراءة ســـير األشـــخاص 
الناجحيـــن واألعالم، واالســـتفادة 
وتعلـــم  تجاربهـــم،  خالصـــة  مـــن 
للتحديـــات  مواجهتهـــم  كيفيـــة 
واغتنامهـــم للفرص حتـــى وصلوا 

إلى النجاح.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الداخلية

تتواصل برامج وفعاليات المعســـكر الصيفي لألكاديمية 
الملكيـــة للشـــرطة الـــذي يعـــد إحـــدى مبـــادرات الخطـــة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة 
“بحريننـــا”، ويقام بالتعـــاون مع صنـــدوق العمل “تمكين” 
بنســـخته الثالثـــة عشـــرة، ويشـــمل الفئة العمريـــة ما بين 
12 حتى 17 ســـنة من الجنســـين، حيث يهدف المعســـكر 
إلـــى تعزيـــز المواطنـــة وترســـيخ قيـــم الـــوالء واالنتماء 
والتســـامح، وغـــرس الهوية اإلســـالمية، وربـــط الحاضر 
بالماضـــي وتعميق المعرفة بالتاريـــخ الوطني، باإلضافة 
الوطنيـــة.  والمســـؤوليات  الواجبـــات  وفهـــم  لترســـيخ 
باإلضافـــة لعدد مـــن األهداف المختلفـــة التي تعمل على 
ومواجهـــة  للمســـتقبل  لالســـتعداد  المشـــاركين  تهيئـــة 

التحديات المختلفة.
وقـــد تضمنـــت فعاليـــات المعســـكر الصيفـــي عـــددًا مـــن 

الزيـــارات التـــي تـــم تنظيمها بالتعـــاون مـــع المحافظات، 
وعـــدد مـــن ورش العمـــل المتنوعـــة، حيـــث قـــام طلبـــة 
المعســـكر بزيارة إلى مجلســـي الشـــورى والنواب؛ بهدف 
التعـــرف وتعميـــق الوعي بالمشـــروع اإلصالحـــي لجاللة 
ملـــك البـــالد المعظم، ودور الســـلطة التشـــريعية، وتعزيز 
ثقافة المشـــاركة في الترشـــيح واالنتخاب لدى الشباب، 
كمـــا قـــام الطلبـــة بزيـــارة دار أكوا لالســـتزراع الســـمكي؛ 
بهـــدف التعـــرف علـــى جهـــود المركـــز فـــي توفيـــر األمن 

الغذائـــي، وتعريفهـــم بالتحديات البيئيـــة المحلية والتي 
تتطلب منهجًا خاصًا في التعامل مع اســـتزراع األســـماك 
فيمـــا يتعلـــق بدرجـــة الحـــرارة والملوحـــة فـــي المـــزارع 
الســـمكية، وزيارة قلعة الشـــيخ ســـلمان بن أحمد الفاتح 
بالرفـــاع؛ لالطالع على موقعها االســـتراتيجي وتاريخها 
المهـــم لمملكـــة البحريـــن، باإلضافـــة لقيـــام الطلبـــة بعدد 

األنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع.

ضمن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني “بحريننا”

فعاليات متنوعة لطلبة المعسكر الصيفي لألكاديمية الملكية للشرطة

مـمـلـكـة الـبـحـريـن

تعلن �شركة نفط البحرين �ش. م. ب. )مقفلة( 

عن طرح املناق�شة العامة التالية:

رقم المناقصةموضوع المناقصة
الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقت التاريخ  اليوم 

مزاد لبيع وإزالة أنواع متفرقة من أحبار 
الطابعات لمختلف الماركات واألنواع

17 يوليو 485622022

تـــم إصدار المناقصات المذكورة أعاله في نظام المناقصات اإللكتروني التابع لشـــركة 
نفط البحرين )بابكو(. وعليه تدعو الشركة المقاولين المسجلين والراغبين في دخول هذه 
المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة إلى تســـجيل الدخول في النظام وإدخال اسم 
المســـتخدم وكلمة المرور الخاصة فيهم وتنزيل الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة 

أعاله.
أما بالنســـبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع 

التالي:
https://www.bapco.net/doing-business-with-us.html#prequalifications

تحت التأهيل المسبق يرجى اختيار تسجيل مورد جديد ومن ثم اكمال الخطوات.
لمزيد من االستفسار يرجى االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:

  17755684 - 17752995 – 17755845 – 17757054

يتم تقديم العطاءات إلكترونياً من خالل نظام بابكو اإللكتروني:

تخضع هذه المناقصة ألحكام المرســـوم بقانون رقم 36 لعام 2002 بشـــأن تنظيم 	 
المناقصات والمزايـــدات والمشـــتريات والمبيعات الحكومية والئحتـــه التنفيذية 

الصادرة بالمرسوم رقم 37 لعام 2002.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 
أن ترفق نســـخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون 

مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.
أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة.

يعتبر هذا اإلعالن مكمالً لوثائق المناقصة.

هالة االنصاري



الـــدوي  عيســـى  منـــى  تعتـــزم 
الترشـــح نيابيًا عن الدائرة الثالثة 
بالمحافظة الجنوبية )البحير( في 

االنتخابات المقبلة.
وأكـــدت الـــدوي أنهـــا قاطعة على 
عـــن  تدافـــع  بـــأن  العهـــد  نفســـها 
حقـــوق الوطـــن والمواطـــن بـــكل 
شـــجاعة إلى جانب ســـعيها وبذل 

قصـــارى جهدها لتحقيق رؤية جاللة الملك المعظم في مشـــروعه 
االصالحي.

وأردفـــت الـــدوي: بعـــد أن مـــّن هللا علـــي بإكمـــال دراســـتي بالهنـــد 
واصلت دراســـتي القانونية في كلية الحقوق بمملكة البحرين كما 
لم أنقطع عن اكتساب المهارات والمعارف المتعددة والمتنوعة في 
مجـــال الثقافة العامـــة البرلمانية والحقوقية والتشـــريعية إضافة 
إلـــى المشـــاركة فـــي األعمـــال التطوعيـــة خدمـــة للمجتمـــع وأبنائه 
الكـــرام وفي مجـــاالت متعددة وبنـــاء على الخبرة المكتســـبة فقد 
نذرت نفســـي لتقديم تلك الخدمات للوطن والمواطن في مملكتنا 

العزيزة.
يذكـــر أن الدائـــرة الثالثة بالمحافظـــة الجنوبية يمثلهـــا في الوقت 
الحالـــي النائـــب أحمد األنصاري، وعاود الترشـــح فيهـــا بجانب كل 

من محمد الرفاعي، عادل اليحيى وعبدهللا بوغمار والدوي.

أعلن عضو جمعيـــة األصالة النائب 
إعـــادة  عزمـــه  األنصـــاري  أحمـــد 
ترشـــحه نيابيـــًا ودخولـــه المعتـــرك 
الدائـــرة  عـــن  مجـــددًا  االنتخابـــي 
الثالثـــة فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة 

)البحير(.
أهالـــي  فـــي  أملـــه  عـــن  وأعـــرب 
الدائـــرة بإســـناد الثقة لـــه لمواصلة 
العمـــل للمـــرة الثالثة علـــى التوالي، 

بحكـــم أنه كان ممثـــالً لهم في المجلس البلـــدي لدورتين متواصلتين، 
والمجلس النيابي، حيث نال األنصاري ثقة المواطنين في الدائرة من 

الجولة األولى في كافة الدورات. 
و بيـــن لــــ “البالد” أن إعادة ترشـــحه جاء بغية مواصلـــة العمل وخدمة 
أهالـــي الدائـــرة، وخصوصًا انـــه عمل خالل الســـنوات الماضية كممثل 
لهم في مجلس بلدي الوســـطى قبل إعادة رسم الدوائر، ومن ثم صار 
ممثالً لهم في مجلس بلدي الجنوبية ورئيسًا للمجلس البلدي، وبعدها 
أصبح ممثالً عنهم في مجلس النواب خالل السنوات األربع الماضية. 
وأشـــار إلـــى أنـــه يمتلـــك خبرة كبيـــرة في العمـــل الخيـــري والتطوعي 
عـــالوة عـــن تواصالته المســـتمرة مع المواطنين منذ ســـنوات ويعرفه 
األهالي في الدائرة منذ أكثر من 30 ســـنة، مبينًا في هذا الســـياق أنه 

سبق له العمل مؤذنًا ومشرفًا على مركز تحفيظ القرآن الكريم. 
وأكـــد أنـــه علـــى دراية تامـــة بالمواطنين وبالشـــك ســـيواصل ما عمل 
عليـــه طـــوال الســـنوات الماضيـــة ســـواء خـــالل العمـــل فـــي المجلس 
البلدي لثماني سنوات وعضوية مجلس النواب في الفصل التشريعي 

الخامس.
ولفـــت إلـــى أن ما ســـبق يمثل رصيدًا لســـنوات من العمـــل المهني في 
الســـلك العســـكري، المدني والتطوعي، إلى جانب أنه ســـيعمل لضمان 
مواصلة المسيرة واستكمال المشـــاريع وتحقيق تطلعات المواطنين، 
مبينـــًا فـــي هـــذا الســـياق أن ذلـــك ســـيتم بتكاتـــف الجهـــود ووقـــوف 

المواطنين جنبًا له في االنتخابات القادمة. 

خريجة من الهند والحقوق 
بجامعة البحرين تقارع األنصاري

األنصــاري... أول مـتـرشـــح مـــن 
قائمــة جمعيــة األصــالـــة

أعلـــن كامـــل ميرزا عـــن عزمه الترشـــح وخـــوض االنتخابـــات النيابية 
القادمة عن الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة. وعن سبب 
الترشـــح، أوضح ميرزا لــــ “البالد” أن ترشـــحه جاء 
بهدف العمل والمشاركة في اإلنجاز الوطني إلى 
جانـــب خدمة أهالـــي الدائرة والشـــعب، مؤكًدا 

في السياق ذاته أنه واجب شرعي.
وفي ذات الســـياق، أعلن ميرزا أن برنامجه 
االنتخابـــي ســـوف يهـــدف لحفـــظ حقـــوق 
المواطنيـــن وصـــون مصلحـــة الوطـــن، بمـــا 

يحقق تطلعات ورؤى أبناء الدائرة.
وتابـــع: ســـوف انتهج سياســـة التواصل 
والشـــفافية  والمصداقيـــة  المســـتمر 
ومشـــاركة أهالي الدائـــرة في خطوات 
صنع القـــرار داخل البرلمان، وهناك 
الكثير من الملفـــات والموضوعات 
وأتابعهـــا  أطرحهـــا  ســـوف  التـــي 
للدســـتور  وفقـــا  وإصـــرار  بجديـــة 

والقانون.

واختتـــم ميـــرزا حديثـــه للتأكيد على ســـعيه الـــدؤوب في حالـــة الفوز 
لعمل لقاء دوري مســـتمر في كل مجمع في الدائرة، بحيث يتمكن 

المواطنون من طرح آرائهم وأسئلتهم واقتراحاتهم في سبيل 
تحســـين خدمات المنطقـــة، ومرافقها وخدماتهـــا المختلفة، 

فضـــال عن انه سيســـعى جاهـــًدا لتعزيز العالقـــة مع جميع 
فئـــات وشـــرائح المجتمـــع، خصوًصـــا المـــرأة والشـــباب، 
ســـاعيا إلى غرس االنتماء داخلهم تجاه الوطن العريق 

والدفع بعجلة اإلصالح.
يذكر أن الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة يشغل 

مقعدهـــا حالًيا النائب معصومـــة عبدالرحيم التي 
أحرزت في انتخابـــات 2018، 2137 صوتا مقابل 

1806 صوتا لصالح علي العطيش.
ســـلمان  فيهـــا  ترشـــح  الجـــاري  الوقـــت  وفـــي 
عواجـــي بجانب ميـــرزا، وهذه الدائرة تشـــمل: 
طشـــان، جد حفـــص، المصلى، عذاري، الســـهلة 

الجنوبيـــة وتوبلي وتغطي المجمعات الســـكنية 
اآلتيـــة: 365 – 366 – 367 – 368 – 369 – 405 – 

 701 – 425 – 423 – 421 – 419 – 413 – 411 – 407
.713 – 711 – 707 – 705 –

ميرزا ضد معصومة بدائرة جدحفص
الدفع بعجلة اإلصالح “واجب شرعي”
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يعقوب أمام القالف بدائرة “المدينة”: نزول ميداني بالحر
يزاول األعمال الحرة

أعلــن يوســف يعقــوب الــذي يعمــل فــي األعمــال الحــرة، عزمــه الترشــح 
لخــوض االنتخابات البلدية المقبلــة بالدائرة األولى بالمحافظة الجنوبية 

)مدينة عيسى ومدينة زايد( التي تمثلها حاليا إيمان القالف.

وبيـــن يعقـــوب لــــ “البـــالد” أنـــه فـــي 
حـــال فـــوزه ســـيعمل جاهـــًدا علـــى 
الدائـــرة  أهالـــي  بجانـــب  الوقـــوف 
ومتابعة أحوالهم مع الســـعي لوضع 
حلول مثلـــى ألبرز المشـــكالت التي 
تواجههـــم وقـــد تواجههـــم خصوًصا 
قبـــل موســـم هطـــول األمطـــار على 

سبيل المثال.
وشدد يوسف على أنه يتوجب على 
العضـــو النـــزول بشـــكل ميداني في 
الشـــارع العام أو الحي رغم األمطار 
وأي  الحـــرارة  درجـــات  ارتفـــاع  أو 
ظرف، والتأكـــد من األمور والتعرف 
ايمان القالفيوسف يعقوب على المشكالت التي تهدد المنطقة.

محمد الحايكي شقيق النائب كلثم سينافس إسحاقي
تقاعد من “األشغال” ويعمل بالمقاوالت

الترشــحه  فــي  رغبتــه  لـ”البــالد”  الحايكــي  محمــد  األعمــال  رائــد  أعلــن 
لالنتخابــات النيابيــة المقبلــة عن الدائرة العاشــرة في محافظــة العاصمة 
)العكــر الغربــي، ســند، جنــوب مدينــة عيســى(، موضحــًا رغبته باالســتمرار 
فــي نهــج خدمة الناس وقضاء احتياجاتهــم الذي بدأه من خالل وظيفته 
فــي وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي حيث تولى 
إدارة العالقات العامة واإلعالم، واعتاد على استقبال شكاوى المراجعين 
البرامــج  فــي  الدائمــة  المشــاركة  جانــب  إلــى  واقتراحاتهــم،  والجمهــور 

والفعاليات الوطنية.

بعـــد  عملـــه  أن  الحايكـــي  وبيـــن 
التقاعد االختيـــاري في إدارة مكتب 
للمحامـــاة والشـــؤون القانونية مّكنه 
االحتياجـــات  علـــى  االطـــالع  مـــن 
البحرينـــي،  للمجتمـــع  التشـــريعية 
عـــالوة علـــى توجهه لألعمـــال الحرة 
ســـياق  فـــي  مؤكـــدًا  والمقـــاوالت، 
متصـــل أن لديـــه برنامجـــًا انتخابيـــًا 
مناسبًا تحت شعار “صفحة جديدة”، 
يتمثل بالمســـاهمة في إنجاز الحوار 
وتعميـــق المصالحـــة الوطنية، فضالً 
عن النواحي االجتماعية، إضافة إلى 
التركيز على البنية التحتية للمنطقة، 

وتطوير المشاريع اإلسكانية.
ــدؤوب من  ــ ــ ــدد عــلــى ســعــيــه الـ ــ وشـ
أجل تأسيس “برلمان الظل” بداخل 

ــه االنــتــخــابــيــة  ــ ــرتـ ــ دائـ
لـــضـــمـــان الـــتـــواصـــل 

بـــشـــكـــل مــكــثــف 
مــــــع الــــوجــــهــــاء 
واألعيان ورجال 
ــن وصــــــوالً  ــ ــديـ ــ الـ
ــلـــف   ــتـ ــخـ إلــــــــــى مـ
شرائح المواطنين 

بالمنطقة.
وتابع الحايكي “إن 
أبواب المســـؤولين 
لجميـــع  مفتوحـــة 
فـــي  المواطنيـــن 
العهـــد الزاهـــر لملك 

البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وبمؤازرة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، إال أن المواطنين 
الكرام يحتاجون إلى تطوير طريقة 
إيصالهم للمالحظات التطويرية في 

سبيل أن تصل  للمعنيين”.  
مشاركته  أن  الــحــايــكــي  وأكـــد 

فــــي الـــمـــعـــتـــرك االنـــتـــخـــابـــي 
ــفــــرص  ــ ــن ال ــمــ تـــــنـــــدرج ضــ
يتيحها  ــتــي  ال الــمــطــلــوبــة 

ــروع اإلصـــالحـــي  ــشـ ــمـ الـ
لـــخـــدمـــة الــمــواطــنــيــن 
الكرام، كما أنه يتشرف 

ــقــــي االتـــــــصـــــــاالت  ــ ــل ــ ــت ــ ب
الرقم  على  والطلبات 
 ،39992225 الــتــالــي: 

لكونه على 

اســـتـــعـــداد لــتــلــبــيــة دعـــــوات مــجــالــس 
ــرام لــمــنــطــقــة  ــ ــكـ ــ ــي الـــــدائـــــرة الـ ــ ــال أهــ
الغربي  والعكر  وسند  عيسى  مدينة 
ــمــجــمــعــات الـــتـــال ــال والــــنــــويــــدرات ب

يــــــــــة:)625,626,644,743,745,815، 
مع  التواصل  توثيق  ذلك  من  قاصدًا 

مختلف فئات المجتمع.
شـــقيق  هـــو  أن محمـــد  الـــى  ويشـــار 

النائب كلثم الحايكي.
ويذكـــر أن الدائرة العاشـــرة بمحافظة 
العاصمـــة تضـــم العكـــر الغربي، ســـند، 
جنـــوب مدينـــة عيســـى والمجمعـــات 
 743  –  644 –  626 –  625( التاليـــة: 
– 745 – 815(، ويمثلهـــا فـــي الوقـــت 
الحالـــي النائـــب علـــي إســـحاقي الذي 
 3279  ،2018 انتخابـــات  فـــي  أحـــرز 
نالـــت  شـــويطر  إيمـــان  بينمـــا  صوتـــًا 
2584 صوتًا كما وترشح فيها بجانب 
الحايكي كل مـــن فاطمة أحمد، هاني 
حمزة وصوالً إلى الفنانة مروة خليل.

محمد الحايكي

منال الشيخ

كامل ميرزا

منى الدوي

منال الشيخ

أحمد األنصاري 

منال الشيخ

منال الشيخ

كلثم الحايكي
علي إسحاقي

منال الشيخ

معصومة عبدالرحيم
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة انليش لالستشارات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة انليش
لالستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 148435، بطلب تغيير اسم الشركة من:

انليش لالستشارات ذ.م.م 
UNLEASH CONSULTANCY W.L.L

الى: 
بيوند باريرز لالستشارات ذ.م.م

BEYOND BARRIERS CONSULTANCY W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسماة )الحاشر للمقاوالت(و) الحاشر للتجارة العامة( والمملوكة للسيد/السيدة )نائله خادم خادم حسين 
التجاري  المحل  بيع  بطلب  )1-92889( و)92889-7(،  القيد رقم  بموجب  محمد عمردين( والمسجلة 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى )ذ.م.م( برأسمال وقدره )1000( دينار بحريني وذلك بتنازل 
مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية أسماؤهم:
)نائله خادم خادم حسين محمد اقبال عمردين( بنسبة )51(% 

)ALI HAMZA( بنسبة )49(%
فعلى كل من لديه اعتراض على المذكور أعاله التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ 22/6/2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

 CR2022-93893 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 : جهاد يوسف ناصر العباسي

االسم التجاري الحالي : يال للتنظيف 
االســـــم التجـــاري الجديد : ميناكم للتنظيف

قيد رقم: 82732-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة اب تاون غورميه باستا والمملوكة للسيدة فاطمه جعفر محمد 
المصلي والمسجلة بموجب القيد رقم 1-86459 ، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة 
الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 10000 
كافة أصول  الفردية( عن  )المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار 

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
مصطفى نعيم فخرى عبدالغني بنسبة 50 % 

محمود عبداالمير عبدالكريم سلمان بنسبة 1 %
عثمان ربحى عارف سليم بنسبة 49 %

إعالن للبيع بالمزاد العلني 
موجودات ومشتمالت شركة تراي مي ميديا ذ.م.م

 سجل تجاري رقم67764

يعلن المصفي القضائي أنمار إبراهيم احمدي عن وضع موجودات الشركة للبيع بالمزاد 
بحالة ممتازة  بحالة ممتازة ومعدات مكتبية  اثاث مكتبي  والمتمثلة في مجموعة  العلني 
بقيمة 5,000 د.ب وسيارة هونداي موديل 2014 بقيمة 2100 د.ب وذلك يوم الثالثاء 
رغبة  له  من  كل  فعلى  القضائي.  المصفي  مكتب  في  28يونيو2022  لتاريخ  الموافق 
 anmar@fagcc.com  بالشراء التواصل مع المصفي القضائي على البريد االلكتروني
أو المراجعة على عنوان المكتب رقم 51, مبنى رقم 168 طريق رقم 1703 مجمع رقم 

317 المنامة أو التواصل على رقم 35080790
أنمار إبراهيم احمدي - المصفي القضائي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة هوم بالن للمقاوالت واألنشطة العقارية ذ.م.م ( 
سجل تجاري رقم )102230(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )شركة 
هوم بالن للمقاوالت واألنشطة العقارية ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )102230(، 
حسن  عبدالنبي  عبدهللا  )نجاه  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب 

