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النجاح في التعليم المهني األقل بـ 87.9 % واإلعدادي األكبر بـ 98.3 %

أكـــد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن رؤى حضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، هـــي 
نهج عمـــل فريق البحرين بكل أعضائه 
في كل موقع باعتبار المواطن أســـاس 
أن  إلـــى  مشـــيرًا  ومحورهـــا،  التنميـــة 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون 
والتشـــريعية في العديد من المحطات 
شـــكل نموذجـــًا للعمـــل بـــروح الفريـــق 
الواحـــد فـــي دعـــم مســـارات التنميـــة 

والتطور.
 جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه فـــي قصر 
القضيبية أمس، رئيســـة مجلس النواب 
فوزيـــة عبـــدهللا زينـــل، بحضـــور وزيـــر 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، حيث نّوه 

ســـموه بما تحقق في مختلف مســـارات 
التنميـــة مـــن خالل العمل المشـــترك بين 

السلطتين التنفيذية والتشريعية، معربًا 
عـــن شـــكره وتقديـــره ألعضاء الســـلطة 

طـــوال  المثمـــر  لتعاونهـــم  التشـــريعية 
الفصل التشريعي الخامس.

رؤى الملك المعظم هي نهج عمل فريق البحرين
التعاون بين السلطتين نموذج للعمل بروح الفريق الواحد... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال رئيسة مجلس النواب

المنامة - بنا
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جاللة الملك المعظم: رجال 
“الدفاع” يتسمون بالشجاعة 

وموضع ثقتنا دائما
المنامة - بنا

تفّضـــل ملك البـــالد المعظم القائد األعلى صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بزيـــارة إلـــى القيـــادة العامـــة لقوة 
دفـــاع البحريـــن، أمس الخميـــس. ولدى وصول جاللتـــه كان في 
االســـتقبال، القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة، ومستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكي اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وقائد 

قـــوة الحـــرس الملكـــي الخاصة المقدم الركن ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة، كما كان في االســـتقبال وزير شـــئون الدفاع 

الفريق الركن عبدهللا النعيمي، وعدد من كبار الضباط.
كما أشاد جاللته بالكفاءة العالية التي يتسم بها جميع رجال قوة 
دفـــاع البحريـــن وما يتميزون به من بســـالة وشـــجاعة في جميع 
المهـــام التـــي توكل لهـــم، مضيًفا “أنهم دائًما على قدر المســـئولية 

)02(وموضع ثقتنا وتقديرنا المستمر”.

اإلناث يكتسحن لوحة المتفوقين الحاصلين على 95 %
المنامة - بنا

التربيـــة والتعليـــم ماجـــد  اعتمـــد وزيـــر 
النعيمي نتائج المراحل )الثانوية العامة، 

التعليم الفني والمهني، اإلعدادية(، للعام 
الدراسي 2021/2022. وأظهرت النتائج 
فـــي المســـتوى الثالـــث الثانوي أّن نســـبة 
النجاح بلغت )97.3 %(. كما بلغت نســـبة 

النجاح في التعليم الفني والمهني )87.9 
%(. أما على مستوى المرحلة اإلعدادية 
العامـــة، فقد بلغت نســـبة النجـــاح العامة 

.)% 98.34(
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وزير التربية والتعليم يعتمد النتائج

صـــدر عن صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
بتعييـــن   2022 لســـنة   )29( رقـــم 
رئيس لهيئة الكهربـــاء والماء، جاء 

فيه:
المادة األولى

ُيعين ســـعادة السيد كمال بن أحمد 
محمد رئيسا لهيئة الكهرباء والماء، 

مع احتفاظه بدرجته السابقة.
المادة الثانية

على وزير شؤون الكهرباء والماء 
تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمل به 
مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

بمرسوم ملكي.. كمال أحمد 
رئيًسا لهيئة الكهرباء والماء

المنامة - بنا

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
النيابـــة  بـــأن  العامـــة  والجهـــات 
العامـــة تلقت 20 بالغـــًا من إدارة 
الصحـــة العامـــة مفادهـــا امتنـــاع 
عـــن  األمـــور  أوليـــاء  مـــن  عـــدد 
االلتزام بمراجعة المراكز الصحية 
التابعـــة للـــوزارة أو أية مؤسســـة 
صحية معتمـــدة لتطعيم أطفالهم 
باللقاحـــات المعتمـــدة، وأنـــه على 
الرغم مـــن تواصـــل اإلدارة معهم 
وتوضيـــح اآلثـــار المترتبـــة علـــى 
الخاصـــة  اللقاحـــات  أخـــذ  عـــدم 
تطعيمـــات  ومنهـــا  باألطفـــال؛ 
الوبائـــي  الكبـــد  والتهـــاب  الـــدرن 
وشلل األطفال والجديري المائي 

المدمـــج  الرباعـــي  والســـحائي 
والحصبـــة والنـــكاف والتيتانوس 
والســـعال الديكـــي، فقـــد امتنعوا 

عن تطعيم أطفالهم.
 وتصـــل الغرامـــة إلـــى ألـــف دينار 
لولـــي األمـــر الممتنـــع عـــن تطعيم 
طفلـــه باللقاحـــات المدَرجة ضمن 

البرنامج الوطني للتطعيم.

1000 دينار غرامة لمن امتنع 
عن تطعيم طفله

المنامة - النيابة العامة
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“^” تفوز بجائزة الشراع الذهبي والفضي بأهم مهرجان خليجي للتلفزيون
أسبوع الجوائز للصحيفة.. أعمالها نافست أعرق القنوات التلفزيونية

إنجـــازا  البـــالد  صحيفـــة  حققـــت 
خليجيـــا الفتـــا بمشـــاركتها األولى 
لإلذاعـــة  الخليـــج  مهرجـــان  فـــي 
والتلفزيون، حيث فازت بجائزتين 
مهمتيـــن، األولـــى جائـــزة الشـــراع 
الذهبـــي عـــن تقرير “القلـــب.. عصا 
بيضاء”، والجائزة األخرى الشـــراع 
الفضـــي عـــن تقريـــر “المســـيحيون 

فـــي  الميـــالد  بعيـــد  يحتفلـــون 
البحريـــن”. وهمـــا عمـــالن أعدتهما 
الفيديـــو  صحافيـــة  وأخرجتهمـــا 

حوراء مرهون.
راشـــد  التحريـــر  ســـكرتير  وقـــال 
الغائـــب: ما يعزز أهميـــة هذا الفوز 
تميز مؤسســـة صحافيـــة بحرينية 
التحـــول  لمرحلـــة  االنتقـــال  فـــي 

الرقمـــي والمشـــاركة بأهم مهرجان 
والتلفزيـــون،  لإلذاعـــة  خليجـــي 
ومنافســـة أعمالها المرئيـــة ألعمال 
قنـــوات فضائيـــة خليجيـــة عريقة، 
لمنصـــة  بصعودهـــا  ذلـــك  وتكلـــل 
التتويج. ويرســـخ هذا الفوز نجاح 
الخطة العشرية التي أقرها مجلس 
إدارة “البـــالد” فـــي تعزيز المحتوى 

المرئـــي لصحيفة من خالل إطالق 
جهاز التحرير باقة برامج بالفيديو 
منـــذ إمضـــاء الخطـــة في ديســـمبر 

.2019
كمـــا فـــاز الكاتب الصحافي بقســـم 
الثقافة والمنوعات أســـامة الماجد 
بجائزة الشـــراع الذهبـــي عن عمله 
اإلذاعـــي  “أم ســـحنون” الـــذي بـــث 

عبر أثير إذاعة البحرين.
وما يضاعف فرحة “البالد” وقرائها 
الفـــوز  هـــذا  أن  هـــو  والمتابعيـــن 
الخليجـــي يطـــوي أســـبوعا حافـــال 
بحصـــاد الجوائـــز الثمينـــة، حيـــث 
حصلـــت “البالد” علـــى نصف فئات 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  جائـــزة 
للصحافـــة، مـــن خـــالل فـــوز نائـــب 

المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس 
بجائـــزة  اإللكترونـــي  والمحتـــوى 
وفـــوز  أفضـــل تحقيـــق صحافـــي، 
بأفضـــل  خلـــف  ياســـمين  الكاتبـــة 
عمـــود رأي، وذلـــك في حفـــل رعاه 
وحضـــره ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي يـــوم األحـــد 

الماضي.

أحمد مبارك وأسامة الماجد يتسلمان الجائزة من وزير االعالمراشد الغائب وحوراء مرهون يتسلمان جائزة الشراع الذهبي حوراء تدلي بتصريح لتلفزيون البحرين
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تفّضـــل ملـــك البـــاد المعظـــم القائد 
األعلـــى صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، بزيـــارة إلى 
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.

فـــي  كان  جالتـــه  وصـــول  ولـــدى 
االســـتقبال، القائد العـــام لقوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  ومستشـــار 
الحـــرس الملكي اللواء الركن ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
وقائد قوة الحرس الملكي الخاصة 
المقـــدم الركـــن ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، كمـــا كان في 
الدفـــاع  شـــئون  وزيـــر  االســـتقبال 
النعيمـــي،  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 

وعدد من كبار الضباط.
وخـــال لقاء جالتـــه بكبار الضباط 
أشـــاد بمـــا تحقـــق مـــن نجـــاح فـــي 
الموســـم التدريبـــي الســـابق وقرب 
للموســـم  التنظيـــم  إعـــادة  بـــدء 

الخطـــط  وفـــق  القـــادم  التدريبـــي 
المتطورة لاستمرار برفع الكفاءات 
الملـــك  والقـــدرات، مشـــيًدا جالـــة 
المعظـــم القائـــد األعلـــى بالتطويـــر 
المســـتمر فـــي منظومات األســـلحة 

والتدريـــب العملـــي والنظـــري الذي 
تشـــهده قوة دفاع البحرين، مبارًكا 
القيـــادة  دورة  تخريـــج  جالتـــه 
واألركان المشـــتركة الرابعة عشـــرة 
بقـــوة دفاع البحرين الذي تم تحت 

هللا  أيـــده  وهنـــأ  جالتـــه،  رعايـــة 
خريجي الدورة من مملكة البحرين 

وإخوانهم من الدول الشقيقة.
كمـــا أشـــاد جالته بالكفـــاءة العالية 
التـــي يتســـم بهـــا جميع رجـــال قوة 

دفـــاع البحرين وما يتميزون به من 
بســـالة وشـــجاعة في جميـــع المهام 
التي تـــوكل لهم، مضيًفا “أنهم دائًما 
على قدر المســـئولية وموضع ثقتنا 
وتقديرنا المســـتمر”، ومتمنًيا جالة 

الملـــك المعظم القائد األعلى لجميع 
رجال قوة دفاع البحرين البواســـل 
دوام التوفيق والسداد في مختلف 
داخـــل  المشـــرفة  عملهـــم  مواقـــع 

وخارج الباد.

المنامة - بنا

رجال قوة الدفاع يّتسمون بالشجاعة وموضع ثقتنا دائًما
تطوير مستمر في منظومات األسلحة والتدريب...جاللة الملك المعظم:

أشـــاد ملـــك البـــاد المعظـــم القائـــد 
األعلى صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بمـــا تقدمه 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
الحرميـــن  خـــادم  أخيـــه  بقيـــادة 

الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد 
العزيز آل ســـعود، وولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 

من خدمات جليلة ورعاية واهتمام 
كبيرين لحجاج بيت هللا الحرام.

جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال جالـــة 
الملك المعظم القائد األعلى بحضور 
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 

المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن 
بالقيـــادة  أمـــس  أحمـــد آل خليفـــة، 
العامـــة، رئيـــس بعثـــة الحـــج بقـــوة 
الدفاع العقيد المرشـــد الديني علي 
البوعينيـــن وعـــدد مـــن المســـؤولين 
عـــن البعثـــة، التـــي ســـتغادر البـــاد 

خـــال األيـــام المقبلـــة إلـــى الديـــار 
المقدسة.

قـــوة  بإســـهامات  جالتـــه  وأشـــاد 
دفـــاع البحرين في كافـــة المجاالت 
النبيلـــة واإلنســـانية وتوفيـــر أفضل 
الخدمات لمنتســـبيها، متمنيًا جالة 

الملك المعظـــم القائد األعلى لجميع 
وكافـــة  البحريـــن  مملكـــة  حجـــاج 
ضيوف الرحمن مـــن الدول العربية 
واإلســـامية بـــأن يتقبـــل هللا تعالى 
طاعتهـــم، وأن ينعـــم عليهـــم بحـــٍج 

مبرور وذنب مغفور.

المنامة - بنا

دعواتنا بحج مبرور وذنب مغفور لجميع ضيوف الرحمن
قوة الدفاع تقدم أفضل الخدمات النبيلة واإلنسانية لمنتسبيها...جاللة الملك المعظم:



local@albiladpress.com

الجمعة 24 يونيو 2022 - 24 ذو القعدة 1443 - العدد 5001
03

صادق ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون رقم )30( لسنة 2022 بتعديل 
بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة 
والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1989 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.

المادة األولى

الخاصـــة  )الهيئـــات  بتعريـــف  يســـتبدل 
العاملـــة في ميـــدان الشـــباب والرياضة( 
الـــوارد في المـــادة الثانية من المرســـوم 
بقانـــون رقـــم )21( لســـنة 1989 بإصـــدار 
قانـــون الجمعيات واألنديـــة االجتماعية 
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في 
ميدان الشـــباب والرياضة والمؤسســـات 

الخاصة، التعريف اآلتي:
)الهيئـــات الخاصـــة العاملـــة فـــي ميدان 

الشباب والرياضة(:
كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من 
عـــدة أشـــخاص طبيعييـــن أو اعتباريين 
الغـــرض منهـــا تحقيـــق رعايـــة الشـــباب 
واالجتماعيـــة  الثقافيـــة  النواحـــي  مـــن 
والبدنيـــة أو توفير الخدمـــات الرياضية 
الوطنيـــة وكل ما يتصل بها من خدمات 
اجتماعية وروحية وصحية وترويحية 
وذلـــك دون الحصـــول علـــى ربـــح مادي 
لألعضـــاء، ويدخـــل فـــي هـــذه الهيئـــات 
األنديـــة والُمجمعات والهيئات الرياضية 
واتحـــادات اللعبـــات الرياضيـــة واللجنة 
األولمبيـــة واللجنـــة البارالمبيـــة ومراكـــز 

تمكين الشباب والهيئات الشبابية.

المادة الثانية

)األنديـــة والُمجمعـــات  ُتســـتبدل عبـــارة 
الرياضيـــة( بكلمـــة )األنديـــة( فـــي عنوان 
الفصـــل الثانـــي مـــن البـــاب الثالـــث مـــن 
قانـــون الجمعيات واألنديـــة االجتماعية 
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في 
ميدان الشـــباب والرياضة والمؤسســـات 
الخاصـــة الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)21( لسنة 1989، كما يستبدل بنصوص 
المـــواد )59( الفقرة األولـــى و)60( الفقرة 
ذات  مـــن  و)63(  و)62(  و)61(  الثانيـــة 

القانون، النصوص اآلتية:

مادة )59( الفقرة األولى:

يتولـــى النشـــاط الرياضـــي فـــي المملكة 
والهيئـــات  الشـــباب  تمكيـــن  مراكـــز 
الشبابية واألندية والمجمعات الرياضية 
واتحـــادات اللعبات الرياضيـــة والهيئات 
االتحـــادات  فـــي  األعضـــاء  الرياضيـــة 
واللجنـــة األولمبيـــة واللجنـــة البارالمبية 

وذلـك طبقًا للقانون.

مادة )60( الفقرة الثانية:

وال يجـــوز أن يكـــون المرشـــح لعضويـــة 
أو  الُمجمـــع  أو  النـــادي  إدارة  مجلـــس 
الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب 
أو الهيئـــة الشـــبابية منتميـــًا ألي جمعية 
سياســـية، أو ممارسًا للعمل السياسي أو 
عضـــوًا في أي من مجلســـي الشـــورى أو 
النـــواب، كما ال يجوز الجمع بين عضوية 
مجلـــس إدارة أكثـــر من نـــاٍد أو أكثر من 
بيـــن  الجمـــع  أو  رياضيـــة  لعبـــة  اتحـــاد 
عضويـــة مجلس إدارة نـــاٍد واتحاد لعبة 

رياضية.

مادة )61(:

الثامنـــة عشـــرة ســـنة  بلـــغ  لمـــن  يجـــوز 
ميالديـــة، ولـــم يقـــم بـــه مانـــع قانونـــي، 
أن يكـــون مـــن بيـــن مؤسســـي األنديـــة 
الرياضيـــة  الهيئـــات  أو  الُمجمعـــات  أو 
الهيئـــات  أو مراكـــز تمكيـــن الشـــباب أو 
الشـــبابية، وأن يتولى رئاسة أو عضوية 

مجالس إدارتها.
مجالـــس  وأعضـــاء  رؤســـاء  ويتولـــى 
أعمالهـــم مقابـــل  الهيئـــات  تلـــك  إدارات 
التـــي  للضوابـــط  وفقـــًا  ُتحـــدد  مكافـــأة 

تضعها الهيئة اإلدارية المختصة.

مادة )62(:

 النـــادي هو هيئة تدير فريقـــًا رياضيًا أو 
أكثر بهدف خوض المنافسات والعروض 
الجماهيرية وتحقيق اإلنجازات، ويتخذ 
مقـــرًا لـــه إحـــدى الُمجمعـــات الرياضيـــة، 
األعضـــاء  عـــدد  يقـــل  أال  ويشـــترط 
المؤسســـين للنادي عن عشـــرين شخصًا 
إذا كان المؤسسون أشخاصًا طبيعيين.

والُمجمـــع الرياضـــي هـــو هيئـــة تهـــدف 
إلى نشـــر الرياضـــة والتربية االجتماعية 
أعضائهـــا،  بيـــن  االجتماعـــي  والترابـــط 
الســـبل  وتيســـير  الوســـائل  وتهيئـــة 
يعـــود  ممـــا  أوقـــات فراغهـــم  الســـتثمار 

عليهم بالفوائد الصحيـــة أو االجتماعية 
أال  ويشـــترط  البدنيـــة،  أو  الروحيـــة  أو 
يقل عـــدد األعضاء المؤسســـين للُمجمع 
الرياضـــي عن عشـــرين شـــخصًا إذا كان 
المؤسســـون أشـــخاصًا طبيعيين، وُيدير 
الُمجمـــع الرياضي مجلس إدارة منتخب 
وفقـــًا ألحكام هـــذا القانون تكـــون مدته 

أربع سنوات.
تتملـــك  أو  ُتنشـــئ  أن  لألنديـــة  ويجـــوز 

مجمعًا رياضيًا أو أن يعهد لها بإدارته.

مادة )63(:

والُمجمعـــات  األنديـــة  علـــى  يحظـــر 
الرياضية ممارسة اآلتي:

أ - االشتغال بالسياسة أو الدين.
ب - األعمـــال التجاريـــة أو الدخـــول في 
مضاربـــات ماليـــة دون موافقـــة الهيئـــة 

اإلدارية المختصة.

المادة الثالثة

ُيضاف إلـــى قانون الجمعيـــات واألندية 
والهيئـــات  والثقافيـــة  االجتماعيـــة 
الخاصـــة العاملـــة فـــي ميـــدان الشـــباب 
والرياضة والمؤسســـات الخاصة الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1989، 
مـــواد جديـــدة بأرقـــام )60 مكـــررًا( و)61 
مكـــررًا( و )61 مكـــررًا 1( و )61 مكـــررًا 2( 
و)61 مكررًا 3( و)61 مكررًا 4(، نصوصها 

كاآلتي:

مادة )60 مكرراً(:

لألنديـــة  العموميـــة  الجمعيـــات  تتكـــون 
والُمجمعات والهيئات الرياضية ومراكز 
الشـــبابية  والهيئـــات  الشـــباب  تمكيـــن 
الذيـــن  العامليـــن  مـــن جميـــع األعضـــاء 
أوفـــوا بااللتزامـــات المفروضـــة عليهـــم، 
دون اشـــتراط مضـــي مـــدة معينـــة على 

عضويتهم.

مادة )61 مكرراً(:

ُيعد في الهيئة اإلدارية المختصة سجل 
إلكترونـــي ُتقيـــد فيه كافة العقـــود التي 
تبرمهـــا األنديـــة والُمجمعـــات والهيئـــات 
الشـــباب  تمكيـــن  ومراكـــز  الرياضيـــة 

والهيئات الشبابية.
وتلتـــزم تلـــك الهيئات بقيـــد العقد خالل 
مـــدة أقصاهـــا خمســـة عشـــر يومـــًا مـــن 

تاريخ إبرامه.

 مادة )61 مكرراً 1(:
عـــن  الرســـوم  فئـــات  بتحديـــد  يصـــدر 
الخدمـــات التـــي تقدمها الهيئـــة اإلدارية 
زيادتهـــا  ونســـب  وقواعـــد  المختصـــة، 
وتخفيضهـــا وحاالت اإلعفـــاء منها قرار 
من الوزير المختص بعد موافقة مجلس 

الوزراء.

مادة )61 مكرراً 2(:

اللجنـــة األولمبيـــة واللجنـــة  عـــدا  فيمـــا 
البارالمبية واتحادات اللعبات الرياضية، 
للهيئـــة اإلداريـــة المختصـــة عنـــد ثبـــوت 
ارتكاب أية مخالفة ألحكام هذا القانون 
أو القـــرارات الصادرة تنفيـــذًا له أن ُتنذر 
المخالـــف بالتوقف عـــن المخالفة وإزالة 
أســـبابها وآثارهـــا فـــورًا أو خـــالل الفترة 
الزمنيـــة التي تحددها، وفـــي حال عدم 
امتثاله يكون لها أن ُتصدر قرارًا مســـببًا 

بأحد الجزاءات اآلتية:
أ - توقيـــع غرامـــة إدارية تحتســـب على 
علـــى  المخالـــف  لحمـــل  يومـــي  أســـاس 
التوقـــف عـــن المخالفـــة وإزالة أســـبابها، 
وذلـــك بمـــا ال يجـــاوز مائـــة دينـــار يوميًا 
مـــرة،  ألول  المخالفـــة  ارتكابـــه  عنـــد 
ومائتي دينار يوميًا في حال تكرار ذات 
المخالفة خالل ثالث ســـنوات من تاريخ 
إصـــدار قـــرار فـــي حقـــه عـــن المخالفـــة 
الســـابقة، وفـــي جميع األحـــوال ال يجوز 
أن يتجـــاوز مجمـــوع الغرامـــة اإلداريـــة 

عشرين ألف دينار.
ب- توقيـــع غرامة إداريـــة إجمالية بما ال 

يجاوز خمسين ألف دينار.
ج - الغلق لحين زوال أسباب المخالفة.

الجـــزاء مراعـــاة  ويتعيـــن عنـــد توقيـــع 
جســـامتها،  ومـــدى  المخالفـــة  طبيعـــة 
والعنـــت الذي بدا من المخالف، والمنافع 
التـــي جناهـــا، والضـــرر الـــذي ترتب على 
ذلـــك، ويكون تحصيل الغرامات بالطرق 
المســـتحقة  المبالـــغ  لتحصيـــل  المقـــررة 

للدولة.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بإحدى هذه 
الجـــزاءات اإلداريـــة الطعـــن عليـــه أمام 
المحكمـــة المختصـــة خالل ســـتين يومًا 

من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويحـــوز القـــرار الصـــادر بالغرامـــة قـــوة 
الســـند التنفيذي بانقضاء المدة المشـــار 
إليهـــا فـــي الفقـــرة الســـابقة مـــا لـــم تأمر 

المحكمة بوقف تنفيذه.

مادة )61 مكرراً 3(:

للهيئـــة اإلداريـــة المختصـــة عنـــد ثبـــوت 
ارتكاب رئيس أو أي من أعضاء مجالس 
إدارات األندية أو الُمجمعات أو الهيئات 
الرياضيـــة أو مراكـــز تمكيـــن الشـــباب أو 
الهيئـــات الشـــبابية أيـــة مخالفـــة ألحكام 
الصـــادرة  القـــرارات  أو  القانـــون  هـــذا 
تنفيـــذًا له أن ُتصدر قرارًا مســـببًا بإحدى 

الجزاءات اآلتية:
-1  اإلنذار الكتابي.

-2 اإليقاف لمدة أقصاها 6 أشهر.
-3  توقيـــع غرامـــة إداريـــة ال تزيـــد على 
ألـــف دينـــار، وتتعـــدد الغرامـــات بتعـــدد 

المخالفات.
-4 العـــزل من رئاســـة أو عضوية مجلس 

اإلدارة.
الجـــزاء مراعـــاة  ويتعيـــن عنـــد توقيـــع 
جســـامتها،  ومـــدى  المخالفـــة  طبيعـــة 
والعنـــت الذي بدا من المخالف، والمنافع 
التـــي جناهـــا، والضـــرر الـــذي ترتب على 

ذلك.
بالطـــرق  الغرامـــات  تحصيـــل  ويكـــون 
المســـتحقة  المبالـــغ  لتحصيـــل  المقـــررة 

للدولة.

ويجوز لمن صدر ضده قرار بإحدى هذه 
الجزاءات أن يتظلم لدى الهيئة اإلدارية 
خـــالل خمســـة عشـــر يومـــًا مـــن تاريـــخ 
إخطاره بالقرار. وُيبت في التظلم خالل 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريـــخ تقديمه، 
ظلُّـــم خالل  ويعتبـــر عـــدم البـــت فـــي التَّ
األجل المشـــار إليـــه بمثابة رْفٍض ضمني 
لـــه، ولصاحـــب الشـــأن أن يطعـــن علـــى 
ظلُّـــم صراحًة  القـــرار الصـــادر برْفـــض التَّ
أو ِضْمنـــًا أمام المحكمة المختصة خالل 
ســـتين يومـــًا من تاريخ إخطـــاره برْفض 
َظلُّـــم أو اعتباره مرفوضًا ِضْمنيًا أيهما  التَّ

أقل.

مادة )61 مكرراً 4(:

مـــع مراعـــاة أحـــكام القوانيـــن األخـــرى 
ذات الصلـــة، يجوز لألنديـــة والُمجمعات 
تمكيـــن  ومراكـــز  الرياضيـــة  والهيئـــات 
الشـــباب والهيئـــات الشـــبابية واتحادات 
شـــركات  تأســـيس  الرياضيـــة  اللعبـــات 
مـــن  أكثـــر  أو  نشـــاط  لخدمـــة  تجاريـــة 
األنشـــطة التـــي تقـــوم عليها وذلـــك بعد 

موافقة الوزير المختص.

المادة الرابعة

ُيضـــاف إلـــى البـــاب الثالـــث مـــن قانـــون 
االجتماعيـــة  واألنديـــة  الجمعيـــات 
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في 
ميدان الشـــباب والرياضة والمؤسســـات 
الخاصـــة الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)21( لســـنة 1989، فصـــالن جديدان هما 
الفصـــل الثالـــث بعنـــوان )مراكـــز تمكيـــن 
الشـــباب والهيئات الشـــبابية والرياضية( 
ويشمل المادتين )65مكررًا( و)65 مكررًا 
1(، والفصـــل الســـادس بعنـــوان )اللجنـــة 
البارالمبية( ويشـــمل المادتين )73 مكررًا 
1( و )73 مكـــررًا 2(، ويعـــاد ترتيب باقي 

الفصول تبعًا لذلك:

الفصل الثالث

مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية 
والرياضية

مادة )65 مكرراً(:

أ -  مركز تمكين الشـــباب هو هيئة أهلية 
شـــبابية تربويـــة ذات نفـــع عـــام، يتألـــف 
وفقـــًا ألحـــكام هـــذا القانـــون مـــن عـــدة 
أو  اعتبارييـــن  أو  طبيعييـــن  أشـــخاص 
كليهما معًا، وُيســـهم في التنمية الشاملة 
للنـــشء والشـــباب، وتأهيلهـــم روحيًا أو 
خلقيـــًا أو ثقافيـــًا أو بدنيـــًا أو اجتماعيـــًا 
أو اقتصاديـــًا، باســـتثمار وقـــت فراغهـــم 
في ممارســـة مختلف األنشطة الثقافية 
والشـــبابية  والرياضيـــة  واالجتماعيـــة 
الوطنية، واستكشاف المواهب وصقلها 
ورعايتهـــا، وغـــرس التكاتـــف والترابـــط 
االجتماعي في نفوس الشباب، ويسعى 
الكتســـابهم المهـــارات التـــي تكفـــل لهـــم 
القانـــون  ـــل المســـئولية فـــي إطـــار  تحمُّ

والسياسة العامة للمملكة.
ب- الهيئـــة الشـــبابية هـــي هيئـــة تربوية 
ذات نفـــع عـــام، تتألف وفقـــًا ألحكام هذا 
القانـــون مـــن عـــدة أشـــخاص طبيعييـــن 
أو اعتبارييـــن أو منهمـــا معـــًا، تهدف إلى 
رعايـــة النـــشء والشـــباب، وتســـهم فـــي 
التنميـــة الشـــاملة لهم، وتأهيلهـــم روحيًا 
أو خلقيـــًا أو ثقافيًا أو بدنيًا أو اجتماعيًا 
أو اقتصاديـــًا، وتمكينهـــم من المشـــاركة 
الفاعلـــة باســـتثمار وقـــت فراغهـــم فـــي 
الثقافيـــة  األنشـــطة  مختلـــف  ممارســـة 
والشـــبابية  والرياضيـــة  واالجتماعيـــة 
والترابـــط  التكاتـــف  وغـــرس  الوطنيـــة، 
االجتماعي في نفوس الشباب، وتسعى 
إلكســـابهم المهـــارات التي تكفـــل تحمل 
المســـئولية في إطار القانون والسياســـة 

العامة للمملكة.
ج -  الهيئة الرياضية مجموعة تتألف من 

عـــدة أشـــخاص طبيعييـــن أو اعتباريين 
أو مـــن كليهما معًا، ُتشـــكل بغرض توفير 
خدمات رياضية أو ترفيهية رياضية أو 
تنظيـــم فعاليـــات أو دروس رياضية وما 

يتصل بها من خدمات.

 مادة )65 مكرراً 1(:
تكـــون مدة مجالـــس إدارة مراكز تمكين 
الشـــباب والهيئـــات الشـــبابية والهيئـــات 
الرياضية أربع ســـنوات، كما تســـري على 
هـــذه المراكز والهيئات أحكام المواد من 

)63( إلى )65( من هذا القانون.
 

الفصل السادس

اللجنة البارالمبية

مادة )73 مكرراً 1(:

هـــي  البحرينيـــة  البارالمبيـــة  اللجنـــة 
هيئـــة مســـتقلة ذات شـــخصية اعتبارية 
واســـتقالل مالـــي وإداري وفنـــي، تتمتع 
بجميـــع  وتتحمـــل  الحقـــوق  بكافـــة 
االلتزامات المنصوص عليها في الميثاق 
البارالمبي، ويكون مقرها مدينة المنامة، 

أو أي مكان آخر تحدده اللجنة.

مادة )73 مكرراً 2(:
تســـري علـــى اللجنـــة البارالمبيـــة أحكام 
المـــواد من )72( إلـــى )73 مكررًا( من هذا 

القانون بما ال يتعارض مع طبيعتها.

المادة الخامسة

ُيلغـــى كل نص يتعارض مـــع أحكام هذا 
القانون.

المادة السادسة

على رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والوزراء 
– كٌل فيمـــا يخصـــه – تنفيذ أحـــكام هذا 
القانـــون، وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالـــي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

حظر االشتغال بالسياسة أو الدين على األندية وال أعمال تجارية إال بإذن
غرامة تصل إلى 50 ألف دينار والغلق لحين زوال أسباب المخالفة ... مرسوم ملكي:

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم 
)28( لســـنة 2022 بتعديـــل بعض أحكام المرســـوم 
رقـــم )39( لســـنة 2020 بتنظيـــم هيئـــة الكهربـــاء 

والماء، جاء فيه:

المادة األولى
تحل عبارة “رئيس الهيئة” محل عبارة “الرئيس 
التنفيـــذي بدرجـــة وكيـــل وزارة” الـــواردة فـــي 
مقدمـــة المـــادة األولـــى من المرســـوم رقـــم )39( 
لســـنة 2020 بتنظيـــم هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، 
عبـــارة  محـــل  الهيئـــة”  رئيـــس  “نائـــب  وعبـــارة 

“نائـــب الرئيـــس التنفيذي” أينمـــا وردت في هذا 
المرسوم.

المادة الثانية
علـــى وزير شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء تنفيذ هذا 
المرســـوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره وُينشـــر 

في الجريدة الرسمية.

تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم “الكهرباء”
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أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن رؤى حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، هي 
نهج عمل فريق البحرين بكل أعضائه 
في كل موقع باعتبار المواطن أساس 
أن  إلـــى  التنميـــة ومحورهـــا، مشـــيرًا 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون 
والتشريعية في العديد من المحطات 
شـــكل نموذجـــًا للعمـــل بـــروح الفريـــق 
الواحـــد فـــي دعـــم مســـارات التنميـــة 

والتطور.
 جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه في قصر 
القضيبية أمس، رئيسة مجلس النواب 
فوزيـــة عبـــدهللا زينل، بحضـــور وزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة، حيث نّوه 
سموه بما تحقق في مختلف مسارات 
التنمية من خالل العمل المشترك بين 
والتشـــريعية،  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
معربـــًا عـــن شـــكره وتقديـــره ألعضاء 
الســـلطة التشـــريعية لتعاونهـــم المثمر 

طوال الفصل التشريعي الخامس. 
وأشاد سموه بالدور المحوري لمجلس 

النـــواب ومـــا تضطلع به الدبلوماســـية 
البرلمانية من إسهام فاعل في توثيق 
عالقـــات مملكة البحريـــن مع مختلف 
والصديقـــة،  الشـــقيقة  العالـــم  دول 
متطلعـــًا لمواصلـــة البـــذل نحـــو كل ما 
يصـــب في نماء ورفعة الوطن وأبنائه 

األعزاء. 
مـــن جانبهـــا، أعربـــت رئيســـة النـــواب 
لصاحـــب  وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يبديه من 
حـــرص واهتمام بتعزيـــز التعاون بين 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية بما 
يعـــود بالخيـــر علـــى الجميـــع، مؤكـــدة 
نحـــو  المشـــتركة  الجهـــود  اســـتمرار 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق 

الشاملة بقيادة جاللة الملك المعظم.

المنامة - بنا

رؤى الملك المعظـم هـي نهــج عمــل فريــق البحريــن
باعتبار المواطن أساس التنمية ومحورها... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

اســـتقبل محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علـــي آل خليفة، 
النائـــب البرلماني لوزير خارجيـــة اليابان 
هونـــدا تـــارو، فـــي مكتـــب ســـموه بمقـــر 
نائـــب  بحضـــور  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
المحافظ العميد عيســـى ثامر الدوســـري، 
بالمحافظـــة  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد 

الجنوبية.
محافـــظ  ســـمو  أعـــرب  اللقـــاء،  وخـــالل 
المحافظـــة الجنوبيـــة عـــن بالـــغ اعتـــزازه 
بمســـتوى التعـــاون الـــذي يجمـــع مملكـــة 
البحريـــن واليابان في مختلف المجاالت، 
والتي تأتـــي مكملة ومعززة لنهج القيادة 
الحكيمـــة بتوجيهات ملـــك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، حيث 
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  اســـتعرض 

لوزيـــر  البرلمانـــي  والنائـــب  الجنوبيـــة 
خارجيـــة اليابان، عددا مـــن الموضوعات 
ذات االهتمـــام المشـــترك بمـــا يســـهم في 
توطيـــد العالقات الثنائيـــة وتعزيزها بين 
البلدين الصديقين، مشيرا سموه إلى دور 

اللقـــاءات والزيـــارات الثنائيـــة إلســـهامها 
فـــي التعاون مع المحافظـــات في اليابان 
وزيادة التواصـــل وتوثيق العالقات التي 

تربط بينهما.
بعدهـــا، أطلـــع ســـمو محافـــظ المحافظة 

الجنوبية النائب البرلماني لوزير خارجية 
اليابـــان على معـــرض اشـــتمل على صور 
متعـــددة عن اللقـــاءات والفعاليـــات التي 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  ونظمتهـــا  رعتهـــا 
مســـبقًا، والذي يعد شـــاهدًا على ما تزخر 

به المحافظة وما تشـــهده من آفاق رحبة 
في مختلف المجاالت.وفي ختام اللقاء، 
أعـــرب النائـــب البرلماني لوزيـــر خارجية 
لجهـــود  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  اليابـــان، 
واهتمـــام محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة 

ســـمو الشـــيخ خليفة بن علـــي آل خليفة، 
ومـــد  الصداقـــة  إســـهامات  تعزيـــز  نحـــو 
جســـور التعـــاون المشـــتركة بيـــن مملكـــة 
اســـتمرار  متمنًيـــا  واليابـــان،  البحريـــن 

التعاون البّناء على كافة المستويات.

