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دور رئيس للصحافة واإلعالم في المنجزات الوطنية
سلَّم رؤساء التحرير وسام “األمير سلمان الطبي”... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يسلم رئيس التحرير وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

العمـــل  صنـــدوق  أعلـــن 
دعمـــه  عـــن  )تمكيـــن( 
لمجموعـــة الخليـــج للتأمين 
)أكســـا  “جي.آي.جـــي” 
لتوظيـــف  ســـابًقا(  الخليـــج 
ا، حيث  حوالي 120 بحرينيًّ
تأتي هذه الشـــراكة انطالًقا 
مـــن التزام “تمكيـــن” بتعزيز 
لتكـــون  الوطنيـــة  الكـــوادر 
للتوظيـــف  األول  الخيـــار 

ا. ا ودوليًّ محليًّ

ا في “جي.آي.جي للتأمين” “تمكين” تدعم توظيف 120 بحرينيًّ

)21(

قـــال ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
إن المنجـــزات الوطنيـــة والتنموية 
البحريـــن  لمملكـــة  تتحقـــق  التـــي 
دور  واإلعـــالم  للصحافـــة  يكـــون 

رئيس فيها.
جـــاء ذلك، لـــدى لقاء ســـموه بقصر 
الرفاع أمس بحضور ســـمو الشيخ 
آل  بـــن حمـــد  ســـلمان  بـــن  محمـــد 
خليفـــة، ووزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة، ووزير شـــؤون مجلس 
رؤســـاء  المالكـــي،  حمـــد  الـــوزراء 
تحريـــر الصحـــف المحليـــة، حيـــث 
وســـام  بتســـليمهم  ســـموه  تفّضـــل 
األمير ســـلمان بن حمد لالستحقاق 
الطبـــي نظيـــر جهودهـــم وعطائهم 
في رفد مساعي التصدي لفيروس 

كورونا.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

عقـــد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
أخيـــه  مـــع  رســـمية  مباحثـــات  جلســـة 
رئيس جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
عبدالفتاح السيسي، بحضور ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

وذلك في قصر الصخير أمس.
واســـتعرض الجانبـــان أوجـــه العالقـــات 
التعـــاون  ومســـارات  الوثيقـــة  األخويـــة 
مختلـــف  فـــي  الوطيـــد  اإلســـتراتيجي 
الجوانب التـــي تحقق تطلعـــات البلدين 
وتعـــود بالخيـــر والنمـــاء على شـــعبيهما 

الشقيقين.
بالرئيـــس  الجاللـــة  صاحـــب  ورحـــب 
المصري ضيفًا عزيـــزًا، وبزيارته للمملكة 

العالقـــات  خصوصيـــة  تعكـــس  التـــي 
حـــرص  وتجســـد  المتميـــزة،  الثنائيـــة 
والتنســـيق  التواصـــل  علـــى  القيادتيـــن 
والتشاور بشأن القضايا اإلقليمية موضع 
االهتمـــام المشـــترك بمـــا يخـــدم مصالح 
البلديـــن وقضايـــا األمة العربية، مشـــيدًا 
الجاليـــة  بـــدور  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة 
المصرية فـــي البحرين وإســـهاماتها في 
عملية التنمية في البحرين وما تتميز به 

من كفاءة.
وأعـــرب جاللتـــه وضيـــف البـــالد الكريم 
عن اعتزازهما بما يجمع مملكة البحرين 
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة مـــن عالقات 
تاريخيـــة راســـخة وتعاون دائـــم وثيق، 
مؤكدين تطلعهما المستمر لدفع التعاون 

الثنائي نحو آفاق أرحب.

الملك المعظم يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري تناولت التشاور بشأن القضايا اإلقليمية

الدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب مع مصر

)03 - 02(

في اجتماع مع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى... وزير الداخلية:

نشيد بالجهود األميركية في مواجهة التدخالت اإليرانية في البحرين
المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية التـــي 
يقـــوم بهـــا إلـــى الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة، اجتمـــع وزيـــر الداخليـــة 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة مع مساعد وزير الخارجية 
األميركيـــة لشـــؤون الشـــرق األدنـــى 
باربـــارا ليـــف، بحضور ســـفير مملكة 
المتحـــدة  لـــدى الواليـــات  البحريـــن 
الشـــيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة، 
لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  ووكيـــل 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 

خليفة.
وفـــي اللقـــاء، أكـــدت مســـاعد وزيـــر 
الخارجية األميركية لشؤون الشرق 
التعـــاون  مواصلـــة  أهميـــة  األدنـــى 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  والتنســـيق 
أهميـــة  إلـــى  مشـــيرة  المشـــتركة، 

الزيـــارة المرتقبـــة للرئيس األميركي 
ولقائه مع قـــادة دول المنطقة، التي 
تأتـــي في إطـــار جهود حفـــظ األمن 

والسلم الدوليين.
وخـــالل اللقاء، أشـــاد وزيـــر الداخلية 
فـــي  المتحـــدة  الواليـــات  بجهـــود 
ومواجهـــة  اإلرهـــاب  مكافحـــة 
الشـــؤون  فـــي  اإليرانيـــة  التدخـــالت 

الداخليـــة لـــدول المنطقـــة، ومن بينها 
مملكـــة البحريـــن مـــن خـــالل تمويـــل 
ودعـــم الخاليـــا اإلرهابيـــة وإمدادهـــا 
وإيـــواء  والمتفجـــرات  باألســـلحة 
فـــي  وتدريبهـــا  اإلرهابيـــة  العناصـــر 
الثـــوري  للحـــرس  تابعـــة  معســـكرات 
غطـــاء  توفيـــر  بجانـــب  اإليرانـــي، 

)07(إعالمي لهذه الجرائم اإلرهابية.

وزير الداخلية مجتمًعا مع مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى

ج زيـــارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي لبلده الثاني  تتـــوِّ
مملكـــة البحريـــن ما تكتســـبه العالقات بيـــن المنامة والقاهـــرة من زخم 
متنـــاٍم يعكس عمـــق العالقـــات التاريخية الوطيدة واألخويـــة المتميزة 

بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وما يبرز أهمية القمة البحرينية المصرية بالمنامة االهتمام الكبير الذي 
يوليـــه حضـــرة صاحـــب الجاللة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البالد المعظم؛ لتكثيف التقارب البحريني المصري في مختلف مجاالت 
الشـــراكة بين البلدين،  حيث تعيـــش المنطقة العربية ظروفًا وتحديات 
واحـــدة ممـــا يتطلـــب اتخـــاذ مواقف مشـــتركة ترســـخ الجهـــود الرامية 
لتحقيق الســـالم واألمن واالســـتقرار بالمنطقة، وســـار البلدان في درب 

واحد من دهر وسنين في مختلف المواقف والمنعطفات.
ويســـجل التاريخ المواقف المشـــتركة بين البلدين في الحرب والسالم، 
بوصـــول أول بعثـــة تعليمية مصريـــة للبحرين بالعـــام 1919 مع انطالق 
التعليم النظامي بالبحرين بافتتاح مدرسة الهداية الخليفية، ومشاركة 
شعب البحرين مع الشعب المصري في مواجهة العدوان الثالثي بالعام 

1956 وغيرها من المواقف العالقة بالذاكرة.
ومن أبرز القواسم المشتركة بين المنامة والقاهرة أن البلدين الشقيقين 
يشـــهدان في هذه المرحلة بعد انجالء الجائحة مشـــروعات اقتصادية 

إستراتيجية ضخمة تصب في صالح تحقيق التعافي االقتصادي.

البحرين ومصر...
 درب واحد من دهر وسنين



عقد حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك 
المعظـــم، جلســـة مباحثـــات  البـــالد 
رســـمية مع أخيه رئيـــس جمهورية 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة عبدالفتاح 
السيسي، بحضور ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة ، وذلـــك فـــي قصـــر الصخير 
أمس.