الحيله( مصفيا للشركة. عنوان المصفي:
)نجاه عبدهللا عبدالنبي حسن الحيله (

) 33122242(
)nalheela@gmail.com(

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

شركة إن2 سينماز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / محمد عبدالرحمن سند حسن الحماد باعتباره المصفي القانوني لشركة 
إن2 سينماز ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 138305، طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة )مطعم نوش جان( والمملوكة للسيد/السيدة )باسل عبدهللا حسن جاسم( 
والمسجلة بموجب القيد رقم )4-46864(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 
بتنازل مالك  دينار بحريني وذلك  الى )ذ.م.م( برأسمال وقدره )500(  المذكور وتحويله 
التجاري  المحل  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)عباس عبدهللا سلمان عبدالنبي( بنسبة )100(%

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة لنا الفضية للتنظيف تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 128999-1

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة شركة لنا الفضية للتنظيف تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 
1-128999 ، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة محمد 

احمد علي عبدهللا محمد مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : محمد احمد علي عبدهللا محمد

fmw79@hotmail.com    -   )+973(  39431833

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-93942   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : خليل ابراهيم علي محمد عيد

اسم التاجر : أبراج بن عيد العقارية
االسم التجاري الجديد : أبراج بن عيد العقارية و التنظيفات

قيد رقم : 1 – 132867

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

صالح  محمد  )ناهد  للسيد/السيدة  والمملوكة  األخرى(  الدعم  وخدمات  للمقاوالت  )نورالشام  المسماة 

الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)95351-1( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  خليفه( 

المذكور وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )1000( دينار بحريني، وذلك 

بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

)ناهد محمد صالح خليفه( بنسبة )60( % 

)محمد صالح الخليفه( بنسبة )20( % 

)جاسم محمد الخليفه( بنسبة )20( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة اندين ميد ميديكال سباليس ذ.م.م
سجل تجاري رقم   151943 - 1  

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م   سباليس  ميديكال  ميد  اندين  شركة  شركة  
رقم   151943 - 1   بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السادة   

JOHN THANKAPPAN FERNANDES مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

  JOHN THANKAPPAN FERNANDES 
Johnfernandesbh@gmail.com     -     34340718

09الخميس 23 يونيو 2022 - 23 ذو القعدة 1443 - العدد 5000



Vacancies Available
SHAMAN INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 34460280  or  ALZIEEM2012@GMAIL.COM 

ALI ABDULKARIM HUSAIN ALI JAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38883344  or  ALIHASSANAIN@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 

MANGUARD SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

TUSEEF AND USMAN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  USMANBH00@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.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 

Dadabai Enshaa International W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICER(EXECUTIVE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

MUHARRAQ FUTURE FOOTBALL ACADEMY 

has a vacancy for the occupation of

  COACH ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17214045  or  MIMAR2@BATELCO.COM.BH 

Al Dharwal restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 33097107  or  wnabi244@gmail.com 

ALJANUBI TRADING & CONTRACTING  CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 

 suitably qualified applicants can contact

 36558959  or  FATEMAHAJI4@GMAIL.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL 

COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230808  or  NAEEM6683@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 

Omar Banafea Oud Factory W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 37196077  or  BOFACTORY@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 

ITSUMO JAPANESE RESTAURANT AND GRILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231996  or  MELANIEGANDA@YAHOO.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

MOW CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17210030  or  FF@FMTBAH.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 

ALMOAYED WILHELMSEN (LTD.) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17813000  or  hussein.a.redha@wilhelmsen.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 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

GULF UNIVERSITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSOCIATE PROFESSOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  ahims@batelco.com.bh 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Blue Rich Properties W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39129950  or  RAVIACCR@YAHOO.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 

has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@ahmedomer.com 

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 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

SHAMS ALMANAR BLACKSMITH AND WELDING AND FAB 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39013198  or  shamsaanar.bwf@gmail.com 

Fabtech contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL CLEANING) 

 suitably qualified applicants can contact

 17701112  or  idawani@fabtechbahrain.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

STROKER SPEED FOR THE SALE OF SPARE PARTS FOR SHIPS AND 

PLEASURE BOATS 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39676619  or  NAWAFBH396@ICLOUD.COM 

MIN KOL ALTHMARAT Perfumery 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33887831  or  AHMEDALGAHTANI58@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 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Shtora For Real estate property management Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  LEGAL ADVISOR AFFAIRS 
 suitably qualified applicants can contact

 36788166  or  AALI@ELAZZABGROUP.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

CHOCOMELT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36843013  or  KHALID@AHOLDING.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 

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 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com 

Green tech trading w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39450463  or  palace.electronics@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@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 

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

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

SULTHAN PALACE INSHAD AUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583775  or  WAJIDA.SPC@GMAIL.COMM 

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 

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 

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

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17246710  or  BABU@NEWTECHMARBLE.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Sabar Ayoob Reasturant And Grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

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

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

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

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

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

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

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MOHAMMAD ASGHAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39860568  or  REHMATALI.ASGHAR@GMAIL.COM 

BAB AL BILAD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39200445  or  albeladitr@gmail.com 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17759999  or  HR@RHWC.COM.BH 

ALJOLAN Gate WELDING 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36535944  or  hussain.muhamed.00@gmail.com 

AKLEEL ALBILAD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33022627  or  SMAJEDA82@GMAIL.COM 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

HEALTHY CALORIE SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

SBIC GLOBAL EST TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39665286  or  BXBBAH@GMAIL.COM 

Zahid Khan Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17305454  or  zahidkhantrd@yahoo.com 

MAHAM INTERNATIONAL CO. (MAHAMCO) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 39002288  or  mohdalshoala@gmail.com 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

Abatique 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17252929  or  RELIANCE@BATELCO.COM.BH 

LADUREE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17600696  or  LADUREE.BH@GMAIL.COM 

WISE CHOICE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 36668189  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

Child Willing Specialist Rehabilitation Center 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17001020  or  INFO@CHILDWILLING.COM 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogulf.com 

DUST BUSTERS CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39842079  or  Majed.alalaWI@hotmail.com 

ALTATWEER GATE Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39539101  or  SEHAM.H1988@OUTLOOK.COM 

FELWAH COLD STORES & BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33275411  or  ABDULJALEEL.TTK@GMAIL.COM 

SCRAP ABU ALI CREATIVE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37262283  or  AYSHASADEQ61@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17311146  or  bigbossvi911@gmail.com 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Diamond shine laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33265898  or  DAWOODRAO111@GMAIL.COM 

CHEAPEST PRICE FOR LIVESTOCK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33242442  or  ABDULA.AALDOSERI@GMAIL.COM 

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

GOLDEN FLEX INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312155  or  FAISALXBUSINESS@GMAIL.COM 

A.LATEEF KHALID ALAUJAN WAREHOUSING & LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223527  or  layla@alaujan.com.bh 

ALAMADI AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17415191  or  ebahim.amadi@yahoo.com 

Samar chic beauty and fitness center S P C 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39636911  or  SAMEERAMARHOON6@GMAIL.COM 

+973 17111444
+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة المدينة الكبيرة لالدارة ذ م م
سجل تجاري رقم 113859 - 1

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة شركة المدينة الكبيرة لالدارة ذ م م المسجلة بموجب القيد رقم 113859 
 UJJAL DEB السادة وتعيين  )اختيارية(  الشركة تصفية  بطلب تصفية   ،

BALAY DEB مصفيا للشركة.
UJJAL DEB BALAY DEB : عنوان المصفي

CAIRO.CAPITAL.WLL@GMAIL.COM]   -     66303009

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

اسيما لمقاوالت التنظيفات ذ.م.م
سجل تجاري رقم  103578

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة اسيما لمقاوالت التنظيفات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 103578، 
بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيدة فاطمه احمد عبدهللا علي 

مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : فاطمه احمد عبدهللا علي

fmw79@hotmail.com   -   ) +973 ( 39431833 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة
إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت 
المسجلة  مقفلة  ش.م.ب  الصناعية  للمشاريع  المزعل  شركة  إليها 
للشركة  القانوني  الشكل  94225 ، طالبين تحويل  القيد رقم  بموجب 
مسٔوولية  ذات  شركة  إلى  مقفلة  بحرينية  مساهمة  من  المذكورة 
محدودة برٔاسمال وقدره 250,000 د.ب مأيتان وخمسون ٔالف دينار 

بحريني .

تاريخ :١٣ يونيو ٢٠٢٢
CR2022-89084  إعالن رقم

تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

بطلب  العرادي  سلمان  احمد  جاسم  حميده  ٔادناه:  المعلن  إلينا  تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيدة عقيله عبدالعزيز ابراهيم 

علي هارون
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري : سويس للعطالت

قيد رقم : 116197 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشان   تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مخبز كريستال ذ.م.م

 PISHARATH      تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم
GOVINDAN NAIR SUKUMARAN NAIR  نيابة عن السادة شركة مخبز 
كريستال ذ.م.م      المسجلة بموجب القيد رقم  -1 61533،  طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 6 من :  وتغيير االسم التجاري للفرع الثاني
من: سندويشات مدينة النجف ذ.م.م

AL NAJAF CITY SANDWICHES W.L.L
AL NAJAF BAKERY W.L.L  -    الى: مخابز النجف ذ.م.م

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

التاريخ : 22/6/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-92924 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد عبدهلل محمد هالل
االسم التجاري الحالي : سكوب سويت

االسم التجاري الجديد : سكوب سويت لصنع منتجات االيسكريم
قيد رقم : 1037720 – 2
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AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

 AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 

has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@ahmedomer.com 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

NAHDI MANDI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36655144  or  NBASHEERGR8@GMAIL.COM 

ABDULHADI JAFFAR ALI ABEDALI / ALTAIR ALMUHAJER 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

HOLE N ONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 17727200  or  info@rumcogroup.com 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (INDUSTRIAL PROJECTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

H L B BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33539886  or  NAHID850114950A@GMAIL.COM 

Alkafeel construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231022  or  alkafeelconstruction@gmail.com 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

Eventos event management 

has a vacancy for the occupation of

  ARTIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

NOOR AL KERAM RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33600771  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

BURGER ZOOM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

SALY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39688875  or  MOHD11051@GMAIL.COM 

ALMURBATI CLASS AND MIRROR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17776059  or  ALMURBATI.GLASS.MIRROR@GMAIL.COM 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

NASEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 

has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

SHIATSU PROFESSIONAL MASSAGE CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 

 suitably qualified applicants can contact

 17243350  or  MOHAMED@ALMAJIDGROUP.COM 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  ORYXALUM@BATELCO.COM.BH 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AL EKBAR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

BAHRAIN WELLNESS RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT SANITARIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17795961  or  DR_NABIL_KURASHI@YAHOO.COM 

CASINO SINA RESTURANT FOR BACHA AND BEVERAGES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33720866  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Shakespeare and co wll 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogulf.com 

ZAMALEK BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36185280  or  MOHAMED.SALIM5855@YAHOO.COM 

Shakespeare and co wll 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ROMANTIC DEECOR 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 39640812  or  MOH_ORIBI@HOTMAIL.COM 

WORLEY SERVICES PTY LIMITED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17181300  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

SKILYA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 

 suitably qualified applicants can contact

 35075400  or  nader@dtc.sa 

BU RADI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 

 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 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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 

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 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.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 

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 

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

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 

Vape Guys Trading 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 36889113  or  AH_RAZZAQUE@HOTMAIL.COM 

CHRIS CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  SABAH2556@GMAIL.COM 

SARHAN TO RENT MARINE ENTERTAINMENT EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39474001  or  MRYMALSARHAN@GMAIL.COM 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17211800  or  jobs@asb.bh 

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM 

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM 

BAHRAIN GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17812100  or  NAJAH.ZAYYANI@GMAIL.COM 

TABISH BUSINESS SUPPORT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39714446  or  OMER.SI.INTER@GMAIL.COM 

BLACK DROP CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  N.ALSHAMMARY@LIVE.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 

BHAJA INDIAN RESTAURANTS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717555  or  INFO@ZAYYANI.COM 

BLOCKBUSTER CONSULTING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17255130  or  BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ZENAB ZENE FASHION DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34121142  or  zenab96ph@gmail.com 

EGYPTIANS MAYOR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 39505906  or  OMDACPOMPANYBH@GMAIL.COM 

MILKD STATION CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 34133533  or  DALJAIRAN@GMAIL.COM 

SKYLIGHT MATERIALS RECOVERY SCRAP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17005554  or  ABUAZLAN@YAHOO.COM 

KHAKI TOFAIL ALUMINIUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37201824  or  TUFAIL.AZAN@GMAIL.COM 

BU HANI AC SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36829415  or  M.IMRAN277@GMAIL.COM 

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39552206  or  PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

GHUMAN LOGISTICS & INTERIOR DESIGN CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38889400  or  IM76425@GMAIL.COM 

CREATIVE DROPS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39057795  or  sinojk_paul@yahoo.com 

SEASON MAKER MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36365583  or  JOHNPOUL99@GMAIL.COM 

ABU HAMAD TOWN PRINTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39166773  or  AMPRESSBH@GMAIL.COM 

SUPER PRIME REPAIRING WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  MEHBOOBWAQAS2021@GMAIL.COM 

AHLA MAKAN REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 33660131  or  I.BAHRAIN@GMAIL.COM 

LAJBAR KHAN INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33414286  or  LAJBAR624@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 

LAJBAR KHAN INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33414286  or  LAJBAR624@GMAIL.COM 

CHAAYOS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 39676747  or  DANEEZ1977@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 

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

  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

  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 

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 

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 

LEBANESE RESTAURANT W L L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

KATALONI CARGO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

ALABBAS MARBLE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  suresh@hajigallery.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 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

SOLAS TECHNICAL AND TRADERS Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARINE OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466859  or  GSHETTY@SOLASMARINE.COM 

Munveedu Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36886550  or  munveedurestaurant@gmail.com 

DTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  FINANCE@DTS.BH 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

HASAN AHMED ALI SALMAN(MASOOD/7725) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

JBR CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33666166  or  JABER95O89@GMAIL.COM 

ARSHMAN INTERNATIONAL TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  INFO@AITCOBH.COM 

FIX UP MECHANICAL WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34393502  or  PARDEEPSINGH885@YAHOO.COM 

SARDAR CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36653831  or  MUHAMMADMU9822@GMAIL.COM 

SHEGER COMBINED FACILITIES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36841778  or  MEKY.M9@GMAIL.COM 
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أنقرة ـ وكاالت

إلــى قصر  األربــعــاء،  أمــس  بن سلمان، عصر  األمير محمد  السعودي  العهد  ولــي  وصــل 
أردوغــان على  التركي رجب طيب  الرئيس  أنقرة، وكان  التركية  العاصمة  الرئاسة في 

رأس مستقبليه.
ويختتم ولي العهد السعودي جولته اإلقليمية من خالل محطته الثالثة بتركيا، إذ يعقد 
ملفات  ستتناول  أنقرة،  العاصمة  في  الرئاسي  بالقصر  التركي،  الرئيس  مع  مباحثات 
سياسية واقتصادية. ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقات 

في مجاالت مختلفة.
مناقشة  ستتم  إذ  االقتصاد،  هي  للمحادثات  الرئيسة  األجندة  تكون  أن  المنتظر  ومن 
الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجاالت 
المتوقع توقيع  الدفاعية. ومن  الصناعات  إلى  السياحة، ومن الصحة  إلى  التجارة  من 

عدة اتفاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية خالل الزيارة.
وزار الرئيس أردوغان المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي؛ بهدف دفع العالقات 

الثنائية بين القوتين اإلقليميتين.

ولي العهد السعودي يختتم جولته اإلقليمية من تركيا

واشنطن ـ وكاالت

صـــرح الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــي الــبــيــت  ــالل مـــؤتـــمـــر صــحــفــي فــ ــ خـ
األبيض فجر أمس األربعاء، بأنه يتعين 
على العالم االستعداد لمواجهة جائحة 

جديدة قادمة.
وقال بايدن إن الواليات المتحدة لديها 
ما يكفي من تمويل لمواجهة فيروس 
من  المزيد  إلــى  تحتاج  لكنها  كــورونــا، 

األموال “للتخطيط للوباء القادم”.
تــوافــر  مــــدى  ــن  عـ ــى ســـــؤال  عــل وردا 
اللقاحات المضادة لكوفيد19- لألطفال 
الصغار، أجاب بايدن: “نحتاج إلى مزيد 
الثاني.  للوباء  للتخطيط  األمــوال  من 

سيكون هناك جائحة أخرى. علينا 
المستقبل..  فــي  نفكر  أن 

هذا هو سبب حاجتنا 
إلى األموال”.

عـــدد  أن  ــر  ــ ــذك ــ ي
ضـــحـــايـــا كــوفــيــد 

- 19 فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة تــجــاوز 
جامعة  لبيانات  وفقا  شخص،  المليون 
ــز، وتـــتـــقـــدم الـــواليـــات  ــكــن جـــونـــز هــوب
من  العالم  الــدول  بقية  على  المتحدة 

حيث هذا المؤشر.
الـــرئـــيـــس  ــو  ــدعــ ــ ي أن  ــرر  ــقــ ــمــ ــ ال ومــــــن 
تعليق  ــى  ــ إل الــكــونــغــرس  ــركـــي،  ــيـ األمـ
الضرائب الفيدرالية على البنزين لمدة 
ثالثة أشهر وسط أزمة ارتفاع األسعار 

القياسية.
تعليق  إلــــى  الــــواليــــات  كــمــا ســيــدعــو 
ضــرائــبــهــا أو تــقــديــم إعـــفـــاء مــمــاثــل. 
بوست”  “نــيــويــورك  صحيفة  بحسب 

األميركية.
اليائس مع  اإلجــراء  هــذا  يأتي 
استمرار المعدل الوطني في 
التأرجح حول 5 دوالرات 

للغالون من البنزين.

بايدن محذًرا: “ستكون هناك جائحة أخرى”
باريس ـ وكاالت

فرنسا،  فــي  العامة  النيابة  أعلنت 
الــقــضــاء فتح  أمـــس األربـــعـــاء، أن 
ــم شــكــويــي  ــديـ ــقـ ــد تـ ــعـ تـــحـــقـــيـــًقـــا بـ
اغتصاب ضد كريسوال زاخاروبولو، 
سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية في 

الحكومة الفرنسية.
وتتعلق الشكويان بوقائع جرت في 
إطار عمل زاخاروبولو عندما كانت 
إلــى  انــتــقــالــهــا  قــبــل  نسائية  طبيبة 
الــســيــاســة، وفــق مــا نقلت “فــرانــس 
ــان”  ــ ــاريـ ــ ــفــة “مـ ــرس” عــــن صــحــي ــ ــ بـ

األسبوعية التي كشفت القضية.
أصــول  مــن  فرنسية  ــو  وزاخــاروبــول

ــل مــنــصــب  ــغـ ــشـ ــيــــة تـ ــ ــان ــ ــون يــ
ســـكـــرتـــيـــرة دولــــــة فــي 

الحكومة الفرنسية 
مــكــلــفــة شـــؤون 
الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة 

ــراكــــات  ــــشــ ــيـــة وال ــونـ ــكـــوفـ ــرانـ ــفـ والـ
الدولية.

وسكرتير الدولة في فرنسا منصب 
رفيع يوازي منصب نائب الوزير في 

دول أخرى.
وذكـــرت وكــالــة “رويــتــرز” أنــه جرى 
ــوى األولـــــــــى ضــد  ــكــ ــشــ ــ تـــقـــديـــم ال
ــي 25 مــايــو  ــــة فـ ــــدول ال ســكــرتــيــرة 
الماضي، مما أدى لفتح تحقيق بعد 
فجرى  الثانية  الشكوى  أما  يومين، 

تقديمها في 16 يونيو الجاري.
والمعاقين  التضامن  وزير  ويواجه 
في الحكومة جرى تعيينه حديثه، 
ــان أبــــــاد، ضــغــوطــا  ــ ــي وهــــو دامــ
بأنه  اتــهــامــات  بعد  مــتــزايــدة 
اغــتــصــب امـــرأتـــيـــن. لكن 
االتهامات  نفى  الــوزيــر 

الموجهة إليه.

شبهات اغتصاب تالحق مسؤولة رفيعة في فرنسا
برلين ـ رويترز

أوالف  األلــمــانــي  المستشار  قــال 
شولتس، أمس األربعاء، إن برلين 
ستسلح جيشها حتى يتمكن من 
ألمانيا وشركائها ضد  الدفاع عن 
كــل الــهــجــمــات، فــي رســالــة قوية 
منذ  حربا  تخوض  التي  لروسيا 

أشهر في أوكرانيا.
وجــــــاءت تــصــريــحــات شــولــتــس 
خالل كلمة أمام البرلمان األلماني 
قــبــيــل قـــمـــم مـــرتـــقـــبـــة لــالتــحــاد 
األوروبـــــــــي ومـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
“الــنــاتــو”، وفــق مــا أوردت  وحلف 

وكالة “رويترز”.
شركاء  إن  شولتس  وصـــرح 

الناتو في شرقي أوروبا 
يعتمدوا  أن  يمكن 

على ألمانيا، التي 
تـــعـــيـــد تــســلــيــح 
بحيث  جيشها، 

ــاع عـــن نفسها  ــدفـ الـ تــتــمــكــن مـــن 
وعــــن الــحــلــفــاء ضـــد الــهــجــمــات 
ضمنية  ــارة  إشـ فــي  المستقبلية، 

إلى روسيا.
وأضــــاف “فـــي أكــبــر أزمــــة أمنية 
تتخذ  منذ عقود،  أوروبا  تشهدها 
وأكبر  فيها  اقتصاد  أكبر  ألمانيا 
ــدد الــســكــان،  دولــهــا مــن حــيــث عـ

مسؤولية خاصة جدا”.
بــأمــن  ــر ال يــتــصــل  ــر أن األمــ ــ وذك
الحلفاء  بأمن  بل  ألمانيا فحسب، 

أيضا.
وأحدثت الحرب في أوكرانيا تحوال 
قلصت  التي  ألمانيا،  فــي  ضخما 
حجم جيشها بشكل كبير منذ 
الــبــاردة من  الــحــرب  انتهاء 
جــنــدي  ألــــف   500 نــحــو 
 200 إلــى   1990 العام 

ألف اليوم.