المنامة- وزارة الداخلية

توطيــد العالقــات الثنائيــة وتعزيزهــا مــع اليابــان
مشيًدا سموه بمستوى التعاون بين البلدين... سمو محافظ الجنوبية:

التعاون بين 
السلطتين شكل 

نموذجا للعمل 
بروح الفريق 

الوحد
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الـــوزراء  أكـــد  نائـــب رئيـــس مجلـــس 
ووزير البنية التحتية الشـــيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفـــة، أن مملكة البحرين 
بقيـــادة حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البالد 
المعظم، وبمســـاندة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، تولي 
مشروعات البنية التحتية في مختلف 
بهـــدف  قصـــوى؛  أولويـــة  قطاعاتهـــا 
تمكينها من مواكبـــة متطلبات التنمية 

الشاملة والمستدامة.
علـــى  حريصـــة  الحكومـــة  “إن  وقـــال 
البنيـــة  مشـــروعات  تنفيـــذ  مواصلـــة 
وتقديـــم  أســـرع،  بوتيـــرة  التحتيـــة 
خدمـــات نوعيـــة ذات جـــودة وكفـــاءة 
تطلعـــات  يلبـــي  نحـــو  علـــى  عاليـــة 
المواطنين، ويعزز من جاهزية المملكة 
المشـــروعات  مـــن  المزيـــد  الحتضـــان 
االســـتثمارية ذات العوائـــد اإليجابيـــة 
وتنميتـــه  الوطنـــي  االقتصـــاد  علـــى 
تشـــهده  مـــا  مـــع  الســـيما  وتطويـــره، 
المملكـــة مـــن توســـع عمرانـــي بفضـــل 
المـــدن اإلســـكانية الجديـــدة، وإقبـــال 
القطـــاع الخـــاص علـــى االســـتثمار في 

قطاع التطوير العقاري والصناعي”.
مكتبـــه  فـــي  لقائـــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
بقصـــر القضيبية كالً من وزير شـــؤون 
المبـــارك،  وائـــل  والزراعـــة،  البلديـــات 
ووزيـــر المواصالت واالتصاالت محمد 
إبراهيـــم  األشـــغال  ووزيـــر  الكعبـــي، 
الحواج، ووزير شؤون الكهرباء والماء 
اإلســـكان  ووزيـــرة  حميـــدان،  ياســـر 

والتخطيط العمراني آمنة الرميحي.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، أعـــرب الشـــيخ 
خالـــد بن عبدهللا آل خليفة عن خالص 
علـــى  للـــوزراء  والتبريـــكات  التهانـــي 
نيلهم الثقة الملكية الســـامية بتعيينهم 
أن  مؤكـــدًا  الجديـــدة،  مناصبهـــم  فـــي 
المرحلـــة المقبلـــة تتطلب بـــذل جهودًا 
مضاعفـــة من التنســـيق والتكامل فيما 
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة  بيـــن 
الخدمية، والعمل بروح الفريق الواحد 
لتنفيذ رؤى صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء حفظه 
هللا، والراميـــة إلـــى االرتقاء بمســـتوى 
مقومـــات  كل  وتوجيـــه  الخدمـــات، 
العمليـــة التنمويـــة لخدمـــة المواطنين 
الذين هم جوهرها وغايتها األساسية.

ـــه الوزراء المعنييـــن بقطاعات  كما وجَّ
اســـتكمال  لمواصلـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
المتبقيـــة  الحكوميـــة  االلتزامـــات 
والواردة في برنامجها لألعوام )2019 
– 2022(، والعمل على تحديد أولويات 
مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة إلدماجها 
في السياسات والمبادرات المستقبلية 
التي تشـــكل تطلعات العمل الحكومي، 
وذلك لتدارســـها في ورش العمل التي 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ـــه  وجَّ
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، للبدء 
فيهـــا، فضالً عن جعلهـــا خريطة طريق 
تبنى عليهـــا أولويات اللجنـــة الوزارية 
للمشروعات التنموية والبنية التحتية.

عـــن  الـــوزراء  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
رئيـــس  لنائـــب  وتقديرهـــم  شـــكرهم 
مجلـــس الوزراء ووزير البنية التحتية 
علـــى مـــا حظـــوا به مـــن دعم وإســـناد 
وتشـــجيع مـــن قبله، مؤكدين تســـخير 
طاقاتهـــم وكل جهودهم ليكونوا على 
قـــدر المســـؤولية التـــي أوالهـــم إياهـــا 

حضـــرة صاحـــب الجاللـــة ملـــك البالد 
المعظم، وصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، لخدمة 
الوفـــي؛  وشـــعبها  البحريـــن  مملكـــة 
أفـــراده، وإســـهامًا  تحقيقـــًا لتطلعـــات 
فـــي توفيـــر بنـــى تحتية ومشـــروعات 

تنموية رائدة.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية

تحديد أولويات مشروعات البنية التحتية إلدماجها في السياسات المستقبلية
تنفيذ المزيد من المشروعات المعززة لالقتصاد الوطني... خالد بن عبداهلل يوجه الوزراء:

برنامج اجتماعي يبث كل يوم ثالثاء أسبوعيا عبر منصات »^« الرقمية 



المنامة- وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية، الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
االجتماعية  التنمية  وزيـــر  أمـــس، 
رئيس  بحضور  العصفور،  أســامــة 
األمن العام الفريق طارق بن حسن 
الداخلية  الحسن. وقد رحب وزير 
بالوزير، معربا له عن خالص تهانيه 
لدن  مــن  السامية  الملكية  بالثقة 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
وتعيينه وزيرا للتنمية االجتماعية، 

القانوني  اليمين  بتأدية  وتشرفه 
أمام جاللته المعظم.

وأشاد وزير الداخلية، بما يتمتع به 
إدارية  العصفور من خبرة وكفاءة 
وقــانــونــيــة، مــتــمــنــيــًا لـــه الــتــوفــيــق 

والسداد في خدمة الوطن.
التنمية  ــر  ــ وزي ــرب  أعــ جــهــتــه،  مــن 
ــره لـــوزيـــر  ــكـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــن شـ
ــيـــة، عــلــى هــــذه الــتــهــنــئــة،  ــلـ الـــداخـ
وتعزيز  ــتــواصــل  ال عــلــى  وحــرصــه 

التعاون المشترك.

وزير الداخلية يتمنى السداد للعصفور
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المنامة - بنا

اســتــقــبــل رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
ــة الـــشـــيـــخ  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ لــــلــــشــــؤون اإلسـ
عــبــدالــرحــمــن بــن مــحــمــد بــن راشــد 
والشئون  الــعــدل  وزيـــر  خليفة،  آل 
اإلســــالمــــيــــة واألوقــــــــــــاف نـــــواف 

المعاودة،
السامية  الملكية  بالثقة  لتهنئته 

بتعيينه في منصبه الجديد.
ــاد رئـــيـــس الــمــجــلــس األعــلــى  ــ وأشــ
به  يتمتع  بما  اإلســالمــيــة  لــلــشــؤون 

وخبرة  كفاءة  من  المعاودة  الوزير 
من خالل المناصب التي توالها في 
التوفيق  لــه  متمنيًا  الــوطــن  خدمة 

في مهامه الجديدة.
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب وزيـــــر الــعــدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف عن 
المجلس  لرئيس  وتــقــديــره  شــكــره 
بالتعاون  واهــتــمــامــه  تهنئته  عــلــى 
الوطن  مصلحة  فيه  لما  المشترك 

والمواطنين.

رئيس “األعلى للشؤون اإلسالمية” 
يهنئ المعاودة بالثقة الملكية

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أمس الخميس، 
عدًدا من وحدات قوة دفاع البحرين، ضمن متابعة 
العمل  سير  على  للوقوف  الدائمة  الميدانية  معاليه 
والتقدم في  التطوير  إنجازات  أهم  واالطالع على 

مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن ثقة عاهل 
الملك  الجاللة  األعلى صاحب  القائد  المعظم  البالد 
من  الــوطــن  أبــنــاء  فــي  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
بذل  الجميع على  البحرين تدعو  دفــاع  رجــال قوة 
أقصى الجهود والعمل بكل تفاٍن وإخالص في أداء 

الواجب الوطني المقدس.
برامج  فــي  الخطى  يحثوا  أن  إلــى  الجميع  ووجــه 
اإلعداد المتقدم والتدريب المتطور والمحافظة دائمًا 
على الروح المعنوية العالية، موضحًا معاليه أن قوة 
دفاع البحرين سائرة بخطوات كبيرة وعزم وثبات 
كوادرها  وكــفــاءة  قــدرات  رفــع  في  االستمرار  نحو 
العسكرية إعدادًا وتدريبًا على مختلف المستويات 
ليكونوا دائمًا في أقصى درجات الجاهزية القتالية، 
إلى أن رجال تلك األسلحة والوحدات يقع  مشيرًا 
الدفاع  أمانة  وهي  عظيمة  مسؤولية  عاتقهم  على 

عن أرض وسماء ومياه الوطن.

المنامة - بنا

المشير للبواسل: حافظوا على الروح المعنوية العالية
الدفاع عن أرض وسماء ومياه الوطن أمانة عظيمة

إبرام اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار مع اليابان
وزير المالية: مواصلة الدفع بالعالقات نحو مزيٍد من التعاون

الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الوطني  أكـــد وزيـــر 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حرص 
واهتمام مملكة البحرين بمواصلة تطوير 
مسارات التعاون مع اليابان في مختلف 
في  يتعلق  فــيــمــا  وبـــاألخـــص  ــمــجــاالت  ال
وذلك  واالستثماري،  االقتصادي  الجانب 
بما يعكس عمق العالقات الوثيقة القائمة 
ونمو  تطور  من  تشهده  وما  البلدين  بين 
ما  بفضل  األصــعــدة  كــافــة  عــلــى  مستمر 
ملك  من  واهتمام  رعاية  من  به  تحظى 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
ومتابعة  وحــرص  خليفة،  آل  عيسى  بن 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 

خليفة.
ــر الــمــالــيــة  ــ ــ ــاء وزي ــقـ ــدى لـ ــ ــك، لـ ــ ــ ــاء ذل ــ جـ
الشؤون  وزير  بنائب  الوطني  واالقتصاد 

الــخــارجــيــة الــبــرلــمــانــي الــيــابــانــي هــونــدا 
تـــارو والــوفــد الــمــرافــق، وذلـــك فــي إطــار 
إلــــى مملكة  بــهــا  يـــقـــوم  الـــتـــي  الــــزيــــارة 
الخمسين  الـــذكـــرى  بــمــنــاســبــة  الــبــحــريــن 
إلقامة العالقات الدبلوماسية بين مملكة 

البحرين واليابان.
اتفاقية  على  التوقيع  الــلــقــاء  بعد  وتــم 

مملكة  بين  االستثمار  وحماية  تشجيع 
المالية  وزيــر  بحضور  واليابان،  البحرين 
لدى  اليابان  وسفير  الوطني،  واالقتصاد 
مــاســايــوكــي،  مــيــامــوتــو  الــبــحــريــن  مملكة 
وكيل  البحريني  الجانب  عن  وقع  حيث 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني للشؤون 
الــمــالــيــة يــوســف حـــمـــود، وعـــن الــجــانــب 

الخارجية  الــشــؤون  وزيــر  نائب  الياباني 
البرلماني هوندا تارو.

الوطني  واالقتصاد  المالية  وزيــر  وأشــار 
في  ستسهم  التي  االتفاقية  أهمية  إلــى 
ــتــعــاون االقــتــصــادي  تــرســيــخ عــالقــات ال
ــاري بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ
مواصلة  على  الحرص  مــؤكــًدا  والــيــابــان، 
ــعــالقــات نــحــو مــزيــٍد من  الــدفــع بــتــلــك ال
التعاون والعمل المشترك الذي يعود نفعه 

لصالح البلدين والشعبين الصديقين.
إلــــى تــوفــيــر بيئة  وتـــهـــدف االتـــفـــاقـــيـــة 
ــتــعــزيــز الــنــشــاط  اســتــثــمــاريــة مــالئــمــة ل
مملكة  مستثمري  قبل  مــن  االســتــثــمــاري 
الــبــحــريــن والــيــابــان، مــن خـــالل تشجيع 
الضوء  وتسليط  البلدين،  بين  االستثمار 
استثمارية  كوجهة  البحرين  مملكة  على 

جاذبة أمام الشركات اليابانية.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

ــؤون  ــشــ ــ ــدل وال ــعــ ــ الـــتـــقـــى وزيــــــر ال
ــة واألوقـــــــــــــاف نـــــواف  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ اإلسـ
لشركة  التنفيذي  الرئيس  المعاودة، 
بحضور  جناحي،  عبدالواحد  بنفت 
عدد من مسؤولي الــوزارة وممثلين 

عن الشركة.
وجرى أثناء االجتماع االطالع على 
خدمات شركة بنفت وبحث إمكانية 
فــي قطاع  مــن خدماتها  االســتــفــادة 
العدالة؛ بهدف تطوير خدمات الدفع 
ــكــتــرونــي لــلــمــعــامــالت الــعــدلــيــة،  اإلل
إجــراءات  تسهيل  شأنها  من  والتي 

المستحقة  ــيــة  ــمــال ال ــغ  ــال ــمــب ال ــع  دفــ
كاألمانات  الـــوزارة  لــدى  لمعامالتهم 
أو  األحـــكـــام  تنفيذ  أو  المستحقة 
الرسوم الخاصة بالدعاوى القضائية 

وغيرها.
وأكد وزير العدل حرص الوزارة على 
الحلول  تطبيقات  مــن  االســتــفــادة 
االرتقاء  لضمان  والمبتكرة  الرقمية 
المقدمة،  الخدمات  بجودة  المستمر 
الـــذي يــأتــي فــي إطـــار الــتــوســع في 
ــتــحــول اإللــكــتــرونــي  مـــشـــروعـــات ال

والعمل على تطوير البنية التقنية.

بحث االستفادة من خدمات الدفع 
اإللكتروني للمعامالت العدلية

تنسيق التكامل بين “المساحة” و“العدل”
تقديم أفضل الخدمات الحكومية الميسرة ... سلمان بن عبداهلل:

أكـــــــد رئــــيــــس جــــهــــاز الـــمـــســـاحـــة 
مجلس  رئيس  العقاري  والتسجيل 
العقاري  التنظيم  مؤسسة  إدارة 
ــبـــدهللا بــن  ــــن عـ الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان ب
التنسيق  أهــمــيــة  خليفة  آل  حــمــد 
الـــدولـــة  وزارات  بــيــن  ــكــامــل  ــت وال
أجل  مــن  ومؤسساتها؛  وأجهزتها 
البالد  ملك  وتطلعات  رؤى  تحقيق 
الملك  ــة  الــجــالل الــمــعــظــم صــاحــب 
حمد بن عيسى آل خليفة، الرامية 
الحياة  مــراتــب  أعلى  تحقيق  إلــى 
ومن  ــكــرام  ال للمواطنين  الكريمة 
الطيبة،  األرض  هــذه  على  يعيش 
تنفيذًا  والمتابعة  التنسيق  وأهمية 
الموقرة  الحكومة  وبرامج  لخطط 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  برئاسة 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الــــــوزراء 

خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
حفظه هللا لتقديم أفضل الخدمات 

الحكومية الميسرة. 
الشيخ  استقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
بـــن عـــبـــدهللا آل خــلــيــفــة،  ــمــان  ســل
الــعــدل والــشــؤون اإلسالمية  وزيــر 

واألوقاف نواف المعاودة.
وقــــدم الــشــيــخ ســلــمــان لــلــمــعــاودة 
التهاني على الثقة الملكية السامية 
ــتــي أوالهــــا لــه صــاحــب الــجــاللــة  ال
الملك المعظم، بتعيينه وزيرا للعدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
وأشاد الشيخ سلمان بن عبدهللا آل 
المعاودة وما  خليفة بكفاءة نواف 
المجال  فــي  خــبــرة  مــن  بــه  يتحلى 
القانوني والعادلي، متمنيًا له مزيدا 
الــتــوفــيــق فــي مــهــامــه الحالية  مــن 

والقادمة. 
للشيخ  المعاودة  أعــرب  جهته،  من 
عن  خليفة  آل  عبدهللا  بــن  سلمان 
لقيه من  مــا  شــكــره وتــقــديــره على 

دعم وحرص على تعزيز التعاون.

التنفيذي  الرئيس  المقابلة  حضر 
مدير  الــعــقــاري  التنظيم  لمؤسسة 
ــام الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري الــشــيــخ  عــ
آل  عــبــدهللا  بــن  خليفة  بــن  محمد 

خليفة.

المنامة - بنا

وزير الداخلية يشيد بحرفية فريق إدارة تنفيذ األحكام
خالد بن راشد: اللفتة الكريمة حافز لمواصلة مسيرة العطاء

أول  الفريق  الداخلية  وزيــر  استقبل 
خليفة،  آل  عبدهللا  بــن  راشــد  الشيخ 
أمـــس، وبــحــضــور رئــيــس األمـــن العام 
الفريق طارق بن حسن الحسن، مدير 
األحــكــام  لتنفيذ  الــعــامــة  اإلدارة  عــام 
بن  خالد  الشيخ  البديلة  والعقوبات 
له فريق  قّدم  آل خليفة، حيث  راشد 
من  تمكن  الذي  األحكام،  تنفيذ  إدارة 
القبض على أحد المطلوبين في عدد 

من القضايا الجنائية.
وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بالطابع 
المهني، الذي اتسم به أداء فريق تنفيذ 
وقت  في  القانون،  إنفاذ  في  األحكام 
منوها  المعايير،  أعلى  ووفــق  قياسي 
في  ماضية  الداخلية  وزارة  أن  إلــى 
تطبيق القانون وتعزيز حقوق اإلنسان 

بكافة مجاالت العمل الشرطي.
من جهته، عبر مدير عام اإلدارة العامة 
لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة عن 

تقديره لهذه اللفتة الكريمة من  وزير 
لمواصلة  حافزا  تعد  والتي  الداخلية، 

ــعــطــاء فـــي مــجــال خــدمــة  مــســيــرة ال
الوطن.

المنامة- وزارة الداخلية



المنامة- وزارة الخارجية

بحـــث وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون السياســـية الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، آفاق التعاون المشـــترك وتبادل 
الخبـــرات مـــع المفوضيـــة األوروبيـــة، لـــدى اجتماعـــه أمس، 
في بروكســـل، مع مدير عام إدارة شـــؤون الهجرة والشؤون 

الداخلية بالمفوضية يوهانس لونشر.
وتم خالل االجتماع، اســـتعراض مســـيرة التعاون والشراكة 
االســـتراتيجية بيـــن مملكـــة البحريـــن واالتحـــاد األوروبـــي، 
والمشـــاورات الهادفـــة إلـــى إعفاء مواطني مملكـــة البحرين 
مـــن متطلبات التأشـــيرة المســـبقة عنـــد زيـــارة دول االتحاد 
األوروبـــي )تشـــنغن(، إلى جانب مناقشـــة القضايـــا اإلقليمية 

والدولية موضع االهتمام المشترك.

مشاورات إلعفاء المواطنين من “التشنغن”

البحرين عازمة على إجراء االنتخابات في دورتها السادسة
مواقف المملكة الدبلوماسية قائمة على السالم الدولي ... وكيل الخارجية:

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
البلجيكيـــة  العاصمـــة  فـــي  خليفـــة،  آل 
بروكســـل، مـــع رئيســـة لجنـــة العالقـــات 
مـــع شـــبه الجزيرة العربية فـــي البرلمان 

األوروبي هانا نومان.
وتم خالل االجتماع، استعراض عالقات 
التعاون والشـــراكة اإلســـتراتيجية بين 
مملكـــة البحريـــن واالتحـــاد األوروبـــي، 
وســـبل تعزيزها في مختلـــف المجاالت 
واالقتصاديـــة  والبرلمانيـــة  السياســـية 
بمـــا يخـــدم المصالـــح المشـــتركة، هـــذا 
إلـــى جانب مناقشـــة القضايـــا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  واطلـــع 
للشـــؤون السياســـية الجانـــب األوروبي 

الديمقراطيـــة  اإلنجـــازات  أبـــرز  علـــى 
والحقوقيـــة والبرلمانيـــة التي تشـــهدها 

مملكـــة البحريـــن، وعزمهـــا علـــى إجراء 
فـــي  والبلديـــة  النيابيـــة  االنتخابـــات 
دورتهـــا السادســـة لهـــذا العـــام، وتأكيـــد 
مواقفها الدبلوماسية الداعمة للتسامح 
والســـالم اإلقليمـــي والدولـــي فـــي ظل 
النهـــج الحكيـــم لصاحـــب الجاللة الملك 

الُمعظم.
من جانبها، أكدت نومان حرص البرلمان 
األوروبي على تعزيز الشراكة والتعاون 
البنـــاء بين االتحـــاد األوروبـــي ومملكة 
البحرين في شؤون السياسة الخارجية 
واألعمـــال والتجـــارة والطاقـــة، وغيرها 
مـــن المجاالت بما يعـــود بالخير والنماء 

على كال الجانبين.

المنامة- وزارة الخارجية

الصورة الرئيسية للقاء رئيسة لجنة العالقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان األوروبي
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمـــس،  بمقر الوزارة، المدير التنفيذي 
للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية في الشرق األوسط توم بيكيت.

وتـــم خالل اللقاء، اســـتعراض أوجه التعـــاون بين وزارة الخارجيـــة والمعهد الدولي 
للدراســـات اإلستراتيجية في مجاالت البحث العلمي وإقامة الندوات الفكرية حول 
القضايا السياســـية واألمنية واإلســـتراتيجية اإلقليمية، ومتابعة الترتيبات الجارية 
لتنظيـــم الـــدورة الثامنـــة عشـــرة من قمـــة األمـــن اإلقليمي الســـنوية )حـــوار المنامة( 
بالتنســـيق بيـــن الجانبين، في إطار الحرص المشـــترك على ترســـيخ األمن والســـالم 

اإلقليمي والعالمي، ودعم الشراكة الدولية في مكافحة التطرف واإلرهاب.
حضـــر اللقـــاء، مدير عام شـــؤون وزارة الخارجية، الســـفير طالل األنصـــاري، والقائم 

بأعمال رئيس قطاع المراسم بوزارة الخارجية صالح شهاب.

استعراض الترتيبات الجارية لتنظيم “حوار المنامة”

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة التنمية المستدامة

ترأســـت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد، وفـــد مملكـــة البحرين فـــي أعمال 
االجتمـــاع الوزاري الســـادس للجنة الوزارية لســـالمة األغذيـــة، والذي عقد 
باألمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض وذلك يوم الخميس 

الموافق 23 يونيو 2022.
وتأتي المشـــاركة في أعمـــال هذا االجتماع حرصًا مـــن مملكة البحرين في 
االســـتمرار بالبنـــاء علـــى الجهـــود الخليجية المشـــتركة للعمـــل على ضمان 
ســـالمة الغذاء فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي. وخـــالل االجتماع تم 
مناقشـــة بنـــود جـــدول األعمـــال والتي تضمنـــت تحديث الدليـــل الخليجي 
للرقابـــة على األغذية المســـتوردة، وتحديث قانون ونظـــام الغذاء الموحد 
لـــدول مجلـــس التعاون الخليجي، وبحث ومناقشـــة دليل إصدار شـــهادات 
المنتجات الغذائية المتداولة بين الدول األعضاء، باالضافة إلى تنفيذ قرار 
المجلس األعلى في دورته األربعين حول القيود غير الجمركية، إلى جانب 

احتفال دول مجلس التعاون باليوم العالمي لسالمة الغذاء.

أكدت وزيرة التنمية المســـتدامة نور الخليف حرص مملكة البحرين 
على مواءمة إســـتراتيجياتها الوطنيـــة المختلفة مع أهداف التنمية 
المســـتدامة في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، بدعم مستمر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
جـــاء ذلك خـــالل اســـتقبالها الممثـــل المقيـــم باإلنابة لبرنامـــج األمم 
المتحـــدة اإلنمائـــي فـــراس غرايبه، حيث أشـــادت الوزيـــرة بالنتائج 
المثمـــرة التـــي حققهـــا برنامج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي فـــي مملكة 
البحريـــن، مؤكـــدًة أهميـــة مواصلة تعزيز مســـارات العمل المشـــترك 

وتكريس الجهود المبذولة بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
كمـــا تـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث ســـبل تعزيـــز التعـــاون بيـــن الجانبين، 

واستعراض مستجدات عدد من المشاريع اإلنمائية.

تحديث الدليل الخليجي للرقابة على األغذية المستوردة

أول استقبال لوزيرة التنمية المستدامة

تعزيز الشراكة مع االتحاد األوروبي في مكافحة اإلرهاب وغسل األموال
التأكيد على تنسيق المواقف السياسية واألمنية إزاء القضايا اإلقليمية والدولية

ُعقـــد االجتمـــاع األول لكبـــار المســـؤولين 
العمـــل  وهيئـــة  الخارجيـــة  وزارة  بيـــن 
فـــي  األوروبـــي،  باالتحـــاد  الخارجـــي 
العاصمـــة البلجيكيـــة بروكســـل، برئاســـة 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
للجانب البحريني، والمدير العام لشـــؤون 
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا للجانب 
األوروبـــي فرنانـــدو جنتلينـــي، وبحضـــور 
ســـفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا 
عبدهللا الدوسري، وعدد من المسؤولين.

وزارة  وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــالل 
حـــرص  السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
مملكة البحرين بقيادة ملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وحكومته برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
علـــى توطيـــد أواصـــر التعاون والشـــراكة 
األوروبـــي  االتحـــاد  مـــع  االســـتراتيجية 
بجميـــع أجهزتـــه ومؤسســـاته، بمـــا يحقق 
األمـــن  تعزيـــز  فـــي  المشـــتركة  المصالـــح 

والسالم والتنمية المستدامة.
التعـــاون  آفـــاق  الجانبـــان  واســـتعرض 
وتبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــاالت التعليم 
واالبتكار والصحة والتجارة واالســـتثمار، 
التحـــول  ودعـــم  المتجـــددة،  والطاقـــة 
التغيـــر  ومكافحـــة  والرقمـــي،  األخضـــر 
الفنيـــة  اإلجـــراءات  وبحـــث  المناخـــي، 
المتبعـــة إلعفاء مواطنـــي مملكة البحرين 
مـــن متطلبـــات التأشـــيرة المســـبقة عنـــد 
زيـــارة دول االتحـــاد األوروبي )تشـــنغن(، 
إلـــى جانـــب تعزيـــز الشـــراكة السياســـية 
والتعاون في مكافحة التطرف واإلرهاب 

وغســـل األموال، وترسيخ األمن والسالم 
اإلقليمي والعالمي، وغيرها من المجاالت 
الجانبيـــن  بيـــن  التعـــاون  آلليـــة  تفعيـــالً 
الموقعة ببروكســـل فـــي 10 فبراير 2021، 
واالتفاقيـــة اإلطاريـــة للتعـــاون الخليجي 
األوروبـــي لعـــام 1988، ووثيقة الشـــراكة 
االســـتراتيجية الخليجيـــة األوروبية لهذا 

العام.
مـــن جانبـــه، أكـــد المديـــر العـــام لشـــؤون 

الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا للجانب 
الخارجـــي  العمـــل  بهيئـــة  األوروبـــي 
األوروبـــي، فرنانـــدو جنتلينـــي، الحـــرص 
على تعزيز التعاون والشـــراكة السياســـية 
البحريـــن،  مملكـــة  مـــع  واالقتصاديـــة 
وتنســـيق المواقـــف السياســـية واألمنيـــة 
ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة  القضايـــا  إزاء 
االهتمام المشترك، متمنًيا للمملكة المزيد 

من التقدم واالزدهار.

المنامة- وزارة الخارجية

المنامة- وزارة الخارجية

ُعقدت جولة المشـــاورات السياســـية 
واالتحـــاد  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
األوروبي في بروكسل، برئاسة وكيل 
وزارة الخارجية للشـــؤون السياســـية 
للجانـــب البحرينـــي الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، ونائـــب األمين 
العام والمدير السياســـي لجهاز العمل 
الخارجي باالتحـــاد األوروبي إنريكي 
مـــورا، بمقـــر هيئـــة العمـــل الخارجـــي 

األوروبي في بروكسل.
وكيـــل  أشـــاد  االجتمـــاع،  وخـــالل 
وزارة الخارجية للشـــؤون السياســـية 
بالعالقات الودية الوثيقة والمتنامية 
واالتحـــاد  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
تقـــدم  مـــن  تشـــهده  ومـــا  األوروبـــي، 
األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  وازدهـــار 
والمســـتويات بفضل الرعاية السامية 
صاحـــب  الُمعظـــم  البـــالد  ملـــك  مـــن 

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة.

وتـــم خالل االجتماع، مناقشـــة أوجه 
بيـــن  الوطيـــدة  والشـــراكة  التعـــاون 
مملكـــة البحريـــن واالتحـــاد األوروبي 
واألمنيـــة  السياســـية  الشـــؤون  فـــي 

تعزيزهـــا  وســـبل  واالقتصاديـــة، 
بمـــا يحقـــق المنافـــع المشـــتركة، إلـــى 
جانـــب بحث تطـــورات األوضاع على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
بمســـيرة  مـــورا  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
التعـــاون بين الجانبين، ومـــا تقوم به 

مملكـــة البحرين من مبـــادرات مثمرة 
الســـالم  فـــي حفـــظ  كشـــريك فاعـــل 
وإرســـاء  األوســـط  الشـــرق  بمنطقـــة 
األمن واالســـتقرار اإلقليمي والدولي، 
الحضـــارات  بيـــن  الحـــوار  وتعزيـــز 

واألديان.

مناقشة التعاون في الشؤون السياسية واألمنية واالقتصادية

مشاورات سياسية لتوطيد الشراكة مع االتحاد األوروبي

العالقات الروسي في دعم  الزياني: جهود مشكورة للسفير 
اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، بمقـــر الوزارة، ســـفير 
روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين 
إيغور كريمنوف؛ بمناسبة انتهاء فترة 
عملـــه فـــي المملكـــة، بحضـــور  ســـفير 
المملكـــة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن رامـــي صالـــح 

العدوان عميد السلك الدبلوماسي.
وخـــالل اللقاء، أشـــاد وزيـــر الخارجية 
المتميـــزة  الدبلوماســـية  بالجهـــود 
التـــي بذلها الســـفير الروســـي في دعم 
عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون الثنائي، 
والمضـــي بها قدًمـــا نحو آفـــاق أرحب 
بمـــا يحقـــق المصالـــح المشـــتركة لكال 

البلدين والشـــعبين الصديقين، متمنًيا 
لـــه دوام التوفيـــق والنجـــاح في مهام 

عمله المقبلة.
ـــر كريمنوف عن شـــكره  مـــن جهته، عبَّ
وجميـــع  الخارجيـــة  لوزيـــر  وتقديـــره 
المســـؤولين في مملكـــة البحرين على 
مـــا لقيه مـــن دعم ومســـاندة أســـهمت 

في تســـهيل مهام عمله الدبلوماســـي، 
متمنًيا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.
حضـــر اللقـــاء، القائـــم بأعمـــال وكيـــل 
القنصليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزار 
واإلداريـــة بـــوزارة الخارجيـــة الســـفير 
خليـــل يعقـــوب الخيـــاط، وعـــدد مـــن 

مسؤولي الوزارة.

المنامة - وزارة الخارجية
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^أهدى خريج مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين علي محمد جبر 
الدوسري الحاصل على نسبة 96.9 % عبر “البالد” تفوقه الى والديه 

وإخوته على مساندتهم الدائمة له.

علي الدوسري: أهدي تخرجي ألهلي
^أهدت خريجة مدرســـة غازي القصيبـــي الثانوية للبنات رقية 
ماجـــد العويناتـــي والحاصلة على نســـبة 96.20 % خـــالل حديثها لــ 

“البالد” تفوقها لوالديها وأخواتها وأخيها وبقية األهل.

^أهـــدت علياء القصـــاب الطالبة فـــي ثانوية جدحفـــص للبنات 
والحاصلـــة على نســـبة 98.70 % عبـــر “البالد” تفوقهـــا لوالديها على 
جهودهمـــا ومســـاندتهما لهـــا في تحقيـــق التفوق، مردفـــة، “أطمح أن  

أستكمل تعليمي في الجامعة، قسم التصميم الداخلي”.

علياء القصاب: سأتجه للتصميم الداخلي
^أهـــدت خريجـــة مدرســـة الحـــد الثانويـــة للبنـــات العنود خالـــد الحمر 
الحاصلـــة علـــى نســـبة ٩7.7 ٪ عبر “البـــالد” لســـندها  األول واألخير، والدها 
ووالدتـــه، مضيفـــة الحمر، قائلـــة رغم محطات الصعاب لـــم نكف عن تحقيق 
أحالمنـــا، شـــكرا إلى كل من وقف معي، وكان ســـندا لي فـــي الوصول إلى ما 
وصلت اليه، شكرا لكم إخواني لمشاركتكم فرحتي أعجز عن امتناني لكم.

العنود الحمر: الوالدان هما سندي

رقية العويناتي: أهدي تفوقي لألهل

^أهـــدت نـــورة عبدالرحمـــن بومجيـــد خريجـــة المرحلـــة الثانويـــة مـــن 
مدرســـة اإلبداع الخاصة والحاصلة على نســـبة 97.60 %  نجاحها وتفوقها 
لوالديها وإلى كل من ســـعى في تحفيزها ولو حتى بكلمة وذلك في ســـبيل 
تحقيق النجاح والتفوق، وعن طموحها صرحت نورة لـ”البالد” قائلة: “أطمح 

في دراسة هندسة الحاسوب، تخصص )الذكاء االصطناعي(”.

^أهـــدى خريج مدرســـة الرفـــاع الشـــرقي الثانويـــة للبنين علي 
البســـارة الحاصل على نســـبة 95.5 ٪ عبر “البالد” تفوقه ألهله وإلى 

مملكة البحرين.

نورة بومجيد: سأدرس الذكاء االصطناعي

البسارة: تفوقي لألهل والبحرين

مزنة الذوادي : الفضل يرجع إلى اهلل وإليهم
^أهدت مزنة نجم الذوادي من مدرسة النور الثانوية للبنات والحاصلة 
علـــى نســـبة ٩٦٪ تخرجها عبـــر “البالد” إلى الدهـــا ووالدتها لمســـاندتهما لها 
في األيام الصعبة خالل دراستها، مضيفة الذوادي لمساندتهما المعنوية لي، 
موجهة اإلهداء كذلك إلى خالتها العزيزة وابنتها الغالية على قلبها مختتمة 

حديثها لـ “البالد” بالفضل يرجع إلى هللا ومن ثم لهم.

األولى على 
“برايتس”: 

والداي شجعاني 
في كل خطوة

عمار مشكور: سأدرس اإلخراج السينمائي

^أهـــدت خريجـــة الثانوية 
واألولى على الدفعة من مدرسة 
 Britus International School
الهنـــوف أحمـــد والحاصلـــة على 
نسبة 98.24 %، اإلنجاز لوالديها 
قائلـــة عبـــر “البـــالد”: “كلـــي فرح 
وفخـــر أنـــي أهـــدي هـــذا اإلنجاز 
إلى أمي وأبي اللذين وقفا معي 
في كل األوقات وشـــجعاني في 

كل خطوة”.

^أهدى عمار جاســـم مشكور من مدرسة أحمد العمران الثانوية 
للبنيـــن والحاصـــل على نســـبة ٩7 ٪ عبر “البالد” نجاحـــه إلى والدته 
الغاليـــة ووالـــده العزيز، شـــاكرا مدرســـيه علـــى دعمهم له في ســـبيل 
الوصـــول إلـــى هـــذه المرتبة مـــن التفوق، مشـــيرا إلى أنـــه يطمح في 

دراسة اإلخراج السينمائي.