واستعرض الجانبان أوجه العالقات 
األخوية الوثيقة ومسارات التعاون 
اإلســـتراتيجي الوطيد في مختلف 
تطلعـــات  تحقـــق  التـــي  الجوانـــب 
البلديـــن وتعود بالخير والنماء على 

شعبيهما الشقيقين.
ورحـــب صاحـــب الجاللـــة بالرئيس 
وبزيارتـــه  عزيـــزًا  ضيفـــًا  المصـــري 

للمملكـــة التـــي تعكـــس خصوصيـــة 
العالقات الثنائية المتميزة وتجسد 
حـــرص القيادتيـــن علـــى التواصـــل 
والتنسيق والتشـــاور بشأن القضايا 
اإلقليمية موضع االهتمام المشترك 
بمـــا يخدم مصالـــح البلدين وقضايا 
األمـــة العربية، مشـــيدًا جاللة الملك 
المعظم بـــدور الجالية المصرية في 
البحريـــن وإســـهاماتها فـــي عمليـــة 
التنميـــة في البحرين ومـــا تتميز به 

من كفاءة، مؤكدًا جاللته أن مملكة 
البحريـــن وجمهورية مصـــر العربية 

لها تاريخ عريق وحاضر متطور.
البـــالد  وضيـــف  جاللتـــه  وأعـــرب 
الكريـــم عـــن اعتزازهمـــا بمـــا يجمـــع 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصر 
تاريخيـــة  عالقـــات  مـــن  العربيـــة 
وثيـــق،  دائـــم  وتعـــاون  راســـخة 
مؤكديـــن تطلعهمـــا المســـتمر لدفـــع 

التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.

وأشـــاد جاللتـــه بمـــا تشـــهده مصـــر 
الرئيـــس  نهـــج  بفضـــل  الشـــقيقة 
نهضـــة  مـــن  السيســـي  عبدالفتـــاح 
تنموية رائدة ومشـــاريع حيوية وما 
حققتـــه مـــن إنجـــازات نوعيـــة فـــي 
جميـــع المياديـــن، كما أثنـــى جاللته 
والراســـخ  المحـــوري  دورهـــا  علـــى 
كركيزة أساســـية لألمن واالستقرار 
فـــي المنطقة وجهودها المقدرة في 
نصـــرة قضايا األمة وتعزيز مســـيرة 

العمل العربي المشترك في مواجهة 
التحديات الراهنة في المنطقة.

عـــن  المصـــري  الرئيـــس  وأعـــرب 
ســـعادته “بهـــذه الزيارة التـــي تؤكد 
بيـــن  والترابـــط  األخـــوة  عالقـــات 

بلدينا الشقيقين”. 
وقـــال “إننا نحرص دائمـــًا على هذه 
اللقاءات لتنمية التعاون بين بلدينا 

الشقيقين في المجاالت كافة”.

المنامة - بنا
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الدفــع بالتعــاون الثنائـي نحـــــــو آفــاق أرحــب مـــع مصـــر 
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الملك المعظــم يعقــد جلســة مباحثــات مــع الرئيس المصري تناولــــــــــــــت التشـاور بشــأن القضايــا اإلقليميــة

الضيف الكبير: حريصون علــى اللقــاءات لتنميــة التعــاون بيــن بلدينــاجاللته: الجاليـة المصريـة تتمتــع بالكفــاءة وإسهاماتهــا التنمويــة بـارزة

كان حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، في مقدمة مستقبلي 
أخيـــه رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة 
عبدالفتاح السيســـي والوفد المرافـــق، لدى وصوله 

إلى البالد أمس في زيارة لمملكة البحرين.
كما كان في االســـتقبال، ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة وأصحـــاب الســـمو والمعالي والســـعادة، 
ثـــم صافـــح الرئيس المصـــري كبار المســـؤولين من 
الجانب البحريني، كما صافح جاللة الملك المعظم 

أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته.
بعـــد ذلـــك توجـــه موكب صاحـــب الجاللـــة وضيف 
البـــالد الكريـــم إلـــى قصـــر الصخيـــر حيـــث حّيـــت 
مجموعة من طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية 
والتعليـــم ضيـــف البـــالد، ثـــم شـــاهد جاللـــة الملـــك 

المعظم وأخوه الرئيس المصري العرضة البحرينية 
التـــي قدمـــت أهازيج بهذه المناســـبة ومـــن ضمنها 

هذه الشيلة:
يامرحبا من شرف البحرين
يامرحبا بالطيب والطيبين
يامرحبا بك ياهال واهلين
يامرحبا بك زانت البحرين
حنا معاكم يشهد التاريخ

 في درب واحد من دهر وسنين
  ثم جرت للرئيس المصري مراســـم االستقبال 
الرســـمية، وعزفت الفرقة الموســـيقية السالم 
الجمهوري المصري، وأطلقت المدفعية إحدى 
وعشـــرين طلقـــة تحيـــة لمقـــدم ضيـــف البـــالد 

الكريم.
الشـــرف برئاســـة وزيـــر  بعثـــة  وقـــد تشـــكلت 

الخارجية عبداللطيف الزياني.

المنامة - بنا

الملك المعظم في مقدمة مستقبلي الـــــــرئيـس المصــري
جــرت لضيــف البــالد الكريــم مراســم استقبــال رسميــة 

المنامة - بنا

بعـــث عاهل البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، برقيتي تعزية ومواســـاة إلى عاهل المملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
عبدهللا الثاني ابن الحســـين، وذلـــك في ضحايا حادث 
تســـرب الغـــاز الذي وقـــع في مينـــاء العقبة أثنـــاء نقله، 

وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا المصابين.
العهـــد  ولـــي  وســـمو  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  وأعـــرب 
رئيـــس مجلـــس الوزراء عـــن خالص تعازيهمـــا وصادق 

مواســـاتهما لجاللـــة العاهـــل األردنـــي وألهالـــي وذوي 
الضحايا في هذا الحادث المؤســـف، داعيين المولى عز 
وجل أن يتغمد الضحايا بواســـع رحمتـــه ويلهم ذويهم 
الصبر والســـلوان ويمن على المصابين بسرعة الشفاء، 
وأن يحفظ المملكة األردنية الهاشمية وشعبها الشقيق 

من كل سوء.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تعزيـــة مماثلـــة إلـــى ولي عهد 
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة صاحب الســـمو 

الملكي األمير الحسين بن عبدهللا الثاني.

البحرين تعزي األردن في ضحايا حادث العقبة
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أكـــد صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء أن 
األمر الملكي الســـامي بمنح وسام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 
مـــن  الوطنيـــة  للكـــوادر  الطبـــي 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا وكافة 
لهـــم، يعكـــس  المســـاندة  الجهـــات 
تقدير ملـــك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة لـــكل جهـــد يبذلـــه أبناء 
العمـــل  مســـيرة  فـــي  البحريـــن 
الوطنـــي وفي التعامل مع مختلف 
منهـــا  يجعـــل  بشـــكل  التحديـــات 
فرًصا لإلنجاز، مشـــيًرا ســـموه إلى 
أن المنجـــزات الوطنيـــة والتنموية 
البحريـــن  لمملكـــة  تتحقـــق  التـــي 
دور  واإلعـــالم  للصحافـــة  يكـــون 
رئيـــس فيهـــا، الفًتا ســـموه إلى أن 
لمســـارات  الـــذي تحقـــق  “النجـــاح 
كان  كورونـــا  لفيـــروس  التصـــدي 
لجهـــود أبناء الوطـــن العاملين في 
مجال الصحافة واإلعالم مساهمة 
رئيســـة فـــي تحقيقـــه مـــن خـــالل 
الوعـــي  تشـــكيل  علـــى  حرصهـــم 
المجتمعي الصحيح تجاه التعامل 
مع الجائحة التي اســـتطعنا بحول 