المستشار األلماني: سنسلح جيشنا ونحمي حلفاءنا

إسرائيل تبدأ ببناء جدار 
أمني شمالي الضفة

أمني،  جــدار  بناء  في  إسرائيل  بــدأت 
ــاعــــه 9  ــفــ ــ كـــيـــلـــومـــتـــًرا وارت ــه 45  ــولـ طـ
بحسب  الغربية،  الضفة  شمال  أمتار 
األمـــن  عـــن وزارة  أمــــس  ــدر  بــيــان صــ
ــدار  ــجــ ــ “ال أن  وفـــيـــه  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الـــخـــرســـانـــي الـــضـــخـــم يـــحـــتـــوي عــلــى 
تكنولوجية  ووســائــل  حماية  مــعــدات 
التسلل، وسيحل  لمنع عمليات  أخــرى، 
بناؤه  تــم  ــذي  ال األمــنــي  السياج  مكان 
شمال  سالم  قرية  قــرب  عاًما   20 قبل 
منطقة  فــي  وينتهي  الغربية،  الضفة 

بيت حيفر”.

موسكو تهدد ليتوانيا بإجراءات “عملية” ردًّا على حصار كالينينغراد
مقتل 500 عسكري أوكراني بضربة روسية في نيكواليف

الجامعة العربية تسعى الستضافة مفاوضات روسية أوكرانية

ــي، أمـــس األربـــعـــاء، ضــرب  ــروسـ ــل الــجــيــش الـ واصــ
مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية األوكرانية، 
وتحرير أراضي دونباس، في إطار عمليته العسكرية 
تستمر  فيما  الماضي،  فبراير   24 فــي  أطلقها  التي 
كييف في تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري من 

القوى الغربية.
وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع 
الــروســيــة، األربــعــاء، أن الــقــوات األوكــرانــيــة تتكبد 
لقوا  500 عسكري  إلى  يصل  ما  وأن  كبيرة،  خسائر 
حتفهم جراء ضربة بأسلحة عالية الدقة استهدفت 
نــيــكــواليــف )جـــنـــوب(، بحسب مــا نقلت  مــوقــعــا فــي 

وسائل اإلعالم الروسية.
ــاع الــروســيــة إيــغــور  ــدفـ ــاســم الـ وقــــال الــمــتــحــدث ب
لضربة  “نتيجة  يــومــيــة:  إفـــادة  فــي  كوناشينكوف 
بأسلحة عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الفضائية 
الروسية في 21 يونيو، تم القضاء على ما يصل إلى 
500 جندي من اللواء الميكانيكي 59 التابع للقوات 
األوكرانية بأسلحتهم ومعداتهم التي كانت موجودة 
“أوكيان” في مدينة  السفن  بناء  في ورشات مصنع 

نيكواليف”.
البريطانية  االســتــخــبــارات  قــالــت  فيما  ذلـــك  يــأتــي 
وحــدات  مــن  كبيرة  قــوات  لنشر  تستعد  روســيــا  إن 

االحتياط في دونباس.
وأكد األوكرانيون، فجر األربعاء، أن الضربات الروسية 
الصناعية  ليسيتشانك  مدينة  في  شيء”  كل  “تدمر 
في  سيفيرودونيتسك  مــن  لقريبة  االستراتيجية 
منطقة دونباس شرق البالد. وكتب سيرغي غايداي، 
المواجهة بين  حاكم منطقة لوغانسك، حيث تتركز 
“الجيش  تلغرام  عبر  واألوكراني  الروسي  الجيشين 
والصواريخ  بالمدفعية  ليسيتشانك  يــدك  الــروســي 

والقنابل الجوية وقاذفات الصواريخ”.
متشبثتين  والروسية  األوكرانية  القوات  تــزال  وال 
أوكرانيا حتى  القتال بشرق  بمواقعهما في ساحات 

اليوم. ومالت كفة القتال في الحرب المستمرة منذ 
الماضية،  القليلة  األسابيع  في  روسيا  لصالح  أشهر 
بسبب تفوقها الهائل في قوة نيران المدفعية، وهي 
فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس  بها  اعــتــرف  حقيقة 
زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من ليل 

الثالثاء.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وعــدت  ذلــك،  إلى 
ــراءات رد  ــ ــا، بــاتــخــاذ إجـ ــاروفـ الــروســيــة، مــاريــا زاخـ
منطقة  ــى  إلـ الــبــضــائــع  عــبــور  تقييد  عــلــى  “عــمــلــيــة” 

كالينينغراد الروسية عبر ليتوانيا.
األربــعــاء،  أمــس  الصحفية  إفادتها  ذلــك خــالل  جــاء 
الــروســي موجود  الــرد  بــأن  زاخــاروفــا  تابعت  حيث 
وأنــه  المختلفة،  اإلدارات  بين  مــا  صيغة  فــي  حاليا 
“عمليا”، حيث  وإنما سيكون  “دبلوماسيا”،  يكون  لن 
أبلغت ليتوانيا  شددت زاخاروفا على أن روسيا قد 
ــي أن مثل هــذه اإلجــــراءات غير  ــ واالتــحــاد األوروب
تغييرها  يجب  المتخذة  ــراءات  اإلجــ وأن  مقبولة، 

وإعادة الوضع إلى مساره القانوني.
وحول طبيعة وتوقيت الرد الروسي، قالت زاخاروفا 
كانت  إذا  ما  على  يعتمد  كما  النقاش،  قيد  ذلــك  إن 
فيلنوس ستتخذ أي إجراءات بشأن رفع حظر تقييد 

العبور.
كالينينغراد  منطقة  أخــطــرت  قــد  ليتوانيا  وكــانــت 
لعقوبات  الخاضعة  البضائع  عبور  بتقييد  الروسية، 
يونيو، وتشمل   18 مــن  اعــتــبــارا  ــــي  األوروب االتــحــاد 
واألخــشــاب،  والــمــعــادن،  البناء،  مــواد  البضائع:  تلك 
وبعض  والكافيار،  والكحول،  واألسمدة،  واألسمنت، 
فئات السلع األخرى، والتي تمثل حوالي 50 % من 

جميع السلع العابرة إلى المنطقة.
وأّكد الحاكم، أنطون أليخانوف، أن مجمع العبارات 
الشحنات  مــع  سيتعامل  كالينينغراد  منطقة  فــي 
سيستمر  كما  فيلنوس،  قــرار  خلفية  على  الجديدة 
ليتوانيا،  عبر  المنطقة  إلى  النفطية  المنتجات  نقل 

حتى 10 أغسطس.

أبو  أحمد  العربية،  ــدول  ال لجامعة  العام  األمين  صــرح 
الغيط، أمس )األربعاء(، بأن أعضاء المجموعة الوزارية 
بــالــجــامــعــة تبحث فــي مــســاٍع الســتــضــافــة مــفــاوضــات 

روسية أوكرانية لوقف إطالق النار.
الدولية”، حيث  “الجزائر  قناة  مع  مقابلة  ذلك في  جاء 

قال أبو الغيط إن العرب يرغبون في سيادة واستقرار 
المنطقة العربية، وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية 
ــغــذاء والــطــاقــة  تــطــال الــعــالــم أجــمــع، وتــمــّس قــضــايــا ال
والسياحة. لهذا فإن مجموعة االتصال الوزارية تنتظر 
العرب  الــوزراء  بين  الفيديوكونفرنس  بتقنية  اجتماعًا 

وجهات  تقريب  بــهــدف  الــمــطــروحــة،  األفــكــار  لمناقشة 
وأوضح  النار.  إطــالق  لوقف  التوصل  ومحاولة  النظر، 
أبو الغيط أن “العرب ينأَون بأنفسهم عن هذا االحتدام 
المسلحة والتهديد  المواجهة  الدولي”، محذرًا بأن هذه 

باستخدام القدرات النووية أمر خطير.

عواصم ـ وكاالت

القوات األوكرانية والروسية متشبثة بمواقعها في لوغانسك 

الكويت ـ وكاالت

نواف األحمد  الشيخ  الكويت  أمير  أعلن 
الــجــابــر الــصــبــاح، أمـــس )األربـــعـــاء(، حل 
مجلس األمة والدعوة النتخابات جديدة 

خالل أشهر.
الشيخ  الكويتي  العهد  ولي  أعلنه  القرار 
مشعل األحمد الجابر الصباح، في خطاب 
فيه  يبارك  الكويت  ألمير  خطاب  سبقه 
قرارات ولي عهده، حيث تم اإلعالن عن 
حل مجلس األمة دستوريًا واللجوء إلى 

انتخابات.
الخطاب  فــي  الــكــويــت  ولــي عهد  ــال  وقـ
الذي نقله التلفزيون الرسمي: “لن نتدخل 
رئيس  اختيار  فــي  وال  االنــتــخــابــات  فــي 

مجلس األمة القادم”.
وتابع: “لن نحيد عن الدستور ولن نقوم 
بتعديله أو تعطيله... تحملنا أمانة الحكم 
هذه  بصون  ونتعهد  تشريف  ال  كتكليف 

األمانة”.

مؤسسات  ــة  دولـ “الــكــويــت  أن  ــاف  وأضــ
ــارة للعمل  ــــدة ومــن وصــاحــبــة تــجــربــة رائ
على  “نعمل  بــالــقــول:  مضيفًا  اإلنــســانــي، 
ورفــاهــيــة  الــوطــنــي  االســتــقــرار  تحقيق 
أخطار  هناك  وحــدتــه...  وتأكيد  الشعب 

وأزمات تحيط بالبالد من كل جانب”.
وقــــال إن “الــمــشــهــد الــســيــاســي تــمــزقــه 
على  الشخصية  والــمــصــالــح  الــخــالفــات 

ــعــالقــة  ــاب الـــــوطـــــن... وتــــصــــدع ال ــسـ حـ
والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  بين 
ــات تــهــدد  ــارسـ ــمـ ــهــمــا... فــهــنــاك مـ يــعــطــل
الوحدة الوطنية وال تتماشى مع مصالح 

المواطنين”.
الحكومي  ــدور  ال “غياب  أن  على  وشــدد 
مسيرة  عطل  والمحاسبة  المتابعة  فــي 

التنمية.

مشعل األحمد: لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله

الكويت... حل مجلس األمة والدعوة النتخابات عامة

ولي العهد الكويتي: قرَّرنا حلَّ مجلس األمة

كابل - وكاالت

األقــل مصرعهم  على  ألــف شخص  لقي 
ــذى ضــرب جنوب  فــى الــزلــزال الــقــوي ال
شرقي أفغانستان فجر األربعاء، حسب 
الواليات  من  واحــدة  في  كبير  مسؤول 

األكثر تضررا.
وقال محمد أمين حذيفة رئيس اإلعالم 
رسالة  فــي  بكتيكا  واليــة  فــي  والثقافة 
ــدد الــقــتــلــى ألفا  إلـــى الــصــحــافــة “بــلــغ عـ
“الناس  أن  يرتفع”. وأضاف  العدد  وهذا 

يحفرون القبر تلو القبر”.
أفــادت  لألنباء،  “رويــتــرز”  وكالة  وكانت 
نقالً عن مسؤولين أفغان أن زلزاالً بلغت 
ريختر،  مقياس  على  درجــة   6.1 قوته 
وقع في وقت مبكر من صباح األربعاء، 
األقــل،  على  شخصًا   950 بحياة  أودى 
ــمــئــات، وتــوقــعــوا  ــة ال وأســفــر عــن إصــاب
ارتفاع عدد القتلى مع تدفق المعلومات 

من القرى الجبلية النائية.

وقـــالـــت هــيــئــة الــمــســح الــجــيــولــوجــي 
درجات   6.1 زلــزاال شدته  إن  األميركية 
أفــغــانــســتــان وباكستان  مــن  ــزاء  أجــ هــز 
ــات األولــــــى مـــن صــبــاح  ــاعـ ــسـ خــــالل الـ

األربعاء.
كيلومترًا   44 بــعــد  عــلــى  وقـــع  ــزلـــزال  الـ
شرقي  جنوب  فــي  خوست  مدينة  مــن 
الجيولوجي  المسح  هيئة  أفغانستان، 
األميركية، وكان على عمق 51 كيلومترا.
ــي  ــ ــال مــركــز رصـــد الـــــزالزل األوروبـ وقــ

“تويتر”  على  تغريدة  فــي  المتوسطي 
شخص  مليون   119 بها  شعر  الهزة  إن 
على  والهند  وأفغانستان  باكستان  في 

امتداد 500 كيلومتر تقريبا.
العاصمة  فــي  بــالــزلــزال  الــنــاس  وشــعــر 
العاصمة  فــي  وكــذلــك  كــابــل،  األفغانية 
الــبــاكــســتــانــيــة إســــــالم آبـــــــاد، بــحــســب 
ُنشرت على موقع مركز  روايــات شهود 
المتوسطي  األوروبــــــي  الـــــزالزل  رصـــد 

ومستخدمون على “تويتر”.

مئات المنكوبين تحت األنقاض مع تدمير واسع لألحياء السكنية

زلزال كارثي يوقع ألف قتيل على األقل في أفغانستان

تل أبيب ـ وكاالت
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“تسونامي” الشذوذ... والصمت العربي!
بعد عرض فيلم “أصحاب وال أعز” الصادم، كتبُت مقاال بعنوان “أصحاب 
وال أعـــز.. والقـــادم أســـوأ” عبـــرُت فيـــه كغيري عـــن اعتراضـــي على ذلك 
الفيلـــم، بوصفـــه فيلمـــا يـــروج لإلباحيـــة والعـــري، والشـــذوذ الجنســـي، 
واالنحطـــاط األخالقـــي، ويذبـــُح الذوق العام بســـكين بـــاردة، ولمُت في 
هـــذا المقال أبطـــاَل ذلك الفيلم، خصوصـــا الفنانة منى زكـــي التي ظلْت 
لســـنوات ُتجســـد الســـينما النظيفـــة، الخاليـــة مـــن العبـــارات الخادشـــة، 
والُقبالت الحارة، واألحضان الدافئة، التي سقطْت فيها فناناٌت كثيرات 
من فنا هابطا، يهوي بالذوق وينحط باألخالق،  بدعـــوى حرية الفـــن، فقدَّ
وبعضهـــن أفقن وحاولن ســـحب تلك األفالم اإلباحية من األســـواق بأي 
ثمـــن، لكن هيهـــات هيهات أن ُيحققـــن ذلك أمام ُســـعار المنتجين، وُدور 

العرض، وركضهم وراء المال.
لـــم يكـــْن توقعي انتشـــار موجـــة تلك األفـــالم، والذي عبرُت عنـــه بعبارة 
“القادم أســـوأ” رجما بالغيب، أو ضربا للودع، لكنه رؤية استشـــرافية لما 
حيك لنا بليل، وُرســـمت من أجله خطط “طويلة ومتوســـطة، وقصيرة” 
األجـــل، ولألســـف “بلعنا” الطعم إما جهـــال، وهذا ظـــٌن كاذب، أما اليقيُن، 
فهو ســـعُي بعض المأجورين من األفراد والشـــركات للتربح على حساب 
القيـــم واألخـــالق، إذ حمـــَل منتجو تلـــك األفالم الرخيصة شـــعار “الغاية 
ُتبرر الوســـيلة”، وجسدوا مبدأ النفعية في أبشع صورها. لم تمض سوى 
شـــهور قليلـــة علـــى إنتاج فيلـــم “أصحـــاب وال أعز” حتى أنتجْت شـــركة 
“والت ديزني” لألفالم الكارتونية فيلم “اليتيير”، الذي تتزوج بطلته من 
سيدة أخرى، ويمارسان “الُسحاق” على مرأى ومسمع المشاهدين، وقبل 
ذلـــك الفيلـــم، أنتجت فيلـــم “دكتور ســـترينج” الحافل بلقطات الشـــذوذ 
الجنسي والعري واإلسفاف؛ وهو ما دفع العديد من الدول إلى مقاطعة 

ذلك الفيلم.
المدهش رفض بعض الدول الغربية مثل الصين عرض ذلك الفيلم، وهو 
ما يؤكد أننا أمام كارثة حقيقية، يســـتنفر الالدينيون قواهم لمواجهتها، 
بينما تتعامى دول عربية كثيرة عن تلك الكارثة، وتغرس رؤوســـها في 

الرمال كالنعام، ظًنا منها أنه الحل!
المشـــكلة خطيرة، وتســـتهدف النشء، وهو ما يتطلب يقظة المنظمات 
الحقوقيـــة، وانتبـــاه اآلبـــاء واألمهات عـــن طريق تحصيـــن األطفال من 
الجنســـين ضد هذه الحمالت، بفرض الرقابة اللصيقة عليهم، وفلترة ما 
امة، باإلضافة  يشـــاهدونه، وعدم السماح لهم بمشاهدة تلك األفالم الهدَّ

إلى ضرورة عمل لوبي من الدول العربية، يتبنى مقاطعة تلك األفالم.

صبري الموجي

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

للتواصل: 17111483

العمل بروح واحدة لتأمين تطور مسرحنا البحريني
ليس من شـــك بأنه في الســـنوات األخيرة اســـتطاع المســـرح البحريني 
أن يبـــرز لـــه مكانًا في الواجهـــة األمامية النيرة، وهذه حقيقة ملموســـة 
وليســـت مجـــرد صورة، لكـــن دعونا نعترف بـــأن هذه الحيويـــة الكبيرة 
التـــي أخذت حركتنا المســـرحية تنبض بها أخيرًا ومـــع تحقيق الجوائز 
في المهرجانات الدولية، ليست دليالً على وصولنا إلى القمة المنشودة، 
كمـــا أنها ليســـت ازدهارًا بمعنـــى الكلمة، إنما هي مجـــرد اندفاعة واعية 
فـــي طريـــق التطور نحو األفضل بفضل رجال المســـرح والعاملين فيه، 

وأعني بكلمة واعية أنها جاءت إثر إيمان صادق بأهمية المسرح.
وإذا كانـــت نســـبة األعمال الجيدة الراهنة في حقل مســـرحنا “مش وال 
بـــد” فليـــس في هـــذا ما يبرر ســـخط بعضنا علـــى خطوة توســـيع رقعة 
نشـــاطنا الفنـــي في مجموعها، ألنه مـــن الطبيعي أيضًا أن يتســـع نطاق 
تجاربنـــا فـــي الحقـــل أوالً، ليتســـنى لنا بعـــد ذلك أن نســـتنبت الفرق مع 
تنوع ألوان العرض المســـرحي التي نقدمها، ونســـتطيع أن نطمئن على 
ســـالمة الطريـــق التي أخذنا الســـير فيهـــا، إذا ما تذكرنا مثـــالً أن القرن 
الذهبي للمســـرح الفرنســـي، قرن “موليير” و”راســـين”، كان مسبوقًا، كما 

كان حافـــالً باإلنتـــاج المســـرحي الشـــاحب الـــذي لم تصمد لـــه قيمة مع 
الزمن، كما نســـتطيع أن نـــزداد تفاؤالً كذلك إذا نظرنـــا إلى نماء الكتاب 
المســـرحي فـــي المكتبة البحرينية ونماء الوعي المســـرحي الذي يزداد 
عند المواطن يومًا بعد يوم، والدور الطليعي الرائد الذي تقوم به الهيئة 
العربية للمســـرح بقيادة الشيخ سلطان القاسمي ومختلف المهرجانات 
المســـرحية العربية التي تنظمها على مدار العام في شـــتى بقاع الوطن 

العربي.
مـــا أريـــد قوله هو علـــى فرقنا المســـرحية األهلية وتحـــت مظلة اتحاد 
المســـرحيين البحرينييـــن العمـــل بروح واحـــدة لتأمين تطور مســـرحنا 
البحريني نحو أفضل مما هو عليه اآلن، وأن نشـــترك جميعًا في رســـم 
صـــورة محددة للمســـتقبل الـــذي نريده، فنحـــن من نزيده قـــوًة وعمقًا، 
ونحـــن مـــن نضعفه بتفرعنا وتشـــتتنا وغضبنـــا واالنحـــراف الزائد نحو 

“الشللية”.
أنـــا ابـــن المســـرح ومواقفي مجـــردة وبعيدة عـــن التحيـــز، وكل ما أراه 

أمامي معاٍن مرتدية أثوابًا من الرموز.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

المتقاعدون وحصان طروادة
تـــروي أســـطورة “حصان طروادة” الذي يعد أكبر حصان خشـــبي 
فـــي التاريـــخ بطـــول 108 أمتـــار ووزن ثالثـــة أطنـــان، أن حصار 
اإلغريـــق لطـــروادة انتهى مـــع ابتداعهم حيلة ماكـــرة، حيث بنوا 
هـــذا الحصـــان وبـــه تجويف ضخـــم امتـــأل بالمحاربيـــن اإلغريق 

بقيادة “أوديسيوس” وقدموه ألهل طروادة كعرض سالم.
وبعـــد دخـــول الحصـــان طـــروادة في احتفـــال كبير، وعنـــد نزول 
الليـــل، والســـكان في حالة ســـكر، خـــرج المحاربـــون اإلغريق من 
الحصـــان، وفتحوا أبواب المدينة لبقية الجيش لدخولها، فنهبت 
المدينة بال رحمة، وقتل كل الرجال، وأخذ كل األطفال والنســـاء 

