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بلغ نحو 626.9 مليون دوالر

ارتفاع أصول صندوق احتياطي األجيال 20.4 %
صرح الشـــيخ علي بن سلمان آل خليفة 
احتياطـــي  لجهـــاز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
األجيـــال القادمـــة بـــأن النتائـــج المالية 

للســـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021، أكـــدت أن الصنـــدوق قـــد تمّكـــن 
من تســـجيل ارتفاع فـــي أصوله بمعدل 

20.4 % علـــى أســـاس ســـنوي لتصـــل 
قيمتهـــا اإلجماليـــة إلـــى 626.9 مليـــون 
دوالر أميركي، كما سّجل عائدًا إيجابيًا 

 ،%  10.4 بنســـبة  االســـتثمارات  علـــى 
ومتوســـط عائـــد علـــى مدى 5 ســـنوات 

بنسبة 7.4 %.

الملك المعظم: الصيرفي تتمتع بالكفاءة والخبرة
المنامة - بنا

اســـتقبل حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظـــم، بحضور 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، في 
قصـــر الصافريـــة أمـــس، وزيرة الســـياحة فاطمة 
الصيرفي، التي أدت اليمين القانونية أمام جاللة 
الملـــك المعظـــم بمناســـبة تعيينهـــا فـــي منصبهـــا 

الجديد.
وهنـــأ صاحب الجاللة، وزيرة الســـياحة، مشـــيدًا 
جاللتـــه بمـــا تتمتع به مـــن كفاءة وخبـــرة تؤهلها 

)٠٢(للقيام بمهمات عملها على الوجه األكمل.
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￼ ￼ اكتشف￼آفاق￼االستثمار￼في￼التعليم...
فـــي الوقـــت الـــذي تشـــهد فيـــه األســـواق العالميـــة موجـــات متالحقـــة مـــن الـدورات االقتصاديـة المختلفـة، هنـاك مبادئ ثابتة وواضحة ال جـدال فيها، وأحدها أن التعليـم يعتبـر حجـر 
ــا مـــن خـــالل اســـتمرار ارتفـاع معـدل الطلـب علـــى التعليـم علــى الرغــم مــن حالــة عــدم االســــتقرار والتيقــن التــي تســود  األســـاس لالزدهـــار فـــي المســـتقبل. ولعـــل ذلـــك يبـــدو جليـً
األســواق. لهــذا الســبب فإننــا نؤمــن باالســتثمار فــي التعليــم - ليــس فقــط فــي المؤسسـات الرائدة التـي تعـد طـالب اليـوم ليصبحـوا قـادة الغـد، ولكـن أيضـا االسـتثمار فـي 

البنيـــة التحتيـــة التـــي تحتضنهـــم والقطاعات التـــي تعـــزز قدراتهـــم وتعلمهـــم. تواصـــل معنـا اليـوم الكتشـاف فـــرص االستثمار المتنوعة فـي قطاع التعليـم.

 iservice@gfh.com لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على 17549599  973+ أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  العهــد  ولــي  رأس 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة، االجتمــاع االعتيادي األســبوعي 
أمــس، بقصــر  الــذي عقــد  الــوزراء  لمجلــس 

القضيبية.

 واســـتعرض المجلـــس مـــا تحقق علـــى صعيد 
توفيـــر الخيـــارات اإلســـكانية المتنوعـــة التي 
تلبـــي احتياجات أبناء البحرين ومنها برنامج 
“مزايـــا” الذي اســـتفاد منه 10,629 مســـتفيدًا 
حتـــى العـــام الجـــاري، وفـــي هذا اإلطـــار وجه 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء بزيادة المنتفعين من برنامج 
مســـتفيد   500 بواقـــع   2022 للعـــام  “مزايـــا” 
إضافـــي ليصـــل عـــدد المنتفعيـــن مـــن برنامج 
“مزايـــا” هـــذا العـــام 2500 منتفـــع، فيمـــا كلـــف 
ســـموه وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 
بطرح مزيد من الخيارات التمويلية للخدمات 

اإلسكانية.

المنامة - بنا
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زيادة 500 مستفيد من “مزايا” العام الجاري
ه: طرح مزيد من الخيارات التمويلية لإلسكان... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجِّ

أعلـــن الديوان الملكـــي أن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
البـــالد  ملـــك  خليفـــة  آل  عيســـى 
مقدمـــة  فـــي  ســـيكون  المعظـــم، 
مســـتقبلي أخيه رئيس جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح 
السيســـي والوفـــد المرافـــق لـــدى 
وصوله إلى البالد اليوم )الثالثاء( 
الموافـــق للثامـــن والعشـــرين مـــن 
شـــهر يونيـــو الجـــاري، فـــي زيارة 
لمملكـــة البحريـــن يجـــري خاللهـــا 
الملـــك  جاللـــة  مـــع  مباحثـــات 
المعظم تتناول العالقات األخوية 
التاريخيـــة المتميزة بيـــن البلدين 

آخـــر  إلـــى  باإلضافـــة  الشـــقيقين، 
التطورات والمســـتجدات الراهنة 
على الساحات اإلقليمية والعربية 

والدولية.

قمة ثنائية بين الملك 
المعّظم والرئيس السيسي

المنامة - بنا

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ترحيـــب مملكـــة البحريـــن بإعالن 
حكومـــة المملكـــة المتحـــدة أمس، 
تصريـــح  نظـــام  تدشـــين  عزمهـــا 
Elec� )الســـفر اإللكتروني الجديد “

 tronic Travel Authorisation
ETA)”، اعتبـــارًا مـــن بدايـــة العـــام 
النظـــام  ويشـــمل   ،2023 المقبـــل 

الجديـــد اإلعفاء الكامـــل لمواطني 
مجلـــس  ودول  البحريـــن  مملكـــة 
التعاون لـــدول الخليج العربية من 
التأشـــيرة، انطالقـــًا مـــن العالقـــات 
وتعزيـــزًا  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
للروابـــط الدبلوماســـية واالزدهـــار 
المجلـــس  دول  بيـــن  االقتصـــادي 

والمملكة المتحدة الصديقة.

ترحيب بإعفاء البحرينيين 
من تأشيرة بريطانيا

المنامة - وزارة الخارجية

)٠٣(
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عبدالفتاح السيسي
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صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  اســـتقبل 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة، في قصر الصافرية أمس، 
وزيرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي، حيث 
أدت اليميـــن القانونيـــة أمـــام جالة الملك 
المعظـــم بمناســـبة تعيينهـــا فـــي منصبهـــا 

الجديد.
وزيـــرة  الجالـــة،  وهنـــأ حضـــرة صاحـــب 

الســـياحة، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق 
والسداد في أداء هذه المسؤولية الوطنية 
خدمـــًة للوطن والمواطن، مشـــيدًا جالته 
بمـــا تتمتـــع بـــه من كفـــاءة وخبـــرة تؤهلها 

للقيام بمهمات عملها على الوجه األكمل.
ومن جانبها، رفعت وزيرة السياحة أسمى 

آيـــات الشـــكر وعظيـــم التقديـــر واالمتنان 
والعرفـــان إلـــى المقـــام الســـامي لصاحـــب 
الجالة على هذه الثقة الملكية الســـامية، 
الكريمـــة  جالتـــه  توجيهـــات  أن  مؤكـــدة 
ســـتكون نبراســـًا لهـــا فـــي تأديـــة مهماتهـــا 

الوطنية.

المنامة - بنا

الصيرفي تتمتع بكفاءة للقيام بمهماتها على الوجه األكمل
الوزيرة تؤدي اليمين القانونية أمام جاللته... الملك المعظم:

الثالثاء 28 يونيو 2022 - 28 ذو القعدة 1443 - العدد 5005

صـــدر عـــن حضـــرة صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
الباد المعظم، مرســـوم رقم )30( لسنة 
2022، بتعييـــن وكاء مســـاعدين في 

وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعّيـــن في وزارة التربيـــة والتعليم كلٌّ 
من:

1. الدكتـــورة ســـماح محمـــد ســـليمان 
لتطويـــر  - وكيـــًا مســـاعًدا  العجـــاوي 

َعُلم. سياسات التعليم والتَّ
ســـعيد  ســـناء  الدكتـــورة   .2
مســـاعًدا  وكيـــًا   - الحـــداد  عبـــدهللا 

لإلستراتيجيات واألداء.
3. الســـيد هيثم عيسى علي السهلي - 

وكيًا مساعًدا للخدمات المساِندة.
المادة الثانية

علـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم تنفيـــذ 
هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل به مـــن تاريخ 
صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

تعيين 3 وكالء مساعدين في “التربية”
صـــدر عن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، قرار رقم 
)35( لســـنة 2022 بتعييـــن مدراء في 

وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة األولى

 ُيعيـــن في وزارة التربية والتعليم كلٌّ 
من:

1 - الســـيد فـــواز أحمـــد الشـــروقي - 
مديًرا إلدارة االتصال

2 - السيدة نادية سعيد ناجي المريسي 
- مديًرا إلدارة نظم المعلومات

الســـيدة زهـــرة عبـــدهللا عيســـى   -  3
الخدمـــات  إلدارة  مديـــًرا   - الـــدالل 

الطابية
المادة الثانية

علـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم تنفيـــذ 
أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن 
تاريخ صدوره، وُينَشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

تعيين 3 مديرين في “التربية”

“الملكية للجراحين” ترفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة لسوق العمل
إضافة مبنى جديد للكلية مخصص لألبحاث... الشيخ خالد بن عبداهلل:

ه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، باإلسهامات الطبية والتعليمية المتطورة التي تقدمها الكلية  نوَّ
الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية.

كما أشـــاد بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها الكلية 
منذ تواجدهـــا في مملكة البحرين على مدار ما 
يقـــارب عقديـــن من الزمان بوصفهـــا واحدة من 
أعـــرق الجامعـــات الطبيـــة على مســـتوى العالم؛ 
مثنيـــًا  ومخرجاتهـــا،  برامجهـــا  جـــودة  بفضـــل 
فـــي الوقت نفســـه علـــى الدور الـــذي تضطلع به 
والمتمثـــل في تلبية احتياجات القطاع الصحي 
للمملكـــة والمنطقة، وذلك عبـــر رفد هذا القطاع 
الحيـــوي بكـــوادر بشـــرية مؤهلـــة لانخراط في 

سوق العمل وفق أعلى المعايير.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله فـــي مكتبـــه بقصـــر 
الملكيـــة  الكليـــة  رئيســـة  أمـــس،  القضيبيـــة 
للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا - دبلن، البروفيســـورة، 
الورا فيانـــي )Prof. Laura Viani (، التـــي تـــزور 

الباد حاليًا.
ب نائب رئيس مجلس  وفي مســـتهل اللقاء، رحَّ
الـــوزراء ووزير البنيـــة التحتية بالبروفيســـورة 
فيانـــي، متمنيـــًا لهـــا طيـــب اإلقامـــة فـــي مملكة 
بالتوفيـــق  لهـــا  تمنياتـــه  عـــن  البحريـــن، معربـــا 
والنجاح في أداء المهام الموكلة إليها بمناســـبة 

تعيينها في منصبها الجديد.
وخـــال اللقـــاء، اطلع الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا 
آل خليفة على ما ستشـــهده الكلية من توســـعة 
فـــي مقرها، وذلك بإضافة مبنى أكاديمي جديد 
ســـيتم تخصيصـــه كمركـــز لألبحـــاث، وتشـــغيله 

بواسطة الطاقة الشمسية.
رت البروفيســـورة فياني، رئيســـة  من جانبها، عبَّ
الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن في إيرلنـــدا - دبلن، 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  لنائـــب  شـــكرها  عـــن 
ووزيـــر البنية التحتية على ما تحظى به الكلية 
ومنسوبوها من دعم ورعاية، الفتة إلى ما توليه 
الكليـــة من حرص دؤوب علـــى تطوير برامجها؛ 
بهـــدف اإلســـهام فـــي تعزيـــز جـــودة مخرجاتها 
الذيـــن يمثلـــون 45 جنســـية مـــن مختلـــف دول 

العالم.
 Prof.( حضـــر اللقـــاء البروفيســـور كاثال كيلـــي
للكليـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس   ،)  Cathal Kelly
الملكية للجراحين بإيرلندا، والبروفيسورة هانا 
ماغيي )Prof. Hannah McGee (، نائب رئيسة 
الكلية للشـــؤون األكاديمية، والبروفيسور سمير 
العتـــوم، رئيـــس الكليـــة الملكيـــة للجراحين في 

إيرلندا - جامعة البحرين الطبية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكـــة البحرين بإعان 
حكومة المملكة المتحدة أمس، عزمها تدشـــين نظام تصريح 
Electronic Travel Authorisa- )الســـفر اإللكتروني الجديد )“

tion )ETA”، اعتبـــارًا مـــن بداية العام المقبل ٢٠٢٣م، ويشـــمل 
النظام الجديد اإلعفاء الكامل لمواطني مملكة البحرين ودول 
مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية من التأشـــيرة، انطاقا 
من العاقات التاريخية الوثيقة وتعزيزًا للروابط الدبلوماسية 
واالزدهـــار االقتصـــادي بين دول المجلـــس والمملكة المتحدة 

الصديقة.
وقد أشـــارت وزارة الخارجية أن إعـــان الحكومة البريطانية 
تطبيـــق نظـــام تصريـــح الســـفر اإللكتروني الجديـــد بداية من 
العـــام المقبل، بعد قرارها الســـابق باعتماد اإلعفاء اإللكتروني 
مـــن التأشـــيرة اعتبارًا من شـــهر يونيـــو الجاري، سيســـهم في 
تســـهيل إجـــراءات الســـفر للزيـــارات قصيرة المـــدى لمواطني 
مملكـــة البحرين ودول مجلس التعـــاون إلى المملكة المتحدة 
)ســـواء للسياحة أو لزيارة عمل أو للدراسة أو للعاج الطبي(، 
مضيفًة أن هذا النظام الجديد يتطلب من الراغبين في السفر 
إلـــى المملكـــة المتحـــدة التقدم بطلـــب إصدار تصريح الســـفر 
اإللكترونـــي مـــرة واحـــدة كل عاميـــن، مع صاحيـــة التصريح 

لزيارات متعددة.

ترحيب بقرار إعفاء البحرينيين من 
تأشيرة المملكة المتحدة

 المنامة - وزارة الخارجية

التعـــازي  بالـــغ  عـــن  البحريـــن  أعربـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
والمواســـاة إلـــى حكومـــة وشـــعب المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية 
الشـــقيقة، فـــي ضحايا حـــادث انفجـــار صهريج غاز فـــي مدينة 

العقبة مما أدى إلى وفاة وإصابة المئات من األشخاص.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة تعاطـــف مملكة البحريـــن مع حكومة 
وشـــعب المملكـــة األردنية الهاشـــمية في هـــذا المصـــاب الجلل، 
داعيـــًة هللا تعالى أن يتغمـــد الضحايا بواســـع رحمته ومغفرته، 
وأن يمن على المصابين في هذا الحادث األليم بالشفاء العاجل.

البحرين تعزي األردن



أعلــن الديــوان الملكــي أن حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة ملــك البــالد المعظــم، ســيكون فــي مقدمة مســتقبلي أخيــه رئيس 
جمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة عبدالفتاح السيســي والوفــد المرافق لدى 
وصوله إلى البالد اليوم )الثالثاء( الموافق للثامن والعشــرين من شــهر يونيو 
الجــاري، فــي زيــارة لمملكة البحرين يجــري خاللها مباحثات مــع جاللة الملك 
المعظم تتناول العالقات األخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، 
باإلضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات اإلقليمية 

والعربية والدولية.

وينتهز الديوان الملكي هذه المناســـبة 
ليرحـــب بضيـــف البالد الكريـــم والوفد 
المرافق، متمنًيا للسيسي طيب اإلقامة 

في بلده الثاني مملكة البحرين.
وتأتي زيـــارة الرئيس المصري للمملكة 
األخـــوة  عالقـــات  تعزيـــز  إطـــار  فـــي 
التعـــاون  مجـــاالت  ودعـــم  الراســـخة 
الوطيـــدة القائمة بيـــن مملكة البحرين 
وجمهورية مصر العربية، وانطالًقا من 

حرص قيادتي البلدين الشقيقين على 
كل مـــا من شـــأنه تطويـــر وتنمية هذه 
العالقـــات العريقـــة نحـــو آفـــاق أرحب 

لصالح الشعبين الشقيقين.
القيادتيـــن  جهـــود  تعالـــى  هللا  وّفـــق 
الحكيمتين وســـّدد علـــى طريق الخير 
خطاهمـــا وأعانهمـــا على مـــا فيه رفعة 
الشـــقيقين  بلديهمـــا  وازدهـــار  وتقـــدم 

واألمتين العربية واإلسالمية.

المنامة - بنا

قمة ثنائية بين الملك المعّظــم والرئيـس السيســي
تناقش العالقات التاريخية بين البلدين وآخر المستجدات الراهنة

عبدالفتاح السيسي
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تتميــز العالقــات البحرينيــة المصريــة بالقــوة األخوية مــن منطلق الرؤية الموحدة إزاء قضايا المنطقة العربية، حيث يشــّدد الجانبان على ضرورة إخالء منطقة الشــرق 
األوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما يدعمان ويعمالن بشكل دؤوب من أجل الحفاظ على االستقرار في الدول العربية. ويعود التعاون بين مصر والبحرين إلى تاريخ 
وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين قبل استقاللها في عام  1919، فلن ينسى التاريخ تفاعل وتجاوب البحرينيين مع حملة التبرعات لصالح المجهود الحربي 

بعد نكسة عام 1967، ومشاعر القلق والدعم التي طالما أبدتها وتبديها القيادة والشعب البحريني. 

الدعـــم  بإعـــالن  اقة  ســـبَّ مصـــر  وكانـــت 
الرســـمي للبحرين طـــوال تاريخها، حيث 
كانـــت مـــن أوائـــل الـــدول التـــي ســـارعت 
باالعتراف باستقالل البحرين عام 1971 
لمواجهة المزاعـــم اإليرانية، وتقديم أول 
ســـفير مصـــري ألوراق اعتمـــاده بالمنامة 
عـــام 1973، حتـــى أقـــّرت مصـــر رســـمًيا 
عـــام 2002 التعديـــالت الدســـتورية التي 
تحّولـــت في أعقابهـــا البحرين إلى النظام 
الملكي، وجاء موقف شـــيخ األزهر خالل 
لقائه بالرئيس اإليراني على هامش القمة 
اإلســـالمية بالقاهـــرة فـــي فبرايـــر 2013، 
الـــذي أكـــد على ضـــرورة احتـــرام الجميع 
وعـــدم  وعروبتهـــا  البحريـــن  الســـتقالل 
التدُخـــل فـــي شـــأنها الداخلـــي، ليضيـــف 
المزيـــد لرصيـــد الدعم المصري المســـتمر 

لسيادة المملكة وعروبتها
أوائـــل  مـــن  البحريـــن  ومازالـــت  كانـــت 
الدول الصديقة لمصـــر، حيث اعتاد ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مشـــاركة  حمـــد 
مصـــر فـــي جميع مناســـباتها الهامـــة، فقد 
حضر حفـــل تنصيب الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، وشـــارك في حفل افتتاح قناة 
السويس، ومؤتمر مصر االقتصادي لدعم 
االقتصـــادي الوطنـــي، وكذلك المشـــاركة 
في القمة العربية التي ترأســـتها مصر في 
دورتها األخيـــرة وقام ملك البالد المعظم 
بزيـــارة مصر عدة مرات في عهد الرئيس 

عبدالفتاح.
 و بلغـــت العالقـــات البحرينيـــة المصريـــة 
أســـمى مراتب التضامـــن و وحدة الصف 
فـــي عهـــد الرئيس عبـــد الفتاح السيســـي 
الفتـــرات  أكثـــر  بأنـــه  عهـــده  ويتميـــز 
التاريخيـــة ازدهـــارًا فـــي عالقـــات مصـــر 
بالبحريـــن والخليج العربي، و في ظل ما 
يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور 
وتســـارع في مجريـــات األحـــداث، حيث 
أصبحـــت العالقـــات اإلســـتراتيجية بيـــن 
البلدين تعتمد على ثالثة محاور رئيسية 
هي: التعاون الوثيق بين القيادتين، تأكيد 
البلديـــن دعمهمـــا ومســـاندتهما لآلخر في 
مواجهـــة مختلـــف التحديـــات، والتعاون 

المشترك في شتى المجاالت.

تعاون النواب

المصـــري  النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  قـــام 
علـــى  البحريـــن  بزيـــارة  جبالـــي،  حنفـــي 
رأس وفـــد مصـــري في تاريـــخ 12 فبراير 
الزيـــارة  خـــالل  مؤكـــدا  الماضـــي،   2022
األخيرة للبحرين األهمية القصوى لتعزيز 
العالقـــات البرلمانية المصريـــة البحرينية 
ودفـــع التعـــاون البرلمانـــي، وكـــذا تعزيـــز 
التنســـيق بيـــن مجلـــس النـــواب المصري 
ومجلس النواب البحريني أمام المحافل 
البرلمانية الدوليـــة واإلقليمية بما يعكس 

الشـــواغل الوطنية للبلدين الشقيقين في 
تلك المحافل.

بدورهـــا قامـــت رئيـــس مجلـــس النـــواب 
فوزية بنت عبدهللا زينل بزيارة إلى مصر 
فـــي تاريـــخ 24 ديســـمبر 2021، مع الوفد 
المرافـــق لها من رؤســـاء اللجان وأعضاء 
فـــي  وكان  البحرينـــي،  النـــواب  مجلـــس 
اســـتقبالها الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
ورئيـــس مجلـــس النواب المصـــري حنفي 
جبالـــي، حيـــث شـــهدت الزيـــارة التباحب 
حول ســـبل تعزيز العالقات بيـــن البلدين 
الشـــقيقين فـــي جميع المجاالت، الســـيما 
عـــن  فضـــالً  البرلمانـــي،  المســـتوي  علـــى 
التشـــاور إزاء المســـتجدات على الساحة 

اإلقليمية.

العالقة االقتصادية 

يذكـــر أن حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن 
األول  النصـــف  خـــالل  والبحريـــن  مصـــر 
مـــن العـــام 2021  بلـــغ نحـــو 552 مليـــون 
التبـــادل  بنـــود  أهـــم  وتتضمـــن  دوالر، 
التجاري الخضـــروات والفاكهة واألجهزة 
الكهربائية والحديد والصلب واأللومنيوم 
صـــادرات  ارتفعـــت  كمـــا  والبالســـتيك، 
البحريـــن لمصـــر نحو 224 مليـــون دوالر، 
فيمـــا بلغ حجـــم االســـتثمارات البحرينية 
في مصر نحو 3.2 مليار دوالر لنحو 216 
مشروعًا وتحتل البحرين المرتبة 16 في 
قائمـــة الدول المســـتثمرة في مصـــر، كما 
يوجد 10 شركات بحرينية كبرى تستثمر 
753.3 مليـــون دوالر فـــي مصـــر من بينها 
عـــدد مـــن االســـتثمارات القائمـــة بالقطاع 

المصرفي والمالي.
ومن أهـــم الصادرات المصريـــة للبحرين، 
المعـــدات،  اآلالت،  الحديـــد،  األثـــاث، 
الغذائيـــة،  المـــواد  البقـــول،  الخضـــروات، 
القطـــن،  التجميـــل،  مســـتحضرات 
الـــواردات  أهـــم  ومـــن  والســـيراميك، 
المصرية من البحرين المشتقات النفطية، 
الزيوت، منتجات بالستيكية، األلومنيوم 
التنظيـــف  مســـتحضرات  ومصنوعاتـــه، 

والحديد والصلب.

مذكرات تفاهم

مـــن  عـــدد  الصديقيـــن  البلديـــن  يجمـــع 
منهـــا  المشـــترك،  والتعـــاون  االتفاقيـــات 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب 
والطالئـــع، مذكـــرة تفاهـــم للتعـــاون فـــي 
المجال الرياضي، مذكرة تفاهم بين وزار 
الدفـــاع المصريـــة والقيـــادة العامـــة لقوة 
دفاع البحريـــن في مجال الدفاع، مذكرة 
تفاهم للتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم 
بيـــن المعهديـــن الدبلوماســـيين التابعيـــن 
لوزارتـــي خارجيتي البلديـــن، إضافة إلى 
التوقيـــع علـــى البرنامج التنفيـــذي الثاني 

فـــي مجـــال البيئـــة إضافـــة إلـــى محضـــر 
اللجنـــة المشـــتركة بين مصـــر والبحرين، 
البحريـــة  المالحـــة  اتفاقيـــة  اتفاقيـــة، 
التجارية، مذكرة تفاهم بشـــأن االعتراف 
األهليـــة  شـــهادات  بشـــأن  المتبـــادل 
للمالحيـــن، مذكـــرة تفاهـــم للتعـــاون بين 
ديوان الخدمة المدنيـــة بالمملكة ووزارة 
التخطيـــط والمتابعة واإلصـــالح اإلداري 
التعـــاون  حـــول  تفاهـــم  مذكـــرة  بمصـــر، 
المشترك في مجال الشؤون االجتماعية، 
الخبـــرات  لتبـــادل،   التنفيـــذي  البرنامـــج 
في مجـــال الزراعية، البرنامـــج التنفيذي 
للتعـــاون الثقافي، الصحي، لمجال البيئة، 
بمجـــال  اإلســـالمية،  الشـــؤون  بمجـــال 
السياحة، بروتوكول التعاون في المجال 

اإلعالمي.
كمـــا يوجد بيـــن البلدين اتفاقيـــة التعاون 
القانونـــي والقضائي عـــام 1989، اتفاقية 
التعـــاون فـــي مجـــال النقـــل الجـــوي عام 
1993، اتفاقيـــة إنشـــاء المركـــز التجـــاري 
 ،1997 الدائـــم بالبحريـــن عـــام  المصـــري 
اتفاقيـــة تجنـــب االزدواج الذريبـــي ومنع 
اتفاقيـــة   ،1997 عـــام  الضريـــي  التهـــرب 
تشـــجيع وحماية االســـتثمار عـــام 1997، 
والقضائـــي  القانونـــي  التعـــاون  اتفاقيـــة 

ونقـــل المحكوم عليهم بالعقوبات ســـالبة 
التعـــاون  اتفاقيـــة   ،1997 عـــام  للبحريـــة 
العلمـــي والتكنلوجـــي واتفاقيـــة التعاون 
 ،1999 عـــام  والفنـــي  والعلمـــي  الثقافـــي 
اتفاقية التعاون الفنـــي فين وزارة العمل 
البحرينية ووزارة القوى العاملة والهجرة 
فـــي  تعـــاون  اتفاقيتـــا   ،2004 عـــام  فـــي 
المجاليـــن اإلعالمي والثقافي عام 2009، 
اتفاقية بشـــأن تجنب االزدواج الضريبي 
واتفاقيـــة المالحة البحرية التجارية عام 

.2016
وهنـــاك مذكـــرات تفاهم أيضـــا في مجال 
 ،1999 والزراعـــة   1999 عـــام  الســـياحة 
ومذكرة تفاهم بين سوق البحرين لألوراق 
والقاهـــرة  البحريـــن  وبورصـــة  الماليـــة 
إضافـــة   ،1999 العـــام  واإلســـكندرية 
لمذكـــرات أخـــرى فـــي القانـــون القضائـــي 
خـــالل العـــام 2004، وبمجـــال التخطيط 
العمرانـــي والتنميـــة العمرانيـــة ومجاالت 
 ،2004 العـــام  فـــي  والمرافـــق  اإلســـكان 
2004، إضافـــة  التعـــاون الصحـــي  وفـــي 
لمجـــاالت أخرى ومنهـــا البيئـــة والرياضة 
وشؤون الشـــباب والتشـــاور الدبلوماسي 
كمـــا وتوجد اتفاقيات مماثلة على صعيد 
وزارتي الخارجية في البلدين والمجلس 

األعلـــى للمـــرأة والمجلس القومـــي للمرأة 
المصرية، والطيران وغيرها.

   

العالقات الثقافية واالجتماعية

يسجل التاريخ العديد من مواقف الدعم 
البحرينـــي  والدعـــم  للبحريـــن،  المصـــري 
لمصر، كما يســـجل مواقف رمزية للتعبير 
عن مـــدى عمق أواصر العالقـــات الثنائية 
المشـــتركة بين البلدين الشقيقين، ويذكر 
بالـــود  ومســـئولوه  البحرينـــي  الشـــعب 
المصريـــة  الخبـــرات  إســـهام  والعرفـــان 
البـــارزة فـــي مختلف المجـــاالت اإلنمائية 
منـــذ مـــا يقـــرب مـــن قـــرن مـــن الزمـــان، 
وأبرزها مشاركة المعلمين المصريين في 
إنشاء أول مدرسة نظامية بالبحرين في 
عـــام 1919، وال يـــزال التواجـــد المصـــري 
بـــارًزا بمملكـــة البحرين، متمثـــالً في عمل 
الخبـــراء واالستشـــاريين المصريين، كما 
احتضنـــت الجامعـــات المصريـــة الطلبـــة 
البحرينييـــن قبل إنشـــاء جامعة البحرين 
الطلبـــة يواصلـــون  مـــن  كثيـــر  يـــزال  وال 
دراســـاتهم العليا في الجامعات المصرية 
ومعظم من تبـــوأ مراكز في الوزارات هم 

من خريجي الجامعات المصرية.
و شهدت العالقات محطات مهمة وكثيرة 
منـــذ 1919 عندمـــا أنشـــأ المصريـــون أول 
مدرســـة خاصة في البحرين ثم مدرســـة 
أخـــرى حكومية في العام 1920 ثم بدأت 
العالقات فـــي التطور في كافة المجاالت 

حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن.

العالقات البحرينية المصرية... أواصر مشتركة منذ 1919
تطابق في المواقف والرؤى حيال القضايا في المنطقة

جاللة الملك المعظم

حسن عبدالرسول



رأس ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

في بداية االجتماع أكد المجلس على الرعاية 
واالهتمـــام التي يحظى بهـــا قطاع التعليم من 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وفي هـــذا الصدد 
هنـــأ المجلـــس الفائزيـــن بجائـــزة اليونســـكو - 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة الســـتخدام 
تكنولوجيـــات المعلومات واالتصال في مجال 
التعليـــم، وأشـــاد المجلـــس بدور هـــذه الجائزة 
ومـــا تحملـــه من أهداف تعكـــس حرص مملكة 
البحريـــن علـــى تعزيـــز أهـــداف اليونســـكو في 
واالتصـــال  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  توظيـــف 

لالرتقاء بالتعليم وتطوير مخرجاته.
مجلـــس  بمصادقـــة  المجلـــس  رحـــب  بعدهـــا 
منظمة الجمـــارك العالمية، على رئاســـة مملكة 
البحرين للمجلس لفترة اســـتثنائية ثالثة للعام 
2022 - 2023م، ممـــا يعكـــس المكانـــة الدولية 
والثقـــة فـــي أبناء مملكـــة البحرين فـــي قيادة 
التـــي  بالجهـــود  الدوليـــة، مشـــيدا  المنظمـــات 
بذلهـــا رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمـــد بن حمد 
آل خليفة في رئاســـة منظمة الجمارك العالمية 
في الفترتين الســـابقتين والتي قادت لتزكيته 

لفترة استثنائية ثالثة.
إلى ذلك، هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات 
المتفوقيـــن والناجحين فـــي مختلف المراحل 
الدراســـية، مقدمـــا المجلـــس الشـــكر ألوليـــاء 
األمـــور وإلـــى الهيئـــات األكاديميـــة واإلداريـــة 
بـــوزارة التربية والتعليم ودورهم في النســـب 
المتميـــزة التـــي تحققـــت على صعيـــد النجاح 

والتفوق في مختلف المراحل الدراسية.
بعـــد ذلـــك اســـتعرض المجلس مـــا تحقق على 
صعيـــد توفير الخيـــارات اإلســـكانية المتنوعة 
التـــي تلبـــي احتياجات أبنـــاء البحريـــن ومنها 
برنامـــج “مزايـــا” الـــذي اســـتفاد منـــه 10,629 
مســـتفيدا حتى العام الحالي، وفي هذا اإلطار 
وجه صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بزيـــادة المنتفعين من برنامج 
“مزايا” للعام 2022 بواقع 500 مستفيد إضافي 
ليصل عدد المنتفعيـــن من برنامج “مزايا” هذا 
العـــام 2500 منتفـــع، فيمـــا كلـــف ســـموه وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني بطـــرح المزيد 
من الخيارات التمويلية للخدمات اإلســـكانية، 
منوهـــا ســـموه بالجهـــود الكبيـــرة التـــي قامت 
العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  بهـــا 
والجهـــات الحكوميـــة المســـاندة بالعمل بروح 
الفريـــق الواحـــد لتنفيـــذ التطلعـــات واألهداف 
المنشـــودة بـــكل حرفيـــة وإتقان، الفتًا ســـموه 
إلـــى أن المســـاعي مســـتمرة لصياغـــة حلـــول 
بوتيـــرة  اإلســـراع  تضمـــن  لإلســـكان  مبتكـــرة 
اإلنجـــاز عبـــر الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، 
وذلك بعد االطالع على المذكرة المرفوعة من 
معالـــي وزير المالية واالقتصاد الوطني رئيس 
اللجنة الوزارية للشـــؤون المالية واالقتصادية 

والتوازن المالي.
ثـــم وجـــه صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء حفظـــه هللا إلى توفير 
كافة ســـبل الرعاية والخدمات لحجاج مملكة 
المناســـك  ألداء  عليهـــم  للتيســـير  البحريـــن، 
المباركـــة، حيث أشـــاد ســـموه في هـــذا الصدد 
بالجهـــود الكبيرة التي تبذلهـــا المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة بقيـــادة عاهـــل المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 
ســـعود  ودعم ولي العهـــد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزير الدفـــاع صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 

سعود، في رعاية حجاج بيت هللا الحرام.

ثم قرر المجلس ما يلي:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1.مذكرة وزير المالية واالقتصاد الوطني  «

بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية 
المدققة لحساب احتياطي األجيال 

القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2021.

2.مذكرة وزير شؤون مجلسي الشورى  «
والنواب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون 

القانونية والتشريعية بشأن عدد من 
مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين 

مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية 
والتي تهدف لدعم وتعزيز التعاون الثنائي 

بين البلدين الشقيقين.
-3مذكرة وزير النفط والبيئة بشأن طلب  «

االنضمام إلى تحالف الطموح العالي 
من أجل الطبيعة والناس، والذي يهدف 

لتعزيز التعاون وبناء القدرات للحفاظ 
على التنوع البيولوجي.

4.مذكرة وزيرة التنمية المستدامة بشأن  «
إعداد التقرير الطوعي الثاني لمملكة 
البحرين حول تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة 2030.
5.مذكرة وزير شؤون مجلسي الشورى  «

والنواب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون 
القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة 

على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من 
مجلس النواب.

بعدهـــا أخـــذ المجلس علمًا من خـــالل التقارير 
الوزارية المرفوعة من السعادة الوزراء، بنتائج 
اجتماع لجنة التنســـيق السياسي المنبثقة عن 
مجلس التنسيق الســـعودي البحريني، ونتائج 
االجتمـــاع )62( ألصحـــاب المعالـــي والســـعادة 
أعضـــاء لجنـــة التعـــاون التجـــاري واللقـــاءات 
المصاحبة له، والمشـــاركة في أعمال االجتماع 
الـــوزاري )6( للجنـــة الوزارية لســـالمة األغذية، 
وزيـــارات  للـــوزراء  الخارجيـــة  والمشـــاركات 
الوفـــود األجنبيـــة إلـــى مملكـــة البحرين خالل 

شهر يوليو 2022.

المنامة - بنا

زيادة 500 مستفيد من برنامج “مزايـــا” العام الجـاري
طرح المزيد من الخيارات التمويلية لإلسكان... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

ـــة والخدمـــات لحجـــاج  ـــر كل ســـبل الرعاي توفي
ــك ــم ألداء المناسـ ــير عليهـ ــن للتيسـ البحريـ

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسًا جلسة مجلس الوزراء

27 يونيو 2022

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

اليونســـكو-  بجائزة  الفائزيـــن  تهنئـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة الستخدام 
تكنولوجيـــات المعلومـــات واالتصال في 

مجال التعليم.

الترحيب بمصادقة مجلس منظمة الجمارك 
العالميـــة على رئاســـة مملكـــة البحرين 
للمجلـــس لفترة اســـتثنائية ثالثـــة للعام 

.2023-2022

المتفوقين  والطالبـــات  الطلبـــة  تهنئة 
والناجحين في مختلف المراحل الدراسية.

ســـمو ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
"مزايا" برنامج  من  المنتفعين  بزيادة  يوجه 
 بواقع 500 مستفيد إضافي للعام الحالي
 وطـــرح المزيد مـــن الخيـــارات التمويلية 

للخدمات اإلسكانية.

ســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوجه إلى توفير كافة 
ســـبل الرعاية والخدمات لحجاج مملكة البحرين للتيسير عليهم 

ألداء المناسك المباركة.

التـقـريـر الســنـوي 
والبيانات المالية المدققة

لحســـاب احتياطي األجيال القادمة للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

عــدد مــن مذكــــرات التــفـاهـم 
والبرامج التنفيذية

بيـــــن مملـكـــــة البحـــــرين وجمهورية 
مصر العربية.

االنـضــمـام إلـى تــحــالـف 
الطـمـوح العــالي

مــن أجـــل الطبيـعـة والنـــاس.

إعـداد التقـرير الطـوعي الثـاني 
لمملكة البحرين 

التـنـمـيــــة  أهـــــداف  تحقيـــق  حــــول 
الـمـسـتـدامــة 2030.

قرر المجلس الموافقة على مايلي:
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محرر الشؤون المحلية

دّشــن محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي 
بــن خليفــة آل خليفــة، المعــرض األمنــي التوعــوي، 
الــذي أقامته المحافظــة بالتعاون مع اإلدارة العامة 
للمباحــث واألدلــة الجنائية بــوزارة الداخليــة تزامنا 
2022م،  المخــدرات  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  مــع 
بحضــور نائــب المحافــظ العميــد عيســى الدوســري، 
وممثليــن من مختلــف إدارات وزارة الداخلية وعدد 

من المسؤولين من المحافظة.

وفـــي بادئ البرنامج، أشـــاد ســـمو محافـــظ المحافظة 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  بتوجيهـــات  الجنوبيـــة 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، الهادفة الى دعم 
االســـتقرار واألمـــن والشـــراكة المجتمعيـــة مـــن خالل 
تنفيـــذ العديـــد مـــن البرامـــج واألنشـــطة التـــي تســـهم 
فـــي حماية افـــراد المجتمع وتعزيز وعيهـــم وثقافتهم 
األمنيـــة وتعزيز روح المســـؤولية المجتمعيـــة المبنية 
على أســـاس المواطنة الصالحة، مشيدا سموه بجهود 
ومؤسســـات  المعنيـــة  والجهـــات  األمنيـــة  اإلدارات 
المجتمـــع المدنـــي فـــي مواجهـــة التحديـــات لمكافحة 
آفـــة المخدرات وحماية الناشـــئة لضمـــان مجتمع آمن 

ومطمئن.
وأوضح ســـمو المحافظ أن المحافظة الجنوبية تدعم 
كافـــة المبادرات التوعويـــة الهادفة الى حماية مجتمع 
المحافظـــة مـــن آفـــة المخدرات ومشـــتقاتها والســـعي 
نحـــو توفيـــر بيئة آمنـــه مطمئنة بالتعـــاون مع مختلف 
الجهات المعنية، لتجســـيد معاني الشراكة المجتمعية 

ونشر ثقافة الوعي األمني والمجتمعي.
بعدهـــا، تفضل ســـمو محافـــظ الجنوبية بقص شـــريط 
االفتتـــاح إيذانـــّا بانطـــالق المعـــرض، والمتضمن على 
وســـائط متعددة شـــملت العديد من األركان التوعوية 
لوســـائل  وعـــروض  المخـــدرات،  آفـــة  مـــن  للوقايـــة 
متخصصـــة للتوعيـــة مـــن مخاطر هـــذه اآلفـــة، والذي 
يبيـــن دور المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي تعزيز الشـــراكة 
المجتمعيـــة مع اإلدارات األمنيـــة في توعية المجتمع، 
حيـــث يتميـــز المعـــرض بأســـلوب عصـــري صمـــم وفق 
تقنيـــة عاليـــة بهـــدف نشـــر الوعـــي المعرفـــي بأضـــرار 
المخـــدرات وتأثيرهـــا الســـلبي علـــى الفـــرد والمجتمع، 
وإيصال رســـالة توعوية في ســـبيل القضاء والتصدي 

آلفة المخدرات بكافة السبل الوقائية.