هللا وقوته متكاتفين وبروح فريق 
البحريـــن الواحد مـــن الخروج من 
تداعياتهـــا الصحيـــة واالقتصادية 

بنجاح”.
 جـــاء ذلك، لدى لقاء ســـموه بقصر 
الرفاع أمس بحضور ســـمو الشيخ 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، ووزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة، وزيـــر شـــؤون مجلس 
رؤســـاء  المالكـــي،  حمـــد  الـــوزراء 
تحريـــر الصحـــف المحليـــة، حيث 
تفّضـــل ســـموه بتســـليمهم وســـام 

األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 
الطبـــي نظيـــر جهودهـــم وعطائهم 
في رفد مساعي التصدي لفيروس 
كورونـــا، حيـــث نقـــل ســـموه لهـــم 
تحيـــات وتقديـــر صاحـــب الجاللة 
ملك البالد المعظم على ما قدموه 
والعاملون فـــي الصحافة المحلية 
مـــن دعـــم للجهـــود الوطنيـــة فـــي 
التصـــدي لفيروس كورونـــا، منوًها 
ســـموه بالـــدور الكبيـــر الـــذي تقوم 
بـــه الصحافة والعاملـــون بها تجاه 
مختلف القضايـــا والمواضيع التي 
تهـــم المواطـــن وتســـهم فـــي نماء 

وازدهار الوطن.
 وقال ســـموه إن الوطن لن ينســـى 
بمواقعهـــم  أبنائـــه  كافـــة  مواقـــف 
المختلفـــة فـــي التصـــدي لفيروس 
كورونـــا بمـــا فيهـــم العامليـــن فـــي 
واإلعـــالم،  الصحافـــة  مجـــال 
والذين نقـــدر لهم جميًعا عطاءهم 
الالمحـــدود ولســـاعات طـــوال من 
أجـــل نقل المعلومـــات لكافة أفراد 
المجتمـــع بالشـــكل الصحيـــح بمـــا 
الجائحـــة،  مســـتجدات  يواكـــب 
ويحقـــق األثر المنشـــود فـــي اتباع 
التعليمات واالحتـــرازات وفق كل 
مرحلـــة مـــن مراحـــل التعامـــل مع 

الفيروس.
 من جانبهم، أعرب رؤســـاء تحرير 
الصحـــف المحليـــة عـــن اعتزازهم 
الســـامي،  الملكـــي  األمـــر  بهـــذا 
لصاحـــب  وتقديرهـــم  وشـــكرهم 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
تفضلـــه  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس 
بتســـليمهم وســـام األميـــر ســـلمان 
الوطنـــي  لالســـتحقاق  حمـــد  بـــن 
والـــذي يمثل مســـؤولية أكبـــر لهم 
الجهـــود للصحـــف  فـــي مضاعفـــة 
المحلية في إنجاح كافة المشاريع 
التنموية التي تعمل عليها المملكة 
بمـــا ينعكـــس علـــى نمـــاء وازدهار 

مملكة البحرين.

المنامة - بنا

الجائحة تداعيات  من  الخروج  في  ونجحنا  أبنائه  كل  مواقف  ينسى  لن  الوطن 
سلَّم رؤساء التحرير وسام األمير سلمان الطبي... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

ــة ــوي ــم ــن ــت وال الـــوطـــنـــيـــة  ــنـــجـــزات  الـــمـ ــي  ــ ف ــس  ــيـ رئـ دور  واإلعــــــــام  ــة  ــاف ــح ــص ــل ل

نقـــّدر للعامليـــن فـــي القطـــاع عطاءهـــم ولســـاعات طـــوال لنقـــل المعلومـــات الصحيحـــة
كانت من تلك اللحظات التي ال تنسى، ومن اللقاءات التي ستظل 
محفورة في أعماق الذاكرة والوجدان، عندما شرفنا ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة بصفتنا رؤســـاء تحرير للصحف المحلية باللقاء 
وتســـليمنا وسام األمير ســـلمان بن حمد لالستحقاق الطبي، في 
لفتة كريمة من ســـموه تؤكد تقديـــره لكل الجهود الوطنية التي 

تسهم في دفع مسيرة التنمية والتقدم في مملكة البحرين.
لقـــد كان اللقاء مع ســـموه مفعًما بالمعاني الوطنية التي تشـــحذ 
مزيـــًدا مـــن الهمم وتدفع الجميـــع كلٌّ في موقعـــه لمواصلة بذل 
الغالـــي والنفيس ألجل الوطن، إذ لمســـنا كأســـرة صحافية مدى 
التقديـــر الرفيـــع من قيادتنـــا الحكيمة، وشـــعرنا باعتـــزاز وفخر 
كبيريـــن عندما نقل لنا صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء تحيات وتقديـــر حضرة صاحـــب الجاللة ملك 
البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه على مـــا قدمـــه العاملون في 
الصحافـــة المحليـــة مـــن دعـــم للجهـــود الوطنيـــة فـــي التصـــدي 
لفيروس كورونا، وعندما أســـهب ســـموه في الحديث عن الدور 
الرئيـــس للصحافة في تحقيـــق المنجزات الوطنيـــة والتنموية، 
وإســـهامها في النجاح الذي تحقق لمســـارات التصدي لفيروس 
كورونـــا ودورهـــا في تشـــكيل الوعـــي المجتمعـــي الصحيح في 

التعامل مع الجائحة.
ما أجمل هذه العبارات والمعاني عندما تأتي من صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي قدم للعالم أجمع 
نموذًجـــا ناجًحـــا ومبهـــًرا ُيحتـــذى في التصـــدي لتلـــك الجائحة 
الصحيـــة غيـــر المســـبوقة التي ألّمـــت بالبشـــرية كلهـــا، فقوبلت 

تجربة البحرين بإشادة دولية واسعة.
ومـــا أعظمـــه مـــن “وســـام” عندمـــا يتعلـــق بقضية وطنيـــة كبرى 
كالتصـــدي لجائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” التي اســـتدعت 
فـــي مواجهتهـــا إجـــراءات غير معهـــودة وفرضت عبـــر مراحلها 
حيـــاة غيـــر مألوفة، فكان التحدي كبيًرا والمســـؤولية جســـيمة، 
ونجاحنـــا كجســـم صحافـــي وإعالمـــي فـــي القيـــام بهـــا يؤكـــد 
المســـتوى المتميز الذي وصلت إليه الصحافة البحرينية بفضل 
دعـــم قيادتنـــا الحكيمة لهـــا ولدورها، وما تزخر بـــه من كفاءات 

وكوادر واعية ومتمكنة من دورها المهني والمجتمعي.
وإذا كان سموه قد أكد أن الوطن لن ينسى مواقف جميع أبنائه 
بمواقعهـــم المختلفـــة في التصـــدي لفيروس كورونـــا بمن فيهم 
العاملـــون فـــي مجـــال الصحافـــة واإلعـــالم، فإننا نعاهد ســـموه 
ونجـــدد العـــزم على مواصلـــة دورنا والنهوض بمســـؤولياتنا في 
نقل المعلومة الصحيحة في كل القضايا الوطنية لتؤدي دورها 
وتســـهم بقوتهـــا ومصداقيتها فـــي تعزيز مســـيرة نهضة الوطن 

وازدهاره في جميع المجاالت.
شـــكًرا صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
علـــى هذا الوســـام، وشـــكًرا علـــى هذا اللقـــاء الذي يزيدنـــا رفعًة 

وافتخاًرا واعتزاًزا.