كعبيد.
مـــا يحـــدث اليوم من قبل بعض المرشـــحين الجـــدد لالنتخابات، 
وأعنـــي النيابيـــة تحديـــدًا، من مزايـــدات على ملـــف المتقاعدين 
ومطالبهـــم، واحتياجاتهـــم اليوميـــة، هـــو أقـــرب لقصـــة حصـــان 
طـــروادة هذا، عبر محاولة كســـب رضاهم عبر المزايدة على هذا 
الملـــف، والـــذي يمثل هاجســـًا مهمًا لـــكل بيت بحرينـــي. المراهنة 
على أوجاع الناس، عبر تقمص الفرد شـــخصية ال تمت له بصلة، 
والدخـــول بها في ملفات أو مشـــاريع محســـومة، وببصمة ورضا 
النواب، هو نوع من دغدغة المشـــاعر الزائفة للناس، على أساس 
مصلحـــي بحـــت، للوقـــوف إلـــى جانـــب بعـــض المرشـــحين، عند 

صناديق االقتراع والتصويت لهم.
هـــذه القصـــص المملة، ما كان لهـــا أن تتكرر إال بنجاح ســـابقاتها، 
والتي تحمل الناخبين اليوم مسؤولية الوعي التام لمسؤولياتهم 
تجاه وطنهم وعوائلهم، أول هذه المســـؤوليات منع المتســـلقين، 
والمنافقيـــن، مـــن الوصـــول إلـــى المجلـــس التشـــريعي، وكذلـــك 

المجالس البلدية.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

fatin.hamza@
gmail.com

نعـــى شـــعب البحريـــن، الصحافـــي واإلعالمـــي القدير ســـعيد عبدهللا 
الحمـــد، الذي انتقـــل إلى جوار ربه يـــوم الثالثاء، بعد مســـيرة حافلة 

أثرى فيها العمل الصحافي واإلعالمي واإلذاعي.
لقد فقدت مملكة البحرين واألسرة الصحافية واإلعالمية البحرينية 
والخليجيـــة والعربية بوفاة الحمد رمًزا من رموز الصحافة واإلعالم 
الوطنـــي، وأحـــد رواد اإلذاعـــة منـــذ بداياتها، حيث أعـــد وقدم خالل 
مســـيرته العديـــد من البرامـــج اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة المتنوعة إلى 

جانب إسهامه في حركة الفكر والثقافة.
الكاتب القدير سعيد الحمد رحمه هللا كان له تأثير ومكانة عالية بين 
الجميـــع، لذا ضّجت وســـائل التواصل االجتماعـــي المختلفة بعد خبر 
وفاتـــه، إذ كان يحظى بشـــعبية واســـعة من خـــالل تحليالته العفوية 
التي يطرحها بمصداقية وقوة وجرأة، ولطالما ســـخر قلمه وبرامجه 
للدفـــاع عن وطنه وقول كلمة الحق، وألف العديد من الكتب وقدمها 

طوال حياته المهنية، ومن أشـــهر المقاالت التي كتبها الصحافي عن 
إيـــران وصناعـــة المعارضة، والـــذي تناول األحداث بيـــن إيران وعدة 

دول عربية، وخصوصا السعودية.
لقـــد كان رحمـــه هللا مـــن أبـــرز الشـــخصيات السياســـية المعروفة في 
الوطن العربي، كما له العديد من األعمال المهمة السياســـية التي قام 
بهـــا خالل حياتـــه، والجدير بالذكـــر أنه يمتلك العديد مـــن اإلنجازات 
البارزة التي جعلت من هذه الشخصية معروفة داخل وخارج البالد، 
كان مدافعـــًا مناضـــالً ال يهـــاب األعداء، يقول كلمـــة الحق بكل حرقة 

وصدق في زمن يتقاعس فيه الكثيرون عن النطق بها.
خالـــص التعـــازي  والمواســـاة إلى أســـرة الفقيد، وأدعـــو  هللا تعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

 وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

فاتن حمزة

رحم اهلل اإلعالمي والكاتب القدير سعيد الحمد

نـــردد دائمـــًا عبـــارة تقـــول “للســـفر ســـبع فوائـــد”، ومـــن واقـــع تجاربـــي 
الشخصية في هذا الجانب أرى أن في السفر فوائد ال تعد وال تحصى، 
ففي الســـفر نقابل أشـــخاصًا من مختلف دول العالم التي قد ال تربطنا 
بهـــا أية عادات أو تقاليد، لكن عندما نذهب إلى دولهم نســـتطيع تبادل 
المعرفـــة واالطـــالع علـــى ثقافاتهـــم وأطباعهـــم بعيـــًدا كل البعـــد عـــن 
دياناتهم، فزيارة المعالم السياحية المهمة ومعرفة الحضارات من أهم 
فوائد الســـفر، حيث تزيد وعي اإلنســـان وتقبله الحضارات والشـــعوب 

األخرى.
نحن بحاجة اليوم إلى االســـتفادة والتعلم من اآلخرين الذين ســـبقونا 
كثيًرا في مجال الســـفر والســـياحة، وعلينا بذل كل الطاقات للتواصل 
معهـــم وتطبيق مـــا يمكن تطبيقه من فعاليات مناســـبة لعادات وتقاليد 
وطننا الغالي، حيث نحتاج خارطة طريق وأهدافا واضحة وتخصيص 
ميزانيـــة ضخمـــة وكـــوادر متخصصـــة لتحقيق الهـــدف المنشـــود وهو 
تســـويق اســـم مملكتنـــا الغالية على خارطـــة العالم، فبعد صـــدور األمر 
الملكـــي الســـامي فـــي التغييـــر الـــوزاري الجديـــد بإنشـــاء وزارة خاصة 
للســـياحة، فـــإن لذلـــك دالالت واضحة ونظـــرة ثاقبة للقيـــادة الحكيمة 
لمـــا لهـــذا القطـــاع الواعـــد مـــن أهميـــة قصـــوى، حيث يعـــد رافـــًدا مهًما 

واســـتراتيجيا لالقتصـــاد الوطنـــي، متمنيًا لســـعادة فاطمـــة بنت جعفر 
الصيرفي وزيرة السياحة التوفيق في مهماتها التي لن تكون مفروشة 
بالـــورود، وكل أملي أن تالقي ســـعادتها كل الدعم والمســـاندة من قبل 
جميـــع الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة والمؤسســـات الخاصـــة لضمان 

نجاح خطة عملها لتحقيق رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وعودة إلى موضوعنا، ال ننسى أن في السفر فرصة كبيرة للترفيه عن 
النفس والقيام باألنشـــطة الرياضية مثل ممارســـة الرياضات المائية أو 
تســـلق الجبال وغير ذلك، إذ يمنح الســـفر فرصـــة لالعتماد على النفس 
واتخـــاذ القرارات بعيدًا عن أية مؤثرات خارجيـــة، ومن األمور الرائعة 
أثنـــاء الســـفر تعلم اللغات لكي يســـتطيع المســـافر التواصـــل مع الناس 
في البلد الذي اختار الســـفر له، وكما قيل قديما “إذا أردت أن تكتشـــف 
صديقا ســـافر معه”، ففي الســـفر يســـتطيع اإلنســـان أن يكتسب الخبرة 

الالزمة لمعرفة معادن الناس وحقيقتهم.
وأخيـــرا مـــن ضروريـــات الحياة االبتعاد عـــن الروتين اليومـــي وهذا ما 
يوفره الســـفر دائمًا، فالسفر يجدد النشاط ويمنحنا القدرة على العودة 
إلـــى ممارســـة أعمالنا بحيوية بعـــد الحصول على وقت مـــن دون توتر 

وضغط نفسي.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

في السفر... سبع فوائد



جمعة يخطف برونزية “عراق ماسل شو” للمحترفين
أمام نخبة من أفضل وأبرز الالعبين على مستوى المنطقة والعالم

حقـــق الالعـــب البحرينـــي المحتـــرف فـــي رياضة 
كمال األجسام ســـيد حميد جمعة برونزية بطولة 
عراق ماســـل شـــو للمحترفين عـــن فئة 212 رطال 
والتـــي أقيمت قبل أيام في محافظة الســـليمانية 

بكردستان العراق. 
وتعتبر هذه المشـــاركة األولـــى لجمعة بعد توقف 
دام ألكثـــر مـــن عاميـــن بســـبب جائحـــة كورونـــا، 
فـــي  جديـــًدا  شـــخصًيا  إنجـــاًزا  بذلـــك  ليضيـــف 

سجالته. 

وبعـــد منافســـة شرســـة وبفـــوارق تـــكاد ال تذكـــر 
اســـتطاع جمعـــة مـــن تحقيـــق مركز متقـــدم أمام 
نخبـــة مـــن أفضـــل وأبـــرز الالعبين على مســـتوى 

المنطقة والعالم. 
بطاقـــة  علـــى  الحصـــول  حميـــد  لســـيد  وســـبق 
االحتراف في العام 2018، لتشهد مسيرته تحواًل 
الفًتا وتقدما ملحوظا في المســـتوى واإلنجازات، 
أبرزهـــا احتالل وصافة بطولة ماســـل كونتيســـت 

بأيرلندا. 

وقطـــف جمعـــة ثمـــرة مجهـــود مكثف امتـــد لعدة 
ســـنين رغبة منه في تمثيل الالعبين البحرينيين 
المســـتوى  علـــى  البطـــوالت  وأقـــوى  أبـــرز  فـــي 
الجماهيـــري واإلعالمـــي، والتـــي تتيـــح لالعبيـــن 
الحصول على اهتمام أوسع من الشركاء والرعاة 
عـــالوة علـــى كونهـــا التصفيـــات المؤهلـــة لبطولة 
كمـــال  بطـــوالت  أقـــوى وأعـــرق  أولمبيـــا  ماســـتر 

األجسام دون منازع. 
الظهـــور  بعـــد  ســـعادته  بالـــغ  عـــن  جمعـــة  وعبـــر 

بهـــذا المســـتوى المشـــرف فـــي واحدة مـــن أقوى 
البطـــوالت التـــي شـــهدها الموســـم هـــذا العام في 
المنطقـــة وتتويج فترة اإلعداد المرهقة بإنجاز ال 

يستهان به. 
وقال: “أنـــا ممتن جدا للدعم المعنوي الكبير الذي 
تلقيته من عشـــاق هذه اللعبة قبل وبعد المشاركة 
في البطولة، الســـيما األشـــقاء من مختلف أقطار 
العالـــم، األمر الـــذي يدفعني مباشـــرة للتفكير في 

اإلنجاز المقبل تقديًرا وعرفاًنا لهذه المحبة”. جانب من التتويج 
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اتحاد كرة القدم

تحــت رعايــة رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علي بن 
خليفــة آل خليفــة، نّظــم االتحــاد حفــاً تكريمًيا للمنتخــب الوطني األول، بمناســبة 

تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

يونيـــو   22 األربعـــاء  الحفـــل،  وأقيـــم   
الجـــاري، فـــي قاعـــة نـــادي ضبـــاط قـــوة 
دفـــاع البحريـــن. وشـــهد الحفـــل حضور 
نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
مجلـــس  وأعضـــاء  خليفـــة  آل  عيســـى 
إدارة االتحاد، والرئيس التنفيذي للهيئة 
العامـــة للرياضـــة د.عبدالرحمن عســـكر، 
الوطنيـــة،  المنتخبـــات  لجنـــة  وأعضـــاء 
اإلعـــالم  وســـائل  ممثلـــي  مـــن  وعـــدد 

المختلفة.
 وخـــالل كلمته بالحفل، أكد الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، أنـــه لمـــن دواعي 
الفخـــر واالعتـــزاز أن أرفـــع أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقام ســـيدي 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم 
حفظـــه هللا ورعاه، وإلى ســـيدي صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهـــد رئيس الوزراء حفظه 
هللا، بمناســـبة تأهل منتخبنا الوطني إلى 

نهائيات كأس 2023.
 وقـــال إن اإلنجـــاز انعـــكاس واضـــح لمـــا 
تحظى بـــه الرياضـــة البحرينية من دعم 
كبيـــر من لـــدن عاهل البـــالد المعظم، وما 
يوليه جاللته من اهتمام خاص بالرياضة 
ووصولها إلى أفضل المســـتويات، منوًها 
كذلـــك بدعـــم ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء عبر البرامـــج الحكومية الرائدة 

الداعمة للقطاع الرياضي.
 كما قدم خالص التهاني والتبريكات إلى 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 

وشؤون الشـــباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، مشـــيًدا بدعم ســـموه 
للرياضـــة البحرينية وما يبذله من جهود 
حثيثـــة نحو ازدهارهـــا ورقيها وتطورها 
ووصولهـــا لمراتـــب عاليـــة، وإلـــى النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 

والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفـــة، مثنًيا 
على ما يقدمه سموه من دعم لالتحادات 
الرياضيـــة وتمكينها مـــن ارتقاء منصات 

التتويج وتحقيق أفضل النتائج.
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأثنـــى   

خليفـــة على الدعم والتعـــاون القائم بين 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم وشـــركة 
طموح لـــإدارة الرياضيـــة، خاًصا بالذكر 
إســـهامات رئيس شـــركة طمـــوح وعضو 
لجنـــة المنتخبـــات باالتحـــاد محمـــد بـــن 
أعضـــاء  بعمـــل  أيًضـــا  مشـــيًدا  جـــالل، 
ودورهـــم  الوطنيـــة  المنتخبـــات  لجنـــة 

البـــارز في خدمـــة المنتخبـــات عبر وضع 
االستراتيجيات الالزمة لالرتقاء بها.

فرصـــة  التكريمـــي  الحفـــل  أن  وأكـــد   
قدمـــه  الـــذي  بالعمـــل  لإشـــادة  مثاليـــة 
أفراد المنتخب الوطنـــي في التصفيات، 
خـــالل  بذلـــت  التـــي  الجهـــود  وشـــاكًرا 
المرحلـــة الماضيـــة وأثمـــرت عـــن الظفـــر 
ببطاقة التأهل إلى النهائيات اآلســـيوية، 
مجلـــس  دعـــم  علـــى  التأكيـــد  ومجـــدًدا 
اإلدارة للمنتخـــب األول كأولوية قصوى، 
وباعتباره واجهة منتخباتنا الوطنية في 

االستحقاقات الخارجية.
المشـــرف  اإلنجـــاز  هـــذا  “إن  وأضـــاف:   
للمنتخـــب الوطنـــي يضـــاف إلى سلســـلة 
المنتخبـــات  التـــي حققتهـــا  المكتســـبات 
الوطنية، كما أنه جاء بعد عمل متواصل 
ومستمر طوال الســـنوات الماضية دعًما 
للمنتخـــب وإنجاح مشـــواره عبـــر تقديم 
ســـبل النجاح كافة للظهور المشـــرف في 

المحافل المختلفة”.

جانب من حفل التكريم

علي بن خليفة يرعى حفل تكريم المنتخب الوطني المتأهل لكأس آسيا 2023

إنجازات الرياضة انعكاس لدعم جاللة الملك ومساندة سمو ولي العهد

أقدمـــت إدارة نادي االتحاد على تجديد 
عقـــود 7 العبيـــن من الفريـــق األول لكرة 

اليد وذلك للموسم الرياضي الجديد.
إذ تـــم التجديد لكلٍّ مـــن: علي الحايكي، 
محمـــد علي، محمود علي، علي رمضان، 
غلـــوم  مصطفـــى  عبدالكريـــم،  عبـــاس 
والحارس علي الطويل، فيما تم التعاقد 

مع عبدالرحمن الدوكي ليمثل “اآلتي”.
وتأتـــي هـــذه الخطوات مـــن أجل ضمان 

االستقرار الفني للفريق، األمر الذي يعزز 
مـــن حظوظـــه فـــي تقديـــم المســـتويات 
اإليجابـــي  النتائـــج  وتحقيـــق  المميـــزة 
المنصـــرم.  بالموســـم  بهـــا  ظهـــر  كالتـــي 
وكانـــت إدارة االتحـــاد قد جـــددت ثقتها 
علـــى  ليبقـــى  الســـباع  عـــادل  بالمـــدرب 
رأس الجهـــاز الفني للفريق، وتمكنت من 
التعاقـــد مع الالعب فيصل رجب لينضم 

إلى صفوف االتحاد.

“االتحاد” يجدد عقود 7 العبين ويتعاقد مع الدوكي
البالد سبورت

عبدالرحمن الدوكي

سبورت
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أكـــد وزير شـــئون اإلعالم رمـــزان عبدهللا 
لإلذاعـــة  الخليـــج  مهرجـــان  أن  النعيمـــي 
الواضـــح  إســـهامه  لـــه  كان  والتلفزيـــون 
والمؤثـــر علـــى مـــدى تاريخه فـــي صناعة 
المحتوى اإلعالمـــي الخليجي، وكان ذلك 
علـــى أيـــدي كوكبة مـــن الـــرواد والقامات 
كل  لهـــا  نكـــنُّ  التـــي  والفنيـــة  اإلعالميـــة 

التقدير.
ولـــدى افتتاحه مهرجـــان الخليج لإلذاعة 
والتلفزيـــون الخامس عشـــر مســـاء أمس 
قـــال  الوطنـــي،  البحريـــن  بمســـرح  األول 
الوزيـــر النعيمـــي إن مملكـــة البحرين تعتز 
باســـتضافتها لفعاليـــات المهرجان بوجود 
نخبـــة مـــن اإلعالمييـــن والفنانيـــن الذيـــن 
كانـــوا ومايزالـــون يثـــرون مكتبـــة اإلعالم 
الخليجـــي، معربـــًا عـــن التطلـــع لمزيد من 
النجـــاح في الوصـــول باإلنتـــاج اإلعالمي 
متقدمـــة  مســـتويات  إلـــى  الخليجـــي 
تجعلـــه مواكبًا لمســـتجدات العصر وملبيًا 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول  لتطلعـــات 

الخليج العربية.
وتوجـــه الوزيـــر بالشـــكر والتقديـــر لجهـــاز 
إذاعـــة وتلفزيـــون الخليـــج علـــى جهـــوده 
الحثيثـــة في اإلعداد للمهرجـــان وتنظيمه 
بالشكل الذي يليق بما وصلت إليه مجاالت 

اإلعالم والفنون في دول مجلس التعاون 
من رقي وإبداع، منوهًا بأن المهرجان كان 
وســـيظل إحدى الملتقيات اإلعالمية ذات 
القيمـــة واألثـــر، ومنصة يلتقـــي من خاللها 
أصحاب الفكـــر واإلبداع لتبـــادل الخبرات 
وتكريـــم  التعـــاون  وتعزيـــز  والتجـــارب 
الـــرواد اعترافًا بعطائهم وتقديمهم كقدوة 

ونموذج لألجيال اإلعالمية الشابة.
وقـــال إن مـــا يتضمنـــه مهرجـــان الخليـــج 
لإلذاعـــة والتلفزيون في نســـخته الحالية 
مـــن نـــدوات وورش عمل متنوعة يشـــكل 
رصيـــدًا إضافيًا يمنح المهرجان مزيدًا من 
الزخـــم والعطـــاء ويعزز مســـتويات العمل 

اإلذاعـــي والتلفزيوني فـــي دول المجلس، 
متطلعـــًا إلى أن تكون الـــدورة الحالية من 
المهرجـــان اســـتكماالً لما حققتـــه الدورات 
السابقة من نجاحات، وأن تسهم فعالياته 
وأنشـــطته في تقديم رؤى واضحة ترتقي 
علـــى  قـــادرًا  ليكـــون  الخليجـــي  باإلعـــالم 

مواجهة مختلف التحديات.
مـــن جانبـــه، قـــال مدير عـــام جهـــاز إذاعة 
وتلفزيـــون الخليج وأمين عـــام المهرجان 
مجـــري مبارك القحطانـــي في كلمة له في 
حفل االفتتـــاح إن هذا المهرجان بدوراته 
الماضيـــة والحاليـــة يتعامـــل مـــع الواقـــع 
والمســـتقبل المتغيـــر لإلعـــالم وللجمهـــور 

وهذا مـــا يدفعه إلى التطويـــر والتحديث 
فـــي عصـــر يتنافـــس فيـــه ذكاء المتلقـــي 
وذكاء التقنية والرابح األكبر هو اإلنسان.

اختيـــار  أن  القحطانـــي  الســـيد  وأضـــاف 
عنـــوان “إعالمنـــا... هويتنـــا” لهـــذه الدورة 
يأتي إيمانًا باعتزازنا باإلعالم وتأثيره في 
اإلنســـان والمكان وريـــادة صناعة اإلعالم 
الخليجـــي وتأثيـــره في العالـــم، وافتخارًا 
بالهويـــة العربيـــة الخليجيـــة التـــي حملت 
مشاعل النور والحضارة إلى العالم، وبّين 
أن الجوائز الذهبيـــة والفضية المخصصة 
للمســـابقات تحمـــل شـــكل الشـــراع، الـــذي 
الجمعيـــة  الذاكـــرة  رمـــوز  مـــن  يعتبـــر 

الخليجية. 
بالتأكيـــد  كلمتـــه  القحطانـــي  واختتـــم 
علـــى أن المهرجـــان يمثـــل ملتقـــى عريقـــًا 
للخبـــرات والنجـــوم فـــي اإلعـــالم والفـــن 
وتقنيـــات البـــث، فهـــو لـــن يقتصـــر علـــى 
ســـباق التنافـــس البرامجـــي بـــل ســـيكون 
حدثًا ومســـرحًا لحـــراك حـــواري وندوات 
وورش عمـــل متخصصة لبحث مســـتقبل 
التجـــارب  وإبـــراز  الخليجـــي،  اإلعـــالم 
الشبابية وتقييم واقع التدريب اإلعالمي 
الخليجيـــة  المـــرأة  بمســـيرة  واالهتمـــام 
وتأثيرهـــا في العمـــل اإلعالمي الخليجي، 
إضافـــة إلـــى التركيـــز علـــى الرابـــط بيـــن 

فـــي  وتأثيرهـــا  والنجوميـــة  المســـؤولية 
المشـــهد العـــام فـــي مرحلة تداخلـــت فيها 

مهام اإلعالم باإلعالن. 
واشـــتمل حفل االفتتـــاح على تكريم عدد 
من كبار قامات اإلعـــالم والفن الخليجي، 
وتكريم وزارة شـــؤون اإلعالم في مملكة 
البحريـــن وهيئة اإلذاعـــة والتلفزيون في 
ومؤسســـة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
اإلنتاج البرامجي المشـــترك لدول الخليج 
العربـــي وعـــدد مـــن أعضـــاء جهـــاز إذاعة 
وتلفزيـــون الخليـــج، كمـــا تم عـــرض مادة 
فيلميـــة عـــن تاريـــخ المهرجـــان، وعـــرض 

أوبريت غنائي.