اعتمـــد وزير التربيـــة والتعليم ماجد النعيمي نتائج 
المراحـــل )الثانوية العامة، التعليـــم الفني والمهني، 

اإلعدادية(، للعام الدراسي 2021/2022م. 
وبهذه المناســـبة، رفع الوزير خالص الشـــكر وعظيم 
التقديـــر إلـــى ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، لدعـــم جاللته 
ومســـاندته للمســـيرة التعليميـــة فـــي المملكـــة، كما 
تقـــدم بخالـــص الشـــكر لولـــي العهد رئيـــس مجلس 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى اهتمامه ورعايتـــه لهذه 
المســـيرة، ممـــا مّكـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن 
تقديـــم كافـــة الخدمـــات التعليمية لجميـــع المراحل 
الدراســـية، وتنفيذ مشاريعها التطويرية التي تظهر 
نتائجها المشّرفة باستمرار على مخرجات التعليم.

وتوّجـــه الوزيـــر بالتهانـــي لألبنـــاء الطلبـــة وأوليـــاء 
أمورهـــم ومعلميهم بهـــذا النجاح، مشـــيدًا بالجهود 
التـــي بذلهـــا أعضـــاء الهيئـــات اإلداريـــة والتعليمية 
بالمـــدارس والقيـــادات التربويـــة بالـــوزارة، وكافـــة 

العاملين الستدامة العملية التعليمية.
وفيمـــا يتعلـــق بنتائج الثانويـــة العامـــة واإلعدادية 
العامـــة، لهـــذا العـــام الدراســـي 2021/2022م، فقـــد 
الثانـــوي  الثالـــث  المســـتوى  فـــي  النتائـــج  أظهـــرت 
أّن نســـبة النجـــاح قـــد بلغـــت )97.3 %(، وبلـــغ عدد 
المتفوقيـــن من الطلبة الذين حصلوا على تقدير 95 
% فأكثر للعام الدراسي الحالي )2977( منهم )823( 

متفوقًا و)2154( متفوقة.
كما بلغت نســـبة النجاح فـــي التعليم الفني والمهني 
)87.9 %(، وبلغ عدد المتفوقين الذين حصلوا على 

تقدير 95 % فأكثر )56( متفوقًا ومتفوقة.
أمـــا على مســـتوى المرحلـــة اإلعداديـــة العامة، فقد 

بلغت نسبة النجاح العامة )98.34 %(.

وأضـــاف الوزيـــر أن العـــام الدراســـي الحالـــي شـــهد 
تكاتـــف جهـــود التحديـــث، مـــع العمـــل المتواصـــل 
لتوفير التعليم في الظروف الصحية االســـتثنائية، 
حيـــث كان لمشـــروع جاللـــة الملـــك حمـــد لمدارس 
ومؤثـــر  بـــارز  دور  الرقمـــي  والتمكيـــن  المســـتقبل 
إليصـــال هـــذه الخدمـــة التعليميـــة، مشـــيرًا إلـــى أن 

البوابـــة التعليمية لـــوزارة التربية والتعليم شـــهدت 
إقبـــاالً كبيـــرًا واســـتخدامًا مســـتمرًا لالســـتفادة مما 
تتضمنه من كتب دراسية إلكترونية ومواد إثرائية 
متنوعـــة وحلقات نقاشـــية وغيرها، حيث بلغ العدد 
الكلـــي للزيـــارات للبوابـــة التعليميـــة، واســـتعمال ما 
تحتويـــه المنظومـــة اإللكترونية من مـــواد تعليمية 

متنوعـــة منـــذ بـــدء الجائحـــة عـــام 2019م وحتـــى 
اآلن، أكثر من 134 مليون زيارة متكررة من الطلبة 
وأولياء األمور والميدان التربوي، وذلك لالستفادة 
من محتواها التعليمي الـــذي يتضمن )1.048.371( 
نشـــاطًا وتطبيقـــًا، و)463.936( درســـًا، و)900.814( 
و)72.526(  نقاشـــية،  حلقـــة  و)634.344(  إثـــراًء، 
اختبـــارًا قصيـــرًا، وكل ذلـــك المحتـــوى مـــن إعـــداد 
المعلمين، إضافًة إلى )14.770( درســـًا نموذجيًا من 

إعداد إدارة المناهج.
وقـــال الوزير: “إننـــا نتطلع بعـــون هللا تعالى إلى أن 
يشـــهد العام الدراســـي القادم 2022/2023م المزيد 
مـــن المشـــاريع التطويريـــة علـــى صعيـــد المناهـــج، 
واالســـتمرار فـــي تمهيـــن المعلميـــن، ألهميـــة ذلـــك 
مخرجـــات  مســـتوى  علـــى  اإليجابـــي  وانعكاســـه 
التعليم، حيث ســـيكون هنـــاك العديد من المواضيع 
الحديثـــة لتعزيـــز المهـــارات المطلوبـــة مـــن الطلبـــة 
للقـــرن الحـــادي والعشـــرين”، مكررًا التهانـــي لجميع 
منتســـبي وزارة التربيـــة والتعليـــم، وأوليـــاء األمور 

والطلبة، سائالً هللا لهم دوام التوفيق.

المنامة - بنا

اإلناث يكتسحن لوحة المتفوقين الحاصلين على 95 % 
النجاح في التعليم المهني األقل بـ 87.9 % واإلعدادي األكبر بـ 98.3 %

وزير التربية والتعليم يعتمد نتائج الثانوية العامة والتعليم الفني والمهني واإلعدادية

وزير التربية: مستمرون 
في تطوير المناهج 

وتمهين المعلمين



مسلمون ومسيحيون بحرينيون يحيون عيد الميالد المجيد
التقرير الفائز بجائزة الشراع الفضي في مهرجان الخليج

تناول التقرير الفائز بجائزة الشـــراع الفضي 
فـــي مهرجـــان الخليـــج لالذاعـــة والتلفزيون 
موضـــوع احتفال المســـيحيين في البحرين 
قداسا احتفاليا بمناسبة عيد الميالد المجيد 
بكاتدرائية “سيدة العرب” في منطقة عوالي 

بالبحرين.
ووسط أنغام موسيقية ساحرة مألت أرجاء 
الخليـــج،  منطقـــة  فـــي  األكبـــر  الكاتدرائيـــة 
حضر مســـلمون بحرينيون الحفل لمشـــاركة 
المسيحيين احتفالهم وفرحهم بعيد الميالد، 
كان بينهم نادر بردستاني عضو الهيئة العامة 
للمواكـــب الحســـينية الذي أكّد علـــى التزامه 

بحضور حفل الكنيسة لـ 12 عاما متتالين.
وأضـــاف نادر: “يقول اإلمام علي )ســـالم هللا 
عليـــه(: إمـــا أٌخ لـــك فـــي الديـــن، أو نظير لك 
فـــي الخلق. أنا إنســـان قبل أن أكون مســـلًما 
أو مســـيحًيا. إخوتنـــا المســـيح عاشـــوا معنا 
علـــى هذه األرض منذ ســـنوات، عمروا بالدنا 
وأصبحوا جزءا مهما من المجتمع البحريني، 
ونحـــن فخـــورون في البحرين بأن الكنيســـة 
قريبة جدا من المأتم والمســـجد، على سبيل 
المثال كنيســـة القلـــب المقدس فـــي المنامة 

تبعـــد عـــن المأتـــم أقـــل مـــن 40 متـــرا، وهذا 
يـــدل على التقارب بين األديان فيا البحرين، 
باإلضافة إلى التعايش والمحبة، فكلنا إخوة 

في الدين أو اإلنسانية”.
واستدرك قائال: “صحيح أننا نعتقد أن النبي 
محمـــد )ص( هو خاتـــم المرســـلين، لكننا في 
الوقـــت ذاتـــه نؤمن بالرســـل جميعا، ونرحب 
بإخواننـــا المســـيحيين في البحريـــن، ولدينا 
المناســـبات  فـــي  معهـــم  وطيـــدة  عالقـــات 
الدينيـــة، هـــم أيضـــا يزوروننا في مناســـباتنا 
يقدمـــون التهانـــي والتعازي في شـــهر محرم 

خصوصا”.
الشـــارع  فـــي  ســـنوي  جـــدل  يـــدور  بينمـــا 
البحرينـــي بجـــواز مشـــاركة المســـلمين فـــي 
هـــذه االحتفـــاالت، يؤكد كريســـتوفر تادرس 
أن  المقـــدس  القلـــب  كنيســـة  أعضـــاء  أحـــد 
المســـيحيين ليســـوا كفـــاًرا بل أهـــل الكتاب، 
البحريـــن،  فـــي  “ُولـــدت  كريســـت:  ويقـــول 
والبحرين هي أمي كما األردن أيضا، أصولي 
أردنيـــة، لكننـــي أمضيـــت 31 عاًمـــا أحتفـــل 
بالميـــالد في كنائس البحريـــن، وأجد الحب، 
الســـالم والتعايـــش جلًيا فـــي كل تعاملي مع 

الشـــعب البحريني، ما يدل على أن البحرين 
قلـــب واحـــد ويـــد واحـــدة، ال خـــالف بيـــن 
المسلمين وإخوتهم المسيح هنا، وأسأل هللا 
أن يحفظ البحرين حكومة وشـــعبا، وأشـــكر 
قيـــادة البحريـــن متمثلـــة فـــي جاللـــة الملك 
المعظـــم وســـمو ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 

على هذه الحرية الممنوحة لنا”.
لكنه اســـتدرك قائاًل: “علـــى الرغم من وجود 
الكثيـــر من أصدقائنا المســـلمين هنـــا نتبادل 
معهـــم التهانـــي وحلـــوى الميـــالد، يوجد فئة 

وهنـــا  معايدتنـــا،  وترفـــض  تهاجمنـــا  قليلـــة 
بـــل  كفـــاًرا  لســـنا  هـــذا؟  لمـــاذا كل  أتســـاءل 

إخوتكم ونحن أهل الكتاب”.
علـــى هامـــش الطقـــوس العباديـــة وارتفـــاع 
الـــذي  :”أبـــان  المناديـــة  الصـــالة  أصـــوات 
ليـــأت  اســـمك،  ليتقـــدس  الســـماوات،  فـــي 
ملكوتـــك، لتكـــن مشـــيئتك، كما في الســـماء 
الترانيـــم  وأصـــوات  األرض.”،  علـــى  كذلـــك 
التـــي تحف المـــكان بهالـــة روحانيـــة، التقت 
“البـــالد” األب شـــربل فيـــاض، راعـــي الجالية 

العربية والفرنســـية بكنيســـة القلب المقدس 
الكاثوليكيـــة بالبحرين، كان ســـعيدا بالميالد 

على روح التعايش والتسامح في المملكة.
فـــي  الكنيســـة  “وجـــود  شـــربل:  وأضـــاف 
البحرين يمتد منذ العام 1939، أي قبل ثورة 
البتـــرول والنفـــط، مـــا يؤكـــد أنها منـــذ القدم 
بلـــد االنفتـــاح والتالقـــي والحـــوار، وعالقتنا 
كمســـيحيين مميزة في هـــذا البلد، مع جاللة 
الملـــك المعظـــم وولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
والشـــعب البحرينـــي المســـلم الـــذي يفتح لنا 
قلبـــه وال يقصر فقـــط على منحنـــا إذنا لبناء 
الكنائـــس، إنمـــا يمنحنـــا مســـاحة جميلة في 
قلبـــه، يســـتقبلنا ويحتفل معنـــا بالميالد. كل 

الشكر للبحرين”.
كما أرسل شربل تهانيه لكافة شعب البحرين 
من كل الديانـــات بالميالد المجيد، مؤكًدا أن 

المسيح للجميع وليس للمسيحيين فقط.
يذكـــر أن المســـيحية فـــي البحريـــن تشـــكل 
ثانـــي أكثـــر الديانـــات انتشـــارا بين الســـكان 
بعد اإلسالم، وألصحاب هذه الديانة حضور 
فاعـــل في المجتمع والمؤسســـات الرســـمية، 
وتحتضن المملكة 19 كنيسة مسجلة رسميا.
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اختتمت فعاليات مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون الخامس عشر 
فعالياتــه المقامــة في المملكة  بإعالن الفائزين بمســابقات المهرجان، 
فئــة الصحافــة  الفضــي عــن  بالشــراع  البــالد  فــازت صحيفــة  حيــث 
اإللكترونية لفيديو “المسيحيون يحتفلون بعيد الميالد في البحرين”، 
وأيضا حققت جائزة الشراع الذهبي عن فيديو “القلب عصا بيضاء”، 
وفاز الزميل أســامة الماجد بجائزة الشــراع الذهبي عن مسلســله في 

إذاعة البحرين “ام سحنون”.

تصريح حوراء 

حـــوراء  للزميلـــة  تصريـــح  وفـــي 
فـــي  أعمالهـــا  فـــوز  بعـــد  مرهـــون 
الرغـــم  “علـــى  قالـــت:  المســـابقة 
مـــن صعوبة مهنـــة الصحافـــة كما 
هـــو معـــروف عنـــد الجميـــع، لكنها 
بالطبع هي مهنة إنسانية ووطنية 
بالدرجـــة االولـــى، مـــع حـــس عال 
بالمســـؤولية، فأكبـــر تقديـــر لنا هو 
نشـــر قصص نـــاس فـــي حاجة أن 
يســـمع صوتها، وفي نقل قصصهم 
ننشـــر  عندمـــا  خصوصـــا  للعامـــة، 
مشكلة معينة ونرى التجاوب كما 
نتلمســـه في مملكتنا الغالية، هذه 
هـــي الجائزة الكبيـــرة التي نبحث 
عنهـــا نحن فـــي المقـــام األول، أما 
فوزنا اليوم في هذا الحفل الكبير 
وفـــي هـــذه المســـابقة الخليجيـــة 
المهمـــة، فلـــه قيمة كبيـــرة وفرحة 
كبيـــة، فنحـــن نـــرى عملنـــا مقـــدرا 
علـــى  ونكـــرم  وخليجيـــا،  محليـــا 
الجهد اإلنســـاني الذي أسعى إليه، 
وأضعـــه نصـــب عينـــي وأن أقـــوم 
والمســـؤولية  الصحافـــي،  بعملـــي 
والوطنيـــة  واإلنســـانية  واألثـــر 
بالطبـــع، أحمد هللا على الجائزتين 
باســـم صحيفتـــي البـــالد الداعمـــة 
دفعتنـــي  والتـــي  وللشـــباب،  لـــي 
للفـــوز من خـــالل تشـــجيع اإلدارة 
والزمـــالء،  والتحريريـــة  العليـــا 
وأخص بالشـــكر ســـكرتير التحرير 
راشـــد الغائب، الذي لـــوال متابعته 
وللفيديوهـــات  لـــي  المســـتمرة 
أقـــف علـــى المســـرح  لـــم  الفائـــزة 
النجـــاح  وأهـــدي  الفائزيـــن،  مـــع 

لألوالدي، علي وروان، والحمد لله 
على الفوز”.

“أم سحنون”

إذاعـــي  بحرينـــي  إنجـــاز  وفـــي 
جديـــد، فـــاز المسلســـل الكوميدي 
ســـحنون”  أم  “يوميـــات  الشـــعبي 
الجـــزء الخامس بالشـــراع الذهبي 
لإلذاعـــة  الخليـــج  مهرجـــان  فـــي 
والتلفزيـــون الـــذي أعلنـــت نتائجه 
5 أعمـــال  مؤخـــرا، متفوقـــا علـــى 
علـــى  نافســـت  دراميـــة خليجيـــة 

الجائزة.
التـــي  الثالثـــة  المـــرة  هـــي  وهـــذه 
الشـــهير  المسلســـل  فيهـــا  يحقـــق 

الجائـــزة الذهبية، حيث فازت من 
قبـــل بطلة المسلســـل الفنانة هدى 

ســـلطان بجائزة أفضل ممثلة دور 
أول في المهرجان العربي لإلذاعة 

والتلفزيـــون بمصـــر، العـــام 2010، 
عمـــل  كأفضـــل  المسلســـل  وفـــاز 
متكامـــل بالذهبيـــة فـــي مهرجـــان 
الخليـــج لإلذاعة والتلفزيون العام 
2012 وبذلك يكون أول مسلســـل 
إذاعي كوميدي في تاريخ اإلذاعة 

يحقق هذه الجوائز.
المسلســـل كمـــا هـــو معـــروف مـــن 
الماجـــد  أســـامة  الزميـــل  تأليـــف 
والثقافـــة،  المنوعـــات  قســـم  مـــن 
وأحمـــد  ســـلطان  هـــدى  وبطولـــة 
مبـــارك، وتمثيـــل ناصر الســـعدون 
مجلـــي،  أحمـــد  الزيانـــي،  ووالء 
أمين الصايغ، وشـــارك في حلقاته 
معظـــم نجـــوم البحريـــن بمختلف 
أجزائه الخمســـة، كمـــا تناوب على 
إخراجـــه كل مـــن محمـــد عتيـــق، 
ومحمد نعمـــة، وأحمد الشـــوملي، 
كبيـــرا  المسلســـل نجاحـــا  وحقـــق 
المحلـــي  المســـتمع  مـــن  ومتابعـــة 
فـــي  يكـــون  ودائمـــا  والخليجـــي، 
طليعة المسلســـالت التي يحرص 
المســـتمع على متابعتها في شـــهر 

رمضان.

” تفوز بجائزتين بأول مشاركة في أهم مهرجان خليجي للتلفزيون “
“الشراع الذهبي” لقصة كفيفة تزوجت مبصرا... و “الشراع الفضي” لتقرير عن التعايش بالبحرين

ــا ــي ــج ــي ــل خ مــــــقــــــدرة   ” “ أعــــــمــــــال  مـــــــرهـــــــون: 
الثالثــة للمرة  ويفـــوز  إذاعيـــة  أعمال   5 على  يتفــوق  سحنــون”  “أم 
اإلذاعية الرمضانية  األعمال  طليعة  وفي  الماجد  تأليف  من  المسلسل 

الزميالن راشد الغائب وحوراء مرهون يتسلمان الجائزة حضور كبير بمسرح البحرين الوطني 

محرر الشؤون المحلية

فـــاز تقريـــر “القلـــب عصا بيضـــاء” الفائـــز بجائزة 
الشـــراع الذهبـــي في مهرجـــان الخليـــج لإلذاعة 

والتلفزيون.
ويلخـــص التقرير قصة الكفيفـــة زهراء وزوجها 
المبصـــر علـــي بـــدر اللذيـــن يعيشـــان قصـــة حب 

جميلة.
وتنـــاول التقريـــر ســـيرة األمـــل والتفـــاؤل لـــدى 
زهراء وكيف تغلبت على المصاعب في حياتها، 
والـــذي قادهـــا الـــى بحـــر الفنـــون عبر المشـــاركة 
بأعمال مســـرحية، وما الســـر الذي قـــاد علي بدر 

لالقتران بأنثى كفيفة.

التقرير الفائز بجائزة الشراع الذهبي

قصة حب إنسانية بين الكفيفة زهراء وزوجها المبصر علي

زهراء وعلي 

محرر الشؤون المحلية

وصول وزير االعالم للحفل

متابعة طارق البحار ووديعة الوداعي

أسامة الماجد وأحمد مبارك يتسلمان الجائزة حوراء مرهون فوق السجادة الحمراء مع الجائزتين
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الجفير- جهاز الخدمة المدنية

استقبل رئيس جهاز الخدمة المدنية 
أحمد الزايد، وزير األشـــغال إبراهيم 
الحـــواج، حيـــث هّنأه بالثقـــة الملكية 
الســـامية بتعيينـــه وزيـــرًا لألشـــغال، 
وقـــد تـــم التطـــرق إلـــى ســـبل تطوير 
المـــوارد البشـــرية بمـــا يتناســـب مـــع 
حجـــم المســـؤوليات التـــي تقـــوم بها 

الوزارة.
وخـــال اللقـــاء، أشـــاد رئيـــس جهـــاز 
الخدمة المدنية بالجهود التي تبذلها 
الـــوزارة في تقديـــم أفضل الخدمات 

للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا حرص 
الجهـــاز على تقديم الدعـــم والتعاون 
البشـــرية  بالكـــوادر  االرتقـــاء  فـــي 
بالـــوزارة للنهوض بجـــودة الخدمات 
الحكومـــي  القطـــاع  فـــي  المقدمـــة 
والتقـــدم  التنميـــة  بمســـيرة  والدفـــع 

لتطوير العمل الخدمي للوزارة. 
ومن جانبه، أكد وزير األشغال أهمية 
التعـــاون  النهـــج مـــن  اســـتمرار هـــذا 
لإلســـهام فـــي تطويـــر مجـــال العمـــل 

الحكومي.

الزايد يهنئ الحواج بالثقة الملكية السامية

سيدعلي المحافظة

لجنة تنفيذية لعاشوراء للتواصل مع رؤساء المآتم
أكـــد  محافظ الشـــمالية علـــي العصفور 
دور الشـــراكة المجتمعيـــة الفاعلـــة فـــي 
إنجـــاح موســـم عاشـــوراء، وذلـــك لـــدى 
لقائـــه رؤســـاء المآتـــم وممثلـــي مواكب 
الســـنوي  االجتمـــاع  خـــال  العـــزاء، 
المحافظـــة؛  تعقـــده  الـــذي  التشـــاوري 
استعداًدا لموسم عاشوراء من كل عام.
وزيـــر  تحيـــات  المحافـــظ،  نقـــل  وقـــد 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، وتمنياتـــه بنجـــاح 
موســـم عاشـــوراء مـــن خـــال تضافـــر 

جهود الجميع.
وأكـــد المحافظ دور رؤســـاء المآتم في 

تعزيـــز دور الخطـــاب الدينـــي المعتـــدل 
الـــذي يدعـــو إلـــى التســـامح والتعايش 
فـــي ضـــوء الحريـــة الدينية التـــي تنعم 
بهـــا المملكة في ظل العهـــد الزاهر لملك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضـــح أن المحافظة، شـــكلت اللجنة 
برئاســـة  التنفيذيـــة لموســـم عاشـــوراء 
نائب المحافظ العميد خالد ربيعة سنان 
الدوســـري؛ للتواصل مع رؤســـاء المآتم 
وحصر احتياجاتهم األمنية والتنظيمية 

والخدمية، ومتابعة الحاالت الطارئة.
مـــن جهتـــه، أثنـــى مديـــر عـــام مديريـــة 
العميـــد  الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة 
التـــزام رؤســـاء  القطـــان علـــى  عيســـى 
المآتم باإلجراءات األمنية واالحترازات 
الصحية خال إحياء الموسم الماضي، 
مؤكـــًدا دور الجهـــات األمنية في تقديم 
الخدمات خال إحياء شـــعائر الموسم، 
في إطار مســـؤولياتها في الحفاظ على 

األمن واالستقرار.
وأوضـــح عضـــو مجلـــس إدارة األوقاف 
أن  الســـتري  المجيـــد  عبـــد  الجعفريـــة 
إدارة األوقـــاف الجعفريـــة فـــي تواصل 
مـــع الجهات الرســـمية في إطـــار التقيد 

بالضوابط الخاصة بموســـم عاشـــوراء، 
فيما أشـــارت رئيـــس الخدمـــات الطبية 
لمراكـــز الرعايـــة األولية بـــوزارة الصحة 
االلتـــزام  أهميـــة  إلـــى  شـــويطر  لولـــوة 

مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
فيروس كورونا، والحفاظ على ســـامة 
لإلصابـــة  عرضـــة  األكثـــر  األشـــخاص 
وهم كبار الســـن والمصابـــون باألمراض 

المزمنة.
واســـتعرض رئيس الخدمات والبحوث 
نائـــب رئيـــس لجنـــة عاشـــوراء شـــريف 
عبدهللا تقييم إحياء موســـم عاشـــوراء 
لعام 1443هـ، الفًتا إلى أن اللجنة ستبدأ 
اســـتقبال احتياجـــات المآتـــم قبيل بدء 

الموسم.
من جهتهم، أعرب رؤساء المآتم وممثلو 
مواكـــب العزاء عن شـــكرهم وتقديرهم 
للمحافظة الشـــمالية على تنظيم اللقاء 
الســـنوي التشـــاوري، مثمنيـــن الزيارات 
وتعـــاون  للمآتـــم،  التفقديـــة  الميدانيـــة 
الجهـــات ذات العاقة بتلبية احتياجات 

المآتم خال المواسم الماضية.

المنامة- وزارة الداخلية

قانـــون  علـــى  األخيـــر  التعديـــل  حمـــل 
البلديات الصادرة بالقانون رقم )8( لسنة 
2022، إضافـــات ســـاهمت فـــي توســـيع 
نطـــاق بعـــض اختصاصـــات وصاحيات 
مجالـــس البلديـــة واألمانات إلـــى جانب 
عدد من التعديـــات الفنية على القانون 

ومواءمته مع المتغيرات الجديدة.
وطالت التعديات المادة 19 من القانون 
المجالـــس  اختصاصـــات  تحـــدد  التـــي 
البلديـــة ومجلس أمانـــة العاصمة، حيث 
منحـــت المجالـــس البلديـــة حـــق وضـــع 
غيـــر  باإلعانـــات  الخاصـــة  األنظمـــة 
الدعائية إلى جانب اختصاصها األصيل 
في اإلعانات الدعائيـــة، ووضع الفتات 
المحـــال الصناعية إلى جانـــب التجارية 
والمحـــال العامـــة، إضافـــة إلـــى شـــمول 
اختصاص المجالس بوضع االشتراطات 
إلـــى جانـــب األنظمـــة الخاصـــة بالمحال 
العامة وتوسيع نطاقها لتشمل المنشآت 
الســـياحية ومـــا فـــي حكمهـــا والصاالت 

العامة.
ومنحـــت التعديـــات المجالـــس اقتراح 
والتقاطعـــات  والقـــرى  المـــدن  تســـمية 
الوزيـــر  مـــع  بالتنســـيق  تغييرهـــا  أو 
المختص بشـــؤون البلديـــات، إلى جانب 
اختصاصها األصيل في اقتراح تســـمية 
األحياء والضواحي والشـــوارع والطرق 
والميادين، مع إلغاء شـــرط التنســـيق مع 

المجالس البلدية األخرى في ذلك.

واســـتحدثت التعديات إجـــراء جديدا 
فـــي حال اعتراض الوزير على توصيات 
وقـــرارات المجلس، وذلـــك بتمديد مهلة 
اعتراض الوزير على قرارات وتوصيات 
المجلـــس إلى 30 يومًا بدالً من 15 يومًا، 
إضافـــة إلـــى إلـــزام المجلس بالـــرد على 
اعتـــراض الوزيـــر خـــال مـــدة 30 يومـــًا 
مـــن تاريخ إعادة القـــرار إليه، وفي حال 
أصـــر المجلس على قراره أو توصيته أو 

ضمنهـــا مخالفة جديـــدة، عـــرض الوزير 
األمـــر علـــى مجلـــس الـــوزراء؛ التخاذ ما 

يراه مناسبًا.
ونصت المـــادة على أنـــه “يرفع المجلس 
قراراتـــه وتوصياته إلى الوزير المختص 
بشـــؤون البلديـــات، فـــإذا رأى الوزيـــر أن 
هذه القـــرارات أو التوصيات أو بعضهما 
أو  المجلـــس،  اختصـــاص  عـــن  يخـــرج 
خروجـــًا  أو  للقانـــون  مخالفـــة  تتضمـــن 

عن السياســـة العامـــة للدولة كان له حق 
االعتـــراض عليها خال ثاثين يومًا من 
تاريـــخ رفع القـــرارات أو التوصيات إليه 
وإعادتها إلى المجلس المختص، حسب 
األحوال، مشـــفوعة بأســـباب االعتراض 
إلعـــادة النظر فيها. وعلـــى المجلس الرد 
علـــى اعتراضـــات الوزيـــر خـــال ثاثين 
يومـــًا مـــن تاريخ إعادة القـــرار إليه، فإذا 
أصـــر على قـــراره أو توصيتـــه أو ضمنها 

مخالفة جديدة، عرض الوزير األمر على 
مجلس الوزراء التخاذ ما يراه مناسبًا”.

علـــى  الجديـــدة  التعديـــات  وتضمنـــت 
القانـــون إضافة مـــادة جديـــدة برقم 38 
مكرر، نصت على “يكون لموظفي الجهاز 
الذيـــن  البلديـــة  أو  باألمانـــة  التنفيـــذي 
يخولهم الوزير المختص بشـــؤون العدل 
باالتفـــاق مـــع الوزيـــر المختص بشـــؤون 
البلديات صفة مأموري الضبط القضائي 
في ضبـــط المخالفات وتحرير المحاضر 
بالنســـبة للجرائـــم المنصـــوص عليها في 
هذا القانـــون والئحتـــه التنفيذية والتي 

تقع في دوائر اختصاصهم”.
بعـــض  علـــى  التعديـــات  واشـــتملت 
اســـم  كاســـتبدال  الفنيـــة،  التعديـــات 
الدولة بالمملكـــة، وإضافة المقيمين إلى 
جانـــب المواطنيـــن فيمـــا يرتبـــط بالفئة 
المستفيدة من الخدمات البلدية، إضافة 
إلـــى االكتفاء بتســـمية “المجلـــس” دون 
تحديـــد البلدي أو األمانة بحيث يشـــمل 

اللفظ االثنين.

قانون يجيز للبلديين اقتراح تغيير تسمية القرى والمدن
تمديد مهلة اعتراض الوزير على قرارات وتوصيات المجلس

زاوية مختلفة إلحدى المدن االسكانية الحديثة

مضاعفة عدد األشجار إلى 3.6 ماليين بحلول 2035
اجتماع تنسيقي بين المبارك والحواج إليصال مياه الري إلى الشوارع والتقاطعات

عقد وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
المبارك مع وزير األشغال إبراهيم الحواج 
اجتماعًا تنسيقا في مبنى شؤون البلديات 
بالمنامـــة وبحضـــور مســـؤولي الوزارتين؛ 
وذلك بهدف التنســـيق الستمرار المشاريع 
المشتركة ضمن الخطة الوطنية للتشجير 
والتـــي تهدف إلى مضاعفة عدد األشـــجار 

في مملكة البحرين بحلول العام 2035.
وأكد الوزيـــر المبارك في بدايـــة االجتماع 
علـــى توجيهات ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بشـــأن التوســـع 
مختلـــف  فـــي  التشـــجير  مشـــاريع  فـــي 
الشـــوارع والتقاطعات والمشاريع البلدية، 
حيـــث تهـــدف الخطـــة الوطنيـــة المعتمدة 
 1.8 مـــن  األشـــجار  عـــدد  مضاعفـــة  إلـــى 

مليون شجرة حاليا إلى قرابة 3.6 مايين 
شـــجرة بحلـــول العـــام 2035 وذلـــك ضمن 
التزامـــات مملكـــة البحرين ضمـــن أهداف 
اتفاقية األمم االطارية بشـــأن تغير المناخ 
)COP26(. ويأتـــي االجتمـــاع فـــي ضـــوء 
التنســـيق بيـــن جميـــع الـــوزارات المعنيـــة 

بالخطة الوطنية للتشجير.
وبيـــن الوزيـــر المبـــارك أن هناك عـــددا من 

المبـــادرات والسياســـات لزيادة التشـــجير 
وتحفيـــز كافـــة األطـــراف للمشـــاركة فـــي 
مشـــاريع التشـــجير؛ لضمـــان بلـــوغ الهدف 
الســـنوي بزراعة 250 ألف شـــجرة ســـنويا 
ألـــف شـــجرة ســـيتم زراعتهـــا   140 منهـــا 
ضمن مشـــاريع الحكومة و70 ألف شـــجرة 
بالتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص و40 ألـــف 
شـــجرة من خال تحفيز األفراد للمشاركة 

في عملية التشجير.
من جانبه، أكد الحواج اســـتمرار التنسيق 
بين الوزارتين بمـــا يمكن من توفير المياه 

الازمة للري في مختلف المحافظات. 
واتفق الوزيران على عقد ورشة عمل بين 
الوزارتيـــن وبمشـــاركة الـــوزارات األخـــرى 
المعنيـــة؛ مـــن أجل االتفـــاق علـــى برنامج 
عمل للمرحلـــة المقبلة. وأكـــد الوزيران أن 
االهتمـــام البالغ من قبل الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء في 
عملية تشجير وتجميل الشوارع الرئيسية 
من شـــأنه الحفاظ على البيئة مما سيسهم 
فـــي التنميـــة المســـتدامة للمملكـــة، والتي 
المنـــاخ وتخفيـــض  تســـهم فـــي تحســـين 
درجات الحـــرارة والمحافظة على التنوع 

البيولوجي من النباتات المحلية.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

جانب من النشاط الميداني البلدي )ارشيفية(

المنامة - بنا

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالـــي نائب رئيـــس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل خليفة، 
ســـفير دولـــة إســـرائيل المعيـــن لـــدى 

مملكة البحرين آيتان نائي.
وخـــال اللقـــاء، رحبـــت األميـــن العام 
لمـــا  تقديرهـــا  عـــن  معربـــة  بالســـفير، 
تشـــهده عاقات الصداقـــة بين مملكة 
البحريـــن ودولة إســـرائيل مـــن تطور 
وتقدم في شتى األصعدة، مستعرضة 

المجاالت ذات االهتمام المشترك بين 
البلديـــن فـــي قطـــاع التعليـــم العالـــي 
تبـــادل  وفـــرص  العلمـــي  والبحـــث 
الثنائـــي  التعـــاون  وتعزيـــز  الخبـــرات 
في هذا المجال لدفع مســـيرة التنمية 
يدعـــم  وبمـــا  البلديـــن  فـــي  والتقـــدم 

مصالح شعبيهما.
مـــن جانبه، أعـــرب نائي عن ســـعادته 
بلقـــاء األميـــن العـــام، مؤكـــدًا حـــرص 
بـــاده على تعزيـــز العاقـــات الثنائية 

بين البلدين على جميع المستويات.

تعزيز التعاون مع إسرائيل بمجال التعليم العالي

حريصون على تالفي أي قصور وندرس كافة الشكاوى
التنسيق الفعال مع كافة الجهات الحكومية ... محافظ العاصمة:

أكـــد محافـــظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفة، حرص المحافظة 
المواطنيـــن  مـــع  التواصـــل  تعزيـــز  علـــى 
احتياجاتهـــم  ومتابعـــة  والمقيميـــن، 
وطلباتهم والخدمات الحكومية المقدمة 
لهم؛ تحقيقًا لرســـالتها الرامية للمســـاهمة 
فـــي اإلشـــراف علـــى السياســـات العامـــة 
االســـتقرار  لدعـــم  التنمويـــة  والخطـــط 
تنفيـــذ  ومتابعـــة  االجتماعـــي،  واألمـــن 
الخدمـــات  لتطويـــر  المختلفـــة  األجهـــزة 
بالمحافظـــة،  النهـــوض  بغـــرض  العامـــة؛ 
وتحقيـــق الشـــراكة المجتمعيـــة وتعميـــق 
الوحـــدة  وترســـيخ  الوطنـــي  الحـــس 

الوطنية.
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقباله فـــي مجلس 
نائـــب  بحضـــور  األســـبوعي،  المحافظـــة 
والمســـؤولين  المدنـــي  حســـن  المحافـــظ 
بالمحافظـــة، عـــددا مـــن أعضاء مجلســـي 

النـــواب والشـــورى، والوجهـــاء واألعيـــان 
األهالـــي،  مـــن  ولفيفـــا  األعمـــال  ورجـــال 
أبـــرز  المجلـــس  ضيـــوف  مـــع  تنـــاول  إذ 
المواضيـــع والملفـــات التـــي تصـــب نحـــو 
االرتقـــاء بالخدمـــات الحكوميـــة المقدمة 

لألهالـــي، كما تطرق إلى أهم االحتياجات 
والماحظات التي تشـــغل األهالي، مشيرًا 
إلى حـــرص المحافظة على دراســـة كافة 
المقترحـــات والشـــكاوى وبحـــث إمكانية 
تنفيذها مع الجهات المختصة، بما يحقق 
دور المحافظة التنســـيقي بين المواطنين 

والجهات الخدمية.
وأكـــد الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة، أهمية التنســـيق الفعـــال مع كافة 
لضمـــان  المعنيـــة؛  الحكوميـــة  الجهـــات 
تقديم خدمات متكاملة لألهالي، وتافي 
أي قصور قد يقـــع، بما يتوافق مع مفهوم 

العمل التكاملي بين كافة أجهزة الدولة.