المنامة - وزارة الداخلية

تعزيز روح المسؤولية المبنية على أساس المواطنة الصالحة
تدشين المعرض األمني التوعوي لمكافحة المخدرات ... سمو محافظ الجنوبية:

تعانقـــت األعالم البحرينية والمصرية 
علـــى امتـــداد شـــوارع البحريـــن، فـــي 
مشـــهد امتزجـــت فيـــه ألـــوان العلمين 
األحمـــر واألبيض، بما يعكس مشـــاعر 
المحبـــة الصادقة واالعتزاز بالعالقات 
تجمـــع  التـــي  األخويـــة  التاريخيـــة 
البلديـــن الشـــقيقين، احتفـــاء بقـــدوم 

ضيف البالد الكريـــم رئيس جمهورية 
عبدالفتـــاح  الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر 

السيسي والوفد المرافق. 
ورسم مشـــهد عناق األعالم لوحة من 
الجمـــال الذي يعكـــس روعة العالقات 
الطيبة واألخالق الحميدة التي تجمع 
وتأكيـــد  الشـــقيقين،  البلديـــن  أبنـــاء 
فـــي  والتعـــاون  المتبـــادل  االحتـــرام 
مختلـــف المجاالت وجميـــع الظروف، 

لمواجهـــة  واحـــًدا  صًفـــا  والوقـــوف 
مختلف التحديات.

وبدا مشـــهد أعالم البلديـــن وهي تمد 
أعناقهـــا فـــي اتجـــاه واحد مـــن أعلى 
الســـارية كمن يرمي بنظره إلى األفق 
البعيـــد، بمـــا يعبـــر عـــن رغبـــة البلدين 
الشـــقيقين في تطوير وتنمية العالقة 
التاريخيـــة والدفع بمســـارات التعاون 
إلـــى آفاق أرحب بما يعـــود في صالح 

الشعبين الشقيقين.
ويأتـــي اتســـاق إيقـــاع حركـــة األعالم 
مســـتوى  ليعكـــس  ألوانهـــا،  وتناســـق 
التفاهـــم  علـــى  القائمـــة  العالقـــات 
فـــي  الموقـــف  ووحـــدة  المتبـــادل، 
التطـــورات  مختلـــف  مـــع  التعامـــل 
والمســـتجدات الراهنـــة على الســـاحة 

اإلقليمية والعربية والدولية.

عناق األعالم البحرينية والمصرية يزين شوارع المملكة



المنامة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية

انطلقـــت أمـــس االثنين فعاليـــات اللقاء 
التدريبـــي الـــذي ينظمـــه ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة في مملكـــة البحرين 
بالتعاون مـــع المنظمـــة العربية لألجهزة 
والمحاســـبة  الماليـــة  للرقابـــة  العليـــا 
)األرابوســـاي(، حـــول “تدقيـــق إيـــرادات 
الجمـــارك” بمشـــاركة 30 متدربـــًا من 14 
دولة عربية. ويهدف اللقاء الذي يستمر 
3 أيام ويعقد عبـــر االتصال المرئي، إلى 
تعريف المشاركين باإلجراءات الرقابية 
الجمركيـــة  باإليـــرادات  العالقـــة  ذات 
علـــى مختلف أنواعها، وطبيعة تشـــعبها 
الدوليـــة،  باالتفاقيـــات  وارتباطهـــا 
وخضوعهـــا للتنظيـــم من قبـــل منظمات 
عالميـــة.  ويقدم المحاضـــرات المدّربان 
فـــي ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 
بطـــي  أحمـــد  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
مديـــر تدقيق بـــإدارة الرقابـــة النظامية، 
أول  مدقـــق  الهاجـــري  وعبدالرحمـــن 
بـــإدارة الرقابة النظامية. وقـــال الوكيل 
المســـاعد للرقابة النظامية مجيد عطية 
“يأتـــي عقد هـــذا اللقاء في فتـــرة مهمة 
تـــزداد فيهـــا التحديـــات التـــي تواجههـــا 

الـــدول بعـــد جائحـــة كوفيـــد 19 والتـــي 
تحتم علـــى أجهزة الرقابـــة العليا القيام 
بدورها بكفـــاءة وأداء واجباتها بفعالية 
وعلـــى أكمـــل وجـــه”. وأضاف فـــي كلمة 
ترحيبيـــة وجههـــا للمشـــاركين “نأمل أن 
نتبادل المعـــارف والخبـــرات والتجارب 
التي تســـاهم في تحقيق هدف األجهزة 
األسمى وهو المحافظة على المال العام 
والتأكـــد مـــن ُحســـن اســـتخدامه وفقـــًا 
للقوانيـــن واألنظمـــة”، مؤكـــدًا أن ديوان 
الرقابـــة المالية واإلداريـــة يؤمن بأهمية 
هذه اللقاءات في تنمية المعرفة وصقل 
وبالتالـــي  الخبـــرات  وتبـــادل  المهـــارات 

المســـاهمة فـــي تطويـــر آليـــة ومنهجية 
العمل الرقابي.

 وأشاد عطية بموضوع اللقاء وبالتعاون 
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  بيـــن  المثمـــر 
واإلداريـــة ومنظمة األرابوســـاي، متمنيا 
التوفيـــق للجميـــع وتحقيـــق االســـتفادة 

المرجوة.
 وشـــدد المنجي حمامي، المشرف العام 
باألمانة العامة للمنظمة العربية لألجهزة 
والمحاســـبة  الماليـــة  للرقابـــة  العليـــا 
)األرابوســـاي( علـــى أهميـــة مثـــل هـــذه 
اللقـــاءات التدريبيـــة ودورهـــا في إثراء 

العمل الرقابي.

بمشاركة 30 متدرباً من 14 دولة عربية

انطالق اللقاء التدريبي العربي بشأن “تدقيق إيرادات الجمارك”
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صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس الشورى

وجميع منتسبي األمانة العامة

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى 

السيد / يعقوب عيسى محمد غيث
الموظف باألمانة العامة لمجلس الشورى

لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

والـــده
 سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
 ويلهم أهله الصبر والسلوان

َراِضَيًة  ِك  َربِّ ِإَلى  اْرِجِعي  ُة  ْطَمِئنَّ اْلُ ْفُس  النَّ ُتَها  َأيَّ »َيا 
ِتي« ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ َمْرِضيَّ

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

والده

السيد/ أمحد سامي الزياني
موظف باألمانة العامة ملجلس النواب

وزير المالية يشيد بمستوى العالقات االقتصادية مع أميركا
الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو آفاق أرحب

الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
عمق العالقـــات التاريخية االســـتراتيجية 
البحريـــن  تربـــط مملكـــة  التـــي  الراســـخة 
والواليـــات المتحدة األميركيـــة الصديقة، 
ومـــا ترتكـــز عليـــه مـــن أســـس متينـــة من 
التعـــاون والشـــراكة على جميـــع األصعدة، 
في ظل ما تحظـــى به من اهتماٍم ورعاية 
من ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ودعم 
ومتابعـــة مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلك لـــدى لقائـــه نائب مســـاعد وزير 
المتحـــدة األميركيـــة  الواليـــات  خارجيـــة 
لمبـــرت،  يائيـــل  األدنـــى  الشـــرق  لشـــؤون 

بمناســـبة زيارتهـــا لمملكـــة البحرين، حيث 
رحـــب وزير المالية بيائيـــل لمبرت، مؤكًدا 
مـــا وصلـــت إليـــه العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 

المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
األميركيـــة مـــن مســـتويات متقدمـــة على 
مختلـــف األصعـــدة خصوصـــا الصعيديـــن 
المالـــي واالقتصادي، مشـــيًرا إلى الحرص 
علـــى تعزيز التعاون والتنســـيق المشـــترك 
بيـــن البلدين الصديقين نحـــو آفاٍق أرحب 

بما يحقق التطلعات المشتركة.
كمـــا جرى خـــالل اللقاء بحث ســـبل تنمية 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائـــم  التعـــاون 
والواليـــات المتحدة األميركية، ومناقشـــة 
عـــدد من القضايا ذات االهتمام المشـــترك، 
واستعراض آخر المستجدات على صعيد 

االقتصاد العالمي.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

استعراض جهود البحرين في تنفيذ األهداف التنموية
المنتدى الحضري يكرس لمفهوم المدن األكثر استدامة... المبارك:

ترأس وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
المبـــارك وفـــد مملكـــة البحريـــن فـــي أعمـــال 
الـــدورة الحاديـــة عشـــرة للمنتـــدى الحضري 
العالمي التي تقام في جمهورية بولندا تحت 
رعاية برنامج األمم المتحدة للمســـتوطنات 
البشرية المنعقد خالل الفترة من 26 إلى 30 
يونيو بمشـــاركة المعنيين مـــن مختلف دول 
العالـــم. ويقام منتدى هذا العام تحت شـــعار 
“تحويـــل مدننـــا من أجـــل مســـتقبل حضري 
أفضل”، من أجل بحث أفضل السبل لالرتقاء 

بالواقع الحضري للمدن حول العالم.
وأكد الوزير المبارك أن “هذه المشـــاركة تأتي 
الســـتعراض جهود حكومة مملكـــة البحرين 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، لتنفيذ األهـــداف التنموية، 
الحضريـــة  للتنميـــة  أولوياتهـــا  جانـــب  إلـــى 

المســـتدامة، ومســـارات التعاون مـــع برنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية”. 

وأشـــاد الوزير بالتعاون البناء والمثمر القائم 
بين مملكة البحرين وبرنامج األمم المتحدة 
للمســـتوطنات البشرية، والذي أثمر عن كثير 
مـــن النتائج المهمة على صعيد تطوير المدن 
والتنميـــة الحضريـــة متطرقـــا إلـــى مجـــاالت 
التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج األمم 

المتحـــدة، مشـــددا علـــى أن مملكـــة البحرين 
تولـــي اهتماًمـــا خاًصـــا بالتنمية المســـتدامة 
كونهـــا إحـــدى أهـــم ركائـــز التنميـــة الشـــاملة 
فـــي مملكـــة البحرين، مؤكـــدا التـــزام مملكة 
البحرين بأجندة التنميـــة الحضرية لتحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة ورؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
وبيـــن الوزير المبـــارك أن المنتـــدى الحضري 

العالمـــي هـــو المؤتمـــر العالمـــي األول حـــول 
التحضر المســـتدام ويعقد كل عامين بهدف 
المســـتدام  التحضـــر  حـــول  الوعـــي  زيـــادة 
الـــدروس  المناقشـــات، وتبـــادل  مـــن خـــالل 
الممارســـات  أفضـــل  المســـتفادة، ومشـــاركة 
والسياســـات الجيـــدة، وزيـــادة التعـــاون بين 
الجهـــات المعنيـــة. كما شـــدد الوزيـــر المبارك 
على أهمية المشـــاركة في المنتدى الحضري 
لتبـــادل المعرفـــة بشـــأن كيفيـــة تحقيق مدن 
أكثر اســـتدامة وترجمتها عبر إستراتيجيات 
وخطـــط وبرامج تحقق األهداف المنشـــودة 
وعلى أهمية التعاون على المستوى اإلقليمي 
بيـــن الـــدول العربيـــة من خـــالل الـــدور الذي 
يلعبـــه برنامج األمم المتحدة للمســـتوطنات 
البشـــرية. وتعقد الدورة الحادية عشـــرة من 
المنتـــدى الحضري العالمـــي بحضور أكثر من 

10 آالف شخص في كاتوفيتشي ببولندا

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

وزير األشغال يستعرض عدًدا من مشروعات الطرق اإلستراتيجية
تعزيز البنية التحتية يحقق االستدامة ويشجع االستثمار

أكـــد وزير األشـــغال إبراهيـــم الحواج أن 
مملكـــة البحريـــن تولـــي اهتماًمـــا خاًصا 
بمشـــروعات البنيـــة التحتيـــة بمختلـــف 
المحافظـــات، وأن الـــوزارة ماضيـــة فـــي 
تحقيـــق متطلبـــات التنميـــة والتطويـــر، 
وبمـــا يحقـــق رؤى وتطلعـــات ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
وتوجيهـــات  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، فيما 
يتعلق باالرتقاء وتطوير البنية التحتية 
من خالل تطوير شـــبكة الطـــرق وزيادة 
المشـــروعات التنمويـــة لمواكبة التوســـع 
العمراني، بهدف تقديم أفضل الخدمات 
للمواطنيـــن والمقيمين، بما يتماشـــى مع 
األولويات الوطنية وتحقيق االستدامة 

وتشجيع وجذب االستثمار.

وأكـــد وزيـــر االشـــغال أهميـــة مضاعفـــة 
المقبلـــة  الفتـــرة  فـــي  والعمـــل  الجهـــود 
الحكومـــة فيمـــا  برنامـــج عمـــل  لتنفيـــذ 
يتعلق بتطوير البنية التحتية في قطاع 
الطـــرق وبمـــا يحقق أهداف وسياســـات 
الحكومـــة لتحقيق رؤيـــة المملكة 2030 
ويصـــب فـــي مســـارات تحقيـــق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، ويواكـــب التطـــور 
العمراني والســـكاني واالســـتثماري الذي 

تشهده المملكة.
جـــاء ذلـــك خـــالل االجتمـــاع الـــذي عقد 
بحضـــور وكيل الـــوزارة أحمـــد الخياط، 
والوكيـــل المســـاعد للطـــرق كاظـــم عبـــد 
مشـــروعات  إدارة  ومديـــر  اللطيـــف، 
وصيانة الطرق ســـيد بـــدر علوي، ومدير 
مهـــا  الطـــرق  وتصميـــم  تخطيـــط  إدارة 
حمـــادة وعـــدد مـــن مهندســـي الـــوزارة، 
وذلـــك للتباحـــث فـــي آخـــر مســـتجدات 

االســـتراتيجية  الطـــرق  مشـــروعات 
والطرق الداخلية. وأشـــار الحواج خالل 
مشـــروعات  مـــن  عـــدد  إلـــى  االجتمـــاع 
الطرق االســـتراتيجية أبرزهـــا تمثل في 
مشـــروع تطويـــر الطـــرق المؤديـــة إلـــى 
المدينـــة الرياضيـــة، والـــذي يهـــدف إلى 
تطوير شـــبكة الطـــرق المؤديـــة للمدينة 
الرياضيـــة بالصخيـــر، ويشـــتمل علـــى 3 
مراحـــل، المرحلة األولى تشـــمل إنشـــاء 
شـــبكة طـــرق لخدمـــة مركـــز المؤتمرات 
والمعـــارض الجديـــد وهـــو تحت إنشـــاء 
حاليـــا، والمرحلة الثانية توســـعة شـــارع 
خليـــج البحرين إلى 4 مســـارات في كل 
اتجـــاه وتطوير التقاطعات المحيطة به، 
أما المرحلة الثالثة )مستقبلية( فتتضمن 
إنشـــاء تقاطعـــات متعـــددة المســـتويات 
علـــى شـــارع خليـــج البحرين مـــع الربط 

بالشارع الجنوبي الدائري.

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، بمقر الـــوزارة أمس، نائب 
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة لشـــؤون 
الشـــرق األدنى بالواليـــات المتحدة 
األمريكيـــة يائيل المرت، بمناســـبة 
البحريـــن  مملكـــة  إلـــى  زيارتهـــا 
للمشاركة في االجتماع األول للجنة 
التنســـيقية لمنتدى النقـــب. وجرى 
خـــالل اللقـــاء، اســـتعراض عالقات 
التاريخيـــة  والشـــراكة  التعـــاون 

بيـــن  الوطيـــدة  واالســـتراتيجية 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األمريكيـــة، والقائمـــة علـــى أســـس 
والتقديـــر  االحتـــرام  مـــن  راســـخة 
المتبـــادل، وبحـــث ســـبل تعزيزهـــا 
في مختلـــف المجـــاالت، بما يحقق 
للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح 
إلـــى  هـــذا  الصديقيـــن،  والشـــعبين 
جانب مناقشـــة القضايـــا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

ترسيخ الشراكة الوطيدة مع أميركا

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزير التنميـــة االجتماعية 
أســـامة العصفور، في مكتبه، عضو 
لجنـــة  رئيـــس  الشـــورى  مجلـــس 
رضـــا  بالمجلـــس  الشـــباب  شـــؤون 

منفردي.
وفـــي مســـتهل اللقاء، هنـــأ منفردي 
العصفـــور بالثقـــة الملكية الســـامية 
من لدن ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، متمنيا له التوفيق والنجاح 
في أداء مهامه الجديدة، ومواصلة 

العمـــل والعطـــاء لالرتقـــاء بالمجال 
التنمـــوي واالجتماعـــي فـــي وزارة 

التنمية االجتماعية. 
بدوره، أشاد العصفور بالدور المهم 
الـــذي يضطلـــع به مجلس الشـــورى 
فـــي خدمـــة الوطـــن والمواطن عبر 
الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز 
تـــم  كمـــا  والتشـــريعية،  التنفيذيـــة 
خـــالل اللقاء اســـتعراض عـــدد من 
الموضوعـــات ذات العالقة بالشـــأن 

التنموي واالجتماعي.

إشادة بالعالقات اإليجابية بين السلطتين

المنامة - وزارة الخارجية

أعرب وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، عن خالص تهنئته لســـفير 
مملكـــة البحريـــن في لندن، الشـــيخ 
فواز بن محمد آل خليفة، بمناســـبة 
تعيينه عميًدا للســـلك الدبلوماســـي 
العربـــي فـــي المملكـــة المتحدة من 
قبـــل مجلـــس الســـفراء العـــرب في 
لندن، خالل حفل التوديع الرســـمي 
الـــذي أقامه المجلس للســـفير خالد 
الدويسان، سفير دولة الكويت لدى 
المملكـــة المتحدة، بمناســـبة انتهاء 
فترة عمله، وبحضور كافة السفراء 
المملكـــة  لـــدى  المعتمديـــن  العـــرب 
المتحـــدة. وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة 
أن تعييـــن الشـــيخ فواز بـــن محمد 
آل خليفـــة، يأتـــي تقديـــًرا للخبـــرة 
الواســـعة التي يتمتـــع بها، وجهوده 

التنســـيق  تعزيـــز  فـــي  المخلصـــة 
العربيـــة  الـــدول  بيـــن  المشـــترك 
المتحـــدة،  والمملكـــة  الشـــقيقة 
واالرتقاء بهذه العالقات نحو آفاق 
أكثر اتســـاعا في جميـــع المجاالت، 
متمنًيا له خالص التوفيق والســـداد 
فـــي أداء مهامه بما يخدم المصالح 
المشـــتركة للدول العربية الشـــقيقة 

والمملكة المتحدة.

الزياني يهنئ الشيخ فواز بمنصبه الجديد

الشيخ فواز بن محمد
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وزارة التربية والتعليم

أفـــادت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
فـــي بيـــان أمـــس، وذلـــك تعقيًبـــا 
علـــى الخبر المنشـــور في جريدة 
“البـــاد” فـــي عددهـــا رقـــم 4995 
يـــوم الســـبت 18يونيـــو الجـــاري 
تحـــت عنـــوان “بحرينيان درســـا 
تعـــادل  و”التربيـــة”  بالفلبيـــن... 
شـــهادة وترفـــض األخـــرى”، أنهـــا 
راجعت في هذا الموضوع الجهة 
المعنيـــة، وقـــد تـــم إباغهـــا بـــأّن 
الطالـــب ســـبق لـــه وتقـــّدم بطلب 
للجنة الوطنية لتقييم المؤهات 

لمعادلـــة مؤهلـــه، ولقد تدارســـت 
اللجنـــة المؤهل وأصـــدرت قراًرا 
لمتطلبـــات  اســـتيفائه  بعـــدم 

المعادلة. 
وتابـــع البيـــان، بـــأن الطالـــب رفع 
تظلًما بشـــأن القرار، ولقد درســـت 
لجنـــة التظلمـــات تظّلـــم الطالـــب، 
وأّيـــدت توصية اللجنـــة الوطنية 
وإبقـــاء القـــرار الصـــادر علـــى مـــا 
هـــو عليـــه، وذلـــك بســـبب تقديم 
البرنامج في قاعات بأحد الفنادق 

ومراكز تدريبية غير معتمدة.

“التربية”: “طالب الفلبين” لم يستوِف شروط معادلة الشهادة

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

جمعية  إدارة  مــجــلــس  اجــتــمــع 
الــصــحــفــيــيــن مـــع أعـــضـــاء لجنة 
حيث  األساسي،  النظام  تعديل 
النهائية  ــمــســودة  ال تسليم  تــم 
قامت  أن  بعد  اللجنة  لمرئيات 
المقترحات  ومناقشات  بدراسة 
ــمــرفــوعــة مـــن قــبــل األعــضــاء  ال
المقترحة  التعديات  وصياغة 
إدارة  لمجلس  تــقــريــرهــا  ورفـــع 

الجمعية.
وحـــول ذلـــك، أكــد رئــيــس لجنة 
محمد  األساسي  النظام  تعديل 
قــامــت  ــلــجــنــة  ال أن  إســمــاعــيــل 

بـــاســـتـــام جــمــيــع الــمــقــتــرحــات 
الـــمـــرفـــوعـــة مــــن قـــبـــل أعـــضـــاء 
ومناقشتها  العمومية  الجمعية 
خال فترة االنعقاد، وتم أخذها 
ــي صــيــاغــة  ــعــيــن االعـــتـــبـــار فــ ب
مسودة تعديل النظام األساسي.

مجلس  يعقد  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
الــصــحــفــيــيــن  جــمــعــيــة  إدارة 
لمناقشة  اجــتــمــاًعــا  البحرينية 
والــبــت  اللجنة  مــرئــيــات  تــقــريــر 
ــاذ  ــخــ ــ ــًدا الت ــ ــي ــ ــه ــ ــم ــ ــا، ت ــ ــه ــ ــأن ــشــ ــ ب
االجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــازمــة 

قبل إجراء التعديات.

“الصحفيين” تتسلم مرئيات تعديل النظام األساسي

المنامة - وزارة اإلسكان

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، أكدت 
العمرانـــي  وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
كل  اتخـــاذ  ســـيتم  أنـــه  الرميحـــي  آمنـــة 
اإلجراءات لمباشـــرة زيادة المنتفعين من 
برنامـــج “مزايـــا” للعـــام 2022 بواقع 500 
مســـتفيد إضافـــي ليصل عـــدد المنتفعين 
من برنامـــج “مزايا” هذا العـــام إلى 2500 
منتفع، واإلعان عن المزيد من الخيارات 
اإلســـكانية خـــال  للخدمـــات  التمويليـــة 

المرحلة المقبلة.
ورفعـــت الرميحي في هـــذا الصدد عميق 
إلـــى حضـــرة صاحـــب  الشـــكر والتقديـــر 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البـــاد المعظـــم، على مـــا يوليه من 
اإلســـكاني  بالقطـــاع  واهتمـــام  رعايـــٍة 
ضمن المســـيرة التنموية الشـــاملة لمملكة 

المســـتمرة  بالمتابعـــة  منوهـــًة  البحريـــن، 
لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ليكـــون المواطـــن دائًما 

وأبًدا أساس جميع العمليات التنموية.
وأشـــارت الرميحـــي إلـــى حرص الـــوزارة 
علـــى زيـــادة تســـهيل إجـــراءات حصـــول 
المواطنين على الخدمات اإلســـكانية من 
خـــال برنامج “مزايـــا”، ومواصلـــة العمل 
اإلســـكانية،  والمشـــاريع  البرامـــج  علـــى 

ووضـــع الخطـــط والمبـــادرات التي تكفل 
أكـــدت  كمـــا  األولويـــة.  هـــذه  تحقيـــق 
الوزيرة حـــرص الحكومة على توفير كل 
المتطلبات التمويلية واللوجستية لها من 
أجل توفير الوحدات الســـكنية ألصحاب 
الطلبـــات حتـــى الوصـــول إلـــى األهـــداف 

المنشودة.
وأشـــارت الرميحـــي فـــي هذا الشـــأن إلى 
اســـتمرار الجهـــود الوطنيـــة فـــي العمـــل 
الراهنـــة  علـــى تلبيـــة تطلعـــات المرحلـــة 
ومـــا تتطلبه من إنجـــاز متواصل وحلول 
إســـكانية فورية مبتكرة تلبي احتياجات 
للخدمـــات  المســـتحقين  المواطنيـــن 
اإلســـكانية، الفتـــًة إلى مـــا يوليه صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
حفظـــه هللا مـــن متابعـــة ودعـــم مســـتمر 
لتطوير منظومة الخدمات اإلســـكانية لما 

فيه خير ونماء الوطن والمواطنين.

تنفيًذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء... الرميحي:

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لزيادة المنتفعين من “مزايا”

وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني

البحرين حريصة على مواصلة تطوير قطاع التخطيط العمراني
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أّكـــدت 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط 
نـــوف جمشـــير، أّن مملكـــة البحريـــن 
تطويـــر  مواصلـــة  علـــى  حريصـــة 
قطـــاع التخطيـــط العمرانـــي وتعزيز 
التنميـــة الحضريـــة بمـــا يســـهم فـــي 
بنـــاء مجتمعـــات عمرانيـــة نموذجية 
ومتكاملـــة وُيحّقـــق رؤى وتطلعـــات 
ملك الباد المعظـــم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وتوجهـــات الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة، رئيس اللجنة العليا 
للتخطيـــط العمرانـــي، لمـــا لذلـــك من 
أهميـــة فـــي تقويـــة أســـس التنميـــة 

الشاملة واستدامتها.

وقالت جمشـــير إّن مملكـــة البحرين 
لتطويـــر  مســـاعيها  فـــي  مســـتمرة 
مختلف الخدمات بقطاع التخطيط 
وإعـــادة  العمرانـــي  والتطويـــر 
هندســـتها، بمـــا يســـهم في تحســـين 
وتقديمهـــا  الحكوميـــة  الخدمـــات 
وفقـــًا  الجـــودة  مســـتويات  بأعلـــى 
لبرنامـــج الحكومة، ورؤيـــة البحرين 
2030، وبمـــا يتماشـــى  االقتصاديـــة 
الهيكلـــي  المخطـــط  مبـــادئ  مـــع 
لمملكـــة  الوطنـــي  االســـتراتيجي 
أهـــداف  وُيحّقـــق   ،2030 البحريـــن 

التنمية المستدامة.
جاء ذلك خال مشاركة جمشير في 
المنتدى الحضري العالمي الذي ُيقام 
فـــي جمهوريـــة بولندا خـــال الفترة 

من 26 إلى 30 يونيو 2022.

وفـــي هـــذا الصـــدد، ذكـــرت جمشـــير 
أّن المنتدى الحضـــري العالمي يعتبر 
حدثـــًا مهمًا لـــكّل المعنييـــن بالتنمية 
العـــام  القطاعيـــن  مـــن  الحضريـــة 
والخـــاص علـــى المســـتوى العالمـــي، 
ويعد فرصـــة مثالية لاســـتفادة من 
والمتخصصيـــن  الخبـــراء  تجـــارب 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  العالمييـــن 
الحضرية، وتبادل أفضل الممارسات 
والسياســـات، مشـــددة علـــى أهميـــة 
التعـــاون للتخطيـــط لمجتمعات أكثر 

استدامة.
وخال مشاركتها في جلسة حوارية 
سياســـيات  تشـــكيل  إعـــادة  حـــول 
التنميـــة الحضرية فـــي االقتصادات 
التخطيـــط  دور  وتعزيـــز  الناميـــة 
إحـــداث  فـــي  واإلقليمـــي  الوطنـــي 

التحول الحضري، ســـلّطت جمشـــير 
الرئيســـية  المشـــاريع  علـــى  الضـــوء 
للقطاع العقـــاري والعمرانـــي بمملكة 
ضمـــن  تنـــدرج  والتـــي  البحريـــن 
ومـــن  االقتصـــادي،  التعافـــي  خطـــة 
أبرزهـــا إعـــداد المخططـــات العامـــة 

وتقديـــم  جديـــدة،  مـــدن  لخمـــس 
كافة التســـهيات التجاريـــة الازمة 
إطـــاق  تـــم  حيـــث  للمســـتثمرين، 
نظـــام إلكتروني للخدمـــات المتعلقة 
بالتخطيـــط العمرانـــي وهـــو منصـــة 
بعـــد  ســـتضم  والتـــي  “تخطيـــط”، 

اســـتكمال جميـــع مراحلهـــا علـــى 39 
خدمة إلكترونية، تهدف في مجملها 
الورقيـــة  المعامـــات  تقليـــل  إلـــى 
والحضور الشخصي لتقديم وإنجاز 
المـــدد  خفـــض  بجانـــب  المعامـــات 
الزمنيـــة الازمة لإلجـــراءات، فضاً 
القطـــاع  مـــع  الشـــراكة  تعزيـــز  عـــن 
الخاص عبر إســـناد بعـــض الخدمات 
له، وذلك في ســـبيل تطوير خدمات 
القطاع العقاري والعمراني بالمملكة.

لفتـــت  مّتصـــل،  صعيـــٍد  وعلـــى 
جمشـــير إلـــى أّن المخطـــط الهيكلي 
لمملكـــة  الوطنـــي  االســـتراتيجي 
خارطـــة  يعتبـــر   2030 البحريـــن 
الطريـــق التي ُتحـــّدد بوضوح أوجه 
النمـــو العمرانـــي والحضـــري لجميـــع 

مناطق المملكة.

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

مشاركة سعادة الرئيس التنفيذي في الجلسة

المنامة - وزارة الصحة

أّكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
أّن مملكـــة البحريـــن مســـتمرة فـــي 
تعزيز دعائم القطاع الصحي ليكون 
أكثـــر اســـتدامة ومرونـــة من خال 
استحداث العديد من اآلليات التي 
تتوافـــق مـــع أعلى المعاييـــر الطبية 
المعتمدة وترسيخها في المنظومة 
الصحيـــة، وذلـــك بما يدعـــم أهداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
القطـــاع  بـــه  يحظـــى  مـــا  وبفضـــل 
الصحي من دعم ومتابعة مســـتمرة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مـــن 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
الوزيـــرة  قيـــام  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
بجولـــة تفقديـــة فـــي إدارة الصحة 

العامـــة، وذلـــك للوقوف على ســـير 
العمـــل ومســـتوى اإلنجـــاز بمختلف 
األقســـام إلـــى جانب االطـــاع على 
مســـتجدات عمـــل مركـــز الجينـــوم 

الوطني.
الوزيـــرة  التقـــت  الجولـــة  وخـــال 
بالطواقم الطبية والصحية العاملة 
منوهـــًة  العامـــة،  الصحـــة  بـــإدارة 
بالجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة التي 
يبذلونهـــا ضمن فريق البحرين، وما 
حققـــوه طـــوال األعـــوام الماضيـــة 

الســـيما  ُمشـــّرفة  إنجـــازات  مـــن 
فيـــروس  لجائحـــة  التصـــدي  فـــي 
خـــال  مـــن  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
عملهـــم في الصفـــوف األمامية إلى 
جانب الكـــوادر الصحيـــة المختلفة 
المســـاندة،  الحكوميـــة  والجهـــات 
الفتـــة إلـــى الحـــرص علـــى الحفاظ 
علـــى مـــا تحّقق مـــن منجـــزات في 
مجال الصحة العامة، والبناء عليها 
لضمـــان تحســـين جـــودة الخدمات 

المقدمة للجميع.

تعزيز دعائم القطاع ليكون أكثر استدامة ومرونة... السيد:

استحداث آليات بأعلى المعايير لترسيخ المنظومة الصحية

“التربية” تفوز بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية
عن مشروع البوابة التعليمية... والنعيمي: التعليم يحظى بالرعاية الملكية

أشاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، بالرعاية 
الموصولـــة التي يحظـــى بها القطـــاع التعليمي في 
العهـــد الزاهر لملـــك الباد المعظـــم صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، والدعم المستمر 
مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مما 
مّكن الوزارة من تحقيق المزيد من اإلنجازات على 

الصعيد اإلقليمي والدولي.
جاء ذلك خـــال حضور الوزير للحفل الذي أقامته 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، 
برعاية صاحب الســـمو الشيخ نواف األحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وبحضور سمو 
الشـــيخ مشـــعل األحمد الجابر الصبـــاح ولي العهد، 
لتكريم الفائزيـــن بجائزة المعلوماتية للعام 2020م 
التـــي حملـــت عنـــوان “أفضـــل المشـــاريع التقنيـــة”، 
والـــذي أقيم بقصر بيـــان بدولة الكويت الشـــقيقة، 
حيث فازت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين 
عن مشـــروع )البوابـــة التعليميـــة اإللكترونية( التي 
تســـتند بشكل أساســـي على مشـــروع جالة الملك 
حمد لمدارس المســـتقبل، وكذلك مشروع التمكين 
الرقمـــي، واللذين تـــم تنفيذهمـــا بتوجيهات ملكية 

سامية لحضرة صاحب الجالة الملك المعظم.
وقد تسّلم الوزير الجائزة في الحفل الذي تم خاله 
االحتفاء بمرور عشرين عاما على انطاقة الجائزة 
األخويـــة  بالعاقـــات  2001م، مشـــيدًا  العـــام  فـــي 
الراســـخة التـــي تجمع بين البلدين الشـــقيقين على 
كافـــة األصعدة، ومـــن بينها الصعيـــد التعليمي، في 
ظل قيادتيهما الحكيمتين يحفظهما هللا ويرعاهما، 
مضيفا أن هذا الفوز يعكس الدور الكبير الذي تقوم 
بـــه البوابـــة التعليمية فـــي توفير المـــواد التعليمية 
المتنوعـــة، مـــن دروس وكتب إلكترونية وأنشـــطة 
وإثـــراءات وحلقات نقاشـــية واختبـــارات قصيرة، 
وذلـــك منذ تدشـــينها فـــي العـــام 2015م تزامنا مع 
انطاق التمكين الرقمـــي، وقد ظهر دورها واضحًا 
خال فترة الجائحة، بمســـاهمتها في توفير التعلم 
عـــن بعد للطلبة، حتى وصل العـــدد الكلي للزيارات 
لهـــا منـــذ بـــدء الجائحـــة إلـــى اآلن أكثـــر مـــن )134 
مليـــون( زيـــارة متكـــررة مـــن قبـــل الطلبـــة وأولياء 

األمور والميدان التربوي.
وأوضـــح الوزيـــر أن البوابة التعليميـــة تعتبر حلقة 
وصل بين الطلبة وأولياء األمور والهيئات اإلدارية 
والتعليميـــة، وتقـــدم عـــددًا من الخدمـــات الرقمية، 
مثل عرض الدرجات والجداول الدراســـية للطلبة، 

ومراقبـــة الحضـــور والغيـــاب، ومتابعـــة األنشـــطة 
اليوميـــة، وتوفيـــر اآلالف مـــن وحـــدات المحتـــوى 
التعليمـــي الرقمي ومواد التعلـــم اإلثرائية الرقمية، 
الدراســـية  الفصـــول  علـــى  احتوائهـــا  إلـــى جانـــب 
االفتراضيـــة، والحلقـــات النقاشـــية التعليميـــة بين 
المعلميـــن والطلبـــة، موجهًا شـــكره وتقديره لجميع 
القائمين علـــى البوابة التعليمية، وجميع منتســـبي 
الميـــدان التربـــوي، لجهودهـــم التـــي أســـفرت عـــن 
تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز التعليمـــي الذي يضـــاف إلى 
سلســـلة اإلنجازات التعليميـــة التي تحققت لمملكة 
البحريـــن، مؤكـــدًا حـــرص الـــوزارة على االســـتمرار 
في تطوير البوابـــة التعليمية، وتعزيزها بالمحتوى 
الرقمي المواكب ألحدث المستجدات على الصعيد 

التعليمي.

هذا، وقد شـــهد الحفل منح صاحب الســـمو الشيخ 
صبـــاح األحمد الجابـــر الصباح أمير دولـــة الكويت 
لرعايتـــه  تقديـــرًا  المعلوماتيـــة(  )وســـام  الراحـــل 
لنشـــاطات واحتفاليـــات الجائـــزة على مـــدى أربعة 
عشـــر عامًا، كمـــا تم تنظيم معـــرض للصور يتضمن 
بالجائـــزة  الفائزيـــن  عـــن  ومعلومـــات  إحصائيـــات 
مشـــروعاتهم  تنوعـــت  والذيـــن  انطاقتهـــا،  منـــذ 
الذكيـــة  والتطبيقـــات  اإللكترونيـــة  المواقـــع  بيـــن 
والبرمجيـــات واألنظمة التقنيـــة، حيث قّدم الوزير 
شـــرحًا عـــن خدمات هـــذه البوابة ومـــا تحتويه من 
مواد رقميـــة والجهود المســـتمرة لتطويرها، معربًا 
عن شـــكره لدولة الكويت الشـــقيقة وللقائمين على 
هـــذه الجائـــزة المتميـــزة، ومتمنيـــا لهـــم المزيد من 

التطور والتقدم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ولي عهد دولة الكويت يسلم وزير التربية والتعليم جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية
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في بيان مشترك عن االجتماع األول لـ“تنسيقية النقب”:

مروة أحمد

تعميق التعاون بين بلدان المنطقة أمر أساس لتحقيق السالم
صــدر بيــان مشــترك عن االجتماع األول للجنة التنســيقية لمنتدى النقب، الذي اســتضافته مملكــة البحرين، أمس 
)اإلثنيــن(، بمشــاركة كبــار المســؤولين فــي وزارات خارجيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وجمهوريــة مصــر 
العربيــة، والمملكــة المغربيــة، والواليات المتحدة األميركية، ودولة إســرائيل، لمتابعــة مخرجات قمة النقب التي 

جمعت وزراء خارجية الدول الست في 28 مارس الماضي. وفيما يلي نص البيان المشترك:

“بنـــاًء على قمة النقب، والتي عقدت 
في ســـديه بوكير، إسرائيل في شهر 
مـــارس من هـــذا العـــام، والتـــي تقرر 
فيها تشـــكيل إطار للتعاون اإلقليمي 
حكومـــات  فـــإن  النقـــب(،  )منتـــدى 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر 
العربيـــة ودولـــة إســـرائيل والمملكـــة 
المغربية واإلمارات العربية المتحدة 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
ممثلة بكبار المســـؤولين من وزارات 
االجتمـــاع  عقـــدت  قـــد  الخارجيـــة، 
لمنتـــدى  التنســـيقية  للجنـــة  األول 
النقب في المنامـــة، البحرين بتاريخ 
الهـــدف  وكان  2022م...  يونيـــو   27

الرئيســـي للجنـــة هـــو زيادة تنســـيق 
الجهـــود الجماعيـــة وتعزيـــز الرؤيـــة 

المشتركة للمنطقة.
وفـــي هـــذا الســـياق، فقد تـــم تناول 
وثيقـــة إطـــار عمـــل لمنتـــدى النقـــب، 
المنتـــدى  أهـــداف  فيهـــا  حددنـــا 
وأســـاليب عمـــل هيكله المكـــون من 
الـــوزاري  االجتمـــاع  أجـــزاء:  أربعـــة 
لوزراء الخارجية، والرئاسة، واللجنة 

التنسيقية، ومجموعات العمل.
ويوضح هذا االجتماع قوة عالقاتنا 
والتزامنا المشترك بالتعاون والفرص 
العالقـــات  أطلقتهـــا  التـــي  المهمـــة 
بيـــن إســـرائيل ودول المنطقـــة، ممـــا 

ُيظهـــر مـــا يمكـــن تحقيقه مـــن خالل 
العمـــل مًعـــا للتغلب علـــى التحديات 
المشـــاركون  أكـــد  كمـــا  المشـــتركة... 
أن هـــذه العالقـــات تســـاهم في دفع 
العالقـــات اإلســـرائيلية الفلســـطينية 
للصـــراع  تفاوضـــي  حـــل  نحـــو 
اإلسرائيلي الفلسطيني، وكجزء من 
الجهـــود المبذولـــة لتحقيـــق الســـالم 

العادل والدائم والشامل.
التنســـيقية  اللجنـــة  ناقشـــت  وقـــد 
تعييـــن رؤســـاء لكل مـــن مجموعات 
العمـــل الســـت التـــي أطلقهـــا الوزراء 

في قمة النقب.
ومـــن المقـــرر أن تجتمـــع مجموعات 

العمـــل بانتظام على مدار العام لدفع 
التكامـــل  تشـــجع  التـــي  المبـــادرات 
اإلقليمي والتعـــاون والتنمية لصالح 
مجموعـــة  وعبـــر  المنطقـــة  شـــعوب 
متنوعـــة من المجـــاالت، بما في ذلك 
االقتصـــاد  تعـــزز  التـــي  المبـــادرات 
األوضـــاع  وتحســـن  الفلســـطيني 

المعيشية للفلسطينيين.
رؤســـاء  يقـــدم  أن  المتوقـــع  ومـــن 

منتظمـــة  تقاريـــر  العمـــل  مجموعـــة 
اللجنـــة  إلـــى  المحـــرز  التقـــدم  عـــن 
لرؤســـاء  ويجـــوز  التنســـيقية... 
مجموعـــة العمل، بإجمـــاع األعضاء، 
دعوة المشـــاركين مـــن غير األعضاء 
محـــددة  مبـــادرات  فـــي  للمشـــاركة 
إن كانـــت مشـــاركتهم تحقـــق فائـــدة 

مباشرة للهدف المعلن للمبادرة.
وتتشـــكل مجموعات العمل كالتالي: 

)الطاقة النظيفة - التعليم والتعايش 
- األمـــن الغذائي والمائي - الصحة - 

األمن اإلقليمي- السياحة(.
االجتمـــاع  يكـــون  أن  المقـــرر  ومـــن 
الـــوزاري لـــوزراء الخارجيـــة، والذي 
مـــن المتوقع أن يعقد ســـنويًا، الهيئة 
للمنتـــدى...  األساســـية  الرئاســـية 
العمـــل  فـــي  إســـرائيل  وستســـتمر 
حتـــى  النقـــب  لمنتـــدى  كرئيـــس 

االجتماع الوزاري المقبل.
وأكدت اللجنة التنســـيقية أن تعميق 
بيـــن  التفاهـــم  وتحســـين  التعـــاون 
بلداننا أمر أساســـي لنجـــاح المنطقة 
على نطاق أوســـع... وإننا نتطلع إلى 
االجتمـــاع الـــوزاري القـــادم لمنتـــدى 
النقـــب فـــي وقـــت الحـــق مـــن هـــذا 
العـــام، علـــى أن يســـبقه اجتماع آخر 
للجنـــة التنســـيقية الذي ســـيعقد في 

إسرائيل”.