وزير شؤون اإلعالم يفتتح مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون الخامس عشر
تكريم عدد من كبار قامات اإلعالم والفن الخليجي

تكريم عبدالله بن سعيدتكريم بسام الذواديخليل الرميثيسعاد عليوزير شئون اإلعالم 

  أكد عبدهللا العجمي من جناح مؤسســـة اإلنتاج البرامجي المشـــترك لدول الخليج 
العربية على أهمية مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون، كونه منبرًا لإلبداع وتبادل 
الخبـــرات، موضحـــًا أن المؤسســـة والتي تتخذ مـــن دولة الكويت مقرًا لها، شـــاركت 
في مســـابقات المهرجان بأربعة أفالم عن التراث والهوية الخليجية، وســـوف تعود 
وضمـــن خططها المســـتقبلية إلى إنتـــاج  أعمال األطفال على غرار البرنامج الشـــهير 

“افتح يا سمسم” واألعمال التوعوية مثل “سالمتك”. 

ــم تـــكـــريـــم اإلعـــالمـــيـــة  ــ ت
هناء  الكبيرة  السعودية 
هيئة  جناح  في  الركابي 
اإلذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــــســــعــــودي بـــمـــهـــرجـــان 
ــج لـــــــإلذاعـــــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ الـ
دورتــه  فــي  والتلفزيون 
اإلعالمية  لمسيرتها   15
الـــتـــي امـــتـــدت إلــــى 23 

عامًا.

أربعة أفالم لمؤسسة اإلنتاج 
البرامجي المشترك

شركات خليجية مشتركة مع “ميب كوم”

تكريم هناء الركابي   

 طرحـــت نـــدوة “مســـتقبل اإلعـــالم الخليجي” وهـــي باكورة 
ندوات مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون في دورته الـ 15 
والتـــي أقيمت يوم أمس األول العديد مـــن القضايا المتعلقة 
بالتحديـــات التي تواجه اإلعالم الخليجي، حيث اســـتعرض 
المتحدثـــون وهـــم:  المديـــر التنفيذي لمكتـــب تنظيم اإلعالم 
فـــي دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة راشـــد النعيمي، وكيل 
وزارة شـــؤون اإلعـــالم نائـــب رئيـــس المهرجـــان عبدالرحمن 
محمـــد بحر، مدير عـــام اإلعالم والتلفزيـــون بمحافظة ظفار 
من سلطنة عمان محمد الشعشعي، مدير التخطيط والجودة 
والتعاون الدولي من دولة قطر أحمد غصاب الهاجري، مدير 
إدارة البرنامـــج العـــام فـــي إذاعة دولة الكويت ســـعد الفندي 
ومدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني، 

جملـــة من الخطـــط لالرتقـــاء باإلعالم الخليجـــي، وفيما يلي 
تنشر “ البالد” جزءًا من الندوة:  فقد تطرق راشد النعيمي إلى 
ما يشـــهده اإلعـــالم عالميًا وخليجيًا من تطور ســـريع وصوالً 
إلـــى ظهور المنصـــات الرقمية واإلعـــالم الجديد وضرورة أن 
يكون التركيز عند مناقشـــة مســـتقبل اإلعالم الخليجي على 
محوريـــن، أولهما تأهيل الكوادر الشـــبابية العاملة في مجال 
اإلعالم بشقيه التقليدي والرقمي بما يتناسب مع المتغيرات 
المتســـارعة، والثانـــي هـــو التركيـــز علـــى قضيـــة المحتـــوى 
اإلعالمـــي باعتبـــاره قضيـــة محوريـــة تحدد مالمح الرســـالة 
اإلعالميـــة وتوثـــق الواقع الحالي لألجيـــال القادمة. وبدوره، 
رأى عبدالرحمن بحر أن مســـألة التفكير في مستقبل اإلعالم 
تمثـــل هاجســـًا لجميـــع العاملين فـــي هذا المجـــال، إذ إنه بعد 
انتشـــار منصات اإلعالم الجديد وتزايدها وتفاعل الجماهير 

معهـــا، أصبحـــت القنـــوات اإلعالميـــة التقليديـــة والرســـمية 
مطالبة بتطوير تقنياتها وأســـاليبها، وأن يكون ضمن خطتها 
زيـــادة التفاعـــل وتوظيف وســـائل اإلعالم الحديث، مشـــددًا 
علـــى ضرورة أن تبدأ األجهزة اإلعالمية الرســـمية الخليجية 
في تأســـيس ما أســـماه “المنصة الرابعة” بعـــد وكاالت األنباء 

الحكومية والتلفزيون واإلذاعة، وهي المنصة الرقمية.
مـــن جهتـــه، أكـــد خالـــد الغامـــدي أن اإلعـــالم مهمـــا اختلفـــت 
المنصـــات التي تقدمه يظل هو األســـاس، وألن دول التعاون 
يجمعهـــا جمهـــور واحد وثقافـــة واحدة، فهو يحتـــاج إلى أن 
يكـــون اإلعالم الخليجي أكثر تنظيمـــًا، داعيًا إلى وضع خطة 
خمســـية إعالميـــة خليجية مشـــتركة بهـــدف تطوير محتوى 
منظومـــة اإلعالم فـــي دول المنطقة بما يتناســـب مع جمهور 

الشباب الذي يمثل نحو 70 % من مواطني دول الخليج.

أكد مندوب الشـــرق األوســـط لســـوق كان الدولية للتلفزيون 
باســـل حجـــار أنه تـــم عقد شـــراكات مـــع عدة قطاعـــات في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي للمشـــاركة فـــي فعاليـــات 
ســـوق كان الدوليـــة للتلفزيـــون “ميـــب كـــوم” بدورتـــه فـــي 
أكتوبـــر المقبـــل. ولفـــت حجـــار إلـــى أن هـــذا المهرجـــان بات 
موعـــدًا أساســـيًا لصناع اإلنتـــاج اإلذاعـــي والتلفزيوني على 
الصعيدين الخليجي والعربي، وفرصة حقيقية للتواصل مع 
قيـــادات اإلعـــالم فـــي دول المنطقة، موضحًا أن ســـوق كان 

الدوليـــة للتلفزيون “ميب كوم” سيشـــهد فـــي دورته القادمة 
مجموعـــة من المشـــاركات الخليجية وفـــي مقدمتها “جناح 
نيـــوم” وأيضـــًا “جناح لجنـــة أبوظبي لألفـــالم” باإلضافة إلى 
ســـبعة أجنحة خليجيـــة وعربية وعدد آخر من المشـــاركات 
التي تغطي أنحاء العالم العربي وهي مشـــاركات تؤكد على 
أهمية أســـواق دول المنطقة الواعدة والتى راحت تستحوذ 
علـــى اهتمـــام دول العالـــم وكبريات شـــركات اإلنتـــاج الفني 

واإلعالمي.

في ندوة “مستقبل اإلعالم الخليجي”...

عبدالرحمن بحر: على األجهزة اإلعالمية الرسمية تأسيس المنصة الرابعة

عبدالله العجمي

ندوة مستقبل اإلعالم الخليجيجانب من حضور الندوة

تكريم هناء الركابي باسل حجار )يمينًا( 

أسامة الماجد
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أعلنت شركة البحرين لالتصاالت السلكية 
والالســـلكية )بتلكـــو(، المتخصصة بحلول 
االتصـــاالت الرقمية في مملكـــة البحرين، 
عـــن إعـــادة، تعيين شـــركة ســـيكو كصانع 
المدرجـــة  العاديـــة  بتلكـــو  ســـوق ألســـهم 
في بورصـــة البحرين، وذلـــك بعد موافقة 
وبورصـــة  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 

البحرين.
لبورصـــة  بيـــان  فـــي  الشـــركة  وقالـــت 
البحرين،أمس، إنه سيتم االستحواذ على 
هـــذه األســـهم من خـــالل برنامـــج صناعة 
الـــذي ســـتقوم “ســـيكو” بإدارتـــه  الســـوق 
لتنشـــيط التـــداول علـــى ســـهم بتلكـــو من 

خالل تعزيز عروض البيع والشراء لضمان 
انعـــكاس القيمة الســـوقية الحقيقية على 

أداء أسهم الشركة.
وأضافت، أنه ســـوف تتيح هذه الموافقة 
لشـــركة بتلكـــو االســـتحواذ علـــى ما يصل 

إلى 3 % من إجمالي األسهم الصادرة.
ولفتت إلى أن هذا االتفاق سيستمر حتى 
15 يونيـــو 2023 مع إمكانيـــة تمديد هذه 
الفترة. وارتفعت أرباح شـــركة بتلكو، إلى 
65.89 مليون دينار وبنسبة 16 % بنهاية 
عـــام 2021، قياســـًا بأرباح قدرهـــا 56.74 
مليـــون دينار خالل الفترة نفســـها من عام 

.2020

“بتلكو” ُتعيد تعيين “سيكو” كصانع 
سوق ألسهمها ببورصة البحرين

قامـــت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء والبنـــك 
األهلـــي المتحـــد باإلعـــالن عـــن إطـــالق 
حلـــول تحصيـــل متقدمـــة عبـــر قناتيـــن 
جديدتين للدفع، همـــا: الدفع اإللكتروني 
عبـــر القنـــاة الرقميـــة للشـــركات، وقبـــول 
اإليداعات النقديـــة عبر 40 جهاز صراف 
آلـــي في جميع أنحاء المملكة. وســـتكون 
الخدمـــة األولـــى موجهـــة للشـــركات، أما 
لألفـــراد  مخصصـــة  فســـتكون  الثانيـــة 
والشـــركات، وهـــي مصممـــة لتوفـــر لهـــم 
الســـرعة  مـــن  مســـبوق  غيـــر  مســـتوى 

والسهولة في االستخدام.
وستكون قناة الدفع عبر أجهزة الصراف 
للبطاقـــة  الحاجـــة  دون  متاحـــة  اآللـــي 
ومتوفرة للجميع من عمالء وغير عمالء 
البنك، وســـيمكنهم من خاللها االستفسار 
عـــن أرصـــدة فواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء، 
ودفع المســـتحقات نقًدا. وستكون القناة 
حـــد  علـــى  والشـــركات  لألفـــراد  متاحـــة 
ســـواء. يذكـــر أن هـــذه الخدمـــات تأتـــي 

بفضل أحدث وسائل الربط التكنولوجية 
)API( التـــي تم تفعيلها بيـــن أنظمة هيئة 
الكهربـــاء والماء/ الحكومـــة اإللكترونيـــة 

والبنك.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة الكهرباء 
والماء، الشيخ نواف بن إبراهيم “تسعى 
هيئـــة الكهرباء والماء لدعم المشـــتركين 
مـــن خـــالل توفير تجربـــة غنيـــة بالمزايا 
التي تســـهل وتســـرع إجـــراء معامالتهم 
عبر مختلف القنوات. تأتي هذه الشراكة 
مـــع البنـــك األهلي المتحـــد بمثابة خطوة 
هامـــة فـــي ســـبيل توفير شـــبكة خدمات 
أوســـع لمشـــتركينا، ولنكون أقـــرب إليهم 

على الدوام”.

وقال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة في 
البنك األهلـــي المتحد، عادل اللبان “نحن 
فـــي البنـــك األهلـــي المتحـــد نعتـــز كثيرًا 
بشـــراكتنا الجديـــدة مـــع هيئـــة الكهربـــاء 
جوهرهـــا  فـــي  تهـــدف  والتـــي  والمـــاء، 
لتلبيـــة توقعـــات مشـــتركيهم عبـــر توفير 
خدمـــات ســـهلة وســـريعة ومرنـــة، وذلك 
بفضل أحدث وسائل الربط التكنولوجية 
)API(. تزامًنـــا مـــع اســـتراتيجية التحول 
الرقمي للبنك، نتطلع باستمرار الستجابة 
متطلبات عمالئنا من األفراد والشـــركات 
على أفضل وجه عن طريق عقد شراكات 
مبتكرة تســـاهم في عمليـــة التحول نحو 

االقتصاد الرقمي”.

إلطالق حلول تحصيل متقدمة عبر قناتين جديدتين للدفع

“الكهرباء” و“األهلي المتحد” يعقدان شراكة
أعلنت شـــركة إنفراكورب، وهي الشـــركة 
التحتيـــة  البنيـــة  بأنشـــطة  المختصـــة 
االجتماعية والتـــي أعلنت عنها مجموعة 
جـــي إف إتش المالية، عن تحقيق صافي 
ربح قدره 6.2 مليون دوالر على إيرادات 
قدرهـــا 17.4 مليون دوالر خالل األشـــهر 
الثالثة األولى  2022. في الوقت الحالي، 
قامـــت  التـــي  إنفراكـــورب،  لـــدى  يتوفـــر 
باإلعالن عن أول بيان مالي لها منذ مطلع 
العام، أصوالً تحت اإلدارة تساوي قيمتها 

3 مليارات دوالر.   
مجلـــس  رئيـــس  الريـــس،  هشـــام  وقـــال 
إدارة إنفراكـــورب: “يمثـــل أول بيان مالي 
لتقديـــم  لرحلتنـــا  هامـــة  بدايـــة  للشـــركة 
منتجـــات جذابـــة ذات تأثيـــر إيجابي في 

المجتمعات حول العالم”.
“يشـــير البيان المالـــي األول للشـــركة أنها 
فـــي وضع جيـــد لتحقيق هدفهـــا المتمثل 
فـــي دفـــع عجلـــة تطويـــر البنيـــة التحتية 
المســـتدامة وتقديـــم مســـاهمة إيجابيـــة 

لألجيال القادمة. كما يســـعدنا االستجابة 
األولية إلطـــالق إنفراكـــورب ونتطلع إلى 
اكتســـاب الشـــركة زخمًا كبيرًا في األشهر 

المقبلة”.
وعلـــق ماجـــد الخـــان، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة إنفراكـــورب، “نحـــن متحمســـون 
جدا تجاه مســـتقبل إنفراكورب. لقد قمنا 
بالفعـــل ببنـــاء محفظة متنوعـــة ومصادر 

إيـــرادات تشـــغيلية متنوعة ومســـتدامة، 
مما يوفر أساسا متينا نبني عليه ونحقق 
القيمـــة للمســـاهمين، مـــع الحفـــاظ علـــى 
ســـيولة قويـــة. تركـــز المجموعـــة حاليـــًا 
علـــى وضـــع خطـــوط عريضـــة للجوانـــب 
الممارســـات  أفضـــل  لضمـــان  التشـــغيلية 
الدوليـــة التي يمكـــن أن تواكب التغيرات 

الديناميكية واالقتصادية”.

حققت إيرادات 17.4 مليون دوالر

“إنفراكورب” تسجل ربًحا بـ 6.2 مليون دوالر للربع األول 

لـــدول  التجـــاري  التحكيـــم  مركـــز  يعقـــد 
برنامجـــه  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
التخصصي الحضوري األول بعد انقطاع 
بســـبب جائحـــة كورونا “مهـــارات صياغة 
العقود وفـــن صياغة اتفاقيات التحكيم”، 
وذلـــك بحضـــور نخبة مـــن المستشـــارين 
القانونيين والمحامين والمتخصصين من 

كلٍّ من: البحرين والكويت والسعودية.
وأكد األمين العام لمركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون، طارق الشـــميمري، 
بأن المركز يحرص على تنظيم العديد من 
البرامج التخصصية التي تغطي مختلف 
والمرتبطـــة  والتخصصـــات  القطاعـــات 
بمجال التحكيم ومـــن أهمها دور صياغة 

العقود في العملية التحكيمية.
وبّين الشـــميمري بأنه “رغـــم التقارب بين 
منهمـــا  كالً  أن  إال  والقضـــاء،  التحكيـــم 
إصطـــالح قانونـــي مختلـــف، فالتحكيـــم 

نظام قائـــم بذاته في مصـــدره ووظيفته 
وبنائـــه  غايتـــه  فـــي  وكذلـــك  وطبيعتـــه، 
الداخلي، وبما أن للقضاء نظامه القانوني 
وللتحكيم نظامـــه القانوني؛ فأيضًا للعقد 
نظامـــه القانوني، وتطلـــق كلمة العقد في 
اللغـــة العربيـــة علـــى الجمـــع بيـــن أطراف 
الشـــيء وربطهمـــا، كما أنه يـــرد على عدة 
معاٍن منها: الشد والربط والعهد والضمان 

واإلحـــكام  والتأكيـــد  والعـــزم  والجمـــع 
والتوثيق، وضده التقايل أو الحل”.

وتابع “كما أن هناك أنواعًا رئيسية للعقود 
منهـــا العقـــود اإلداريـــة، والعقـــود المدنية 
والعقـــود التجاريـــة، وأيضـــًا هنـــاك مبادئ 
عامـــة في صياغة العقود ولتلك الصياغة 
أهمية كبيرة في سالمة تنفيذه أو فسخه 
أو التنازع في الحقوق المنشأة بموجبه”.

بحضور نخبة من المستشارين القانونيين 

“التحكيم الخليجي” يعقد برنامج “مهارات صياغة العقود”
أكـــد خبـــراء صنـــدوق النقـــد الدولـــي في 
بيانهـــم التمهيدي الذي تـــم إصداره عقب 
اختتـــام زيارة مشـــاورات المـــادة الرابعة 
 ،2022 للعـــام  الســـعودية  الحكومـــة  مـــع 
وضعهـــا  وقـــوة  اقتصادهـــا  قـــوة  علـــى 
المالـــي، مؤكديـــن أن اآلفـــاق االقتصادية 
للمملكـــة إيجابيـــة على المدييـــن القريب 
والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدالت 
النمـــو االقتصـــادي، واحتـــواء التضخـــم، 
مركزهـــا  قـــوة  تزايـــد  إلـــى  باإلضافـــة 
االقتصادي الخارجـــي. و توقع الصندوق 
نمـــو إجمالـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 
العـــام  فـــي   %  7.6 بنســـبة  للســـعودية 
الحالي 2022، وارتفاع النمو غير النفطي 
الحســـاب  فائـــض  وزيـــادة   ،% 4.2 إلـــى 
الجـــاري إلى 17.4 % مـــن الناتج المحلي 
اإلجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي 

عند 2.8 % في المتوسط.

مـــع  التعامـــل  فـــي  الســـعودية  ونجحـــت 
جائحـــة )كوفيـــد – 19(، وأنهـــا فـــي وضع 
المخاطـــر  تجـــاوز  مـــن  يمكنهـــا  مـــواٍت 
أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  تشـــكلها  التـــي 
فـــي  النقديـــة  السياســـة  تشـــديد  ودورة 

االقتصـــادات المتقدمـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
النشـــاط االقتصادي فيها يشـــهد تحســـنًا 
النفـــط  أســـعار  بارتفـــاع  مدعومـــًا  قويـــًا 
واإلصالحات التـــي تجريها الحكومة في 

إطار رؤية 2030.

يتوقع تحقيق معدل نمو 7.6 % في 2022

“صندوق النقد” يؤكد انخفاض التضخم في السعودية

أحد متاجر الحلويات المفضلة لدى المستهلك البحريني

“طلبات” تضم “سينابون” على منصتها
أعلنـــت “طلبـــات”؛ الشـــركة التقنية 
فـــي  ـــا  ّ وإقليميًّ ـــا  محليًّ الرائـــدة 
توصيل الطعام والتجارة السريعة، 
عن ضّمها “سينابون” على منصتها، 
في إطار ســـعي طلبـــات المتواصل 
لتقديـــم أفضل المتاجر والخيارات 
لعمالئهـــا. ويعتبـــر “ســـينابون” أحد 
متاجـــر الحلويـــات المفضلـــة لـــدى 
المســـتهلك البحريني، حيث يتميز 
بتوافر تشكيلة واسعة من حلويات 
“الســـينابون” الطازجـــة، باإلضافـــة 
إلـــى “ســـياتلز بســـت كوفـــي” أحـــد 
أشـــهر العالمـــات فـــي مجـــال صنع 
بانضمامهـــا  و  المختصـــة.  القهـــوة 
لمنصـــة طلبـــات، فإنها توفـــر خيار 
تســـوق أكثر راحة للمســـتهلك على 

المنصة المفضلة في البحرين. 
ومن جانبه، صرح أسامة عنبتاوي 
رئيس مجموعـــة المبيعات لطلبات 
البحريـــن قائاًل: “نحن نســـعى دائًما 
لتوفيـــر أفضـــل المتاجـــر وأفضـــل 
الخدمـــات لزبائننا، وكذلك نســـعى 

الحلـــول  أفضـــل  لتقديـــم  دائًمـــا 
المتواجـــدة  للمتاجـــر  والخدمـــات 
النجـــاح  لتحقيـــق  المنصـــة،  علـــى 

المشترك ما بين الطرفين”.
مديـــر  حميـــد  إبراهيـــم  عبـــر  كمـــا 

بطلبـــات  المبيعـــات  عمليـــات 
ســـعادته  مـــدى  عـــن  البحريـــن 
لمنصـــة  “ســـينابون”  بانضمـــام 
ا  طلبـــات قائـــاًل: نحـــن ســـعداء جدًّ
بانضمام “ســـينابون” إلى مجموعة 

حيـــث  طلبـــات،  علـــى  الخيـــارات 
سيشـــكل وجودهم إضافـــة نوعية 
لعمالئنـــا الكرام، ولمجموعة متاجر 

الحلويات”. 
خالـــد  صـــرح  ذلـــك،  علـــى  تعليًقـــا 
ان  لشـــركة  العـــام  المديـــر  دبـــوان 
التجاريـــة  “نحـــن ســـعداء  اي دي 
بالتعـــاون مع كبـــار الشـــركات مثل 
أن  إلـــى  دوًمـــا  نســـعى  و  طلبـــات 
نكون شـــركاء في النجـــاح، ونقدم 
لزبائننـــا أفضل الخدمات من خالل 
إســـتراتيجية  شـــراكات  تكويـــن 
بأفضـــل  لهـــم  الخدمـــات  لتقديـــم 
وتســـتمر  وإســـعادهم”.  مســـتوى 
شركة »طلبات« في سعيها المستمر 
الخيـــارات  مـــن  المزيـــد  لتوفيـــر 
المتميـــزة لزبائنهـــا، وتقديم أفضل 

خدمة لهم. 
وتطبيـــق “طلبـــات” ُمتـــاٌح للعمالء 
على متجر “جوجـــل بالي” ومتجر 
“أپـــل”، وكذلـــك  تطبيقـــات شـــركة 

متجر شركة “هواوي”.