المنامة- وزارة الداخلية
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سيدعلي المحافظة

جمعية التربية اإلسالمية

مـــع قرب حلـــول عيد األضحـــى المبارك 
وأيام العشرة التي هي خير أيام الدنيا، 
قامت إدارة المشـــاريع الوطنية باعتماد 
كســـوة العيد لأليتام واألســـر المتعففة، 
حيث تـــم اعتمـــاد مبلـــغ 73290 دينارا، 
ليســـتفيد منه )2443( من األيتام وأبناء 

األسر المتعففة.
كما قامت اإلدارة باعتماد عيدية األيتام 
لعدد 472 يتيما، حيث ســـيتم التحويل 

إلى حساباتهم حاليا.
وأعـــرب مدير إدارة المشـــاريع الوطنية 
هـــذا  بـــأن  بوصيبـــع  راشـــد  بـــن  عـــادل 

المشـــروع المبـــارك يهـــدف إلـــى إدخـــال 
الفـــرح والســـرور علـــى قلـــوب األيتـــام 
االبتســـامة  ورســـم  المتعففـــة،  واألســـر 
عليهـــم في هـــذه األيـــام المباركـــة التي 
هـــي أفضل أيام الدنيـــا ويتضاعف فيها 
فيهـــا  ويتســـابق  واألجـــور  الحســـنات 

الناس إلى الخير والعطاء.
الخيـــر  شـــركاء  بوصيبـــع  وشـــكر 
مبادراتهـــم  علـــى  الكـــرم  والمتبرعيـــن 
اإلنسانية التي تبث السعادة والطمأنينة 
وروح االســـتقرار واألخـــوة بيـــن أفـــراد 

المجتمع.

رصد 73 ألف دينار لكسوة العيد لــ 2443 مستفيدا

المنامة - وزارة الداخلية

اختتمـــت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائيـــة دورة “تدريب المدربين” الثانية، 
التـــي نظمتها بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي وإدارة التدريب بوزارة الداخلية بمشـــاركة 44 مشـــاركًا 
من مختلف إدارات الوزارة. وبهذه المناســـبة، أكد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية على أهمية هذه الدورات التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، 
ومتابعة رئيس األمن العام، والهادفة لالرتقاء بالكادر البشـــري وتعزيز أداء منتسبي 
الوزارة، منوها إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية ذات المكانة التدريبية الدولية 
المتميزة، ومنها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشـــار إلى أن 
الـــدورة تهدف لتزويد المشـــاركين بالمهارات والمعارف الالزمة في ســـبيل إعدادهم 
لتولي مهام التدريب بوزارة الداخلية، وذلك تحقيقًا الستراتيجيتها الساعية لتأهيل 

مدربين وطنيين في مختلف مجاالت العمل الشرطي والخدمي.

ختام دورة “تدريب المدربين” الثانية

1000 دينار غرامة لمن امتنع عن تطعيم طفله
حفاظاً على أبنائكم من أمراض تهدد حياتهم وتعوق نموهم

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة 
بـــأن النيابـــة العامـــة تلقت عشـــرين بالغًا من 
إدارة الصحة العامة مفادهم امتناع عدد من 
أولياء األمـــور عن االلتـــزام بمراجعة المراكز 
الصحيـــة التابعـــة للـــوزارة أو أيـــة مؤسســـة 
صحية معتمدة لتطعيـــم أطفالهم باللقاحات 
المعتمـــدة، وأنـــه علـــى الرغـــم مـــن تواصـــل 
اإلدارة معهـــم وتوضيح اآلثـــار المترتبة على 
عدم أخـــذ اللقاحات الخاصة باألطفال ومنها 
الوبائـــي  الكبـــد  الـــدرن والتهـــاب  تطعيمـــات 
وشلل األطفال والجديري المائي والسحائي 
والنـــكاف  والحصبـــة  المدمـــج  الرباعـــي 
والتيتانوس والســـعال الديكـــي، فقد امتنعوا 

عن تطعيم أطفالهم.
وباشرت النيابة العامة إجراءاتها فاستدعت 
المخالفيـــن، وحثتهـــم علـــى  األمـــور  أوليـــاء 
االلتـــزام باللقاحات المدرجـــة ضمن البرنامج 

الوطنـــي للتطعيم، وتم إحاطتهم بما يشـــكله 
فعـــل االمتنـــاع مـــن جريمـــة معاقـــب عليهـــا 
قانونًا، إال أنهم لم ُيبدوا أية مساٍع الستكمال 
التطعيمـــات فيما عدا اثنين بادرا باســـتكمال 
النيابـــة  أمـــرت  وعليـــه  أبنائهمـــا،  تطعيمـــات 
العامة بإحالة المتهمين الممتنعين عن تطعيم 
أبنائهـــم وفـــق البرنامـــج الوطنـــي للتطعيـــم 

وعددهم 18 إلى المحكمة المختصة.
ودعا رئيس النيابة أوليـــاء األمور والقائمين 
علـــى رعاية األطفال إلى االلتـــزام بما أوجبه 
باللقاحـــات  الطفـــل  تطعيـــم  مـــن  القانـــون 
المدرجـــة ضمـــن البرنامج الوطنـــي للتطعيم، 
حفاظـــًا علـــى حياتهـــم وتجنـــب تعريضهـــم 
لمخاطر صحية تحول دون نموهم على نحو 
سليم وآمن وصحي، مؤكدًا أن النيابة العامة 
بـــكل حـــزم  القانونيـــة  ســـتتخذ اإلجـــراءات 
لمساءلة المخالفين جنائيًا انطالقًا من دورها 

في حماية حقوق الطفل ورعاية مصالحه.

المنامة - النيابة العامة

توفير الدواء 9 يوليو المقبل بكميات تغطي 6 أشهر
أكــد المديــر العام لوكيل الشــركة البريطانيــة المصنعة لبخاخــات وقطور احتقان 
األنــف “أوتريڤيــن” شــيرين غبــران المنقطعة مــن صيدليات المملكة منــذ 15 يومًا، 
قــرب توفيــر أولــى كميــات بخاخ أوتريڤيــن بمختلف أنواعــه يوم 9 يوليــو المقبل، 
فيما سيتم توفير أكبر شحنة للبخاخات في مطلع شهر أغسطس المقبل، لتغطي 

الكميات الواردة حاجة الصيدليات على مدى 6 شهور قادمة.

وفـــي اتصال هاتفي لــــ “البالد” مع وكيل 
“أوتريڤيـــن”  األنـــف  بخاخـــات  شـــركة 
عـــزا غبـــران أســـباب الشـــح الحـــاد فـــي 
الرتفـــاع  بســـبب  المملكـــة،  صيدليـــات 
نســـبة الشـــراء لمـــن يعانـــي من مشـــاكل 
الربـــو وأعـــراض تهيج الجيـــوب األنفية 
والحساســـية الموســـمية، وحمى القش، 
والرشـــح والزكام، في غضون األســـابيع 

الثالثـــة الماضيـــة، وذلـــك بالتزامـــن مـــع 
موســـم تقلبـــات الطقـــس وتطايـــر الغبار 
إضافـــة  الماضييـــن،  األســـبوعين  فـــي 
نقـــص  جـــراء  البخـــاخ  كميـــات  لنقـــص 
كميات اإلنتاج من قبل المصنع بالمملكة 
المتحـــدة، وقلـــة تصديـــر الكميـــات فـــي 
اآلونـــة األخيرة مـــن الشـــركة األم، الفتًا 
إلـــى أن النقص الحاد يحـــدث ألول مرة 

زيـــادة  علـــى  حـــرص  حيـــث  بالمملكـــة، 
استيراد كميات قطور وبخاخ أوتريڤين 
لضمـــان عـــدم النقـــص حتى نهاية شـــهر 

مؤكـــدًا  الجـــاري،  العـــام  مـــن  ديســـمبر 
حرصـــه على عدم نقـــص البخاخات في 
الفترات المقبلة، حيـــث تم التواصل مع 
الشـــركة المصدرة في بريطانيا لضرورة 
رفـــع نســـبة تصديـــر كميـــات البخاخـــات 

للبحرين.
إلى ذلك، شـــهدت الصيدليـــات التجارية 
بالمملكـــة، اختفاء بخـــاخ احتقان األنف 
أوتريڤين الذي يســـتخدم لعالج أعراض 
احتقان األنف مؤقتًا، وهو يحتوي على 
التـــي  زايلوميتازوليـــن  الفعالـــة  المـــادة 
تصنـــف ضمن األدوية المضادة الحتقان 
وتهيـــج الجيـــوب األنفيـــة والحساســـية 

الموسمية.

فـــي  “البـــالد”  رصـــدت  وقـــد 
وقـــت ســـابق اختفـــاء بخـــاخ 
صيدليـــات  مـــن  أوتريڤيـــن 
لزيـــادة  أدى  ممـــا  المملكـــة، 
معاناة مرضى الربو وانســـداد 
حساســـية  وأصحـــاب  األنـــف 

الجيوب األنفية.
ويحـــذر األطباء مـــن اإلفراط 
في استخدام أوتريڤين لمدة 
تزيـــد عـــن 5 أيـــام، ألن كثـــرة 
لمشـــاكل  تـــؤدي  االســـتعمال 

االحتقـــان  منهـــا  صحيـــة 
البطانـــة  فـــي  المزمـــن 

المخاطية لألنف.

شيرين غبران

5301 طفل “معلَّق” بين المدرسة ورياض األطفال
15361 بحرينيًّا مرشًحا لاللتحاق بالعام الدراسي الجديد

كشـــفت إحصائيـــات رســـمية للمواليـــد 
فـــي مملكـــة البحرين عن وجـــود 5301 
طفـــل بحريني من مواليـــد الربع األخير 
من العام 2016، الذين سيشـــملهم قرار 
وزير التربية والتعليم للعام 2018 بعدم 
قبولهم لاللتحـــاق بالمدارس الحكومية 

للعام الدراسي 2022 و2023.
وبلغ عدد المرشـــحين لاللتحـــاق بالعام 
الدراســـي المقبـــل حســـب إحصائيـــات 
واألجانـــب  البحرينييـــن  مـــن  المواليـــد 
 15361 منهـــم  وطفلـــة،  طفـــال   20840
ا، في وقت سجل  ا و5479 أجنبيًّ بحرينيًّ
فيـــه مواليد الربـــع األخيـــر البحرينيون 
مولـــود   5301 عـــدد   2016 العـــام  مـــن 
بحريني بنسبة 35 % من مواليد العام.
ووضـــع القـــرار الـــوزاري مواليـــد الربـــع 
األخيـــر مـــن كل عـــام أمـــام 4 مســـارات 

تتمثـــل فـــي قبولهم بشـــكل اســـتثنائي 
لاللتحـــاق  الســـن  أولويـــة  بحســـب 
التســـجيل  أو  الحكوميـــة،  بالمـــدارس 
الخاصـــة  المـــدارس  بإحـــدى  المبكـــر 
وتحمـــل تكاليـــف الدراســـة، أو دراســـة 
ســـنة إضافية إثرائية بريـــاض األطفال 

خســـارة  أو  الخـــاص،  الحســـاب  علـــى 
العـــام  بـــدء  وانتظـــار  التعليـــم  فرصـــة 

الدراسي المقبل.
وتبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية للمـــدارس 
الحكومية من الطلبة المستجدين وفقًا 
آلخـــر تصريحـــات المســـؤولين بالوزارة 

ألـــف طالـــب مســـتجد، فـــي وقـــت   13
تسجل فيه المدارس الحكومية انتقال 
نحـــو 2000 طالب ســـنويًا من المدارس 

الخاصة إلى المدارس الحكومية.
ويستند قرار الوزارة بعدم قبول مواليد 
الربـــع األخير فـــي المـــدارس الحكومية 
إلـــى قانـــون التعليم الذي يجيـــز للوزير 
عدم قبول من لم يكمل ســـن السادســـة 
من عمره عند بداية العام الدراســـي في 

سبتمبر، حال عدم توفر الشواغر.
الطاقـــة  رفـــع  علـــى  الـــوزارة  وتعمـــل 
التعليميـــة  للمنشـــآت  االســـتيعابية 
مـــن خـــالل مشـــاريع إنشـــاء المـــدارس 
فـــي  الجديـــدة  األكاديميـــة  والمبانـــي 
خطـــة  ضمـــن  المحافظـــات،  مختلـــف 
إنشـــائية للـــوزارة تمتـــد مـــن 2020 إلى 

.2030

جانب من تسجيل الطلبة المستجدين )ارشيفية(
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صـــرح رئيس نيابـــة محافظـــة العاصمة 
بـــأن النيابـــة العامـــة أنجـــزت تحقيقاتها 
فـــي واقعة انتشـــار مقطـــع فيديو تظهر 
خاللـــه فتـــاة خليجيـــة في وضـــع مخل 
باآلداب العامة، وأمرت بإحالتها ومتهم 
آخر إلى المحكمة الصغرى الجنائية عن 
تهم إساءة استعمال أجهزة المواصالت 
الســـلكية والالســـلكية، واإلتيـــان بفعـــل 
بقصـــد  واالســـتيراد  بالحيـــاء،  مخـــل 
بـــاآلداب  مخلـــة  ألغـــراض  االســـتغالل 

العامة.
وأشـــار إلـــى أن النيابـــة العامـــة باشـــرت 
حيـــث  البـــالغ،  ورود  فـــور  تحقيقاتهـــا 
استجوبت المتهمة التي نشرت المقطع 
المصـــور، والتي أقرت بصحته وبقيامها 
بنشـــره، كما تم اســـتجواب المتهم الذي 
بـــاع المالبـــس التـــي ارتدتهـــا المتهمـــة 
خالل مقطع الفيديو، وأمرت بحبســـهما 
احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإحالتهما 

إلى المحكمة المختصة.

حبس متهَمين بسبب مقطع فيديو مخل باآلداب

ربط 37 مستودًعا ومرفأ لجميع الدوائر الجمركية
تسهيل انسيابية البضائع وتقليل زمن اإلفراج عن السفن التجارية

عقد مدير عام اإلدارة العامة للتفتيش واألمن الجمركي العميد عبدهللا الكبيسي اجتماًعا 
مـــع المديـــر التنفيـــذي لشـــركة BEYON Solutions التابعـــة لشـــركة البحريـــن لالتصاالت 

السلكية والالسلكية بتلكو سعد الراشد بحضور ممثلي من وزارة الداخلية وشئون 
الموانئ والمالحة البحرية بوزارة المواصالت واالتصاالت، وذلك لمناقشـــة 

عملية ربط المســـتودعات والمرافئ في كافة شـــبكات شؤون الجمارك 
بالتعاون مع شركة بتلكو الشركة الفائزة بالعطاء.

ويأتـــي هـــذا االجتمـــاع انطالقـــًا من الـــدور الحيـــوي الـــذي تقوم به 
شـــئون الجمارك في الرقابـــة وإدارة المنافذ الجمركية والذي يعتبر 
من الدعائم األساســـية في تسير التجارة الدولية وحماية المجتمع 
ومنـــع التهريـــب بمختلف أشـــكاله، باإلضافة إلى تطويـــر العمل في 

المنطقة اللوجســـتية، حيث جاء العمل على تطبيق فكرة الربط بين 
المســـتودعات والمرافـــئ الخاصـــة التي تقع ضمـــن الدوائـــر الجمركية 

والـــذي حددهـــا الفريـــق أول وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفة في قرار )33( لسنة 2009. وأشار مدير عام اإلدارة العامة للتفتيش واألمن 

الجمركي بأن هذا المشروع سيعمل على ربط أكثر من 37 مستودًعا ومرفأ لجميع الدوائر 
الجمركيـــة فـــي أنحاء مملكة البحرين كمرحلة أولى عبر شـــبكة شـــئون الجمارك في مركز 
العمليات الجمركية، والربط متاح لجميع المســـتودعات والمرافئ التي اســـتوفت شـــروط 

الترخيص للعمل في الدوائر الجمركية، حيث سيساهم في تسهيل اإلجراءات الجمركية 
التي تم تضمينها ضمن نطاق المشروع والذي يعكس مبدأ الشراكة المجتمعية من خالل 
تحمـــل المســـتودعات والمرافئ الخاصة تكاليف الربط مع شـــئون الجمارك، وذلك تطبيقًا 
لقرار وزير الداخلية رقم )51( لسنة 2016 بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة 
األمنيـــة والتي تأتي ضمن االشـــتراطات التي يجـــب توافرها لمنح ترخيص 
للعمل ضمن نطاق الدوائر الجمركية وهي توفير كاميرات في المنشـــئة 

وربطها مع شئون الجمارك.
الهـــدف  ســـيخدم  المشـــروع  هـــذا  أن  الكبيســـي  العميـــد  وأكـــد 
االســـتراتيجي األول من الخطة االســـتراتيجية 2024-2021 وهو 
“مواصلة بناء الشـــراكة ومتابعة تنفيذها من الجهات ذات العالقة 
فـــي المنافـــذ لتحقيق نمـــو اقتصادي مســـتدام” و”ضمـــان االتصال 
الفعـــال مـــع الشـــركاء والعمـــالء” والذي ســـيثمر في تقديـــم خدمات 
عبـــر المنافذ الجمركية بهدف تســـهيل اإلجراءات المتبعة وانســـيابية 

البضائع في المنافذ وتقليل زمن االفراج عن البضائع والسفن التجارية.
من جانبه، أكد الراشـــد حرص الشـــركة على تطوير الخدمات المقدمة من قبلها 
للقطاعـــات الحكوميـــة والتي تعد أحد الشـــركاء الرئيســـيين لها في مملكـــة البحرين التي 
تتطلـــع مـــن خالل هذا المشـــروع إلـــى أن تكون بوابـــة للعديد من المشـــاريع التي ُتعقد مع 

وزارة الداخلية والجهات الحكومية.

المنامة- وزارة الداخلية

حساسية “الغبار” وراء اختفائه من الصيدليات... وكيل “أوتريفين” لـ ^:

حسن عبدالرسول



البحرين  بجامعة  والطالب  والموظف  االجتماعي  الناشط  أعلن 
لالنتخابات  مــجــددا  مستقالً  الترشح  عزمه  عــن  إبــراهــيــم  علي 
البلدية المقبلة عن الدائرة الحادية عشرة في المحافظة الشمالية.

 2014 العام  في  االنتخابي  المعترك  خــاض  قد  إبراهيم  وكــان 
مقعدها  لنيل  الحظ  يحالفه  لم  ولكن  الثانية،  للجولة  ووصــل 
المركز  ونــال  الماضية  االنتخابات  في  التجربة  فعاود  البلدي، 
الثالث من نسبة أصوات أهالي الدائرة، معاودًا التجربة من خالل 

الترشح في االنتخابات المقبلة 2022. 
ــبـــالد” أن لــديــه خــبــرة ســابــقــة فــي خــوض  ـــ “الـ وأكــــد إبــراهــيــم ل
االنتخابات والترشح، وأن النية معقودة لشغل مقعد الدائرة في 
وطرق  التحتية  البنى  وتحسين  البلدي  بالعمل  النهوض  سبيل 

المحافظة إلى جانب إدارة الملفات البلدية العالقة.
وعن إصراره على معاودة الترشح شدد إبراهيم على أن العمل 
وحلحلة  به،  للنهوض  حيوية  أفكار  إلى  بحاجة  يزال  ال  البلدي 
البلدي  المجلس  تطعيم  بــأن  اعتقاده  عن  معربا  ملفاته،  جميع 
بالعناصر الشبابية أمر في غاية الضرورة، ذاكرًا أن الشباب أكثر 

حيوية وحركة وإصرارا خصوصا ميدانيا.
وتابع أن أحد أهم أسباب ترشحه هو  االستياء العام من المجلس 
الحالي وعدم حلحلته العديد من الملفات التي تهم األهالي، مثل 
ملف الصرف الصحي وترميم الشوارع وتطوير البنى التحتية، 
مؤكدا عدم وجود أي حل  جذري لتلك المشكالت العالقة، مشيرا 
فــوزه،  الــدائــرة في حــال  أهالي  أنــه سيتواصل ميدانيا مع  إلــى 

ليطلع عن كثب على أهم المشكالت التي تؤرقهم.
وأردف أن برنامجه شامل ومتكامل ويتضمن رؤى حقيقية 
وكــذلــك  متكاملة  واســتــراتــيــجــيــة 
تضمن  زمــنــيــة،  مــالــيــة  خططا 
ــدي  ــلـ ــبـ ــمــــل الـ ــعــ ــ ســــرعــــة ال

بالمحافظة.
يذكر أن الدائرة الحادية 
عــــشــــرة بـــالـــمـــحـــافـــظـــة 
مدينة  تشمل  الشمالية 
حمد )الجزء الشرقي من 
الدوار السابع إلى الدوار 
بــالــمــجــمــعــات   )  21
اآلتية:  السكنية 
 1216-  1215-
 1213-1211-
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موظف وطالب بجامعة البحرين: 
سأعاود الكرَّة بمدينة حمد

البلدي ورشة  المحرق  نظم مجلس 
عمل تعريفية بالعمل البلدي، قدمها 
المرباطي،  غـــازي  المجلس  رئــيــس 
الساعي،  عبدالحميد  السر  وأمــيــن 
المواطنين  من  عــدد  منها  واستفاد 
هو  مــا  على  التعرف  فــي  الراغبين 
في  البلدية  المجالس  مــن  متوقع 

حال نجاحهم في االنتخابات.
التاريخية  المحاور  الورشة  تناولت 
واإلداريــة  واالجتماعية  والقانونية 
ــث رئيس  الــبــلــديــة، وحـ لــلــمــجــالــس 
إلــى  المترشحين  جميع  المجلس 
الـــتـــعـــرف عــلــى تـــاريـــخ الــمــجــالــس 
في  ودورهــا  واختصاصاتها  البلدية 

تسيير الحياة العامة في المملكة. 
وبــــــدأ رئـــيـــس الــمــجــلــس بــتــقــديــم 
بالمجالس  العام  التعريفي  المحور 
بــتــجــربــة مملكة  مــشــيــًدا  ــبــلــديــة،  ال
حيث   ،1919 عـــام  مــنــذ  الــبــحــريــن 
انطلق العمل البلدي متزامًنا وداعًما 
والشرطة  الحديث  التعليم  لمسيرة 
دول  البحرين  وسبقت  النظامية. 
الــمــنــطــقــة فـــي هـــذا الـــصـــدد، حيث 
استفادت الدول الشقيقة من تجربة 

المملكة وخبرتها في هذا الصدد.
ــاع  ــاول الــمــحــور الــثــانــي األوضـ ــن وت
القانونية والمالية للمجالس البلدية، 
مــــؤكــــًدا أهـــمـــيـــة مــعــالــجــة الــخــلــل 

الحاصل في هذا الخصوص. 
وقال إن الحصول على الصالحيات 
البلدية يجب أن يكون من أولويات 

ــث إن  ــيـ ــالـــس الـــبـــلـــديـــة، حـ ــجـ ــمـ الـ
المجالس شبه منزوعة الصالحيات 
في  الــشــعــب  سلطة  تمثل  أنــهــا  مــع 
الشؤون المحلية، ومنوط بها صالح 
وضع  إلــى  داعًيا  المواطنين،  حياة 

المجالس  الالزمة إلعطاء  الضوابط 
ــتــصــرف  صــالحــيــة االســـتـــقـــالل وال
المالي، وهو حق للشعب بموجب ما 

نص عليه القانون.
تحدث  االجــتــمــاعــي،  المحور  وفــي 

المرباطي عن دور المجالس البلدية 
في إطالق مشروع المكرمة الملكية 
إلعادة بناء البيوت القديمة واآليلة 

للسقوط. 
تنمية  مشروع  المرباطي  شرح  كما 

ــقــرى )الــتــرمــيــم( وأسهب  الــمــدن وال
وتفاصيله  المشروع  شــروط  بشأن 
المشروع  هذا  إن  وقال  وتحدياته، 
للمجالس  المهمة  المكتسبات  ضمن 

البلدية. 

جانب  في  حديثه  المرباطي  وتابع 
إن  وقــال  المواطنين،  مع  التواصل 
ــاس فــي نجاح  الــتــواصــل هــو األســ
ــمــجــالــس  ــي ال تــمــثــيــل األهــــالــــي فــ
بعدم  المترشحين  ونصح  البلدية. 
اآلخرين،  المترشحين  مع  التصادم 
بين  التعاون  هــو  الــهــدف  يكون  بــل 

الجميع.
ــا تــــنــــاول الـــســـاعـــي مــحــور  ــعـــدهـ بـ
ــر الــمــجــلــس  ــانـــة ســ ــأمـ الـــتـــعـــريـــف بـ
البلدي والتي تمثل الكادر الوظيفي 
وأعطى  البلدي.  للمجلس  المساند 
ومكوناته،  الهيكل  عن  وافية  فكرة 
العمل  نجاح  فــي  الموظفين  ودور 
البلدي كل في مجال تخصصه وما 

يقوم به من مهام. 
وركز على الجانب اإلعالمي ودوره 
البلدي، كما تطرق  العمل  في نجاح 
الساعي إلى تفاصيل العمل اإلداري 
الــلــجــان،  وعــمــل  الــبــلــدي  بالمجلس 
من  الطلبات  رفــع  آلية  إلــى  إضــافــة 
المختصة،  للجهات  األعــضــاء  قبل 
ــتــي تــمــر بــهــا هــذه  ــمــراحــل ال ــا ال ومـ
على  الحصول  حين  إلــى  الطلبات 

الرد من الجهة المعنية.
وفـــي الــخــتــام تــم تــقــديــم شــهــادات 
الكرام  الــورشــة  حضور  إلــى  الشكر 
للمحتوى  استحسانهم  أبــدوا  الذين 
الــمــقــدم، مــشــيــديــن بــهــذه الــمــبــادرة 
الفريدة التي تهدف لتوعية المقبلين 
على الترشح لمقعد المجلس البلدي 
وتثقفيهم حول آلية عمل المجالس.

تعرف على بعض المترشحين البلديين المتوقعين بالمحرق
المجلس البلدي ينظم دورة تعريفية لهم

مريم عيسى وفاطمة عيسى غازي المرباطي وأمين سر المجلس

محفوظ: ال للمهاترات... ونعم للجدية واالبتكار
سأستخدم جزءا  كبيرا من مكافأتي للعمل الخيري... مرشح جديد بدائرة زينب

رابع مترشح نيابي بدائرة رفاع فيوز وجنوب “الشرقي”
تغطي الصخير والدور وعسكر وجو والدور وعوالي

أعلن أحمد الفالسي البالغ من العمر 53 
عاًما عزمه الترشح للمقعد النيابي عن 
الجنوبية  بالمحافظة  الثامنة  الــدائــرة 
في االنتخابات المقبلة، علًما أن الدائرة 
يــشــغــل مــقــعــدهــا فــي الــوقــت الــجــاري 
البوعينين،  السيسي  محمد  الــنــائــب 
 63.26 3984 صوتا بنسبة  بـ  الذي فاز 

 .%
ــفــــالســــي، بـــلـــغ عـــدد  ــ وإلــــــى جـــانـــب ال
الدائرة لغاية  المترشحين لشغل مقعد 
وســيــدة  الــتــمــيــمــي  بـــدر  هـــم:   ،3 اآلن 
والفنان عبدهللا  األعمال مريم يوسف 

ــــرة تضم  ــــدائ ال الــعــلــم أن  ســـويـــد، مـــع 
 ،615  ،614  ،613 التالية:  المجمعات 
 ،911  ،909  ،907  ،636  ،635  ،616

 ،950 ،949 ،948 ،946 ،945 ،943 ،942
 ،958 ،957 ،955 ،954 ،953 ،952 ،951
 985 ،983 ،982 ،981 ،965 ،960 ،959

جو،  عسكر،  الـــدور،  الصخير،  وتغطي 
رفــاع  الشرقي،  الــرفــاع  جنوب  الـــدور، 

فيوز وعوالي.
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بدر التميمي  عبدالله سويد  مريم يوسف أحمد الفالسي 

زينب 
عبداألمير

المهتم  الــنــاشــط االجــتــمــاعــي  أعــلــن 
ومساعدة  البشرية  بالتنمية 
ــن عـــمـــل،  ــ ــن عـ ــيـ ــثـ ــاحـ ــبـ الـ
ــر مــــحــــفــــوظ لــــــ  ــفــ ــعــ جــ
“الـــــبـــــالد” عــــن عــزمــه 
الدائرة  عن  الترشح 
بمحافظة  السابعة 
التي  و  العاصمة 
تــشــمــل الـــكـــورة، 
جرداب  جدعلي، 
ــة و  ــ ــ ــف ــ ــاصــ ــ ــ ــن ــ ــ وال
ــات  ــ ــ ــع ــ ــ ــم ــ ــجــ ــ ــ ــم ــ ــ ال
التالية:  السكنية 
 ,729  ,721  ,709

 .816 ,733
مـــحـــفـــوظ   وصـــــــــرح 
ــأنـــه ســيــعــمــل بــجــديــة  بـ
وســيــوظــف االبـــتـــكـــار إلــى 
على  اهتمامه  تسليط  جانب 
وتجنب  المشتركة  الــفــوائــد 
الــمــهــاتــرات واالســتــعــراضــات 

غير المجدية.

ــدور  ــ ــن الـ ــه فـــضـــال عــ ــ وأوضــــــــح، أنـ
الــتــشــريــعــي الــــذي ســيــقــوم بـــه في 
حـــال كــســب فــي االنــتــخــابــات، فــإن 
اهـــتـــمـــامـــاتـــه ســتــتــركــز عـــلـــى رفـــع 
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن 
ــن خـــالل  ــ وإيـــــصـــــال مـــطـــالـــبـــهـــم مـ
األبــرز  ولعل  عــدة  ملفات  مناقشته 
وتطوير  الــعــاطــلــيــن  تــوظــيــف  منها 
ــى جــانــب  ــ ــبــحــريــنــي إل الـــمـــوظـــف ال
تطوير وتنويع الخدمات اإلسكانية، 
ودعم األسرة، وعمل مراجعة شاملة 
أصحاب  على  الــمــفــروضــة  لــلــرســوم 
للتعليم  رؤية جديدة  العمل، وخلق 
بتخصيص  والــمــطــالــبــة  ــتــدريــب  وال

عالوات لطلبة الجامعات.
على  سيعمل  بــأنــه  مــحــفــوظ  وأكـــد 
األهالي،  مع  المشترك  العمل  تعزيز 
بــاســتــخــدام جـــزء كبير من  ــدا  واعــ
الـــمـــكـــافـــأة لـــدعـــم الــعــمــل الــخــيــري 
ــانـــب الــتــعــهــد  والـــتـــطـــوعـــي إلــــى جـ
بــحــضــور تــقــيــيــم ومــحــاســبــة أمـــام 

أهالي الدائرة كل ستة أشهر. 
بمحافظة  السابعة  الدائرة  أن  يذكر 

الحالي  الوقت  في  يمثلها  العاصمة 
النائب زينب عبداألمير التي كسبت 
 3092 محرزًة   2018 انتخابات  في 
لصالح  صــوتــا   1644 مقابل  صــوتــا 
 65.29 بــنــســبــة   ــمــوســوي  ال عــفــاف 
 %  34.71 مــقــابــل  األمــيــر  لعبد   %
للموسوي وفي الوقت الحالي ترشح 
خليفة،  ابتهاج  من  كل  الــدائــرة  في 
أمل محمد ورباب شمسان، ومجدي 

النشيط إلى جانب محفوظ.

جعفر محفوظ
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المحرق - مجلس المحرق البلدي

خالد صالح إبراهيم المطوعسمير الكواريزهرة رحيميمرشح بلدي متوقع

ملفات عالقة... واستياء من 
المجلس البلدي الحالي



؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

إلدارة الممتــــــــلكات
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يسرى سعيديمستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات
Yosra Saidi
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محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar
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علــــي حميـــــــــــد
Ali hameed
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أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 
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بـــــــاراث
Barath
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محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh
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سيد طه حميد
Sayed taha hameed
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري
لفرع في شركة دار الوسط للنشر والتوزيع ش.م.ب )مقفله(                                       

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه  تقدم إليها شركة دار الوسط 
للنشر والتوزيع ش.م.ب )مقفله( المسجلة بموجب القيد رقم 48339 طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم 1 
من :  شركة دار الوسط للنشر والتوزيع ش.م.ب )مقفله(                                                                                                   
 DAR ALWASAT FOR PUBLISHING AND DISTRIBUOTION   

                    )B.S.C )CLOSED
                      DAR ALWASAT CO B.S.C CLOSED - إلى : شركة دار الوسط  ش.م.ب  مقفله
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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 
والمسجلة  العريض(  محمد  عبدالجبار  )فوزي  للسيد/السيدة  والمملوكة  الغذائية(  للمواد  بحرين  )شان 
المذكور وتحويله الى  الفردية(  التجاري )المؤسسة  المحل  القيد رقم )59218-3(، بطلب بيع  بموجب 
)ذ.م.م( برأسمال وقدره )3000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 

عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)FAWZI ABDULJABBAR MOHAMED ALORAYEDH( بنسبة )1(% 

)MUSTAQE AHMMAD( بنسبة )79(%
 )IFTEKHAR AHMED( بنسبة )20(%

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 :23/06/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022- 87982 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : سيف مبارك سيف العجمي

االسم التجاري الحالي : المهندس للصيانة
االســـــم التجـــاري الجديد : بروكر للعقارات الدولية

قيد رقم: 49599-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

النسر االحمر للمقاوالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم 141998

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة النسر 
الشركة  تصفية  بطلب   ،141998 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للمقاوالت  االحمر 

تصفية )اختيارية( وتعيين السادة سامي ميرزا طاهر حسين التحو مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

سامي ميرزا طاهر حسين التحو
 39228834

SAMI@REDLINEBH.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشزن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(

وتحويله إلى شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها 
ورثة مالك المؤسسات الفردية المسماة )ميجور للمقاوالت والمحيطات الخمسة 
للتجارة( والمملوكة للمرحوم السيد علي هاشم حسين شرف والمسجلة موجب 
القيد رقم 5-6437 و 7-6437، بطلب بيع المحل التجاري المذكور وتحويله 
إلى شركة تضامن بحرينية برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني، وذلك بتنازل 
كافة أصول وموجودات  الفردية( عن  )المؤسسة  التجاري  المحل  ورثة مالك 

واتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
سهيد جعفر حسن المهدي بنسة 90 %

MUSTAFA ABEDIN BAHRAINWALLA بنسبة 10 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة )نوفاكابس ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )TOMY GEORGE ( باعتباره المصفي القانوني لشركة 
إشهار  طالبا   ،)113849( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م(،  )نوفاكابس 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ال ماديرا لألكالت الشعبية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 146032
بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الشعبية  لألكالت  ماديرا  ال  في شركة  الشركاء  قرار  على  بناء   
القيد رقم 146032، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة / يحيى سلمان عبدهللا احمد 

الخباز مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة رقم 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام  2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي: عنوان المصفي: يحيى سلمان عبدهللا أحمد الخباز
hard_target81@hotmail.com  -  35566419

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسٔيولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المٔوسسة الفردية المسماة )شركة ذات مسٔيولية محدودة( والمملوكة للسيد/السيدة )السيد 
 ،)70910-3  /  70910-2( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  كاظم(  علوي  منصور  علوي 
ذات  )شركة  إلى  القيد  وتحويل  المذكور  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب 
المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   )2000( وقدره  برٔاسمال  محدودة(  مسٔيولية 
التجاري  المحل  والتزامات  وموجودات  ٔاصول  كافة  جزء  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
)السيد علوي منصور علوي كاظم( بنسبة )50( %

)حوريه مهدي عبدهللا هاشم( بنسبة )50( %

تاريخ : ٢٣/٦/٢٠٢٢
CR2022- 95124 إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد/ حسن صالح ماشاء هللا محمد حاجي بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيدة / مريم احمد علي عباس الحالل.