 شكًرا صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

مؤنس المردي



إطالق مزيد من المشروعات لتطوير قطاع الكهرباء والماء
أكد ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة مواصلـــة 
العمـــل علـــى تبنـــي مزيـــد مـــن البرامج 
التـــي  اإلســـتراتيجية  والمشـــروعات 
تسهم في تطوير قطاع الكهرباء والماء 
الحيويـــة  القطاعـــات  أحـــد  باعتبـــاره 
والداعمـــة  للتنميـــة،  الرافـــدة  المهمـــة 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  لتحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
 جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه فـــي قصر 
الرفـــاع أمـــس، بحضـــور عـــدد مـــن كبار 

الكهربـــاء  المســـؤولين، ورئيـــس هيئـــة 
شـــؤون  ووزيـــر  أحمـــد،  كمـــال  والمـــاء 
الكهرباء والماء ياســـر حميـــدان، حيث 
هنأ ســـموه رئيس هيئة الكهرباء والماء 
بمناســـبة تعيينـــه فـــي هـــذا المنصـــب، 
متمنًيـــا لـــه التوفيق والنجـــاح في مهام 

عمله.
وأكد ســـموه أن مملكـــة البحرين تمتلك 
مؤهلـــة  وطنيـــة  وكفـــاءات  كـــوادر 
ومتمكنـــة قادرة علـــى مواجهة مختلف 
التحديـــات لمـــا تمتـــاز بـــه مـــن حرفيـــة 
ومهنيـــة عالية في مختلـــف القطاعات، 
منوها ســـموه بالعطاء الامحدود الذي 
قدمـــه كمـــال بـــن أحمـــد فـــي مختلـــف 
مواقع المســـؤولية التي ُكلف بها والتي 

ومشـــروعات  نجاحـــات  عـــن  أثمـــرت 
منجزة بتمّيز رفعت اسم البحرين عالًيا 
في المحافل الدولية، وما أشـــرف عليه 
مـــن مشـــروعات مـــا زال العمـــل جاريـــا 
علـــى تنفيذها بإتقان، معربا ســـموه عن 
تمنياتـــه أن يوفـــق الجميـــع في تحقيق 

كل األهداف المنشودة.
 من جانبه، أعرب رئيس هيئة الكهرباء 
الملكيـــة  بالثقـــة  اعتـــزازه  عـــن  والمـــاء 
شـــكره  عـــن  كذلـــك  معربـــا  الســـامية، 
الســـمو  يوليـــه صاحـــب  لمـــا  وتقديـــره 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء مـــن دعـــم وتشـــجيع للكـــوادر 
الوطنيـــة لمواصلة العمل وبـــذل المزيد 

في خدمة مملكة البحرين.

المنامة - بنا
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منال الشيخ من منتجع وسبا قصرالعرين

المنامة - بنا

ــاع الــبــحــريــن  ــ اخــتــتــمــت بـــقـــوة دفـ
ــال االجـــتـــمـــاع الـــتـــاســـع عشر  ــمـ أعـ
للجنة التعاون العسكري البحرينية 
المصرية المشتركة، برئاسة مساعد 
للعمليات  األركــــــان  هــيــئــة  رئــيــس 
ــم الــفــضــالــة،  ــانـ ــن غـ ــركــ ــ الــــلــــواء ال
للعمليات  ــدفــاع  ال ــر  وزيـ ومــســاعــد 
لجمهورية مصر  المسلحة  بالقوات 
العربية الشقيقة اللواء أركان حرب 

محمد عبدالمولى، وأعضاء اللجنة 
من الجانبين، وذلك صباح أمس. 

الجانبان  تناول  االجتماع  وخــال 
المدرجة  الــمــوضــوعــات  مــن  عـــدًدا 
والتي  اللجنة  أعمال  جــدول  على 
الدفاعي  التعاون  تعزيز  شأنها  من 
البحرين  ــاع  دفــ ــوة  قـ بــيــن  الــقــائــم 
والقوات المسلحة بجمهورية مصر 

العربية الشقيقة.

تعزيز التعاون الدفاعي مع مصر

تخريج 116 طالبا في “ثانوية الفاتح”
بتشريف من نجل الممثل الشخصي لجاللة الملك المعظم

تشّرفت مدرســـة الفاتح الثانوية للبنين 
بحضور ســـمو الشيخ سلمان بن عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة نجل ســـمو الممثل 
الشـــخصي لجالـــة الملـــك المعظم حفل 
تخريـــج الفـــوج الثالـــث للعام الدراســـي 
2021 - 2022، والذيـــن بلغ عددهم 116 
خريًجا، بحضور مديرة إدارة الخدمات 

خلود خالد الكعبي.
محمـــد  المدرســـة  مديـــر  وّجـــه  وقـــد   
البوعركـــي جزيل الشـــكر واالمتنان إلى 
ســـمو الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد 
آل خليفة على تشـــريفه الحفل، مشـــيًرا 
إلـــى الدعـــم غيـــر المحـــدود الـــذي يلقاه 
قطـــاع التعليـــم فـــي المملكـــة مـــن لـــدن 

القيادة الحكيمة.

 وتوّجـــه البوعركـــي بالشـــكر إلـــى مدير 
عـــام شـــؤون المـــدارس محمـــد مبـــارك 
تخريـــج  حفـــل  برعايـــة  تكرمـــه  علـــى 
الفـــوج الثالـــث، وأشـــار في كلمـــة ألقاها 
إلـــى اإلنجـــازات التي تـــم تحقيقها على 
التـــي  والبصمـــات  األصعـــدة،  مختلـــف 
الثانويـــة” مـــن خـــال  “الفاتـــح  تركتهـــا 
الفعاليـــات  مختلـــف  فـــي  مشـــاركتها 

المملكـــة،  مســـتوى  علـــى  والمســـابقات 
األول  المركـــز  تحقيـــق  منهـــا  والتـــي 
بجائزة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة للـــذكاء االصطناعـــي في أفضل 
تكنولوجيـــا، والمركز الثانـــي في بطولة 
كـــرة القـــدم لمـــدارس البنيـــن للمرحلـــة 
بمســـابقة  الثانـــي  والمركـــز  الثانويـــة، 

“بابكو” للمدارس الخضراء.

مدرسة الفاتح الثانوية للبنين

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، فـــي مقـــر المجلـــس صبـــاح 
أمـــس )الثاثاء( وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 

خليفة.
ورّحب رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة  بوزيـــر 
مـــن  عـــدد  بحـــث  تـــم  اللقـــاء  وخـــال 
الموضوعات المتعلقة بمجاالت التعاون 
والتنســـيق القائـــم بين القطـــاع الصحي 

ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.
 ونـــّوه الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة والشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
ضمـــن  الحضاريـــة  بالمنجـــزات  خليفـــة 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ومـــا يوليه 

جالتـــه مـــن رعايـــٍة واهتمـــام بالقطـــاع 
الصحـــي، منوهيـــن بالمتابعة المســـتمرة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  لولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، لجميع المشـــروعات 
التي من شـــأنها تطوير جودة الخدمات 

الصحية.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  واســـتعرض 
للصحـــة مـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 

تطويـــر  برامـــج  مســـتجدات  الوطنـــي 
قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة فـــي المملكة، 
وفي مقدمتهـــا برنامج الضمان الصحي 
والمشـــروعات  )صحتـــي(،  الوطنـــي 
والمبـــادرات القائمـــة لتطويـــر المنظومة 
الصحيـــة المتميـــزة فـــي المملكـــة وفـــق 
والعدالـــة  الجـــودة  مســـتويات  أعلـــى 
والتنافســـية وبمـــا يعـــود بالخيـــر والنفع 

على الجميع.

في لقاء جمع رئيس “األعلى للصحة” بوزير المالية

استعراض مستجدات برامج تطوير قطاع الرعاية الصحية

 رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل وزير المالية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد ما 
بمملكـــة  الصحيـــة  المنظومـــة  بـــه  تزخـــر 
البحرين من كوادر وطنية مؤهلة، تساهم 
بشـــكل مستمر في تعزيز القطاع الصحي 
أهـــداف  تحقيـــق  يدعـــم  بمـــا  وتقدمـــه 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفةملـــك البـــاد المعظـــم، وبمتابعة 
مســـتمرة مـــن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، منوهـــًة بما 
تلعبـــه الكلية الملكيـــة للجراحين من دور 
طيب في رفـــد القطاع الصحي بكفاءات 
وطنية طبية وتمريضية يشار لها بالبنان.
الصحـــة  وزارة  اعتـــزاز  عـــن  وأعربـــت 
بدعم جميع الجامعـــات والكليات الطبية 
والتمريضيـــة بمملكـــة البحرين في إعداد 
وتدريـــب الكـــوادر الصحيـــة مـــن خـــال 

توفيـــر فرص التدريـــب وتطوير القدرات 
المهنيـــة الازمـــة بالشـــراكة مـــع الجهـــات 
المعنية وبما يحقق التطلعات المنشودة.