المنامة - بنا

اســـتضافت مملكـــة البحرين، صباح 
للجنـــة  األول  االجتمـــاع  أمـــس، 
التنســـيقية لمنتدى النقب بمشـــاركة 
وزارات  فـــي  المســـؤولين  كبـــار 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  خارجيـــة 
المتحـــدة، وجمهورية مصر العربية، 
والواليـــات  المغربيـــة،  والمملكـــة 
المتحدة األمريكية، ودولة إسرائيل، 
وذلـــك لمتابعة مخرجات قمة النقب 
التي جمعـــت وزراء خارجية الدول 

الست في 28 مارس الماضي.
شـــارك فـــي االجتمـــاع وكيـــل وزارة 
الخارجية للشؤون السياسية الشيخ 
عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة، ومدير 
عـــام وزارة خارجية دولة إســـرائيل 
السفير ألون أوشـــبيز، والمدير العام 
بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
المقيميـــن  والمغاربـــة  األفريقـــي 
المغربيـــة  المملكـــة  فـــي  بالخـــارج 
الســـفير فؤاد يزوغ، ونائب مســـاعد 
الشـــرق  لشـــؤون  الخارجيـــة  وزيـــر 
األدنى بالواليات المتحدة األميركية 
يائيل المبرت، ونائب مســـاعد وزير 
الخارجيـــة لشـــؤون مكتـــب الوزيـــر 
فـــي جمهورية مصـــر العربية محمد 
تخطيـــط  إدارة  ومديـــر  ســـليم، 
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  السياســـات 
والتعـــاون الدولـــي بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة عبدالرحمن علي 

النيادي.
الشـــيخ  وخـــالل االجتمـــاع، أعـــرب 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة عـــن 
ترحيـــب مملكـــة البحريـــن بالوفـــود 
الدبلوماســـية المشـــاركة، واعتزازها 
للجنـــة  األول  االجتمـــاع  بتنظيـــم 
التنســـيقية لمتابعـــة مخرجـــات قمة 
النقـــب، والبنـــاء على مـــا حققته من 
مكتســـبات تاريخية من خالل وضع 
أطر عمل وآليات مستدامة لتوطيد 
تجـــاه  والتنســـيق  التعـــاون  أواصـــر 
التحديـــات اإلقليميـــة والعالمية، بما 
يحقق المصالح المشتركة في األمن 

والسالم والتنمية المستدامة.
وأوضح أن االجتماع تناول تحديد 
مهمـــات مجموعـــات العمـــل لتعزيـــز 
التعاون وتبادل الخبرات بين الدول 
المشـــاركة فـــي مختلـــف المجـــاالت 
االقتصاديـــة والصحيـــة والتعليمية 
واألمنيـــة والبيئيـــة، بمـــا يســـتهدف 
الشـــرق  منطقـــة  اســـتقرار  تعزيـــز 
األوســـط، وتحقيق تطلعات شعوبها 
في األمن لتحقيق السالم واالزدهار 
والعيـــش المشـــترك في أجـــواء من 
التسامح والوئام بين جميع األديان 

والثقافات والحضارات.
وأكد كبار المســـؤولين فـــي وزارات 
خارجية الدول المشـــاركة، في بيان 
ختامي مشـــترك، اعتزازهـــم بنتائج 
قمـــة النقـــب التاريخية في تشـــكيل 
إطـــار للتعاون اإلقليمـــي، وحرصهم 
التنســـيق  زيـــادة  علـــى  المشـــترك 

والعمل الجماعي من خالل مناقشة 
إطار عمـــل منتدى النقـــب، وتحديد 
وهيكلـــه  عملـــه  وأســـاليب  أهدافـــه 
على مســـتويات: االجتمـــاع الوزاري 
لوزراء الخارجية، والرئاسة، اللجنة 
العمـــل،  ومجموعـــات  التنســـيقية، 

نحو بناء شـــبكات قوية من التعاون 
البنـــاء مـــن أجـــل اســـتقرار المنطقة 
وازدهارها، فـــي مواجهة التحديات 

المشتركة.
اعتمـــاد  االجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
فـــي  الســـت  العمـــل  مجموعـــات 

مجـــاالت: الطاقة النظيفـــة، التعليم 
والتعايش الســـلمي، األمـــن الغذائي 
والمائـــي، الصحـــة، األمـــن اإلقليمي، 
والســـياحة، على أن تجتمع بانتظام 
تقاريرهـــا  وترفـــع  العـــام،  خـــالل 
إلـــى اللجنـــة التنســـيقية، بمـــا يدعم 

للتكامـــل  المعـــززة  المبـــادرات 
اإلقليمـــي والتعاون والتنمية لصالح 
أهميـــة  مؤكـــدة  المنطقـــة،  شـــعوب 
إســـرائيل  بيـــن  العالقـــات  تســـخير 
والـــدول العربيـــة في تحقيـــق تقدم 
ملموس فـــي العالقات اإلســـرائيلية 

الفلســـطينية، وحل الصـــراع الحالي 
عبـــر المفاوضات، باعتبـــاره جزًءا ال 
يتجزأ من الجهود المبذولة لتحقيق 
السالم العادل والدائم والشامل في 

المنطقة.
ورحبـــت اللجنة التنســـيقية لمنتدى 
النقب بعقد االجتمـــاع الوزاري على 
الـــدول  خارجيـــة  وزراء  مســـتوى 
الســـت بشـــكل ســـنوي، كونـــه الهيئة 
للمنتـــدى،  األساســـية  الرئاســـية 
واســـتضافة دولة إسرائيل الجتماع 
ظـــل  فـــي  التنســـيقية  للجنـــة  آخـــر 
اســـتمرار رئاســـتها للـــدورة الحالية، 
حتى موعد عقـــد االجتماع الوزاري 
المقبـــل فـــي وقـــت الحـــق مـــن هـــذا 
العـــام، مؤكـــدة فـــي ختـــام بيانها إن 
تعميـــق التعاون اإلقليمـــي والتفاهم 
المشـــترك بيـــن الـــدول أمـــر حيـــوي 
لنجاح منطقة الشـــرق األوســـط في 
تحقيق السالم واالزدهار على نطاق 

أوسع.
وفـــي ختـــام االجتماع، عقـــد مؤتمر 
الســـوفتيل  فنـــدق  بمقـــر  صحافـــي 
فـــي الـــزالق أكد خالله وكيـــل وزارة 
السياســـية أن  للشـــؤون  الخارجيـــة 
لهـــذا  البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافة 
االجتماع التاريخي تعكس التزامها 
الراســـخ بقيادة ملك البـــالد الُمعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة، في تعزيز السالم 
واالســـتقرار والتســـامح والتعايـــش 
المنطقـــة  لمســـتقبل  واالزدهـــار 

واألجيال المقبلة.
وأوضـــح أن الهدف من قمـــة النقب 
إقليمـــي  إطـــار  بنـــاء  فـــي  يتمثـــل 
بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون  لتوســـيع 
الـــدول األعضـــاء وتبـــادل الخبرات 
العلمـــي  االبتـــكار  مجـــاالت  فـــي 
والتقني، وتعزيز التنمية المستدامة 
بمختلـــف جوانبها، بما ينشـــد توفير 
حيـــاة أفضـــل للنـــاس فـــي منطقـــة 
الشـــرق األوســـط، وتحقيق االزدهار 
اإلقليمـــي، وتعزيز األمن السياســـي 
الســـالم  وترســـيخ  واالقتصـــادي، 
اإلقليمـــي القائـــم علـــى أســـس مـــن 
واالحتـــرام  والتعايـــش  الحـــوار 
المتبـــادل، مشـــدًدا علـــى أن مملكـــة 
الملـــك  جاللـــة  بقيـــادة  البحريـــن 
الُمعظـــم، حفظه هللا ورعاه، تســـعى 
دائًمـــا إلـــى توفيـــر الســـالم والنمـــاء 

لجميع شعوب المنطقة.
وزارات  مســـؤولي  كبـــار  وأعـــرب 
خارجية الدول المشاركة في منتدى 
النقب عـــن شـــكرهم وتقديرهم إلى 
مملكـــة البحريـــن ووزارة الخارجية 
االجتمـــاع،  هـــذا  اســـتضافة  علـــى 
وحفاوة االســـتقبال وكرم الضيافة، 
مثمنين دعم المملكة لمسيرة السالم 
واالســـتقرار واالزدهار اإلقليمي في 
لصاحـــب  المســـتنيرة  الرؤيـــة  ظـــل 

الجاللة الملك الُمعظم.

المنامة - وزارة الخارجية

“تنسيقية النقب” تنجح من البحرين في اعتماد مجموعات العمل الست
زيادة التنسيق وبناء شبكات قوية من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة

“تنسيقية النقب” ترسي 6 مجاالت أساسية للمنتدى
عبداهلل بن أحمد: استضافة البحرين للمنتدى انعكاس للرؤية الملكية في إرساء التعايش

أقامت اللجنة التنســـيقية لمنتـــدى النقب مؤتمًرا 
صحافًيـــا، صباح أمس اإلثنيـــن، وبحضور ممثلي 
وممثلـــي  وكالء  وهـــم  للمنتـــدى  الســـت  الـــدول 
وزارات كاّل مـــن مملكة البحرين، دولة إســـرائيل، 
المغـــرب،  جمهوريـــة  العربيـــة،  مصـــر  جمهوريـــة 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وباإلضافـــة إلـــى 
اإلمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشـــة أبرز ما 
دار في اجتماع اللجنة التنســـيقية وأهم المحاور 

التي سيتناولها المنتدى والتصّور الرسمي له.
وصرح وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة خالل المؤتمر 
الصحافـــي بـــأن اســـتضافة مملكة البحريـــن لهذا 
االجتمـــاع انعـــكاس لرؤيـــة ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ورؤيـــة مملكـــة البحريـــن التـــي تتمحـــور حـــول 

التعايش والسالم واإلستقرار.
كمـــا أكـــد أن تنظيـــم هـــذا االجتمـــاع يبيـــن حجم 
والتعايـــش  الســـالم  تفعيـــل  فـــي  المشـــاركة 
واإلســـتقرار وبنـــاء اطـــار إقليمـــي واحـــد، حيـــث 
يعتبـــر منتـــدى النقـــب وســـيلة لتعزيـــز العالقـــات 
مابيـــن الـــدول المشـــاركة ومـــد جســـور العالقات 
والتعـــاون، خصوًصا في مجاالت االبتكار العلمي 

والتقني.
وتحدث وكيـــل وزارة الخارجية في المؤتمر عما 
تمـــت مناقشـــته مـــع اللجنـــة التنســـيقية للمنتدى 
والتي تناولت أبرز أسس اإلطر التي تخدم منطقة 
المســـتدامة  التنميـــة  الشـــرق األوســـط، وتعزيـــز 
عـــن طريـــق مجموعـــات العمـــل والتي ســـتتناول 
ملفات األمن الغذائي والمائي، والتعليم، والطاقة 

النظيفة، إلى جانب التعايش والصحة، باإلضافة 
إلى ملف السياحة واألمن اإلقليمي.

كمـــا أوضـــح أن المنتـــدى ســـيعمل على تحســـين 
األمـــن اإلقليمي وتعزيز مبـــدأ الحوار والتعايش، 
إلـــى  واالقتصـــادي،  السياســـي  األمـــن  وتعزيـــز 
جانـــب مبدأ الحوار والتعايش، مؤكًدا بأن مملكة 
البحرين تحتضن الفرصة لوجود تصميم هيكلي 
يمّكـــن من تمديد جســـور التعاون مـــا بين الدول 
الســـت، مشـــيرا إلـــى أنه تـــم وضع اإلطـــار للجنة 
الوزارية التي ستتابع في اجتماع المنتدى للعام 
المقبـــل، منّوها بأن البحرين تســـاهم على الدوام 
في بناء الســـالم والرخاء، وبناء هذا النجاح كان 
الهدف الرئيس منه هو ألجل شعوب هذه الدول.

وتطّرق الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة في 
المؤتمر إلى معاهدة  إبراهيم، والتي تم توقيعها 
في وقت ســـابق مع دولة إســـرايل والتي جاءت 
لتمهد لجســـور التعاون والتعايـــش وأن المنتدى 

يتمحـــور حـــول اإلزدهـــار والتعايش وهو انشـــئ 
لتعزيز التعاون ما بين الدول الست وهو ال يعتبر 
منتـــدى أمنيـــا أو عســـكريا، وحـــول مجموعـــات 
العمـــل المرتبطـــة بالمنتـــدى أوضـــح بأنهـــا تعمل 
علـــى طرح مبـــادرات وبرامـــج مختصـــة بالدول 

المشاركة.
مـــن جانبها قالت نائب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
المتحـــدة  بالواليـــات  األدنـــى  الشـــرق  لشـــؤون 
اســـتعراضها  يائيـــل المبـــرت خـــالل  األميركيـــة 
التنســـيقية  باللجنـــة  الخـــاص  المشـــترك  للبيـــان 
للمنتدى في المؤتمر الصحافي إن االجتماع ركز 
علـــى صياغـــة رؤية واضحـــة للمنطقـــة مع وضع 
أهداف للمنتدى وآلية عمله، وأكدت بأن المنتدى 
يعتبـــر بمثابـــة التـــزام مشـــترك بالتعـــاون وبعـــد 
توقيـــع اتفاقية ابراهام صـــار التركيز يدور حول 
مواجهـــة التحديات مؤكـــدة أن العالقات القائمة 
اليوم قد تفيد العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية 
حيـــث سيســـاهم المنتـــدى فـــي تعزيـــز االقتصاد 

الفلسطيني وحياة الفلسطنيين ومعيشتهم.
كمـــا دعـــت إلى وجود مشـــاركين آخريـــن لتناول 
مبادرات معينة تخص التعليم والتعايش واألمن 
الغذائـــي والصحـــة وغيرهـــا مـــن التخصصـــات، 
وفـــي حديثها مـــع الصحافة أكدت علـــى البحث 
الجاري المرتبط بمجموعات عمل تخص الشعب 
الفلســـطيني، وهو هدف شامل للغاية يتمثل في 

بناء بنية لها نتائج ذات مغزى للمنطقة.
واختتمت المبرت الفتة إلى وجود مجموعة من 
المشاريع في المجاالت األساسية الستة التي تم 

التطرق لها في البيان المشترك.
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^أهـــدى خريج المعهـــد الديني الجعفري األول بالئحة الشـــرف 
بنسبة 99.2 % جعفر حسن العويناتي تفوقه عبر “البالد” لخير األنام 
نبّينـــا المصطفـــى محمـــد )ص( وآللـــه وصحبـــه المنتجبيـــن ، وللوطن 

الغالي وقيادته والوالدين والمعلمين.

جعفر العويناتي: تفوقي أهديه لخير األنام

نور يوسف: سأتجه لكلية المعلمين

علي الخالدي: المسار العلمي خياري

^أهـــدت خريجة مدرســـة أميمة بنـــت النعمان الثانويـــة للبنات 
نزهـــه شـــوقي المنديـــل الحاصلة علـــى 99.3 % تفوقها عبـــر “البالد” 
إلـــى البحريـــن أوالً و لعائلتها ولـــروح جدها المرحوم األســـتاذ جمعة 

المنديل.

^أهـــدى خريج مدرســـة عـــراد اإلعداديـــة للبنين علـــي الخالدي 
الحاصـــل على 98.25 % تفوقه من خالل “البالد” إلى والديه الكرام، 

موضًحا أنه سيّتجه نحو المسار العلمي في المرحلة المقبلة.

نزهه المنديل: تفوقي لعائلتي ولروح جدي

^أهـــدت خريجة مدرســـة ســـار الثانويـــة للبنـــات ريم ســـلمان المحاري 
الحاصلـــة على 98.30 % تفوقها عبر “البـــالد” إلى والديها موضحة: “والداي 
بذال قصارى جهدهما في سبيل وصولي إلى ما أنا عليه اليوم، كما أشكر كل 
من دعمني وشـــجعني من األهل واألصحاب”، مردفـــة: “أنوي دخول المجال 
الصحي الذي يعتبر مزيجًا من العلوم واإلنسانية والذي يساهم في تخفيف 
معانـــاة المرضـــى الذين يعتمـــدون على هللا ثم على الطاقـــم الطبي في إزالة 

آالمهم وتخفيفها”.

^أهـــدت خريجـــة مدرســـة ســـار الثانويـــة للبنـــات فاطمة علي موســـى 
الحاصلـــة علـــى 99.6 %، تفوها ونجاحهـــا عبر “البالد” “إلـــى عائلتي الكريمة 
وأقربائـــي خصوًصـــا والدتـــي ووالـــدي وكذلـــك جـــدي الحـــاج موســـى جعفر 
خميـــس وإلـــى روح جـــدي المرحوم الحـــاج عيســـى جعفر الجنوســـاني، كما 
أهـــدي نجاحـــي إلى األســـتاذة الفاضلة هاشـــمية الســـيد شـــرف وإلـــى جميع 
معلماتي المتميزات وإلى وطني الغالي المعطاء موجهة الشـــكر الجزيل إلى 

صحيفة البالد لمشاركتها فرحتها”.

ريم المحاري: أنوي التخصص بالمجال الصحي

فاطمة علي: تفوقي لعائلتي ومعلماتي

^ أهـــدى رضـــا محمد غلوم إبراهيم من مدرســـة النـــور العالمية 
نجاحـــه عبر “البالد” إلى والديه، شـــاكرا مدرســـيه على دعمهم له في 

سبيل الوصول إلى هذه المرتبة من التفوق.

^احتفلت عائلة جاســـم حسن جاســـم بتخرج نجلها فيصل من 
مدارس المعارف الحديثة بمجموع وقدره 97 %.

^أهدى خريج الصناعي بمدرسة الجابرية الثانوية عبدهللا 
جعفـــر والحاصـــل علـــى 96.8 % تفوقه عبر “البـــالد” إلى والديه 
وأخيه حســـين، مشـــيرًا إلى أنه يطمح إلى أن يكون معلم نظام 

فصل.

روان المال: نجاحي لوالداّي

رضا محمد: تفوقي ألهلي وشكرا للمعلمين

عائلة جاسم حسن تحتفل بتخرج نجلها “فيصل”

عبداهلل جعفر: أطمح أن أكون معلم نظام فصل

^أهدت خريجة مدرســـة الحـــد الثانوية للبنات و الحاصلة على 
95.1 % روان محمـــد المـــال نجاحها عبر “البالد” إلـــى والدتها الغالية، 
ووالدها العزيز، شاكرة دعمهما الدائم لها في سبيل وصولها إلى هذه 

المرتبة من التفوق.

^أهـــدت خريجـــة مدرســـة ســـترة الثانويـــة للبنات نور يوســـف  
الحاصلـــة علـــى 97.4 % تخرجهـــا عبر “البـــالد” إلى أهلهـــا مبينة أنها 

ستتجه لكلية المعلمين.
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^التقت “البالد” خريجة مدرســـة 
خولـــة الثانويـــة للبنـــات، الثالـــث مكرر 
فـــي العلوم والرياضيات على مســـتوى 
المملكة والحاصلة على نسبة 99.8 % 

فاطمة النهام.
وبينـــت فاطمـــة أنها اســـتنتجت بحكم 
أن  واألحيـــاء  للكيميـــاء  دراســـتها 
بشـــكل  بالحيـــاة  موجـــودة  الكيميـــاء 
كامل حتى في جسم اإلنسان وبالتالي 
تعمقت في بحرهما وحققت االمتياز. 

وفيمـــا يخص الدراســـة أوضحـــت أنها 
عاشـــت تجربة التعلم الحضوري وغير 
الحضـــوري، مردفـــًة: لكن يبقـــى للتعلم 

الحضوري نكهة خاصة.
وعلى الرغم من تقليص المدة المحددة 

بيـــد  والتطبيقـــات،  االمتحـــان  إلنهـــاء 
أن فاطمـــة أعربـــت عن جزيل شـــكرها 
لوزارة التربية والتعليم وإلى المعلمات 
المحترمـــات علـــى جهودهـــم المبذولة 

التي هي بال شك مشكورة.

وأهدت فاطمـــة تفوقهـــا ونجاحها إلى 
وطنهـــا الغالـــي المعطاء الـــذي أتاح لها 
الوصـــول  ســـبيل  فـــي  للتميـــز  فرصـــة 
والديهـــا  وإلـــى  الشـــرف،  لوحـــة  إلـــى 
علـــى مســـاندتهما الدائمة وإلـــى أخيها 

وجميع أفراد العائلة إلى جانب كل من 
دعمها وصديقاتهـــا ومعلماتها من دون 
استثناء من حين كانت بالروضة حتى 
أصبحت اليوم خريجة.  وعن طموحها 
أشـــارت إلى أنها تطمـــح للحصول على 
جامعـــة  فـــي  البحريـــن  داخـــل  بعثـــة 
الخليـــج العربي، وتحديـــدا للتخصص 
في الطب البشـــري بغيـــة تحقيق مزيد 
من اإلنجـــازات والمســـاهمة في نهضة 
الوطـــن. بدورها، قالت والدتها شمســـة 
حســـن لـ “البالد”: فخورة جدا وسعيدة 
بابنتي العزيزة، فهي متفوقة ومتميزة 
منـــذ صغرهـــا، تمنيت أن تكـــون األولى 
علـــى البحرين لكنني أحمد هللا على ما 

حققته.

الثالث مكرًرا في العلوم والرياضيات فاطمة النهام:

أطمح للحصول على بعثة في الطب البشري داخل البحرين
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المنامة - وزارة الداخلية

المخدرات  مكافحة  إدارة  تمّكنت 
واألدلـــة  للمباحث  الــعــامــة  ــاإلدارة  ــ ب
شخص  على  القبض  مــن  الجنائية 
آسيوي )36 عاًما(، بحوزته كمية من 

المواد المخدرة.
تلقي  بــعــد  أنـــه  اإلدارة  وأوضــحــت 
مــعــلــومــات بـــهـــذا الـــشـــأن، بــاشــرت 
والتحري  البحث  عمليات  الشرطة 
هوية  تحديد  عــن  أســفــرت  والــتــي 

وبحوزته  عليه  والقبض  الــمــذكــور 
كمية من مادتي الشبو والماريجوانا 
يقارب  مــا  السوقية  قيمتها  تــقــدر 

سبعة آالف دينار.
للمباحث  العامة  اإلدارة  وأشـــارت 
ــه تــم  ــ ــى أنـ ــ واألدلــــــــة الــجــنــائــيــة إلـ
التحفظ على المضبوطات، واتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة تمهيًدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على آسيوي بحوزته مخدرات بـ 7 آالف دينار

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

تخريج  البحرين  دفــاع  بقوة  جــرى 
إحـــــــدى الـــــــــــدورات الــمــتــخــصــصــة 
لــلــضــبــاط، بــحــضــور مــســاعــد رئيس 
والــتــمــويــن  لـــإمـــداد  ــان  ــ األركـ هيئة 
الــلــواء الــركــن بــحــري يــوســف أحمد 
حيث  ــن،  ــيـ ــنـ اإلثـ أمــــس  هللا،  مــــال 
ــن مختلف  عـ ــاز  ــجـ إيـ ــى  ــ إل اســتــمــع 
مــراحــل الــتــدريــب فــي هــذه الــدورة 

ــا اشــتــمــلــت عــلــيــهــا مـــن مــنــاهــج  ومــ
تعليمية وتدريبية.

مساعد  سلم  التخريج  نهاية  وفــي 
رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــــان لـــإمـــداد 
والتموين الشهادات على الخريجين 
والجوائز التقديرية على المتفوقين 
في الــدورة، والتي شارك فيها عدد 

من ضباط وزارة الداخلية.

استقبل محافظ محافظة العاصمة 
آل  عبدالرحمن  بــن  راشـــد  الشيخ 
خليفة، في مكتبه بمبنى المحافظة 
كوريا  جمهورية  سفير  بالقضيبية، 
الجنوبية لدى مملكة البحرين هاي 

كوان تشونغ.
اللقاء،  خالل  الجانبان  واستعرض 
الـــتـــي تجمع  الــثــنــائــيــة  الـــعـــالقـــات 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن وفــرص 
عــددًا  وبحثا  وتنميتها،  تطويرها 
الــمــوضــوعــات ذات االهــتــمــام  مــن 
الجانبان على  أكد  المشترك، حيث 
الثنائية  الــعــالقــات  تــعــزيــز  أهــمــيــة 

ــًا لــــأهــــداف والــمــصــالــح  ــق تــحــقــي
المشتركة بين البلدين.

العالقات  بمتانة  مالمحافظ  وأشاد 
ــحــريــن  ــب ــكــة ال ــتــــي تـــجـــمـــع مــمــل ــ ال
مثمنا  الجنوبية،  كوريا  بجمهورية 
الدفع  فــي  الــكــوري  السفير  جــهــود 
آفــاق  إلــى  البلدين  بين  بالعالقات 
بما  األصعدة،  مختلف  على  أرحب 
يحقق الرؤى والتطلعات المشتركة 

للبلدين الصديقين.
حضر اللقاء مدير إدارة المعلومات 
ــمــتــابــعــة بــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة  وال

يوسف يعقوب لوري.

تخريج دورة متخصصة للضباط

تعزيز العالقات الثنائية بين المنامة وكوريا الجنوبية

الدوسري يتفقد جاهزية منفذي المطار وجسر الملك فهد
تأهباً لموسمي سفر الحجاج وعطلة الصيف

ــد لــلــمــنــافــذ  ــاعـ ــمـــسـ قـــــام الـــوكـــيـــل الـ
الجنسية  بشؤون  والمتابعة  والبحث 
والجوازات واإلقامة العميد عبدالعزيز 
عبدالرحمن الدوسري، بزيارة تفقدية 
الــدولــي  البحرين  مــطــار  منفذي  ــى  إل
وجــســر الــمــلــك فــهــد، وذلـــك لــالطــالع 
ــعــمــل، وتــفــقــد جــاهــزيــة  عــلــى ســيــر ال
موسم  خــالل  البحرين  مملكة  منافذ 
الصيف  عطلة  وموسم  الحجاج  سفر 

التي تشهد زيادة حركة المسافرين.

للمنافذ  ــمــســاعــد  ال الــوكــيــل  وأشـــــاد 
وزير  بتوجيهات  والمتابعة  والبحث 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة،والمتابعة المستمرة 
لــشــؤون  الــداخــلــيــة  مــن وكــيــل وزارة 
الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ 
خليفة،  آل  عــبــدالــرحــمــن  بـــن  هــشــام 
التي تضمن  التخاذ كافة اإلجــراءات 
انسيابية حركة المسافرين، والحرص 
واألنظمة  السبل  جميع  توفير  على 

ــتــي  ــة الــمــســتــحــدثــة ال ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
ــراءات  إجــ وتيسير  لتسهيل  تــهــدف 
الجهود  كافة  وتسخير  المسافرين، 
من خالل تأهيل الكادر البشري ورفع 

كفاءتهم.
وخـــــــالل الــــــزيــــــارة تـــفـــقـــد الـــوكـــيـــل 
والمتابعة  والبحث  للمنافذ  المساعد 
لمغادرة  تنفيذها  سيتم  التي  الخطة 
واستقبال الحجاج، وأيضا المسافرين 
ــارج  لـــقـــضـــاء الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة خــ

موسم  توقف  بعد  وخاصة  المملكة، 
خالل  السفر  حركة  وانخفاض  الحج 

جائحة فيروس كورونا.
ــزيــارة أثــنــى على أداء  وفــي خــتــام ال
متوجهًا  والــمــوظــفــيــن،  الــمــســؤولــيــن 
جهودهم  على  لهم  والتقدير  بالشكر 
المسافرين  حركة  لتسهيل  المبذولة 
مع مراعاة الضوابط األمنية المحكمة، 
وتذليل أي عقبات تواجه المسافرين 

القادمين والمغادرين.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

الشمالية  المحافظة  محافظ  شــارك 
عــلــي الــعــصــفــور فـــي الــحــمــلــة الــتــي 
للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  نظمتها 
الــيــوم  بمناسبة  الــجــنــائــيــة  ــة  ــ واألدلـ
العالمي لمكافحة المخدرات بالقرب 

من دوار قرية القدم.
ــمــنــاســبــة، أشــــاد مــحــافــظ  وبـــهـــذه ال
الداخلية  وزير  بتوجيهات  الشمالية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
الوطنية  اللجنة  رئــيــس  خليفة  آل 
ــــالق  ــدرات إلطـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ لـــمـــكـــافـــحـــه الـ
لمكافحة  وطنية  تفاعلية  مــبــادرة 
ــمــخــدرات، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا لفتة  ال
ــغــة االهــمــيــة لــمــحــاربــة  ــال ــيــة ب وطــن
العقلية  والمؤثرات  المخدرات  آفــة 
هذه  محاصرة  بــضــرورة  منه  ايمانا 
والسلم  األمـــن  على  للحفاظ  اآلفـــة 

االجتماعي.
وأعــــــرب الــمــحــافــظ عـــن اعـــتـــزازه 
لــلــخــبــرات األمــنــيــة التي  وتــقــديــره 

ممثلة  الداخلية  وزارة  استطاعت 
واالدلة  للمباحث  العامة  اإلدارة  في 
خــالل  مــن  تحقيقها  مــن  الــجــنــائــيــة 
الـــشـــراكـــة مـــع الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
المختصة  ــيــة  ــعــرب وال واالقــلــيــمــيــة 
إلــى  مــشــيــرا  ــمــخــدرات،  ال بمكافحة 
البحرين  مملكة  اكسب  قد  ذلــك  أن 
من  الشأن  هــذا  في  مرموقة  مكانة 
ــز مــتــقــدمــة  ــراكـ خــــالل تــحــقــيــقــهــا مـ

مكافحه  في  عديدة  لجوائز  ونيلها 
ــمـــخـــدرات، داعـــيـــا كــافــة اطــيــاف  الـ
المجتمع المدني للتعاون مع األجهزة 
األمنية للقضاء على آفة المخدرات 

من أجل مجتمع آمن للجميع.
وقــــــام الـــمـــحـــافـــظ خـــــالل الــحــمــلــة 
ــع الـــهـــدايـــا  ــ ــوزي ــ بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي ت
ــة عــلــى  ــ ــوي ــوعــ ــ ــت ــ والــــمــــطــــويــــات ال

مستخدمي الطريق.

محافظ الشمالية يشارك في الحملة التوعوية ضد المخدرات

المنامة - وزارة الداخلية

األمنية  الثقافة  إدارة  مــديــر  شـــارك 
بـــــاإلدارة الــعــامــة لــإعــالم والــثــقــافــة 
في  الشايجي  أنــس  العقيد  األمنية 
ــلــفــريــق الــفــنــي  االجـــتـــمـــاع الـــثـــانـــي ل
لأعمال التوعوية في اإلعالم األمني 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
ــعــد عبر  الــعــربــيــة والــــذي عــقــد عــن ُب

تقنية االتصال المرئي.
األمنية  الثقافة  إدارة  مدير  وأشـــاد 
القائم  والتنسيق  التعاون  بمستوى 
بــيــن أجــهــزة اإلعــــالم األمــنــي والـــذي 
الخليجي  التكامل  تعزيز  إلى  يهدف 
في مجال اإلعــالم األمني من خالل 
للنهوض  ــات  اإلمــكــان كــافــة  تسخير 
التحديات  لمواجهة  بالمسئوليات 
األمنية، مشيرا إلى دور التوعية في 
تحقيق األمن والسالمة العامة، ونشر 
ثقافة الوقاية من المخاطر والجرائم 

والحوادث بين كافة فئات المجتمع.
وتــم خــالل االجتماع، االطــالع على 
بــشــأن  الـــداخـــلـــيـــة  وزراء  قـــــــرارات 

جائزة أفضل إنتاج إعالمي توعوي، 
ــداد  واإلعــ التحضير  إلـــى  بــاإلضــافــة 

للجائزة.

مدير الثقافة األمنية يشارك في االجتماع الخليجي للفريق الفني للتوعوية باإلعالم األمني

تسخير اإلمكانات الخليجية لمواجهة التحديات األمنية

المنامة - وزارة الداخلية

للمباحث  العامة  اإلدارة  صّرحت 
إدارة  بــــأن  الــجــنــائــيــة  واألدلـــــــة 
بالبشر وحماية  االتجار  مكافحة 
اآلداب العامة تمكنت من القبض 
على شخص من جنسية إفريقية 
)22 عاًما( إثر نشره مقطًعا مصّوًرا 

منافًيا لآلداب العامة على إحدى 
وسائل التواصل االجتماعي.

ــــه جــــاٍر اتــخــاذ  ــــى أن وأشــــــارت إل
اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــالزمــة 
تمهيًدا إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

القبض على إفريقي لنشره مقطع فيديو منافًيا لآلداب

السماح للبحريني بـ 6 محاوالت الجتياز امتحان ترخيص المهنة
4 فقط لألجنبي لمستوى االختصاصي واالستشاري... “نهرا”:

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  أوضــحــت 
ــات الــصــحــيــة أنــه  ــدمـ ــخـ ــمــهــن والـ ال
ــى الـــقـــرار الـــصـــادر عن   ــارة إلـ ــاإلشـ بـ
للصحة  ــلـــى  األعـ الــمــجــلــس  رئـــيـــس 
القرار  مــن   )3( الــمــادة  تعديل  بشأن 
بــشــأن   2020 لـــســـنـــة   )29( ــم  ــ ــ رق
الئـــحـــة نـــظـــام امــتــحــانــات مـــزاولـــة 
الــمــهــن الــصــحــيــة، فــتــود الــهــيــئــة أن 
المذكور  الــقــرار  تعديل  بــأّن  توضح 
البحريني  وغــيــر  للبحريني  يتيح 

ــاوالت الجـــتـــيـــاز االمــتــحــان  4 مــــحــ
لطالب  يسمح  كما  المهن،  ترخيص 
بمحاولتين  البحريني  الــتــرخــيــص 
يصل  )بما  التدريب  بعد  إضافيتين 
 6 إلــى  االجتياز  مــحــاوالت  مجموع 
لغير  لــذلــك  يسمح  وال  مـــحـــاوالت(، 
التعديل  يــتــيــح  حــيــث  الــبــحــريــنــي، 
الصادر عن المجلس األعلى للصحة 
للبحريني فرصة مزيد من التدريب 

قبل التقدم الجتياز االمتحان.

وتنفيًذا  الهيئة  أن  بالذكر  والجدير 
لــلــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة بــالــتــحــول 
االمتحانات  بــإجــراء  تقوم  الرقمي 
ــا مــن خـــالل الــتــعــاون مع  إلــكــتــرونــيًّ
والتي  العالمية”  “برومتيرك  شركة 
ــان مـــن أي  ــحـ ــتـ تــتــيــح إجــــــراء اإلمـ
بلد،  أي  امتحانات معتمد في  مركز 
وليس بالضرورة إجراؤه في مملكة 
البحرين مما سهل إجراءات التقدم 
لالمتحان للمهنيين غير البحرينيين 

مــمــلــكــة  لــــدخــــول  ــة  ــاجــ ــــحــ ال دون 
البحرين.

عــلــًمــا بـــأن الــهــيــئــة تــطــبــق امــتــحــان 
حديثي  للبحرينيين  الــتــراخــيــص 
التخرج. أما بالنسبة لغير البحرينيين 
للترخيص  بــالــتــقــدم  فــقــط  فيسمح 
لمستويات اإلخصائي واالستشاري. 
ويــعــتــبــر اجــتــيــاز االمــتــحــان شــرًطــا 
عــلــى ترخيص  لــلــحــصــول  ــا  أســاســيًّ

مزاولة المهنة في مملكة البحرين.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

دور فاعل للتدريب ضمن الخطط اإلستراتيجية لـ“الداخلية”
رعى حفل ختام الدورة التأسيسية الرابعة لإلدارة... مدير تنفيذ األحكام:

العامة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  رعــايــة  تــحــت 
لــتــنــفــيــذ األحـــكـــام والـــعـــقـــوبـــات الــبــديــلــة 
نظمت  آل خليفة،  راشــد  بن  الشيخ خالد 
التأسيسية  ــدورة  ــ ال خــتــام  حفل  اإلدارة 
للدورات  استكماالً  جــاءت  والتي  الرابعة 
لبناء  أســاس  حجر  وتعتبر  سبقتها،  التي 
الجانب  على  لشمولها  اإلدارة  منتسبي 

النظري والعملي لمهام عمل اإلدارة.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ خالد بن راشد 
ضمن  للتدريب  الفاعل  الــدور  خليفة  آل 
تنتهجها  الــتــي  اإلســتــراتــيــجــيــة  الــخــطــط 
وزارة الداخلية في ظل توجيهات الفريق 
خليفة  آل  عبدهللا  بن  راشــد  الشيخ  أول 
وزير الداخلية، في االرتقاء بالعمل األمني 
والتطوير  التدريب  خالل  من  االحترافي 
تعاونًا مع  الــدورة  المستمر، حيث شملت 
تبرز  والــتــي  القضائية،  الجهات  مختلف 

متانة منظومة العدالة في مملكة البحرين 
ــي فــي الــعــهــد الــزاهــر  ــرائـ وتــرابــطــهــا اإلجـ

لجاللة الملك المعظم.
وفي ختام الحفل، قام مدير عام اإلدارة 
العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة 
شــهــادات  وتــوزيــع  الــمــحــاضــريــن  بتكريم 
متمنيًا  الـــدورة،  مجتازي  على  المشاركة 
لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

المنامة-وزارة الداخلية



لبناء مجمع تجاري وحديقة في المنطقة... شبيب:

اشتباكات بين األهالي لحجز مواقف في سلماباد
الخدمات  لجنة  رئيس  طالب   ^
البلدي  المجلس  في  العامة  والمرافق 
الــشــمــالــي فــيــصــل شــبــيــب، بـــاإلســـراع 
تنفيذ  ألجــل  ميزانية  تخصيص  فــي 
السيارات  ومــواقــف  حديقة  مــشــروع 
وبـــنـــاء مــجــمــع تـــجـــاري فـــي ســلــمــابــاد 
بمجمع 706 في رابعة الشمالية، وذلك 
لــلــحــد مــن الـــتـــجـــاوزات الــقــائــمــة على 
العقارات المخصصة للحديقة ومواقف 
السيارات والمحالت التجارية، إضافة 
ألهمية المحافظة على نظافة المنطقة 

الموجودة والمشوهة  العشوائيات  من 
والتي  بالبيئة  والمضرة  العام  للمظهر 
الصفيح  مــواقــف  انــتــشــار  فــي  تتمثل 
ــاب وحــظــائــر تــربــيــة الــكــالب  ــشـ واألخـ

الضالة على تلك العقارات.
األهالي  حاجة  ضـــرورة  شبيب  وبــّيــن 
لــلــمــشــاريــع الــخــدمــيــة الــمــتــمــثــلــة في 
إنشاء حديقة نموذجية، حيث حدثت 
اشتباكات بين األهالي بسبب رغبتهم 
فـــي اســـتـــغـــالل الـــعـــقـــارات كــمــواقــف 

للسيارات من الصفيح واألخشاب.