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: فل مون للمالبس الجاهزة
رقم القيد: 149602 -1

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 41776 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدهللا عبدالعزيز عبدالحميد اسماعيل

االسم التجاري الحالي : تربل ٔا برقرز
االســـــم التجـــاري الجديد : ايه ايه ايه برقرز

قيد رقم: 145689-1

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

القيد : 74988  التاريخ : 2022/6/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )69241( لسنة 2022

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة شركة كي بي للصناعات البتروكيماوية ذ م م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة شركة كي بي للصناعات البتروكيماوية ذ م م المسجلة بموجب القيد رقم 74988، 

طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة كي بي للصناعات البتروكيماوية ذ م م

الى شركة في كي بي للصناعات البتروكيماوية ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 146964
 التاريخ : 2022/6/23

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )93580( لسنة 2022
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ثأير للشيشة والتبغ ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م  للشيشة والتبغ  ثأير  السادة اصحاب شركة 
الى  ذ.م.م  والتبغ  للشيشة  ثأير  من  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،146964

ايمي ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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Vacancies Available
MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM  

DISCOVER ISLAM SOCIETY 

has a vacancy for the occupation of

  PREACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 39441716  or  aqeelnaji28@gmail.com

TREE OF LIFE REAL ESTATE MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact

 66601855  or  TREEOFLIVE78@GMAIL.COM 

THE CHICKYMAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38810517  or  ravir7880@gmail.com 

MALIHAT ALARAB FURNITURE UPHOLSTERY AND CURTAIN MAKING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38899995  or  MALIHATALARAB15@GMAIL.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 

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

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.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 

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 

ALNEDHAM UPHOLSTERY & CURTAINS 

has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 

 suitably qualified applicants can contact

 39456525  or  nez007yes@yahoo.com 

Falafel Shaban Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17258582  or  fusion@batelco.com.bh 

FALCON ISLAND CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com 

KAZANOFA COLDSTORR 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37720166  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

RAMZANA JEWELLERS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39900786  or  ISHTIAQTRAMBOO@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

FREELAND TRADING AND CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17754695  or  GIRISH@FREELANDTRADING.COM 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

SKY HI INTERNATIONAL AIR CONDITTIONING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

YOR MOTOR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17556446  or  YOR_MOTOR@OUTLOOK.COM 

AL MAHABA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77116311  or  ALMAHABA.EST@GMAIL.COM 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

Al nabeel cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39897070  or  ALNABLEY@GMAIL.COM 

AYAAN GATE ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

AL MAZRAH MARKET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17643970  or  ABC51854@GMAIL.COM 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17789788  or  HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

Creative World Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39631928  or  SARAHAMAD2009@YAHOO.COM 

RAMEE ROSE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17616167  or  hrg.bh@rameehotels.com 

NOOR BUKHSH TEXTIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33496351  or  anayatabdulhameed@yahoo.com 

AL NABA EQUIPMENT RENTAL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32144200  or  BATOOLALJAMRIO@GMAIL.COM 

AL NABEEL JEWLLERY DESIGNER 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

SIMPLEX AL MOAYYED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Bahrain Apparel Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39956715  or  SHYNAC@APPARELUAE.COM 

ALAM FASHION BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39775699  or  STORIBAHRAIN@GMAIL.COM 

OYOUN CAR SPRRE PARTS AND ACCOOSERIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39955010  or  YALMADANY616@GMAIL.COM 

NASS MARINE SERVICES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AL MONASEQ GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33758965  or  ALQAHTANI-7@HOTMAIL.COM 

ALSAWARI CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39666154  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

ALSUDAQA FOR COMPUTER & SATELITE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36457754  or  Ebrahimisa@outlook.com 

WISH GATE FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39064483  or  BB4411BB@HOTMAIL.COM  

 MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

ALMANSOORI CATERING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17622495  or  finance.bgf1@gmail.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

MINAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33858864  or  ali.khalid393774@gmail.com 

GEEPAS MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALKHUNAIZI ALUMINIUM FABRICATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33598768  or  ALFURSAN7SERVICES@GMAIL.COM 

GARAGE WISH GATE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34588668  or  fkcd2018@gmail.com 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

DILMON PALMS REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17712060  or  DILMONPALMS@GMAIL.COM 

ZENITH CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 17680558  or  ALKHAJAWAFEEQ@GMAIL.COM 

CISCO BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 66614815  or  mohaabda@cisco.com 

ENOVA ENERGY AND FACILITIES MANAGEMENT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17564855  or  FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Hayat Communication Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17180366  or  HJUMA@HAYATCOMM.NET 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

Hi look gents salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33303200  or  FATMA-DANIAL@LIVE.COM 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Al Hekma International School Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36753338  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

BU ALI SPICE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17684885  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

Opal Welding Blacksmith and Fabrication Workshop 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 33146336  or  MOHAMED5M5@HOTMAIL.COM 

Elaf Gulf Mobile 6 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39138755  or  FARUQESANTOS@GMAIL.COM 

MAHAM INTERNATIONAL CO. (MAHAMCO) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39002288  or  mohdalshoala@gmail.com 

TONI AND GUY HAIRDRESSING 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 39400083  or  NAWALJOZ@BATELCO.COM.BH 

AL ZAHRAA Palace FOR Building Solutions 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38330277  or  alzahraa.palace@gmail.com 

FAWAL ALFKHARAH SANDAWICHES AND JUICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

فريدج للتكنولوجيا ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 1-138993

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم 
إليها شركة (إس فريدج للتكنولوجيا ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
السادة  اختياريةوتعيين  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،1-138993

ناصر عبدالوهاب ناصر العسوميمصفيا للشركة.
عنوان المصفي:  ناصر عبدالوهاب ناصر العسومي

abdulrahman.ajoor@gmail.com   -   38886222

التاريخ: ١٩/٦/٢٠٢٢
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -   إدارة التسجيل

CR2022-86959 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن خلف احمد خلف

االسم التجاري الحالي : كفتريا ادم ذ.م.م
االســـــم التجـــاري الجديد : تشيكين فاكتوري ذ.م.م

قيد رقم: 33328-6

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-95220 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : دالل ابراهيم جاسم حسن زويد

االسم التجاري الحالي : دالل ابراهيم جاسم حسن زويد )118670(
االســـــم التجـــاري الجديد : وانتس ٔاونالين

قيد رقم: 118670-1

التاريخ: 23/6/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

CR2022-95167 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدالحكيم صالح يوسف ابراهيم

االسم التجاري الحالي : مطعم ومشويات عمي اسحاق
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم ومشويات التيل

قيد رقم: 35813-3

التاريخ 2022-06-23
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

CR2022-93006 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ابراهيم خليل ابراهيم خيري

االسم التجاري الحالي : وافل جيكز
االســـــم التجـــاري الجديد : ٔاديان الجديدة لصبغ السيارات

قيد رقم: 48343-20

التاريخ :23/6/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   - إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-94345 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : نجاة حبيب جاسم احمد العرادي

االسم التجاري الحالي : العرين للحلويات
االســـــم التجـــاري الجديد : العرين لألغذية والتجارة

قيد رقم: 70595-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تحول شركة تضامن بحرينية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت شركة 
الشرق االوسط لقطع الغيار شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 
21907 ، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة بكامل فروعها من 

شركة تضامن بحرينية إلى )شركة ذات مسٔيولية
محدودة( لتصبح مملوكة لكل من :

السيد باقر مهدي محسن فضل بنسبة 40 %
السيد سلمان مهدي محسن فضل بنسبة 40 %
السيد علي مهدي محسن فضل  بنسبة 20 %
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15 الجمعة 24 يونيو 2022 - 24 ذو القعدة 1443 - العدد 5001 Vacancies Available
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

  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

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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 

JARIR MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17212572 

Fatima documents clering 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33676669  or  SHERY_AMA@HOTMAIL.COM

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

JANAT DELMON CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39842912  or  ALII_4000@HOTMAIL.COM 

YOUNIS STAR BURGER 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 33284555  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

Ocean fair Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000949  or  AE.ALMANNAI@GMAIL.COM 

THE SEA LOOP  RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 36998883  or  ALROOMI71@HOTMAIL.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

VICINITY MARINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39462489  or  info@vicinitymarinetrading.com 

FUTURE GENERATIONS STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34339005  or  FUTURE.STATIONERY@GMAIL.COM 

CREPELE CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  alanood@alshammarygroup.com 

Alredha tourist transport 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700680  or  ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM 

RAFAQAT OFFICE MOVING TRANSPORTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 34344537  or  lvservices.bh@gmail.com 

AL ALAYAN CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33198988  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

Seven Star Sweet Water 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33764045  or  MUSARATIZATULLAH@GMAIL.COM 

Stars Sky Car Polishing 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33194937  or  MRS1982HSN@GMAIL.COM 

GOLD GULF CONTACTING company partnership owned by hasan abdulre 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

ORANGE SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17644700  or  MAHMOOD@ORANGE-BH.COM 

Noodle wok wll 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36148557  or  SINANKHATIB@GMAIL.COM 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

Abo Rayan Electrical workshop 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33274279  or  LMRA7409@GMAIL.COM 

AR Rahman Electronic W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

AJ Brothers Management WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 33125308  or  JOY_DS85@YAHOO.COM 

TRANSWORLD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 36361331  or  ALOMARGAHANIM@YAHOO.COM 

LUXURY CENTER FOR AWNINGS AND BLINDS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33071783  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 

 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM  

 Nadeen School W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17728886  or  INFO@NADEENSCHOOL.COM

AL RAED MAINTENANCE TOUCH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33338561  or  rmtco17@gmail.com 

Al Sada  Furniture W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33118444  or  ALSADAANWAR@GMAIL.COM 

BU TAMEM SCRAB FOR BUYING AND SELLING USED GOODS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36698585  or  BOTAMEM55@GMAIL.COM 

HANSCO MANAGEMENT CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 32138138  or  MOHDSHARIF849@HOTMAIL.COM 

SMILE  HOME  SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33463888  or  MANAGEMENT@SMILEHOME.COM 

Gulf Tashbeeq Infotech Solutions W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 16636636  or  ADMIN@GTSGROUPINTERNATIONAL.COM 

DISCOVER WORLD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38154707  or  ZOHAIB.RAFI2007@GMAIL.COM 

BAHRAIN RIDGE BUILDING MATERIALS & CONTRACTING SERVICE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35611928  or  ALABER1@HOTMAIL.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

  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

  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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 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 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  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

  ANALYST(OPERATIONS RESEARCH) 

 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 

HASAN AHMED ALI SALMAN(MASOOD/7725) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

NEEDLE POINT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 35044017  or  AMINRUHUL1134@GMAIL.COM 

Munveedu Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36886550  or  munveedurestaurant@gmail.com 

AL SALAAM GENTIS TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39632552  or  ABOROQAYA357@GMAIL.COM 

REEML  BEAUTY SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17645777  or  FGROUP.BH@GMAIL.COM 

Skyscrapers Cleaning & Maintenance Company w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  vijayanmm1954@gmail.com 

Al Kwar Kitchen W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66669996  or  ARAHMAN@CLANPARTNERS.COM 

DTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  FINANCE@DTS.BH 

DROPS SWEET WATER W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877218  or  INFO@DROPSBAHRAIN.COM 

Tabarak Pharmcy co  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17680736  or  HATEM_SAAD98@YAHOO.COM 

Blue Diamond  Air Conditioning W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36370502  or  BLUEDINFO@GMAIL.COM 

HIRA CAR CARE CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33179571  or  jifrajafar@gmail.com 

ORATHAI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17680509  or  UMALOOY.79@GMAIL.COM 

Orange Flower  For Landscaping And Flowers 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37738111  or  ORANGEFLOWER.BH@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 

PUREPRO FILTERS COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33912912  or  YAMENEBRAHIM623@GMAIL.COM 

AL ADIBA CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32363735  or  S.K.MEHENAZ8659@GMAIL.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 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM  

 THE MERCHANT HOUSE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17656666  or  steve.olweny@themerchanthouse.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 

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 

OLYMPIA HEALTH AND FITNESS CENTER W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 

 suitably qualified applicants can contact

 17727198  or  ADMIN@ALIREZA-GROUP.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 

NAMAREQ 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39669960  or  AHALMADANI@HOTMAIL.COM 

HAPPY CLIENT INTERIOR DECORE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66953972  or  MDRAMJANMDRAMJAN845@GMAIL.COM 

GOLDEN IDEAS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36409850  or  ABBASSWAR2@GMAIL.COM 

AL HIMSH CONSULTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33133187  or  ALHIMSHNAIF@GMAIL.COM 

AL HANOUF FOR FRESH VEGETABLES AND FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39311727  or  ALI339761@GMAIL.COM 

SUSHI YA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39922266  or  sushiya.bh@gmail.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 

ASM GLOBAL BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39666223  or  HALSHEHABI@ASMGLOBAL.COM 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33007451  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

Slider Station W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

DAR ALYEMAEN REALSTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 66349666  or  fd66349666@gmail.com 

M.S ELECTRICAL REPAIR CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36266815  or  MORSHADALOM5566@GMAIL.COM 

AJK contracting co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33153325  or  AJK_CONTRACTING88@OUTLOOK.COM 

Columbia Laundry 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  UMM-HATIM@OUTLOOK.COM 

ARAK BODY WORKING AND PINTING 

has a vacancy for the occupation of

  PANEL BEATER 

 suitably qualified applicants can contact

 17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM 

ARAK BODY WORKING AND PINTING 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM 

AL ANOUD FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37147155  or  ALWEILMOHAMMAD@GMAIL.COM 

AL WISAM SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17699595  or  Ammar.Ashraf@awis.edu.bh 

Super line garage Est 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66640302  or  ALAA.ENGINEER11@GMAIL.COM 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33007451  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

SHAWARMINATOR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33450050  or  iskooheji@gmail.com 

ISHBILIA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39727474  or  JAMEEL@VINTAGECONSULTANTS.COM 

GULF TECHNICAL TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17411287  or  ADELABDULGAFFAR72@GMAIL.COM 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33007451  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

ISHBILIA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39727474  or  JAMEEL@VINTAGECONSULTANTS.COM 

CLEAN CUBE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contact

 36446708  or  SATHEESAN@CLEANCUBEBAHRAIN.COM 

Muhammad Aazan Fabrication Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33510303  or  ALIRASHEED201217@GMAIL.COM 

RANEEN CAR VISION ACCESSORIES AND CAR CARE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17424242  or  zayani1@batelco.com.bh 

ARAK BODY WORKING AND PINTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM 

AHMED AL ABRI TRADING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33666613  or  MOHSENMAJEED@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

11.11 MAKE A WISH RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 66666429  or  MO.A.RAHMAN@HOTMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

A.J CONTRACTING & MANAGEMENT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17672088  or  JEHANGIR.BH@GMAIL.COM 

TDL BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 38084044  or  Michael.Grace@ensignenergy.com 

Eiz Al Sham Shawarma 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33327003  or  OMEGA00073@GMAI.COM 

AL QAMAR TEXTILES TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17252789  or  SALMAN_JANAHI@HOTMAIL.COM 

BASHAR ALAYYAM GEARBOX SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34095601  or  M.BASHARAT@LIVE.COM 

AHMAD RAZA CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35576972  or  SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM 

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33795726  or  ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM 

GOLD RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17458679  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 
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بيروت ـ وكاالت

حــصــل نــجــيــب مــيــقــاتــي عــلــى عـــدد كــاف 
اللبناني  البرلمان  نواب  من األصــوات من 
في  الخميس،  لـــلـــوزراء،  رئيسا  لتعيينه 
جــديــدة  حــكــومــة  لتشكيل  صعبة  مهمة 

يظل تفاقم األزمة المالية.
القصر  إلـــى  ميقاتي  اســتــدعــاء  تــم  وقـــد 
بحضور  بالتشكيل،  لتكليفه  الجمهوري 

رئيس البرلمان نبيه بري.
54 صوتًا من أصل  وحصل ميقاتي على 
أجراها  التي  االستشارات  في  نائبًا،   128

الرئيس ميشال عون.
الخميس،  أمــس  اللبناني،  الرئيس  وبــدأ 
النيابية  الــكــتــل  أعــضــاء  مــع  ــاورات  ــشـ مـ
بــعــد  ــد  ــ ــدي جــ وزراء  ــيــــس  ــ رئ ــتــســمــيــة  ل

الشهر  جــرت  الــتــي  النيابية  االنــتــخــابــات 
الماضي.

ومع وجود انقسامات عميقة بين النخبة 
على  المعتقد  فمن  لــبــنــان،  فــي  الحاكمة 
صعوبة  سيجد  ميقاتي  أن  واســع  نطاق 
في تشكيل حكومة، مما يتسبب في شلل 
المتفق  اإلصـــاحـــات  يعيق  قــد  ســيــاســي 
لإلفراج  الدولي  النقد  صندوق  مع  عليها 

عن المساعدات.
تــزداد  أن  وسياسيون  محللون  ويتوقع 
بسبب  تعقيدًا؛  الحكومة  تشكيل  عملية 
بشأن من  األفــق  يلوح في  الــذي  الصراع 
تنتهي  عــنــدمــا  عــــون،  الــرئــيــس  سيخلف 

واليته في 31 أكتوبر المقبل.

تكليف نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة اللبنانية

عواصم ـ وكاالت

بعد تعثر المحادثات الليبية بالقاهرة 
في التوصل إلى توافق على عدد من 
الملفات الخافية على رأسها شروط 
المقبلة،  االنــتــخــابــات  فــي  الــتــرشــح 
أعلنت المستشارة األممية ستيفاني 

بين  سيجمع  لقاء  عن  ويليامز، 
عقيلة  الــبــرلــمــان  رئــيــســي 

ــلـــس  ــجـ ــمـ ــح والـ ــ ــالـ ــ صـ
خالد  للدولة  األعلى 
الــمــشــري، األســبــوع 
مدينة  في  المقبل، 

جينيف السويسرية؛ 
لــــبــــحــــث الـــــقـــــاعـــــدة 

الدستورية لانتخابات.
وقـــالـــت فـــي تـــغـــريـــدة على 

حسابها في “تويتر” أمس الخميس، 
الدولة  البرلمان ومجلس  رئيسي  إن 
واألربــعــاء  الــثــاثــاء  يــوم  سيلتقيان 
المتحدة  األمـــم  مــقــر  فــي  المقبلين 

مناقشة  أجــل  مــن  جينيف؛  بمدينة 
مسودة اإلطار الدستوري.

بإنجاز  الطرفين  ــتــزام  ال أكـــدت  كما 
التوافق بشأن المسائل المتبقية التي 
القاهرة  فــي  المجتمعون  ينجح  لــم 
األســبــوع الــمــاضــي ضــمــن إطــار 
من  الدستوري  المسار  لجنة 

التوصل لحل بشأنها.
ــد صــالــح  بـــالـــتـــزامـــن، أكــ
الــــمــــصــــالــــحــــة  أن 
ــن األفـــــــرقـــــــاء  ــ ــيـ ــ بـ
الــســيــاســيــيــن ركــن 
ــي؛ مــــن أجـــل  ــاســ أســ

بناء ليبيا ونهضتها.
أمس  ألــقــاهــا  كلمة  فــي  شــدد  كما 
االستراتيجية  الرؤية  إطــاق  خال 
على  الوطنية  المصالحة  لــمــشــروع 
ــــى تــأســيــس دولـــة  تــطــلــع الـــنـــواب إل

القانون والمؤسسات.

لقاءات جديدة في جنيف لحل األزمة الليبية

بــعــد أشــهــر مـــن الــتــعــثــر والـــغـــمـــوض الـــذي 
ــعـــراق، منذ  لــف الــمــشــهــد الــســيــاســي فــي الـ
النيابية التي جرت في العاشر  االنتخابات 
النواب  أدى   ،)2021( الماضي  أكتوبر  مــن 
الــصــدري،  التيار  كتلة  ممثلي  عــن  الــبــدالء 
أمس الخميس اليمين الدستورية في مبنى 
الشيعي  الدين  رجل  دعا  أن  بعد  البرلمان، 
القوي مقتدى الصدر، نواب كتلته إلى ترك 

مقاعدهم.
وقـــد عـــزز دخـــول الـــنـــواب مــوقــف خصوم 

الصدر المدعومين من إيران في البرلمان.

تركيا تعتقل 5 إيرانيين خططوا لخطف سفير إسرائيلي وزوجته
سلسلة اغتياالت تطيح برئيس استخبارات الحرس الثوري

بعد سلسلة من االغتياالت واإلصابات 
المريبة التي طالت ضباطًا في الحرس 
الثوري، أو عاملين في المجال النووي، 
إقالة  الخميس،  أمــس  ــران،  إيـ أعلنت 
الــرجــل الــذي كــان يعد مــن بين أقــوى 
رجــــاالت جــهــاز اســتــخــبــارات الــحــرس 

الثوري، حسين طائب.
فــيــمــا قــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــرس 
إن  بيان  في  شريف  رمضان  الــثــوري، 
حسين  اللواء  للحرس  األعلى  “القائد 
كاظمي  محمد  الــلــواء  عــيــن  ســامــي 
االستخبارات”،  لــدائــرة  جديدا  رئيسا 

بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
أي  يذكر  لم  المسؤولين  أيا من  أن  إال 
المفاجئة  اإلقــالــة  تلك  حــول  تفاصيل 
لمخابرات  رئيًسا  أصبح  الذي  لطائب، 
أن  بعد  عــامــًا،   12 نحو  منذ  الــحــرس 
عمل لفترة في مكتب المرشد اإليراني 

علي خامنئي.
المقربين جدًا  أحد  أنه  عنه  كما عرف 
خامنئي،  مجتبى  الــمــرشــد،  نجل  مــن 

لدرجة كان يوصف بيده اليمنى.
“إدارة  يـــتـــرأس  فــكــان  كــاظــمــي،  ــا  أمــ

حماية المعلومات في الحرس الثوري” 
لسنوات عدة. ولديه خبرة واسعة في 

مسائل األمن واالستخبارات.
ــه يــنــتــمــي لــتــيــار فـــي الــحــرس  ــ كــمــا أن
فيلق  ولقائد  لطائب،  منافس  الثوري 
الـــقـــدس الـــســـابـــق قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 

وللجنرال محمد باقر قاليباف.
إلى أن تلك اإلقالة أتت بعد أن  يشار 
يوم  إسرائيلية،  أمنية  جهات  كشفت 
بأن  تفيد  معلومات  الماضي،  االثنين 
تنفيذ  كلف  ــذي  ال اإليــرانــي  المسؤول 
عمليات ضد مواطنين إسرائيليين في 

تركيا، هو طائب.

تركيا  إعــان  مع  بالتزامن  جــاءت  كما 
8 أشخاص،  اعتقال خلية تضم  أمس 
أو  لخطف  خططوا  إيرانيين   5 بينهم 

استهداف إسرائيليين
وأشارت إلى أن الخلية كانت تخطط 
لــخــطــف ســفــيــر إســرائــيــلــي ســابــق مع 
زوجته، كانا يقيمان في فندق بمنطقة 

بيوغلو وسط إسطنبول.
وأفادت وكالة أنباء تركية بأن القوات 
األمــنــيــة داهـــمـــت ثــاثــة مــســاكــن في 
أنحاء المدينة وفندقا في حي بيوغلو 
بــالــمــديــنــة، واعــتــقــلــت الــمــشــتــبــه بهم 

وضبطت أسلحة.

ــذا الــشــهــر،  وفــــي وقــــت ســابــق مـــن هــ
تجنب  على  مواطنيها  إسرائيل  حثت 
عودة  اسطنبول وضــرورة  إلــى  السفر 

الموجودين هناك إلى إسرائيل.
ــر الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي  ــ ــال وزي وقــ
يائير البيد إن “الجهود الضخمة” التي 
تبذلها قوات األمن اإلسرائيلية أنقذت 
األســابــيــع  فــي  اإلســرائــيــلــيــيــن  “أرواح 
األخيرة” وشكر الحكومة التركية على 

مساهمتها. 
وبــاإلضــافــة إلـــى كــل تــلــك الــمــفــارقــات 
بعد  إقــالــة حسين طائب  أتــت  أعـــاه، 
ــوفــيــات  ســلــســلــة مـــن االغـــتـــيـــاالت وال
المريبة التي طالت ضباطًا في الحرس 
أيضًا،  الــنــووي  المجال  فــي  وعاملين 
كان أبرزها اغتيال العقيد حسن صياد 
منزله  قـــرب  نــاريــة  بطلقات  ــي،  خــدائ
الماضي،  22 مايو  شرقي طهران، في 
تاه مقتل ضابطين بظروف غريبة إثر 

نقلهما إلى المستشفى.
اإليرانية  السلطات  اتهمت  حين  في 
األحــداث،  تلك  في  بالضلوع  إسرائيل 

متوعدة بالثأر.

عواصم ـ وكاالت

حسين طائب خارج الحرس الثوري.

تل أبيب ـ وكاالت

ــيــلــي، بيني  ــر الـــدفـــاع اإلســرائ ــ ــدد وزي هـ
وتكبيد  لبنان  اجتياح  بــإعــادة  غانتس، 
عملية  ــأي  ــ ب بـــاهـــظـــًا”  “ثـــمـــنـــًا  ــزب هللا  حــ
على  ورد  لــمــا  وفــقــا  محتملة،  عسكرية 
تويترية  “تــغــريــدات”  سلسلة  فــي  لسانه 
كتبها مساء األربعاء، وقال في إحداها: 
األمر  لزم  وإذا  للمعركة،  جاهزون  “نحن 
بــيــروت وصيدا  سنسير مــرة أخــرى إلــى 

وصور”.
أولــى تغريداته:  وكــان غانتس كتب في 
“وصلت اليوم إلى تجمع إلحياء الذكرى 
بكريات  الجليل(  )سام  لعملية  األربعين 
ــى “حـــرب لبنان”  ــارة إل شــمــونــة”، فــي إشـ
التي اندلعت في 6 يونيو 1982 ووصلت 
فحاصرتها  بيروت،  إلى  خالها  إسرائيل 
بــرا وبــحــرا طـــوال 88 يــومــا، ثــم انتهت 
التي  الفلسطينية  المقاومة  بأن تنسحب 
كانت تضم 12 ألفا من بيروت، مقابل أن 

تتراجع إسرائيل من المنطقة.
وكتب الوزير في تغريدة أخرى، أنه: “في 
حال ُطلب منا القيام بعملية عسكرية في 
لبنان، فستكون قوية ودقيقة، وستفرض 
لبنان  باهظا على حــزب هللا ودولــة  ثمنا 
تحتية  بنية  أي  استخدام  يتم  ولــن   )..(
إللحاق األذى بنا محصنة في مواجهة أي 

تهديد لمواطني إسرائيل” كما قال.
إال أنــه عــاد وأكـــد أن “صــراعــنــا ليس مع 
أيدينا  لهم  مددنا  الذين  لبنان،  مواطني 
هناك  الماضي..  العام  بينها  مــرات،  عــدة 
الجانب  يتحلى  أن  يجب  للسير،  طــرق 
أن  وكــرر  فيها”  للبدء  بالشجاعة  اآلخــر 

إسرائيل “ال تريد الحرب.

جاهزون للمعركة وإذا لزم األمر سندخل إلى بيروت وصيدا وصور

غانتس يهدد بتكبيد حزب اهلل “ثمنًا باهظًا”

غانتس: المعركة القادمة في لبنان ستكون قوية ودقيقة

كييف ـ وكاالت

فيما تترقب ما سيؤول إليه قرار االتحاد 
التكتل،  إلــى  انضمامها  بشأن  ــي  األوروبـ
وصول  الخميس  أمــس  أوكرانيا  أعلنت 
قاذفات الصواريخ األميركية “هيمارس” 

إلى أراضيها. 
قد  زيلينسكي  فولوديمير  الرئيس  وكان 
في ساعة  نشرت  كلمة مصورة  في  دعا 
مبكرة من صباح أمس حلفاء باده إلى 
اإلسراع في شحن األسلحة الثقيلة إليها، 
حتى تكافئ القدرة العسكرية األوكرانية 

تلك روسيا في ساحة المعركة.
وقال زيلينسكي: “يجب أن نحرر أرضنا 
ونحقق النصر، لكن بوتيرة أسرع بكثير”، 
مضيفا “كان هناك قصف جوي ومدفعي 
المحتل هنا  مكثف في دونــبــاس. هــدف 
لم يتغير، يريدون تدمير دونباس بأكملها 

خطوة بخطوة”.
الصواريخ  قاذفات  وصول  إعانه  وبعد 

األميركية من طراز هيمارس إلى باده؛ 
مواجهة  في  العسكرية  ترسانتها  لتعزيز 
ــروســيــة، ألــمــح وزيـــر الــدفــاع  الـــقـــوات ال
األوكـــرانـــي أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف إلــى 

صيف ساخن جدًا.
وكــتــب فــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه على 
تويتر أمس الخميس “وصلت الهيمارس 

إلى أوكرانيا”. وأكد أن “الصيف سيكون 
وقد  بــل  ــروس،  ــ ال المحتلين  على  ــارا  حـ
وفق  لبعضهم”.  بالنسبة  األخــيــر  يــكــون 

تعبيره!
يشار إلى أن هيمارس هي راجمات ترّكب 
صواريخ  وُتطلق  خفيفة  مــدّرعــات  على 

موّجهة ودقيقة اإلصابة.

الرئيس األوكراني يترقب قرار االتحاد األوروبي بشأن ترشح بالده

هيمارس وصلت.. كييف “الصيف سيكون حاراً”

“هيمارس” أنظمة إطالق صواريخ متطورة 

طهران ـ وكاالت

وإيــران،  تبادل وزيــرا خارجية روسيا 
سيرغي الفروف وحسين عبد اللهيان، 
البلد  تــؤيــد  مــواقــف  الخميس،  أمــس 
اآلخــــــر، فـــي وقــــت يــخــضــع الــبــلــدان 

للضغوط والعقوبات الغربية.
ــروف فـــي مــؤتــمــر صحفي  ــ ــال الفـ وقــ
مشترك مع عبد اللهيان في طهران إن 
باالتفاق  العمل  باده تصر على عودة 
تعديات،  دون  من  إيــران  مع  النووي 

وهو عمليا الموقف اإليراني.
وتــواجــه مــفــاوضــات االتــفــاق الــنــووي 
الذي انسحبت منه أميركا عام 2018، 

تعثرا كبيرا.

غير  “الخطوات  أن  الفــروف  وأضــاف 
الواليات  التي أقدمت عليها  الشرعية 
المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا وإيران 

والدول األخرى التي ال تريد أن خضع 
لألوامر األميركية”.

ختام  فــي  الصحفي  الــمــؤتــمــر  وجـــاء 

ــتــي  زيـــــــارة الفـــــــروف إلـــــى إيـــــــران ال
استمرت يومين.

من جانبه، قال عبد اللهيان إن السبب 
األساسي لـ” المشكلة في أوكرانيا” هو 
التوسع  إلـــى  يسعى  الــنــاتــو  حــلــف  أن 
لموقف  على حدود روسيا، في تكرار 

موسكو بشأن اندالع الحرب.
الـــحـــل  ــم  ــدعــ ــ ت بـــــــاده  أن  وأضـــــــــاف 

الدبلوماسي للحرب.
لدعم  شكره  عن  اللهيان  عبد  وأعــرب 
روسيا إليران في وكالة الطاقة الذرية 
أميركا  التي عملت  القرارات  لمواجهة 

على إعدادها أميركا هناك.

ا “بال تغيير”.. وإيران تنتقد الناتو روسيا تؤيد اتفاًقا نوويًّ

عبد اللهيان والفروف خالل مؤتمر صحفي بطهران.

بغداد ـ العربية نت

بدالء نواب الصدر 
يؤدون اليمين

عواصم ـ وكاالت

أكد قادة دول البريكس )روسيا الصين- 
البرازيل- الهند- جنوب إفريقيا(، أمس 
بعالم  التزامهم  على  مجدًدا  الخميس، 

خاٍل من األسلحة النووية.
قمة  عقب  الختامي  البيان  في  وجــاء 
تأكيد  “نعيد  البريكس:  دول  مجموعة 
ــن األســلــحــة  ــاٍل مـ ــ ــم خـ ــعــال الــتــزامــنــا ب
ودعمنا  القوي  التزامنا  ونؤكد  النووية 
دورة  فــي  المسألة  هــذه  بــشــأن  للعمل 
2022. نحيط  لعام  مؤتمر نزع الساح 
علما بالبيان المشترك الصادر عن قادة 
المتحدة  والــمــمــلــكــة  وروســـيـــا  الــصــيــن 
المتحدة  والواليات  الشمالية  وأيرلندا 
ــحــرب الــنــوويــة  وفــرنــســا بــشــأن مــنــع ال
ومنع األسلحة. تم اعتماد السباق في 3 
يناير 2022، وال سيما البيان القائل بأنه 
هناك  يكون  ال  قد  النووية  الحرب  في 

رابحون وال ينبغي إطاق العنان لها”.

وأضاف البيان، “نرفض الكيل بمكيالين 
ــي مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب والـــتـــطـــرف  فــ
المؤدي إليه”. وقد تم التأكيد في إطار 
مجموعة  أن  على  الساح  نــزع  مؤتمر 
بــريــكــس تــدعــو إلـــى اإلســـــراع بــإتــمــام 
واعــتــمــاد اتــفــاقــيــة شــامــلــة فـــي إطـــار 
األمم المتحدة بشأن مكافحة اإلرهاب 

الدولي، وكذلك إطاق مفاوضات حول 
الكيميائي  اإلرهــاب  لمكافحة  اتفاقية 

والبيولوجي.
وفي سياق آخر، أشارت األطراف إلى 
نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 
إلى إصاح  الحاجة  وأكدت من جديد 
شــامــل لــألمــم الــمــتــحــدة، بــمــا فــي ذلــك 

أكثر  “لجعلها  لها،  التابع  األمــن  مجلس 
أكثر  وجعلها  وفعالية،  وكفاءة  تمثيا 
تمثيا للبلدان النامية، أنه يمكنه بشكل 
للتحديات  االستجابة  كيفية  مناسب 

العالمية”.
وبخصوص أفغانستان، جاء في البيان، 
“إننا نؤيد بشدة قيام أفغانستان سلمية 
وآمـــنـــة ومــســتــقــرة، مـــع اإلشــــــارة إلــى 
واستقالها  سيادتها  احــتــرام  ضـــرورة 
الوطنية  وســامــة أراضــيــهــا ووحــدتــهــا 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأضاف البيان: “نشدد على أن أراضي 
لتهديد  تستخدم  أال  يجب  أفغانستان 
أو  ــواء  ــ إليـ أو  ــة،  ــ دولـ أي  مــهــاجــمــة  أو 
أو  لتخطيط  أو  اإلرهــابــيــيــن،  تــدريــب 
التأكيد  ونعيد  إرهابية،  أعمال  تمويل 
عــلــى أهــمــيــة مــكــافــحــة اإلرهــــــاب في 

أفغانستان”.

قادة “بريكس” مع عالم خال من األسلحة النووية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

جهود حثيثة لرئيسة مجلس النواب في الدبلوماسية البرلمانية
لقـــد لعبـــت الدبلوماســـية البرلمانيـــة دورا مهمـــا فـــي حيـــاة األمم والشـــعوب، 
خصوصـــا في هذا العصر الذي أصبحت فيه األبعاد االقتصادية واالجتماعية 
والسياســـية، متشـــابكة ومترابطـــة ويعتمـــد كل منهـــا علـــى األبعـــاد األخـــرى، 
فالملتقيـــات والمؤتمـــرات البرلمانيـــة الدولية تفتـــح آفاقا واســـعة لإلمكانات 
الكامنـــة فـــي الـــدول نحـــو التقـــدم واالزدهـــار، وكذلك تبـــادل وجهـــات النظر 
وإطالق المبادرات المشتركة، ومن خالل مشاهدتنا للزيارة الرسمية األخيرة 
التي قامت بها معالي السيدة فوزية بنت عبدهللا زينل رئيسة مجلس النواب 
والوفـــد البرلمانـــي للواليات المتحدة األميركية وااللتقاء بشـــخصيات رفيعة 
مـــن ممثلـــي الكونغـــرس األميركي والســـفراء والدبلوماســـيين والسياســـيين 
والباحثين األميركيين، رســـمت معاليهـــا أمامنا صورة من النجاح والخطوات 
الموفقة في ســـبيل تحقيق رؤية ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، وتســـليط الضوء 
علـــى مســـيرة الحياة الديمقراطية فـــي مملكة البحريـــن، ونجاحها المبهر في 
التنمية الشاملة والبناء والتقدم، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على مستوى 

العالم.