ما يقارب 17 ألف حالة بالبحرين عام 2021

انطالق المؤتمر والمعرض الدولي لذوي الهمم 13 سبتمبر
تنطلــق أعمــال المؤتمــر والمعــرض الدولــي لــذوي الهمم في 13 - 14 ســبتمبر المقبل، وذلــك بتنظيم من الجمعيــة األهلية لدعم التعليــم والتدريب، 
وإدارة مجموعة أوريجين المتخصصة في المؤتمرات والفعاليات، وشــراكة اســتراتيجية مع المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية، وذلك تحت 

رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب. 

وُيعد هـــذا المؤتمر األول من نوعه 
في البحرين والخليج العربي الذي 
يســـلط الضـــوء بين طيـــات أوراق 
جلســـات عملـــه وضمـــن العارضين 
المشاركين في معرضه المصاحب 
علـــى مختلـــف فئـــات ذوي الهمـــم 
مـــن طلبـــة المـــدارس والجامعات، 

المختصيـــن  أمورهـــم،  أوليـــاء 
فـــي  واالستشـــاريين  والخبـــراء 
مجال فئـــات ذوي الهمم، المدارس 
ومراكـــز الرعاية العامـــة والخاصة، 
والجهـــات  المؤسســـات  وكافـــة 
المعنيـــة بدعمهـــم وتوفير األدوات 
لتســـهيل  الالزمـــة  والخدمـــات 

حياتهم.
رســـمية  إحصائيـــة  كشـــفت  وقـــد 
المعلومـــات  هيئـــة  عـــن  صـــادرة 
عـــام  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
2021 أن إجمالـــي عدد األفراد من 
فـــي  الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي 
مملكـــة البحرين بلـــغ 17 ألفا و458 

16 ألفـــا و631  حالـــة، مـــن بينهـــم 
لبحرينييـــن، بينهـــم 6 آالف و900 
حالـــة إلنـــاث بنســـبة 41 %، فيمـــا 
9 آالف و731  الذكـــور  يبلـــغ عـــدد 
حالة. بينما أشارت اإلحصائية إلى 
وجود 827 مـــن ذوي االحتياجات 

الخاصة غير البحرينيين.

 ماجد الخانهشام الريس 



تعمل ورشـــة تقع تحت أحد خطوط 
تحويـــل  علـــى  لنـــدن  فـــي  المتـــرو 
مركبـــات  إلـــى  القديمـــة  الســـيارات 
المحـــّرك  تســـتبدل  إذ  كهربائيـــة، 
يجعـــل  كهربائـــي  بآخـــر  التقليـــدي 

المركبة صديقة أكثر للبيئة.
ويشدد مؤسس “لندن إلكتريك كارز” 
ماثيو كويتر على أّن مؤسسته، وهي 
إحدى الشـــركات القليلة المتخصصة 
بهذا التحويل، تتفادى بذلك التسبب 
بانبعاثات ثاني أكســـيد الكربون )17 
طنـــًا فـــي المتوســـط( التـــي تصدرها 
عـــن  “فضـــاً  الجديـــدة،  الســـيارات 
أنهـــا ال تتخلـــى عن الســـيارة القديمة 
والصالحة لاســـتعمال”، مشـــيرًا إلى 
أّن “العملية مربحة في كل الحاالت”.
ويشـــهد هـــذا القطاع الناشـــئ تطورًا 
فـــي المملكة المتحـــدة ألّن الحصول 
على الترخيص الرسمي لهذا النشاط 
تتســـم بســـهولة أكبـــر مـــن التدابيـــر 
الازمـــة في البلدان األخـــرى، كما أّن 
البريطانييـــن يهتمـــون كثيـــرًا بقطاع 

السيارات.
وتصطـــف في الورشـــة ســـيارات من 
أنـــواع مختلفـــة، بـــدءًا مـــن الـ”ميني 
الـ”بنتلـــي”،  إلـــى  وصـــوالً  كوبـــر” 
باإلضافـــة إلـــى مركبـــات متنّوعة من 
حيث العمر، فمنها القديم جدًا ومنها 
األحدث كســـيارة “فولفـــو” تعود إلى 
عشرين عامًا أو “فيات مالتيبا” ذات 

الواجهة األمامية الغريبة.

الشـــديدة  العائـــات  بعـــض  وتلجـــأ 
التعّلـــق بســـياراتها إلـــى ماثيو كويتر 
وتجّنـــب  المركبـــات  هـــذه  إلنقـــاذ 
تحويلهـــا إلى خـــردة، ويقـــول ماثيو 
أبنـــاء  رافقـــت  الســـيارات  “هـــذا  إّن 
هـــذه العائـــات الذيـــن ويرغبون في 
تحويلهـــا إلى ســـيارات جديدة تعمل 

كهربائيًا”.
وتبلـــغ تكلفة هذا التحويـــل نحو 30 
ألـــف جنيـــه إســـترليني )37,62 ألـــف 
دوالر(، وهـــو مـــا يعـــادل ثمن ســـيارة 
كهربائيـــة جديدة. وتكفـــي البطارية، 
تبعـــًا لقدرتهـــا، علـــى الســـير لمســـافة 
 300 و  كيلومتـــرًا   80 بيـــن  تتـــراوح 

كيلومتر.
كافيـــة  القـــدرة  هـــذه  أّن  ويوضـــح 
إلـــى 95 % مـــن مســـافة  إذ إن “90 
التنقات في لندن” ال تتعدى عشـــرة 

كيلومترات.

كارثة ورائحة كريهة 

ويتم اختيـــار المحرك الكهربائي الذي 
يكون عادة من نوعي “نيسان ليف” أو 
“تيســـا”، اســـتنادًا إلى قرب أدائه من 
أداء الســـيارة األصلـــي، وذلك لتجنب 
االضطرار إلى تكييف الفرامل أو ناقل 

الحركة اآللي مع التقنية الجديدة.
حـــّول   ،2017 عـــام  انطاقـــه  ومنـــذ 
المصنع ســـبع ســـيارات إلـــى كهربائية، 
ويأمـــل فـــي جعل عشـــر أخـــرى تعمل 

بالكهرباء عام 2022.
ويشـــير ماثيو إلى أّن الناس “يدركون 
أّن المحـــركات التقليدية تمثل كارثة، 
إذ تنبعـــث منها رائحـــة كريهة ودخان 
كثيـــف، كمـــا أنهـــا تثيـــر ضجـــة كبيرة 
وتتحمل جزءًا من المســـؤولية في ما 

يتعلق بالتغير المناخي”.
ويتوقع كويتر أن يحصل “تحول في 

الرؤيـــة” تجاه الســـيارات التـــي تعمل 
بمحـــركات تقليديـــة إذ ســـُينظر إلـــى 
الســـيارات القديمـــة التي يهـــوى هواة 
الجمـــع االحتفاظ بها علـــى أنها بمثابة 
“مفارقـــة تاريخيـــة”، كالتدخيـــن أمام 
المـــدارس، وربما قـــد تصبح محظورة 

مستقباً في المدينة.
وفي نهاية ســـنة 2019، اعتبر االتحاد 
الدولي للمركبات القديمة أّن من شأن 
تحويات مماثلة للســـيارات تجريدها 
مـــن طابعهـــا “التاريخـــي”، ودعـــا إلـــى 

إجراء تعديات يمكن العودة عنها.
أّن  الفكـــرة  هـــذه  مناصـــرو  ويعتبـــر 
ورائحـــة  واالرتجاجـــات  الضجيـــج 
البنزيـــن تمثـــل كلها جزءًا مـــن المتعة 

المرتبطة بالسيارات القديمة.
“غيـــر  زبائنـــه  أن  ماثيـــو  ويؤكـــد 
مهتميـــن إطاقـــًا )بهذه الســـمات(، بل 
مـــا يحرصـــون عليـــه هـــو “موثوقيـــة” 

السيارات الكهربائية.
وردًا علـــى المعترضيـــن علـــى المـــس 
بالسيارات، يشـــير ماثيو إلى أّن أحدًا 
ال يشـــكك فـــي أصالـــة مســـكن قديـــم 
يصبـــح مجهـــزًا بـــكل وســـائل الراحـــة 
الحديثـــة لمجـــّرد إن إضاءتـــه لم تعد 

بالشموع.

 تراث وطني 

ويؤكـــد كويتر أنـــه ال يمكن أن يقدم 
مثـــاً علـــى تحويـــل بعض ســـيارات 
 ، كهربائيـــة  إلـــى  مارتـــن”  “أســـتون 
مشـــيرًا إلـــى أّن “المســـألة شـــخصية 

جدًا”.
ويوافقه الرأي غاري ويلســـون، وهو 
أنـــد  “هيســـتوريك  منظمـــة  رئيـــس 
كاســـيك فيهيكلز أالينـــس” )تحالف 
المركبـــات التاريخية والكاســـيكية( 
التي تدافـــع عن المركبـــات القديمة، 

مشـــيرا مثـــاً إلـــى ســـيارة “أســـتون 
DB5” الشهيرة لجيمس بوند.

تشـــهد  المحـــركات  أن  إلـــى  ويلفـــت 
تغييـــرًا منذ بداية تصنيع الســـيارات 
تقريبـــًا. لكنه يعرب عن شـــكوكه في 
الميـــزة البيئيـــة الفعليـــة لمثـــل هـــذه 
التحويـــات عندما ُتجرى لســـيارات 
قديمـــة تشـــكل هدفـــًا لهـــواة الجمـــع 
مســـافات  تســـير  أن  وتســـتطيع 
محدودة )1920 كيلومترًا سنويًا في 
المتوســـط، مقابـــل 11500 كيلومترًا 
أرقـــام  بحســـب  معاصـــرة،  لســـيارة 
المنظمـــة(، وتحديـــدًا عندمـــا تكـــون 

البطاريات والمحركات قديمة جدًا.
ويعتبر أّن “ثمة مركبات كثيرة ينبغي 

تصنيفها كجزء من تراثنا الوطني”.
ويضيف “سنشـــعر بغرابـــة كبيرة إن 
استبدلنا نوافذ قصر بلينهايم )يعود 
بأخـــرى  الثامـــن عشـــر(  القـــرن  إلـــى 
مصنوعة من مادة الكلوريد المتعدد 
الفاينيـــل”. كمـــا أّن هـــدم البرلمان ثم 
إعـــادة بنائـــه لتوفيـــر مســـاحة أكبـــر 
وتحســـين كفاءتـــه الحراريـــة ممكن 
“لكـــن مـــاذا ســـنفعل بســـاعة بيـــغ بن 

التي تمثل أحد كنوزنا الوطنية؟”.
فـــي  إليـــه  بالنســـبة  الحـــل  ويكمـــن 
اعتمـــاد الوقـــود االصطناعـــي الـــذي 
ُينتـــج عـــن طريـــق امتصـــاص ثانـــي 
أكســـيد الكربـــون ويســـاهم تاليًا في 
الوصـــول إلى الحيـــاد الكربوني عام 

.2050

شركة في لندن تحّول السيارات القديمة إلى مركبات كهربائية
تكلفة التغيير نحو 30 ألف جنيه إسترليني

أعلنــت الجامعــة األهلية عــن فتح باب القبول في جميــع برامجها األكاديمية 
فــي  المســتجدين  للطلبــة  والدكتــوراه  والماجســتير  البكالوريــوس  بدرجــة 
الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 طبقا للوائح 

األكاديمية لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي. 

الجامعـــة  رئيـــس  مســـاعدة  وهنـــأت 
العامـــة  لشـــؤون اإلعـــام والعاقـــات 
والتسويق ثائرة الشـــيراوي، خريجي 
المرحلة الثانوية بنجاحهم وتفوقهم، 
مشـــيرة إلى أن أبواب القبـــول للطلبة 
الجدد فـــي الجامعة األهلية ســـتكون 
مفتوحة ابتداء من يوم األحد المقبل 

الموافق 26 يونيو 2022.
فـــي  تطمـــح  الجامعـــة  أن  وأكـــدت   
اســـتقبال أعداد من الطلبـــة الباحثين 
عـــن التميز واإلبـــداع واالنفتـــاح على 

العالمـــي،  بالمســـتوى  يتصـــف  تعليـــم 
خصوصـــا مـــع مـــا حققتـــه مـــن نتائج 
باهـــرة في التصانيـــف العالمية، حيث 
تبوأت الجامعة األهلية موقعا متقدما 
بين جامعات العالم بحسب التصنيف 
السنوي الذي تنشـــره مؤسسة التايمز 
Times Higher Educa� (العالميـــة 
والـــذي   ،)tion Impact Rankings
أظهـــر تقـــدم الجامعـــة بحصولها على 
المركـــز +101 مـــن بين أفضـــل 1406 
جامعـــات مختـــارة من مختلـــف دول 

العالـــم هـــي األعلـــى تأثيـــًرا وتحقيًقـــا 
ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة، لتكون 
الجامعـــة األهلية بهـــذا اإلنجاز األولى 

والثالثـــة  عربيـــا  والثالثـــة  محليـــا 
والعشـــرين عالميـــا فـــي مؤشـــر جودة 
التعليـــم اســـتناًدا إلى أهـــداف التنمية 
المســـتدامة التابعـــة لألمـــم المتحدة، 
كما أحرزت الجامعة المركز 17 عالميا 
فـــي الهـــدف العاشـــر وهـــو الحـــد مـــن 

أوجه عدم المساواة.
 وأوضحـــت الشـــيراوي أن الجامعة 
وبهدف اجتـــذاب الطلبة المتميزين 
والجديريـــن بالتعليـــم الرائـــد، تقدم 
منحا جزئية للمتفوقين في المرحلة 
الثانويـــة، فتقدم للطلبـــة الحاصلين 
الثانويـــة  فـــي   %  80 نســـبة  علـــى 
العامـــة منحا جزئية تعـــادل 20 %، 
وللطبة الحاصلين على نسبة 90 % 
منحا جزئية تعادل 25 %، وللطلبة 

الحاصليـــن علـــى نســـبة 95 % فـــي 
الثانويـــة العامة منحا جزئية تعادل 
50 %. وبينـــت أن الفرصـــة متاحـــة 
أمام الطلبة اآلخرين لاستفادة من 
منح جزئية إذا أثبتوا تميزهم أثناء 

دراستهم الجامعة.
 وذكـــرت أن طلبـــة الجامعة األهلية 
يمثلـــون جميع فسيفســـاء المجتمع 
الثقافـــي  بتنوعـــه  البحرينـــي 
واالجتماعـــي، باإلضافـــة إلـــى تميز 
مـــن  طلبـــة  باحتضانهـــا  الجامعـــة 
جنســـيات متعددة من دول مجلس 
التعـــاون الخليجي والـــدول العربية 
والعديـــد من دول العالم األخرى، ما 
ينعكس إيجابا على البيئة الجامعية 
وقيـــم التســـامح والتآلـــف فيما بين 

أفرادها والطلبة أنفســـهم من خال 
فرص التفاعـــل واالحتـــكاك بأنماط 
متعـــددة من الثقافات واالهتمامات 

والتجارب اإلنسانية.
 وينتظـــم فـــي الجامعـــة أكثـــر مـــن 
2000 طالـــب وطالبـــة، وقد خرجت 
طوال مسيرتها 16 فوجا من الطلبة 
الذين اســـتطاع عدد كبيـــر منهم أن 
يتقلـــد مواقـــع مهمة فـــي القطاعين 
العـــام والخـــاص بمملكـــة البحريـــن 
ودول الخليـــج العربيـــة. إذ تهـــدف 
الجامعـــة منـــذ نشـــأتها إلـــى تقديـــم 
نمـــوذج راق من التعليم ذي الجودة 
الـــدور  تعزيـــز  إطـــار  فـــي  العاليـــة 
الريـــادي لمملكة البحرين في مجال 

التعليم العالي.

“األهلية” تفتح باب القبول لخريجي الثانوية للعام الدراسي الجديد
الشيراوي: منح جزئية للمتفوقين والمبدعين تصل لـ 50 % من الرسوم

 ثائرة الشيراوي

قامــت مجموعــة بافيليــون للطاقــة المتجــددة مؤخــًرا بدعــوة مجموعــة مــن 
الصحافيين واإلعالميين في وسائل اإلعالم المحلية لحضور جولة ميدانية 
فــي مشــروعها الرائــد بمدينــة ســلمان، وهــو مركــز أبحــاث وتطويــر تــم بناؤه 
بواســطة بافيليــون بدعــم من حكومة البحريــن؛ بهدف إثبــات وعرض فوائد 
وجــدوى إعــادة التدويــر ومصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مملكــة البحريــن. 
وتــم إطــالع الزوار على العمليات الجارية في المنشــأة، وذلك وســط حضور 
الرئيــس التنفيــذي لمجمــو بافيليــون للطاقة المتجــددة إيــان روس، والعضو 
المنتــدب في مجموعة بافيليون للطاقة والرئيس التنفيذي لشــركة بافيليون 

للمياه عيسى أحمد الدوسري.

 ويعـــرض موقـــع المشـــروع إمكانات 
تقنيـــات الطاقـــة المتجـــددة الهجينة 
للمجموعـــة من أجل توفير مســـتقبل 
متجدد للبحرين، إذ تم تعريف الزوار 
عبر عرض توضيحي عن كيفية توليد 
الطاقـــة النظيفـــة مـــن خال تســـخير 
طاقـــة الرياح والطاقة الشمســـية من 
خال التوربينات واأللواح الشمسية، 
والتي ُتستخدم بعد ذلك في الزراعة 
وتربيـــة األســـماك، لتنتـــج محصـــول 
بطرق مستدامة وصديقة للبيئة. كما 
يتم إعـــادة تدوير النفايـــات المترتبة 
واســـتخدامها  العمليـــات  هـــذه  عـــن 

إلنتاج الطاقة.

إضافـــة إلـــى ذلـــك، يقـــدم المشـــروع 
الدائـــري  لاقتصـــاد  فريـــًدا  نموذًجـــا 
يدعـــم اســـتدامة الطاقـــة المتجـــددة 
واألمـــن الغذائي في مملكة البحرين. 
وحولـــت مجموعة بافيليـــون للطاقة 
المتجـــددة أرض قاحلـــة إلـــى واحـــة 
إذ  الطبيعيـــة،  المـــوارد  باســـتخدام 
تتـــم زراعـــة المحاصيـــل المحلية من 
خـــال التحكم فـــي المنـــاخ الداخلي 
ظـــروف  تضمـــن  جيوديســـية  لقبـــة 
ري  يتـــم  حيـــن  فـــي  المثلـــى،  النمـــو 
النباتـــات بنظام الزراعـــة التكاملية – 
أكوابونيـــك، دون تســـميد كيميائـــي. 
كمـــا يهدف المشـــروع لتـــرك أثر بيئي 

واجتماعي؛ بهـــدف إحداث ثورة في 
القطـــاع الزراعـــي وتمكيـــن الزراعـــة 
الصعيـــد  علـــى  مســـتدامة  بأســـاليب 

المحلي.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي لمجموعة بافيليون للطاقة 
المتجـــددة إيـــان روس “نهـــدف إلـــى 
الحيـــاة  أنمـــاط  حـــول  الوعـــي  نشـــر 
المســـتدامة من أجل خدمة المجتمع 
والبيئـــة. في الوقت الحاضر، يشـــكل 
تغير المنـــاخ وندرة الموارد تهديدات 

مجموعتنـــا  تلتـــزم  لذلـــك،  كبيـــرة. 
بتقديـــم حلـــول مبتكـــرة ال تقلـــل من 
انبعاثات الكربون فحسب، بل تساهم 
بشكل فعال في التنمية المستدامة”.