^ أوصى المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بضرورة إلغاء التجميد على المظالت 
المعلقة بواجهة المنازل في األحياء السكنية، وذلك بعد دراسة اللجنة الفنية وإصدار 
رخص للمظالت في واجهة المنازل بالمناطق المأهولة بالسكان، حيث تم إلغاء إصدار 
الرخص لعدة أسباب، بسبب كثرة الشكاوى بين األهالي، ضيق الشوارع في األحياء 

القديمة، إعاقة حركة السيارات مثل مركبات اإلسعاف واإلطفاء.
وقال رئيس اللجنة الفنية ممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية عبدهللا القبيسي، 
ما زال هناك الكثير من الكراجات المخالفة، وفي حال إصدار الرخص سيكون الوضع 

أكثر تنظيم، حيث يمكن تخصيص رسوم للبلدية من الرخص المعطاة.

وزارة  إلــى  توصية  برفع  الشمالية  للمنطقة  البلدي  المجلس  وافــق   ^
شؤون البلديات والزراعة بتخصيص ميزانية 2024-2023 لتطوير شارع 35 
المحاذي لقريتي سار والمرخ تماشيًا مع خطة وزارة األشغال بتطوير شارع 

الجنبية ليكون التطوير مطابقًا لشارع سار والقرى المجاورة.
وجاء في مبررات لجنة الخدمات والمرافق العامة، حول مقترح تخصيص 
ميزانية تطوير شارع 35 المحاذي بين المرخ وسار، تماشيًا مع خطة وزارة 
مطابقًا  التطوير  ليكون  الجنبية  شــارع  بتطوير  البلديات  وشئون  األشغال 
الشارع  لتطوير  والضرورية  الماسة  الحاجة  المجاورة،  والقرى  سار  لشارع 
ليخدم قاطني المنطقة والمارة، ضمان استغالل صرف الميزانية المخصصة 

للمشروع للعام 2023-2024.
قانون  من   19 رقــم  المادة  بنود  الجلسة  أثناء  المجلس  رئيس  واستعرض 
البلديات رقم 35 لسنة 2001 حول اختصاص المجالس البلدية، حول اقـتراح 
بالمياه  والمتعلقة  نطاقها  في  تدخل  التي  المحلي  الطابع  ذات  المشروعات 
والطرق والمتـنزهات والصرف الصحي واإلنارة وإقامة المدارس والمساكن 
والمراكز الصحية ومواقـف السيارات وغيرها من المنافــع والخدمات العامة 
والمشروعات التي تهم المواطنين، والتـنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار 

األولويات في تـنفيذها.

إلغاء التجميد على المظالت المنزلية

ميزانية لتطوير شارع 35 في سار والمرخ

بالمحافظة  األولــى  الدائرة  ممثل  الوداعي  شبر  البلدي  العضو  قدم   ^
الشمالية مقترح توصية باالستعجال في إتمام اإلجراءات الخاصة بإجراءات 
الموافقة على المخطط التفصيلي لمنطقة باربار 1 مجمع 518، وذلك لتزويد 
لها  التخطيط  يجري  التي  واإلجــــراءات  الخطوات  بمستجدات  المجلس 
المختصة  بــاإلدارة  المجلس  لالستعجال بتخطيط األراضــي، إضافة إلفــادة 
في التخطيط العمراني المعنية بالمتابعة لتمكين المجلس البلدي من متابعة 
اإلجراءات، توفير المتطلبات اإلجرائية الالزمة واالتجاهات العملية للتسريع 

في معالجة المواضيع العالقة.
إلينا  الوادعي خالل جلسة المجلس أمس، بأن “االنتقادات الموجهة   وذكر 
بالتقصير في أداء واجباتنا في الدفاع عن مصالح األهالي بسبب عدم تمكن 
في  األراضــي  تصنيف  تعطل  جــراء  العائلية،  مساكنهم  تشييد  من  األهالي 

المخطط منذ عام 2014، تحتاج لإلجابة من الجهات المعنية باألمر”.

الوادعي: األهالي ينتقدون تقصيرنا

فيصل شبيب

خالف بلدي في التسمية بين “موتيل” أو”هوتيل”

لبنــــاء “نـــزل” للسيـــاح في عـــالي

تسمية شارع الخلفاء بمدخل مدينة سلمان

الــخــدمــات  نــاقــشــت لــجــنــة   ^
والمرافق العامة في المجلس البلدي 
الشمالي في اجتماعها أمس، موضوع 
مــقــتــرح تــطــويــر الــمــنــاطــق األثــريــة 
الشمالية  المحافظة  في  السياحية 
العضو  رفــع  حيث  عالي،  قرية  منها 
الدائرة  ممثل  العالي  حسين  البلدي 
الـــســـادســـة بــالــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، 
البلديات  شــؤون  وزيــر  إلــى  توصية 
لكل  المقترح  رفــع  ألجــل  والـــزراعـــة 
البحرين  وهيئة  السياحة  وزارة  من 
لــلــثــقــافــة واآلثـــــار لــتــطــويــر الــمــواقــع 
أصحاب  ودعــم  واألثــريــة  السياحية 
عالي،  منطقة  فــي  اليدوية  الــحــرف 
وذلك بهدف إبراز األهمية التاريخية 
والــحــضــاريــة لــمــدافــن وتـــالل عالي 
لصناعة  التاريخية  األهمية  وإبـــراز 
المطالبة  مع  النورة،  صناعة  الفخار، 
صحية  كمدينة  عالي  قرية  بـــإدراج 

التابعة  العالمية  الصحة  لدى منظمة 
لألمم المتحدة.

 وطالب مقدم المقترح العضو البلدي 
عالي  قرية  بتطوير  العالي،  حسين 
من خالل العمل على تخصيص أرض 
و بناء “نزل” إلقامة السواح األجانب 
ومصانع  األثــريــة  للمناطق  الزائرين 

المطاعم  مــن  عـــدد  إنــشــاء  الــفــخــار، 
ــيــة، تــخــصــيــص  ــب ــشــع والـــمـــقـــاهـــي ال
المقتنيات  لبيع  متاجر  لبناء  أرض 
األثرية والتراثية من صناعة الفخار 

والحرف اليدوية.
وقــد اختلف األعــضــاء خــالل جلسة 
المناقشة حول تسمية “النزل” مابين 

)موتيل أو هوتيل(، كما سيقوم عدد 
من أعضاء المجلس البلدي الشمالي 
مبنى  إلى  بزيارة  المقبلة  األيــام  في 
ــســالم فــي حــالــة أبـــو ماهر  ــزل” ال ــ “ن
المحرق لالطالع على   في محافظة 
وغــرف  وبــهــو  المعمارية  التصاميم 

نزل السالم.

^ وافـــــق أعـــضـــاء مــجــلــس بــلــدي 
ــرة  ــدائ ال مــقــتــرح ممثلة  عــلــى  الــشــمــالــي 
الــثــانــيــة الــعــضــو بــدريــة إبــراهــيــم، على 
سلمان  بمدينة   93 شــارع  تسمية  تغيير 
يبلغ طول  األخــضــر”، حيث  “الجبل  إلــى 
الـــشـــارع أكــثــر مــن 3400 مــتــر، إضــافــة 
للشارع المذكور يمر بدائرتين من خالل 
مجمع 581 بالدائرة الثالثة غرًبا، وباتجاه 
و580   583 مجمعي  خــالل  مــن  الــشــرق 

بالدائرة الثانية.
أمام  إبراهيم  بدرية  العضو  وأوضحت   
اإلثنين،  أمس  يوم  جلسة  في  المجلس 
أسباب الرغبة في إعادة تسمية الشارع، 
بمنطقة  المذكور  الشارع  ينتهي  حيث  
ــتــي تــحــتــوي على  الــصــرف الــصــحــي وال
حــدائــق واســعــة ومــعــروفــة لـــدى أهــالــي 
تسمية  حيث  األخضر”،  “بالجبل  الدائرة 

األرقــام يكون  من  بأسماء بدالً  الشوارع 
ســهــاًل عــلــى الــجــمــيــع ويــمــنــع االخــتــالط 
الشوارع  أرقــام  أن  خاصة  ــام،  األرقـ في 

متقاربة.
ــق األعــضــاء  الــجــلــســة، وافــ  وفـــي ذات 

المجلس  رئيس  مقترح  على  باإلجماع 
سلمان  مــديــنــة  فــي   91 ــارع  شـ بتسمية 
بــاســم الــخــلــفــاء الـــراشـــدون )رضــــي هللا 
عنهم(، تخليًدا لذكرى رموز وشخصيات 
حيث  ــنــاس،  ال حــيــاة  على  كبير  أثــر  لها 

الرئيسي  المدخل  هــو  المقترح  الــشــارع 
البديع  تقاطع  من  يمتد  سلمان  بمدينة 
متًرا، ويفصل   40 كلم وعــرض   2 بطول 
بين الدائرة الثانية بمجمع 583 والدائرة 

الثالثة 581.

حسين العالي

ممثلو وزارة شؤون البلدياتبدرية إبراهيم
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شرائح إلكترونية على الصهاريج لمراقبتها إلكترونيا
ــبــلــدي  ــمــجــلــس ال ^ طـــالـــب ال
الرقابة  بتشديد  الشمالية  للمنطقة 
والبيئة  النظافة  قــانــون  وتطبيق 
ــى صـــهـــاريـــج تــصــريــف الــمــيــاه  عــل
حيث  الصحي،  الصرف  ومخلفات 
وتتكاثر  الكريهة  ــروائــح  ال تنتشر 
الــحــشــرات والــبــعــوض مــمــا يسبب 
تــلــوث الــجــو فــي عــدد مــن مناطق 

المحافظة الشمالية. 
ــمــجــلــس خــالل  وشـــــدد أعـــضـــاء ال
21 مــن  ــم  ــ ــســة االجـــتـــمـــاع رقـ جــل
لــدور  الخامس  التشريعي  الفصل 
ــرورة  ــ ــع، عـــلـــى ضـ ــ ــرابـ ــ االنـــعـــقـــاد الـ
قــبــل  ــن  مــ ــة  ــ ــاب ــرقــ ــ ال دور  ــفــعــيــل  ت
خالل  من  وذلــك  التنفيذي  الجهاز 
ميدانيًا  المفتشين  ــداد  أعــ ــادة  ــ زي
لـــرصـــد ظـــاهـــرة رمــــي الــمــخــلــفــات 
ــن الــمــفــتــوحــة بــصــورة  ــاكـ فـــي األمـ
مــســتــمــرة، وتــكــثــيــف الــرقــابــة على 
للحفاظ  وذلــك  الصهاريج  سائقي 
المواطنين  وصــحــة  ســالمــة  عــلــى 
ــاذ اإلجــــــراءات  والــمــقــيــمــيــن، اتـــخـ
سائقي  ــزام  ــ وإل الــالزمــة  القانونية 
المجاري  مياه  بتصريف  الصهاريج 

في األماكن المخصصة.
ــيــــس الـــمـــجـــلـــس أحــمــد  ــ وقـــــــال رئ
الشمالية،  الكوهجي ممثل خامسة 
الشركات  على  الــرقــابــة  ضعف  أن 
مــن  ــرهـــم  ــذيـ وتـــحـ ــة  ــالقـ ــعـ الـ ذات 
خـــطـــورة تــصــريــف مـــيـــاه الــصــرف 
ــاد حجم  ــ ازدي فــي  ســاهــم  الصحي 
المواطنين  يقدمها  التي  الشكاوى 
البلدي  للمجلس  األخــرى  والجهات 
ــتــي تــدخــل في  بــشــأن الــمــســائــل ال
لبحث  البلدي،  المجلس  اختصاص 
ــرورة  الــشــكــاوى، مـــشـــددًا عــلــى ضـ

العمل على حماية البيئة من التلوث 
على ضوء تجارب الدول المختـلفة 
وأنــظــمــة الــمــؤســســات الــدولــيــة في 
مع  بالتـنسيق  وذلــك  البـيئة  مجال 
البـيئة  بشئون  المختصة  الجهات 

في الدولة.
ظـــاهـــرة  أن  الـــكـــوهـــجـــي  وبــــيــــن 
مناطق  تؤرق  المستمرة  التصريف 
للبيئة  ــار  ــ دمـ وتــســبــب  الــشــمــالــيــة 
وتسهم في زياد رقع التلوث نتيجة 
انــتــشــار الــبــكــتــيــريــا والــفــيــروســات 

السكنية،  اإلحــيــاء  وســط  الــضــارة 
ــمــنــظــر الــعــام  ــتــشــويــة ال إضـــافـــة ل
لــلــمــنــاطــق نــتــيــجــة تــصــريــف مــيــاه 

البالعات قرب المناطق السكنية.
إلكترونية  شــرائــح  بوضع  وطــالــب 
على الصهاريج لمراقبتها إلكترونيًا، 
ــاف الـــســـجـــالت الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــقـ ــ وإيـ
لجنة  وتشكيل  المخالفة،  للشركات 
ذات  الــــــوزارات  جــمــيــع  مــن  بيئية 

العالقة لتفعيل شرطة البيئة.

الرئاسة وأمانة السر

تفعيل شرطة البيئة لرصد رمي المخلفات في األماكن المفتوحة

شبر الوداعي

عبدالله القبيسي

الموافقة في الجلسة

رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية



^شدد األمين العام للمنبر التقدمي المحامي عادل المتروك على “أهمية 
دور تمثيل الجمعيات السياسية في مجلس النواب”. 

جاء ذلك في ورشة عمل للجمعيات السياسية )المنبر التقدمي، تجمع الوحدة 
الوطنــي  التجمــع  اإلســامي،  الصــف  اإلســامي،  الوطنــي  المنبــر  الوطنيــة، 
السياســية  “الجمعيــات  بعنــوان:  اإلســامي(  العربــي  والوســط  الدســتوري، 

ودورها في تطوير العملية الديمقراطية”.

مع المشاركة

مـــن جانبه، قـــال عضـــو كتلة “تقـــدم” في 
مجلـــس النواب عبدالنبي ســـلمان إن “من 
السياســـية  الجمعيـــات  تعمـــل  أن  المهـــم 
علـــى توعيـــة الشـــارع، وكذلـــك يقـــع على 
مســـؤولياتهم العمل على تطوير التجربة 

البرلمانية على رغم النواقص”.
فـــي  العـــام  “الـــرأي  أن  ســـلمان  وأوضـــح 
البحريـــن فـــي حالة تيه وتشـــتت ويعاني 
الرؤيـــة  غيـــاب  مـــن  البحرينـــي  الناخـــب 
الواضحة الذي مـــن المؤمل ان يتجه إلى 

االقتراع”.
وشـــدد ســـلمان علـــى “التمســـك بالســـلطة 
التشريعية على رغم النواقص والسلبيات 
والتحديـــات التـــي تعتريهـــا”، مضيفـــا أن 
“قصـــر عمر التجربة البرلمانية يحتاج إلى 
مراكمة الخبرات والتجارب البرلمانية من 

أجل تطور المجلس”. 
وتابـــع “التجربـــة البرلمانيـــة تعتبـــر وليدة 
وال بـــد مـــن أن ترفد باألفـــكار وهذه مهمة 

الجمعيات السياسية”. 
ودعـــا ســـلمان الجمعيـــات السياســـية إلى 
“المشـــاركة الفعالة في المنتديات األهلية 
والمجالـــس الشـــعبية لما لها مـــن دور في 

توعية الناس والوصول إليهم”.
وواصـــل “هنـــاك حوار فـــي المجتمع يدور 

عـــن مدى أهميـــة زيادة حصة الشـــباب أو 
زيـــادة حصـــة التكنوقـــراط أو كليهمـــا أو 
عددهما، فالمجلس الســـابق شـــهد دخول 
لـــم يكونـــوا  37 نائبـــا جديـــدا، غالبيتهـــم 
معروفيـــن علـــى المســـتوى السياســـي أو 

االقتصادي أو القانوني أو التشريعي”.
كفـــاءات  “وصـــول  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
فـــي  وتجـــارب  خبـــرات  ذات  شـــبابية 
العمليـــة  صالـــح  فـــي  تصـــب  مجـــاالت 
التشـــريعية، حتى ال ينتقـــص النواب من 
صالحياتهـــم كمـــا حصـــل مـــع المجلـــس 
الحالي والمجلس الســـابق الذين ساهموا 
فـــي االنتقـــاص مـــن صالحيـــات مجلـــس 
النـــواب وليس فقـــط النواب الشـــباب بل 
وحتى بعض النـــواب المخضرمين الذين 
وقفـــوا إلـــى جانـــب االنتقـــاص مـــن عمل 
المجلـــس بـــداًل من تطويـــره”، معتبـــًرا أن 
“التيارات السياســـية ال ترســـم التشـــكيلة 
المرتقبة للمجلس بقدر ما يرسمها الناس 

والشارع”.
ولفـــت ســـلمان إلـــى أن “المجلـــس المقبل 
سيشـــهد مناقشـــة ملف التأميـــن الصحي 
ويجـــب أن يكون قادًرا على صد ما يؤثر 

سلًبا على حياة الناس”. 
وأكـــد أن “الجمعيـــات السياســـية يجـــب 
كفـــاءات  وإيصـــال  لترشـــيح  تســـعى  أن 
وشـــخصيات ذات خبرة العلمية والعملية 

يحتاجهـــا  التـــي  الشـــخصية  والقـــدرات 
عضو مجلـــس النواب، بـــداًل التركيز على 
إيصال شـــخصيات فقط؛ ألنها مســـحوبة 

على الجمعيات السياسية”.
وقـــال ســـلمان إن “الجمعيات السياســـية 
الداخـــل  مـــن  التجربـــة  بتطويـــر  معنيـــة 
والمســـاهمة في تطوير وعي الشارع عن 
أهميـــة هـــذه التجربـــة”. وأضـــاف “يجب 
أن يوضـــع تشـــريع لرفـــع مؤهـــالت عضو 
مجلـــس النواب إلـــى الثانوية العامة على 
األقـــل أســـوة بســـلطنة عمـــان واألفضـــل 
لـــو كان المترشـــح حائـــزا مؤهـــال علميـــا 
جامعيـــل وهو مـــا ســـيخدم المجلس في 
لقبـــة  يصلـــون  الذيـــن  األعضـــاء  نوعيـــة 

البرلمان”. 
ولفـــت إلـــى أنـــه “كلمـــا كان هنـــاك حضور 
فـــي  السياســـية  والتيـــارات  للجمعيـــات 
مجلس النواب من شـــأنه أن يقوي العمل 
السياســـي وأداء المجلـــس، أمـــا االعتماد 
علـــى الشـــخصيات المســـتقلة التي ليس 
لغالبيتها خلفيات سياســـية أو اقتصادية 

أو اجتماعيـــة فلن يؤدي إلى عملية تطور 
السلطة التشريعية”.

وأوضـــح أنـــه “كلمـــا كانت هنـــاك مالحقة 
من الشـــارع للنائب ســـيكون هناك جدوى 
لمجلـــس  الشـــارع  صـــوت  إيصـــال  مـــن 
النواب”. وتابع “تخلي الناس عن مساءلة 
مـــن  الغالبيـــة  يقـــوم  ألن  أدى  النـــواب 
النواب بالوقـــوف ضد الرغبات الشـــعبية 
والتصويـــت علـــى قوانيـــن تنتقـــص مـــن 

المكتسبات الشعبية”.

حافظوا على التجربة

من جهته، رأى رئيس الهيئة االستشارية 
في المنبر الوطني اإلسالمي خالد القطان 
أن “هناك حملة تشـــويه قادها المستقلون 

على أعضاء الجمعيات السياسية”.  
ال  أبـــدوا  النـــواب  “غالبيـــة  إن  وقـــال 
مســـوؤلية في ممارسة مهامهم وتخليهم 
طواعيـــة عنها، وعجزهـــم في الدفاع عن 
حقوق المواطنين المعيشـــية؛ األمر الذي 
تســـبب في تراجع المكتسبات السياسية 

والبرلمانية والمعيشية”.
وأكـــد أن “وجـــود البرلمـــان فـــي الدولـــة 
ركيـــزة مهمـــة مـــن ركائـــز دولـــة القانـــون 
فـــي  األســـاس  حجـــر  فـــي  والرقابـــة 
البرلمانـــات الديمقراطيـــة، وهـــي مؤشـــر 
علـــى الحكم الرشـــيد الـــذي تتناصح فيه 
الســـلطة التشـــريعية والتنفيذية لتحقيق 

الخير للوطن”.
ودعـــا إلى “ضرورة الحفاظ على التجربة 
علـــى  والحفـــاظ  ودعمهـــا  البرلمانيـــة 
صالحياتهـــا التشـــريعية والرقابية كاملة 
باعتبارهـــا إحـــدى أهـــم ثمـــار المشـــروع 

اإلصالحي”. 
ودعا “المواطنيـــن إلى ضرورة التصويت 
للكفـــاءات  المقبلـــة  االنتخابـــات  فـــي 
األكثـــر قـــدرة علـــى أداء الـــدور الرقابـــي 
بالخبـــرة  تتمتـــع  والتـــي  والتشـــريعي 
والنزاهة والشفافية والتي تملك برنامًجا 
ورؤيـــة واضحـــة بعيـــًدا عـــن الحســـابات 
الشـــخصية؛ لمواجهة التحديـــات ووضع 
الحلول الالزمة للمشـــكالت وحتى يكون 

عـــن  وبصـــدق  معبـــًرا  النـــواب  مجلـــس 
اآلمـــال والتطلعات الشـــعبية ال مخالًفا أو 

متجاهاًل لها”.
انفصالمـــن جهته، قـــال الكاتب الصحافي 
محمد الكويتي إن “الجمعيات السياسية 
عليها دور كبيـــر وإلى اآلن لم تقم بالدور 
الـــذي يحـــرك الـــرأي العـــام والتواصل مع 
المجتمـــع والشـــارع”، وتابـــع “الجمعيـــات 
السياســـية يجـــب أن تنســـق بيـــن بعضها 

بطريقة منظمة أكثر”.
الجمعيـــات  “تقويـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
السياســـية ســـيؤدي إلى تقويـــة المجلس 
النيابـــي”، مؤكـــًدا “وجـــود انفصـــال بيـــن 

الناس وبين مجلس النواب”. 

تخويف من الجمعيات

إلـــى ذلـــك، قـــال رئيـــس تجمـــع الوحـــدة 
الوطنية عبدهللا الحويحي إن “أي تجربة 
أحـــزاب  أو  جمعيـــات  دون  ديمقراطيـــة 

سياسية تعتبر تجربة غير كاملة”. 
وأضاف أن “هنـــاك تخويفا من الجمعيات 
السياســـية ما يؤدي إلى ابتعاد الناس عن 
“كل  أن  معتبـــًرا  السياســـية”،  الجمعيـــات 
هـــذه األمور تـــؤدي إلى ابتعـــاد الناس عن 

الجمعيات السياسية”. 

خالفات

كذلك، قال الصحافي عبيدلي العبيدلي إن 
“هناك خالفات بين الجمعيات السياســـية 
وتلك الخالفات أضعفت تلك الجمعيات”، 
معتبـــًرا أن “بعض جمعيات السياســـية لم 
تتمتـــع بالنضـــج المطلـــوب للوقـــوف مـــع 
المرشـــح األكفـــأ بـــداًل مـــن االصطفاف مع 

مرشح الجمعية السياسية”.

عبدالنبي سلمان بورشة الجمعيات: لرفع مؤهل النائب إلى “الثانوية”
العبيدلي: خالفات بين الجمعيات السياسية... القطان: حملة تشويه قادها المستقلون على األعضاء

المشاركون في الفعالية 

17 بلديًا يرغبون في إعادة الترشح للمقعد نفسه
ً 4 منهم حسم الترشح نيابيا

الترشـــح  قـــرار  بلديـــًا  عضـــوًا   17 حســـم 
لالنتخابـــات البلدية المقبلـــة، فيما أعلن 4 
أعضـــاء بلديـــون رغبـــة الترشـــح للمجلس 
بلديـــون  أعضـــاء   9 ومـــازال  النيابـــي، 
الترشـــح  قـــرار  عـــن  الصمـــت  يلتزمـــون 
لالنتخابات النيابية أو البلدية المقبلة في 
ظل مراقبة أجواء المشـــهد االنتخابي مع 
بدايـــة ســـخونة أجـــواء إعالنات الترشـــح 
وحالـــة الطقس في المملكة، حيث تشـــهد 
بعـــض الدوائر تنافســـًا حاّدًا علـــى المقاعد 
التـــي  الشـــمالية  ســـابعة  منهـــا  البلديـــة، 
ســـيتنافس فيها 7 أفراد أعلنوا المنافســـة 
علـــى المقعد البلدي، وفـــي أولى الجنوبية 
أعلنـــت  جديـــدة  وجـــوه   5 ســـيتنافس 
الرغبـــة لخوض غمار المعتـــرك االنتخابي، 
وبخامســـة الجنوبية التي تشـــهد تسخينًا 
انتخابيـــًا مبكرًا من خـــالل إعالن التنافس 
بيـــن 3 وجـــوه جديدة حتـــى اآلن، بينما 4 
وجـــوه جديدة أعلنت التنافس على مقعد 

بلدي ثامنة الجنوبية.
وفي محافظة المحرق يبدو مشهد الدائرة 
الثامنـــة ســـيكون أكثر ســـخونة ودفئًا في 
األيـــام المقبلـــة، حيث أعلن حتـــى اليوم 5 
وجوه الترشـــح منهم البلدي السابق رمزي 
الجالليـــف الـــذي أعلـــن عـــن رغبـــة العودة 

للعمل البلدي.

المحرق

مـــن:  كلٌّ  أعلـــن  المحـــرق  أولـــى  وفـــي 
عبدالعزيز بوزبون وأحمد طالب الترشـــح 
بلديًا في ظل صمت العضو الحالي وحيد 
المناعـــي، وفي ثانية المحرق أعلن العضو 
الحالي حســـن الدوي الترشـــح نيابيًا، فيما 
أعلـــن محمـــد الســـندي ومحمـــود المالكي 
الترشـــح بلديًا، وفـــي ثالثة المحـــرق التي 
المنافســـة  يبـــدو  نســـبيًا  هـــدوءًا  تشـــهد 
ستكون ثنائية بين العضو باسم المجدمي 
الذي حسم الترشح بلديًا والوجه النسائي 
رشـــا البنعلـــي، وفـــي رابعة المحـــرق أعلن 
العضـــو الحالي غـــازي المرباطي الترشـــح 
نيابيًا تاركًا المنافســـة بين عيسى المهيزع 
المحـــرق  خامســـة  أمـــا  شـــهاب،  ليالـــي  و 
بوهـــزاع  صالـــح  العضـــو  فـــوز  ســـيكون 

بالتزكية في حال عدم منافســـته، ومازال 
مشهد سادسة المحرق صامتًا دون إعالن 
منافســـة لحـــد اآلن، أمـــا ســـابعة المحـــرق 
حســـم فيهـــا العضـــو البلدي الحالـــي أحمد 
ومـــازال  بلديـــًا  الترشـــح  قـــرار  المقهـــوي 
الوضـــع فـــي هدوء نســـبي، ومـــن المتوقع 
للمنافســـة علـــى  إعـــالن أكثـــر مـــن وجـــه 
المقعـــد البلـــدي في األيـــام المقبـــة، ويبدو 
مشـــهد الدائـــرة الثامنة بالمحرق ســـيكون 
المقبلـــة،  األيـــام  فـــي  ســـخونة ودفء  ذا 
حيـــث أعلن حتى اليوم 5 وجوه الترشـــح 
منهـــم البلـــدي الســـابق رمـــزي الجالليـــف، 
والعضـــو الحالـــي عبدالعزيـــز الكعبـــي، مع 
الوجوه الشابة: محمد المقهوي، محمد آل 

محمود، عيسى الطيار. 

الشمالية

العضـــو  الشـــمالية صمـــت  أولـــى  وتشـــهد 
الحالي وهدوء في انتظار معرفة الوجوه 
التي ســـتتنافس على المقعد البلدي، فيما 
بدريـــة  الشـــمالية  ثانيـــة  حســـمت ممثلـــة 
عبدالحســـين قـــرار الترشـــح بلديـــًا بـــدون 
وجود منافس حتى اليوم، بينما ستشـــهد 
العمـــوم  أبنـــاء  منافســـة  الشـــمالية  ثالثـــة 
الدواســـر العضو الحالي محمد الدوســـري 
البلـــدي،  المقعـــد  علـــى  الدوســـري  وعلـــي 
البديـــع  فـــي  االنتخابـــي  المشـــهد  حيـــث 
في تســـخين انتخابـــي مبكر، وفـــي رابعة 
الشـــمالية حســـم العضـــو الحالـــي فيصـــل 
للمقعـــد  مجـــددًا  الترشـــح  رغبـــة  شـــبيب 

البلـــدي دون وجـــود منافس آخـــر له حتى 
هذه اللحظة، ومازالت خامســـة الشـــمالية 
في انتظار معرفة الوجوه التي ستخوض 
السباق االنتخابي، وفي سادسة الشمالية 
حسم العضو حســـين العالي قرار الترشح 
حســـين  مـــن:  كلٍّ  مـــع  ليتنافـــس  بلديـــًا 
الدائـــرة  أمـــا  خلـــف،  وســـعاد  عبدالعزيـــز 
السابعة بالمحافظة الشـــمالية، تعتبر أكثر 
الدوائر تعقيدًا من ناحية المنافسة، حيث 
حســـمت العضو الحالي زينة جاســـم قرار 
المنافســـة بلديًا، فيما أعلن حســـن العلوي 
وعلـــي العريبـــي وإســـراء أحمـــد وافتخار 
الحجيـــري وزكريـــا الخباز خوض الســـباق 
البلدي مبكرًا، بينما تشـــهد ثامنة الشمالية 
منافســـة هادئة بين العضـــو البلدي الحالي 
ياســـين زينـــل وأحمـــد مبـــارك الـــذي أعلن 
منافســـة زينـــل أخيـــرًا، ويبـــدو أن تاســـعة 
 : الشـــمالية ستشهد منافســـة بقوة بين كلٍّ
من زهرة رحيمي ومحمد األنصاري، ومن 
المتوقع أن يحســـم العضـــو البلدي الحالي 
عبـــدهللا القبيســـي الترشـــح بلديـــًا خـــالل 

األيام المقبلة.
المحافظـــة  فـــي  العاشـــرة  الدائـــرة  إلـــى 
الشـــمالية حســـم العضـــو البلـــدي الحالـــي 
محمـــد الظاعـــن قرار الترشـــح بلديـــًا دون 
وجـــود إعـــالن منافس لـــه حتـــى اآلن، أما 
الدائرة الحادية عشـــرة الشـــمالية ستشهد 
غمـــارًا انتخابيـــًا فـــي بقـــوة، حيث حســـم 
العضـــو الحالـــي أحمـــد المناعـــي الترشـــح 
بلديـــًا لينافس علي إبراهيم و عبدالرحمن 

عشـــرة  الثانيـــة  الدائـــرة  وفـــي  النـــوب، 
بالشـــمالية مـــازال الناخبـــون فـــي انتظـــار 
معرفة الوجوه الراغبة في الترشـــح، فهل 
ستحســـم العضـــو الحالـــي زينب الـــدرازي 

الترشح بلديًا أم نيابيًا ؟

الجنوبية

إلـــى المحافظـــة الجنوبيـــة وفـــي الدائـــرة 
األولـــى أعلنـــت 5 وجـــوه التنافـــس، نبيـــل 
الشـــنو، بدر هجرس، عبدهللا دراج، محمد 
الرويعـــي، وضحـــى الدوســـري، ومازالـــت 
إيمـــان القـــالف العضو البلـــدي الحالي في 
صمـــت، وفـــي ثانيـــة الجنوبيـــة أعلـــن كل 
مـــن: عمـــاد العلـــي و مبـــارك فرج الترشـــح 
فـــي ظـــل صمـــت العضـــو البلـــدي الحالـــي 
مـــال هللا شـــاهين، وفـــي ثالثـــة الجنوبيـــة 
حســـم العضو الحالي عبدهللا عبداللطيف 
الترشـــح بلديًا في ظل هـــدوء الدائرة عن 
إعالنات الترشـــح، فيما أعلن علي الشـــيخ 
الترشـــح عـــن رابعـــة الجنوبيـــة فـــي ظـــل 
ســـكوت العضـــو الحالي عمـــر عبدالرحمن، 
أما خامســـة الجنوبية ستشـــهد فوز عضو 
جديـــد بالمقعـــد البلـــدي، حيـــث ســـيكون 
التنافس مبدئيًا بين جمال القائد، إبراهيم 
أعلـــن  حيـــث  حمـــادة،  عبـــدهللا  النجـــار، 
العضو الحالي عبداللطيف المجيرن رغبة 
الترشـــح نيابيـــًا، وفـــي سادســـة الجنوبية 
حسم البلدي الحالي خالد جناحي الترشح 
بلديًا، أما ســـابعة الجنوبية أعلن فيها علي 
الســـبيعي رغبة المنافســـة للبلـــدي الحالي 
عبـــدهللا بوبشـــيت الذي حســـم الترشـــيح 

للمقعد نفسه.
وإلـــى ثامنـــة الجنوبيـــة يتوقـــع المراقبون 
فـــي  انتخابيـــًا  الدائـــرة ســـباقًا  تشـــهد  أن 
الدوريـــن األول والثانـــي، حيـــث األســـماء 
المعلنـــة للترشـــح البلدي حتـــى اآلن: علي 
الرميحي، جاســـم عريك، عبدهللا الســـعد، 
جاسم بوحمود، فيما حسم العضو الحالي 
بـــدر التميمـــي الترشـــح نيابيًا، أما تاســـعة 
الحالـــي  العضـــو  فيهـــا  حســـم  الجنوبيـــة 
طالل بشـــير الترشـــح بلديـــًا دون منافس 
لحـــد اآلن، وأخيـــرًا حســـم العضـــو البلدي 
حزام الدوســـري الترشح بلديًا في عاشرة 
الجنوبيـــة وســـط ترقـــب معرفـــة أســـماء 

الراغبين في المنافسة.

جانب عملية التصويت في االنتخابات )أرشيفية(
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حسن عبدالرسول النـــواب  جميـــع  أن  “البـــالد”  مصـــادر  قالـــت 
الحالييـــن يعتزمـــون الترشـــح والخـــوض في 
انتخابـــات 2022 إال أن كالًّ مـــن النائبيـــن علي 
وعبدالـــرزاق  الجنوبيـــة  رابعـــة  ممثـــل  زايـــد 
لـــم يحســـما قـــرار  حطـــاب ممثـــل سادســـتها 

ترشحهما حتى اآلن.
ويعتزم النواب الحاليون الدخول في السباق 
االنتخابـــي بمثـــل دوائرهـــم التـــي نزلـــوا فيها 
خـــالل انتخابـــات 2018، حيث تعتـــزم النائب 
سوســـن كمـــال الدخـــول فـــي الســـباق ممثلـــًة 
دائرتها فـــي ثانية العاصمـــة، والنائب ممدوح 
الصالـــح في ثالثـــة العاصمة، كمـــا يعتزم عمار 
البناي دخول المعترك بتمثيل رابعة المحافظة 
ا، وأحمد السلوم في خامستها، باإلضافة  نيابيًّ
الدائـــرة  فـــي  عبدالرحيـــم  معصومـــة  إلـــى 
السادســـة، وزينب عبداألمير في السابعة، أما 
فـــي الدائـــرة الثامنة فســـيدخل النائب فاضل 
الســـواد الســـباق االنتخابي، وعمـــار آل عباس 

في التاسعة، وعلي إسحاقي في العاشرة.
بدوائرهـــا  المحـــرق  لمحافظـــة  بالنســـبة  أمـــا 
الثمانيـــة، فجميـــع النـــواب الممثليـــن لهـــا فـــي 
الوقت الحالي يعتزمون الترشـــح وهم النائب 
حمـــد الكوهجي عن أولى المحـــرق، وإبراهيم 
النفيعـــي فـــي الثانيـــة، ومحمـــد العباســـي في 
الدائرة الثالثة، أما في رابعة المحرق، فيمثلها 
عيســـى الكوهجي الذي سيدخل المعترك في 
2022، وخالد بوعنق في خامستها، باإلضافة 

إلى هشـــام العشـــيري في سادســـة المحافظة، وعمار قمبر في الســـابعة ويوســـف 
الذوادي في الثامنة.

وفـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، فقد يســـتعد أحمد العامـــر لدخول المعتـــرك وتمثيل 
أولى الجنوبية في انتخابات 2022 وعيســـى القاضي في ثانية الجنوبية، وأحمد 
األنصـــاري فـــي ثالثة الجنوبيـــة، أما بالنســـبة للنائب علي زايد، فمازال لم يحســـم 
قراره بالترشـــح، كما تســـتعد رئيســـة مجلس النواب فوزية زينل لدخول المعترك 
وتمثيل خامسة الجنوبية، وعبدالرزاق حطاب لم يحسم قرار ترشحه حتى اآلن، 
والنائب علي النعيمي يستعد لخوض السباق في سابعة الجنوبية، وبدر الدوسري 

في التاسعة، باإلضافة إلى النائب عيسى الدوسري.
امـــا المحافظة الشـــمالية، فقد تســـتعد النائـــب كلثم الحايكي لدخـــول االنتخابات 
المقبلـــة عـــن أولـــى الشـــمالية، وفاطمـــة القطـــري فـــي ثانيـــة الشـــمالية، وعبدهللا 
ـــا، والنائب غازي  الدوســـري يســـتعد لدخـــول المعترك ممثـــاًل ثالثة الشـــمالية نيابيًّ
آل رحمة يســـتعد للمنافســـة في رابعتها، وفي خامســـة المحافظة يســـتعد النائب 
الســـيدفالح هاشـــم النتخابات 2022، كما أعلن النائب عبدالنبي سلمان عن رغبته 
فـــي الترشـــح عـــن دائرته في الشـــمالية في وقت ســـابق، وأحمد الدمســـتاني في 
الســـابعة، وعبـــدهللا الـــذوادي فـــي ثامنـــة المحافظـــة، ويوســـف زينل في تاســـعة 
الشـــمالية، كمـــا ســـيقوم النائـــب محمـــد بوحمـــود بدخـــول المعترك ممثاًل عاشـــرة 
المحافظة ومحمود البحراني في دائرتها الـ11 وباسم المالكي في الدائرة الـ 12.