مـــن وجهة نظري الشـــخصية أعتبر الدبلوماســـية البرلمانية عنصر قوة، ليس 
في دراســـة وفهم العالقة بين الدول، إنما في تلبية تطلعات وآمال الشـــعوب، 
وتفعيل الشـــراكة ومد جســـور التواصل عبـــر البرامج والمبـــادرات والندوات 
والمؤتمـــرات والحلقات النقاشـــية، ولعلي أشـــير هنـــا إلى “الجلســـة الحوارية 
المفتوحة التي أقامها معالي الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة سفير مملكة 
البحرين في الواليات المتحدة األميركية بحضور الســـفراء والدبلوماســـيين 
والسياســـيين والباحثين األميركيين، وما تحدثت عنه معالي الرئيسة فوزية 
زينل في هذه الجلســـة، حيث اســـتعرضت أهم نتاجات المشروع اإلصالحي 
لســـيدي جاللـــة الملـــك المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه، ومـــا تحقق مـــن إنجازات 

فريدة تحولت لقصص نجاح على مستوى المنطقة والعالم”.
مهمتنـــا فـــي الصحافة “ككتاب رأي” رصد وإبـــراز الجهود الوطنية التي تدعم 
المســـيرة المباركة للمشـــروع اإلصالحي لســـيدي جاللة الملك المعظم، ومنها 
الجهود الحثيثة التي تبذلها معالي الســـيدة فوزية بنت عبدهللا زينل رئيســـة 
مجلـــس النـــواب، فـــي مســـيرة العمـــل البرلمانـــي المشـــترك والتقـــارب والدفع 

بالعالقات نحو آفاق أرحب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رحيل سعيد الحمد
رحـــل عـــن دنيانا اإلعالمي الكبير ســـعيد الحمد بعـــد حياة زاخرة 
بالعطاء في اإلعالم البحريني، قضاها مدافعا عن مصلحة الوطن 

ومرسخا القيم البحرينية والوالء لهذا الوطن العزيز.
لـــم نره إال مخلصـــا لوطنه وداعيا إلى الحفـــاظ على أمنه القومي 
مـــن خالل عمله كمقـــدم برامج باإلذاعـــة والتلفزيـــون، أو ككاتب 
عمـــود ثابـــت بصحيفـــة األيام، حيـــث قدم لنـــا من خـــالل زاويته 
“أبعـــاد” الكثيـــر من المـــواد التي تدعـــو للوالء للوطـــن وتحذر من 

الفرقة والتناحر.
وقـــد كان لي شـــرف العمـــل معه في بدايـــة دخولي عالـــم الكتابة 
الصحافية من خالل مجلة صدى األســـبوع في عام ٢٠٠٣، وكان 
أسوة حســـنة في التواضع والخلق الدمث، بابتسامة تعلو محياه 

وترحاب بحريني أصيل.
احترمـــت فيـــه إخالصـــه للوطـــن ووقفتـــه الصارمـــة فـــي وقـــت 
األزمـــات، حيـــث قضى حياته مدافعا عن وطنـــه مقدما المصلحة 

العليا له على أي شيء آخر، فنال احترام الجميع.
سعيد الحمد من مواليد “حالة بوماهر”، والتي أمطرتنا بوابل من 
المبدعين في الفكر واألدب والمسرح واإلذاعة والفن بشكل عام، 
وســـيظل الحمد رمزا إعالميا باسقًا في أكثر من ميدان، وسيظل 

صوته اإلذاعي الرنان يشنف آذاننا بين حين وآخر.
ال نقـــول فـــي هـــذه المناســـبة إال مـــا يرضي ربنـــا، إنا للـــه وإنا إليه 
راجعـــون. وهـــذه هـــي ســـنة الحيـــاة، وكل ابـــن أنثـــى وإن طالـــت 

سالمته.. يوما على آلة حدباء محمول.
رحـــم هللا ســـعيد الحمـــد وأســـكنه فســـيح جناتـــه جـــزاء حبـــه 
وإخالصه لوطنه وشعبه، وخالص العزاء لجميع األسرة اإلعالمية 

والصحافية بالبحرين وخالص العزاء ألهله وذويه ومحبيه.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

أثمر التعديل الوزاري لمجلس الوزراء البحريني تعيين أربع سيدات في منصب 
وزير، تقلدن وزارات الصحة واإلســـكان والســـياحة والتنمية المســـتدامة، وجاء 
تعيينهن إيمانا بقدرات وكفاءة المرأة، وبما لديها من المؤهالت العلمية والعملية، 
ومملكـــة البحريـــن تفخـــر بما لديها من هذا المخزون النســـائي، فنســـاء البحرين 

طاقات قادرة على تحمل المسؤولية في جميع المجاالت والمستويات.
وأثبتـــت المـــرأة البحرينية منذ زمـــن كفاءتها في جميع مناحـــي الحياة العملية 
واألســـرية والمجتمعيـــة، وفي جميـــع المهن البســـيطة والرفيعة فـــي القطاعين 
العـــام والخاص وأيضا كربة بيت، فجميعهن وضعن أقدامهن على ســـلم النجاح 
عن جدارة واســـتحقاق، ما جعلهن قدوة وفخـــرا ألبناء مجتمعهن، وتعيين أربع 
ســـيدات في الحكومة البحرينية مؤشـــر لنجاح المرأة العاملة التي اســـتطاعت 
بمهارة التوفيق بين اإلنجاز في العمل والعطاء كأم وزوجة وشـــقيقة في بيتها، 
فنســـاء البحريـــن نماذج ُمَشـــِرفة أمـــام العالم أجمـــع، وعالمات ُملهمـــة للمجتمع 

البحريني.

واســـتحقت الوزيـــرات هـــذا المنصـــب لمـــا لديهن مـــن مؤهالت علميـــة وخبرات 
عمليـــة، خصوصـــا في المجـــاالت الوظيفية، فلكل منهن ســـيرة ذاتيـــة وخبرات 
عمليـــة أهلتهـــن لذلك، وتعيينهن ُيمثـــل تقديًرا لقيمة المـــرأة المجتمعية وتأكيدا 
على قدرتها على المشاركة في الحياة العملية والسياسية، وتميزها في التوفيق 
بيـــن مهنتهـــا من دون تقصير مع أداء واجبها األســـري كمســـؤولة عن تجهيز كل 
ما ُيســـعد أفراد أســـرتها. المرأة البحرينية ســـواء في البيت أو العمل هي امرأة 
ُمجدة وُمثابرة وصادقة في حياتها، تتصف بالتعاون، وتمتلك األفكار الخالقة، 
والقـــدرة على إتقان العمـــل والتفوق في إنجازه، وال تتردد فـــي اتخاذ القرارات 

اإليجابية التي تخدم الصالح العام ِبُجهدها وتفانيها في العمل.
وأسســـت المرأة البحرينية لنفســـها طريًقا ســـالًكا عبدته بالتجـــارب في مختلف 
المجـــاالت الحياتية المهنية والمجتمعية، وشـــغرت وظائف ومناصب مهمة في 
االقتصاد والعمل والتعليم والتنمية واإلدارة والمالية في مشـــهد مجتمعي آمن 

بعمل المرأة ودورها القيادي، ما جعلها تنال الثقة بتوزيرها بمجلس الوزراء.

عبدعلي الغسرة

“السيدات الوزيرات”

تؤكد الشواهد أن مفاوضات فيينا وصلت إلى طريق مسدودة رغم عدم اإلعالن 
رســـميًا عن فشـــلها حتى اآلن، حيث بدا ما يمكن تسميته بالنقد المحسوب الذي 
وجهـــه مجلس محافظـــي وكالة الطاقة الذرية إلى إيران، وكأنه التحذير األخير 

.”B“ لطهران قبل طي صفحة المفاوضات واالنتقال إلى الخطة
نقـــد الوكالة الدولية التابعة لألمم المتحـــدة ركز على عدم تعاون طهران، كونها 
لـــم تقدم إيضاحات كافية بشـــأن العثور على آثار لمـــواد نووية في ثالث مواقع 
غيـــر مصّرح عنها، وهو نص قدمتـــه الواليات المتحدة ومجموعة الدول الثالث 
“بريطانيا وفرنســـا وألمانيا” في أول انتقاد لطهران تصّوت عليه الوكالة التابعة 
لألمـــم المتحـــدة منذ يونيـــو 2020، ووافق 30 عضوا على القـــرار الذي عارضته 
روســـيا والصيـــن، وفق دبلوماســـيين، فيمـــا امتنعت الهند وليبيا وباكســـتان عن 

التصويت.
الواضـــحـ  حتـــى اآلنـ  أن هناك آماال دولية ال تزال معلقة باالتفاق النووي، فرغم 
أن إيـــران أعلنـــت أنهـــا ســـتزيل 27 كاميـــرا مراقبة مـــن منشـــآتها النووية، عقب 
موقـــف مجلـــس محافظـــي الوكالـــة األخير، فإن رئيـــس الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذرية، رافائيل غروسي، حذر من أنه إذا لم تتم استعادة الكاميرات في غضون 
ثالثة إلى أربعة أسابيع، فسيكون ذلك بمثابة ضربة قاتلة لالتفاق النووي، فيما 
اعتبـــر وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن أن قرار إيران إغالق الكاميرات 

ســـيقوض الجهـــود المبذولة إلحياء االتفاق النووي الموقـــع عام 2015، ما يعني 
أن اآلمـــال لم تتبدد بعد بشـــأن هذا االتفاق. وما يؤكد ذلـــك أن كال من بريطانيا 
وفرنســـا وألمانيـــا، قـــد حثت، بشـــكل منفصل، طهـــران على “القبول اآلن بشـــكل 
عاجل بالتســـوية المطروحة على الطاولة”، وقالت في بيان مشـــترك “كان هناك 

اتفاق قابل للتطبيق مطروح على الطاولة منذ مارس 2022”.
الواضـــح أن الغـــرب ال يـــزال يتعلق بآمـــال إحياء االتفـــاق، وأن إيـــران تدرك أن 
موقف مجلس محافظي الوكالة ليس ســـوى خطوة تكتيكية تســـتهدف الضغط 
عليهـــا للقبـــول بمـــا تـــم التوصل إليه فـــي فيينا، لهذا فـــإن طهران لـــن تتنازل بل 
ســـتتجهـ  علـــى األرجـــحـ  للتصعيد واتخاذ إجراءات مضادة، في إطار لعبة شـــد 
وجـــذب جديـــدة يبـــدو موقف الجانـــب الغربـــي فيها ضعيفـــًا نســـبيًا بالنظر إلى 
اعتبارات عدة أولها ضعف البدائل االســـتراتيجية، أو باألحرى غيابها، للتعاطي 
مع ســـيناريو فشـــل المفاوضـــات، وثانيها البيئـــة الدولية والمســـتجدات الراهنة 
التـــي تصـــب في مصلحة الجانـــب اإليراني، وتضعف موقـــف الواليات المتحدة 
وشـــركائها األوروبيين، والســـيما مـــا يتعلق بأزمة أوكرانيـــا، التي عززت وضعية 
إيـــران االســـتراتيجية، ســـواء من حيـــث الحاجة إلى اســـتعادة النفـــط اإليراني 
لتعويـــض إمـــدادات النفط الروســـية ألوروبا، أو ألن األزمة فاقمت االنقســـامات 

والخالفات بين القوى الكبرى “إيالف”.

سالم الكتبي

مفاوضات فيينا.. ماذا عن الخطة “B”؟ )1(

آسف يا أمي
حيـــن بدأت “البالد” حملة “حياة جديدة” لتشـــجيع المجتمع على 
التبرع باألعضاء، كانت الفكرة منذ البدايات تقوم على إرث كبير 
مـــن القصـــص والحكايات اإلنســـانية المؤلمة التي بســـببها يموت 
الكثيـــرون كل عام، بســـبب عـــدم وفرة األعضاء الســـليمة لتكون 

بديال عن أعضائهم التالفة.
ثمانـــون بالمئـــة من القابعين على قوائم االنتظار يموتون ســـنويا 
لهذه األســـباب، والتـــي حرمتهم فرصة البقـــاء والحياة، وأدخلت 

ذويهم دوامات موجعة من األلم والحزن.
ومـــن هذه القصص الشـــاهدة على ذلك، قصة الطفـــل البريطاني 
تشـــارلي من مقاطعة “النكشـــاير”، والذي أصيب بورم ســـرطاني 

نادر، ما تسبب بحاجته لعملية زرع كبد عام 2016.
ومنـــذ تلك اللحظـــة، بـــدأت األم المكلومة رحلـــة طويلة ومعركة 
مؤثـــرة، حاولـــت مع زوجها جمع مبلغ مالـــي كاف إلجراء العملية 
فـــي الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، وبقرابـــة الـ 600 ألـــف جنيه 
إســـترليني، وهو مبلغ كبير قياســـا بأوضاعهم المالية ومدخولهم 

العادي.
 وعلى الرغم من تمكنهم من جمع 360 ألف جنيه إســـترليني، إال 
أنهم فشـــلوا في هذه المهمة الصعبة، بســـبب ضيق الوقت وتأخر 
عمليـــة الزراعـــة. وخـــالل أكتوبـــر 2018 أكـــد األطبـــاء أن الطفل 
“تشـــارلي”، لـــم تتبـــَق له ســـوى أيام معـــدودة فقط للحيـــاة، تاركا 

خلفه كل محبيه، ممن حاربوا الظروف القاسية ألجله.
وفي ليلة باردة من شـــهر نوفمبـــر 2018 وقبيل لحظات من لفظ 
الطفـــل الصغير أنفاســـه األخيـــرة،  وبينما هو مســـتلق في حضن 
والدتـــه، تطلع الى وجهها وقال ببراءة طفولية “أنا آســـف يا أمي 
من أجل كل ذلك”، ثم رحل بعد معركة شرسة مع المرض العضال 

دامت عامين كاملين.
هذه القصة المؤلمة، نحاول عبر حملة حياة جديدة منع تكرارها، 
أو الحـــد منها، خدمة لإلنســـانية، وهو واجـــب أخالقي كبير نأمل 

مشاركة الجميع معنا به إلنجاحه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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قال المحلل الرياضي المتخصص في الكرة العالمية علي السكران إن قضية الكالتشيو بولي الشهيرة، والتي تم بها معاقبة العديد من 
األندية بسبب تهم متعلقة بالمراهنات والتالعبات، كانت سببًا رئيسًا النتكاس الكرة اإليطالية وضياعها بعد أن كانت تتربع على العرش 

األوروبي لسنوات طويلة!!

جـــاء ذلك خـــالل أولى حلقـــات الاليف 
إنســـتغرام لبرنامج “البالد أرينا” والذي 

يعّده ويقدمه الزميل علي العيناتي. 
وقد أكد الســـكران في مقتضب حديثه 
ان الكرة االيطالية الزالت تعاني جراء 
مـــرارة قضيـــة الكالتشـــيو بولـــي التـــي 
هزت ســـمعة إيطاليـــا في العالـــم أجمع 
وأردت بها للهاوية، معتبرًا أن الفضيحة 
التـــي تعرضت لهـــا إيطاليـــا كان وقعها 
كبيـــرًا عليهـــا علـــى جميـــع األصعـــدة... 
“الكالتشـــيو بولـــي كشـــفت عـــن عـــدم 
وجـــود مصداقيـــة وغيـــاب النزاهة في 
بضيـــاع  وتســـببت  الـــدوري  مســـابقة 
العديـــد مـــن األنديـــة مثـــل يوفنتـــوس 
الذي اضطر لفقدان 18 العبًا بعد أن تم 

إنزاله للدرجة الثانية”.
ال  إيطاليـــا  فشـــل  أن  الســـكران  ورأى 
التأهـــل  فـــي  بإخفاقهـــا  فقـــط  يرتبـــط 
إنمـــا  قطـــر  فـــي  القـــادم  للمونديـــال 
محطـــات الفشـــل توالـــت فـــور انفجـــار 
قضية الكالتشـــيو بولـــي وتحديدًا بعد 
تتويـــج إيطاليـــا بكأس العالـــم 2006... 
الـــدور  حيـــث ودعـــت إيطاليـــا بعدهـــا 
األول فـــي موندياليـــن متتاليـــن 2010 
و2014 وأخفقـــت فـــي التأهـــل لـــكأس 
العالم 2018... وهذا يعني أن القائمين 
علـــى الكرة اإليطالية لم يســـعوا طوال 
األفـــكار  لتغييـــر  اإلخفاقـــات  فتـــرة 
واإلســـتراتيجيات رغم تواصل فشـــلها 

الذريع!!
وأوضـــح الســـكران أن من أهم أســـباب 
تدهور الكـــرة اإليطالية هو االســـتمرار 
في الفكـــر المتحجر الـــذي يقضي على 
الجمـــود  بســـبب  الصاعـــدة  المواهـــب 
الحاد فـــي الفكر التدريبـــي، فالالعبون 
اليافعـــون مهما بلغت درجـــة موهبتهم 
ال يمنحـــون فـــرص المشـــاركة إال بعـــد 
أن يبلغـــوا 24 عامـــًا ومـــا فـــوق وذلـــك 
لالعتقـــاد الســـائد أن الالعـــب يجب أن 
يصل إلى ســـن النضج الكـــروي... “فكر 
القائمون على الكرة اإليطالية يتســـبب 
باندثـــار المواهـــب الشـــابة التي تحتاج 
لفـــرص لتثبـــت نفســـها لكنهـــا ال تمنـــح 
لها فـــي أوانها كما يحدث فـــي إنجلترا 

وإسبانيا مثالً”. 
لمحـــور  ذلـــك  بعـــد  الســـكران  وتطـــرق 
الضرائـــب  بنظـــام  يتعلـــق  جـــدًا  مهـــم 
عـــزوف  فـــي  يتســـبب  الـــذي  المعقـــد 
الالعبين النجوم عن الذهاب للعب في 
الكالتشـــيو اإليطالـــي... حيـــث يفـــرض 
النظام الضريبي اإليطالي نســـب عالية 
على الالعبين وخصوصًا األجانب منهم 
تفوق تلك النســـب المعتمدة في الدول 
األخـــرى... وهـــذا مـــا يجعـــل الالعبيـــن 
ينفرون مـــن إيطاليا ويفضلون الذهاب 
إلنجلتـــرا وإســـبانيا وألمانيا بســـبب أن 
هذه الـــدول تمنـــح امتيـــازات ضريبية 

أكثر بكثير مما تمنحه إيطاليا!! 

النجـــوم  الالعبيـــن  إن  أيضـــًا  وقـــال 
الذين ينتهي بهـــم المطاف في الدوري 
اإليطالـــي إمـــا أن يكون لديهـــم الرغبة 
للعـــب هنـــاك بســـبب حـــب نـــادي معين 
مثـــل لوكاكو الـــذي كان يرغـــب باللعب 
مـــع اإلنتـــر... وإمـــا أن هـــؤالء الالعبين 
لم يتحصلـــوا على عـــروض أخرى غير 
أمانـــة،  فبـــكل  اإليطاليـــة...  العـــروض 
الالعبـــون أصبحـــوا يضعـــون العروض 
اإليطاليـــة فـــي حـــال وصولهـــا كخيـــار 
ثالـــث أو رابـــع عندمـــا تصلهـــم عروضًا 
وجـــه  علـــى  وإنجلتـــرا  إســـبانيا  مـــن 

الخصوص!! 
الســـلطات  أن  إلـــى  الســـكران  واشـــار 
قوانيـــن  تطـــور  أن  يجـــب  اإليطاليـــة 
كل  وتســـهل  األنديـــة  فـــي  االســـتثمار 
العراقيـــل أمام المســـتثمرين؛ لتجذبهم 
اإليطاليـــة  األنديـــة  فـــي  لالســـتثمار 
االســـتثمار  بطـــرق  أســـوة  وتقويتهـــا 
فـــي إنجلتـــرا وإســـبانيا تحديـــدًا التـــي 
أصبحت بســـبب تلك االستثمارات هي 
الفـــرق األقـــوى فـــي أوروبـــا، وانعكـــس 
ذلـــك إيجابيـــًا علـــى قـــوة منتخباتها... 
فإيطاليـــا تضـــع العديـــد مـــن الشـــروط 
أمـــام المســـتثمرين الذيـــن يرغبون في 
الحصـــول على التســـهيالت عوضًا عن 
ذلـــك، وهـــذا مـــا يـــؤدي إلـــى تفضليهم 
االســـتثمار فـــي الدول المذكـــورة أعاله 
بسبب كثرة االمتيازات التي يحصلون 

عليها كما لو كانوا في بالدنهم!!
وفـــي ختام حديثـــه، بّين الســـكران أن 
الكـــرة اإليطاليـــة مـــن الممكـــن أن تعود 
لتصبـــح جنة كرة القدم ولكن بشـــروط 
يتـــم  أن  أبرزهـــا  ومحـــددة  واضحـــة 
تغييـــر الفكـــر الذي بـــه تدار كـــرة القدم 
إســـتراتيجيات  ابتـــكار  محاولـــة  عبـــر 
األمـــد  طويلـــة  جديـــدة  ومنهجيـــات 
وتكون مواكبة لعصر الكرة الحديثة... 
والتركيز على منح الفرص الكاملة أمام 
المواهب الصاعدة مبكرًا لكي يكتسبوا 
الخبـــرات ســـريعًا ويصبحـــوا بعـــد ذلك 

نواًة للمنتخب اإليطالي المستقبلي.

عبر اليف برنامج “^ أرينا”... علي السكران:

لتها إلى جحيم للنجوم!! رت جنة الكرة وحوَّ قضية الكالتشيو بولي دمَّ

علي العيناتي
فكر الكرة 

المتحجر قضى 
على المواهب

نظام الضرائب 
المعقد سبب 
لنفور النجوم

األندية بحاجة لفتح 
باب االستثمار 

لتنهض وتعود قوية

ــل فــاشــل لــســنــوات ــم ــم نــتــاج ع ــال ــع ــل لــكــأس ال ــأه ــت ــا فـــي ال ــي ــال ــط ــاق إي إخـــفـ

تقام يوم 22 يوليو المقبل على صالة اتحاد كرة الطاولة

”MMA 2022“ ينظم بطولة خالد بن حمد ”BMMAF“
ينظـــم االتحاد البحريني لفنـــون القتال المختلطة 
)BMMAF( بالتعـــاون مـــع منظمـــة خالـــد بـــن حمد 
الرياضيـــة، بطولـــة خالـــد بن حمـــد لفنـــون القتال 
المختلطة 2022 وذلك يوم 22 يوليو المقبل على 

صالة االتحاد البحريني للكرة الطاولة. 
ويأتي تنظيم هذه البطولة ضمن روزنامة االتحاد 
إلقامة وتنظيم البطـــوالت المحلية، والتي تهدف 
إلـــى تعزيز نشـــر رياضة فنـــون القتـــال المختلطة 
في الوســـط الرياضي المحلي، وتشـــجيع الناشئة 
والشـــباب على ممارســـة هذا النوع من الرياضات 
القتالية ضمن لوائح وأنظمة االتحاد الدولي لفنون 
القتـــال المختلطـــة )IMAAF(، والتـــي ترتكـــز على 
توفير أعلى ســـبل األمان للمشاركين والممارسين 
فـــي هذا النوع من الرياضـــات. كما يهدف االتحاد 
اكتشـــاف  إلـــى  المحليـــة،  البطـــوالت  مـــن خـــالل 
العناصـــر المميـــزة والمواهب في هـــذه اللعبة، من 
أجل االســـتفادة منهم على مستوى توسيع ودعم 
قاعـــدة هـــذه الرياضـــة، على الشـــكل الذي يســـهم 
في تشـــكيل الفرق والمنتخبات الوطنية من أجل 

المشاركة في البطوالت القادمة. 
 وقـــد حـــدد اتحـــاد )BMMAF( طريقة التســـجيل 
الموقـــع  عبـــر  البطولـــة  هـــذه  فـــي  والمشـــاركة 

.)WWW.BMMAFED.COM( :اإللكتروني

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

خطوة أولى ناجحة لـ “يد النجمة” بـ “اآلسيوية”
هزم “ميس كرمان” اإليراني ويواجه الكويت غًدا

نجح ممثل مملكة البحرين فريق النجمة 
فـــي تحقيـــق نتيجـــة الفـــوز علـــى نظيره 
ميس كيرمان اإليرانـــي بنتيجة )25/31( 
في مستهل مشـــواره بالبطولة اآلسيوية 
لألندية 24 أبطال الـــدوري المقامة حاليًا 

في مدينة حيدر آباد الهندية.
وأنهـــى النجمـــة الشـــوط األول متقدمـــًا 
 ،)10/14( وبنتيجـــة  أهـــداف   4 بفـــارق 
فـــي  ثمينتيـــن  نقطتيـــن  وبذلـــك حصـــد 
فـــي  نفســـه منافســـًا  ليضـــع  مجموعتـــه، 
دائـــرة المتأهلين للدور الثانـــي، مع تبقي 
مباراتين لـــه وهما أمام الكويت الكويتي 
والوكرة القطري يومّي الســـبت واالثنين 

25 و27 يونيو الجاري.
األربعـــة  األهـــداف  فـــارق  رغـــم  وعلـــى 

أن  إال  النجمـــة،  لصالـــح  األول  بالشـــوط 
األخيـــر أضـــاع الكثيـــر مـــن الفـــرص أمام 
المرمـــى اإليراني باإلضافـــة لوجود خلل 
فـــي الجوانب الدفاعيـــة، األمر الذي أتاح 
للخصم أن يعود في أكثر من مناسبة رغم 

تألق الحارس محمد عبدالحســـين. وفي 
الشوط الثاني، ضرب النجمة بقوة كبيرة 
مـــن خالل الدقائق األولى ليوســـع الفارق 
بتألق عبدالحسين في الحراسة وإحكام 
القبضـــة الدفاعيـــة والنجاعـــة الهجومية 

فـــي الفاســـت واألجنحـــة لمهـــدي ســـعد 
وأحمد جالل وبالل بشام واالختراق من 
العمق لعلي عيـــد ومحمد حبيب ليفرض 
أســـلوبه علـــى المجريـــات وينهـــي اللقاء 
الفريـــق اإليرانـــي  قـــدرة  لصالحـــه رغـــم 
مـــن تقليـــص الفـــارق واســـتغالل أخطاء 
النجمـــة وخـــروج الحارس عبدالحســـين 
فـــي  النجمـــة  اإلصابـــة. ويمثـــل  بداعـــي 
هـــذه البطولة: محمد عبدالحســـين، حمد 
شـــمالن، علـــي أنـــور، مهـــدي ســـعد، بالل 
بشام، كميل محفوظ، حسن شهاب، خالد 
عبدهللا، ســـعود الجنيد، علي عيد، محمد 
ميـــرزا، محمد حبيـــب، عادل محمد، علي 
فؤاد، والمحترفون األربعة: أحمد جالل، 
بـــكاري ديالـــو، كيفين نيـــوكاس وأوليفير 

نيوكاس.

فريق النجمة لكرة اليد

سبورت

ميركاتو 2022... الطريق نحو المتعة!!
Û  ثمة مؤشرات كثيرة تدعو ليكون سوق االنتقاالت الصيفية الحالية واحدًة

مــن أكثــر األســواق قــوًة منذ زمن بعيــد نظرًا لكثــرة النجوم المتوقــع تنقلها 
بيــن األنديــة حتــى موعــد إغــالق الميركاتــو... وذلــك بعــد أن كانــت أبــواب 
االنتقــاالت فــي األعــوام الســابقة تقتصــر علــى انتقــال القليل مــن الالعبين 
“الســوبر” فــي الفتــرة نفســها مثلمــا حدث مثاًل في الموســم الماضــي عندما 
خطــف ميســي ورونالــدو أنظــار انتقالهمــا دون أن تكــون معهمــا الكثيــر من 

التعاقدات المميزة!!
Û  الميركاتــو الصيفــي لهــذا العــام والــذي بــدأ فــي إنجلتــرا وقبــل أن ينطلــق 

موعده رسميًا في الدول األخرى... بدأ ساخنًا جدًا ببعض الصفقات النارية 
كصفقة انتقال هاالند لمانشســتر ســيتي... وماني إلى بايرن ميونيخ... في 
مقابــل وصــول المهاجــم األورغوانــي نونيــز إلــى ليفربــول بصفقة قياســية 
وتاريخيــة... كمــا كانــت عــودة لوكاكــو إلــى اإلنتــر وتعاقــد ريــال مدريد مع 
الفرنسي تشاوميني والمدافع األلماني روديغر صفقات تستحق اإلعجاب!!

Û  ومــن المتوقــع أن يتــم حســم بعــض الصفقات الكبيــرة خالل األيــام المقبلة
وعلــى رأســها صفقتــّي انتقــال ليفاندوفســكي إلــى برشــلونة ودي يونغ إلى 
مانشستر يونايتد... بينما من المنتظر أن يتعاقد يوفنتوس مع بوغبا ودي 
ماريــا وال يمكــن اســتبعاد ضــم البرازيلي نيمــار معهما... في حيــن أن ديباال 
ســيكون مرشــحًا قويــًا لالنضمام لإلنتــر قريبًا جدًا... مع األخــذ في االعتبار 
الصفقــات الكبيــرة األخــرى والمنتظــرة والتــي لــم يتــم اإلفصــاح عنها حتى 

اآلن!!
Û  وفــي حقيقــة األمــر لــم نعتد كثيــرًا أن تتــم مثل هــذه السلســلة الكبيرة من

االنتقــاالت المهمــة والبــارزة فيمــا بين األنديــة الكبيرة في أوروبــا... بيد أن 
كثرتهــا ســيصب فــي نهايــة المطــاف فــي صالــح المتابعيــن ألنهــا ســتحدث 
توازنــًا كبيــرًا بيــن األندية بعد أن كان النجوم يتكدســون في أندية محددة 
ومعروفــة فــي أوروبــا ممــا أفقــد المنافســات الكثيــر مــن الحــّدة... وهذا ما 
يدعونا للتفاؤل بأننا سنكون على موعد مع اإلثارة والمتعة الموسم المقبل 

على جميع األصعدة!!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



للناشئين  الــوطــنــي  منتخبنا  استهل 
تصفيات  في  مــشــواره  الطاولة  لكرة 
ــة لـــكـــأس آســيــا  ــمــؤهــل غــــرب آســـيـــا ال
بــفــوز صعب  ســنــة،   19 تــحــت   2023
التي  المباراة  في   )3/2( العراق  على 
الصباحية ضمن  الفترة  جمعتهما في 
االتحاد  يستضيفها  التي  التصفيات 
صالة  على  الــطــاولــة  لكرة  البحريني 

االتحاد.
بــارزًا  مستوى  منتخبنا  العبو  وقــدم   
امــتــدت ألكثر من  التي  الــمــبــاراة  فــي 

ساعتين ونصف الساعة.
 وحسم منتخبنا 3 مواجهات لصالحه، 
أشكان  على  فاز سلمان محمد  حيث 
كــارازانــي )3/صــفــر( بــواقــع األشـــواط 
فاضل  وفاز  و12/10(،  و11/4   11/7(
)3/صــفــر(  عقيل  عــبــاس  على  عــبــاس 
و15/13   13/11( األشـــــواط  بـــواقـــع 
علي  الـــاعـــب  حــســم  فــيــمــا  و11/5(، 
الفاصلة بفوزه على  المواجهة  عباس 

فــاز  حــيــث   ،)3/1( ــي  ــارازانـ كـ أشــكــان 
و11/8   11/6( بــواقــع  ــواط  أشـ  3 فــي 

و11/6(.
تمكن منتخب  األخرى،  المباراة  وفي 
إلى  بشوطين  تأخره  قلب  من  عمان 

محمد  ــــدر  ب ــاز  فــ حــيــث   ،)3/2( فــــوز 
ــام يــاســيــن بــثــاثــة أشـــواط  عــلــى أسـ
نظيفة، وفاز أحمد سليم على عبدهللا 
المغربي بالنتيجة نفسها، وفاز محمد 
يــوســف عــلــى مــاجــد مــوســى بثاثة 

أشواط مقابل شوط. 
   

 مواجهات اليوم

وتتواصل المنافسات اليوم )الجمعة(، 

الــنــاشــئــات  فــئــة  فـــي  سيلتقي  حــيــث 
منتخبنا أمام األردن، والمباراة الثانية 
منافسات  فيما  والــعــراق،  سوريا  بين 
مع  قــطــر  سيلعب  لــلــرجــال  الناشئين 
بين فلسطين  الثانية  عمان، والمباراة 

ستقام  الــمــبــاريــات  وجميع  والـــعـــراق، 
تمام  في  بالرفاع  االتحاد  صالة  على 

الساعة الخامسة مساًء.
 

 الزعبي يشيد بالتنظيم

اتحاد  رئيس  الزعبي،  أشــاد طــارق   
بالتنظيم  الطاولة،  لكرة  آسيا  غرب 
ــاد الــبــحــريــنــي  ــن االتــــحــ ــي مـ ــمــثــال ال
من  األول  الــيــوم  فــي  الطاولة  لكرة 
الــمــســتــوى  ــمــنــافــســات، مــبــيــنــًا أن  ال
ــقــدرات  ال ويــؤكــد  مميز  التنظيمي 
ــدرات  ــقـ ــيــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الـ ــعــال ال

البحرينية.
عــن شكره  الزعبي  ــرب طـــارق  وأعـ  
ــارزة الــتــي  ــ ــب ــ ــلــجــهــود ال وتـــقـــديـــره ل
يــبــذلــهــا االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة 
الـــطـــاولـــة بــرئــاســة الــشــيــخــة حــيــاة 
وأعضاء  خليفة  آل  عبدالعزيز  بنت 
مجلس اإلدارة واللجنة المنظمة من 
المنتخبات  لجميع  متمنيًا  االتــحــاد، 

التوفيق والنجاح.

اتحاد الطاولة

بداية قوية لمنتخبنا في تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة
المنافسات تتواصل اليوم والزعبي يشيد بالتنظيم

جانب من المنافسات

اللجنة األولمبية

عــقــد مــديــر األكــاديــمــيــة األولــمــبــيــة 
البحرينية  األولمبية  للجنة  التابعة 
السيدة  مــع  اجــتــمــاعــًا  طــه  نبيل  د. 
سوسن محمد قدومي مدير التعليم 
وذلــك  األردنــيــة  األولمبية  باللجنة 
تنفيذًا  المرئي  االتصال  تقنية  عبر 
لتوجيهات فارس الكوهجي األمين 
البحرينية  األولمبية  للجنة  الــعــام 
لبحث أوجه التعاون بين الطرفين.

ــه  ــي أوجــ ــدومــ ــع قــ ــه مــ ــث طــ ــحـ وبـ
ــيــن الــلــجــنــة  ــمــشــتــرك ب الـــتـــعـــاون ال
ونظيرتها  الــبــحــريــنــيــة  ــمــبــيــة  األول
الدعم  األردنية وتقديم كل أشكال 
لــتــأســيــس األكــاديــمــيــة األولــمــبــيــة 
األردنــيــة واالســتــفــادة مــن خبرات 
وتـــجـــارب األكــاديــمــيــة األولــمــبــيــة 

البحرينية.
ــه الـــنـــجـــاحـــات  ــ واســـــتـــــعـــــرض طــ

والـــمـــكـــتـــســـبـــات الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
البحرينية  األولــمــبــيــة  األكــاديــمــيــة 
العمل  وورش  والبرامج  والــدورات 
لتأهيل  األكــاديــمــيــة  تنظمها  الــتــي 
وتطوير الكوادر الفنية واإلدارية من 
خارج وداخل مملكة البحرين، معربًا 
األكاديمية  بانتساب  اعــتــزازه  عــن 
البحرينية إلى األكاديمية األولمبية 

الدولية في ظل ما تقوم به من دور 
الرياضية  الــمــعــرفــة  نــشــر  فــي  ــارز  بـ
بالتعاون  البرامج  واستقطاب ألبرز 
ــرق الــجــامــعــات والــمــعــاهــد  ــ ــع أعـ مـ
مقدمتها  وفـــي  الــعــريــقــة  الــعــالــمــيــة 
عبر  لــلــمــدربــيــن  الــكــنــديــة  الجمعية 
تدريس البرنامج الوطني للمدربين 

بمستوياته األربعة.