جاء ذلك لدى اســـتقبال  وزيـــرة الصحة، 
رئيســـة الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي 
بمناســـبة  فيانـــي   دبلـــن الورا   - إيرلنـــدا 
بحضـــور  البحريـــن،  لمملكـــة  زيارتهـــا 
وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع،  وكلٍّ 
مـــن: الرئيـــس التنفيـــذي للكليـــة الملكيـــة 
للجراحيـــن بإيرلنـــدا كاثال كيلـــي، ونائب 
رئيـــس الكليـــة للشـــؤون األكاديميـــة هانا 

ماغبي ورئيس الكلية الملكية للجراحين 
فـــي إيرلنـــدا - جامعـــة البحريـــن الطبيـــة 

سمير العتوم.
ورحبـــت الوزيـــرة بالتعـــاون المثمر القائم 
الملكيـــة  والكليـــة  الصحـــة  وزارة  بيـــن 
خـــال  وتـــم  إيرلنـــدا،  فـــي  للجراحيـــن 
مـــن  العديـــد  اللقـــاء بحـــث واســـتعراض 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، كما 
تم مناقشـــة ســـبل تطوير آفاق ومجاالت 
التعـــاون والتنســـيق والخطط المشـــتركة 

في المراحل المستقبلية.

تدريب الكوادر بالشراكة مع “الملكية للجراحين”... السيد:

رفد القطاع الصحي بكفاءات وطنية طبية مؤهلة

البحرين قادرة على مواجهة التحديات بفضل كفاءاتها الوطنية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

“البحرين للتكنولوجيا” تطلق أكبر حزمة من المنح
رنا بنت عيسى لـ “^”: طرح تخصص الهندسة البيئية خطوة ممتاز جدا ومحل تشجيع

أطلقت جامعة البحرين للتكنلوجيا حزمة من المنح الدراســـية 
التـــي تعـــد األكبر مـــن نوعها فـــي تاريخ الجامعة منذ تأسيســـها 
وذلـــك تماشـــًيا مـــع رؤيـــة الجامعـــة ورســـالتها ومســـؤولياتها 
تجـــاه المجتمـــع، وذلك ضمـــن فعالية اليوم المفتـــوح والمعرض 
المصاحـــب الـــذي تـــم عقده صبـــاح امـــس تحت رعايـــة األمين 
العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، 

وذلـــك في منتجع وســـبا قصر العرين. وقالت الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة لـ”البـــاد”: “إن المبـــادرة ممتـــازة 
ومجلـــس التعليـــم العالـــي يشـــجع مثـــل هـــذه المبـــادرات التـــي 
تتيـــح الفرصة للطلبة التعـــرف على باقة البرامـــج التي تقدمها 
الجامعة وخصوصًا أن الجامعة لديها برامج كثيرة وجديدة تم 

اعتمادها أخيرًا من قبل مجلس أمناء مجلس التعليم العالي.
مـــن جهته، صـــرح رئيس الجامعة حســـن المـــا لـ”البـــاد” قائاً: 
البيئيـــة  الهندســـة  كبكالوريـــوس  جديـــدة  برامـــج  طـــرح  “تـــم 

وبكالوريـــوس تقنية المعلومات في 3 تخصصات ومنها الذكاء 
االصطناعـــي و تطوير التطبيقات واألمن الســـيبراني، باإلضافة 
إلى المحاســـبة والماليـــة وبرنامج الســـنة التمهيدية الذي يعتبر 
الوحيد بالمملكة، وذلك بالتعاون مع االتحاد الشمالي للجامعات 

البريطانية.
وقـــال إن البرنامـــج خصص تحديدًا للطلبة الراغبين بالدراســـة 
فـــي الجامعـــات البريطانيـــة، الكنديـــة، األســـترالية، النيوزلندية 
أو جامعـــات الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، مؤكدًا أنـــه عندما 

يستكمل الطالب البرنامج بنجاح سيتمكن من االلتحاق بأفضل 
الجامعـــات البريطانية والتي تعتبر من أفضل 100 جامعة على 

مستوى العالم. 
من جانبها، قالت عضو مجلس اإلدارة بالجامعة هيفاء سليمان 
ان المعـــرض منظـــم جـــدًا وراٍق، ويتيـــح فرصـــة كبيـــرة للطلبة 
للتعـــرف على البرامج الحاليـــة والجديدة التي تقدمها الجامعة 
مـــن خال أخـــذ فكرة عنها إضافة إلـــى الحديث مع المختصين 

بشأنها من خال المعرض.

صورة جماعية مع الشيخة رنا آل خليفة  الشيخة رنا آل خليفة وحديث لـ ”البالد”خالل الجولة في أنحاء المعرض المصاحب لليوم المفتوح
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القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - بنا

علي  الشورى  مجلس  رئيس  أكــد 
مملكة  بين  العالقات  أن  الصالح، 
البحرين وجمهورية مصر العربية 
الــروابــط  بعمق  تسمو  الشقيقة، 
دعم  واســتــدامــة  اإلستراتيجية، 
لحضرة صاحب  الحكيمة  القيادة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
م، وأخيه  خليفة ملك البالد المعظَّ
العربية  مــصــر  جــمــهــوريــة  رئــيــس 
عبدالفتاح السيسي، لكل مسارات 
معبًرا  المثمر،  والتعاون  الشراكة 
بما  واالعـــتـــزاز  الفخر  عظيم  عــن 
ــات الــبــحــريــنــيــة  ــالقـ ــعـ تــشــهــده الـ
في  ــار  وازدهـ تطور  من  المصرية 
الــمــجــاالت الــتــنــمــويــة الــتــي تعود 
ــفــع والـــخـــيـــر عــلــى الــبــلــديــن  ــن ــال ب

وشعبيهما الشقيقين.
زيــارة  بمناسبة  لــه  تصريح  وفــي 
العربية  مــصــر  جــمــهــوريــة  رئــيــس 
الــبــحــريــن،  مملكة  إلـــى  الشقيقة 
أعــــرب رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
عن الترحيب الكبير بضيف البالد 
متمنًيا  المرافق،  والوفد  الكريم، 
لــهــم طــيــب اإلقـــامـــة فـــي بــلــدهــم 

الثاني مملكة البحرين.
ونــــّوه بــالــمــســتــويــات الــعــالــيــة من 
البلدين  بين  البرلماني  التنسيق 
ــي الـــمـــؤتـــمـــرات  ــ الـــشـــقـــيـــقـــيـــن فـ
والــمــحــافــل الــبــرلــمــانــيــة الــدولــيــة، 
ــحـــرص الــــذي يــبــديــه أعــضــاء  والـ
لصوغ  التشريعيتين  السلطتين 
الـــرؤى واألفــكــار الــمــوحــدة تجاه 
المشتركة،  والموضوعات  القضايا 
في  تناقش  الــتــي  تلك  خــصــوًصــا 
المحافل البرلمانية الدولية والتي 
التنمية  ــداف  أهــ بتحقيق  تعنى 

المستدامة. 
وأشــــاد رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
أجراها  التي  المباحثات  بنتائج 
ــمــعــظــم حفظه  ال الــمــلــك  ــة  ــاللـ جـ