رصد “^”: جميع النواب 
الحاليين متمسكون بالكرسي

علي زايد 

أحمد األنصاري

عبدالرزاق حطاب

مروة أحمد



أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

17564404

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

التاريخ 2022/06/26
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022-93745 ( إعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جمال علي عبدهللا صباح

االسم التجاري الحالي : 95 برجر 
االســـــم التجـــاري الجديد : اسواق فسفسة

قيد رقم : 25053-21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة شركة نورديك البحرين لتأجير العقارات ذ.م.م

إمباكت  كابيتال   / السادة  إليھا  تقدم  قد  بأنھ  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ذ.م.م نيابة عن السادة شركة شركة نورديك البحرين لتأجير العقارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 

)1-130097(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )2( من:
نورديك ھوم ذ.م.م

NORDIC HOME W.L.L
الى: 

نوردك ريزورت ذ.م.م
NORDIC RESORT W.L.L 

من  يوماً  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضھ  التقدم  اعتراض  لديھ  من  كل  فعلى 
تاريخ نشر ھذا اإلعالن.

التاريخ: 12/01/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
CR2021- 3081 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري 
 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   عباس علي أحمد حرم                                                 

االسم التجاري الحالي: مصنع الحرم لأللمنيوم                                  
االســـــم التجـــاري الجديد : عباس حرم للتجارة العامة                                                    

 قيد رقم : 57502-1 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

المسماة  الفردية  المؤسسة  بأنه قد تقدم مالك  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
)زاى لالطارات وزينة السيارات( والمملوكة للسيد/السيدة )ھناء المشرف عبدالقوي ھديه( والمسجلة 
بموجب القيد رقم ) 71573 (، بطلب بيع المحل التجاري ونقل جزء من )المؤسسة الفردية( تحت رقم 
قيد ) 1-71573 ( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره ) 2500 ( دينار 
بحريني وذلك بتنازل عن جزء من المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤھم:
 ABDUL AZEEZ KUNIYIL  بنسبة   50 %  

  JAFAR PUTHOOR   بنسبة   25 %  
  RIYAS PUTHOOR بنسبة   24 %  
 ھناء المشرف عبدالقوي ھديه  بنسبة  % 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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة بانز لخدمات الشحن ذ.م.م

بانز  إليھا شركة  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لخدمات الشحن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 78219 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 1 من:
شركة بانز لخدمات الشحن ذ.م.م

BANZ FREIGHT FORWARDING SERVICES W.L.L
الى:

دي جي ام للشحن والتعئبة ذ.م.م
DGM CARGO AND PACKING W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشھار انتھاء أعمال تصفية

شركة  اليات النظافة  ذ.م. م  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليھا السيد حسين 

م       ذ.م.  النظافة   اليات  القانوني شركة   المصفي  باعتباره  السعيد  عبد هللا  بن  بن شاكر 

والمسجلة بموجب القيد رقم 141573 طالبا إشھار انتھاء أعمال تصفية الشركة تصفية  

التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبھا  اختيارية    

الصادر . بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1 200

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشھار انتھاء أعمال تصفية
شركة بيھم لالستشارات العقارية بيرك ذ.م.م

إليھا  تقدم  قد  بأنھ  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة )مور ستيفينز - تضامن مھنية متخصصة( باعتباره المصفي القانوني 
لشركة )بيھم لالستشارات العقارية بيرك ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد رقم 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتھاء  إشھار  طالبا   ،)68225-1(
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبھا 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ : ٢٧/٦/٢٠٢٢
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
 إدارة التسجيل

CR2022-88488 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : راشد شوقي عبدالرحمن المناعي

االسم التجاري الحالي : بك اب اوردر آب 
االســـــم التجـــاري الجديد : استلم للخدمات

قيد رقم : 88211-7

القيد : 147494
التاريخ : 2022/6/22

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )94587( لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ليف ھيلثي للتغذية الصحية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليھا السادة اصحاب 
شركة ريبلز كاترينج ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 147949 الفرع 6، طالبين تغيير 
االسم التجاري من ليف ھيلثي للتغذية الصحية ذ.م.م الى رايت بايت للتغذية الصحية ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوم يوما من تاريخ نشر ھذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( ونقل ملكيته ليصبح فرع من

 فروع شركة ذات مسئولية محدودة

مالك  إليھا  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

للسيد/ عبدالرحمن  الفندقية والمملوكة  للشقق  القيصر  المسماة قصر  الفردية  المؤسسة 

المحل  بيع  بطلب   ،86317-1 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  المطوع  عبدالرحمن  جاسم 

التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور بكافة أصوله وموجوداته والتزاماته ليصبح فرعا 

من شركة رالشن بالس ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 107686-1

تاريخ :16-6-2022
) CR2022- 91274( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التالي:  التجاري  المحل  بتحويل  الغنامي  عبدهللا حسن  احمد  السيد  إلينا  تقدم 
قانوني  لديه أي اعتراض  السيد/ مريم عبدهللا جاسم محمد فعلى كل من  إلى 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 147616 - 1

االسم التجاري : أسواق باب الرجاء

وزارة الصناعة والتجارة
 إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)دريم بودي انتربرايسز ذ م م( سجل تجاري رقم )92165(

بودي  )دريم  شركة  إليھا  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
انتربرايسز ذ م م( المسجلة بموجب القيد رقم )92165(، بطلب تصفية الشركة تصفية 
القصيبي( مصفيا للشركة. عنوان  السادة )سھيل غازي عبدالرحمن  )اختيارية( وتعيين 

المصفي:
)سھيل غازي عبدالرحمن القصيبي (

) 38883138(
)suhail.algosaibi@falakconsulting.com(

13الثالثاء 28 يونيو 2022 - 28 ذو القعدة 1443 - العدد 5005



Vacancies Available
ALBAHI GATE DESIGN 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  DSR.2030@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34216084  or  LITTLEWORLD2017@GMAIL.COM 

DUCT CARE MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33465452  or  DUCTCARE.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35007383  or  gqs_clearance@hotmail.com 

HARI PUR MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI - PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35954866  or  nuqtaqalam1@gmail.com 

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39888014  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

HASAN MOHAMED SAEED / SAEH  -7025 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

HUSAIN JAAFAR MOHAMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33533222  or  HUSSAIN.FARM@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

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 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 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 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

BHALWAL FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37548436  or  MUHAMMADIRHAM3682@GMAIL.COM 

MOON PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39001283  or  SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMANARTAIN FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

B.R.C.( Weldmesh )Gulf W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17728222  or  abdulla-2111@hotmail.com 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17258545  or  admin@ahmedomer.com 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact
 17258545  or  admin@ahmedomer.com 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MANNAI ALUMINIUM AND GLASS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

ALNAFOORA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17243201  or  nafoorabahrain@yahoo.co.in 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

RAOUF CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17784497  or  raouf@BATELCO.COM.BH 

SIMPLE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17382423  or  TURKI48878@GMAIL.COM 

GHANI ELECTRICAL EST 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17216070  or  ghaniswar@gmail.com 

ALNOOR OPTICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  REPAIRER(SPECTACLES FRAMES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17224407  or  NAYYER19@GMAIL.COM 

BAHRAIN RUSTPROOFING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785001  or  dhiraj@brupco.com 

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

AL MOSAWI SPAREPARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39185853  or  HABIB83@BATELCO.COM.BH 

JASMI’S CORPORATION  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

TEAM FALCON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17741599  or  FEECOSTA@GMAIL.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

HAMAD TOWN PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

DEEWANIA ESTATE AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17293553  or  DEEWANIA-ES@HOTMAIL.COM 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com 

BAHRAIN SKY ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17715701  or  NABEEL_BAH@YAHOO.COM 

BAHRAIN SKY ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17715701  or  NABEEL_BAH@YAHOO.COM 

Golden Lake W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38261341  or  645562132@QQ.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527024  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact
 17258545  or  admin@ahmedomer.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 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 

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

  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

  FOREMAN 
 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 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AROMA GARDENING AND LANDSCAPING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591560  or  ASKAR@AROMANURSERY.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

MIDDLE EAST RESTAURANT 1 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE DIRECTOR OF MANAGEMENT SERVICES 
 suitably qualified applicants can contact
 36099945  or  AUROVAI@YAHOO.COM 

RANOOSH GOURMET 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36734343  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

JALAL OPTICIAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39897188  or  SALES@JALALOPTICIAN.COM 

India palace restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696411  or  ABUHASSANS600@GMAIL.COM 

GULF DOLPHIN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33673742  or  dolphin_park@hotmail.com 

ALNOOH WOODEN PRODUCTS DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691166  or  khadija@alnoohwd.com 

ALSAEGH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33441020  or  ALSAEGH@LIVE.COM 

ASWAR ALBAYAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39449659  or  AYSHA1001@GMAIL.COM 

CRYSTAL COPY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36423336  or  meead@crystalpp.com 

MAERSK KANOO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17560337  or  Shereen.Faraz@Maersk.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

ARAFAH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39800990  or  ABUHATAM2001@HOTMAIL.COM 

BU ABDULLA KITCHENS FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39222669  or  hissa711@hotmail.com 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com 

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

التاریخ :27/06/2022

مملكة البحرین

وزارة الصناعة والتجــــارة والسیاحة

إدارة السجــــل التجــاري

 ) CR2022- 96433( إعالن رقم

تسجیــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلینا السید المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لدیھ أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر : مدن عباس حسن البنبلي

االسم التجاري الحالي : جارسون للمقاوالت

االســـــم التجـــاري الجدید : اوتوماشنس القریة

قید رقم : 129468-17

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة
إدارة التسجیل

 )CR2022- 96239( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلینا شریفه صالح حمد الدوسري طالبا تحویل المحل التجاري التالي :
إلى السید عبدالجلیل عبدالكریم جعفر ابودریس فعلى كل من لدیه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاریخ  من  یوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما یعزز اعتراضه .
رقم القید : 146630-

االسم التجاري : مغسله بوینس آیرس

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501

التاریخ 2022-6-27
مملكة البحرین

وزارة الصناعة والتجــــارة و السیاحة
إدارة التسجیل

)CR2022-96039( إعالن رقم
 تسجیــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلینا السید المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لدیه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ بكتاب مرفقا به ما یعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : جاسم محمد جاسم محمد ناصر
االسم التجاري الحالي : ریبو نكست لدعم األعمال

االســـــم التجـــاري الجدید : لینستالو للتصویر المعماري
قید رقم : 150764-1

الثالثاء 28 يونيو 2022 - 28 ذو القعدة 1443 - العدد 145005



15 الثالثاء 28 يونيو 2022 - 28 ذو القعدة 1443 - العدد 5005 Vacancies Available
ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.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 

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

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

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

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

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALSAYEGH JEWELLERY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36727776  or  info@alsayeghfactory.com 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

White Box Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

Bawba al madina al monawrah upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289343  or  RASHIDAHMED3314@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

PURE GLASS & ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33373383  or  S.husain@puregroup.bh 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

ALMAJARAH GOLDSMITH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  APPRAISER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17214324  or  VISHALSAGAR1983@GMAIL.COM 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33113352  or  668.BHR@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

STOP AND GO MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17162041  or  ABDULRQEEB2006@YAHOO.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 

LANATECH CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39295064  or  INFOBH@LANAINFOTECH.COM 

AJYAL ALMUSTAQBAL kindergarten 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35057933  or  SALMAN.YTY@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66644700  or  JOBANBHINDER91@GMAIL.COM 

Aburi restaurant wll 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  MOHAMED.ZUBAIR@BHOLDRESTAURANTS.COM 

Danat Dareen 2 Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39616667  or  FADHELZAYER@GMAIL.COM 

FLORES DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36787705  or  MOHAMMED.FATEEL.94@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35933065  or  MUHMMADZUBIR844@GMAIL.COM 

VIOLET AUTO POLISHING 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL ENGINEER(CARS) 

 suitably qualified applicants can contact
 37778877  or  VIOLET_BAH@HOTMAIL.COM 

Atlas auto sport 
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36614114  or  ATLAS.AUTOSPORT@GMAIL.COM 

AISHA FASHION DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66671676  or  ACHE.DAOUD@YAHOO.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 

Elite Gate Consulting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17229027  or  Bh.elitegate@gmail.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

  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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

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 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@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 

BLOCKBUSTER CONSULTING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255130  or  BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

ALDERA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33338380  or  ALAATHEM90@GMAIL.COM 

INSTASHOP CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38105236  or  NOOR.ALMOSAWI@INSTASHOP.AE 

HASAN ALI MANSOOR ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33209258  or  bahraininfosys@gmail.com 

MACHABEES Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38380808  or  SALES@VISIONSBTC.COM 

Lazard Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

One O One restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33833297  or  HH.HERZ@HOTMAIL.COM 

AEON REAL ESTATE AND PUBLIC RELATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36794271  or  aeonrealestate2012@gmail.com 

CHENNAI RAJ MALA TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39871732  or  ANNADURAIMALA4@GMAIL.COM 

MILKD STATION CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 34133533  or  DALJAIRAN@GMAIL.COM 

CREATIVE PACK COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17669743  or  Y60092@HOTMAIL.COM 

MTM CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17334317  or  REALDCBAHRAIN@GMAIL.COM 

KHAKI TOFAIL ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37201824  or  TUFAIL.AZAN@GMAIL.COM 

MADERA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33006151  or  HASSAN.ALI11573@GMAIL.COM 

HOUSE OF MUHARRAQ MATHAI & SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

LIGA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38018461  or  ahmedboreem123@gmail.com 

NOORKOOT CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39034941  or  AMIRIKRAM121@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39029467  or  IPERVAZ1@GMAIL.COM 

PIERRE HAYAT SALON & SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39249000  or  PIERREO82@HOTMAIL.COM 

ELITE PALACE CLEANING CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422800  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

LINENS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39004000  or  MARIAMLUTFALLA@GMAIL.COM 

GUBRAN FOR COMMERCIAL MARKETING & PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66349666  or  A66349666@GMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MURAD CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000303  or  MURADCOWLL@GMAIL.COM 

TARGET SPORTS FOR TAILORING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36699789  or  SHUAIBCALICUT@GMAIL.COM 

UBAIDA BABY SHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39346954  or  SIDDEEK.P@GMAIL.COM 

BU HAMDAN BUILDING COMPLETION -  FINISHING AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33305789  or  ISMAIL.BIN.MASHAL@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

ALDANA ALUMINUM FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700911  or  lmra@mmetc.com 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  info@albarakabh.com 

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

Mohammed Noor Bukhari Restuarant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296003  or  hinytooo@gmail.com 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.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 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77660137  or  HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.COM 

FM LOCATION RESTURANT AND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332219  or  FM.LOCATION.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 
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عمان - وكاالت

ارتفعـــت حصيلة حادثة تســـرب غاز ســـام 
إثر ســـقوط صهريج في ميناء العقبة في 
جنـــوب األردن أمـــس )االثنيـــن( إلى عشـــر 
وفيات وأكثر من 200 جريح، حسبما أفاد 

وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم.
وقـــال الوزيـــر فيصل الشـــبول وهـــو أيضًا 
الحكومـــة  باســـم  الرســـمي  المتحـــدث 
األردنيـــة إن “عـــدد الوفيات جراء تســـرب 
الغاز في ميناء العقبة ارتفع إلى 10 وأكثر 
مـــن 200 إصابـــة”. وتوجه رئيـــس الوزراء 
األردنـــي بشـــر الخصاونة ووزيـــر داخليته 
مـــازن الفرايـــة إلـــى العقبـــة للوقـــوف على 
تداعيات الحادث، حســـب مـــا ذكرت قناة 

“المملكة” الرسمية.
وكانـــت تقاريـــر ســـابقة قـــد أشـــارت فـــي 
حصيلة أولية إلى مصرع خمسة أشخاص 
وإصابة 234 آخرين، بحسب الناطق باسم 

مديرية األمن العام عامر السرطاوي.
وقال السرطاوي في بيان في وقت سابق 
إنـــه “وأثنـــاء األعمـــال اليومية فـــي ميناء 
العقبـــة )االثنيـــن(، وقعـــت حادثة ســـقوط 
لصهريـــج معبـــأ بمـــادة غازية ســـامة أثناء 
نقله مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع”، 
المـــواد  “المختصيـــن وفريـــق  أن  مضيفـــًا 
الخطـــرة فـــي الدفـــاع المدنـــي يتعاملـــون 

لغاية هذه اللحظة” مع الحادثة.

قتلى وجرحى بتسرب غاز ساٍم من صهريج في العقبة

تونس - وكاالت

دعــا االتحــاد العــام التونســي للشــغل أمس )االثنيــن( إلى إضــراب جديد 
علــى مســتوى البــاد في القطاع العــام بما في ذلك الشــركات الحكومية 
احتجاجًا على السياسات االقتصادية للحكومة، في أحدث مواجهة مع 

الحكومة التونسية وهو اإلضراب الثاني في نحو 10 أيام.

وفــيــمــا تــحــدث االتـــحـــاد ســابــقــًا عن 
 16 نجاح إضــراب كان قد نفذه في 
مصادر  ذكـــرت  كبير،  بشكل  يونيو 
توقعاته  بحجم  يكن  لم  أنــه  محلية 
عدة  في  الموظفين  من  كثيرًا  وأن 
ــجــهــات  ــي ال ــات خـــاصـــة فــ ــسـ ــؤسـ مـ
رفـــضـــوا االنـــخـــراط فــيــمــا اعــتــبــروه 
المركزية  تقودها  أذرع  لــيِّ  معركة 

العمالية في مواجهة اإلجراءات 
يقودها  الــتــي  اإلصــالحــيــة 

الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيد.

ــعــــض  ــ ــب ــ وذهــــــــــــب ال
ــــى اتـــهـــام االتــحــاد  إل

ال  األمــر  وأن  الدولة  ابتزاز  بمحاولة 
الشعب  مصالح  عن  بالدفاع  يتعلق 
مــا هو  بــقــدر  الشرائية  قــدرتــه  وعــن 
حسابات خاصة ودفاع عن مصالح 

االتحاد.
االتحاد  بين  مواجهة  أحــدث  وتأتي 
وسعيد في الوقت الذي تستعد فيه 
مع  رسمية  مفاوضات  لبدء  تونس 
قرض  بشأن  الــدولــي  النقد  صندوق 
إلنقاذ ماليتها العامة من اإلفالس 
في مقابل إصالحات ال تحظى 
الدعم  خفض  منها  بشعبية 
ــيــة  ــغــذائ عـــلـــى الــــمــــواد ال
والطاقة وتجميد األجور.

د بإضراب ثاٍن تونس... “اتحاد الشغل” يصعِّ
موسكو ـ وكاالت

كشــف مســاعد الرئيس الروســي يوري أوشــاكوف، عن قبول الرئيس 
“مجموعــة  قمــة  فــي  للمشــاركة  إندونيســيا  دعــوة  بوتيــن  فاديميــر 

العشرين”، موضحًا أن شكل المشاركة ال يزال قيد التحديد.

للصحافييـــن  أوشـــاكوف  وقـــال 
أمس )االثنين(: “نعم، لقد أكدنا أن 

مشاركتنا ستتم”.
في الوقت نفسه، وجد أوشاكوف 
صعوبـــة فـــي اإلجابـــة بدقـــة عـــن 
سؤال عما إذا كان بوتين سيشارك 
شخصيًا أو سيشارك عبر الفيديو: 
“ال أعـــرف، الدعـــوة حاليـــًا بشـــكل 
هنـــاك  يـــزال  ال  ولكـــن  شـــخصي، 
الكثير من الوقت، وآمل أن يسمح 

الوبـــاء بعقـــد هـــذا المنتـــدى 
المهم بشـــكل شـــخصي، 

أخشـــى  لكننـــي 
التخمين”.

الواليـــات  وكانـــت 

أخـــرى  غربيـــة  ودول  المتحـــدة 
حاولـــت الضغط على إندونيســـيا 
التي تتـــرأس مجموعة العشـــرين 
مـــن  روســـيا  لمنـــع  العـــام،  هـــذا 
المشـــاركة في القمة التي ســـتعقد 
في جزيرة بالي اإلندونيســـية في 

نوفمبر.
ورّدًا علـــى ذلـــك، قالت الســـلطات 
إرســـال  “تـــم  إنـــه  اإلندونيســـية 
يمكـــن  وال  روســـيا  إلـــى  الدعـــوة 
ســـحبها، فـــإن قمـــة مجموعـــة 
القضايـــا  تـــدرس  العشـــرين 
يمكـــن  وال  االقتصاديـــة 
للسياســـة التأثيـــر على 

جدول أعمالها”.

”G20“ بوتين ينوي المشاركة في قمة
بروكسل ـ وكاالت

أعلــن أميــن عــام حلف شــمال األطلســي )الناتــو(، ينس ســتولتنبرغ، في 
مؤتمــر صحافــي، أمــس )االثنيــن(، مواصلــة دعــم أوكرانيــا بأســلحة من 

دول الحلف.

وقال ستولتنبرغ إن الحلف سيضع 
مزيـــدًا من قواتـــه في حالـــة تأّهب 
قصـــوى ليصـــل قوامهـــا إلـــى أكثـــر 
مـــن 300 ألـــف. وأبلـــغ الصحافييـــن 
قبل قمـــة الحلف في مدريد، والتي 
تعقد في وقت الحق من األســـبوع 
الحالـــي: “ســـنغير قوة الـــرد التابعة 
لحلـــف الناتـــو، وســـنضع مزيـــدًا من 
الجنـــود فـــي حالـــة تأهـــب قصـــوى 
ليصـــل عددهـــم إلـــى أكثر مـــن 300 

ألف”، نقالً عن “رويترز”.
الـــرد  قـــوة  قـــوام  ويبلـــغ 

الســـريع التابعـــة للحلف 
 40 نحـــو  اآلن  حتـــى 
ألـــف جنـــدي. وأفـــاد أن 

“الحلفـــاء زادوا دعمهـــم منـــذ بـــدء 
الحرب الروسية في أوكرانيا”.

التدريبـــات  “ســـنواصل  وأضـــاف: 
لتعزيـــز  المشـــتركة  العســـكرية 
دفاعات الحلف”. وأشار ستولتنبرغ 
مـــن  المزيـــد  ضـــخ  “ضـــرورة  إلـــى 
السياســـات  لتعزيـــز  االســـتثمارات 
أن  وكشـــف  للحلـــف”.  الدفاعيـــة 
فولوديميـــر  األوكرانـــي  “الرئيـــس 
زيلينسكي سيشارك في قمة الناتو 
المقبلـــة”. وذكـــر األميـــن العام 
ســـيتبنى  الناتـــو  حلـــف  أن 
“حـــزم دعم جديـــدة إلى 
والبوســـنة  جورجيـــا 

ومولدوفا”.

“الناتو” يعلن تعزيز قواته على تخوم روسيا

سلطان ُعمان يستقبل 
السيسي في مسقط

السيسي،  عبدالفتاح  الــمــصــري،  الــرئــيــس  وصــل 
أمــس )االثــنــيــن(، إلــى سلطنة ُعــمــان فــي مستهل 

جولة خارجية تقوده أيضًا إلى مملكة البحرين.
ــة األنـــبـــاء الــعــمــانــيــة الــرســمــيــة في  ــرت وكــال وذكــ
سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، 
أن سلطان ُعمان، هيثم بن طارق، كان في مقدمة 
المطار  إلـــى  ــه  وصــول لـــدى  الــســيــســي،  مستقبلي 

السلطاني الخاص.
سلطنة  إلــى  الرسمية  السيسي  زيــارة  وتستغرق 
ــان الــمــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة  ُعــمــان يــومــيــن. وكـ
المصرية، بسام راضي، قد قال في بيان في وقت 
إلى  بدأ جولة خارجية  السيسي  إن  اليوم  سابق 

كل من سلطنة ُعمان ومملكة البحرين.

صاروخ روسي يضرب مركزاً تجارياً مزدحماً وسقوط ضحايا

بيان “مجموعة السبع”: سندعم أوكرانيا مهما استغرق األمر
أصدر قادة مجموعة الدول السبع بيانًا، 
أمـــس )االثنين(، تعهـــدوا فيه بالوقوف 
إلـــى جانـــب أوكرانيـــا “مهمـــا اســـتغرق 
العقوبـــات  زيـــادة  مـــن خـــالل  األمـــر”، 
على روســـيا ودعم االلتزامات األمنية 

لكييف في أي تسوية بعد الحرب.
أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  وهيمنـــت 
وتداعياتهـــا االقتصاديـــة العالمية مثل 
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على قمة 
هـــذا العـــام لزعمـــاء ألمانيـــا والواليات 
وكنـــدا  وإيطاليـــا  وفرنســـا  المتحـــدة 

واليابان وبريطانيا.
وجـــاء فـــي البيـــان: “ســـنواصل تقديم 
الدعـــم المالي واإلنســـاني والعســـكري 
والدبلوماســـي والوقوف مـــع أوكرانيا 
مهمـــا اســـتغرق األمر من وقـــت”، وفق 

“رويترز”.
وصـــدر البيـــان في اليـــوم الثاني للقمة 
المنعقـــدة فـــي قلعـــة في جبـــال األلب 
البافاريـــة في ألمانيـــا، بعد وقت قصير 
الرئيـــس  وجههـــا  التـــي  الكلمـــة  مـــن 
زيلينســـكي،  فولوديميـــر  األوكرانـــي، 
لقـــادة مجموعـــة الســـبع بشـــأن الحرب 

عبر رابط فيديو.
وقال مســـؤول أوروبي إن زيلينســـكي 
تبـــث  لـــم  التـــي  الكلمـــة،  فـــي  طلـــب 
أنظمـــة  علـــى  الحصـــول  للجمهـــور، 
وفـــرض  للطائـــرات،  مضـــادة  دفاعيـــة 
روســـيا  علـــى  العقوبـــات  مـــن  المزيـــد 
وضمانـــات أمنيـــة. وأعرب زيلينســـكي 
عن رغبته في انتهاء الحرب الروســـية 
فـــي أوكرانيـــا بنهاية العـــام قبل حلول 

فصل الشتاء.
إنهـــم  الســـبع  مجموعـــة  قـــادة  وقـــال 
لتلبيـــة  الجهـــود  ســـيواصلون تنســـيق 
العاجلـــة  العســـكرية  االحتياجـــات 
ألوكرانيـــا، وأبـــدوا اســـتعدادهم للعمل 
مع الدول والمؤسســـات المهتمة بشأن 

االلتزامات األمنية الدائمة.
أمـــس  الروســـي،  الجيـــش  وواصـــل 
)االثنين(، ضرب مواقع القوات والبنية 
التحتية العسكرية األوكرانية، وتحرير 

عمليتـــه  ضمـــن  دونبـــاس،  أراضـــي 
العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير 
الماضي، فيما تســـتمر كييف في حشد 
القـــوى الغربيـــة ضـــد موســـكو، وكذلك 

تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري.
وفـــي آخر التطورات الميدانية، أفادت 
السلطات المحلية بسقوط قتلى جراء 
ضربـــة صاروخيـــة علـــى مركز تســـّوق 
“مكتـــظ” فـــي شـــرق أوكرانيـــا. وقـــال 
حاكـــم المنطقـــة لونين علـــى “تلغرام”: 
“المركز التجاري يحترق وعمال اإلنقاذ 
يكافحـــون النيـــران. ومـــن المســـتحيل 
جهتـــه،  مـــن  الضحايـــا”.  عـــدد  تخيـــل 
قـــال الرئيـــس األوكرانـــي فولوديميـــر 
زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية 
أصابـــت مركـــزًا تجاريـــًا مزدحمـــًا فـــي 
مدينة كريمنشـــوك بوسط البالد أمس 
)االثنيـــن(.  وأضـــاف أن أكثر من 1000 
شـــخص كانـــوا فـــي المركـــز التجـــاري 
وقـــت الهجوم. ولـــم يذكر تفاصيل عن 
الضحايـــا لكنـــه قـــال “مـــن المســـتحيل 

حتى تخيل عدد الضحايا”.
وزارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وتحـــدث 
التطـــورات  عـــن  االميركيـــة  الدفـــاع 
الميدانية فـــي الحرب األوكرانية قائالً 
فـــي  تقدمـــت  الروســـية  “القـــوات  إن 

مدينـــة سيفيردونيتســـك، ولكـــن بثمن 
العتـــاد والرجـــال مقارنـــة  فـــي  باهـــظ 
مـــع المســـاحة الضئيلـــة التـــي احتلتها 
القـــوات الروســـية”. وتابع قائـــالً إنه “ال 
تقـــدَم روســـيًا واضـــح خـــالل اليومين 
الماضييـــن فـــي منطقـــة الدونبـــاس... 
وهنـــاك تفـــوق بالرجـــال والعتـــاد لـــدى 
القوات الروسية... وهناك معارك كثيرة 
في منطقة خرســـون حيث استرجعت 

القوات األوكرانية عدة قرى”.
األســـبوع  عطلـــة  “خـــالل  وقـــال: 
صّعـــد الـــروس مـــن طلعاتهـــم الجويـــة 
وأطلقـــوا  الصاروخيـــة  وهجماتهـــم 
60 صاروخـــًا علـــى المـــدن والمناطـــق 
ســـكنية  مبـــاٍن  وهنـــاك  األوكرانيـــة... 
أصيبـــت وبعضهـــا قريـــب مـــن مخازن 
للجيـــش األوكراني... هنـــاك معلومات 
عن اســـتدعاء القيادة الروسية لضباط 

من أوكرانيا”.
الدفـــاع  فـــي  المســـؤول  وأوضـــح 
األوكرانيـــة  “القـــوات  أن  األميركيـــة 
الفوهـــات  متعـــددة  مدافـــع  تســـتعمل 
قريبـــًا،  يصلهـــم  والمزيـــد  بنجـــاح 
وقـــد طلبـــوا الكثيـــر مـــن العتـــاد مثـــل 
المروحيات ومنظومات الدفاع الجوي 
الحربيـــة”.  والطائـــرات  والصواريـــخ 

مســـتمرة  “المعركـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والقـــوات الروســـية غّيـــرت مـــن عملها 
العســـكري وال كالم واضحًا حول متى 
تنتهي هـــذه الحرب”. وقال المســـؤول 
بالبنتاغـــون: “نأخـــذ تهديـــدات روســـيا 
باستخدام أســـلحة نووية وبيولوجية 

على محمل الجدية”.

عرض وساطة 

أن  “نوفوســـتي”  وكالـــة  كشـــفت 
مـــن  المســـتوى  رفيعـــي  مســـؤولين 
اإلمارات عرضوا على روســـيا التوسط 

في تبادل األسرى مع أوكرانيا.
مصـــادر  عـــن  نقـــالً  الوكالـــة  وأفـــادت 
أمنيـــة، أمـــس )االثنيـــن(، بـــأن “ممثلـــي 
اإلمارات رفيعي المستوى، آخذين في 
االعتبـــار الوضـــع الراهن فـــي أوكرانيا، 
توجهوا إلى الجانب الروســـي باقتراح 
للمســـاعدة في تبادل المعتقلين الذين 

تم أسرهم”.
أن  إلـــى  ذاتهـــا  المصـــادر  وأشـــارت 
اإلمـــارات  مـــن  المقدمـــة  المقترحـــات 
عنـــد  االعتبـــار  بعيـــن  أخذهـــا  ســـيتم 
إعداد قوائم أسرى الحرب مع الجانب 

األوكراني.

عواصم ـ وكاالت

زيلينسكي خالل كلمته أمام زعماء “مجموعة السبع” خالل قمتهم السنوية في ألمانيا
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مسقط ـ وكاالت

الخرطوم ـ وكاالت

اســـتدعت الخارجيـــة الســـودانية، أمـــس )االثنين(، ســـفيرها في 
إثيوبيا للتشـــاور، كما اســـتدعت الســـفير اإلثيوبي في الخرطوم 
لالحتجـــاج على مـــا قام به الجيش اإلثيوبي من إعدام لـ7 جنود 

ومدني سوداني.
وأفـــاد مصـــدر دبلوماســـي أن “الســـفير اإلثيوبـــي وعـــد بإيصال 
االحتجـــاج إلى ســـفارة بـــالده”، وأكد أنه ال معلومـــات لديهم عن 
الحادثة. وقالت الخارجية الســـودانية إن ما أقدم عليه الجيش 
اإلثيوبي جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون اإلنســـاني الدولي، 
مؤكـــدة أن الخرطـــوم تحتفـــظ “بكامـــل الحـــق فـــي الدفـــاع عن 
أراضنـــا وكرامة مواطنينا”. وشـــرعت الوزارة في تقديم شـــكوى 
رســـمية لمجلـــس األمـــن والمنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ذات 

الصلة، “حفاظًا على سيادة البالد وكرامة مواطنيها”.
وذكـــرت وزارة الخارجيـــة بأن حكومة الســـودان تحتفظ بكامل 
الحق الـــذي يكفله ميثاق األمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه 

وكرامة إنسانه.
ودان مجلـــس الســـيادة الســـوداني إعدام ســـبعة جنـــود ومدني، 
معتبـــرًا مـــا حصـــل منافيـــًا لـــكل األعـــراف والقوانيـــن، وطالـــب 

الحكومة اإلثيوبية بمحاسبة الجناة.
وتوجه رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق عبدالفتاح 

البرهـــان، أمـــس )االثنين(، إلى منطقة الفشـــقة المحاذية للحدود 
مـــع إثيوبيـــا، التي تتهمهـــا الخرطوم بإعدام 7 جنود ســـوادنيين 

باإلضافة إلى مدني.
وتعهد الجيش السوداني “بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بال رد، 
وســـترد على هذا التصرف الجبان بما يناســـبه، فالدم السوداني 

غاٍل، دونه المهج واألرواح”.
وقال إن التصرف اإلثيوبي يتنافى مع جميع القوانين واألعراف 

الدولية واإلنسانية.

بعد إعدام 7 جنود... السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور

البرهان: موقف أديس أبابا الغادر لن يمر بال رد

الفريق عبدالفتاح البرهان لدى زيارته منطقة الفشقة

عواصم ـ وكاالت

الخـــاص  األميركـــي  المبعـــوث  توجـــه 
لشـــؤون إيـــران، روبـــرت مالي إلـــى قطر، 
حيث من المرجح اســـتئناف المحادثات 
غيـــر المباشـــرة مـــع طهران بشـــأن ســـبل 

إحياء االتفاق النووي، اليوم )الثالثاء(.
علـــى  مطلـــع  أميركـــي  مســـؤول  وقـــال 
القضية، إن المحادثات التي من المتوقع 
أن يتوســـط فيهـــا مســـؤولون أوروبيون 
ألن إيـــران ترفـــض التعامـــل مباشـــرة مع 
الواليـــات المتحدة، مـــن المرجح أن تبدأ 
اليوم الثالثاء، إال أنه أفاد بأن “التوقعات 

منخفضة للغاية”. 
وكانـــت معظم المناقشـــات بشـــأن إحياء 
الصفقة، عقدت في العاصمة النمساوية، 
مـــارس  منـــذ  متوقفـــة  أنهـــا  إال  فيينـــا، 

الماضي.
فـــي تطـــور آخـــر، أعلـــن نائـــب قائـــد قوة 
الدفـــاع الجـــوي فـــي الجيـــش اإليرانـــي 
العميد علي رضا الهامي أنه ستتم إزاحة 

الســـتار في القريب العاجل عن صواريخ 
يصـــل مداهـــا إلـــى 300 كيلومتـــر. وأكـــد 
الهامـــي ضـــرورة بلوغ القوات المســـلحة 
مرحلـــة االكتفـــاء الذاتـــي فـــي مختلـــف 
المجـــاالت اإلســـتراتيجية ورفـــع القـــدرة 
الصاروخيـــة للجيـــش والحـــرس الثوري 
باعتبـــاره مـــن عوامـــل زيادة قـــوة الردع 
لدى هـــذه القوات. وتابع قائـــالً: “اليوم ال 
نقلـــق مـــن رصـــد وتحديد ومطـــاردة كل 

الطائـــرات والمســـيرات والمقاتـــالت في 
حدودنـــا الجويـــة وخاصـــة فـــي منطقـــة 
الخليج حيث قام أبناء الشـــعب اإليراني 
في سالح الجو بالجيش اإليراني بإنتاج 
رادار مـــن صنع محلـــي يصل مداه 3000 
كيلومتر فيما تشـــرف مســـيراتنا بارتفاع 
أكثـــر مـــن 47 ألـــف قـــدم علـــى حدودنـــا 
وســـنتصدى لـــكل مـــن تســـول لـــه نفســـه 

ارتكاب أي خطأ بكل قوة”.