مجموعـــة  حـــرص  روس  وأكـــد 
بافيليون للطاقة المتجددة على دعم 
جهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي حماية 
البيئـــة ضمـــن مبادراتهـــا للمســـؤولية 
االجتماعية. وتعتمد المجموعة على 
أنظمـــة وتقنيـــات متقدمـــة مصنوعة 
فـــي البحريـــن، ما يؤكـــد علـــى الدور 

الـــذي تلعبـــه المملكـــة فـــي  الحيـــوي 
األرض  كوكـــب  اســـتدامة  حمايـــة 

لألجيال القادمة.
إلـــى أن مجموعـــة بافيليـــون  يشـــار 
للطاقـــة المتجددة هي شـــركة إلدارة 
المـــوارد والطاقـــة المتجـــددة وتعمل 
علـــى تطويـــر التقنيـــات فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالم لمجموعـــة متنوعة من 
يقـــع   .1988 العـــام  منـــذ  القطاعـــات 
مقـــر المجموعـــة الرئيس فـــي مملكة 
وهـــي   ،2017 العـــام  منـــذ  البحريـــن 

اليـــوم واحدة من الشـــركات العالمية 
الرائـــدة في مجـــال توفيـــر منتجات 
الكفـــاءة  عاليـــة  للبيئـــة  صديقـــة 
كوحـــدات الطاقة وتقنيـــات معالجة 
أساســـًيا  دوًرا  تلعـــب  التـــي  الميـــاه 
فـــي مســـاعدة الشـــركات فـــي جميع 
أنحـــاء العالم على دمـــج الربحية مع 
االســـتدامة من خال توليـــد الطاقة 
المتجددة، وخفـــض تكاليف الطاقة، 
وتقليـــل  النظيفـــة  الميـــاه  وإنتـــاج 

البصمة البيئية.

توليد الطاقة النظيفة بمدينة سلمان واستخدامها بالزراعة وتربية األسماك
“بافيليون” تبني مركز بحوث وتطوير بدعم من حكومة البحرين
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“السالم” يرعى جائزة “اإلنجاز المتميز” للعام الثاني على التوالي
بالتعاون مع BIBF وجامعة بانغور

للعام  المتميز”  “اإلنجاز  أعلن بنك السالم عن رعايته لجائزة 
تم  الــذي  السنوي  التخرج  حفل  ضمن  التوالي  على  الثاني 
معهد  يطرحها  التي  البكالوريوس  لبرامج  مؤخًرا   تنظيمه 
للدراسات المصرفية والمالية )BIBF( بالتعاون مع  البحرين 
جامعة بانغور بالمملكة المتحدة. وشهد الحفل تخريج الطلبة 
من مختلف تخصصات علوم الصيرفة والتمويل والدراسات 

التجارية والمالية.

الــســام في  بنك  وقــام ممثل 
الــحــفــل أحــمــد بــن جــمــال من 
المؤسسية  االتــصــاالت  قسم 
بمنح جائزة “اإلنجاز المتميز” 
للطالبة  البنك  يرعاها  والتي 
ــمــا مــحــمــد شـــاه الــحــاصــلــة  ري
عــلــى شـــهـــادة الــبــكــالــوريــوس 
فــــي الـــمـــحـــاســـبـــة والـــمـــالـــيـــة 
ــاز. وحــصــل  ــ ــي ــ ــت بـــتـــقـــديـــر امــ
الـــخـــريـــجـــون الـــذيـــن حــقــقــوا 
ــازات اســتــثــنــائــيــة خــال  ــجـ إنـ
ــيــمــيــة مــع  ــتــعــل ــهــم ال مــســيــرت
الجامعة والمعهد على جوائز 
تكريمهم  إلــى  تهدف  متميزة 
وتسليط الضوء على تفوقهم 

األكاديمي.
ــمــنــاســبــة، صــرحــت  ــهـــذه ال وبـ
ــبــشــريــة  ــوارد ال ــ ــمـ ــ رئـــيـــســـة الـ
ــة فــي بنك  ــ ــشــؤون اإلداري وال
“نــود  البلوشي  منى  الــســام، 
بداية أن نتقدم بالتهنئة لجميع 
الخريجين والخريجات الذين 
سيتمكنون من المساهمة في 
الـــوطـــن بفضل  رايــــة  إعــــاء 
الـــمـــهـــارات الــُمــكــتــســبــة خــال 
ونتمنى  التعليمية،  مسيرتهم 
ــنــجــاح في  لــهــم الــتــوفــيــق وال
مستقباً.  المهنية  مسيرتهم 
الجائزة  لهذه  رعايتنا  وتأتي 
مساعينا  من  لُتعزز  المتميزة 

الـــهـــادفـــة نـــحـــو خـــلـــق تــأثــيــر 
ــمــع  ــمــجــت ــــى ال ــل ــي عــ ــ ــاب ــجــ ــ إي
ــراده واالســتــمــراريــة في  ــ وأفـ
التعليم. وبصفتنا  دعم قطاع 
الــرائــد على  اإلســامــي  البنك 
مستوى مملكة البحرين، فإننا 
والتزامنا  حرصنا  على  نؤكد 
التي  الــمــبــادرات  كافة  بتبني 
الرؤية  تحقيق  لصالح  تصب 

االقتصادية 2030”. 
تــــــــم تــــــــوزيــــــــع شـــــــهـــــــادات 

الطلبة  عــلــى  ــبــكــالــوريــوس  ال
ــــحــــضــــور  الـــــخـــــريـــــجـــــيـــــن، ب
إدواردز  ــدرو  أنـ البروفيسور 
بجامعة  األعــمــال  كلية  عميد 
والدكتور  البريطانية،  بانغور 
أحمد الشيخ مدير عام معهد 
البحرين للدراسات المصرفية 
أبــرز  عــن  وممثلين  والمالية، 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــمــالــي 
أولياء  باإلضافة  والمصرفي 

أمور الطلبة وعوائلهم.

وقعــت كليــة فاتيــل للضيافــة، بعــد حصولهــا على المرتبــة الـ 11 عالمًيــا ضمن تصنيفــات “QS” العالميــة للجامعات في 
إدارة الضيافة والفندقة، بحسب المادة أو التخصص للعام 2022، من بين 150 جامعة على مستوى العالم، اتفاقية 

مع منتجع رويال سراي التابع لشركة أكور العالمية لتدريب الطلبة على خدمات الضيافة في الفندق.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر العـــام 
للكليـــة الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل 
تـــم  التـــي  االتفاقيـــة  “تعتبـــر  خليفـــة 
توقعيهـــا مـــع منتجـــع رويـــال ســـراي 
خطـــوة فـــي مشـــوار العمـــل الـــذي بدأ 
بالكلية منذ فترة على تطوير مختلف 
وتحقيـــق  التعليميـــة،  العمليـــة  أركان 
أهدافهـــا فـــي جعـــل مملكـــة البحريـــن 
مركـــزا للتدريـــب فـــي مجـــال قطـــاع 
مســـتوى  علـــى  والســـياحة  الضيافـــة 

الشرق األوسط”.
وأضـــاف أن “هذا مشـــوار طويل نحن 
مصـــرون علـــى إكمالـــه والنجـــاح فيه 
“. ونـــوه “أن االتفاقـــات ســـتكون مـــع 
الفنـــادق ذات فئـــة األربـــع والخمـــس 

نجوم وأكثر، وليس أقل من ذلك”.
وعن أعداد الطلبة الذين سيستفيدون 
مـــن االتفاقيـــة، أفاد الشـــيخ خالد “لن 
يكـــون هناك رقـــم ثابـــت”، موضًحا أن 
كليـــة فاتيـــل تمنـــح البكالوريوس في 
يتمتعـــون  فيهـــا  والطلبـــة  الضيافـــة، 
بأســـلوب تدريـــس فريـــد مـــن نوعـــه، 

تتـــم   %  50 نظريـــة  دراســـة  بنســـبة 
مـــن خـــال الصفـــوف األكاديميـــة في 
الحرم الجامعي، في حين تبلغ نســـبة 
التطبيقات العملية 50 % في مختلف 
الفنـــادق التـــي ســـيتم التعاقـــد معهـــا 
ســـواء داخـــل البحريـــن خـــال العـــام 
األول، وخـــارج البحريـــن خـــال العام 
الثانـــي والثالـــث ومدتها مـــن 4 إلى 5 
أشـــهر، ونحـــاول فيها إرســـال الطاب 
إلـــى التدريـــب خـــارج البحريـــن فـــي 

فنادق عالمية”.
التعافـــي  أن  العـــام  المديـــر  وأوضـــح 
المرتقـــب للقطـــاع الســـياحي ســـيعيد 
لهذا القطاع دوره المهم والحيوي في 
توليد فرص العمـــل النوعية. وأكد أن 
هذا يشـــجع على مضاعفة الجهود من 
أجـــل توفيـــر الفـــرص التعليميـــة التي 
تعـــزز من إمكانـــات وقدرات الشـــباب 
البحريني في مختلف مجاالت قطاع 
الضيافـــة والســـياحة، وتمكينهـــم مـــن 
الحصـــول على فرص عمل حتى وهم 

على مقاعد الدراسة”.

تشـــكل  فاتيـــل  كليـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
الـــذراع التدريبـــي للقطـــاع الســـياحي 
ككل فـــي مملكـــة البحريـــن، ويتمحور 
دور هـــذه الكليـــة في تحقيـــق أهداف 
الســـياحية  البحريـــن  إســـتراتيجية 
عمـــل  فـــرص  وخلـــق   ،-2026  2022
وجـــذب  المواطنيـــن،  أمـــام  نوعيـــة 
المزيـــد مـــن االســـتثمارات فـــي قطاع 
الســـياحة، ومكانتها كركيزة أساســـية 
لتطـــور القطـــاع وتحقيـــق أهدافه في 
تنويع مصادر الدخل ورفع مســـاهمته 
فـــي الناتـــج المحلي اإلجمالـــي. وتعد 
مجموعـــة فاتيـــل الفرنســـية للضيافة 
أول مجموعـــة كليـــات إلدارة األعمال 
أكاديميـــة مختصة في مجال الفندقة 
والضيافـــة على مســـتوى العالـــم، منذ 
أن تأسســـت قبـــل 41 عاًمـــا فـــي العام 
1981، إذ تضـــم الكلية أكثر من 9000 
طالـــب، و55 فرعا، وأكثـــر من 39000 

خريج في جميع أنحاء العالم.

“فاتيل للضيافة” توقع اتفاقية مع منتجع رويال سراي
لتدريب طلبة الكلية خالل العام األول من الدراسة
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.155

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  0.491

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD  0.165

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.84

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $  0.315

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  0.481

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.278

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD0.47

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD  0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.623

حلـــول  مقدمـــي   ،ABC بنـــك  دعـــا 
المســـتقلة  الماليـــة  االستشـــارات 
االبتـــكار  تحـــدي  فـــي  للمشـــاركة 
الذي يســـتضيفه كجـــزء من تحدي 
“البحرين سوبرنوفا 2022”، بقيادة 
مصـــرف البحرين المركزي. ويهدف 
التحـــدي، الـــذي يختتـــم نشـــاطاته 

في 26 يونيو 2022، إلى اكتشـــاف 
حلـــول تكنولوجيـــة فريـــدة، وذلـــك 
بغـــرض تمكيـــن المســـاعد الرقمـــي 
االصطناعـــي  بالـــذكاء  المدعـــوم 
البنـــك  لـــدى  العاطفـــي  والـــذكاء 
“فاطمـــة”، ليكـــون بمثابة مستشـــار 

مالي مستقل للشركات واألفراد. 

وتأتـــي هـــذه الدعـــوة كجـــزء مـــن 
برنامـــج التحـــول الرقمـــي الشـــامل 
متعـــدد الســـنوات لمجموعـــة بنـــك 
ABC، والـــذي يهدف إلى بناء “بنك 
المســـتقبل” الذي يركز على العميل، 
بهـــدف قيـــادة التحـــول الرقمي في 
الخدمات المالية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا وخارجها. 
وُيعد التحدي مفتوًحا أمام مقدمي 
الحلـــول علـــى المســـتوى اإلقليمـــي 
النظـــم  مـــن  لاســـتفادة  والعالمـــي 
البيئيـــة المصرفيـــة المفتوحـــة. كما 
المقتـــرح  الحـــل  اســـتخدام  ســـيتم 
لتمكيـــن المســـاعد الرقمي المدعوم 
البنـــك  لـــدى  بالـــذكاء االصطناعـــي 
“فاطمـــة”، لتكون بمثابة “مستشـــار 
إلـــى  مالـــي رقمـــي” ذكـــي، إضافـــة 
زيـــادة قدراتهـــا الحاليـــة فـــي دعـــم 

العماء. 
وقال رئيس االبتكار للمجموعة في 
بنـــك ABC، يوســـف المـــاس “ نحن 
فـــي بنـــك ABC نـــرى أن مســـتقبل 
ســـيكون  المصرفيـــة  الخدمـــات 
مختلًفـــا جًدا عمـــا هو عليـــه اليوم. 
بنـــاء  إلـــى قيـــادة عمليـــة  ونتطلـــع 
ورســـم مســـتقبل الصيرفـــة لتكـــون 
متكاملـــة، حدســـية، وأكثـــر مرونـــة 

لعمائنا”.   
وأضـــاف الماس “ســـيتم منح الحل 
قـــدرات  الفائـــز فرصـــة الســـتكمال 
الخـــاص  االصطناعـــي  الـــذكاء 
للمحادثـــات  المماثلـــة  بالمحادثـــات 
البشـــرية الخاصة بالمساعد الرقمي 
خدمـــات  لتقديـــم  وذلـــك  لدينـــا؛ 
استشـــارية ماليـــة فوريـــة للعمـــاء 
من الشـــركات واألفراد فـــي الوقت 

الـــذي يناســـبهم، كما ســـيمكن البنك 
مـــن التواصـــل بشـــكل فّعـــال بلغـــة 
اإلشـــارة، وتحفيـــز الشـــمول المالي 
فـــي المنطقة فـــي نهايـــة المطاف”.  
ومـــن الضـــروري أن ينجـــح الحـــل 
“المســـاعد  ربـــط  فـــي  المقتـــرح 
الرقمي” لدى البنك بالبنية التحتية 
المصرفيـــة المفتوحـــة لتمكينه من 
تقديـــم خدمـــات استشـــارية مالية 

شـــاملة من خال تجربـــة مصرفية 
وسلســـة،  وآمنـــة  احتكاكيـــة  غيـــر 
كما يجـــب أن يقدم الحـــل المقترح 
للمساعد الرقمي حاالت االستخدام 
المناســـبة وقـــدرات التمثيل المرئي 
للبيانات من خال واجهات برمجة 
التطبيقات. وتتوافر جميع المعايير 
كامـــل  بشـــكل  بالتحـــدي  الخاصـــة 
والشـــروط  الفنيـــة  والمتطلبـــات 
 ”Finhub973“ واألحكام عبر منصة

الرقمية عبر اإلنترنت. 
فـــي  الفائـــز  وســـيتم اإلعـــان عـــن 
الخامـــس مـــن يوليـــو، وذلـــك بعـــد 
جولتيـــن من التصفيـــات في تاريخ 
30 يونيو وتاريخ 7 يوليو، وإذا كان 
الفائز متأهًبا، فســـيتم منحه فرصة 
تطويـــر إثبـــات المفهـــوم مـــن خال 
دمـــج الحـــل المقتـــرح مع المســـاعد 

الرقمي لدى البنك “فاطمة”.

“ABC” يدعو مقدمي حلول االستشارات المالية للمشاركة في تحدي االبتكار
سيختتم في 26 يونيو 2022

أكـــور،  ســـراي  رويـــال  لمنتجـــع  العـــام  المديـــر  كشـــف   ^
ربيـــع زيـــن، علـــى هامـــش توقيـــع اتفاقيـــة مـــع كليـــة فاتيـــل 
للضيافـــة، أن الفنـــدق يهـــدف إلـــى أن تصل نســـبة البحرنة فيه 
إلـــى 100 % فـــي جميـــع الوظائـــف، مشـــيرًا إلـــى أن الـــدورات 
التدريبيـــة للعامليـــن مســـتمرة وبكفـــاءة عاليـــة حيـــث وصـــل 
عـــدد ســـاعات التدريـــب فـــي شـــهر يونيـــو الجـــاري إلـــى 1500 
 ســـاعة تدريـــب للعامليـــن فـــي الفنـــدق فـــي جميـــع الوظائـــف”.
وعـــن توقيـــع االتفاقيـــة مع كليـــة فاتيـــل للضيافة أكـــد زين أن 
هـــذه االتفاقية ستســـاهم في خطة الدولة لتشـــجيع الســـياحة 
الداخليـــة والخارجيـــة باالســـتعانة واالســـتفادة مـــن القـــدرات 
الشـــابة البحرينية، مضيفًا أن مثل هذه التعاقدات تميز مملكة 

البحرين في قطاع السياحة عن غيرها من الدول األخرى”.

ربيع زين: نستهدف نسبة بحرنة 100 % في “رويال سراي”

ربيع زين ُمصّرِحًا لـ”البالد”



علي الفردان

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed
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تأسست شـــركة سيســـكون للتجارة والخدمات الميكانيكية 
في العام 1971 ومن خاللها حصلت على وكالة ميتسوبيشي 
كان  حيـــث  المتحركـــة،  الكهربائيـــة  والســـاللم  للمصاعـــد 
معهم شـــريك إنجليـــزي مصمم والقانون التجاري ال يســـمح 
بإعطاء وتســـجيل الوكالة طالما وجد شـــريك أجنبي فقاموا 
بتقســـيم الشـــركة وأخرجـــوا الشـــريك األجنبـــي الـــذي أخـــذ 
قســـم التصميم له وأخذ الشـــركاء البحرينيين حســـن محمد 
زيـــن العابدين ويوســـف محمد نجيبي وعبدالعزيز إســـحاق 
عبدالرحمـــن القســـم التجاري تحت اســـم شـــركة سيســـكون 
للتجـــارة والخدمـــات الميكانيكية. تعمل الشـــركة في مجال 
بيع وتركيب المصاعد والساللم الكهربائية المتحركة وآالت 
تنظيـــف المباني وبيع األدوات واآلليات الميكانيكية وكذلك 
األدوات المتحركـــة وبيـــع المضخـــات والصمامـــات بأنواعها 

ومـــواد منع التســـرب ســـواء الماء أو النفـــط أو الغاز وغيرها 
مـــن المـــواد الصناعيـــة األخـــرى. ولـــدى الشـــركة مهندســـون 
كهربائيـــون وميكانيكيون إلنجاز هـــذه األعمال من التركيب 
والصيانـــة الدوريـــة. كما أن لديها قســـمًا آخـــر ُيعنى بالقطاع 
الســـياحي حيـــث يتـــم بيـــع جميـــع المـــواد والســـلع للفنـــادق 
والمطاعم والمنتجعات السياحية كمغلفات األلمنيوم ومواد 
البيع الخارجي ومغلفات حفظ األغذية واألطعمة من التلف، 
عالوة على بيع جميع ما يحتاجه هذا القطاع من مواد وسلع 
ومعدات. وستعمل الشركة على مواكبة توجهات الدولة في 
مجـــال الصناعة بتوفير معـــدات، خصوصـــًا أن هنالك بوادر 
مشـــجعة للحصول علـــى الغاز الطبيعي محليًا الســـتخدامها 
فـــي اإلنتاج الذي يشـــكل قـــوة دفع لإلنتاج بأســـعار متدنية. 

وتدرس الشركة خطط مستقبلية للتوسع والنمو. 

أمــل الحامــد

م نبذة عن شركات وطنية أتّمت 50 سنة فأكثر؛ تقديًرا لمساهماتها في االقتصاد الوطني؛  زاوية أسبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها، وتسهيل التواصل والتعاون معها.

شــركة سيســكون للتجــارة والخدمــات الميكانيكية من الشــركات التجارية التــي لديها جذور تجاريــة ممتدة في 
مملكة البحرين، تأسســت في العام 1971 على يد حســن محمد زين العابدين ويوســف محمد نجيبي وعبدالعزيز 
إســحاق عبدالرحمن. “البالد” تنشــر نبذة عن الشــركة وأعمالها ومشــاريعها المســتقبلية. تســتند شــركة سيســكون 
للتجارة والخدمات الميكانيكية على عروق تعود إلى 100 عام عندما أسس والده محمد زين العابدين مؤسسته 

التجارية قبل 100 عام للتعامل من بين أشياء كثيرة ومن بينها األجهزة اإللكترونية وكثير من المواد.