لالستفادة من نجاحات األكاديمية األولمبية

تعاون مشترك بين “األولمبية البحرينية” و“األردنية”

سوسن قدومي

اتحاد كرة القدم

الجاري،  23 يونيو  الباد، الخميس  غادر 
القدم  لكرة  الشباب  لفئة  منتخبنا  وفــد 
ــخــوض معسكر  ل إلـــى تــركــيــا؛  مــتــوجــهــًا 
المقبل،  يوليو   7 حتى  يستمر  تدريبي 
ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في 
تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، 
في  التجمع  بنظام  التصفيات  ستقام  إذ 

البحرين خال سبتمبر المقبل.
ــن: مدير  ــاً مـ ــد الــمــنــتــخــب كـ ويــضــم وفـ
أحمد  اإلداري  المحميد،  المنتخب جمعة 
النعيمي،  عــادل  المنتخب  مــدرب  سند، 
مــســاعــد الـــمـــدرب صــــاح عــبــدالــجــلــيــل، 
ــدرب الـــحـــراس حــســيــن ســنــد، مـــدرب  مــ
المحلل  عــبــاس،  أحــمــد  البدنية  اللياقة 
الــفــنــي عــبــدهللا الــمــقــهــوي، اخــتــصــاصــي 
الــعــاج الــطــبــيــعــي بــاســل مــحــمــد، عامل 

المهمات عشب الدين والمدلك راجان.
قائمة  النعيمي  عـــادل  ــمــدرب  ال واخــتــار 

ــن 28 العـــبـــًا: أحـــمـــد مــحــمــد،  مــكــونــة مـ
عــبــدالــلــطــيــف حميد،  نـــاصـــر،  ســيــدعــلــي 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن حـــمـــيـــد، مــحــمــد حــســن، 
سالم  مــاجــد،  سيدجاسم  خضير،  رمــزي 
مــبــارك محمد،  ــدوســري، أحمد ضــيــاء،  ال
عـــبـــدهللا الـــخـــاصـــي، عــيــســى عــبــدهللا، 
ــد، طـــــال إبـــراهـــيـــم،  ــيــ ــورشــ ــ عـــبـــدهللا ب
عبدالعزيز جمال، سيدمحمود الموسوي، 

سعد عبدهللا، هاشم لؤي، عبدهللا العكر، 
عبدهللا السبيعي، محمود محمد، سلمان 
يــونــس، علي الــدوســري، أشـــرف مــبــارك، 
عــبــدهللا جــمــال، أحــمــد عــيــد، جـــواد علي 

ومصطفى محمد.
ية أيام  وسيتخلل المعسكر 4 مباريات ودِّ
27 و30 يونيو الجاري، باإلضافة إلى 3 و 

6 يوليو المقبل.

عادل النعيمي يختار 28 العباً تحضيراً لآلسيوية

منتخب الشباب لكرة القدم يعسكر في تركيا

منتخب الشباب لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

ذوي  لرياضة  البحريني  االتحاد  تلقى 
ــيــًا مـــن قــبــل البنك  اإلعـــاقـــة دعـــمـــًا مــال
ألنشطة  دعــمــًا  وذلـــك  المتحد  األهــلــي 
ــعــام الــجــاري 2022،  االتــحــاد خـــال ال
الذي جمع كلٌّ  اللقاء  حيث جاء خال 
رئيس  نــائــب  حــاجــي  علي محمد  مــن: 
مدير  التتان  عبدالرحمن  بسام  االتحاد 
الخاصة  المصرفية  الخدمات  عاقات 

في البنك. 
وخال اللقاء، أشاد علي حاجي بالدور 
للبنك  المشهود  للبنك  الكبير والمشهود 
الــريــاضــيــة بمملكة  الــحــركــة  فــي دعـــم 
في  كبير  بشكل  يسهم  مما  البحرين، 
تــعــزيــز مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
الــعــزيــمــة  ــمــا يــدعــم ريــاضــيــي ذوي  وب
واألنشطة  الفعاليات  في  بمشاركاتهم 

خال العام الجاري. 
االتحاد  أن  االتحاد  رئيس  نائب  وأكــد 

على  الــثــانــي  للعام  الــدعــم  هــذا  يتلقى 
الـــتـــوالـــي والـــــذي يــؤكــد جــهــود الــبــنــك 
المتواصلة نحو تعزيز مبدأ المسؤولية 
قنوات  وبناء  بها  المنوطة  المجتمعية 
األهلي  الــجــهــات  بين  واســعــة  تــواصــل 

والقطاع الخاص في مملكة البحرين. 
البنك  أن  التتان  بسام  أكــد  جانبه،  من 

ــدًا إلــى  ــاهـ االهـــلـــي الــمــتــحــد يــســعــى جـ
في  األهــلــي  الــقــطــاع  بــدعــم  المساهمة 
الــمــمــلــكــة وخــاصــة فــي مــســانــدة ذوي 
العزيمة، مشيرًا إلى أن دعم البنك للعام 
تأكيد  إال  هــو  مــا  الــتــوالــي  على  الثاني 
على هذا النهج الذي يتخذه البنك في 

الوقوف خلف أبطال ذوي العزيمة.

دعماً ألنشطة االتحاد خالل العام الجاري 2022

البنك األهلي المتحد يدعم “اتحاد رياضة ذوي اإلعاقة”

جانب من تقديم الدعم

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

علي  للجوجيتسو  الــوطــنــي  المنتخب  العـــب  يــواصــل 
مسابقة  فــي  للمشاركة  اســتــعــدادًا  تحضيراته،  منفردي 
الجوجيتسو ضمن دورة األلعاب العالمية التي تحتضنها 
بــالــواليــات المتحدة  بــواليــة أالبـــامـــا  بــرمــنــغــهــام  مــديــنــة 

األميركية في الفترة 12 - 18 يوليو المقبل. 
وتعتبر هذه المشاركة هي األولى للجوجيتسو البحرينية 
تأهل  جــاء  حيث  العالمية،  ــدورة  ــ ال هــذه  مستوى  على 
حّل  أن  بعد  الــدورة  لهذه  منفردي  علي  المنتخب  العــب 
الملتقى  لهذا  المؤهل  التصنيف  في  الثانية  المرتبة  في 
أعلى  ثاني  على  الاعب  العالمي. حيث حصل  الرياضي 
معدل نقاط من بين أفضل 5 العبين على مستوى العالم 
في  مشاركاته  خال  من  كيلوجرام،   77 تحت  وزن  في 

بطوالت االتحادين اآلسيوي والدولي للجوجيتسو. 
وتعّول الجوجيتسو البحرينية على الاعب منفردي في 
إحراز إنجاز جديد، يضاف لسلسلة النتائج المشرفة التي 

حققتها هذه الرياضة لسجل الرياضة البحرينية. 
والميدالية  األول  المركز  أخــيــرًا  أحــرز  قد  الاعب  وكــان 
الذهبية في مسابقة فئة الحزام األسود لفئة الكبار وزن 

تحت 85 كيلوجرام بالبدلة، ومسابقة الحزام األسود لفئة 
منافسات  ضمن  بدلة،  بــدون  كيلوجرام   120 وزن  الكبار 
التي  الجوجيتسو،  لمحترفي  العالمية  أبوظبي  بطولة 
الجوجيتسو  لمحترفي  أبوظبي  بطولة  منظمة  نظمها 

بالعاصمة الكرواتية زغرب.

تقام بوالية أالباما األميركية الشهر المقبل

منفردي يواصل تحضيراته لدورة األلعاب العالمية

علي منفردي
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استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
رئيس  وبحضور  أمــس،  الداخلية،  وزيــر  خليفة 
األمن العام الفريق طارق الحسن، آمر األكاديمية 
والــذي  الحسن،  فــواز  العميد  للشرطة  الملكية 
الخطوات  قياس  عصا  فريق  أعــضــاء  لــه  قــدم 
العسكرية باألكاديمية الملكية للشرطة، بمناسبة 
فوزه، وللمرة التاسعة، بالمركز األول في البطولة 
العالمية التي نظمتها الكلية الملكية البريطانية 

20 فريقا، كما حصل  “ساند هيرست” بمشاركة 
فردي  مشارك  أفضل  على  ناجي  فتح  العريف 
وهنأ   الــتــوالــي.  على  الثاني  للعام  البطولة  فــي 
وزيـــر الــداخــلــيــة، أعــضــاء الفريق بــهــذا اإلنــجــاز 
والجاهزية  المتميز  ــاألداء  بـ مشيدا  المشرف، 
عكست  والتي  الفريق،  عليها  بدا  التي  العالية، 
للعزيمة  تجسيدا  وجــاءت  الفوز  على  تصميما 
الجماعي  العمل  على  والقدرة  القوية  واإلرادة 

وااللـــتـــزام بــالــمــســؤولــيــة، انــطــاقــا مــن الخطط 
التدريبية التي يعمل الفريق بموجبها وما يتمتع 

به أعضاؤه من جدية وانضباط.
بـــدور األكــاديــمــيــة الملكية  الـــوزيـــر،  كــمــا أشـــاد 
للشرطة في تأهيل الفريق وتزويده باإلمكانات 
والتدريبي،  العلمي  دورهــا  منطلق  من  الازمة، 
ألعضاء  والنجاح  التوفيق  مــن  مــزيــدا  متمنيا 

الفريق في البطوالت القادمة.

وزير الداخلية يشيد بإنجاز فريق عصا قياس الخطوات العسكرية

وزير الداخلية متوسًطا أعضاء الفريق

نبيل طه

المنامة- وزارة الداخلية
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ــمــشــاركــات في  ــدت اإلعـــامـــيـــات ال أكــ
ندوة المرأة الخليجية في اإلعام التي 
مهرجان  فعاليات  ضمن  تنظيمها  تــم 
الخليج لإلذاعة والتلفزيون أن اإلعام 
الهوية  ترسيخ  على  قـــادر  الخليجي 
معتبرات  عليها،  والحفاظ  الخليجية 
أن اإلعــام الخليجي هو إعــام واحد 
يحمل  فــهــو  الــلــهــجــات،  اختلفت  وإن 
في مضامينه أهدافًا مشتركة، وأشرن 
الكفاءة  بمعايير  االلــتــزام  أهمية  إلــى 
والقدرة والمعرفة في العمل اإلعامي، 
تمكين  مــواصــلــة  أهــمــيــة  وأوضـــحـــن 
شريكات  باعتبارهن  ودعمهن؛  النساء 

في عملية التنمية.
وشارك في الندوة التي شهدت تفاعل 
ــن أمــل  ــل مـ ومــــداخــــات الـــحـــضـــور كـ
بقطاع  البرامج  إدارة  مديرة  الحليان 
و  دبــي،  بمؤسسة  والتلفزيون  اإلذاعــة 
مرهون  إيــمــان  البحرينية  اإلعــامــيــة 
الغامدي  مــريــم  الــســعــوديــة  والــمــذيــعــة 
تلفزيون  في  المذيعة  البلوشية  وبيان 
رئيس  الكعبي  وإيــمــان  عمان،  سلطنة 
إذاعة  في  االجتماعي  التواصل  قسم 

قــطــر، واإلعـــامـــيـــة الــكــويــتــيــة إيــمــان 
اإلعــامــيــة  الـــنـــدوة  وأدارت  ــنــجــم،  ال

شيماء رحيمي.
وأشــــــــــــادت اإلعـــــامـــــيـــــات بـــمـــوقـــف 
دعــم  ــي  فـ ودوره  الـــرســـمـــي  اإلعــــــام 

المتكافئة،  الــفــرص  وإعــطــائــهــا  الــمــرأة 
الناجحة  التجارب  بعض  واستعرضن 

لوجود المرأة في العمل اإلعامي   
وأكدن ضرورة تكامل العمل اإلعامي 
بحيث يجمع أصحاب الخبرة بالكوادر 

النتائج  أفضل  إلــى  للوصول  الــشــابــة؛ 
والمخرجات.

المهنة  أن  على  اإلعاميات  وأجمعت 
مــلــيــئــة بــالــتــحــديــات لــكــل مـــن الــمــرأة 
والرجل، فمنذ أن كان اإلعام التقليدي 

هو المسيطر وصوال إلى دخول اإلعام 
لتبين  التطور  مــراحــل  تأتي  الحديث 
المهنية  بــالــضــوابــط  الــتــمــســك  أهــمــيــة 
أو  المطبوع  اإلعــام  في  كانت  ســواء 
اإلعــام  وحــتــى  المسموع  أو  الــمــرئــي 

الجديد. 
وأكـــــــدت الـــمـــتـــحـــدثـــات أهـــمـــيـــة عــقــد 
لتبادل  يمثله من فرصة  لما  المهرجان 
التي  الــتــحــديــات  ومناقشة  الــخــبــرات 
واستعرضن  اإلعـــام،  صناعة  تــواجــه 
التي  المهنية  مسيراتهن  المتحدثات 
تنوعت بين اإلعام المكتوب والمرئي 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي،  والــمــســمــوع وال
الــمــرأة عــلــى مواكبة  مــؤكــدات قـــدرة 
الـــتـــطـــور فـــي كـــل مـــجـــال و الــتــغــلــب 
مسيرة  واســتــذكــرن  الصعوبات،  على 
ــدات فـــي الــعــمــل اإلعـــامـــي في  ــ ــرائ ــ ال

الدول الخليجية.

إعالميات: اإلعالم الخليجي قادر على ترسيخ الهوية الخليجية والحفاظ عليها
في ندوة المرأة الخليجية في اإلعالم ..

مهرجان  نظمها  الــتــي  الفعاليات  آخــر 
ــة عــمــل بــعــنــوان  ــ الــخــلــيــج كـــانـــت ورشـ
ــي في  ــامــ ــدريـــب اإلعــ ــتـ “مــســتــقــبــل الـ
المديفر  عبدهللا  فيها:  شــارك  الخليج”، 
العربية  المملكة  مــن  الــغــامــدي  ومــاجــد 
ــرمــحــي وعــمــار  ــة، مــنــتــهــى ال ــســعــودي ال
شــهــاب مـــن دولــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة 
دولــة  مــن  الخميس  ومــاضــي  المتحدة 

الكويت وقدمها مبارك الدجين.

الــمــحــاور  مــن  عــــددا  الـــورشـــة  تضمنت 
اإلعامي  التدريب  واقــع  تشمل  والتي 
فــي دول الــخــلــيــج، وعــاقــة الــتــدريــب 
ــبــدع  ي أن  مـــمـــكـــن  بــــــاإلعــــــام.. وهـــــل 
اإلعاميون دون تدريب؟ وكيف تدرب 
الجهات اإلعامية العالمية اإلعاميين؟ 
وما أهم العناصر التي تساهم في نجاح 
مؤشرات  وأخيرا  اإلعامي؟  التدريب 

مستقبل التدريب اإلعامي الخليجي.

رصدت كاميرا” الباد” الثنائي المخضرم الفنان القدير محمد جابر ، والفنان 
بعض  يتحدثان عن  اإلنتاج، وهما  أروقــة سوق  النبهان في  القدير جاسم 

المسائل الفنية والمشاريع المستقبلية كما قاال لـ”الباد”.
يذكر أن الفنان جاسم النبهان تم تكريمه في حفل االفتتاح من قبل الهيئات 

األعضاء في جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.

“مستقبل التدريب اإلعالمي في الخليج”

“ كاميرا ^”

نصائح عن أهمية الكفاح والمثابرة لتحقيق األهداف
في لقاء “تجارب شبابية”

ــيــوم الــثــانــي مــن الــمــهــرجــان لقاء  شــهــد ال
تحت عنوان “تجارب شبابية”، شارك فيه 
كل من: مالك الروقي مدير أخبار في “ام 
بي سي” من السعودية، وأحمد المرزوقي 
دولــة  مــن  اقتصادي  محتوى  صانع  وهــو 
ــمــتــحــدة، ومــحــمــد  ــعــربــيــة ال اإلمـــــــارات ال
الــعــريــمــي مــذيــع ونــاشــط اجــتــمــاعــي من 
مدير  الموينع  وعبدالعزيز  عمان،  سلطنة 
“مسك”  مؤسسة  فــي  التسويق  عمليات 
ناشط  وهو  البصري  وفيصل  بالسعودية، 
ــكــويــت، وعــبــدالــرحــمــن  اجــتــمــاعــي مـــن ال
ــانـــع ألـــعـــاب الــكــتــرونــيــة من  فــــــاروق صـ
البحرين، ومحمد الموسى مقدم تلفزيوني 

من السعودية.
وفيما يلي تنشر “الباد” جزءا من اللقاء: 

 تضمنت التجارب الشخصية التي قدمها 
األفكار  العديد من  اللقاء  المشاركون في 

الكفاح  أهمية  عن  الـواقـعـيـة  والنصائح 
والمثابرة لتحقيق األهـداف، وأهمية نقل 
التجربة الشخصية إلى اآلخرين، من أجل 
االستفادة منها، وإلهام اآلخرين الوصول 
ــى الــتــغــيــيــر األفـــضـــل لــحــيــاة الــشــبــاب  ــ إل

والناشئة.

بتنوع  ــمــعــروضــة  ال الــتــجــارب  وتــمــيــزت 
مــجــاالتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
وركزت  واإلعامية،  والفنية  والرياضية 
على آليات صناعة محتوى إعامي يلقى 
اهتمام الجمهور، ويتميز باحترام وتقدير 
والعربية  الخليجية  المجتمعية  الــقــيــم 

ــاب فـــي مــشــاركــاتــهــم خــال  ــشــب وركــــز ال
لمواجهة  األمثل  السبيل  أن  على  اللقاء، 
أي مد إعامي سيء قادم من الخارج ال 
يكون من خال المنع، بل بتقديم محتوى 
التأثير  على  الــقــدرة  ولــه  مفيد،  إعــامــي 

اإليجابي ويستطيع جذب الجمهور إليه.

ــســعــودي  ــنـــان ال أكــــد الــمــنــتــج والـــفـ
لـ  النفيسة  عبدالرحمن   الــمــعــروف 
“الباد” أن الوسط اإلعامي والفني 
هذا  بعودة  للغاية  سعيد  الخليجي 
والقوية  الجديدة  بحلته  المهرجان 
قلوب  يجمع  مكان  دائــمــا  هــو  وكما 
أهـــل الــخــلــيــج والـــعـــرب، مــنــوهــا أن 
اإلنتاجية مسلسا  جديد مؤسسته 
بعنوان “ســعــود وســـارة فــي رحــاب 
كارتون  مسلسل  أول  وهو  النبوة”، 
ــال أخـــــاق الـــرســـول  ــ ــف يــعــلــم األطــ
حلقة  وبــكــل  حلقة،   30 مــن  مــكــون 
الرسول  أحــاديــث  بعض  شــرح  يتم 
ــنــبــوة، وســبــقــه مسلسل  ال ــاق  وأخــ
“ســعــود وســـارة فــي روضــة الــقــرآن” 
ــى  ــ والـــحـــائـــز عـــلـــى الـــجـــائـــزة األولـ
ــي الــمــهــرجــان الـــعـــربـــي لـــإلذاعـــة  فـ
والجائزة  تــونــس،  فــي  والتلفزيون 
ــان الــخــلــيــج  ــرجـ ــهـ ــي مـ الــفــضــيــة فــ

عشر  السادس  والتلفزيون  لإلذاعة 
البحرين  مملكة  استضافته  الــذي 
ذاتــه  الــســيــاق  فــي  مــؤكــدا   ،2016
أن  الــكــارتــونــيــة يجب  األعــمــال  أن 
تستغل وبصورة كبيرة في تأصيل 
القيم والمبادئ في نفوس األطفال، 
تأثير سريع وبالغ  لها من  لما  وذلك 

في وعي الطفل.
ســـــــــارة وســـــــعـــــــود، شـــخـــصـــيـــتـــان 
قلوب  على  محببتان  كارتونيتان 

ونفوس األطفال سخرت من خال 
مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة مـــن األعــمــال 
الـــتـــربـــويـــة والـــبـــرامـــج اإلعــامــيــة 
ــمــبــادئ  ــغــرس الــقــيــم وال الــهــادفــة ل
االنتماء  روح  تعزز  التي  اإلنسانية 
في  المجتمعي  بــالــوعــي  وتــرتــقــي 

كافة مناحي الحياة.

النفيسة: جديد مؤسستنا “سعود وسارة في رحاب النبوة”

عبدالرحمن النفيسة

“النجومية والمسؤولية”، والتي  بعنوان  ندوة  المهرجان  اليوم األخير من  تضمن 
شارك فيها: محمد الحاجي وعبدهللا محمد السبيعي من المملكة العربية السعودية، 
عمر فاروق من مملكة البحرين، بركات الوقيان من دولة الكويت ومحمد سعدون 

الكواري من دولة قطر، وقدمتها ندى الشيباني.
منصات  واقــع مشاهير  على  ركــزت  والــتــي  المحاور  مــن  عــددا  الــنــدوة  وناقشت 
وتطورات  مستجدات  مواكبة  وضــرورة  الخليج،  دول  في  االجتماعي  التواصل 
اإلعام الرقمي الحديث، وتجربة المحتوى المتخصص في اإلعام الرقمي، والى 
أين يقودنا التعصب الرياضي في اإلعام الخليجي، وكيف نصنع محتوى إعامي 

مؤثر، وأخيرا قراءة لمستقبل منصات ومشاهير التواصل االجتماعي.

النجومية والمسؤولية

حــلــت الــفــنــانــة الــشــابــة إيــمــي إســام 
ضيفا في المهرجان وقالت: المهرجان 
يعد من أكبر المهرجانات في الوطن 
الذين  بالنجوم  يحتفي  الذي  العربي 
الصغيرة  الشاشة  يتركون بصمة في 
في  خصوصا  وإبداعاتهم،  بأعمالهم 
ــان الـــمـــاضـــي، ودعـــوتـــي  شــهــر رمـــضـ
ــان الــقــائــمــيــن على  ــمـ ــاءت مـــن إيـ ــ جـ
به  يقوم  وما  الفن  بأهمية  المهرجان 

من رسالة نبيلة تجاه المجتمع.

 إيمي إسالم
تحــل ضيفــه

محرر مسافات
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تنظيم “بحرين فستيفال سيتي” بـ 253 ألف دينار

للصيانة الشاملة لمدرستي بنات ابتدائيتين
تنافست 6 شركات في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس على مناقصة 
لوزارة األشغال للتعاقد لتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة القدس اإلبتدائية 
للبنات ومدرسة البالد القديم اإلبتدائية للبنات في مدة 5 أشهر، وكان أقل عطاء 
قرابة  أكبرها  بلغ  حين  في  دينار،  ألف   312.8 بقيمة  للمقاوالت  السرايا  لشركة 

364.1 ألف دينار. 
الصباغة  مثل  واإلنشائية  المدنية  الصيانة  أعــمــال  تنفيذ  المشروع  ويتضمن 
الداخلية والخارجية وصيانة التشققات وإصالح األسقف واألرضيات وإصالح أو 
استبدال األبواب والنوافذ وتجديد دورات المياه، إضافة إلى األعمال الميكانيكية 
مثل  الكهربائية  واألعمال  المياه  خزانات  واستبدال  المياه  شبكات  تطوير  مثل 
والمصابيح  الكهربائية  التوزيع  لوحات  واستبدال  الكهرباء  غرفة  تأهيل  إعــادة 
وغيرها من األعمال. كما تنافست 11 شركة على مناقصة لهيئة البحرين للسياحة 
سيتي  فستيفال  “بحرين   2022 البحرين  مهرجان  مدينة  لتنظيم  والمعارض 
2022”، وكان أقل عطاء لشركة تطوير منتزة عذاري بنحو 252.9 ألف دينار، في 
حين بلغ أكبرها قرابة 1.4 مليون دينار، ووفق وصف المناقصة، فإن الهيئة تبحث 
عن أعلى جودة من الخدمات والتنفيذ الجذاب والتفاعلي الذي يتصل بالزوار من 
الدول المجاورة. ويقدم “بحرين فستيفال سيتي” خدماته في تنظيم مجموعة 

فريدة من ركوب الخيل واأللعاب.
وتم إجماال، فتح 7 مناقصات تابعة لـ 6 جهات حكومية بإجمالي 33 عطاء. وبلغ 

مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 1.1 مليون دينار.
نظام  وحــدات  لشراء  أولهما  والماء،  الكهرباء  لهيئة  مناقصتين  المجلس  وفتح 
إليها  تقدمت  واحدة  لمدة سنة  وذلك  الكهرباء  نقل  لمحطات  المتكامل  التحكم 
ألف   52 بنحو  والعمليات  الــطــاقــة  ألنظمة  ســنــتــرال  شــركــة  هــي  وحــيــدة  شــركــة 

لغرض  فرعية  محطات  لشراء  بالهيئة  المركزية  المخازن  إلدارة  والثانية  دينار، 
استخدامها من قبل إدارة توزيع الكهرباء تنافست عليها شركتان وكان أقل عطاء 

لشركه يوسف خليل المؤيد وأوالده بنحو 37.8 ألف دينار.
التأمين  لمشروع  االجتماعي  للتأمين  العامة  للهيئة  مناقصة  المجلس  فتح  كما 
الصحي لموظفي الهيئة للعام 2022 - 2023 تنافست عليها 5 شركات وكان أقل 
عطاء لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة بنحو 383.2 ألف دينار، في 

حين بلغ أكبرها قرابة 488.8 ألف دينار.
األجــهــزة  لتوفير  االجتماعية  التنمية  لـــوزارة  مناقصة  المجلس  فتح  وكــذلــك 
للتنمية  الكويتي  الصندوق  من  بتمويل  االجتماعية  الرعاية  لمجمع  الرياضية 
ستايل  لشركة  عطاء  أقل  وكان  شركات   4 عليها  تنافست  العربية،  االقتصادية 

للمقاوالت بنحو 23 ألف دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 78.8 ألف دينار.
سيارات  لتوفير  ــار  واآلث للثقافة  البحرين  لهيئة  مناقصة  المجلس  فتح  وأيًضا 
لشركة  أقل عطاء  وكان  4 شركات  عليها  تنافست  29 شهًرا،  لمدة  وذلك  للهيئة 
أرادوس لتأجير السيارات بنحو 24.1 ألف دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 30.4 

ألف دينار.

أمل الحامد

عن  اإلعـــالن  وســبــا،  للمؤتمرات  البحرين  الخليج  فــنــدق  يسر 
تاي  رويـــال  مطعم  إلــى  ثايمي  هونغ  الشهيرة  الشيف  وصــول 

بفندق الخليج. 
وفي هذه المناسبة الخاصة، ستقدم الشيف ثايمي خبرتها في 
الطهي ومعرفتها بالمطبخ التايلندي إلى البحرين. هونغ ثايمي، 
عالمية  سفيرة  وعملت  للخير،  ومحبة  أعمال  ورائـــدة  طاهية 
الزمان.  من  عقد  من  يقارب  لما  التايلندية  والثقافة  للمطبخ 
الطهاة  أبرز  التجارية كواحدة من  بناء عالمتها  واستمرت في 

التايلنديين. 
الطعام  لتناول  الحديثة  فكرتها  افتتحت   ،2021 أكتوبر  وفي 
المأكوالت  لتقديم  معايير  إذ وضعت  لوف،  ثايمي  المنزل،  في 
التايلندية األصيلة والتي يسهل الحصول عليها. ستقدم الشيف 
ثايمي إبداعاتها المذهلة في فن الطهي في البحرين في فندق 

الخليج في الفترة من 21 إلى 25 يونيو. 
يونيو.   25 السبت  يوم  للطبخ  درًســا  ذلــك، ستنظم  إلى  إضافة 

لالستعالم والحجز اتصل على 1333 3655 +973

في مطعم رويال تاي بفندق الخليج

احتفل ببداية الصيف مع الشيف الشهير ثايمي
بمنح  البحرين  مــصــارف  جمعية  رحبت 
عــدنــان  الجمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس 
إنــجــازات  “مسيرة  جــائــزة  يوسف  أحمد 
المصرفية  الــقــمــة  قــبــل  مــن  ونــجــاحــات” 
والــتــي   ،2022 لــلــعــام  ــيــة  ــدول ال الــعــربــيــة 
عــقــدت فــي فــرانــكــفــورت خـــالف الفترة 
شعار  تحت  الــجــاري  يونيو   20-21 مــن 
وإدارة  العالمية  للصدمات  “االستجابة 

حالة عدم اليقين”.
وقد تم تكريم يوسف بهذه الجائزة في 
حفل خاص خالل فعاليات افتتاح القمة 
والمصرفيين  المسؤولين  كبار  بمشاركة 
المالية  وزيــر  يتقدمهم  والــعــرب  األلــمــان 
اتحاد  ورئيس  ليندر  كريستيان  األلماني 

المصارف العربية محمد األتربي. 
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف 
البحرين وحيد القاسم “ال شك أن تكريم  

يوسف بهذه الجائزة المرموقة وفي هذا 
يجسد  المهم  الدولي  المصرفي  المحفل 
لمسيرته  المستوى  عالي  عالميًا  تقديرًا 
الصناعة  وتــعــزيــز  تطوير  فــي  المشرفة 
بشكل  والعربية  البحرينية  المصرفية 
اإلســالمــيــة  المصرفية  والــصــنــاعــة  ــام،  عـ

بشكل خاص”.
وأضـــاف القاسم “إنــنــا فــي الــوقــت الــذي 

ــجــاز  ــهــذا اإلن نــعــبــر فــيــه عـــن اعـــتـــزازنـــا ب
تكريما  الجائزة هي  نعتبر  فإننا  المشرف 
لنا جميعًا، وللصناعة المصرفية ولمملكة 
عالمية  مكانة  تتبوأ  باتت  التي  البحرين 
مرموقة في مسيرة إنجازاتها المصرفية 
والــمــالــيــة والــتــنــمــويــة، ونــتــقــدم فــي هذه 
التهنئة لألستاذ عدنان  المناسبة بخالص 

لنيله هذه الجائزة”.

من قبل القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2022

عدنان يوسف ينال جائزة “مسيرة إنجازات ونجاحات”

دور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين
العامة،  المساهمة  المتعلقة بشركات  ا في األمور  المساهمون دوًرا أساسيًّ يلعب 
العامة غير  الجمعية  العادية واجتماعات  العامة  الجمعية  وذلك عبر اجتماعات 
الجمعية  اجتماعات  االجتماعات.  هــذه  خــالل  بمباشرته  يقومون  ومــا  العادية 
العامة “غير العادية” تختص بصفة أساسية في النظر في األمور المتعلقة بتعديل 
رأس  زيــادة  الشركة،  مدة  اطالة  أو  للشركة  األساسي  النظام  أو  التأسيس  عقد 
التصرف  أو  الشركة  الذي من أجله قامت  المشروع  أو تخفيضه، بيع كل  المال 
فيه بأي وجه آخر بصورة نهائية، حل الشركة أو تحويلها أو إدماجها في شركة 

أخرى وفق القانون.
تجتمع الجمعية العامة “غير العادية” للمساهمين بناء على دعوة مجلس االدارة، 
أو طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن 
نسبة معينة من أسهم الشركة. وعند استالم الطلب، يجب على مجلس االدارة 
عادية” في خالل  “غير  بصفة  عامة  العامة الجتماع جمعية  الجمعية  يدعو  أن 
بهذا  اإلدارة  مجلس  يقم  لم  إذا  سبب  وألي  للدعوة.  استالمه  تاريخ  من  شهر 

اإلجراء فإن القانون يمنح وزارة الصناعة والتجارة الحق في توجيه الدعوة.
اجتماع الجمعية العامة “غير العادية” ال يكون صحيحا إال إذا حضره مساهمون 
النصاب يجب  يتوفر هذا  لم  األقــل. وإذا  الشركة على  ثلثي رأس مال  يمثلون 
التالية  يوًما  الخمسة عشر  يعقد خالل  ثان  اجتماع  إلى  العامة  الجمعية  دعوة 
لالجتماع األول ويكون هذا االجتماع صحيحا إذا حضره من يمثلون أكثر من 
ثلث رأس المال. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع الثاني توجه الدعوة 
إلى اجتماع ثالث يعقد في خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ االجتماع الثاني 
قــرار  ويــصــدر  المساهمين.  ربــع  حضره  إذا  صحيحا  الثالث  االجتماع  ويــكــون 
إال  االجتماع  في  الممثلة  األسهم  ثلثي  بأغلبية  العادية”  “غير  العامة  الجمعية 
إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها 
أو بإدماجها في شركة أخرى حيث يشترط لصحة القرار في هذه الحاالت أن 
يصدر بأغلبية ثالثة أرباع أسهم الحاضرين الذين ينعقد بهم االجتماع صحيحا. 
هذا وال تكون قرارات الجمعية العامة “غير العادية” نافذة إال بعد موافقة وزارة 
الصناعة والتجارة. وإضافة للمهام التي حددها القانون بالنسبة للجمعية العامة 
غير العادية فإنه، في بعض الحاالت، يجوز للجمعية العامة “غير العادية” إصدار 
قرار يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية شريطة توفر النصاب وكذلك 
األمــور  األعــمــال  جــدول  وتضمين  العادية  العامة  للجمعية  المطلوبة  األغلبية 

موضوع القرار المعني.
بما  التام  االلتزام  األوقــات،  في جميع  المساهمين،  على  أساسية يجب  وبصفة 
بهذا  االلــتــزام  من  بد  وال  للشركة.  األساسي  النظام  أو  التأسيس  عقد  في  ورد 
المبدأ، حتى إذا كانت هناك مستجدات تستدعي التعديل أو التغيير، ألنها هي 
ويجوز  هي.  كما  بها  األخــذ  يجب  وعليه  االجتماع  وقت  في  السارية  األحكام 
للمحكمة المختصة إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو 
بقصد اإلضرار بهم أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو لغيرهم، دون 
إال  الحالة  البطالن في هذه  الشركة. هذا وال يجوز رفع دعوى  لمصلحة  اعتبار 
من المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة، وهنا تبرز أهمية 
المحضر وسالمة محتوياته، أو إذا تغيبوا من الحضور بعذر مقبول. كما يجوز 
لوزارة الصناعة والتجارة أن تنوب عنهم لطلب البطالن إذا تقدموا لها بأسباب 
جدية. ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع 
المساهمين ويلتزم مجلس اإلدارة بنشر الحكم في الصحف اليومية وال يترتب 
على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك، وال تسمع 

دعوى البطالن بعد مضي سنة من تاريخ القرار.
القانون يحدد نطاق صالحيات الجمعية العامة للشركة من أجل تفعيل دورها، 
منها  االقتراب  التي ال يجوز  المهام  التي تحدد  الضوابط  القانون يضع  وكذلك 
ألنها تعتبر باطلة. وعلى جميع المساهمين االرتقاء لمستوى المسؤوليات الملقاة 

على عواتقهم واالستفادة من نطاق صالحياتهم لتحقيق األهداف المؤسسية. 
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د. عبدالقادر ورسمه 

 مستشار وخبير قانوني

انطالق “مودا إكسبو” في فندق الخليج اليوم
بحضور المهرة البحرينية وخولة المراغي

ــلــحــركــة الـــتـــجـــاريـــة في  تــنــشــيــطــًا ل
وبمناسبة  البحرين،  الغالية  مملكتنا 
المبارك.  األضحى  عيد  حلول  قــرب 
معرضنا  افتتاح  عن  اإلعــالن  يسرنا 
الخليج  فــنــدق  فــي   )Moda Expo(
الجمعة  يــومــي  الــمــؤتــمــرات(  )قــاعــة 
فــي  يـــونـــيـــو.  و25   24 والـــســـبـــت 
الساعة  الجمعة من  التالية  األوقــات 
والسبت   ، لــيــالً   12 حتى  ظــهــرًا   12
مــن الــســاعــة 10 صــبــاحــًا حــتــى 11 
مـــســـاًء. ويــشــهــد مــعــرض مــشــاركــة 
المحالت  أصــحــاب  مــن  عــارضــًا   75
العبايات  مــن  المتنوعة،  الــتــجــاريــة 
والعطور  والمجوهرات  والجالبيات 
المنتجات.  مــن  وغــيــرهــا  والــمــكــيــاج 

اقتناء  ــــزوار  ال على  سيسهل  حيث 
احتياجاتهم من مكان واحد،  جميع 

مما يجعل عملية التسوق أكثر راحة 
ومتعة لهم. 