الرئيس  فــخــامــة  مــع  ــاه،  هللا ورعــ
الــمــصــري، ومـــا أكــــدت عــلــيــه من 
مواصلة العمل والجهود من أجل 
ترسيخ وتعزيز التعاون والتنسيق 
وتعميق  الشقيقين،  البلدين  بين 
الـــعـــالقـــات الــعــريــقــة، ومــواصــلــة 
الموحدة  والــرؤى  المواقف  صوغ 
تـــجـــاه الـــمـــوضـــوعـــات والــقــضــايــا 

المشتركة.
وأوضح أنَّ زيارة الرئيس المصري 
نحو  بعد  تــأتــي  البحرين  لمملكة 
ــارة جــاللــة الملك  10 أيـــام مــن زيـ
جمهورية  إلــى  هللا  رعــاه  المعظم 
مصر، الفًتا إلى أنَّ الزيارة تعطي 
الــمــحــبــة  أواصــــــــر  عـــلـــى  دالالت 
بين  المتينة  والــروابــط  والــمــودة، 

قيادتي البلدين.
وأشــــــاد بـــالـــحـــرص الـــــذي تــولــيــه 
ــي الــعــهــد  ــ ــحــكــومــة بـــرئـــاســـة ول ال
صاحب  ــوزراء  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
ــر ســلــمــان  ــيـ ــســمــو الــمــلــكــي األمـ ال
واهتمامها  خليفة،  آل  حــمــد  بــن 
ــمـــزيـــد مــن  ــفــتــح الـ الـــمـــتـــواصـــل ب
مصر،  مــع  المشترك  العمل  آفـــاق 
وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي الــمــجــاالت 
ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــة واالسـ ــ ــادي ــصــ ــتــ االقــ
والتعليمية والصحية والسياحية، 
التجاري  التبادل  بتنامي  مشيًدا 
ــن الــبــلــديــن  ــيـ واالســــتــــثــــمــــاري بـ

الشقيقين.

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أكـــدت 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل عمق 
الوطيـــدة  التاريخيـــة  العالقـــات 
واألخويـــة المتميـــزة التـــي تربـــط 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية مصر 
العربية الشـــقيقة، وما تشهده تلك 
العالقـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين 
من تقـــارٍب مطـــرد وتناٍم مســـتمر، 
ومـــا يجمعهما من شـــراكة عميقة، 
ومسار تنســـيق متكامل في جميع 
المجاالت، في ظل حرص واهتمام 
القيـــادة فـــي البلديـــن الشـــقيقين، 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
البـــالد  عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 
المعظـــم، وأخيه رئيـــس جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح 

السيسي.
الميمونـــة  الزيـــارة  وبمناســـبة 
للرئيس عبدالفتاح السيســـي لبلده 
الثاني مملكـــة البحرين، أكدت  أن 
مـــا تشـــهده العالقـــات البحرينيـــة 
المصريـــة، مـــن تقارب اســـتثنائي، 
في ظـــل مباحثـــات متواصلة بين 
القيادتيـــن الحكيمتين في البلدين 
الشـــقيقين، مـــن شـــأنها أن تســـهم 
فـــي صياغـــة مرحلـــة جديـــدة من 
الشـــراكة الفاعلـــة، وتعزيـــز أواصر 
والتعـــاون  والتكامـــل،  التالحـــم 
المتقـــدم فـــي مختلـــف المجاالت، 
كل  بشـــأن  المؤثـــر  والتنســـيق 
القضايـــا والمســـتجدات اإلقليمية 
والدوليـــة، وبما يعـــود على مملكة 
البحريـــن وجمهورية مصـــر، بالنفع 

وتعزيز األمن واالزدهار.
وأشـــارت رئيســـة مجلـــس النواب 
المشـــتركة،  المواقـــف  أن  إلـــى 
المصريـــة  البحرينيـــة  والرؤيـــة 
الموحدة، أسهمت في كل المراحل 
والظروف، إلبراز العالقة الوطيدة 
الضاربـــة  ومصـــر،  البحريـــن  بيـــن 
بجذورها منذ القـــدم، والتي تمثل 
نموذجًا فريدًا للعالقات بين الدول 
علـــى المســـتوى العربـــي والعالمي، 
منوهـــة للتعاون الرفيع والتنســـيق 
القضايـــا  كافـــة  إزاء  النوعـــي 
والملفات المرتبطة بالشـــراكة بين 
البلديـــن، فضالً عـــن توحيد الرؤى 

المتعلقـــة  الموضوعـــات  اتجـــاه 
بالشـــأن اإلقليمي والدولي، مؤكدة 
أن النهضة التنموية الشـــاملة التي 
يشهدها البلدان الشقيقان في ظل 
قيادتيه الحكيمتين، تشكل قاعدة 
التقاء لمزيد من المشاريع الثنائية، 
جميـــع  فـــي  الشـــامل  والتعـــاون 

المجاالت وعلى جميع األصعدة.
وأشـــادت  بالجهـــود التـــي يبذلهـــا 
وأخيـــه  المعظـــم،  البـــالد  ملـــك 
العربيـــة  رئيـــس جمهوريـــة مصـــر 
للجهـــود  دعـــم  مـــن  الشـــقيقية، 
الرامية لتحقيق األمن واالستقرار 
فـــي المنطقة الخليجيـــة والعربية، 
مشـــيدة معاليهـــا بالمواقف الثابتة 
لجمهوريـــة مصر قيـــادًة وحكومًة 
البحريـــن،  مملكـــة  مـــع  وشـــعبًا، 
وأمنهـــا  ســـيادتها  يدعـــم  فيمـــا 
واســـتقرارها، الفتة معاليها إلى أن 
عالقات البلدين على مدى التاريخ 
الممتد اتسمت بالتالحم والتعاضد 

والتقارب الرسمي والشعبي.
وثمنت  المساعي الدائمة لتوسعة 
والتعـــاون  الثنائـــي  العمـــل  أطـــر 
مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  المتميـــز 
البحريـــن برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
مدبولـــي  مصطفـــى  و  الـــوزراء، 
فـــي  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
جمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة، 
تحقيقـــًا للغايـــات المشـــتركة، فيما 
المجـــاالت  فـــي  بالتعـــاون  يتصـــل 
السياســـية واألمنية واالقتصادية 
والثقافيـــة وغيرهـــا، وبمـــا يصـــب 
فـــي مصلحـــة البلديـــن والشـــعبين 

الشقيقين.

مستويات التنسيق البرلماني 
في المحافل الدولية عالية

زينل: مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة

اللواء سمير فرجالعقيد حاتم صابرخالد عكاشةطارق فهمي

تفعيل االتفاقات مع مصر في التجارة والسياحة واالستثمار والبيئة
زيارة السيسي دفعة إضافية لمسيرة العالقات التاريخية... الزياني:

أكـــد وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، 
ترحيب مملكة البحرين بقيادة ملك البالد 
الُمعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وجميع أبنائها بالزيارة 
األخويـــة المباركة لرئيـــس جمهورية مصر 
العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، إلى 
بلده الثاني، وما تشـــكله من دفعة إضافية 
األخويـــة  التاريخيـــة  العالقـــات  لمســـيرة 
االســـتراتيجية  والشـــراكة  المتميـــزة 
البلديـــن  بيـــن  والمتناميـــة  الوطيـــدة 

الشقيقين.
المصريـــة  البحرينيـــة  القمـــة  وأضـــاف أن 
تفتـــح آفاًقـــا رحبـــة أمـــام تعزيـــز التعـــاون 
والتنسيق السياسي واالقتصادي الثنائي، 
وتأكيـــد المواقـــف الحكيمـــة لـــكال البلدين 
فـــي  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  القضايـــا  إزاء 
القومـــي  األمـــن  بصـــون  التزامهمـــا  إطـــار 

العربي، ورفـــض التدخالت الخارجية في 
الشـــؤون الداخلية العربية، ودعم الســـالم 
العـــادل والشـــامل فـــي المنطقة، وإرســـاء 
واالعتـــدال  والوســـطية  التســـامح  قيـــم 
والعيش المشـــترك بين األديان والثقافات 

والحضارات.
وأكـــد حرص الحكومة برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
التفاهـــم  ومذكـــرات  االتفاقيـــات  تفعيـــل 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  مـــع  الموقعـــة 
الشقيقة في مختلف المجاالت، بما يحقق 
المصالح المشتركة لكال البلدين والشعبين 
الشـــقيقين في تنشيط التجارة والسياحة 
واالســـتثمار وحماية البيئة ودعم مســـيرة 
الشـــاملة  والتنميـــة  والتحديـــث  البنـــاء 

والمستدامة.