الدفاع الجوي اإليراني يكشف عن صواريخ بمدى 300 كم

محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة

روبرت مالي يزور العاصمة القطرية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

صندوق سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة.. إشعاع من العطاء 
إن افتتاح وحدة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة 
لعـــاج وجراحة أمراض القلـــب لألطفال في مركز محمد بن خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة التخصصـــي للقلـــب، يمثل أهميـــة كبرى في 
القطـــاع الصحـــي في مملكة البحرين الذي توليه الحكومة برئاســـة 
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا كل اهتمام، وســـتكون 
وحدة رائدة على مستوى المنطقة بمستوى الكفاءة تضارع أفضل 
المســـتويات العالميـــة فـــي تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة المتخصصـــة 
لألطفال بتبرع ســـخي من صندوق ســـمو الشـــيخة موزة بنت حمد 

آل خليفة الذي تتولى إدارته مؤسسة المبرة الخليفية.
“سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخة 
مريـــم بنـــت ســـلمان بن حمـــد آل خليفة عبرتـــا عن مدى ســـعادتهما 
بافتتاح ِوحدة صاحبة الســـمو الشـــيخة موزة بنـــت حمد آل خليفة 
لعـــاج وجراحـــة أمراض القلب لألطفال، والتـــي تعد إضافة نوعية 
للخدمـــات الطبيـــة المقدمـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وأن الفكرة من 

إنشـــاء صنـــدوق ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة أن 
يتولى القيـــام بالمبادرات النوعية التي تمـــس احتياجات المواطن 
البحريني، الســـيما في القطاع الصحي، واحتســـابًا لألجر في ثواب 

المغفور لها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة”.
إن مســـيرة الخير في البذل والعطـــاء وعلى مختلف أوجه األعمال 
اإلنســـانية لصندوق سمو الشـــيخة موزة بنت حمد آل خليفة طيب 
هللا ثراهـــا، مرتبطـــة بســـمة من ســـمات هـــذا البلد الطيـــب وحكامه 
الكرام، فمســـاهماته في العطاء اإلنساني وتقديم المساعدات وكل 
مـــا يعود بالنفع علـــى المجتمع البحريني، ال يمكـــن وصفه بالكلمات 
أو إيجاد أية تعابير في قواميس اللغة، إنه أشـــبه بالوديان المثمرة 
وإشـــعاع دائـــم مـــن العطاء بحجم الســـماء، كما أن مؤسســـة المبرة 
الخليفية تقوم بدور كبير وجبار، وتســـهم إســـهاما فاعا في خدمة 
الوطـــن والمجتمـــع، وشـــريك أساســـي فـــي تقديـــم أفضـــل البرامج 
التعليمية للشباب البحريني، وتوجت تلك الجهود بمخرجات عالية 

الجودة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

العالم يتحدث عن البحرين
“العالـــم يتحـــدث عـــن البحرين” العنـــوان العريض الذي نشـــخص بـــه النتائج 
المتحققة من جائزة اليونســـكو الملك حمد بن عيســـى آل خليفة الســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصال في مجال التعليم، وهـــي الجائزة العالمية 
التي رعاها جالة الملك المعظم، لتحقق من البدايات األهداف السامية التي 

وجدت ألجلها.
ونظمـــت اليونســـكو أخيـــرا بباريـــس، نـــدوة تعريفية عـــن المبـــادرات الفائزة 
بالجائـــزة، تحدث بها الفائزون في دوراتها الحادية عشـــرة، والثانية عشـــرة، 
والثالثـــة عشـــرة، بحضور لجنـــة التحكيم الدوليـــة وعدد من الدبلوماســـيين 
والمختصيـــن واإلعاميين، وبعد اســـتعراض مهم لســـعادة الدكتور ماجد بن 
علـــي النعيمي وزير التربية والتعليـــم للجهود التي قامت بها مملكة البحرين 
فـــي تعاملها مع جائحة كورونا، كان الحديث يومها في القاعة بين الحضور، 
والمشـــاركين، مســـتفيضًا ومميـــزًا، محوره هـــذه البقعة الصغيـــرة والمضيئة 
مـــن العالـــم، وكيف تحلق بكفـــاءة أبنائهـــا للعالمية، بدروس مســـتفادة زاهرة 

ومتفردة.
وجـــاء تثمين جميـــع الحضور مبـــادرة العاهل المعظم، كاعتـــراف عالمي بأن 
البحريـــن اســـتطاعت وفي كل محطات التعليم عـــن بعد بفترة الجائحة، وما 
واكـــب ذلـــك مـــن جهود ضخمة قـــام بهـــا أبطـــال وزارة التربيـــة والتعليم، أن 
تتغلب على صعاب جمة وتعقيدات شائكة، انهارت قبالتها األنظمة التعليمية 

في دول كبرى، وسط دهشة العالم.
وســـتكرم الجائـــزة عـــددا مـــن الـــدول التـــي تميزت بمضمـــار تحســـين جودة 
ومخرجـــات التعليـــم، وهي الهند والصيـــن والبرازيل، كما ســـيتم تكريم أكبر 
فصـــل إلكتروني فـــي العالم، كاســـتكمال للتكريمات األممية الســـابقة، والتي 
نالتهـــا دول تشـــجع التميـــز واإليثـــار في الحقـــل التعليمي، ومن هـــذه الدول 
ألمانيـــا التي ُكرمـــت لدورها في تعليـــم الاجئين اللغـــة األلمانية، وبنغادش 
التـــي قطعـــت شـــوطًا طويـــاً في إيصـــال التعليـــم للقـــرى والمناطـــق النائية 

والبعيدة.
وســـيعقد مؤتمـــر مهـــم في ســـبتمبر القادم بنيويـــورك، أثناء انعقـــاد الجمعية 
العمومية لألمم المتحدة، كلفت به الدول لتقديم مرئياتها للدروس المستفادة 
مـــن الجائحة، وتطلعاتها، ولما يجـــب أن يلتفت إليه عالميًا بالمرحلة المقبلة، 

حيث سيكون أقرب إلعان دولي ومرشد للتعليم تتبناه اليونسكو.
وما بين هذه األحداث وتلك، تكون البحرين حاضرة دائمًا، بإنجازات أبنائها، 
وســـواعدهم المخلصة، ممن أســـهموا بوفائهم ومساعيهم في أن يحلق اسم 

“البحرين” عاليا في كل المحافل األممية والدولية، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

شعار مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون
أعجبنـــي جدا شـــعار مهرجـــان الخليج لإلذاعـــة والتلفزيون فـــي دورته 
الحالية )الخامســـة عشـــرة(، وهو “إعامنا هويتنا”، فهو شعار في منتهى 
القـــوة واألهمية في هـــذا العصر الذي تتعرض فيـــه الكثير من المفاهيم 
للخطـــر وتســـتهدف فيه الهويات والثقافات بشـــكل لم يســـبق له مثيل، 
وحيـــث تســـعى ثقافات معينـــة إلى فرض نفســـها وإلغاء ما ســـواها من 
الثقافـــات بشـــكل لـــم يحدث عبر التاريـــخ نظـــرا ألن أدوات اليوم أخطر 

بكثير من أدوات الماضي.
وجاءت تصريحات مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وأمين عام 
المهرجان، مجري بن مبارك القحطاني، مؤكدة هذا المعنى، حيث قال إن 
اختيار شعار المهرجان “إعامنا هويتنا” يأتي انطاقا من أهمية اإلعام 
الخليجـــي وريادته وتأثيره في الفضاء اإلعامي العالمي، وكذلك إيمانا 
بـــأن هويتنا عنصر قوة البد من اســـتثمارها وعكســـها فـــي إعامنا ليرانا 

العالم كما نود ال كما يود هو ويقرر عن بعد.
ولكي يتحقق شـــعار “إعامنا هويتنا” ويرانا العالم كما نريد نحن، ال كما 
يريـــد هو، البد من وجود تنســـيق على أعلى المســـتويات بيـــن القائمين 
علـــى اإلعـــام في دول الخليـــج العربي، والبد من اســـتغال اإلمكانيات 
والطاقـــات الهائلـــة الموجودة في دول الخليـــج العربي والتي يمكنها أن 
تجعل هذا اإلعام في مقدمة أدوات التأثير الكبرى في هذا العالم، فمنذ 
أول مهرجـــان لإلذاعة والتلفزيون، والـــذي عقد في عام ١٩٨٠ في دولة 
الكويـــت، حدثت طفرة هائلة فـــي كل إمكانيات اإلعام وأصبح اإلعام 
الخليجـــي يمتلـــك طاقـــات بشـــرية غيـــر عادية إلـــى جانـــب اإلمكانيات 

األخرى الضرورية لصنع التقدم.
نتمنى أن يكون هذا المهرجان نقطة انطاق جديدة نحو اســـتراتيجية 
إعاميـــة خليجيـــة جديدة ومؤثـــرة يمكنها الدفاع عـــن هويتنا الثقافية 
الخليجيـــة بمكوناتهـــا الدينيـــة والعربيـــة المختلفة في مواجهـــة الحالة 

العالمية المخيفة التي تؤثر على الثوابت في عالم مفتوح با حواجز.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

صدر الكتاب الســـنوي للتنافســـية العالمية ٢٠٢٢ التابع للمعهد الدولي للتنمية 
اإلداريـــة، وجـــاء تصنيف مملكة البحريـــن ضمن الدول العشـــر األولى في ٥٦ 
مؤشـــرا لقياس مجـــاالت مختلفة، حيث تصـــدرت المملكة للمـــرة األولى عدة 
أوجـــه تنافســـية في مهـــارات القـــوى العاملـــة، والمهـــارات الماليـــة والخبرات 
الدوليـــة، وجديـــر بنا أن نشـــيد بهذه النتائـــج التي لم تـــأت إال بحصيلة جهود 
وطنية متفانية قادت مســـيرتها توجيهات سديدة من مليكنا المعظم وخطى 
حثيثـــة مـــن حكومتنـــا الموقرة التي انتهجـــت نهًجا وطنًيـــا تنموًيا يقوم على 
اإلصـــاح المســـتمر والبنـــاء التنمـــوي المســـتدام، والذي يقوم علـــى جملة من 
القيـــم العليـــا بهـــدف االرتقاء بمخرجـــات الجهـــود الوطنية ورفع المؤشـــرات 
النوعيـــة، لذلـــك يعتبـــر هـــذا التصنيـــف المتقـــدم الـــذي جـــاء بناء علـــى رصد 
لإلنجازات التنموية التي حققتها المملكة دلياً قاطًعا على رصانة تلك الرؤى 
والتوجهـــات الســـديدة، ألن التعمـــق فـــي مضاميـــن المؤشـــرات العالمية التي 
تمثلـــت فيمـــا تحقق على مســـتوى القـــوى العاملة والمناصـــب اإلدارية، ومنها 
ما يؤكد مســـتوى تنافســـية المرأة البحرينية في مختلف المجاالت الوطنية، 

والتـــي نهضـــت واســـتمرت بعـــزم مشـــهود مـــن قبـــل المجلـــس األعلـــى للمرأة 
الذي ســـعى لوضع الخطـــط والبرامج الوطنيـــة التي ارتفعـــت نتائجها بخبرة 
وموضوعيـــة رصينة بما تحققه الجهات الحكومية من تعاون كبير بناء، وهو 
ما يؤكد بحق فاعلية اآلليات واألدوات الخاصة بإدماج احتياجات المرأة في 
التنمية وتحقيق التوازن بين الجنســـين على المســـتوى الوطني، كما يكشـــف 
مـــدى البعـــد النوعـــي لتحقيق طفرة نوعية في اســـتثمار المملكـــة في العنصر 
البشـــري، وتعزيـــز الجهـــود الوطنيـــة لضمـــان الشـــراكة واالســـتدامة لتحقيـــق 

التوازن المطلوب للنهوض بعجلة التنمية.
وهاهي فعا تبلغ مداها المرموق ويرتفع صداها عالًيا في أكبر مرصد ومحفل 
عالمـــي، يحـــق لنـــا جميًعا التباهـــي به، ليكـــون مرجًعـــا قوًيا لنا في اســـتكمال 
بنـــاء المرصديات المحكمة منه، ألنها تســـتحق أن تشـــيد لهـــا الوثائق واألدلة، 
وتســـتحق أن تبنى عليها أفضل الممارســـات الدولية، لضمان استمرار العوائد 
المأمولة لهذا اإلنجاز البحريني المتميز الذي يعد مرجًعا تاريخًيا، يؤكد قدرة 

البحرين على التنافسية العالمية لبلوغ أسمى مراتب التميز دائًما.

د. حورية الديري

اإلنجاز البحريني المميز

مفاهيـــم  الســـتعمال  بأمثلـــة  البحريـــن  لمملكـــة  االقتصاديـــة  األدبيـــات  حفلـــت 
أدوات “القيـــاس”، وترجـــع لـ )81( عامـــا، انطاقًا من اإلشـــارة “لقياس االتجاهات 
الديموغرافية”، في التعداد األول للســـكان في المملكة )1941م(، ثم الســـتحداث 
منصـــب “الوكيل المســـاعد للتنافســـية االقتصاديـــة”، و”المؤشـــرات االقتصادية”، 
و”إدارة التنافســـية وقيـــاس األداء”، وإلـــى اســـتخدامها لــــ )15( أداة مـــن أدوات 
القيـــاس لرؤيـــة البحريـــن )2030م(، وكان ذلك كمدخل لــــ “منظومة قياس األداء 
الفردي والمؤسســـي” للمؤتمر الخليجي التاســـع للتنمية البشرية، بمنتصف يونيو 
الجاري بتنظيم مجموعة أوريجن، عارضين كلمة وزير العمل ونتائج اســـتطاع 

مؤشرات قياس األداء للرؤية )2030م( لرئيس المؤتمر.
اليـــوم نعـــرض أوراق وورش العمـــل، حيـــث بـــدأت بالدكتـــور أحمـــد بوزبر رئيس 
أكاديميـــة “ديكـــم” بدولـــة الكويت الشـــقيقة: “قيـــاس الثقافة المؤسســـية: لماذا؟ 
وكيف؟” مؤكدًا أن التميز المؤسســـي يعتمد أساســـًا على تكامل اإلدارة العليا مع 
الموظفيـــن، عبر التركيز على الثقافة المؤسســـية كونها البيئـــة الحاضنة للجميع، 
والقيـــادة الناجحـــة وثقافـــة االندمـــاج الوظيفـــي. تلتهـــا ورقـــة الدكتور مشـــاري 
الشـــهلوب مـــدرب القيـــادة من المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة: “دور القائد 

فـــي تحقيق أداء مؤسســـي متميز” في عمليـــة التعاقب القيـــادي وأهمية معرفة 
ديناميكية القوى العاملة بالمنظمة، وتقييم مستوى الرضا الوظيفي، واالستباقية 
لمعالجة المشاكل، وتوفير المال والموارد الازمة، وختم بمقياس لتقييم العامة 
التجارية. ثم ورقة “االرتباط الوظيفي وأثره على أداء الموظف” لفرح القاسمي 
مدير مشارك وشريك لمجموعة “جالوب” الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، 
الداعية لفهم جميع منســـوبي المؤسســـة أهمية القياس نوعًا وليس كمًا، وقياس 
الـ )12( عنصرا لكيفية أداء عمل المؤسســـة، وخلق الدمج الوظيفي بين المدراء 
والعامليـــن، والمحافظـــة على ثقافة التكامـــل. الورقة الرابعة لليـــوم األول كانت 
عـــن “مؤشـــرات قياس جـــودة األداء في العصـــر الرقمي” للدكتور جميل حســـن، 
مـــدرب متخصص بمراجعة وقياس جودة مؤسســـات التعليم والتدريب بمملكة 
البحريـــن. كما نفذت ورشـــتا عمـــل: األولى “كيفيـــة تطبيق الحوكمة المؤسســـية 
لتحسين األداء” للدكتور مالك بن شيخان، مدرب في القيادة، من دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقية، والورشة الثانية، لألستاذ صالح األنصاري، مستشار 
االبتكار والتخطيط االســـتراتيجي واألداء المؤسسي من مملكة البحرين: “إدارة 

األداء المؤسسي باستخدام األهداف والنتائج الرئيسية OKRs ، ونكمل.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

مؤشرات قياس األداء الفردي والمؤسسي )2(

الثالثاء 28 يونيو 2022 - 28 ذو القعدة 1443 - العدد 5005



ثـالثـة مرشحين لــرئاســة 
ســـار بينهم نجـــم دولــي

النجمة إلى نصف نهائي آسيوية اليد

منافسة قوية على العضوية

تعادل مع الوكرة ويلتقي العربي القطري

ترشـــح منافســـان اثنان على منصب الرئاســـة ضد رئيس 
نادي ســـار الحالي عباس عبدالوهاب للـــدورة االنتخابية 

.2026 - 2022
  أنور مكي النجم الدولي والعب كرة الطاولة بنادي سار 
كان مـــن بيـــن المرشـــحين لمنصب الرئاســـة مع المرشـــح 
اآلخر ســـيد حســـن أمين األمر الذي ينبأ بمواجهة ساخنة 
على منصب الرئاســـة بين المرشحين الثالثة فيما يطمح 
عبـــاس عبدالوهاب لإلحتفـــاظ بمنصبه الـــذي تقلده أول 

مرة في 2009.
  وتقدم 17 مرشـــحا يتنافســـون على 10 مقاعد لعضوية 
مجلـــس اإلدارة وهـــم كال مـــن عبـــاس عبدالرضـــا، مكـــي 
ســـعيد، ســـيد عدنـــان عبدهللا، علـــي أحمد، محمـــد جواد 

الفردان، أحمد سلمان، حسين حميد، سيد عدنان مجيد، 
صادق عبدالرضا، ســـيد حيدر علوي، حســـن محمد، سيد 
حســـن علوي، حســـين علي خلف، ســـيد جعفر مصطفى، 

حسين محمد، محمد عبدالحسن، سيد محمد علوي.
  ولحيـــن موعد االنتخابات مـــن المتوقع أن تجري بعض 
أو  الرئاســـة  لمنصـــب  المرشـــحين  ســـواء  اإلنســـحابات 

العضوية.
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  موعـــد  وســـيتحدد    
واالنتخابـــات مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة للرياضـــة التـــي 
ستشـــرف على العملية االنتخابيـــة بجانب التدقيق على 
اســـماء المرشـــحين بما يتماشـــى مـــع األنظمـــة واللوائح 

العمول بها في انتخابات األندية المحلية.

بلـــغ ممثل كرة اليـــد البحرينية فريـــق النجمة الدور 
نصـــف النهائي لبطولة األتدية اآلســـيوية 24، بعدما 
خـــرج بنتيجة التعـــادل مع نظيـــره الوكـــرة القطري 
)24/24( فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهما ظهـــر االثنين 
التـــي  المنافســـات  مـــن  الثالثـــة  الجولـــة  لحســـاب 

تحتضنها مدينة حيدر اباد. 
وانتهى الشوط بتعادل الطرفين أيًضا )9/9( وبذلك 
أنهى النجمة مبارياته مجموعته بانتصارين وتعادل 
ليجمع )5 نقاط( في المركز األول، وســـيواجه فريق 
العربي القطـــري بالدور نصف النهائـــي، فيما يواجه 
القادســـية الكويتـــي فريـــق الكويت الكويتـــي الذي 
اكتســـح مـــس كرمان اإليرانـــي في آخـــر مبارياتهما 

بالدور التمهيدي. 
ولم ترتق المباراة للمســـتوى الفني المنتظر، بســـبب 
الضغوطات الذهنية التـــي أثرت على أداء الالعبين 

وجعلـــت المجريـــات مشـــحونة ومليئـــة باألخطـــاء 
الهجومية وإضاعة الكرات بصورة غريبة، فضال عن 
كثرة اإليقافـــات التي تحصل عليهـــا العبي النجمة. 
النتيجـــة تأرجحـــت بينهمـــا كثيرا بين تقـــدم النجمة 
وعـــودة الوكـــرة الـــذي أخـــذ األفضليـــة في الشـــوط 
الثاني مع فارق األهداف الثالثة، إال أن النجمة تمكن 
من تحسين األداء وتقليل األخطاء ليعود بالنتيجة 

ويخرج بنقطة التعادل مع الثواني األخيرة. 
وتضـــم قائمـــة النجمة كالً من: محمد عبدالحســـين، 
حمد شـــمالن، علـــي أنور، مهدي ســـعد، بالل بشـــام، 
كميل محفوظ، حسن شـــهاب، خالد عبدهللا، سعود 
الجنيـــد، علـــي عيـــد، محمـــد ميـــرزا، محمـــد حبيب، 
عـــادل محمـــد، علـــي فـــؤاد، والمحترفـــون األربعـــة: 
أحمد جالل، بكاري ديالو، كيفين نيوكاس وأوليفير 

جانب من اللقاء نيوكاس.

وقعت زيـــن البحرين مذكـــرة تفاهم 
لأللعـــاب  البحرينـــي  االتحـــاد  مـــع 
اإللكترونية وتعاونت مع شركة بالي 
هيـــرا، لتنمية وتعزيـــز قطاع األلعاب 
والرياضات اإللكترونية في المملكة 
خالل مؤتمر صحافي عقد أمس في 

مقر الشركة بمنطقة السيف.
عـــن  للكشـــف  التعـــاون  ويهـــدف 
اإللكترونيـــة  الرياضـــات  عشـــاق 
ودعمهـــم من خالل تنظيـــم مختلف 
البطـــوالت التنافســـية واستكشـــاف 
اإللكترونيـــة  الرياضـــات  إمكانـــات 
فـــي المملكـــة، والتـــي تأتـــي تحـــت 
خطـــة واســـتراتيجية زيـــن البحرين 
المستقبلية لتنمية مجتمع الرياضات 

واأللعاب اإللكترونية.
زيـــن  ســـتطلق  للجهتيـــن،  ودعمـــا   
تصنيفـــة  بطولـــة  أول  البحريـــن 
للرياضـــات اإللكترونية في المملكة، 
والتي ستوفر فرصة ممتازة لتجربة 
وتزويـــد  اإللكترونيـــة  الرياضـــات 
والمهتميـــن  المحترفيـــن  الالعبيـــن 
اإللكترونيـــة  الرياضيـــة  بااللعـــاب 
تقويـــم  فـــي  آخـــر  مثيـــر  بحـــدث 
ســـتكون  اإللكترونيـــة.  الرياضـــات 
البطولـــة مفتوحـــة لجميـــع الالعبين 

فوق 13 عاًما.
المديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي إلدارة االتصـــال وعالقات 
البحريـــن  زيـــن  فـــي  المســـتثمرين 
عبـــدهللا بن خالد آل خليفة “تســـتمر 
الرياضات اإللكترونية بالنمو بشـــكل 
كبير من حيث الشـــعبية والمشـــاركة 
فيهـــا خصوصـــا بيـــن فئـــة الشـــباب، 
وتعد منطقة الشرق األوسط واحدة 
من أســـرع المناطق نمـــوا في مجال 
وتهـــدف  اإللكترونيـــة.  الرياضـــات 
زين البحرين إلى استكشـــاف وخلق 
الفرص لعشـــاق األلعـــاب اإللكترونية 

للمشـــاركة فـــي بيئـــة جماعيـــة مثـــل 
الرياضـــات التقليدية مع كل الفوائد. 
أساســـيا  دورا  نلعـــب  ألن  ونأمـــل 
كعامـــل  إقليمـــي  مســـتوى  علـــى 
لتمكين الشـــباب في مجـــال األلعاب 
والرياضات اإللكترونية، لتنمية هذه 
البيئة بشكل جماعي من خالل منح 
الالعبيـــن الدعـــم الـــذي يســـتحقونه 
علـــى  للتنافـــس  الالزمـــة  والفـــرص 

مستوى عالمي”.

وأضـــاف “هـــذا التعاون مـــع االتحاد 
اإللكترونيـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
وبالي هيـــرا ســـيلعب دورا مهما في 
اكتشـــاف ودعـــم المواهـــب المحلية 
فـــي مجـــال الرياضـــات اإللكترونية 
واأللعاب، تنظيم بطوالت الرياضات 
اإللكترونية، وتأســـيس بيئة نشـــطة 
للرياضـــات اإللكترونيـــة، مـــا يعكس 
رؤيـــة 2030 نحـــو تحســـين وتعزيز 

مهارات الشباب”. 

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
حســـين  اإللكترونيـــة  لأللعـــاب 
الكوهجي “نحن فخورون بشـــراكتنا 
مـــع زين البحريـــن لتوفيـــر مزيد من 
الفـــرص لالعبين المحليين وعشـــاق 
الرياضـــات اإللكترونية لتســـريع نمو 
الرياضات اإللكترونية في البحرين. 
ونتطلـــع لتنظيـــم البطولـــة الصيفية 
للرياضـــات  األولـــى  التصنيفيـــة 

اإللكترونية في المملكة”. 

وقـــال الرئيس التنفيـــذي لبالي هيرا 
نايـــف ُمالعـــب “مـــن خـــالل تعاوننـــا 
مـــع زيـــن البحريـــن ســـنكون قادرين 
علـــى ضمـــان بنـــاء فريـــق الرياضات 
اإللكترونية على المســـتوى الوطني 
فـــي البحريـــن باســـتخدام المعرفـــة 
والتكنولوجيـــا والخبرة التـــي لدينا. 
الـــذي  الشـــريك  نكـــون  أن  ونتمنـــى 
فـــي  البحريـــن  زيـــن  عليـــه  تعتمـــد 
والفـــرق  االتحـــادات  مـــع  التعامـــل 

وصناع المحتوى، وســـنلتزم بتوفير 
كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف لزين 

البحرين”. 
ووقعـــت زيـــن البحريـــن حديثا عقد 
شـــراكة لمدة 3 ســـنوات مـــع االتحاد 
للمـــدارس  البحرينـــي  الرياضـــي 
لتنميـــة   )BSCAA( والجامعـــات 
واأللعـــاب  الرياضيـــة  االبتـــكارات 
هـــذه  وتهـــدف  بالمملكـــة.  الرقميـــة 
الشـــراكة إلى دعم زين البحرين في 
تنظيـــم جميـــع فعالياتهـــا وبطوالتها 
 Esports اإللكترونيـــة  الرياضيـــة 
لطلبة المدارس بالمملكة، ما يســـمح 
وتطويـــر  مواهبهـــم  بتنميـــة  لهـــم 

مهاراتهم المعرفية.
والرياضـــات  األلعـــاب  وتعـــد 
اإللكترونيـــة جـــزءا مهما مـــن العالم 
الرقمي، حيث تعد ســـرعات الشبكة 
االتصـــال أمرا بالـــغ األهمية، لذا فإنه 
خيـــار مثالي لشـــركة زيـــن البحرين. 
وتهدف Zain Esports لخلق فرص 
بيئـــة  فـــي  للمشـــاركة  للرياضييـــن 
جماعيـــة مماثلة للرياضـــة التقليدية 
فـــي المنطقـــة. كما أنها تتماشـــى مع 
 :)SDGs( أهداف التنمية المستدامة
الهـــدف 3 الصحـــة الجيـــدة والرفـــاه 
والهدف 17 عقد الشـــراكات لتحقيق 

األهداف.
وشـــهدت مجموعة زيـــن إقباال كبيرا 
مـــن العبيـــن الرياضـــات اإللكترونية 
ألـــف العـــب فـــي   20 حيـــث شـــارك 
اإللكترونيـــة  البطـــوالت  مختلـــف 
 18 الــــ  مـــدار  علـــى  أقيمـــت  التـــي 
إلـــى  باإلضافـــة   ،2020 مـــن  شـــهرًا 
ازديـــاد عـــدد المتابعيـــن في وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي التـــي تعـــدت 
45 مليـــون مشـــاهدة علـــى قناة زين 
فـــي اليوتيـــوب، تويتـــش، ووســـائل 

التواصل االجتماعي األخرى.

تعاون ثالثي بين “زين البحرين” و “اتحاد األلعاب اإللكترونية” و “بالي هيرا”

إطالق أول بطولة تصنيفية متخصصة في األلعاب اإللكترونية
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البالد سبورت

مًعا بالرياضة .. نبني مجتمًعا موّحًدا
تفتخــر البحريــن بشــعبها المتســامح المحــب للســالم، 
الذي اعتاد على التعايش مع كل الشــعوب والطوائف 
التــي اختــارت البحريــن بلًدا للعيش والعمــل، ما أّهلها 
لتكون من بين أفضل 10 وجهات للعيش والعمل على 
 HSBC  Expat مســتوى العالم وفًقا  الســتطالع نشره

في العام 2021. 
بأنــه  البحريــن،  فــي  الجاليــات  مجتمــع  يميــز  ومــا   
مجتمــع نابض بالحياة، حيث تمارس أغلب الجاليات 
مجموعــة متنوعــة مــن الرياضــات كجــزء مــن تراثهــا 
االجتماعــي والثقافــي. ولــكل منهــا ألعابهــا الشــعبية 
الخاصــة كلعبــة الكريكــت، وكــرة الســلة، وكــرة القــدم 
وغيرهــا مــن األلعــاب التــي اشــتهرت بهــا بلــدان هــذه 

الجاليات.
 وعلــى الرغــم مــن أن الرياضــة غيــر مرتبطــة علــى 
مــا يبــدو بتنميــة المجتمــع، إال أنهــا خيــر أداة لكســر 
الحواجــز الثقافيــة واالجتماعية بين الشــعوب، وهي 
التــي تجعلنــا مجتمًعــا موحــًدا وأكثــر صحة وســعادة 

وأماًنا.
إن جمال الرياضة يكمن في كونها أداة رائعة للترابط 
االجتماعــي، خاصــة عندمــا تكــون فــي عالــم غالًبــا ما 
تفصلــه الحواجــز العرقيــة واللغويــة، فالرياضــة هــي 
لغة في حد ذاتها ولغة مشــتركة بين جميع الشــعوب، 
الرياضيــة  األنشــطة  فــي  الســكان  جميــع  وإشــراك 
والمجتمعيــة ســيكون ترجمة واقعيــة للمبادئ والقيم 
األصيلــة للتســامح والتعايش الســلمي التي تتماشــى 
بشــكل مثالــي مــع الرؤيــة الحكيمــة للقيــادة الرشــيدة 

بالمملكة.
 مــن هنــا نستشــعر أهميــة الرياضــة فــي خلــق روح 
االنتمــاء عنــد أبنــاء الجاليــات المقيمة إلى هــذا البلد، 
تعزيــز  مــن خــالل  المجتمــع  هــذا  مــن  جــزء  وبأنهــم 
مفهــوم الرياضــة للجميــع. ومــن هــذا المنطلــق نجــد 
الرياضيــة مســؤولة بشــكل  أن االتحــادات واألنديــة 
أساســي عــن تعزيــز الترابــط المجتمعي بيــن مختلف 
خــالل  مــن  البحرينــي  المجتمــع  وثقافــات  مكونــات 
دعــم احتياجــات جميــع فئات المجتمع مــن مواطنين 
ومقيميــن، مــن خــالل أتاحــه الفــرص بالمشــاركة فــي 
األنشــطة الرياضيــة المحليــة كحــق مشــروع للجميع. 
مــا يمنــح جميع أبنــاء الجاليات الفرصــة لالندماج مع 
المجتمع ويمكنهم من بناء جسور ثقافية واجتماعية 

مع أبناء البلد.

Isa.almajed74@gmail.com

عيسى الماجد 

* باحث في اإلدارة الرياضية

حسن علي

علي مجيد

قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية نادي سار



واصلـــت إدارة نـــادي االتحـــاد فـــي 
الفريـــق  العبـــي  عقـــود  تجديـــد 
األول لكـــرة اليد للموســـم الرياضي 

الجديد.
عـــن  رســـمي  وبشـــكل  أعلنـــت  إذ 
حســـين  الالعبيـــن  عقـــد  تجديـــد 
ميرزا ووائل الشـــهابي، ليستمرا مع 
“البنفســـج” في مســـابقات الموســـم 
ســـبتمبر   5 فـــي  ســـينطلق  الـــذي 
الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي  المقبـــل. 

اســـتكمااًل للخطوات الســـابقة التي 
عقـــود  بتجديـــد  اإلدارة  افتعلتهـــا 
محمـــد  الحايكـــي،  علـــي  مـــن:  كل 
علـــي، محمـــود علي، علـــي رمضان، 
عباس عبدالكريـــم، مصطفى غلوم 
والحـــارس علـــي الطويـــل، فيما تم 
التعاقـــد مـــع عبدالرحمـــن الدوكـــي 
وقبـــل ذلك فيصل رجب. ويشـــرف 
علـــى تدريب الفريق عادل الســـباع 

للموسم الثاني على التوالي.

يد االتحاد تواصل تجديد عقود العبيها

أكمل منتخب الشـــباب للكـــرة الطائرة 
اســـتعداداته المحليـــة، ليحزم حقائبه 
يونيـــو   28 الموافـــق  الثالثـــاء  اليـــوم 
2022 للمغادرة إلى المعسكر التدريبي 
الـــذي ســـيقام فـــي ســـلوفينيا خـــالل 
الفتـــرة مـــن 28 يونيـــو حتـــى 7 يوليو 
ومعسكر بلغاريا من 8 لغاية 15 يوليو 
المقبـــل اســـتعدادا لخوض منافســـات 
بطولـــة غـــرب آســـيا األولـــى للشـــباب 
التي ســـتقام بمدينة الدمـــام بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية مـــن 20 لغاية 30 

يوليو المقبل.
للمعســـكر  الرســـمي  الوفـــد  ويتكـــون 
إدارة  مـــن عضـــو مجلـــس  التدريبـــي 
ومديـــر  فتيـــل  عبدالجليـــل  االتحـــاد 
المنتخب عبدهللا المحروس والمدرب 

صابـــر عبدالواحد ومســـاعده الوطني 
إبراهيـــم علـــي والمحلـــل الفني محمد 
ســـلمان واختصاصي العالج الطبيعي 

عبدالعزيز العرادي.
فيمـــا تضـــم قائمة المنتخـــب 12 العبا 
هم حســـين علـــي، رضا متـــروك، علي 

البوســـطة، حسن الورقاء، سيد هاشم 
عيســـى، علـــي حســـين، علـــي حبيب، 
صادق مرهون، ســـيد أحمـــد مرتضى، 

عليـــوي،  حســـن  عبدالرضـــا،  حســـين 
عباس إحسان.

وكان المنتخب قد بدأ تحضيراته منذ 

شـــهر أبريل الماضي ليخضـــع لمرحلة 
إعـــداد شـــاملة تحـــت قيـــادة المدرب 
التونســـي صابر بن فتحي عبدالواحد 
الجهوزيـــة  أتـــم  إلـــى  الفريـــق  ليصـــل 

بنسبة 70 - 80 %. 
فـــرق  أمـــام  المنتخـــب  وســـيلعب 
مســـتوياتها أعلى من منتخبات غرب 

آسيا بهدف االستفادة من المعسكر.
ولم تجـــر لغاية اآلن قرعة منافســـات 
قرعـــة بطولـــة غـــرب آســـيا التـــي مـــن 
المزمـــع أن تســـحب خـــالل األســـبوع 

األول من الشهر المقبل.
يشـــار إلى أن المنتخب يســـتعد كذلك 
التـــي  آســـيا  بطولـــة  فـــي  للمشـــاركة 
ســـتحتضنها مملكـــة البحريـــن من 20 

لغاية 29 أغسطس المقبل.

منتخب شباب الطائرة يتوجه لمعسكره التدريبي
استعدادا لبطولة غرب آسيا

المدرب صابر عبدالواحد في آخر حصة تدريبية الحصة األخيرة لمنتخب شباب الطائرة

علي بن محمد وخلفان يشاركان باجتماع اآلسيوي للكرة الطائرة
عقد بالفلبين بحضور رئيس االتحاد الدولي

شـــارك رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة 
عضـــو االتحـــاد اآلســـيوي الشـــيخ علـــي بـــن محمد 
آل خليفـــة، وعضـــو االتحاد اآلســـيوي جهاد خلفان 
فـــي االجتماع الخامـــس واألربعين لمجلـــس إدارة 
االتحـــاد اآلســـيوي للكـــرة الطائـــرة AVC الذي عقد 
بالفلبيـــن يـــوم األحـــد الماضي برئاســـة ريتا ســـوبو 
وبحضور رئيس االتحاد الدولي للكرة الطائرة آري 
جراســـا ضيف شـــرف، وعـــدد من المدعويـــن وكبار 

المسؤولين.
 وخـــالل االجتماع ألقت ريتا ســـوبو كلمة ترحيبية 
أشادت فيها بجهود أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
العاملـــة واالتحـــادات الوطنيـــة في إنجـــاح برامج 
وبطـــوالت االتحاد اآلســـيوي، التـــي جابهت تحدي 
جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد 19” منوهة بالـــدور البارز 
لالتحـــاد اآلســـيوي في الدفع بعجلـــة الكرة الطائرة 
الدولية لما يمثله من ثقل كبير على مستوى العالم 

بوجود 65 اتحادا وطنيا.
وتحـــدث رئيـــس االتحـــاد الدولـــي الـــذي أكـــد بـــأن 
حضـــوره لالجتمـــاع يعبر عـــن دعمه للكـــرة الطائرة 
اآلســـيوية وخدمـــة اتحـــادات القـــارة التـــي تعتبـــر 

مســـتقبل الكـــرة الطائـــرة مؤكـــدا التـــزام االتحـــاد 
الدولـــي بتحقيق جميع اإلمكانـــات المتاحة لتأمين 
ديمومة أنشـــطة وبرامج االتحاد القاري واســـتثمار 
شـــعبية اللعبـــة فـــي القـــارة لخدمة مالييـــن محبي 

الكرة الطائرة من أبناء القارة.
 وعبـــر جراســـا عن اعتـــزازه بالشـــراكة الوثيقة بين 
االتحاديـــن الدولي والقاري ووقع الجانبان اتفاقية 

لدعـــم وتنميـــة بطـــوالت االتحـــاد اآلســـيوي علـــى 
مســـتوى األنديـــة والمنتخبات للرجال والســـيدات 

ومنتخبات الشواطئ
 وخـــالل االجتمـــاع تمـــت الموافقـــة علـــى محضـــر 
العـــام  التقريـــر  علـــى  واطلعـــوا   44 الــــ  االجتمـــاع 
للجـــان العاملـــة وكذلـــك الموافقة علـــى التوصيات 

والمقترحات المرفوعة من اللجنة الفنية.

اتحاد كرة الطائرة

علي بن محمد مغ كبار الحضور

اتحاد البولينج

عقـــد االتحـــاد البحرينـــي للبولينـــج اجتماعا تنســـيقيا مع 
ممثلـــي األنديـــة المحليـــة بشـــأن وضـــع روزنامـــة ونظـــام 
المســـابقات للعـــام 2022 وذلـــك بمقـــر االتحـــاد بضاحيـــة 
الســـيف بحضـــور أميـــن الســـر ابراهيـــم الرفاعـــي وعضـــو 

مجلس اإلدارة رئيس لجنة المسابقات علي الحلو.
التـــي  المحليـــة  المســـابقات  أهـــم  االتحـــاد  واســـتعرض   
ســـينظمها وسيكون نظام المشـــاركة في نشاط االتحاد 6 
العبين لكل ناد كحد أدنى و12 العبا كحد أقصى باإلضافة 
إلى أي عدد من الالعبات، كما قدم االتحاد لمحة عامة عن 

الجوائز المالية المخصصة لجميع المسابقات.
كمـــا اســـتعرض الجـــدول الزمنـــي لبطـــوالت ومســـابقات 
االتحـــاد لعـــام 2022 وهي بطولة ملـــك الصولجانات التي 
أقيمـــت مـــن 1 لغاية 22 يونيـــو 2022، تليهـــا بطولة لجنة 
المسابقات بتاريخ 26 يونيو، على أن ينطلق القسم األول 

من الدوري العام من 17 يوليو لغاية 18 سبتمبر. 
ثـــم ســـتقام بطولـــة رجـــل شـــهر أغســـطس مـــن 1 لغاية 6 
اغســـطس، ومســـابقة البيكر 1 بتاريخ 23 أغسطس، على 
أن تنطلـــق بطولـــة المرحوم عبدهللا بن أحمد ناس بشـــهر 

أكتوبر، وستقام مسابقة البيكر 2 بتاريخ 22 نوفمبر.
 أما مسابقة رجل شهر نوفمبر ستقام من 28 نوفمبر لغاية 
3 نوفمبـــر، وســـتقام بطولة العيد الوطني بشـــهر ديســـمبر 
وبطولـــة رجـــل الســـنة بشـــهر فبرايـــر 2023 علـــى أن يتـــم 
فيمـــا بعد تحديد انطالق القســـم الثاني مـــن الدوري العام 
ومسابقة األساتذة )الدوري العام( وكأس إخراج المغلوب.

باالجتماع التنسيقي الذي عقده مع ممثلي األندية

اتحاد البولينج يعتمد روزنامة العام 2022

جانب من االجتماع

اتحاد الطاولة

أكـــد نائب رئيس االتحـــاد البحريني لكـــرة الطاولة رئيس 
الوفـــد البحرينـــي فـــي تصفيـــات غـــرب آســـيا للناشـــئين 
والناشـــئات مشرف فريق الناشئين علي المادح أن تتويج 
منتخبـــي البحرين والتأهل إلى كأس آســـيا 2022 يجســـد 
االســـتراتيجية التـــي يســـير عليهـــا االتحـــاد فـــي مواصلة 
تطويـــر قـــدرات الالعبين والالعبات في ظـــل الدعم الذي 
تحظـــى به المنتخبات من رئيس مجلس اإلدارة الشـــيخة 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة وجميع أعضاء اإلدارة.
 وأوضح المادح أن تأهل المنتخب والحصول على المركز 
األول فـــي فئتي الناشـــئين والناشـــئات لم يـــأت من فراغ، 
إنما بعمل منظم وبرنامج متكامل سار عليه المنتخب منذ 
فترة طويلة وأثمر عن التتويج بالميدالية الذهبية بجدارة 
واســـتحقاق بعد البرامج التطويرية واالستراتيجية التي 

عمل االتحاد على تنفيذها.
 وقـــال علـــي المـــادح “الالعبـــون الذيـــن تأهلوا إلـــى كأس 
آســـيا وتوجـــوا بالمركـــز األول، ســـبق وأن حصلـــوا علـــى 
بطولـــة غرب آســـيا تحت 15 ســـنة، ومنذ تلـــك الفترة وأنا 
مع هؤالء الالعبين حتى التتويج بلقب النســـخة الماضية 

التـــي أقيمـــت فـــي البحرين األســـبوع الماضـــي، وحرصنا 
العمل على استراتيجية وخطة تطويرية لمواصلة تطوير 
قـــدرات الالعبيـــن والالعبـــات أثمـــرت عـــن تحقيـــق إنجاز 
كبيـــر، خصوصـــا أن منتخـــب الناشـــئين تفـــوق علـــى قطر 
والناشـــئات على ســـوريا في النهائي والذين يعتبرون من 

أقوى المنتخبات في غرب آسيا”.

أشاد بدعم حياة بنت عبدالعزيز للمنتخبات الوطنية لكرة الطاولة

المادح: عملنا على استراتيجية أثمرت عن لقب غرب آسيا

علي المادح مع أبطال منتخب الطاولة
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سلة االتحاد تتعاقد مع المدرب نيلسون
علـــى غرار خطواتها في لعبة كرة اليد، 
واصلـــت إدارة نـــادي االتحـــاد الحفاظ 
علـــى الفريـــق األول لكرة الســـلة وذلك 

للموسم الرياضي الجديد.
وأعلنت بشكل رسمي عن تعاقدها مع 
المـــدرب جوب نيســـلون ليتولى قيادة 
تدريـــب فئـــة الشـــباب إضافـــة ليشـــغر 

منصب المدرب المساعد للفريق األول 
الـــذي ســـيقوده المـــدرب الوطني ريان 

محمود.
كمـــا جـــددت ثقتها بإمكانـــات وقدرات 
العبها أحمد عبدالعال بتجديد التعاقد 
معه، ليســـتمر في صفوف “البنفســـج”. 
وكانت اإلدارة نفســـها، قـــد أعلنت قبل 

فتـــرة وجيزة عـــن تعاقدها مع المدرب 
ريـــان محمـــود وجددت عقـــود كل من 
محمد غزوان الذي لعب معه بالموسم 
صفقـــات   3 أبرمـــت  فيمـــا  الماضـــي، 
حتـــى اآلن بالتعاقد مع الالعبين: علي 
جاسم، سيد كاظم ماجد وسيد محمد 

حميد.