إن الــهــدف مــن إقــامــة مـــودا أكسبو 
األعــمــال  رواد  وتنمية  تشجيع  هــو 
ودعم  التجارية  المحالت  وأصحاب 
الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، 
ــارض الــســابــقــة  ــعـ ــمـ ــت الـ ــ حـــيـــث القـ
ــدد كــبــيــر مـــن الــــــزوار من  تـــوافـــد عــ
الخليجية  والـــدول  البحرين  مملكة 
ــاورة، مــمــا أســهــم فـــي زيـــادة  ــجـ ــمـ الـ
ــفــائــدة  ــة لــتــعــم ال ــتــجــاري الــحــركــة ال

الجميع.
واكتشفوا  معرضنا  بــزيــارة  تفضلوا 
أحدث العروض والمنتجات. الدعوة 
من  للمزيد  مجانًا.  والــدخــول  عامة 
المعلومات اتصل على: 33207742، 

.”Moda.expo_bh“ :إنستغرام
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أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

هيئة الكهرباء والماء
52,037.70شركة سنترال ألنظمة الطاقة والعمليات1شراء وحدات نظام التحكم المتكامل

37,395.00شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده2محطات فرعية

هيئة البحرين 
252,894.40شركة تطوير منتزه عذاريBahrain Festival City 202211للسياحة والمعارض

هيئة البحرين للثقافة 
24,081.60أرادوس لتأجير السيارات4توفير سيارات للهيئةواآلثار

وزارة األشغال
أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة القدس 
االبتدائية للبنات ومدرسة البالد القديم 

االبتدائية للبنات
6Saraya Contractors312,800

الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي

مناقصة التأمين الصحي لموظفي الهيئة 
383,182.80شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة5للعامين 2022 - 2023

وزارة التنمية 
االجتماعية

توفير األجهزة الرياضية لمجمع الرعاية 
4style contracting22,967.00االجتماعية
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 نصيحة
استهالكية

يجب على المرء عند الشـــراء تجنب المانجو الذي 
يحتوي على بقع سوداء وبنية، ويحذر من الحكم 

على المانجو من لونها.
ويمكـــن لبعـــض المانجـــو األخضر أن يكـــون مذاقه 
لذيذا، في حين ان البعض ذو الظل األصفر الغامق 

قد يكون ال طعم له أو حامضا.
ويمر موســـم المانجو بســـرعة كبيرة ويبقى الناس 
متلهفيـــن للمزيـــد. لحل هذه المعضلـــة، يمكن صنع 
وصفـــات مانجـــو واســـتخدامها ألشـــهر حتـــى بعد 
انتهاء الموســـم، ويمكن صنع هريـــس المانجو بعد 
تبريده وتجميده. ســـتكون قادًرا على االســـتمتاع 
بهـــذا المهـــروس لمدة 5 - 6 أشـــهر تقريًبـــا. ويمكن 
تخزين المانجو بشكل سليم دون عصرها ووضعها 
فـــي “الفريـــزر” وعنـــد االســـتخدام تقشـــر وتطحن، 
وتقدم عصائر أو بحشـــو الكنافة وحشو الحلويات 

ولكن ال يمكن تناولها طازجة.
وينصـــح بعدم اإلفـــراط في تخزيـــن كميات كبيرة 
من المانجو وذلك لعدم االســـتفادة منها إال للعصير 

فقط.

نصائح لشراء المانجو

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.8

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.7

^قـــال تاجر الخضـــروات رضا 
البســـتاني إن السوق المحلية تشهد 
وفـــرة كبيرة فـــي الفواكـــه الصيفية 

مع انخفاض في األسعار.
وذكر البســـتاني أن الســـوق شهدت 
زيـــادة في كميات البطيخ والشـــمام 
الفواكـــه  مـــن  وغيرهـــا  والمانجـــو 

بأسعار مناسبة.
األســـعار،  مســـتويات  وبخصـــوص 
أوضح البســـتاني أنه مع بدء موسم 

اإلجـــازات والســـفر لخـــارج المملكة 
فـــإن مســـتويات الطلـــب أقـــل مـــن 
األشـــهر الماضيـــة، مـــا يخفـــض مـــن 

مستوى األسعار.
وأكـــد توافر مختلف أنـــواع الفواكه 
األضحـــى  عيـــد  حلـــول  قـــرب  مـــع 
قرابـــة  بعـــد  يحـــل  الـــذي  المبـــارك، 
أســـبوعين، مشـــيًرا إلـــى أن الفواكه 
تتدفـــق مـــع مختلـــف المصـــادر في 

السوق وبكميات كافية.

^اليزال معروض األســـماك في ســـوق المنامة المركزي أقـــلَّ من المعدالت قبل 
أشهر، مع دخول موسم الصيف وشدة حرارة الشمس وارتفاع معدالت الرطوبة.

وتســـببت رداءة األجـــواء فـــي عزوف البحارة عـــن الدخول إلى البحر أو االســـتمرار 
لفترات طويلة للصيد مما يقلل المعروض.

وقال العامل شنكر والذي يعمل في إحدى محالت بيع األسماك في المنامة، إن كمية 
األســـماك في الســـوق شحيحة، الفتًا إلى أن سعر أســـماك الكنعد البحريني يبلغ نحو 
4.5 دينار للكيلو، في حين يبلغ ســـعر الكنعد الســـعودي 3.5 دينار، فيما وصل ســـعر 
السبريم إلى 3.2 دينار للكيلو، والهامور البحريني بنحو 5.5 دينار، في حين بلغ سعر 
الصافي دينارين، والشعري 2.5 دينار، أما الروبيان الهندي فتتراوح أسعاره بين 4.5 

و5.5 دينار، كما تتوافر أسماك الربيب بنحو 1.8 دينار للكيلو.

^واصلـــت إدارة التفتيش بـــوزارة الصناعة والتجارة حمالتها التفتيشـــية على 
محـــالت الذهـــب والمجوهرات بتغطية عـــدد من المحال الموجـــودة في محافظتي 
المحرق والشمالية؛ للتأكد من كون مشغوالت المعادن الثمينة تحمل الوسم )الدمغة( 
الرســـمية وفًقـــا للعيـــارات القانونيـــة.  وبحســـب الـــوزارة، تم خـــالل الحملـــة معاينة 
مصوغـــات المعـــادن الثمينـــة المعروضة في المحال، إذ إنه ال يجـــوز عرضها أو بيعها 
قبل دمغها، ويعتبر دمغ مشغوالت المعادن الثمينة داللة على سالمة العيار بناًء على 

فحصها في مختبر إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة. 
وتم أثناء عملية التفتيش والرقابة التأكد من اتباع محالت المجوهرات آليات البيع 
الصحيحـــة من حيث منح الزبون فاتورة الشـــراء متضمنـــة البيانات المطلوبة كوزن 

المصوغ والعيار والسعر. 
البستاني: وفرة في الفواكه الصيفية الحــر يضعــف معــروض األسمـــاك

“التجارة” ترصد مخالفات ضد محالت ذهب وتتخذ إجراءات

للمكســـرات  مســـتورد  تاجـــر  ^قـــال 
والمـــواد الغذائيـــة “إن أســـعار المكســـرات 
و  “الفســـتق”  تشـــمل  والتـــي  األساســـية 
“الكاجو” و “اللوز” ارتفعت بنسب متفاوتة 
تتـــراوح مـــا بيـــن 10 و40 % مـــع موجـــة 
التضخم التي تطال األسعار حول العالم”.

محمـــد  الغذائيـــة  المـــواد  تاجـــر  وقـــال 
المكســـرات  يســـتورد  الـــذي  فردوســـي، 
مـــن مختلـــف دول العالـــم، إن التجـــار في 
المكســـرات  مصـــادر  عـــن  مســـتمر  بحـــث 
باألســـعار المناسبة، إال أن القدرة الشرائية 
للمســـتهلك البحرينـــي أثـــرت علـــى حجـــم 
المبيعات في القطاع، إذ تعتبر المكســـرات 

سلعة غير أساسية.

الفســـتق  أن  “البـــالد”  فردوســـي  وأبلـــغ 
اإليرانـــي ارتفـــع بنحو 50 %، مـــا أدى إلى 
توقـــف الـــواردات والبحـــث عـــن مصـــادر 
بديلـــة بأســـعار أفضـــل، فـــي حيـــن ارتفـــع 
ســـعر المنتج من مصادر أخرى مثل تركيا 

وأميركا بنسبة تتراوح بين 30 و40 %.
وأشـــار إلـــى أن أســـعار “الكاجـــو” ارتفعـــت 
بنحـــو 20 % مـــن مصـــدره بالهنـــد، رغـــم 
وجـــود مصـــادر فيتناميـــة ال تتعامل معها 
الســـوق البحرينيـــة، أمـــا اللـــوز فقـــد ارتفع 
بنحـــو 10 %، إذ تعـــد الواليـــات المتحـــدة 

األميركية المصدر الرئيس.
وأشار فردوسي إلى أنه مع تضخم أسعار 
الســـلع الغذائيـــة وبقاء مســـتويات األجور 

علـــى حالها ومـــن بينها أجـــور المتقاعدين 
فـــي البحريـــن دون تغييـــر، تســـبب ذلـــك 

الشـــرائية  القـــدرة  وضعـــف  تراجـــع  فـــي 
مبيعـــات  تأثـــرت  وبالتالـــي  للمســـتهلكين 

المكسرات.
وتابـــع بالقـــول “فـــي موســـم عيـــد الفطـــر، 
انخفض مســـتوى الطلب بشكل كبير على 
المكســـرات مقارنـــة مع األعـــوام الماضية، 
مبيعـــات  ترتفـــع  عـــادة  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا 
 %  60 بنحـــو  األعيـــاد  فـــي  المكســـرات 
خصوًصا عيد الفطر، وبنسبة أقل في عيد 
األضحـــى، ورغـــم هذا االرتفاع الموســـمي 
إال أن المبيعـــات مازالـــت أقـــل بكثيـــر مـــن 

األوقات الماضية”.
وتحـــدث فردوســـي عـــن أن العائلـــة التي 
كانت تطلب 10 كيلوجرام من المكســـرات 
أصبحت تطلب عددا محدود، إذ تســـتلزم 
العـــادات البحرينية وضع المكســـرات عند 

استضافة الضيوف في المنزل، لكن األسر 
باتـــت توجـــه اإلنفـــاق نحـــو الســـلع األكثر 

ضرورية.
وتحدث فردوسي عن أنه في الوقت الذي 
يكافـــح فيـــه التجـــار للبحـــث عـــن مصادر 
للســـلع الغذائيـــة فـــي ظـــل االرتفـــاع الذي 
تشـــهده أســـعار المنتجـــات مـــن مصادرها 
إلى جانب الشـــحن، يواجه التجار مشكلة 
في السيولة المالية، خصوصا أن البحرين 
تأخـــذ ضريبـــة القيمـــة المضافـــة بصـــورة 
مقدمة قبل وصول المنتج للســـوق، داعًيا 
في هذا السياق إلى تسهيالت للتجار فيما 
يتعلق باحتساب القيمة المضافة من أجل 

دعم السيولة.

ارتفـاع أسعـار المكسـرات مـع اقتــراب عيـد األضحــى 
بين 10 و40 %

إعداد: علي الفردان

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

الكنعد
د.ب3.5

الصايف
د.ب2

السبريم
د.ب3.2

الشعري
د.ب2.5

الهامور
د.ب5.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.2

دجاج المزرعة
بالكيلو1.4 د.ب

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع: 100 فلس للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 80 فلًسا للحزمة

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

أسعار اخلضروات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
450 فلًسا

خيار:
350 فلًسا

كوسا:
400 فلس

فاصوليا:
1 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
650 فلًسا

بصل أحمر:
250 فلًسا

بامية:
1.500 دينار

ليمون:
500 فلس

زنجبيل:
700 فلس

بطاطس:
300 فلس

فندال:
600 فلس

بروكلي:
1.3 دينار

فلفل أخضر:
500 فلس

قرنبيط:
600 فلس

مشروم:
750 فلًسا

جزر:
450 فلًسا

خس:
500 فلس

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 700 فلس

 
موز: 450 فلًسا

 
مانجو: 700 فلس

 
سنطرة: 800 فلس

 
الرمان: 1.5 دينار

 
أناناس: 900 فلس

 
بطيخ: 300 فلس

 
شمام: 400 فلس

 
كيوي: 1.5 دينار

 
أفوكادو: 1.2 دينار

 
عنب: 1.3 دينار

 
جوافة: 1.5 دينار

 
برتقال أبوصرة: 700 فلًسا

 
جريب فروت: 500 فلس



 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

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

عقدت غرفة التجارة والصناعة الفرنســـية في البحرين FCCIB اجتماعها الســـنوي العام 
يـــوم اإلثنيـــن 20 يونيو في فندق ســـوفيتيل البحرين لعرض تقرير نشـــاط الغرفة للعام 
الماضـــي. حضـــر الفعالية الرئيس التنفيـــذي لمجلس التنمية االقتصاديـــة، خالد حميدان 

وممثلو السفارة الفرنسية وأعضاء الغرفة. 
وســـلط جان كريســـتوف دوران، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنســـية في البحرين 
الضـــوء على أداء الغرفـــة وترتيبها من حيث حجم األعمال التجارية التي تجعل الغرفة 
الفرنســـية بالبحريـــن من بين أكثر غرف التجارة و الصناعة الفرنســـية فـــي العالم كفاءة 

رغم مواردها المحدودة. 
وقدمت ريم جاللي، المدير التنفيذي للغرفة الفرنســـية بالبحرين تقرير يعرض األنشـــطة 
والخدمـــات العديـــدة التـــي تقدمهـــا الغرفـــة، وخطط العمل للســـنوات القادمة. وشـــكرت 
جاللي األعضاء المؤسسين والرعاة السنويين وجميع األعضاء لدعمهم المستمر للغرفة. 
خالل حفل العشاء الذي أعقب االجتماع، قام خالد حميدان بإعطاء لمحة عامة عن وضع 
اقتصاد مملكة البحرين موضحا تنوعه ومزاياه، وقام بفتح باب النقاش واألســـئلة التي 
قام حميدان بالرد عليها. خالل مداخلته، أشار حميدان إلى أن غرفة التجارة والصناعة 
الفرنســـية في البحرين هي شـــريك مهم لمجلس التنمية االقتصادية في اســـتراتيجيته 

لتطوير العالقات االقتصادية والتجارية بين فرنسا والبحرين.

الغرفة الفرنسية بالبحرين تستعرض أداءها

“مجلس تنمية الصغيرة والمتوسطة” يناقش 
المستجدات والمنجزات بالمبادرات التنموية

وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال االجتماع الرابع عشر

تـــرأس وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايد بن راشـــد 
الزياني أعمال االجتماع الرابع عشر لمجلس تنمية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، بحضور وزير 
شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد، 
وأعضـــاء مجلـــس تنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوسطة وإيمان أحمد الدوسري وكيل الوزارة، 
وخالد العلـــوي الوكيل المســـاعد لتنمية الصناعة. 
وخـــالل أعمـــال االجتماع رحب أعضـــاء المجلس 

بانضمام مجلس المناقصات والمزايدات لعضوية 
المجلس بناًء على القرار الصادر من مجلس إدارة 
مجلس التنمية االقتصادية، بعدها تمت اإلشـــارة 
إلـــى قـــرار اعتمـــاد خطـــة المجلـــس المحدثـــة بما 
يتماشـــى مع خطـــة التعافي االقتصـــادي ويواكب 
احتياجات المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة في 

المرحلة القادمة.
 وقدمـــت مدير إدارة تنمية المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة شيخة عبدهللا الفاضل عرضا تضمن 
مراجعة لمؤشـــرات أداء خطـــة المجلس وتحليل 
المتغيرات ضمن أعمال المتابعة الدورية، ومن ثم 
قام األعضاء باســـتعراض مســـتجدات ومنجزات 
عـــدد مـــن المبـــادرات التنموية التي يجـــري العمل 
عمـــل  خطـــة  ضمـــن  تنفيذهـــا  اســـتكمال  علـــى 
اســـتراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.
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صرح رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم 
البحرين ش.م.ب. )البا( الشـــيخ دعيج بن 
ســـلمان بن دعيج آل خليفة، خالل كلمته 
فـــي حفـــل العشـــاء الـــذي أقيـــم بمناســـبة 
انعقـــاد منتـــدى األعمـــال العربـــي األلماني 
الخامس والعشـــرين في برلين في الفترة 
أن   ،2022 يونيـــو   23 وحتـــى   21 مـــن 
“مملكـــة البحرين أسســـت عالقـــات قوية 
مع جمهورية ألمانيا في مختلف الجوانب 
مـــدى  علـــى  واالســـتثمارية  التجاريـــة 
الخمســـة العقـــود الماضية وحتـــى اليوم، 
وتعد ألبا أحد أبرز األمثلة الملموسة لقوة 

هذه العالقات”. 
وأضـــاف الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بـــن 
دعيـــج آل خليفـــة “نتطلـــع لتعزيـــز هـــذه 
الشـــركات  إنشـــاء  خـــالل  مـــن  العالقـــات 
األلمانيـــة وحـــدات تصنيع وأعمـــال تابعة 
لهـــا فـــي منطقـــة الصناعـــات التحويليـــة 
التي تم اإلعالن عنها مؤخًرا والتي تعتبر 
مكونًا هامًا من خطة التعافي االقتصادي 
التـــي أطلقتهـــا حكومـــة مملكـــة البحرين 
في أكتوبـــر 2021 بقيادة صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ســـوف 
يكـــون لشـــركة ألبـــا دور هـــام فـــي تطوير 
هذه المنطقة، كما نتطلع ألن نكون المورد 
وإعـــادة  تصنيـــع  مشـــاريع  لجميـــع  األول 

تدوير األلمنيوم”.
يعتبـــر منتـــدى األعمـــال العربـــي األلماني 
مـــن أهم المنصات التي تهدف إلى تطوير 
العالقـــات العربيـــة األلمانيـــة علـــى صعيد 
األعمـــال، إذ يتألـــف المنتـــدى مـــن لجـــان 

المســـتديرة  الطاولـــة  وجلســـات  نقـــاش 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن  نخبـــة  بمشـــاركة 
والمتحدثين للتركيز على تأســـيس فرص 
نمـــو في عـــدد مـــن القطاعـــات الرئيســـية 
فـــي اقتصـــادات الـــدول العربيـــة وكذلـــك 
الجمهورية األلمانية. وقد شـــارك الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ألبـــا علـــي البقالـــي في 
إحـــدى لجـــان النقـــاش حول “االســـتدامة 
التحديـــات  أهـــم  المخلفـــات:  وإدارة 

وأبـــرز الفـــرص”، حيـــث اســـتعرض خالل 
حديثـــه خارطـــة طريق الجوانـــب البيئية 
المتكاملـــة  والحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
للشـــركة، والتـــي تأتي تماشـــًيا مـــع التزام 
مملكة البحرين بتحقيق الحياد الكربوني 
الصفـــري بحلـــول عـــام 2060. كما تحدث 
البقالي أيًضا عن أحدث مبادرات الشـــركة 
في إدارة المخلفات – مصنع معالجة بقايا 
بطانـــة خاليا الصهـــر، فأضاف قائالً: “جاء 

تأســـيس هـــذا المصنع مـــن أجـــل تحقيق 
الريـــادة في المســـتقبل. ونحـــن فخورون 
بامتالكنا ألحد أفضـــل الحلول الموجودة 
تدويـــر  إلعـــادة  العالـــم  مســـتوى  علـــى 
مخلفـــات بطانـــة خاليا الصهـــر وتحويلها 
إلى منتجـــات ذات قيمة من أجل تحقيق 
ضمـــن  كبيـــر  واقتصـــادي  بيئـــي  مـــردود 

منظومة اقتصاد دائري متكامل”. 
ومن جانب آخر، شـــارك الرئيس التنفيذي 

للتســـويق خالـــد عبداللطيـــف فـــي لجنـــة 
اللوجســـتية:  والخدمـــات  “النقـــل  نقـــاش 
الحلول الذكية كوســـيلة أساسية لتحقيق 
التنميـــة المســـتدامة”، حيـــث صـــرح قائالً 
“لطالما أثبتت شـــركة ألبا تفوقها وريادتها 
فيمـــا يتعلـــق بإنتـــاج وتوصيـــل األلمنيوم 
المســـؤول والمســـتدام. فالشـــهادات التي 
حصلـــت عليهـــا الشـــركة مؤخـــًرا، ومنهـــا 
شـــهادة أداء مبـــادرة اســـتدامة األلمنيوم 

)ASI(، تمنـــح للشـــركة ميزة تنافســـية في 
الوقـــت الذي نســـعى فيه لدخول أســـواق 
جديـــدة فـــي ألمانيـــا والقـــارة األوروبيـــة 
المنتـــدى،  هامـــش  وعلـــى  عـــام”.  بشـــكل 
الشـــيخ  ألبـــا  إدارة  رئيـــس مجلـــس  قـــام 
دعيـــج بـــن ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفة 
بتقديـــم الهدايا التذكارية بمناســـبة مرور 
خمســـين عاًما على تأســـيس الشركة لكل 
من عبـــدهللا عبداللطيف الشـــيخ عبدهللا، 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى الجمهورية 
األلمانيـــة، وعبدالعزيـــز المخالفي، األمين 
العـــام لغرفة التجـــارة والصناعـــة العربية 

األلمانية.
جدير بالذكر أن المدير اإلداري للتســـويق 
في ألبا بوريس سانتوسي وكذلك المدير 
اإلداري لعالقـــات المســـتثمرين والتأميـــن 
وســـكرتارية الشـــركة إيليـــن هـــالل كانـــا 
أيًضـــا ضمـــن وفـــد الشـــركة المشـــارك في 
منتدى األعمـــال العربي األلماني الخامس 

والعشرين.

الشيخ دعيج: نتطلع إلنشاء الشركات األلمانية أعمااًل بمنطقة الصناعات التحويلية
“ألبا” تشارك في منتدى األعمال العربي األلماني الخامس والعشرين 2022

استقبل وزير النفط والبيئة، محمد مبارك بن دينة 
بمكتبـــه نائب رئيس الخدمات الصناعية بشـــركة 
أرامكـــو الســـعودية رئيـــس اللجنـــة االستشـــارية 
العليا لمؤتمر ومعرض الشـــرق األوســـط السادس 
للصيانـــة واالعتماديـــة 2022، فهـــد العبدالكريـــم، 
يرافقه سعد بن إبراهيم الشمراني رئيس مجلس 
إدارة الجمعيـــة الخليجيـــة للصيانـــة واالعتمادية 
ونـــزار الشماســـي رئيـــس المؤتمر ورائـــدة العلوي 
رئيســـة جمعية المهندســـين البحرينية وعدد من 

رؤساء اللجان التنظيمية للمؤتمر. 
وفي بدايـــة اللقاء، رحب الوزير بجميع الحضور، 
مشـــيدًا بالجهـــود المبذولـــة التـــي ســـاهمت فـــي 
تحقيـــق النجـــاح المميـــز للمؤتمـــرات والفعاليات 
التـــي تنظمهـــا إدارة الجمعيـــة الخليجية للصيانة 
واالعتماديـــة بالتعـــاون مـــع جمعيـــة المهندســـين 
مؤتمـــرات  سلســـلة  رأســـها  وعلـــى  البحرينيـــة 
ومعارض الشـــرق األوســـط للصيانة واالعتمادية 

البحريـــن  مملكـــة  تســـتضيفها  ســـوف  التـــي 
وذلـــك   2022 نوفمبـــر   30  –  27 الفتـــرة  خـــالل 
بمشـــاركة عدديـــة متميـــزة من كبار الشـــخصيات 
مـــن  واألكاديمييـــن  والمهتميـــن  والمتخصصيـــن 

مختلف دول العالم.

الترتيبـــات  اســـتعراض  تـــم  االجتمـــاع  وخـــالل 
والتحضيـــرات لهـــذا الحدث العالمي تحت شـــعار 
“الصناعـــة 4.0 االبتـــكار الصناعـــي والتقنيات في 
الوضـــع الطبيعـــي الجديد” إذ يهـــدف المؤتمر إلى 
تبـــادل المعرفـــة والخبـــرات والطموحـــات العالية 

فـــي االختراعـــات وعرض أحـــدث التقنيـــات في 
هـــذا المجـــال لمـــا للصيانـــة الوقائيـــة والتنبؤيـــة 
واالســـتباقية من أهمية كبرى للشـــركات النفطية 
والصناعيـــة مـــن أجـــل المحافظة علـــى المعدات 
واألجهزة الدقيقة والمنشآت النفطية والصناعية 

التي تهدف إلى تمديد العمر االفتراضي لها.
وقد استمع وزير النفط والبيئة إلى أهم الفعاليات 
المصاحبة للمؤتمر والتي ستشتمل على عدد من 
المواضيـــع المتميزة في االبتـــكار والتبادل الفني 
واإلعالن عن جائـــزة الجمعية الخليجية للصيانة 
واالعتمادية للتميز، إلى جانب مناقشـــة مواضيع 
المـــرأة فـــي الصناعـــة وإدارة األصـــول، وتوفيـــر 
منصة أساسية لكبار خبراء الصيانة واالعتمادية 
للتفاعـــل بالمواضيـــع المتعلقـــة فـــي هـــذا المجال 

الحيوي وتطويره.
مؤكـــدًا الوزيـــر علـــى اســـتمرار الدعم والمســـاندة 
إلـــى مثـــل هـــذه الفعاليـــات المهمـــة فـــي مملكـــة 

البحريـــن التي ستســـاهم بال شـــك فـــي تعزيز من 
مكانة المملكة كمركز مهم في استقطاب مختلف 
الجميـــع  يوفـــق  أن  هللا  مـــن  راجيـــًا  الفعاليـــات، 

لتحقيق األهداف المرجوة.
التهانـــي  العبدالكريـــم  فهـــد  قـــدم  جانبـــه،  ومـــن 
والتبريـــكات إلـــى محمد مبارك بن دينة بمناســـبة 
الثقـــة الملكية بتعيينه وزير للنفط والبيئة، راجيًا 
مـــن هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يوفـــق الوزيـــر في 
تحقيـــق رؤى جاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي تطوير 
ونمـــو وازدهـــار هـــذا القطـــاع الحيـــوي والمهـــم، 
معربًا عن شـــكره وتقديره على حفاوة االستقبال 
ومـــا تـــم بحثـــه ومناقشـــته مـــن مواضيـــع تصّب 
فـــي إنجـــاح المؤتمر، مشـــيدًا بالدعم والمســـاندة 
التي تحظى بها سلســـلة مؤتمر ومعرض الشـــرق 
األوسط السادس للصيانة واالعتمادية 2022 من 
قبـــل حكومة مملكـــة البحرين األمر الذي أكســـب 

هذا الحدث السمعة العالمية.

وزير النفط يبحث التحضيرات لمؤتمر “الصيانة واالعتمادية 2022” مع اللجنة االستشارية
التأكيد على استمرار الدعم والمساندة لمختلف فعاليات القطاع في البحرين
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جامعة المملكة تعلن عن فتح برنامج علوم الحاسوب

صادرات النفط السعودية ترتفع 123 % إلى 110 مليارات ريال في أبريل
وفقا لتقرير الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة

أعلنــت جامعــة المملكــة عــن بــدء قبــول الطلبة فــي برنامــج بكالوريوس العلــوم في علوم الحاســوب، 
مــع مســارات اختياريــة فــي: علم البيانــات، التعليم اآللــي والــذكاء االصطناعي، تجربة المســتخدم، 

وتطويــر التطبيقــات لإلنترنــت والهاتف النقال واأللعــاب اإللكترونية. وقــد وقعت الجامعة 
اتفاقية مع أكاديمية أمازون )AWS Academy( و”Microsoft Imagine Academy” ذلك 
إلتاحة الفرصة للطلبة الدارسين في البرنامج من الحصول على الشهادات االحترافية في 

مجاالت الحوسبة السحابية وغيرها من المجاالت الحديثة التي يتطلبها سوق العمل. 

كمـــا أن البرنامـــج يشـــمل مســـارات 
اختياريـــة يتخصـــص فيهـــا الطالب 
التـــي  الحديثـــة  المجـــاالت  فـــي 
أصبحت مهمة جدًا لســـوق العمل أو 
لتكملة الدراســـات العليـــا مثل علوم 
البيانات والبيانات الضخمة والذكاء 

االصطناعـــي وتعليم اآللة والمجاالت المختلفة لتجربة المســـتخدم مثل 
الواقـــع االفتراضـــي والواقع المعزز كما تشـــمل المســـارات االختيارية 

تطويـــر التطبيقـــات للشـــبكة العنكبوتيـــة أو اإلنترنـــت وتطبيقـــات 
الهاتف الجوال وتطبيقات األلعاب اإللكترونية. كما أن المقررات 

برنامج البكالوريوس في علوم الكمبيوتر في جامعة المملكة 
ستشـــمل الجوانـــب المطلوبة في ســـوق العمـــل مثل األمن 

السيبراني والحوسبة السحابية وأنظمة قواعد البيانات.
ونظـــرًا للتطـــور الهائل فـــي تطبيقات الكمبيوتـــر الحديثة، 

فـــإن فـــرص التوظيـــف والعمـــل وريـــادة األعمال ســـتتزايد 
بصورة مســـتمرة فـــي الســـنوات المقبلة وبالتالي فـــإن اختيار 
هـــذا التخصـــص ســـيكون متوافقًا مـــع التطـــورات والتغيرات 
فـــي جميع مجـــاالت الحياة والعمل والتـــي أصبحت مرتبطة 
بصورة وثيقة بالكمبيوتر والحاسوب والتطبيقات واألنظمة 

المبنية عليها.

ارتفعـــت الصـــادرات الســـلعية الســـعودية 
بنسبة 98 % في شهر أبريل 2022، لتصل 
إلـــى نحو 137.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 

69.3 مليار ريال في أبريل 2021.
وقالت الهيئة العامة لإلحصاء في تقرير، 
أمـــس الخميـــس، إن ذلك نتيجـــة ارتفاع 
الصـــادرات البترولية بمقـــدار 60.5 مليار 
ريـــال بنســـبة 123 % فـــي أبريـــل 2022 
لتصـــل إلـــى نحـــو 109.75 مليـــار ريـــال، 
أبريـــل  فـــي  ريـــال  مليـــار  مقابـــل 49.21 

.2021
وارتفعت نســـبة الصـــادرات البترولية من 

مجموع الصادرات الكلي من 71.1 % في 
أبريل 2021 إلى 80 % في أبريل 2022.

كمـــا ارتفعـــت الصـــادرات غيـــر البتروليـــة 
تشمل إعادة التصدير بنسبة 36.6 % في 
أبريل 2022، لتصل إلى 27.4 مليار ريال، 

مقابل 20 مليار ريال في أبريل 2021.
وعلـــى أســـاس ربعـــي، انخفضـــت قيمـــة 
الصادرات الســـلعية بنسبة 3.4 % مقارنة 
بنحو 141.93 مليار ريال في شهر مارس 
2022، فيما تراجعت الصادرات البترولية 
بنســـبة 2.9 % فـــي أبريـــل 2022، مقارنة 
بنحـــو 113.04 مليـــار ريـــال فـــي مـــارس 

2022، وانخفضـــت الصـــادرات البتروليـــة 
بنســـبة 5.3 % مقارنـــة بنحو 24.73 مليار 

ريال في مارس 2022.
وتعد منتجات الصناعـــات الكيماوية وما 
يتصـــل بها من أهم ســـلع الصـــادرات غير 
البتروليـــة وشـــكلت 36.6 % من إجمالي 
وارتفعـــت  البتروليـــة،  غيـــر  الصـــادرات 
بنســـبة 67.5 % بمقـــدار 4 مليارات ريال، 
ثم اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 27.8 
% مـــن إجمالي الصـــادرات غير البترولية 
فقـــد ارتفعـــت بنســـبة 15.9 % عن أبريل 

.2021
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.135

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.648

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.49

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.83

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 0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.28

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.623
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حصـــد بنـــك البحريـــن الوطنـــي جائـــزة “أفضـــل بنـــك للخدمـــات 
إيســـت  ميـــدل  شـــركة  تمنحهـــا  التـــي  لألفـــراد”  المصرفيـــة 
إيكونوميك دايجســـت )ميد( من قبل جوائز التميز المصرفي 
بمنطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا لعام 2022. ويأتي 
هـــذا التكريم تقديـــًرا اللتزام البنك بتقديـــم أفضل الخدمات 
والمنتجـــات لعمالئـــه وذلك تماشـــًيا مع وعده ليكـــون “أقرب 

لكم”.
ويأتـــي حصـــول بنـــك البحريـــن الوطنـــي علـــى هـــذه الجائـــزة 
المرموقـــة ليقـــف شـــاهًدا علـــى إنجازاتـــه فـــي قطـــاع الخدمات 
المصرفية لألفراد وتقديًرا لتاريخه العريق ومكانته الريادية في 
القطاع المصرفي، حيث تم تسليط الضوء على جهوده المستمرة 
لتقديـــم خدمـــات ومنتجات ضمـــن مجموعة متنوعة مـــن الخدمات 
المصرفيـــة الرقميـــة مصممـــة خصوًصـــا لتلبيـــة احتياجـــات 

العمالء.
ويلتـــزم بنك البحرين الوطنـــي بتضمين مبادرات 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 
الشـــركات )ESG( ضمن عروضه، حيث يســـعى 
لتقديـــم خطـــط تمويليـــة مســـتدامة وصديقة 
المنظمـــات  مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون  للبيئـــة 
فـــي المملكـــة علـــى مـــدار العـــام. كمـــا يقـــدم 
البنـــك لعمالئه أســـعاًرا خاصة مقابل شـــراء 
الســـيارات الهجينة / الكهربائية، إضافة إلى 

تركيب ألواح الطاقة الشمسية.

وتعليًقـــا علـــى هذا اإلنجاز، قال الرئيس التنفيـــذي لبنك البحرين الوطني 
جـــان كريســـتوف دورانـــد “نفخـــر بحصولنـــا علـــى جائـــزة “أفضـــل بنـــك 
للخدمات المصرفية لألفراد” من جوائز التميز المصرفي بمنطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا 2022، حيث ُتعد الخدمـــات المصرفية لألفراد 
إحدى الركائز األساسية ألنشطة بنك البحرين الوطني. ومما ال شك فيه، 
إن هذه الجائزة تؤكد على جهودنا وتفانينا تجاه مجتمعنا، كوننا نســـعى 

دوًمـــا لتقديـــم خدمات ومنتجـــات تهدف إلثـــراء حياة عمالئنا وتســـهيل 
معامالتهـــم المصرفيـــة. كما يتطلع بنـــك البحرين الوطنـــي لتعزيز مكانته 
كالبنـــك المفضـــل فـــي هـــذا القطـــاع الحيوي، عـــالوة على ترســـيخ ثقافة 

المسؤولية االجتماعية والحوكمة القوية داخل وخارج المؤسسة”.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس تنفيذي للخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد في بنك 
البحريـــن الوطنـــي صبـــاح الزيانـــي “يأتـــي حصولنـــا علـــى جائـــزة التميـــز 
المصرفـــي بمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا لعـــام 2022، ليعزز 
مـــن مكانتنـــا الرائـــدة في قطاع الخدمـــات المصرفية لألفـــراد. وقد تمكنا 
– علـــى مـــدى األعـــوام القليلة الماضيـــة – من اتخاذ خطـــوات كبيرة نحو 
تطويـــر خدماتنا ومنتجاتنا بشـــكل كبير، الذي جاء في أعقاب االســـتماع 
الحتياجـــات عمالئنا وتحديد متطلباتهم بحســـب األولوية، ووضعهم في 
مركز عملياتنا. ونحن نســـعى جاهدين للحفاظ علـــى مكانة البنك الرائدة 

في السوق عن طريق تبني مبادرات مختلفة وطرح ابتكارات رقمية”.
بينمـــا أعقبت لجنـــة تحكيم ميد لجوائز التميز المصرفي بمنطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا بقولهـــا “لقد تمكن بنـــك البحريـــن الوطني من 
إرساء معايير التحول الرقمي متصدًرا بذلك الثورة الرقمية في المملكة، 
ومحقًقا نتائج ممتازة على أساس سنوي عبر مقاييس األعمال الرئيسية. 
ومع قيام القيادة الصارمة بتطبيق االســـتراتيجية الســـليمة اعتماًدا على 
الخبـــرة التكنولوجيـــة، يتمكـــن البنـــك من االســـتجابة لمتطلبـــات العمالء 

المتغيرة وتحقيق النجاحات المستمرة”.
وشهد بنك البحرين الوطني رحلة نمو مرنة، إذ حصد لقب البنك المفضل 
على الصعيدين المحلي واإلقليمي، وســـعى لتطوير ممارســـاته التجارية 

بشكل أكبر، بغية الحفاظ على وعده أن يكون “أقرب لكم”.

“البحرين الوطني” يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد
ضمن جوائز التميز المصرفي بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 2022

مع مسارات اختيارية 
جان كريستوف دوراند