البحريـــن  مملكـــة  دعـــم  الزيانـــي  وأكـــد 
لكل مـــا تتخـــذه جمهوريـــة مصـــر العربية 
مـــن إجـــراءات مشـــروعة لحمايـــة أمنهـــا 
واســـتقرارها وتعزيـــز مســـيرتها التنموية، 
اعتزازهـــا  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  وتأكيدهـــا 
بالمواقـــف الشـــامخة لمصـــر في مســـاندة 

أمنها واســـتقرارها وأمن وعروبة الخليج، 
وتضحياتها التاريخية المشرفة في سبيل 
نصرة الحقوق العربية واإلسالمية العادلة، 
الجامـــع وقلبهـــا  العـــرب  بيـــت  باعتبارهـــا 
النابض. ولفت إلى أن العالقات البحرينية 
المصريـــة بدعم من صاحب الجاللة الملك 
الُمعظـــم، وأخيـــه السيســـي، ماضيـــة نحو 
مزيد من التحالف االســـتراتيجي الوثيق، 
والتعـــاون المثمـــر مـــن أجل خيـــر وصالح 
الشعبين الشقيقين واألمة العربية جمعاء، 
معـــززة مـــن ازدهارهـــا وتميزهـــا علـــى مر 
التاريـــخ كنموذج يحتذى بـــه في الوحدة 
بيـــن األشـــقاء، وفـــق  العربيـــة والتالحـــم 
رؤيـــة موحدة ومســـتدامة نابعة من عمق 
الروابـــط الدينية والثقافيـــة واالجتماعية 
والمصيـــر  الهـــدف  ووحـــدة  والحضاريـــة 

المشترك.

المنامة- وزارة الخارجية

عبداللطيف الزياني

العالقات بين البحرين ومصر تاريخية ومتجددة
تنسيق وتشاور إزاء مجمل القضايا... السفير المصري:

أكد السفير المصري لدى مملكة البحرين، 
الســـفير ياســـر شـــعبان، عمـــق العالقات 
األخوية التي تجمع البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين، موضحًا أن الزيارة الرسمية 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
السيســـي، لمملكة البحريـــن ولقاء أخيه 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، تأتي 
في إطار الزيارات المتبادلة والمستمرة 
بين القيادتين بهدف اســـتمرار التنسيق 
بالعالقـــات  قدمـــًا  والدفـــع  والتشـــاور 

الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأكد السفير شعبان، في تصريح خاص 
لوكالة أنبـــاء البحرين )بنا(، أن العالقات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهورية مصر 

هـــي عالقـــات تاريخيـــة وتتجـــدد دائمًا 
بلقاء األشـــقاء في أجـــواء ودية للبحث 
القضايـــا  مختلـــف  تجـــاه  والتشـــاور 
فـــي  خصوصـــًا  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
ظل التحديـــات التي تشـــهدها المنطقة 

سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. 
وأشاد الســـفير المصري بالمستوى الذي 
تشـــهده العالقـــات البحرينيـــة المصرية 
على جميع المســـتويات، السيما اهتمام 
قيادتـــي البلديـــن بالتركيـــز علـــى تنمية 
االقتصـــادي  القطـــاع  فـــي  التعـــاون 
واالســـتثماري والتجارة البينية، وهو ما 
عكســـه بوضوح الزيـــادة الملحوظة في 
الميـــزان العـــام التجـــاري وارتفاع حجم 

االستثمارات بين البلدين.

والمواقـــف  الـــرؤى  تنســـيق  وبشـــأن 
مـــن  لـــكل  والدبلوماســـية  السياســـية 
البحريـــن ومصـــر تجاه القضايـــا العربية 
واإلقليميـــة ذات التأثيـــر المباشـــر علـــى 

والعربـــي؛  الخليجـــي  القومـــي  األمـــن 
هـــذه  أن  إلـــى  شـــعبان  الســـفير  أشـــار 
الزيـــارة تأتي اســـتكماالً للزيارة األخيرة 
التـــي قـــام بهـــا جاللـــة الملـــك المعظـــم، 
إلـــى مدينة شـــرم الشـــيخ ولقائـــه أخيه 
الرئيـــس السيســـي لتبـــادل الـــرؤى إزاء 
مـــا تشـــهده منطقتنـــا العربيـــة والشـــرق 
األوســـط من قضايـــا ومخاطـــر تتطلب 
موقـــف  وتأســـيس  الجهـــود  تكثيـــف 
عربي موحد تجاه الملفات التي تشـــكل 
أولوية مشـــتركة، وعلى رأسها استقرار 
المنطقة واســـتكمال النهج الدبلوماسي 
البلـــدان،  ينتهجـــه  الـــذي  والمتـــوازن 
والحفـــاظ علـــى األمـــن القومـــي وأمـــن 

الطاقة واألمن الغذائي.

المنامة - بنا

السفير المصري

علي صالح الصالح

فوزية زينل

زيارة الرئيس المصري تستبق قمة السعودية وتصب في صالح االستقرار بالمنطقة
مساٍع حثيثة من القائدين لتوحيد الصف العربي لمواجهة األخطار... محللون سياسيون مصريون:

 رحـــب عـــدد مـــن المفكريـــن والمحلليـــن 
القاهـــرة،  مـــن  المصرييـــن،  السياســـيين 
بالزيـــارة الرســـمية التي يقوم بهـــا  رئيس 
عبدالفتـــاح  العربيـــة،  مصـــر  جمهوريـــة 

السيسي، لمملكة البحرين.
جاء ذلـــك فـــي تصريحات خاصـــة لوكالة 
أنبـــاء البحرين )بنا( أشـــادوا فيهـــا بتطابق 
الـــرؤى والمواقف الراســـخة بيـــن البلدين، 
ومـــا تمثله الزيارات المتبادلة والمســـتمرة 
مـــن أهمية في تعزيـــز العالقـــات األخوية 
المتجذرة، ومســـاهمتها في الدفع بمسيرة 

العمل العربي المشترك.
إلـــى ذلك؛ أكد اللواء ســـمير فـــرج، الخبير 
اإلســـتراتيجي ومديـــر الشـــؤون المعنوية 
األســـبق بالقـــوات المســـلحة المصرية، أن 
زيارة الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي لبلده 
لمملكـــة البحريـــن ومباحثاتـــه مـــع حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم، تصب في 
صالـــح األمـــن القومـــي المصـــري واألمـــن 
القومـــي الخليجـــي والعربـــي فـــي الوقت 
ذاتـــه، وخاصـــة أنهـــا تأتـــي فـــي ظـــروف 
مـــن  واألهميـــة  الدقـــة  بالغـــي  وتوقيـــت 
حيث اســـتباقها للزيـــارة المرتقبة للرئيس 
األميركي للمنطقة، منتصف الشهر المقبل، 
التـــي  الزيـــارة  لهـــذه  المصاحبـــة  والقمـــة 
ستشهدها المملكة العربية السعودية على 

مستوى القادة والزعماء.
وأشـــاد اللواء فرج بالـــدور المحوري الذي 
تلعبـــه مملكة البحريـــن في الدفـــع بالعمل 
الـــدول  العربـــي المشـــترك، بالتعـــاون مـــع 
المحورية الكبرى في اإلقليم، انطالقًا من 
سياســـة االعتدال والدبلوماسية الحكيمة 
التـــي تنتهجهـــا المملكـــة فـــي التعاطي مع 
قضايـــا المنطقـــة، والقائمـــة علـــى احتـــرام 