علي مجيد

جوب نيسلون

حسن علي

علي مجيد

حسين ميرزا
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ثالثية جديدة 
قادمة من 

 Planet of“
 ”the Apes

وستبدأ 
األحداث بعد 
فترة طويلة 

من األجزاء 
السابقة، 

ستتغذى القردة 
على البقايا 

المعروفة باسم 
البشر، وسيظهر قائد 

جديد لمجتمع القردة 
ليبحث عن آخر بقايا 

التكنولوجيا البشرية.

  واجهت الرفض أن أكون ممثلة من عائلتي .. وجمهوري ناضج فكريا

أزهار الحلواجي: “نوح العين” أثبت جودة الدراما الخليجية
 كشفت الفنانة أزهار الحلواجي، عن دورها في المسلسل 
الكويتي ”نوح العين“ الذي عرض في شهر رمضان مؤخرا، 
الخليجية“،  الــدرامــا  جــودة  ”أثبت  العمل  هــذا  أن  مؤكدة 

وفقًا لقولها.
غريبة  ”شخصية  للحلواجي  بالنسبة  ”نعيمة“  دور  وُيعد 
ومركبة اتسمت باألنانية والعدوانية“ كما تقول في حوار 
”كانت  الشخصية  أن  إلــى  وأشـــارت  نيوز،  إرم  موقع  مع 
تتعامل بلطف وحنية مع أبنائها، رغم قسوتها مع زوجها 
أو مع المحيطين بها“، وقالت إن ”شخصية نعيمة تحب 
التملك لدرجة العنفوان، حتى يصل بها األمر الستخدام 
يدها، وليس لسانها فقط“. وعبرت عن تناقض الشخصية 
الشخصيات في  هــذه  أقــابــل  أن  عــلــّي  ”صــعــب  بــالــقــول: 
ألنها  الشخصية؛  بتجسيد  استمتعت  لكنني  الحقيقة، 
سهالً  كــان  وتمثيلها  الحقيقية،  شخصيتي  عن  مختلفة 
وبشأن  للعمل“.  قــراءتــي  أول  منذ  الــدور  وأحببت  جــدًا، 
كشفت  العربي،  الــوطــن  فــي  الخليجية  األعــمــال  انتشار 
”نــوح  الــدرامــي  العمل  تأثير  مــدى  عــن  الحلواجي  أزهـــار 
أن  أستطيع  ”ال  وقالت:  العربي.  المشاهد  على  العين“ 
أعطي رأيًا في الموضوع عمومًا، وليس لدّي تواصل 
تلقى  المسلسل  لكن  الخليجي،  النطاق  مع خارج 
رسائل مدح من بلدان عربية، مثل ليبيا ولبنان 

والجزائر“.
المسلسل بسبب جهود  كما أشادت بنجاح 
الــقــائــمــيــن عــلــى الــعــمــل، مــتــابــعــة: ”قــامــة 
هم  الفنية  الكويت  تــاريــخ  قــامــات  مــن 
نجاح  أسباب  من  وهم  منصور  أوالد 
العمل، وأعمالهم السابقة خير دليل“. 
وحددت أزهار أسباب نجاح األعمال 
الواسع:  االنتشار  تحقق  التي  الفنية 
ثري  نص  يتواجد  أن  المفترض  ”من 
ومـــخـــرج ذو رؤيــــة إخـــراجـــيـــة مــتــمــيــزة، 
فبهذا  قطعا،  متميزين  ممثلين  جانب  إلــى 
سيكون العمل ناجحا، فالعمل الناجح يحقق 

أدواري“.  له في اختيار  انتشارًا ونجاحًا، وهذا ما أسعى 
وأشارت إلى أن والدها كان ينظم مسرحيات األطفال في 
الخاصة في مجال  لديه تجارته  ”والــدي كانت  البحرين: 
اإلنتاج الفني والتوزيع، وكانت تحمل اسم فيديو األنوار“.

وتقول الفنانة البحرينية: ”واجهت الرفض أن أكون ممثلة 
من عائلتي، وبعد تخرجي في المدرسة طلبت أن أدخل 

المسرحية،  للفنون  العالي  المعهد 
وواجهت الرفض“.

ولــفــتــت إلــــى أنــــه ”بــجــانــب 
ذهابي إلى الجامعة، عملت 

بـــالـــصـــدفـــة كــصــحــفــيــة؛ 
للكتابة  حــبــي  بــســبــب 

ــذ طــــفــــولــــتــــي،  ــ ــ ــن ــ ــ م
للجريدة  وقــدمــت 

مــــــــادة مــكــتــوبــة 
فــأحــبــوهــا جــدا، 

ومن هنا بدأت 
كــصــحــفــيــة“. 

وتـــابـــعـــت، 
عــــــــــــــــــــــن 

أبي  ”اشترط  التمثيل:  عالم  دخولها  عائلتها  رفض  مدى 
وأمي على زوجي المخرج مصطفى رشيد، والذي بدأت 
معرفتي به من خالل حوار صحفي، بعدم دخولي مجال 

التمثيل“.
ــزواج،  ــ ــت الــحــلــواجــي إنـــه ”بــعــد 10 ســنــوات مــن ال وقــال
خشبة  عــلــى  والـــوقـــوف  للتمثيل  بحبي  أمـــي  صــارحــت 
المسرح والعدول في قرارها حتى وافقت، وأنا لم أدخل 
وعائلتي، وهم  أمي وعماتي  بدعم وموافقة  إال  التمثيل 

اآلن أول َمن يعطيني آراءهم في أعمالي“.
 وتحدثت عن عالقتها الفنية بزوجها المخرج البحريني 
ــا عــنــدي الــمــوهــبــة، وزوجــــي ال  ــ مصطفى رشــيــد: ”أن
عمق  ــي  فـ يــتــدخــل  ال  كــمــا  األداء  ــي  فـ يــوجــهــنــي 
دوره  يجسد  منا  فكل  أجسدها،  التي  الشخصية 
في العمل“. وأرجعت عدم ظهورها في اإلعالم 
بالقول: ”أفّضل أن يعرفني الناس من أعمالي 
أكون  أن  بالضرورة  وليس  يكفي،  وهــذا 
غير  إنها  الحلواجي  وقالت  مشهورة”، 
مهتمة بمنصات التواصل االجتماعي، 

ولكنها تتواصل مع جمهورها.

tariq_albahhar

ــاد جــمــعــيــات  ــحــ ــ ــيــــس ات ــ ــاقـــد ورئ ــنـ ــد الـ ــ أكـ
الحمدان  يوسف  البحرينيين  المسرحيين 
سحنون”  أم  “يــومــيــات  مسلسل  فـــوز  أن 
الذهبي  الــشــراع  بجائزة  اإلذاعـــي  الشعبي 
الخليجي  والتلفزيون  اإلذاعـــة  بمهرجان 
جـــاء لــيــؤكــد مـــدى قــــدرة الــكــاتــب الــمــبــدع 
أسامة الماجد على نسج لغة درامية إذاعية 
منطقة  في  االجتماعية  للتحوالت  مواكبة 
ــعــربــي وفـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــخــلــيــج ال
يحصد  المسلسل  هذا  أن  والدليل  خاصة، 
خليجيًا  الذهبية  الــجــائــزة  الثالثة  وللمرة 
المستمع  وحرص  استمرار  بجانب  وعربيًا 
في  المسلسل  هــذا  متابعة  على  الخليجي 
كل موسم رمضاني منذ سنوات وحتى آخر 

مرة يبث فيها.

الجودة  وبهذه  المسلسل  هذا  “إن  وأضــاف 
ــأن يــقــدم في  يجب أن تــتــاح لــه الــفــرصــة ب
كــل مــوســم رمــضــانــي، فهو أشــبــه بــالــروايــة 
وتــواكــب  تــرصــد  الــتــي  الــرصــيــنــة  الشعبية 

الخليج  فــي  االجتماعية  الــتــحــوالت  هــذه 
وبأسلوب نقدي اجتماعي ساخر؛ األمر الذي 
يدفعك ألن تثني فيه على كل الجهود التي 
الشعبي  الدرامي  العمل  تصّدت إلنجاز هذا 

أسامة  الــمــبــدع  مؤلفه  مــن  بـــدءًا  الــذهــبــي، 
ووقوفًا  وممثليه  بمخرجه  مـــرورًا  الماجد 
ومديرها  اإلذاعـــة  فــي  األول  المحفز  عند 

األستاذ الشاعر المبدع يونس سلمان.

أبطال  أحــد  الــســعــدون،  ناصر  الفنان  ر  عبَّ
كل  فــي  ســحــنــون”  أم  “يــومــيــات  مسلسل 
بجائزة  العمل  بفوز  األجــزاء، عن سعادته 
الخليج  مــهــرجــان  فـــي  الــذهــبــي  الـــشـــراع 
ــة والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــــذي اخــتــتــمــت  ــإذاعــ ــ ل
فعالياته أخيرًا قائالً: “على مدى السنوات 
الماضية و)أم سحنون( تحصد الذهب تلو 
مهرجانات  فــي  ثابتة  بــخــطــوات  الــذهــب 
المحتوى  بــســبــب  والــتــلــفــزيــون،  ــة  ــ اإلذاعـ
المتميز المطروح بأسلوب شعبي بحريني 
التي يقدمها  الهادفة  بحت وعمق رسالته 
ورائع،  خفيف  كوميدي  بأسلوب  للجمهور 
حيث يمتلك المؤلف الكاتب المبدع أسامة 
الماجد أدوات ولغة حوارية مستمدة من 
لدى  المحببة  الشعبية  البحرينية  اللهجة 
كوميدية  مواقف  في  وصياغتها  الجميع، 
المحلية  االجــتــمــاعــيــة  ــقــضــايــا  ال تــعــالــج 
اإلسفاف  بعيد عن  بطرح  العالمية  وحتى 

والتهريج”.
بتحقيق  أنا فخور  “كم  السعدون  وأضاف 
هذا اإلنجاز للوطن، وسوف نجتهد لتقديم 
وقبل  العمل،  فريق  أن  وبخاصة  األفضل، 
فيما  ويتناقش  يجتمع  جــزء،  أي  تقديم 
بعمل  الــخــروج  ُبغية  واحـــدة  كــأســرة  بينه 
اإلذاعية  بالدراما  ويليق  الطموح  يرضي 
ومنذ  المسلسل  هــذا  في  وأنــا  البحرينية، 
أكثر  أتقّمص  أي  كـ)الجوكر(،  األول  الجزء 
من شخصية في الحلقة بفضل تمكني من 
تغيير صوتي وتقليد أي شخصية يرسمها 
لي المؤلف، وبالرغم من تعاقب المخرجين 
عتيق  محمد  العزيز  كاألخ  المسلسل  على 
ــزاء، ومـــن بعدها  ــ ــــذي أخــــرج ثــالثــة أجـ ال
أخرج  الذي  الشوملي  العزيز عبدهللا  األخ 
على  حــافــظ  الــمــســلــســل  أن  إال  جـــزءيـــن، 
المستوى نفسه من القوة والشهرة بأبطاله: 
الفنانة هدى سلطان والفنان أحمد مبارك، 

الدراما  أقــول:  ختامًا  العمل.  فريق  وبقية 
اإلذاعية مازالت بخير وفي أيٍد أمينة”.

فريق عمل الجزء الخامس من “يوميات أم سحنون”

الحمدان: “يوميات أم سحنون” يجب أن يقدم في كل موسم رمضاني

السعدون: الدراما اإلذاعية مازالت بخير وفي أيٍد أمينة

منح النجمة الحسناء بينيلوب كروز 
الجائزة الوطنية اإلسبانية لألفالم
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نادية المالح في 
عمل مسرحي جديد

في  الــمــالح  نــاديــة  والفنانة  الشاعرة  تــشــارك 
“الدنيا  الكوميدية  االجتماعية  المسرحية 
والمخرج  المنتج  سيعرضها  الــتــي  مقلوبة” 
األضحى  عيد  أيــام  خــالل  العويناتي  حسين 
قاعة  عــلــى  الفنانين  مــن  نخبة  مــع  الــمــبــارك 

ستايل بمجمع الريف بمدينة حمد.
 وكان آخر عمل فني شاركت به المالح فيلم 
“إسعاف” من سيناريو وإخراج فتحية ناصر، 
ــمــاجــد، وشريفة  ال ــرويــن وعــقــيــل  ب وتــمــثــيــل 
طالب، وفتحية ناصر، ومحمود أنور، وعلياء 
مــحــمــد صــالــح، وتــصــويــر وإضـــــاءة محمود 
الفيلم  عرض  وتم  المختار،  وسعيد  عبدهللا، 
في  السينمائي  بشغف”  “صنع  مهرجان  فــي 
أبريل الماضي، كما أن آخر عمل أدبي للمالح 

كان رواية “بال وجه”. 
داريــن  فــي مهرجان  أيضا  الــمــالح  وشــاركــت 
ــاء والـــكـــتـــاب، ولــهــا  ــ ــ ضــمــن وفـــد أســــرة األدب
حضور كبير في مختلف الفعاليات واألنشطة 

الثقافية والفنية.

فازت أخيرًا النجمة بينيلوب كروز بالجائزة الوطنية 
منحتها  حيث   ،2022 للعام  لــأفــالم  اإلسبانية 

لجنة التحكيم، هذه الجائزة البالغة قيمتها 30 
المليء   2021 العام  بعد  باإلجماع  يــورو،  ألف 
االعتبار  فــي  األخــذ  مــع  الــدولــيــة،  بنجاحاتها 
فنانة  أول  الماضي  العام  في  أصبحت  أنها 
مهرجان  في  “فولبي”  بكأس  تفوز  إسبانية 
الرابع  ترشيحها  إلــى  باإلضافة  البندقية، 
لجوائز األوسكار، األمر الذي رفع مكانتها 

في  تــرشــيــحــًا  إســبــانــيــة  ممثلة  كــأكــثــر 
التاريخ.

مسيرة  التحكيم  لجنة  ووصــفــت 
السينمائية  الــحــســنــاء  الــنــجــمــة 
أيضًا  مشيرة  استثنائية،  بأنها 
إلــى جــوائــز مثل جــائــزة أفضل 

أداء نسائي في مهرجان كان، عن 
ممثلة  ألفضل  وأوســكــار   ،Volver فيلم 
مــســاعــدة، وجـــائـــزة ســيــزار الــفــخــريــة، 

San Se� ــزة دونــوســتــيــا فــي  وجــائ
من   Goya ــز  ــوائـ و3جـ  ،bastian

ترشيحها  تم  ترشيحًا   13 أصل 
ــرار لــجــنــة  ــ ــقـ ــ لــــهــــا. ووفـــــقـــــًا لـ

الممثلة  تــعــتــبــر  الــتــحــكــيــم، 
المرئيين  الــرؤســاء  إحــدى 

مما  الــتــســعــيــنــات،  لجيل 
السينما  تجديد  يعني 

الـــوطـــنـــيـــة، كــمــا أنــهــا 
تــشــكــل جـــــــزءًا مــن 

األفــــالم الــرمــزيــة 
حققت  الـــتـــي 

حـــــضـــــورًا 
عالميًا.
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أعلن مصرف البحرين المركزي أنه 
تمـــت تغطية اإلصـــدار رقم 1919 
مـــن أذونـــات الخزانـــة الحكومية 
األسبوعية التي يصدرها مصرف 
عـــن  نيابـــة  المركـــزي  البحريـــن 

حكومة مملكة البحرين.
 70 اإلصـــدار  هـــذا  قيمـــة  وتبلـــغ 
لفتـــرة  بحرينـــي  دينـــار  مليـــون 
اســـتحقاق 91 يوًما تبدأ فــــي 29 
 28 فـــي  وتنتهـــي   2022 يونيـــو 
سبتمبر 2022، كما بلغ معدل سعر 

الفائدة على هـــذه األذونات 3.74 
% مقارنة بســـعر الفائدة 3.47 % 
لإلصدار السابق بتاريخ 22 يونيو 

 .2022
وبلغ معدل ســـعر الخصم 99.063 
% وتم قبول أقل ســـعر للمشاركة 
بواقـــع 99.999 % علًمـــا أنه تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 100 %.
كما بلـــغ الرصيـــد القائـــم ألذونات 
الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 

2.010 مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

قال عضو مجلس التنمية االقتصادية 
فـــي البحريـــن خالـــد علي األميـــن، إن 
الرئيـــس  بزيـــارة  ترحـــب  البحريـــن 
المصري عبد الفتاح السيســـي، واصًفا 
إياها بأنها تاريخية ومهمة. تجسد   ما  
 تشـــهده   العالقات   المصرية   البحرينية 
المصريـــة    من   تقدم،    وترســـخ   لمســـار  
 تطوير   العالقـــات   الثنائية   بين   البلدين  
 خـــالل   الفتـــرة   القادمـــة   فـــي   كافـــة  
 المجـــاالت،    وذلـــك   في   إطـــار   مصلحة  
 البلديـــن   والشـــعبين   الشـــقيقين،    وفي  
المتميـــزة  التاريخيـــة   ظـــل   العالقـــة 
االحتـــرام    المتبادلـــة   بيـــن   ونوايـــا 

 البلدين  . 
التنميـــة  مجلـــس  عضـــو  وأشـــاد 
االقتصاديـــة بعمـــق ومتانـــة العالقات 
األخويـــة والتاريخيـــة العريقـــة التـــي 
بجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  تجمـــع 
مصر العربية الشـــقيقة، مؤكًدا حرص 

القطـــاع الخـــاص على االســـتفادة من 
عمق وخصوصية العالقة بين البلدين 
ومـــا يوفـــره ذلـــك مـــن أرضيـــة صلبة 
تخـــدم عالقات الشـــراكة بيـــن القطاع 
الخـــاص فـــي البحرين ومصـــر خاصة 
فـــي ظـــل وجـــود فـــرص وإمكانيـــات 
تشـــجع علـــى ذلـــك، داعًيا إلـــى أهمية 

المبـــادالت  حجـــم  بمعـــدل  االرتقـــاء 
البلديـــن  بيـــن  القائمـــة  التجاريـــة 
الشـــقيقين. تتميز العالقات بين مصر 
والبحرين، باالستقرار واألخوة، حيث 
تنطلـــق القاهـــرة والمنامـــة مـــن رؤيـــة 
موحـــدة إزاء قضايـــا المنطقـــة وهناك 
عالقـــات اقتصادية وسياســـية متينة 
علـــي  البلديـــن وعالقـــة مميـــزة  بيـــن 
التقـــارب  وإن  الحـــدود.  أرقـــى وأبعـــد 
والتعاون بين البلدين الشـــقيقين يشمل 
جميـــع القطاعات دون اســـتثناء تحقيقا 
لتطلعـــات ورؤى جاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة ملك مملكـــة البحرين  
المعظـــم  وأخيـــه فخامـــة الرئيـــس عبـــد 
الفتاح السيســـي رئيـــس جمهورية مصر 
العربية، فإن مملكة البحرين تتطلع دائما 
لتعظيـــم التعـــاون معهـــا فـــي كل مـــا من 
شأنه مصلحة شـــعبي البلدين الشقيقين 

وخصوًصا الشأن االقتصادي. 

مؤكًدا حرص القطاع الخاص على االستفادة من الخصوصية بين البلدين

األمين: زيارة السيسي ترسخ تطوير   العالقات بكافة المجاالت
  أعلنـــت شـــركة البحرين الوطنيـــة للتأمين 
)bni(، وشـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأمين 
البحريـــن  وجمعيـــة   ،)bnl( الحيـــاة  علـــى 
لتنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
عـــن توقيـــع مذكـــرة تفاهم ثالثيـــة لتقديم 
للشـــركات  مخصصـــة  تأمينيـــة  حلـــول 
الناشـــئة، والتـــي تحفيزهم علـــى النمو في 

بيئة عمل صحية. 
وحضر التوقيع ُكالً من النائب أحمد صباح 
الســـلوم رئيـــس جمعيـــة البحريـــن لتنميـــة 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة، وإيمان 
مجلـــي الرئيس التنفيذي لشـــركة البحرين 
الوطنية للتأمين، و إيناس أسيري الرئيس 
التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين 

على الحياة.
وقالـــت مجلـــي “إّن هـــذه المبـــادرة تأتـــي 
بالتماشـــي مع أحد األهداف االستراتيجية 
لشـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأمين ورؤية 
مملكـــة البحرين 2030، والمتمثلة في دعم 

الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة واإلسهام 
فـــي زيادة فرص نجـــاح تجربتهم الريادية 
عبـــر مشـــاريعهم الخاصة، مما لـــه أثر كبير 

في تطوير المناخ الريادي في البحرين”.
وقالـــت أســـيري “يســـعدني توقيـــع مذكرة 
لتنميـــة  البحريـــن  جمعيـــة  مـــع  التفاهـــم 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، حيث 
تأتـــي هذه المبـــادرة إلى جانـــب حزمة من 
المبـــادرات والخدمات التي تقدمها شـــركة 
البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن علـــى الحيـــاة 

والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات  لدعـــم 
لتغطي جميـــع احتياجاتهـــم التأمينية في 

مجال الرعاية الصحية”. 
وكمـــا أشـــاد النائـــب الســـلوم بالدعـــم الذي 
تقدمـــه شـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأمين 
وشـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن على 
االقتصـــاد  وتنميـــة  تقويـــة  فـــي  الحيـــاة 
الوطني ومواكبة الرؤية االقتصادية 2030 
لمملكة البحرين عبر دعم قطاع الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال.

بين “bni” و”bnl” وجمعية “تنمية الصغيرة والمتوسطة”

توقيع تفاهمات ثالثية لتقديم حلول تأمينية للشركات الناشئة
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خالد األمين

“الوطني” يعلن الفائزين بالحملة الترويجية على قروض السيارات
5 محظوظين ينال كل منهم جائزة نقدية قدرها ألف دينار

أعلن بنك البحرين الوطني عن 
الفائزين في الحملة الترويجية 
والتي  السيارات  قــروض  على 
 12 من  الفترة  خــالل  استمرت 
2022م،  2 يونيو  إبريل وحتى 
السحب  مراسم  أجريت  حيث 
يونيو   14 يــوم  الــفــائــزيــن  على 
ممثل  بحضور  وذلــك  الــجــاري، 
والتجارة  الصناعة  وزارة  عــن 
الداخلي  المدقق  إلى  باإلضافة 

للبنك.
وفي ظل استمرار بنك البحرين 
ــــي بـــتـــقـــديـــم الـــحـــلـــول  ــن ــــوطــ ال
احتياجات  لتلبية  التمويلية 
عمالئه، فإن الحملة الترويجية 
تعتبر  الــســيــارات  قـــروض  على 
ــعــديــد مـــن الــحــمــالت  إحــــدى ال
ــبــنــك إطــالقــهــا  الـــتـــي يـــهـــدف ال
هذا العام. وقد تم اإلعالن عن 
خمسة فائزين في هذه الحملة 
وهـــــم فـــاطـــمـــة عـــبـــدهللا عــلــي 
وحسين  عظيم  محمد  ونــديــم 
أحمد خميس  وعلي  أحمدعلي 
حيث  عبدهللا،  جمال  وعبدهللا 
حــصــل كــل مــنــهــم عــلــى جــائــزة 
ديــنــار   1,000 ــا  قـــدرهـ نــقــديــة 

بحريني.
وخــــالل فــتــرة الــحــمــلــة، حصل 
على  للحصول  تقدم  عميل  كل 
قـــرض تــمــويــل لـــشـــراء ســيــارة 
عــلــى تـــذكـــرة واحــــــدة تــؤهــلــه 
الفوز  وفرصة  السحب  لدخول 
 1,000 بقيمة  نــقــديــة  بــجــائــزة 
بنك  يوفر  كما  بحريني.  دينار 
تسهيالت  الــوطــنــي  الــبــحــريــن 
تمويلية على قروض السيارات 
دفعة  تسليم  إلى  الحاجة  دون 
تحويل  إلزامية  ودون  مقدمة 
الراتب.باإلضافة إلى ذلك، فإن 
تفضيلية  أســعــار  يــقــدم  الــبــنــك 
ــدم احــتــســاب  ــ لـــلـــفـــوائـــد مــــع عـ
الراغبين  للعمالء  إدارية  رسوم 

أو  الهايبرد  سيارات  شــراء  في 
الكهربائية.

الوطني  الــبــحــريــن  بــنــك  ونــظــم 
ــة لـــالحـــتـــفـــال  ــاصــ ــيـــة خــ ــالـ ــعـ فـ
ــن بــحــمــلــة قــــروض  ــزيـ ــائـ ــفـ ــالـ بـ
ــرع مــجــمــع  ــ ــارات فــــي فـ ــيــ ــســ ــ ال
 25 بتاريخ  المنامة  السيف في 
ممثلين  بحضور  وذلــك  يونيو، 

من البنك، حيث عبروا الفائزين 
ــم وامـــتـــنـــانـــهـــم  ــهـ ــادتـ ــعـ عــــن سـ

بالجائزة. 
ويحرص بنك البحرين الوطني 
واسعة  مجموعة  تقديم  على 
من الحلول التمويلية التي تركز 
على تلبية تطلعات العمالء بما 
يكون  بأن  التزامه  مع  يتماشى 

أقرب لهم.
ــروض  ــن قـ لــمــعــرفــة الـــمـــزيـــد عـ
البحرين  بــنــك  مــن  الــســيــارات 
الــوطــنــي، بــإمــكــانــكــم االتــصــال 
 ،17214433 رقــم  هــاتــف  على 
ــارة الــمــوقــع االلــكــتــرونــي  ــ أو زي
أو   ،www.nbbonline.com

زيارة أي من فروع البنك.

أكد الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
وزير المالية واالقتصاد الوطني رئيس 
مجلس احتياطي األجيال القادمة على 
المكانـــة المهمة والـــدور المحوري الذي 
يضطلـــع به صندوق احتياطي األجيال 
القادمـــة فـــي دعـــم المســـيرة التنمويـــة 
الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ملـــك البـــالد المعظم حفظـــه هللا ورعاه 
ومتابعـــة صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.
احتياطـــي  صنـــدوق  أن  إلـــى  ونـــوه 
األجيـــال القادمة قـــد تمكن من تحقيق 
فـــي  اإليجابيـــة  النتائـــج  مـــن  المزيـــد 
رغـــم  االســـتثمارية  األصـــول  مختلـــف 
االقتصاديـــة،  والتطـــورات  التحديـــات 

الجميـــع  بتكاتـــف  أنـــه  مؤكـــدًا معاليـــه 
الشـــابة  الوطنيـــة  الكـــوادر  وبكفـــاءة 
فـــي الجهـــاز اإلداري والفنـــي للصندوق 
ســـتتحقق جميـــع األولويـــات والخطط 
اإلســـتراتيجية للصندوق بما يسهم في 
تنويـــع المحفظة االســـتثمارية الخاصة 

به وإدارة المخاطر.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد  كمـــا 
الوطنـــي أن مجلس احتياطي األجيال 
القادمـــة ســـيواصل أداء مهامـــه نحـــو 
تحقيق مزيد من اإلنجازات والتطلعات 
المنشـــودة لصالـــح مســـتقبل األجيـــال 
القادمة، من خالل االســـتمرار في رصد 
المســـتجدات والتطـــورات االقتصادية 
والسياســـية، واالســـتفادة مـــن الفـــرص 
المتواجدة في االســـواق باإلضافة إلى 
مراقبـــة توزيع أصول المحفظة وإعادة 
توقعـــات  مـــع  يتناســـب  بمـــا  تشـــكيلها 

الوضـــع االقتصادي العالمـــي في الفترة 
المجلـــس  ســـيواصل  حيـــث  المقبلـــة، 
جهوده تحقيقًا لنمو واستدامة األصول 

لألجيال القادمة. 
وأعرب وزير المالية واالقتصاد الوطني 
عن شـــكره وتقديره ألعضـــاء المجلس 
والفريـــق التنفيـــذي بجهـــاز احتياطـــي 
األجيـــال القادمـــة علـــى مـــا بذلـــوه من 
جهـــود مخلصـــة وحثيثـــة أســـهمت في 
تحقيق هـــذه النتائج المالية اإليجابية، 

متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
الرئيـــس  الســـياق، صـــرح  هـــذا   وفـــي 
التنفيـــذي لجهـــاز احتياطـــي األجيـــال 
القادمـــة الشـــيخ علـــي بـــن ســـلمان آل 
خليفة بأن النتائج المالية للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديســـمبر 2021، أكدت 
بـــأن الصنـــدوق قـــد تمكن من تســـجيل 
ارتفاع في أصوله بمعدل 20.4 % على 

أساس ســـنوي لتصل قيمتها اإلجمالية 
إلـــى 626.9 مليـــون دوالر أميركي، كما 
ســـجل عائدًا إيجابيًا على االستثمارات 
بنســـبة 10.4 % ومتوســـط عائـــد على 

مدى 5 سنوات بنسبة 7.4 %. 
كمـــا أفـــاد بـــأن النتائـــج الماليـــة للســـنة 
المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 2021 
أظهـــرت تحقيـــق إجمالي دخل شـــامل 
أميركـــي،  دوالر  مليـــون   50.8 بقيمـــة 
حيـــث أكـــدت البيانات الماليـــة النهائية 
المدققـــة من قبل ديوان الرقابة المالية 
الماليـــة  البيانـــات  أن  علـــى  واإلداريـــة 
ظهـــرت بصـــورة عادلـــة فـــي الجوانـــب 
الجوهريـــة والمركز المالـــي الحتياطي 
األجيـــال القادمـــة والتدفقـــات النقدية 
خـــالل الســـنة المالية المذكـــورة، وذلك 
وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية.

المنامة - بنا

ارتفاع اصول صندوق احتياطي األجيال 20.4 %
بلغ نحو 626.9 مليون دوالر

50.8
إجمالي أرباح السنة 
والدخل الشامل اآلخر

مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2021

مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2021

أصول تحت اإلدارةالعائد السنوي

626.9

إجمالي األرباح والدخل الشامل اآلخر 
(بالدوالر األمريكي)

نسبة العائد 
على االستثمارات
 لسنة 2021

10.4%USD
50.8m

USD
43.9m 

2021 2020

إجمالي األصول تحت اإلدارة 
(بالدوالر األمريكي)

20.4%USD
626.9m

USD
520.9m 

2021 2020

معدل نمو األصول
 على أساس سنوي 

www.mofne.gov.bh@bahrainmofne

10.4%

ارتفاع اصول صندوق احتياطي األجيال القادمة
 بمعدل 20.4% ليصل 626.9 مليون دوالر أمريكي



“باس” تحتفي بالموظفين المكملين لبرنامج التطوير اإلداري
استضافت شـــركة خدمات مطار البحرين 
الذيـــن  الموظفيـــن  تكريـــم  “بـــاس” حفـــل 
أكملـــوا برنامج التطوير اإلداري لدى معهد 

إكسلنس لحلول التدريب. 
وأقيمت مراســـم الحفل في المقر الرئيس 
 ،2022 13 يونيـــو  بـــاس بتاريـــخ  لشـــركة 
بحضور الرئيـــس التنفيـــذي محمد خليل، 
وأعضاء فريق اإلدارة ومنتســـبي الشركة 

ممن شاركوا في البرنامج.
المعتمـــد  التدريبـــي  البرنامـــج  وســـاهم 
والصـــادر مـــن المملكـــة المتحـــدة، بتمكين 
الموظفيـــن من اكتســـاب وصقل مهاراتهم 

القيادية في مجاالت عملهم المختلفة. 
وبعـــد إتمام فتـــرة التدريب التـــي امتدت 
17 موظفـــا مـــن قســـم  ألســـبوعين، حـــاز 
الشـــحن وســـاحة المطار والورشـــة وقسم 
الصيانة واألمن وعدد من أقســـام الشركة، 
علـــى شـــهادة إكمـــال البرنامـــج بنجاح من 

خالل مشـــاركتهم في الجلسات التدريبية 
المنعقدة بشكل حضوري وعن ُبعد.

 10 علـــى  التدريبـــي  البرنامـــج  واشـــتمل 
حـــل  فـــن  حـــول:  رئيســـة  موضوعـــات 
المشـــكالت واتخـــاذ القـــرارات المناِســـبة، 
والتفكير النقدي، وحول مهارات المشرف 
المتمـــرس، ومهارات التعامل مع اآلخرين، 

باإلضافـــة إلى مهـــارات التواصل الكتابي، 
والتدريـــب والتوجيـــه، وفـــن التعامـــل مع 
الطبـــاع  ذوي  مـــع  والتعامـــل  الشـــكاوى، 
الصعبـــة، وتحفيز القوى العاملـــة، وكيفية 
بنـــاء عالقـــات ُمميـــزة للنجـــاح فـــي مكان 

العمل.
وبهذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس التنفيذي 

لشـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن “بـــاس” 
محمد خليل “يســـرنا تهنئـــة جميع أعضاء 
فريـــق العمـــل مـــن الذيـــن أكملـــوا برنامـــج 
دائًمـــا  نســـعى  ونحـــن  اإلداري،  التطويـــر 
إلتاحة برامج التعلُّـــم والتطوير المختلفة 
للموظفين، حيث تتيح لنا تعزيز مهاراتهم 
وآفـــاق  مســـتويات  إلـــى  بهـــا  واالرتقـــاء 
جديـــدة. ونواصـــل كذلـــك تزويـــد جميـــع 
بمســـيرتهم  للتميـــز  بالفـــرص  موظفينـــا 
المهنيـــة في الشـــركة، وذلك مـــع إعدادهم 
لتوّلي المســـؤوليات واألدوار القيادية في 

جميع مجاالت العمل”.
وُيعـــد برنامج التطويـــر اإلداري عبارة عن 
برنامـــج ُمصمـــم لدعـــم المشـــرفين الجدد 
تحفيـــز  مـــن  لتمكينهـــم  الخبـــرة  وذوي 
أعضـــاء ِفرق العمل ورفع مســـتوى أدائهم 
وإنتاجيتهـــم من خالل القيـــادة الميدانية 

الصحيحة.

قـــال أصحاب مخابز آلية في البحرين إن 
قطاع المخابز يعيش أصعب مراحله على 
اإلطالق وإن القطاع مهدد بالشـــلل، ما لم 
يكـــن هناك تدخل حكومـــي لمراجعة آلية 
دعم وتثبيت ســـعر “الروتي” و”السليس” 
و”الخبـــز اللبناني” عند 100 فلس والمتبع 

منذ 50 عاًما.
وتدعم البحرين الخبز عبر تثبيت أسعاره 
في السوق المحلية عند 100 فلس، وذلك 
منذ سبعينيات القرن الماضي عبر تقديم 
الطحين والكيروســـين بأســـعار مدعومة 
للمخابز الشـــعبية والمخابـــز اآللية، حيث 
إلـــى  الطحيـــن  تكلفـــة  نســـبة  تضاءلـــت 
إجمالي تكلفة المنتجات المدعومة لنحو 

17 %، بحسب أصحاب مخابز.
الماضيـــة  الســـنوات  خـــالل  وارتفعـــت 
أســـعار الزيـــوت بشـــكل كبيـــر إلـــى جانب 
والكهربـــاء  النقـــل  وأســـعار  المحســـنات 
والمعـــدات وأجور العمال، والتي تشـــكل 
معظم تكاليـــف إنتاج الخبـــز، دون تغيير 
علـــى  المفروضـــة  الخبـــز  تســـعيرة  فـــي 

المخابز.
وتقـــدم الحكومـــة ســـعر كيـــس الدقيـــق 
للمخابز بســـعر دينارين مقارنة مع القيمة 
10 دنانيـــر،  إلـــى  التـــي تصـــل  الســـوقية 
فـــي حيـــن تطالب مخابـــز بأال تـــزود بهذا 
الطحين واعتماد الســـوق المفتوح إذا لم 

تكن هناك حزمة دعم منصفة.
وقـــال أحـــد أصحـــاب المخابـــز إن تكلفة 
إنتاج كيس الروتي تبلغ نحو 135 فلًســـا، 
أي أن المخابز تبيعه بخسارة، في حين أن 
الخســـارة تبلغ في الخبز اللبناني نحو 25 
فلًســـا. وكانت المخابز تعتمد على تغطية 
الخســـائر عبر بيع المنتجات األخرى مثل 
الكعـــك والمخبـــوزات ولكـــن اإلقبال على 

المخابـــز لشـــراء هـــذه المنتجـــات تراجـــع 
بشكل كبير خالل السنوات الماضية، مما 

فاقم أوضاع المخابز.

إغالق 7 مخابز

وقـــال أحد العاملين في القطاع إن قرابة 
7 مخابـــز علـــى األقـــل أغلقـــت أبوابهـــا أو 
على وشـــك اإلغالق في حيـــن أن بعضها 
قلـــص نشـــاطه وركـــز أعمالـــه بعيـــدًا عـــن 
الخبـــز، وأن عـــددا متزايـــدا يواجـــه نفس 
المصير مع تفاقم المديونيات التي وصل 

بعضها للمحاكم. 
وأكد أصحاب مخابز  أن السوق المحلية 
معـــروض  فـــي  انخفاًضـــا  تشـــهد  بـــدأت 
الخبز اللبناني والروتـــي المدعوم مقارنة 
عـــزوف  مـــع  الماضيـــة،  الســـنوات  مـــع 
المســـتثمرين مـــن القطـــاع الـــذي يشـــهد 

خسائر متفاقمة.
وأشـــاروا إلـــى أن وضع المخابـــز المتردي 
ظـــل معلًقا ألعـــوام دون أن يتـــم معالجة 

الوضـــع، واالكتفـــاء بالمســـكنات، حيث ال 
يشـــكل دعم الطحين ودعم الكيروســـين 
األخـــرى  التكاليـــف  مـــن  تذكـــر  نســـبة 
المزايـــدة. وقـــال أحـــد المســـتثمرين في 
القطـــاع إنـــه مديـــون بمبالـــغ كبيـــرة بعـــد 
اســـتثمارات ضخها في أحد المخابز وأن 

الديون تطارده.

أقدم مخبز.. خردة

وقال نبيل صباح والذي كان يملك مخبز 
األشـــقاء وهو مـــن أقدم مخابـــز البحرين 
منـــذ 1968 القـــرن الماضـــي فـــي مدينـــة 
عيسى، إنه اضطر إلى إغالق المخبز قبل 
نحـــو أربعـــة أشـــهر بعـــد أربعة أعـــوام من 
الخســـائر القاســـية. وأضاف أن عدًدا من 
المخابز أغلق وعـــدًدا منها معروض للبيع 
دون وجـــود مشـــتري، متوقعـــًا اســـتمرار 
سلســـلة اإلغالقـــات فـــي ظـــل الظـــروف 

الراهنة، إذا لم يتم إيجاد حلول.
وأشـــار إلـــى أنه اضطـــر إلى بيـــع 3 أفران 
قيمتها  تســـاوي 120 ألـــف دينار كخردة، 

وذلـــك عبـــر تفكيكهـــا وتقطيعهـــا، وذلـــك 
بمبلـــغ زهيـــد جدًا حيـــث كانت الخســـارة 
كبيرة وشبه كاملة لألصول، عدا الخسارة 

التشغيلية طوال السنوات الماضية.
وبيـــن صاحـــب مخبـــز األشـــقاء، أنـــه إلى 
الخبـــز  منتجـــات  فـــي  الخســـائر  جانـــب 
المدعومـــة، فـــإن المخابز شـــهدت تراجعا 
كبيـــرا فـــي مبيعـــات الحلويـــات والكعـــك 
لصالـــح المحـــالت الجديـــدة مـــن خـــارج 
قطاع المخابز والمنتشـــرة في المجمعات 

وتغيرت عادات الناس االستهالكية.
وأوضح أن أسعار المواد األولية الداخلة 
فـــي صناعـــة المخبوزات ارتفعت بشـــكل 
جنوني، حيث ارتفع ســـعر كارتون الزبدة 
مـــن 28 إلـــى 54 دينـــاًرا وارتفعت عبوات 

الزيت من 3 إلى 12 ديناًرا.