شركة سيسكون للتجارة والخدمات الميكانيكية
تأسست في العام 1971

عنوان الشركة:

العنوان: ص. ب: 5278 - المنامة - مملكة البحرين
syscon@batelco.com.bh :اإليميل اإللكتروني www.syscongroup.co :الموقع اإللكتروني

هاتف: 17225751، 17224214، 17224216. فاكس: 17224231، 17213572

عقد مجلس إدارة جمعية المهندسين 
بعـــد  األول  اجتماعـــه  البحرينيـــة 
تشـــكيل المجلـــس الجديـــد للـــدورة 
الجمعيـــة  بمقـــر   ،)2024  –  2022(
بالجفير وذلك برئاسة رائدة العلوي، 
التي انتخبت رئيســـًا للجمعية أخيرًا 
العموميـــة  الجمعيـــة  انعقـــاد  خـــالل 

للجمعية. 
اجتمـــاع  خـــالل  العلـــوي  وأعربـــت 
الـــذي  “المهندســـين”  إدارة  مجلـــس 
تم بحضور جميـــع أعضاء المجلس، 
الجمعيـــة  لرئيـــس  شـــكرها  عـــن 
الســـابق  ضياء توفيقي على العطاء  
والمجهـــود الجبـــار الـــذي بذله خالل 
فترة رئاســـته التي امتدت لدورتين 
متتاليتيـــن )2018 – 2022( وقبلهـــا 
في الفتـــرة )1996 – 2002( ليحصد 
بذلك رقمًا قياســـيًا لمجموع سنوات 
الجمعيـــة  إدارة   لمجلـــس  الرئاســـة 
التـــي وصلـــت إلـــى 10 ســـنوات مـــن 
أصـــل 50 ســـنة من تاريـــخ الجمعية، 
موصلـــًة الشـــكر والتقديـــر ألعضـــاء 
مجلس اإلدارة السابقة على عطائهم 
ومجهودهـــم متمنيًة أن يســـتمر هذا 
العطـــاء مـــن أجـــل اســـتمرار رفعـــة 

األعضـــاء  مهنئـــة  الجمعيـــة،  وتميـــز 
المجلـــس  بمقاعـــد  بالفـــوز  الجـــدد 
تعبيـــرًا عن ثقـــة الجمعيـــة العمومية 
بهم وبجهودهم الســـتكمال مســـيرة 
العمـــل واإلنجاز والتميـــز التي دأبت 
عليها الجمعية خالل مســـيرتها التي 

أكملت نصف قرن منذ تأسيسها.
وأكـــدت رئيـــس جمعية المهندســـين 
البحرينيـــة على أنه ســـعيًا لتوظيف 
كل الكفاءات الهندسية في المجلس 
الجديد وســـعيًا الســـتكمال مســـيرة 
العمـــل واإلنجـــاز والتميـــز من خالل 
إتاحـــة الفرصـــة ألعضـــاء المجلـــس 
وأجهزتهـــا  الجمعيـــة  لجـــان  لقيـــادة 
العاملة اعتمادًا على خبرات وطاقات 
وإمكانـــات أعضـــاء المجلـــس، فقـــد 
شهد االجتماع األول لمجلس اإلدارة 
الجديـــد توزيـــع المناصـــب اإلدارية، 
ومتابعـــة األمـــور اإلداريـــة المتعلقـــة 
بمواعيد انعقاد االجتماعات وتفعيل 
قنـــوات االتصال والبريد اإللكتروني 

لألعضاء.
وأشـــارت إلـــى أن اجتمـــاع مجلـــس 
اإلدارة الجديد شهد توزيع المناصب 
حيث أقر المجلـــس محمد الخزاعي 

نائبـــًا للرئيس والعالقـــات الخارجية، 
ســـر  ألمانـــة  المســـقطي  وهيـــام 
الجمعية، وهدى ســـلطان أمينًا ماليًا، 
وفريد بوشـــهري مديـــرًا للمؤتمرات، 
وشـــيخة الخالصـــي مديرة لشـــؤون 
األعضـــاء والمهنـــة، وجعفـــر محمـــد 
والعالقـــات  لإلعـــالم  مديـــرًا  علـــي 
العامـــة، وعدنـــان آل رحمـــة مديـــرًا 
للتدريـــب، وحبيب الجبـــوري مديرًا 

لألنشطة وخدمة المجتمع.  
عـــن  الجمعيـــة  رئيســـة  وأعربـــت 
أملهـــا في أن يســـهم مجلـــس اإلدارة 
فـــي  بكفاءاتـــه وخبراتـــه  الجديـــدة 
تعزيـــز دور الجمعيـــة ككيـــان مهنـــي 
الحضاريـــة  التنميـــة  فـــي  فاعـــل 
والمشـــاريع الوطنيـــة وتطويـــر أداء 
ليكـــون  بالجمعيـــة  التدريـــب  مركـــز 
وتأهيـــل  لتدريـــب  إقليميـــًا  مركـــزًا 
الكفـــاءات الهندســـية وفقـــًا للمعايير 
جميـــع  لدفـــع  باإلضافـــة  الدوليـــة، 
التـــي تقدمهـــا  المشـــاريع والبرامـــج 
الجمعية والســـير بها قدمًا لما يحقق 
الهندســـة  لقطـــاع  شـــامالً  تطويـــرًا 
فـــي  البحرينـــي  المهنـــدس  وتطـــور 

مملكة البحرين.

خالل اجتماعه األول برئاسة رائدة العلوي

توزيع المناصب على مجلس “المهندسين” الجديد

مجلس إدارة “المهندسين” للدورة )2022 - 2024(

فـــي إطـــار انعقـــاد االجتمـــاع الــــ62 للجنة 
التعـــاون التجـــاري والمقـــام فـــي المملكـــة 
العربية الســـعودية، شـــارك وزيـــر الصناعة 
والتجارة زايـــد الزياني رئيس وفد مملكة 
البحريـــن، في أعمال االجتمـــاع الذي عقد 
بين وزراء التجـــارة أعضاء لجنة التعاون 
الدوليـــة  التجـــارة  وزيـــرة  مـــع  التجـــاري 
تريفاليـــن،  مـــاري  آن  المتحـــدة  بالمملكـــة 
بحضـــور األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة نايـــف الحجـــرف 
وذلـــك بمقـــر األمانـــة العامـــة بالريـــاض، إذ 
توقيـــع  مراســـم  االجتمـــاع  خـــالل  جـــرى 
لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
علـــى  الحجـــرف  نايـــف  العربيـــة  الخليـــج 
مفاوضـــات  النطـــالق  المشـــترك  البيـــان 
التجـــارة الحرة بيـــن دول مجلس التعاون 

لدول الخليـــج العربية والمملكة المتحدة. 
بعدهـــا تـــم بحث جملـــة مـــن الموضوعات 
موضع االهتمام المشـــترك والسبل الكفيلة 
بتطويـــر وزيـــادة حجم االســـتثمارات بين 
المنظومـــة الخليجية والمملكـــة المتحدة، 

تحقيقا لألهداف والرؤى المشتركة.

وفد البحرين

تـــرأس وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد 

الزيانـــي وفـــد مملكة البحرين المشـــارك 
التعـــاون  للجنـــة  الــــ62  االجتمـــاع  فـــي 
التجـــارة  وزراء  بمشـــاركة  التجـــاري، 
بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، بحضور األميـــن العام لمجلس 

التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة نايف 
المملكـــة  تســـتضيفه  الـــذي  الحجـــرف، 
الوكيـــل  بحضـــور  الســـعودية،  العربيـــة 
المســـاعد للتجارة المحليـــة والخارجية 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 

والوكيل المساعد لتنمية الصناعة خالد 
فهـــد العلوي، وذلك بمقـــر األمانة العامة 

بالرياض. 
وتنـــاول االجتمـــاع عدًدا مـــن المواضيع 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه، والتـــي 
الخليجـــي  العمـــل  تعزيـــز  بينهـــا  مـــن 
المشـــترك ســـعًيا لتكامـــل التجـــارة بيـــن 
الـــدول األعضـــاء. واســـتعرضت أعمـــال 
اللجـــان التابعة للجنـــة التعاون التجاري 
المؤسســـات  تنميـــة  مجـــاالت  فـــي 
الصغيرة والمتوســـطة وريـــادة األعمال، 
التجارة الداخليـــة والخارجية، التجارة 
حمايـــة  علـــى  عـــالوة  اإللكترونيـــة 
موضوعـــات  إلـــى  إضافـــة  المســـتهلك، 

أخرى ذات االهتمام المشترك.

انطالق مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة
الزياني يشارك في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين مع نظيرتهم البريطانية

 كشـــف رئيس مجلـــس إدارة المنتـــدى البحريني 
البريطانـــي خالـــد الزيانـــي عـــن توجـــه لتأســـيس 
غرفـــة تجارية بين البحرين وبريطانيا في الفترة 
المقبلـــة، األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه تعزيـــز العالقات 
التجارية بين البلدين في الوقت الذي تجري فيه 
دول الخليـــج مباحثات التفاقيـــة تجارة حرة مع 

المملكة المتحدة.
وأبلـــغ الزيانـــي “البـــالد” أن المبـــادرة تشـــبه ما تم 
التجـــارة  غرفـــة  تأســـيس  عبـــر  ســـابًقا  تحقيقـــه 
األميركيـــة فـــي البحريـــن، مشـــيًرا إلـــى أن العمل 

يجري حالًيا على ضـــم منتدى األعمال البحريني 
البريطانـــي ليكـــون جزءا مـــن الغرفـــة البريطانية 
وتحويـــل المنتـــدى إلـــى غرفـــة تجاريـــة، ليكـــون 
فرعـــا للغرفـــة البريطانية في البحريـــن. وأوضح 
الزيانـــي أن هـــذا التوجـــه ســـيجعل الغرفـــة علـــى 
اتصـــال كبير بمراكـــز المعلومـــات البريطانية، كما 
ســـيقوي العالقـــات التجاريـــة والتبـــادل التجاري 

بين البلدين.
وأشـــار الزياني إلـــى وجود دعم رســـمي بحريني 
لهذا التقارب مـــع غرفة التجارة البريطانية، األمر 
الذي يعكس العالقات المتجذرة بين البلدين على 
مختلـــف األصعدة. وحول موعد انضمام المنتدى 
البحرينـــي البريطاني لغرفة التجـــارة البريطانية، 

قـــال الزيانـــي “إنـــه ســـيكون فـــي وقـــت قريـــب”، 
متوقًعا أن يكون ذلك خالل العام الجاري.

وبخصـــوص عدد األعضاء الحاليين في المنتدى، 
أشـــار إلـــى أن العـــدد يفـــوق 400 ممـــن يمثلـــون 
مجموعـــة مـــن رجـــال األعمـــال والشـــركات فـــي 

البلدين.
وبشـــأن تأثير الخطوة على المنتدى، ذكر الزياني 
أنه ســـيفتح الباب لمزيد مـــن التعاون االقتصادي 
والبريطانـــي،  البحرينـــي  العـــام  القطاعيـــن  بيـــن 
ويعطـــي ثقـــال أكبر للمنتدى الـــذي يضم مجموعة 

كبيرة من رجال األعمال بين البلدين.
رئيـــس  اســـتثماري  شـــريك  المتحـــدة  والمملكـــة 
للبحرين على المستوى العالمي منذ أكثر من 200 

عام، إذ إن نمو حجم التجارة بين البلدين يشـــهد 
تطوًرا ملحوًظا في مختلف القطاعات.

وأكـــد أن البحريـــن تزخـــر بالعديـــد مـــن الفـــرص 
واإلمكانات التجارية خصوًصا مع موقع البحرين 
الجغرافـــي، وتوقيعهـــا التفـــاق تجـــارة حـــرة مـــع 

الواليات المتحدة األميركية. 
وتأســـس المنتدى في العـــام 1995؛ بهدف تعزيز 
مملكـــة  بيـــن  واالســـتثماري  التجـــاري  التبـــادل 
البحرين وبريطانيـــا، ويضم 9 مجموعات اهتمام 
خـــاص تغطـــي قطاعـــات: النفـــط، الغـــاز، الطاقة، 
الضيافـــة، البنـــاء، الخدمات الماليـــة والمصرفية، 
جانـــب  إلـــى  القانـــون  المعلومـــات،  تكنولوجيـــا 

الكفاءة التنظيمية والمهنيين الشباب.

إنشاء غرفــة تجــارة بريطانيــة فــي البحريــن قريًبــا
 منتدى األعمال المشترك بين البلدين سيكون جزًءا منها...  خالد الزياني لـ“^”: 
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تراجعــت أســعار النفــط أمــس األربعــاء، بعــد أنبــاء عــن خطــة الرئيــس 
األميركــي جــو بايدن لخفــض تكاليف الوقود، ووســط مخاوف من ركود 
اقتصادي محتمل بعد زيادات البنك المركزي األخيرة في أسعار الفائدة، 

والتي أثرت أيًضا على األسهم.

نزلـــت العقـــود اآلجلـــة لخـــام برنـــت 
بحلـــول   6.5% أو  دوالر   7.49
الســـاعة 1313 بتوقيـــت غرينتـــش 
عنـــد 107.16 دوالر للبرميـــل، وهـــو 
أكبـــر انخفاض لها من حيث النســـبة 
المئوية في ثالثة أشهر. وانخفضت 
العقـــود اآلجلة لخام غرب تكســـاس 
الوســـيط األميركـــي 7.74 دوالر أو 
%7.1 إلى 101.78 دوالر، وهو أكبر 
انخفـــاض يومـــي من حيث النســـبة 

المئويـــة منـــذ التاســـع مـــن مـــارس.
وســـجل كال العقدين أدنى مســـتوى 
لهما منذ 19 و 11 مايو على التوالي.
ويـــرى منتـــدى الطاقـــة الدولـــي أن 
اســـتثمار النفط العالمي سيظل في 
حالـــة ركود هذا العـــام، وقد يتراجع 
حتـــى في ظل تعامـــل المنتجين مع 
ارتفـــاع التضخـــم وتقلـــب األســـعار 
فـــي  الروســـية  الحـــرب  بســـبب 

أوكرانيا، وفقا لـ “بلومبرغ”.

أسعار النفط تعمق خسائرها وخام 
برنت دون 107 دوالرات للبرميل

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنـــه تمـــت 
أذونـــات  مـــن   1918 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة 
الخزانـــة الحكوميـــة الشـــهرية التـــي يصدرهـــا 
مصـــرف البحريـــن المركزي نيابة عـــن حكومة 

مملكة البحرين.
وتبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 35 مليـــون دينـــار 
بحريني لفترة اســـتحقاق 182 يوًما تبدأ فــــي 
ديســـمبر   25 فـــي  وتنتهـــي   2022 يونيـــو   26

2022، كمـــا بلغ معدل ســـعر الفائـــدة على هذه 
األذونـــات 4.17 % مقارنة بســـعر الفائدة 3.15 

% لإلصدار السابق بتاريخ 29 مايو 2022.
وبلغ معدل سعر الخصم 97.933 % وتم قبول 
أقل سعر للمشاركة بواقع 97.872 %. علًما أنه 

قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 161 %.
وبلغ الرصيـــد القائم ألذونـــات الخزانة مع هذا 
اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

35 مليون دينار لتغطية أذونات الخزانة الشهرية

محافظ المحافظة الشمالية 
يهنئ “^” بجائزة الصحافة

تلقـــت “البـــالد” باقـــة ورد للتهنئـــة بمناســـبة 
فوز الصحيفة بجائزة ســـمو رئيـــس الوزراء 
للصحافـــة مـــن محافظ المحافظة الشـــمالية 

علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور.
وهنأ بمناسبة فوز نائب رئيس قسم الشؤون 
علـــوي  اإللكترونـــي  والمحتـــوى  المحليـــة 
الموســـوي بأفضل تحقيق صحافي والكاتبة 
الصحافيـــة ياســـمين خلـــف بفوزهـــا بأفضل 

عمود رأي. 
وجـــاء فـــي التهنئـــة “يطيـــب لـــي أن أتقـــدم 
إليكـــم وإلـــى جميع منتســـبي جريـــدة البالد، 
بخالص التهاني وجميل التبريكات بمناســـبة 

فوز ممثلي جريدتكم بجائزة رئيس مجلس 
الوزراء للصحافة في دورتها السادسة”. 

وأضـــاف “إننـــا إذ نعـــرب عـــن اعتزازنـــا بهـــذا 
اإلنجاز ونيل الممثلين عن جريدتكم شـــرف 
التكريـــم مـــن قبـــل صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، فإنه يطيـــب لنا أن 
ننتهـــز هذه الفرصة لنشـــيد بإســـهاماتكم في 
ترســـيخ الرســـالة النبيلـــة للصحافـــة وخلـــق 
الوعـــي المجتمعـــي حـــول مختلـــف القضايا 
والمشـــاريع وفـــق منظـــور وطنـــي وتنمـــوي 

بكفاءة عالية”.

صندوق البحرين السيادي يتوقع طرح 
“مكالرين” لالكتتاب العام خالل 3 أعوام

توقع الرئيس التنفيذي لشـــركة ممتلكات البحريـــن القابضة، خالد الرميحي 
طـــرح حصة من شـــركة “مكالرين” لالكتتاب العام فـــي غضون عامين إلى 

3 أعوام. 
وقال الرميحي في مقابلة مع بلومبيرغ “لدينا ثقة بالشركة، ونعتقد 
أنها ســـتكون مرشـــًحا رئيًســـا لطـــرح عام أولـــي، ليس فـــي الوقت 

الجاري لكن في غضون عامين إلى 3 أعوام”.
وأشار الرميحي إلى أن “إدراًجا ثانًيا لـ )ألبا( في البورصة السعودية، 
أكبر سوق لألسهم في المنطقة، هو أحد بضعة خيارات تعكف الشركة 
على دراســـتها”. وأعلنت ممتلكات في وقت سابق عن تحقيقها ربحا 
قـــدره 45.6 مليـــون دينـــار لعـــام 2021، مقارنـــة مع خســـارة بلغت 
550.7 مليون دينار لعام 2020، وتعد هذه األرباح هي األعلى 
على أساس ســـنوي منذ تأسيس صندوق الثروة السيادي 
فـــي 2006. وتـــدرس “ممتلـــكات” إدراج شـــركة ألمنيـــوم 
البحرين “ألبا” في البورصة الســـعودية بعد أكثر من عقد 

على طرحها لالكتتاب العام في بورصة البحرين.
وتعمل “ممتلكات” مع بنك االستثمار “مويلس وشركاه” 
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خالد الرميحي

بسبب االرتفاع السريع في أسعار الفائدة

رئيس االحتياطي الفيدرالي األميركي: إمكانية حدوث ركود
أقر رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركـــي جيروم باول، أمس، األربعاء 
أمـــام الكونغرس بـــأن االرتفاع الســـريع 
فـــي أســـعار الفائـــدة يمكـــن أن يتســـبب 
في ركـــود وإن لم يكن ذلك ما ينشـــده. 
وأجاب باول خالل جلســـة استماع في 
مجلس الشيوخ على سؤال من سناتور 
عبر عن قلقه بشـــأن حدوث ركود كأحد 
عواقـــب سياســـة البنـــك النقديـــة بقوله 
“إنـــه بالتأكيـــد احتمـــال. ... هـــذا ليـــس 
التأثيـــر المطلـــوب علـــى اإلطـــالق، لكنه 
بالتأكيد احتمال”. وأقر باول كذلك بأن 
شـــدة التضخم “فاجأت بشـــكل واضح” 
الســـلطات النقديـــة، وحذر مـــن احتمال 

حدوث “مزيد من المفاجآت”.
وأّكد بـــاول في كلمته أمـــام الكونغرس 
أن االقتصـــاد األميركـــي “قـــوي بدرجـــة 
كافية وفي وضع جيد لمواجهة تشديد 

السياسة النقدية”.
وأضاف “فاجأ التضخم بشكل تدريجي 
خـــالل العـــام الماضـــي، وربمـــا ينتظرنـــا 
مزيـــد مـــن المفاجـــآت، فيما بلـــغ ارتفاع 
األســـعار أعلى مســـتوياته منذ 40 عاًما 
في الواليات المتحدة، مســـجاًل 8,6 % 

على أساس سنوي.

وذّكر بأن مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركـــي رفع أســـعار الفائدة الرئيســـة 
فـــي االجتماعـــات الثالثـــة الماضية، ما 
أّدى إلـــى زيـــادة 1,5 نقطـــة مئويـــة في 

تكلفة االئتمان.
ويتوقـــع أن “يتواصـــل ارتفـــاع أســـعار 
الفائدة”، على أن “تعتمد وتيرة االرتفاع 

على البيانات االقتصادية”.
وأشار باول إلى أن مجلس االحتياطي 
الفيدرالـــي األميركي ســـيتخذ “قراراته 
مؤكـــًدا  اجتمـــاع”،  وراء  اجتمـــاع  فـــي 
المركـــزي  المصـــرف  تواصـــل  آليـــة  أن 
قـــدر  “واضحـــة  ســـتكون  األميركـــي 

اإلمكان”.
ووعد قائاًل “سنســـعى جاهدين لتجنب 
فـــي  اليقيـــن  مـــن عـــدم  إضافـــة حالـــة 
فترة أصـــاًل صعبة للغاية وتتســـم بعدم 

االستقرار”.

جيروم باول

 6.3 بنســـبة  عالميـــًا  الصلـــب  إنتـــاج  تراجـــع 
% فـــي األشـــهر الخمســـة األولـــى مـــن العـــام 
الجـــاري، بضغـــط تباطـــؤ االقتصـــاد العالمـــي؛ 
بســـبب التداعيات المســـتمرة لجائحـــة كورونا 
والضغـــوط التـــي يفرضهـــا الصـــراع الروســـي 

األوكراني. 
تقريـــره  فـــي  العالمـــي  الصلـــب  اتحـــاد  وقـــال 
الشـــهري، أمـــس األربعـــاء، إن إجمالـــي اإلنتاج 
العالمـــي للصلـــب )64 دولة( بلـــغ 791.8 مليون 
طن في الفترة، قياســـا على 837.5 مليون طن 

في األشهر الخمسة المماثلة من 2021.
وحســـب التقريـــر، انخفـــض إنتـــاج العالـــم من 
الصلب الخام بنسبة 3.5 % إلى 169.5 مليون 
طـــن فـــي مايـــو الماضـــي، قياســـا علـــى 174.4 
مليـــون طـــن فـــي الشـــهر المماثـــل مـــن 2021. 
وتصـــدرت الصيـــن الـــدول األكثـــر إنتاجـــًا في 
فترة الخمســـة أشـــهر بمقـــدار 435 مليون طن 

بانخفاض سنوي 8.7 %.
وجاءت الهند بالمرتبة الثانية من حيث حجم 
اإلنتـــاج بحجم 53.2 مليون طن، بنمو ســـنوي 
6.5 %، فيمـــا حلـــت اليابـــان بالمرتبـــة الثالثـــة 
بحجم إنتـــاج بلغ 38.5 مليـــون طن بانخفاض 

.% 3.5
وحلـــت الواليـــات المتحـــدة بالمرتبـــة الرابعـــة 
بحجـــم 34.3 مليـــون طـــن بانخفـــاض 1.6 %، 
وخامسًا جاءت روسيا بحجم إنتاج 31 مليون 

طن بهبوط 2.3 %.
وتوقع االتحاد في تقرير ســـابق، تباطؤ نمو 
الطلـــب العالمي علـــى الصلب في 2022 إلى 

.% 0.4
ومـــن المتوقـــع أن يرتفـــع الطلـــب إلـــى 1840 
مليون طن في العام الجاري، ثم سينمو بنسبة 

2.2 % في 2023 إلى 1881.1 مليون طن.

إنتاج الصلب 
العالمي يهبط 6.3 % 

في 5 أشهر