باعه بـ 5 آالف دينار

إلـــى ذلـــك، قـــال إبراهيم الجـــودر والذي 
أسس مخبز “الطازج” اآللي في منتصف 

التســـعينيات إنه اســـتثمر فيه نحو 200 
ألف دينـــار، وإنه اضطر إلـــى بيع المخبز 
قبـــل نحـــو عاميـــن بســـعر 5 آالف دينـــار 
فقط، مشـــيرًا إلـــى أن الكثير من المخابز 
أغلقت والكثير منها ينتظره هذا المصير 

ما لم يتم إيجاد حل دائم.
وقال الجودر “كل عام كنت أخســـر نحو 
8 إلـــى 15 ألـــف خـــالل األربـــع الســـنوات 

الماضية”.
وتســـاءل هـــل يعقـــل أن يتم بيـــع الخبز 
بســـعر 100 فلـــس منذ الســـبعينيات في 
الخســـائر؟،  تتكبـــد  المخابـــز  أن  حيـــن 
موضحا أن دوال تقدم دعًما أكبر للمخابز 
مثـــل المملكـــة العربية الســـعودية والتي 
يباع فيها كيس الخبز بســـعر 200 فلس، 
حيـــث يقـــدم دعـــم للكهربـــاء واألراضي 
وغيرها من التكاليف األساســـية، عالوة 
علـــى ذلك فإن هامش الســـعر الذي تبيع 
بـــه المخابز  منتجاتها أفضل منه مقارنة 

مع البحرين.

وأوضـــح الجـــودر أنه يجب دراســـة آلية 
الدعـــم الحاليـــة، وإال فإن عـــدًدا متزايًدا 

من المخابز سيضطر إلى اإلغالق.
وأشـــار إلى أنه خالل الســـنوات الماضية 
طـــرأت زيـــادات كبيـــرة فـــي التكاليـــف، 
حتـــى على مســـتوى العمالـــة، حيث في 
الســـابق كان عامل التوصيل يســـتلم 50 
للبـــرادات اآلن  دينـــاًرا لتوصيـــل الخبـــز 
يطلـــب  150 دينـــاًرا إلى جانـــب اإليجار 
دينـــار   1700 تبلـــغ  والتـــي  والكهربـــاء 
وتكاليف تســـكين العمال التـــي ارتفعت 

أيضا.
وتابـــع “كنـــا نبيـــع كيـــس الخبـــز اللبناني 
بخســـارة 25 فلًســـا، ولـــو اســـتمر الوضع 
فـــإن المخابـــز ســـتغلق ولن يكـــون هناك 

سوى الخبز الشعبي”.
بعـــض  إن  مخابـــز،  أصحـــاب  ويقـــول 
قطـــاع  فـــي  المســـتثمرين  البحرينييـــن 
المخابـــز هجـــروا القطاع من خـــالل بيع 

مخابزهم أو تأجيرها ألجانب.

كيس “الروتي” يكلف المخابز 135 فلًسا وتبيعه بـ 100 فلس
توقع إغالق مزيد من المخابز اآللية مع ارتفاع حجم المديونية
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علي الفردان

معروض “الروتي” 
و“الخبز اللبناني” 

و“السليس” 
المدعوم مهدد

المخــابــز 
البحــرينيــة تتـرّنــح 
و“الـرغيــف” فـي 

خطــر

 سعر الطحين
ال يشكل سوى 

17 % من التكلفة 
اإلجمالية

خسائر فادحة 
للقطاع وسط 

سلسلة إغالقات

أقامـــت شـــركة يوســـف خليـــل 
المؤيـــد وأوالده مؤخـــًرا حفـــل 
احتفـــاالً  لموظفيهـــا  تكريـــم 
وتقديًرا في مشاركة الموظفين 
البحريـــن.  إنجـــاز  برامـــج  فـــي 
هـــذه  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
البرامـــج ســـاعدت فـــي تزويـــد 
والجامعـــات  المـــدارس  طـــالب 

يحتاجونهـــا  التـــي  بالمهـــارات 
ليكونوا جاهزين لســـوق العمل. 
تم تكريـــم أكثر مـــن 20 موظًفا 
مـــن قبل ألوك جوبتـــا - الرئيس 
التنفيـــذي لـــدى شـــركة يوســـف 
وهنـــا  وأوالده،  المؤيـــد  خليـــل 
سرواني، المديرة التنفيذية في 

إنجاز البحرين.

فنـــادق  مجموعـــة  أعلنـــت 
الخليج، الشـــركة الرائدة في 
قطاع الضيافة في البحرين، 
أمـــس عـــن تبرعهـــا لجمعيـــة 
المحفزيـــن البحرينيـــة لذوي 
اإلعاقـــة، كجزء مـــن التزامها 
بواجباتهـــا الخيريـــة وتقديم 
يد العون للجمعيات الخيرية 
البحرينية والمجتمع عموما. 
رئيـــس  التبـــرع  تســـلم  وقـــد 
جميـــل  الماليـــة  الشـــؤون 
ســـبت وأميـــن ســـر الجمعيـــة 

عبداألمير العرادي.
الرئيـــس  علـــق  وبـــدوره، 

التنفيذي للمجموعة جارفيلد 
جونز “نسعد دائما بتقديم يد 
العون للجمعيات والمنظمات 
الخيرية المحلية، األمر الذي 
فـــي تحســـين حيـــاة  يســـهم 

الفرد ومن ثم المجتمع”.
يذكـــر أن جمعيـــة المحفزيـــن 
البحرينية لذوي اإلعاقة هي 
جمعيـــة خيريـــة غيـــر ربحية 
وتحفيـــز  لتشـــجيع  تســـعى 
اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
ظروفهـــم  منعتهـــم  الذيـــن 
مواصلـــة  مـــن  الصحيـــة 

التعليم.

“يوسف المؤيد وأوالده” تكّرم موظفيها

“فنادق الخليج” تتبرع لجمعية 
المحفزين البحرينية لذوي اإلعاقة

وكيل “الصناعة”: تنمية القطاع وتحفيزه كونه محركا مهما لالقتصاد

انطالق المؤتمر السنوي لليوم العالمي لـ “الصغيرة والمتوسطة”
الصناعـــة  وزارة  وكيـــل  افتتحـــت 
برعايـــة  الدوســـري،  إيمـــان  والتجـــارة 
وزير الصناعة والتجـــارة زايد الزياني، 
أعمال المؤتمر الســـنوي لليـــوم العالمي 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
بنســـخته العاشـــرة، الـــذي أقيـــم تحـــت 
شـــعار “االبتكار وريادة األعمال وتنمية 
المشروعات متناهية الصغر والصغيرة 
أخضـــر  اقتصـــاد  نحـــو  والمتوســـطة 
مســـتدام - بنـــاء المرونـــة بعـــد األزمة” 
المؤسســـات  جمعيـــة  تنظمـــه  والـــذي 
البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
بالتزامـــن مـــع االحتفـــال العالمـــي بهذه 
جمعيـــة  رئيـــس  بحضـــور  المناســـبة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
عبدالحســـن الديري بمشـــاركة عدد من 
الســـفراء وكبـــار المســـؤولين بالـــوزارة 

والجهات المعنية ورواد األعمال. 
إيمـــان  أكـــدت  المؤتمـــر  أعمـــال  وفـــي 
الدوســـري أن حكومة مملكـــة البحرين 
أولت ُجل اهتمامها بقطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة، حيـــث ارتكزت 
رؤية البحرين االقتصادية 2030، على 

االنتقـــال من اقتصـــاد قائم على الثروة 
النفطيـــة إلى اقتصاد منتج ومســـتدام 
قـــادر علـــى المنافســـة عالميـــا، إليجـــاد 
منـــاخ محفـــز للريـــادة واالبتـــكار بهدف 
تعزيـــز القـــدرة التنافســـية للمؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة. 
وفي إطار الســـعي لتطوير المؤسسات 
الناشـــئة ودفعهـــا نحـــو تحقيـــق مزيـــد 
مـــن النمـــو والتقـــدم لتعزيـــزا اإلنتاجية 
تشـــكيل  تـــم  المســـتدامة،  والتنميـــة 
مجلـــس “تنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
اليـــوم  أصبـــح  الـــذي  والمتوســـطة”، 
الجهـــود  لتوحيـــد  ناجحـــا  نموذجـــا 
الخطـــط  لوضـــع  المـــوارد  ومشـــاركة 
إلـــى  الهادفـــة  والبرامـــج  والمبـــادرات 
تنويـــع مصادر الدخل ودعـــم االقتصاد 
الوطنـــي؛ إذ تتضمـــن خطـــة المجلـــس 
5 محـــاور رئيســـة تتمثـــل في: تيســـير 
إلـــى  الوصـــول  وتســـهيل  التمويـــل، 
األعمـــال،  بيئـــة  وتبســـيط  األســـواق، 
االبتـــكار  المهـــارات، وتعزيـــز  وتطويـــر 
بهـــدف خلق قطاع محلي مســـتدام ذو 

طابع تنافسي وديناميكي. 

حيـــث تمكـــن المجلـــس ومنـــذ اعتمـــاد 
اســـتراتيجيته فـــي فبرايـــر 2018 مـــن 
تنفيـــذ 73 % مـــن مجمـــل المبـــادرات 
حتـــى نهايـــة 2021، األمر الذي يشـــكل 
دافعا للمضي قدما والسعي لتقديم كل 
ما يخـــدم قطاع المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة حرصا من وزارة الصناعة 
والتجارة وشـــركائها في المجلس على 
تنمية هذا القطاع وتحفيزه واستدامته 

كونه محركا مهًما لالقتصاد الوطني.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وتواصـــل 
االبتـــكار  لتعزيـــز  الراميـــة  مســـاعيها 

مركـــز  إنشـــاء  علـــى  تعمـــل  حيـــث 
البحريـــن لنقـــل التكنولوجيـــا واالبتكار 
بالتعاون مع جامعة البحرين، تشـــجيعا 
الفعـــال  واإلنفـــاذ  والتطويـــر  للبحـــث 
لحمايـــة  الفكريـــة  الملكيـــة  لحقـــوق 
حقـــوق األكاديمييـــن والباحثيـــن بغية 
للمخترعيـــن  المالـــي  العائـــد  توفيـــر 
واالســـتغالل التجـــاري لنتائـــج البحـــث 
العلمـــي وترخيـــص التكنولوجيا ونقلها 
أفضـــل  بحســـب  وذلـــك  لألســـواق، 
بهـــذا  المتبعـــة  العالميـــة  الممارســـات 

الشأن. 
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رأى رئيس جمعية المقاولين البحرينية، خلف حجير، أن بعض المقاولين أو المســتثمرين تراجعت ربحيتهم 
من إنشاء الوحدات السكنية نتيجة للغالء العالمي وارتفاع أسعار مواد البناء.

وركزت فقرة حديث الســـاعة االقتصادية في برنامج 
صحيفـــة “البـــاد” األســـبوعي “البحريـــن فـــي أرقـــام” 
والـــذي يبـــث مباشـــرة من قاعـــة التداول فـــي بورصة 
البحريـــن علـــى قضية تشـــغل الرأي العام بشـــكل كبير 
حيث شهدت السوق في الفترة الماضية ارتفاًعا كبيًرا 
في أســـعار مواد البناء والتي شـــملت أسعار األسمنت 
والخرسانة والحديد واألخشاب واألصباغ واأللمنيوم 
وغيرها من مواد البناء، مما انعكس بشـــكل كبير على 
تكلفـــة البناء خصوًصا الســـكن االجتماعي والذي يهم 

شريحة كبيرة من البحرينيين.
وعـــن قراءتـــه بشـــأن أســـعار مـــواد البناء في الســـوق 
المحليـــة وأســـباب االرتفـــاع األخيـــر، شـــرح حجير أن 
ارتفاع أســـعار مواد البنـــاء اختلف من مادة إلى أخرى 
باختاف نوعياتها، إذ إن األخشـــاب على سبيل المثال 

الـــدول المصدرة لها هي الواليـــات المتحدة األميركية 
والـــدول األوروبية وروســـيا ودول شـــرق آســـيا، مبيًنا 
أســـباب ارتفاع أســـعار األخشـــاب أنه بالفتـــرة األخيرة 
انتشـــرت سوســـة بالخشـــب في أميـــركا ممـــا أدى إلى 
الـــدول  لبعـــض  الحرائـــق  واجتيـــاح  اإلنتـــاج،  توقـــف 
األوروبيـــة والتـــي قضت علـــى إنتاج الخشـــب بأكمله، 
وإيقاف روســـيا لتصديرها نتيجـــة لدخولها في حرب 

مع أوكرانيا.
وأشار حجير إلى أن مملكة البحرين تستورد األخشاب 
مـــن شـــرق آســـيا، الفتـــا إلـــى أن الصين أوقفـــت خال 
جائحـــة كورونـــا العمـــل بمصانعهـــا، وعندمـــا اســـتأنف 
العمـــل بهـــذه المصانـــع قامـــت الصيـــن بتوقيـــع عقـــود 
طويلة المدى لحجز األخشـــاب في معظم دول شـــرق 

آسيا من أجل استمرارية مصانعها.
وتطـــرق إلـــى ارتفـــاع تكلفـــة الشـــحن بما مـــا يقارب 4 
مـــرات عمـــا كانـــت عليه قبـــل الجائحـــة، كمـــا ارتفعت 
أسعار الحديد بما يقارب 50 %، وكذلك صعدت أسعار 
األســـمدة، وجميـــع هذه العوامـــل التي تشـــمل جائحة 
كورونـــا وارتفاع األســـعار وزيادة تكلفة الشـــحن، أدت 
إلى ارتفاع أســـعار مـــواد البناء وال تزال مســـتمرة في 
ارتفاعهـــا، معرًبـــا عن أمله في مزيد مـــن المراقبة على 
التجار والمستوردين من قبل وزارة الصناعة والتجارة 
بشأن مواد البناء بهدف استقرار األسعار وعدم إخفاء 
بعـــض مواد البنـــاء لزيـــادة الفائدة، خصوًصـــا أن أزمة 

الغاء عالمية.
وبخصوص تأثير أســـعار البناء علـــى قطاع المقاوالت 
بعـــض  شـــهد  والـــذي  حالًيـــا  الســـوق  علـــى  والطلـــب 
رئيـــس جمعيـــة  أوضـــح  الجائحـــة،  بعـــد  االنتعـــاش 
فـــي  يرغـــب  المســـتثمر  أن  البحرينيـــة  المقاوليـــن 
تحقيـــق الربـــح، وفي الفتـــرة األخيـــرة أدى ارتفاع 
األســـعار إلـــى انخفـــاض الطلب في اإلنشـــاءات، 
رغـــم أن الوضع في مملكـــة البحرين هو أفضل 
مـــن دول أخـــرى، مضيًفا أنه قـــد يكون هنالك 
بـــطء في الطلب على اإلنشـــاء إال أنه أفضل 
مـــن دول أخرى، “وبصفتي عضًوا في اتحاد 
المقاوليـــن العربـــي أحضـــر اجتماعـــات وقد 
وصلت بعض الدول إلى نسبة 50 % في 
انخفـــاض الطلب على اإلنشـــاءات وفي 

مملكة البحرين وصلت نسبة االنخفاض إلى 20 أو 30 
% وبالتالـــي فإنـــه ال يزال هنالك نمـــو جيد في القطاع 

بالمملكة”.
وذكـــر أن الغاء وجائحة كورونـــا واألزمة العالمية في 
العـــام 2008 واألزمـــات العالمية األخرى باشـــك أثرت 

تأثير مباشر على المقاولين وعلى اإلنتاج.
وعن ســـبب كثرة الشكاوى حول مشـــكلة جودة البناء 
خصوًصـــا في المنـــازل والمشـــروعات التي تســـتهدف 
مزايا، تحدث حجير بداية عن برنامج مزايا بأن وزارة 
اإلســـكان طرحتـــه بالشـــراكة بيـــن القطاعيـــن الخاص 
والعام لتوفير الســـكن المائم لـــذوي الدخل المحدود، 
والمســـتفيد مـــن هـــذا البرنامج 3 مكونـــات وهم وزارة 
اإلســـكان والمســـتهلك )المواطن( الحاصـــل على قرض 
من وزارة اإلســـكان ببرنامج مزايا، والطرف الثالث هو 

المقاول أو المستثمر.
وتطرق الى قلة ربحية بعض المقاولين أو المستثمرين 
نتيجـــة للغـــاء وارتفـــاع أســـعار مـــواد البنـــاء مرجًحا 
اســـتخدامهم مواد بســـعر زهيد أو غير ذات جودة من 

أجل توفير األموال.
وذكر حجير أن وزارة اإلســـكان وضعت مبلغا ربما في 
هذه الفترة ال يغطي مصاريف إنشـــاء وحدات ســـكنية 
بجودة عالية، ناصًحا من يدخل في برنامج مزايا عليه 
أن يبدأ أوال بالحصول على موافقة من وزارة اإلسكان 

للدخول في برنامج مزايا، ويبدأ مع المقاول منذ بداية 
إنشـــاء الوحـــدة الســـكنية لضمـــان الجـــودة، وفي حال 
حـــدث اختاف يكـــون هو على علـــم ودراية أوال بأول 
ليســـتلم وحدة سكنية ســـليمة وال يحدث فيها مشاكل 
مســـتقبا، مشـــيًرا إلى أن المشـــكلة في بعض األحيان 
يتم اســـتام وحدة ســـكنية جاهزة قبل عـــام، ونتيجة 
بقائهـــا لفتـــرة طويلة فإنه تبـــدأ بعض المشـــاكل ومنها 
“التســـليكات”، لـــذا مـــن األفضل الســـتفادة المســـتهلك 
والمقاول وضع أساسيات وضمانات الستام وحدة ال 

يكون فيها مشاكل.
وعـــن لجوء بعض المســـتفيدين من برنامـــج مزايا إلى 
مقاوليـــن غير مرخصين أو عمالة ســـائبة ليســـت لديها 
الجودة، أكد حجير وجود مشـــكلة كبيرة وهي العمالة 
الســـائبة العاملة بســـوق المقـــاوالت وأحياًنا تكون غير 
مراقبـــة، الفًتـــا إلـــى من ليـــس لديه ســـجل تجـــاري أو 
مســـتأجر ســـجل تجـــاري أو أجنبي وال يهتـــم بالجودة 
إنمـــا اهتمامه بالربح، مشـــيرا إلى ضـــرورة اللجوء إلى 
شـــركات معروفة أو لديها مقاوالت أو شـــركة بحرينية 
علـــى األقـــل حتـــى عندمـــا تحدث مشـــكلة في إنشـــاء 

العقار يستطيع الشخص مقاضاتها.
وأكـــد أن أكثـــر المشـــاكل القائمـــة في إنشـــاء العقارات 
هـــي مـــع العمالة الســـائبة )الفـــري فيـــزا( والعاملين غير 

النظاميين بالسوق.

أكثر المشاكل القائمة في إنشاء العقارات هي مع العمالة السائبة 
ارتفاع تكلفة الشحن 4 مرات قبل الجائحة و50 % زيادة أسعار الحديد... حجير:
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الزميل علي الفردان مع خلف حجير

^توقع المستشـــار االســـتثماري، أســـامة معين، أن يشهد 
ســـهم شـــركة ألمنيـــوم البحرين )ألبـــا( مزيًدا من التـــداول في 
الفتـــرة المقبلة، مؤكًدا وجـــود حركة كبيرة على التداول على 
سهم الشركة في العام الجاري 2022. وذكر معين أن بورصة 
البحريـــن تحقـــق عوائد ســـنوية تتـــراوح ما بيـــن 4 إلى 5 %، 

وهذه نسبة غير مضمونة.
وركـــزت فقـــرة تحليـــل أداء بورصـــة البحريـــن  فـــي برنامـــج 
صحيفة “الباد” األســـبوعي “البحرين فـــي أرقام” والذي يبث 
مباشـــرة من قاعة التداول في بورصـــة البحرين على تحليل 

أداء البورصة في األسبوع الثالث من يونيو.
وعـــن تأثيـــر إعـــان شـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة عن 
دراســـة إدراج أسهم شـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( في السوق 
الســـعودي والذي شـــهد أصداء كبيرة، قال معين إنه تاريخًيا 
وبلغة المتداولين فإن أســـهم شركة ألبا كانت في انخفاضات 
دائمـــة، ولـــم يكن ســـهًما قوًيا لســـنوات عديدة، ولـــم يكن من 
األسهم المؤثرة بشكل كبير على حركة السوق، كما أن السهم 
ليـــس علـــى رأس مال الســـوق ألن ألبا جزء كبير من رأســـمال 
بورصة البحرين، إلى أن حدثت تطورات كبيرة جًدا في ألبا، 
وهـــذه التطـــورات مـــن ناحية مشـــروع خط الصهر الســـادس 
الجديد ومشـــروع لخط صهر ســـابع، والتي أدت إلى تبدأ ألبا 
فـــي تحقيق أرباح كبيـــرة جًدا في العام الماضي لم تشـــهدها 
خـــال عمرهـــا كله، لـــذا بدأ التداول على أســـهم الشـــركة ومع 

توزيع أرباح فبدأ التداول على سهم ألبا يزداد بشكل كبير.

وأضـــاف أن هنالـــك عاقـــة متوازيـــة ما بين ســـيولة الســـوق 
وســـيولة السهم والربحية في الســـهم وارتفاعاته، إذ نجد أن 
المســـتثمرين دائًما يتجهون إلى الســـوق عندمـــا يكون هنالك 
ســـيولة عالية، وهذه الســـيولة تحددها مجموعة من األســـهم 
خصوًصـــا فـــي بورصة البحرين ومنها حالًيا ســـهم ألبا، مؤكًدا 
وجود حركة كبيرة في سهم ألبا في العام الجاري، متوقًعا أن 

يشهد سهم ألبا مزيًدا من الحركة.
السوق  فــي  اإلدراج  إلــى  ألــبــا  اتــجــاه  أن  إلــى  ــار معين  وأشـ

الحركة  مــن  والمزيد  أكبر  سيولة  يمنحها  الــســعــودي، 
ويضخ المزيد من األموال إلى سهم ألبا بشكل كبير 

وبالتالي ينمو السهم بشكل مضطرد في السوقين 
ــعـــودي، والشــــك أن الــســوق  الــبــحــريــنــي والـــسـ

العربية  األســـواق  أقــوى  من  يعتبر  السعودي 
وهذا  والحركة  والحجم  السيولة  ناحية  من 
قوي  سهم  على  كبير  بشكل  إيــجــاًبــا  سيؤثر 

ألبا  كسهم  البحرين  بورصة  في 
الـــذي شــهــدنــاه منذ 

ــام الــمــاضــي  ــعـ الـ
واســـتـــمـــر في 
العام الجاري.
أن  وأضاف 

شركة ألبا 
تتجـــه 

اآلن إلـــى مشـــروع خـــط الصهـــر الســـابع وهـــذا أمر مهـــم جًدا 
للشركة لربحيتها وحركتها في البورصة.

وبخصوص أن قطاع البنوك يشكل ثقًا كبيًرا في البورصة، إذ 
شهدنا في اآلونة األخيرة أن االحتياطي الفيدرالي ومصرف 
البحريـــن المركزي رفعا الفائدة على الودائع والقروض وتأثير 
هـــذه الخطـــوة علـــى االســـتثمار في األســـهم وربحيـــة البنوك 

مستقبا؟
 أوضـــح معيـــن أن ارتفـــاع الفائـــدة يـــؤدي إلى أن 
األموال تزداد في البنوك وجزء منها يؤدي 
إلـــى التضخم، مشـــيًرا إلى أنـــه في حال 
كانـــت البورصـــة تحقق عوائد ســـنوية 
تتـــراوح مـــا بين 4 % إلـــى 5 % وهذه 
النســـبة غير مضمونة لوجود مخاطر، 
وارتفاع الفائدة إلى مســـتويات عالية 
فإنـــه من األفضل عـــدم المخاطرة في 
األســـهم وإبقـــاء الســـيولة فـــي البنوك 
علـــى  عبًئـــا  سيشـــكل  ممـــا 
ويشـــكل  البنـــك 
انخفاًضـــا  أيًضـــا 
الســـيولة  فـــي 
يجـــب  وهـــذا 
نتداركـــه  أن 
بشكل كبير، 

ويجـــب أن ترتفـــع الســـيولة فـــي البورصة بشـــكل يـــؤدي إلى 
أن المســـتثمر أيًضـــا يعتقـــد أن البورصة ال تـــزال هي الفرصة 
األفضـــل لتحقيق الربح، مبينـــا “أنه ال يجد في ارتفاع الفائدة 
ا في الكثير  أمًرا إيجابًيا بل يعتبره بشـــكل من األشـــكال سلبيًّ

من الحاالت”.
وبخصوص أن الشركات ستعلن نتائجها المالية وأرباحها للربع 
الثانـــي من العام الجاري، وتوقعاته لقراءة المســـتثمرين لهذه 
األرقام وانعكاسها على أداء البورصة، أوضح معين أن هنالك 
نوعيـــن من المســـتثمرين إذ إن هنالك عددا من المســـتثمرين 
يقرأ البورصة، وهم المحترفون من مدراء االستثمار ومدراء 
الحقائـــب الماليـــة يقـــرأون مـــا يحـــدث، وهنالـــك نوعـــان مـــن 
المســـتثمرين: إمـــا يقرأ بشـــكل تاريخي أو بالشـــكل الحرفي، 
الفًتا إلى أن هنالك الكثير من المســـتثمرين ال يقرأ ما يحدث 
فـــي البورصة وهذه المشـــكلة إذ إنه من الممكن أن تؤدي إلى 
نوبـــة خوف في حال حدوث أي أمر وبالتالي يحاول الهروب 
مـــن الســـوق وبالتالـــي يحصـــل هبـــوط كبيـــر أو يتـــم االتجاه 
لاســـتثمار في أحد األسهم لســـماع أخبار وبالتالي يرتفع هذا 
الســـهم ارتفـــاع غير حقيقـــي، ناصًحـــا الجميع بالقـــراءة وفي 
حـــال لـــم يقرأ فليتابع الشـــركات التي تدير األســـهم للحصول 
علـــى معلومـــات منها عـــن الســـوق أما االتجـــاه بـــدون قراءة 
فيشكل خطًرا على السوق وعلى المستثمر، ولكن هنالك عدد 
مـــن المســـتثمرين يرى أن لديـــه خبرة في الســـوق وبالتالي ال 

يقرأ، مختتًما حديثه بالقول إنه يفضل المستثمر الذي يقرأ.

5 % العـوائـد المحققــة فـي بورصـة البحـريـن سنوّيـًا
توقعات بزيادة التداول على أسهم “ألبا” ... معين:

خلف حجير

م
قا
ألر
4 مرات با

ارتفاع 
أسعار 
الشحن

50 % تقريًبا 
ارتفاع 
أسعار 
الحديد

4 إلى 5 % تقريًبا 
العوائد المحققة 

في بورصة 
البحرين سنوًيا
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أحمد مبارك يحصد 100 ألف دوالر من “لبشارة” لشهر مايو
70 فائًزا ينالون جوائز العيدية قيمتها 500 دوالر لكل منهم

كشــف بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن “بيتــك” عــن فــوز أحمــد مبــارك علــي 
بالجائزة الشــهرية الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دوالر أميركي ضمن ســحب 
حســاب التوفير االســتثماري المتوافق مع أحكام الشــريعة اإلســامية “لبشــارة”، 
وذلك لشهر مايو 2022. كما تم اإلعان عن حصول 70 فائزًا من فئة “عيالنا” على 

جوائز العيدية التي تبلغ قيمتها 500 دوالر أميركي لكل منهم.

جوائز  على  السحب  مراسم  وُأقيمت 
“لبشارة” عن ُبعد يوم األحد 12 يونيو 
2022، وذلك بالتماشي مع التوجيهات 
الــرســمــيــة الـــصـــادرة مــن ِقــبــل وزارة 
الصناعة والتجارة، وتم اإلعالن عن 
الشهرية،  بالجوائز  الفائزين  أسماء 
بقيمة  جــائــزة   20 تضمنت:  والــتــي 
دوالر،   20,000 بــلــغــت  ــيــة  إجــمــال
فئات  مــن  جــائــزة   40 إلــى  باإلضافة 
دوالر   500 بقيمة  الخاصة،  “لبشارة” 
“عيالنا”  لفئة  جــائــزة  و70  فــائــز،  لكل 
بمناسبة  دوالر   500 بقيمة 

عيد األضحى المبارك.
وقال رئيس الخدمات 
الــمــصــرفــيــة لــأفــراد 
التمويل  بيت  في 
الــــــكــــــويــــــتــــــي – 
الــــــبــــــحــــــريــــــن، 

الفائزين  جميع  “ُنهنئ  مشعل  حامد 
في سحب “لبشارة” لشهر مايو 2022 
وبـــاألخـــص الــفــائــز بــالــجــائــزة الــكــبــرى 
أحمد مبارك علي. كما يسرنا أن نعلن 
عن حصول 70 فائزًا من فئة “عيالنا” 
على جوائز العيدية والتي تم السحب 
وإننا  موعدها.  قبل  استثنائًيا  عليها 
الـــكـــرام عــلــى زيـــادة  نشجع عــمــالءنــا 
حساب  في  استثماراتهم  ومــدة  مبلغ 
فتح  على  الجميع  ونــحــث  “لــبــشــارة” 
حــســاب جــديــد عــبــر تــطــبــيــق “بــيــتــك 
جزيل” للصيرفة وإيداع ما ال يقل عن 
50 ديناًرا ليتأهلوا لدخول السحوبات 
الفائزين  لقائمة  واالنــضــمــام  الــقــادمــة 

المحظوظين معنا”.
ومن جهته، عبر أحمد مبارك علي عن 
سعادته بهذا الفوز بقوله: “لقد ُسررت 
على  بحصولي  علمت  عندما  كــثــيــًرا 
الجائزة الكبرى ضمن سحب “لبشارة” 
لشهر مايو. وأنا فخور باختياري لبيت 
الــذي  البحرين   – الكويتي  التمويل 
يستمر دوًما بتلبية احتياجات عمالئه 
وطرح كل ما هو جديد – من خدمات 
ومــنــتــجــات – فـــي قـــطـــاع الــصــيــرفــة 

هذه  أنتهز  أن  أود  وعليه،  اإلسالمية. 
الفرصة لتهنئة بيت التمويل الكويتي 
ــرور 20 عــاًمــا  الــبــحــريــن بــذكــرى مــ  –
التوفيق  دوام  وأتمنى  تأسيسه  على 
والنجاح لجميع أعضاء فريق العمل”. 
حساب  سحوبات  أن  بالذكر  الجدير 
التوفير االستثماري “لبشارة” مستمرة 
 ،2022 العام  في رحلة نجاحها خالل 
مع جائزتين كبيرتين بقيمة 500,000 
كبرى  جــوائــز  و10  منهما،  لكٍل  دوالر 
إلى  باإلضافة  100,000 دوالر،  بقيمة 
20 جائزة نقدية شهرية بقيمة 1,000 
دوالر و50 جائزة شهرية أخرى بقيمة 
500 دوالر، وذلك ضمن فئات “نساؤنا” 
و”عــيــالــنــا” و”مـــدخـــرونـــا” و”بــطــاقــاتــنــا 
الفئة  جــوائــز  جانب  إلــى  االئتمانية”، 
الذين  للعمالء  المخصصة  “الرقمية” 
التمويل  بــيــت  بــفــتــح حــســاب  قــامــوا 
الكويتي - البحرين عن طريق أّي من 
القنوات الرقمية، كتطبيق بيتك جزيل 
اإللكترونية،  بيتك  منصة  أو  الرقمي 
على  التطبيقات  هـــذه  تــتــوفــر  حــيــث 
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.095

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.365

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 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.84

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.082

 

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 0.478

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 0.62

السنة الرابعة عشرة - العدد 5005

 الثالثاء
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توقيع اتفاقيات اقتصادية خالل زيارة الرئيس السيسي.. السفير شعبان:

نصف مليار دوالر حجم التبادل التجاري  بين البحرين ومصر في 2021

كشـــف ســـفير جمهوريـــة مصـــر العربيـــة لـــدى 
مملكة البحرين، ياسر شعبان، أن حجم التبادل 
التجـــاري بيـــن البلدين بلـــغ نصف مليـــار دوالر 
خـــالل العـــام الماضـــي 2021، مشـــيرًا إلـــى أن 
التبادل في تنام مســـتمر، متوقعًا أن يتضاعف 
هـــذا الرقم العام الجاري، مضيفا أن التطور في 
العالقـــات االقتصادية والتجاريـــة بين البلدين 

ينمو بشكل سريع.
وعلـــى هامـــش زيـــارة رئيـــس جمهوريـــة مصر 
العربيـــة عبد الفتاح السيســـي اليوم إلى مملكة 
البحريـــن قـــال شـــعبان تأتـــي زيـــارة الرئيـــس 
السيســـي في إطار التشاور والتنسيق المستمر 
بينـــه وحضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظـــم، تجاه 
كل قضايـــا المنطقة وتصب فـــي دعم وتطوير 

مناحيهـــا  بـــكل  الثنائيـــة  العالقـــات  وتعزيـــز 
وكافـــة مجاالتها وخاصة فـــي المجال التجاري 
واالســـتثماري علـــى ضـــوء وفي ظـــل الظروف 
االقتصادية التي تمر بها دول العالم ســـواء من 

خـــالل الجائحـــة أو أزمة سالســـل اإلمـــداد في 
الفترة األخيرة”.

وأشـــار شـــعبان أن الزيارة تأتي أيضا استمرارًا 
للتنســـيق والتشـــاور بين زعمـــاء دول المنطقة 
وفي إطار سلسلة االجتماعات التي تمت على 
مدار األسبوعين الماضيين والزيارات المتبادلة 
التـــي شـــهدتها دول المنطقـــة. وتوقـــع شـــعبان 
بـــأن تشـــهد الزيارة توقيع عدد مـــن االتفاقيات 
التي تخص الشـــأن التجاري واالستثماري بين 
البلدين لتعزيز قطاع األمن الغذائي والحد من 

مشكلة سالسل اإلمداد.
التجـــاري  التبـــادل  بنـــود  أهـــم  أن  إلـــى  يشـــار 
بيـــن البحريـــن ومصر تتضمـــن الســـلغ الغذائية 
والخضـــروات والفاكهه، واألجهـــزة الكهربائية، 
والحديد والصلب، واأللمونيوم، والبالســـتيك. 
وتحتل البحرين المرتبة الـ 16 في قائمة الدول 

المستثمرة في السوق المصري.

رحلة ترفيهية لجمعية أمراض الدم الوراثية إلى “سينما السيف”

رحلـــة  البحريـــن  ســـينما  شـــركة  نظمـــت 
ترفيهيـــة للجمعية األهليـــة ألمراض الدم 
الوراثية إلى ســـينما مجمع السيف، وذلك 
بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي 
يوم الســـبت الموافق 25 يونيـــو الجاري. 
وشـــارك فـــي الرحلـــة الترفيهيـــة مرضـــى 
التـــي تضمنـــت  الوراثيـــة  الـــدم  أمـــراض 

العديد مـــن الفعاليات من بينها مشـــاهدة 
فيلم.

وتوجهت الجمعية بالشكر الجزيل لشركة 
ســـينما البحرين على استضافتها لمرضى 
توجهـــت  كمـــا  الوراثيـــة،  الـــدم  أمـــراض 
بالشـــكر لجميـــع مـــن ســـاهم فـــي إنجـــاح 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  الفعاليـــة 

والمنظمين والحضور.

المحرر االقتصادي

حامد مشعل

“البـــالد”  صحيفـــة  ^تلقـــت 
مزيدا من التهاني بمناسبة فوزها 
ومهرجـــان  الصحافـــة  بجائـــزة 
والتلفزيـــون،  لإلذاعـــة  الخليـــج 
الكويتـــي  النجـــم  مـــن  وذلـــك 
المعـــروف عمـــار تقـــي فـــي دولة 
الكويـــت، وحســـن األحمـــدي في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وجـــاء فـــي رســـالة موجهـــة إلى 
صحيفـــة “البالد”: “نبارك لكم هذا 
حققتـــه  الـــذي  والتميـــز  اإلنجـــاز 
مهرجـــان  فـــي  البـــالد  جريـــدة 
والتلفزيـــون  لإلذاعـــة  الخليـــج 
الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  وجائـــزة 
دوام  لكـــم  متمنيـــن  للصحافـــة 

التميز والنجاح”.

“^” تتلقى مزيدا من التهاني 
بمناسبة فوزها بجائزة الصحافة 

ومهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

السفير ياسر شعبان

هبة محسن

وضع إطار لتعاون قائم مع الجامعات بالبحرين... الديري:

 خطتنا المستقبلية لمؤتمر “الصغيرة والمتوسطة” االنطالق للعالمية

صـــرح رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة البحرينيـــة، نائب رئيـــس االتحاد 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لمنظمـــات  العالمـــي 
والمتوســـطة )اليونيســـمو( عبدالحســـن الديري 
لـ”البـــالد االقتصـــادي” بأن “الخطة المســـتقبلية 
للمؤتمر بمناسبة االحتفال بمرور عشر سنوات 
علـــى تنظيمـــه هـــي انطالقـــه للعالميـــة بمعنـــى 
أنـــه تقـــرر أن يعقد المؤتمر العـــام المقبل خارج 
البحريـــن”، وذكـــر الديـــري أنـــه ســـيتم اإلعـــالن 
غـــدًا )اليـــوم( عـــن الدولـــة المضيفة” ونـــوه إلى 
أن الدولـــة الحاضنـــة للمؤتمر العـــام المقبل من 
المحتمـــل أن تكـــون مـــن بين ثـــالث دول وهي 

الواليات المتحدة األميركية، كوريا وماليزيا.
وأضـــاف أن هنـــاك محـــاور تغطـــي الكثيـــر من 
الجوانـــب ذات العالقة بموضوع المؤتمر وهي 
االبتـــكار وريـــادة األعمـــال ودعـــم المؤسســـات 
الصغيرة نحو اقتصاد أخضر مستدام وذلك لما 
تعانيه جميع دول العالم من انعكاسات خطيرة 
جـــراء ما ألّم بها من جائحـــة الكورونا وما تاله 
من متحـــورات إضافـــة إلى الحرب الروســـية-

األوكرانيـــة التـــي مـــا نـــزال نشـــهد فصولها وما 
وتصعيـــدات  ســـلبية  تأثيـــرات  مـــن  أحدثتـــه 
جيوسياســـية علـــى مصـــادر الطاقة وسالســـل 

اإلمداد.
وعـــن االتفاقيات مع الجامعـــات بالبحرين قال 
الديـــري “التعـــاون هو وضع إطـــار لتعاون قائم 
مع هـــذه الجامعات وغيرهـــا بالبحرين ولأخذ 
بالتعاون إلى مســـتويات أرفع وأعلى، موضحًا 
أن “هـــذا إيمانـــًا منـــا بـــدور التعليـــم األساســـي 

والعالـــي وأهميتـــه ألن الجامعـــات تتعامـــل مع 
الشباب الذين هم عماد المستقبل، ولذلك أردنا 
أن يكـــون االقتصاد قويـــًا ومتينًا”. وأوضح أنه 
البد أن يكون القائمون على هذا االقتصاد أيضًا 
مســـلحين بالعلم والمعرفة، وليس هناك أفضل 
مـــن الجامعـــات التـــي تعمـــل على غـــرس روح 
ريـــادة األعمـــال والمبادرة في نفوس الشـــباب، 
ومنحهـــم دفعة وأمل بـــأن يتحولوا إلى خالقي 

للوظائف بدالً من أن يكونوا باحثين عنها”.

الديري ُمصّرِحًا لـ”البالد”