اآلخر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للـــدول، مشـــيرًا فـــي الوقت نفســـه إلى أن 
زيـــارة الرئيـــس السيســـي تأتي اســـتكماالً 
لسلســـة اللقـــاءات التشـــاورية والزيـــارات 
المتبادلـــة بين الزعيميـــن الكبيرين، والتي 
كان آخرهـــا زيـــارة جاللـــة الملـــك المعظـــم 
لمدينـــة شـــرم الشـــيخ فـــي 18 من الشـــهر 
الجـــاري، ومباحثاته مع الرئيس السيســـي 
والعاهل األردني بشـــأن عدد مـــن القضايا 
رأســـها  وعلـــى  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
تنســـيق الـــرؤى بين القـــادة تجـــاه القضايا 
المصيريـــة والتحديـــات بالمنطقـــة، والتي 
تتطلـــب موقفًا عربيًا موحـــدًا يمكن البناء 
عليه في المســـتقبل لصالح أمن واستقرار 

المنطقة.
من جانبه؛ شدد خالد عكاشة، مدير المركز 
المصري للفكر والدراسات اإلستراتيجية، 
علـــى أن زيـــارة الرئيـــس المصـــري لمملكة 
البحرين تحظى بدرجة عالية من االهتمام 
البلديـــن  عالقـــات  فـــي  والخصوصيـــة 
التاريخية والممتدة لعقود طويلة، إال أنها 
شـــهدت في الســـنوات األخيـــرة مزيدًا من 
النمو والعمق في ضوء ما تشهده المنطقة 
مـــن تحديـــات وتهديـــدات تفرضهـــا حالة 
االحتقان واالســـتقطاب العالميـــة الكبرى، 
والتـــي تتطلب توحيـــد المواقـــف والرؤى 
للخـــروج بموقـــف عربـــي موحـــد، وهذا ما 
يحرص عليه الرئيس السيســـي من خالل 
والمباحثـــات  التشـــاور  لقـــاءات  تكثيـــف 
السياســـية مع الشـــركاء اإلســـتراتيجيين، 

وعلى رأسهم مملكة البحرين.
وعلق عكاشـــة علـــى اللقـــاءات والزيارات 
المكثفـــة بيـــن الملـــوك والقـــادة العرب في 
اآلونـــة األخيرة؛ بأنها تفســـر مـــدى الرغبة 
والنوايـــا الصادقـــة مـــن الزعمـــاء لتوحيـــد 
الصـــف العربـــي، حفاظـــًا علـــى مكتســـبات 

الـــدول العربية ورفاهية شـــعوبها، مشـــيرًا 
إلى أن المنطقة العربية والشـــرق األوسط 
بصدد إعادة صياغة تشكيلها استراتيجيًا 
دورهمـــا  واســـتعادة  وجيوسياســـيًا 
المحوري الكبير على المسرح الدولي وفقًا 

للمعطيات الراهنة.
وفيمـــا يتعلـــق بتطـــور العالقـــات وتميزها 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ومصر؛ قال أســـتاذ 
العلوم السياسية واإلستراتيجية بجامعة 
القاهـــرة طـــارق فهمـــي، إنهـــا تشـــهد نقلـــة 
نوعيـــة على عدة مســـتويات كونها تتمتع 
بخصوصية فريـــدة وتعد نموذجًا يحتذى 
في طبيعة العالقات الناجحة والمســـتمرة 

بين الدول. 
والمنامـــة  القاهـــرة  أن  فهمـــي  وأوضـــح 
تشـــهدان فـــي هـــذا التوقيـــت جملـــة مـــن 
التطورات السياسية والدبلوماسية سواء 
)العربية - العربية( أو )العربية - اإلقليمية( 
علـــى ضوء جملة مـــن االعتبارات، ســـواء 
مـــا يتعلـــق بالمخاطـــر والتحديـــات التـــي 
تواجه أمن اإلقليـــم أو ما يرتبط بالقضايا 
المرشـــحة للتعامـــل فـــي الفتـــرة المقبلـــة، 
ومنها مشاركة كل من مصر والبحرين في 
القمـــة العربيـــة األميركيـــة المرتقبة خالل 
زيـــارة الرئيس األميركـــي للمملكة العربية 
الســـعودية، وهنـــا تكمـــن أهمية التنســـيق 
الرفيع على مســـتوى القادة والذي تشهده 

المنطقة قبيل هذه االجتماعات.
وأكد فهمي أن ما يميز العالقات بين مصر 
والبحريـــن علـــى الصعيد السياســـي، ليس 
فقـــط نوعيـــة المخاطـــر المشـــتركة التـــي 
تواجـــه أمن اإلقليم، وإنما القدر الكبير من 
التوافق الـــذي تبديه السياســـة الخارجية 
االهتمـــام  ذات  الملفـــات  حيـــال  للبلديـــن 
المشـــترك، مـــا يعكـــس عمق الســـعي الجاد 
لصاحـــب الجاللة الملك المعظم، والرئيس 

السيســـي لتطويـــر وتنميـــة العالقـــات بمـــا 
يخدم مصالحهمـــا الثنائية ويحقق وحدة 
الصـــف العربـــي، وبما يضمن تماســـك بنية 
ومصالـــح دول مجلـــس التعاون الخليجي 
وأمنهـــا اإلقليمـــي، والتـــي تعتبرهـــا مصـــر 
خطـــًا أحمـــر وعمقـــًا إســـتراتيجيًا مرتبطًا 
باألمن القومي المصري ال يمكن المســـاس 

به.
بـــدوره ثّمن العقيـــد حاتم صابـــر، المحلل 
السياســـي والخبيـــر فـــي مجـــال مكافحة 
اإلرهـــاب الدولـــي، الزيارة الرســـمية التي 
يقـــوم بهـــا الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي لمملكـــة البحريـــن، مؤكـــدًا أنهـــا 
تتـــوج التعـــاون المثمـــر بيـــن البلديـــن في 
السياســـية  الســـيما  المجـــاالت،  جميـــع 
واالقتصادية والتجارية، وتعزز من جهود 
التنســـيق والتعـــاون األمنـــي والعســـكري 
اإلرهـــاب،  مكافحـــة  وجهـــود  المشـــترك 
كما أنهـــا تترجم عمـــق وتاريـــخ العالقات 
األخوية المشتركة بين البلدين وما يجمع 
الشـــعبين الشـــقيقين مـــن أواصـــر محبـــة 

واحترام. 
وأشـــار العقيد صابر إلى أن زيارة الرئيس 
المصـــري لمملكـــة البحريـــن ولقائـــه جاللة 
الملك المعظم ليســـت األولى؛ بل ســـبقتها 
زيارات متعددة من قبل منذ تولي الرئيس 
المصـــري مقاليد الحكم، كمـــا بادلها جاللة 
الملـــك المعظـــم، بزيـــارات رســـمية مماثلة 
إلى بلده الثاني مصر قوبلت بكل ترحيب 
الحاليـــة  الزيـــارة  بـــأن  منوهـــًا  واعتـــزاز، 
الســـيما  الزيـــارات،  لهـــذه  تكليـــل  بمثابـــة 
وأنها تســـتكمل اإلطار التشاوري والسعي 
الحثيـــث مـــن القائديـــن لتوحيـــد الصـــف 
العربي لمواجهة كل األخطار المســـتقبلية 
المحتملة على ضوء الصراعات واألزمات 

التي يمر بها العالم اآلن.

المنامة - بنا
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تطوير العمل األمني ومكافحة الجريمة
تبادل الخبرات مع أميركا... وزير الداخلية:

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، مع 
نائـــب مســـاعد وزير الخارجيـــة األميركية 
للشـــؤون السياســـية والعســـكرية تيموثي 
بيتس، القائم بأعمال المنسق العام لمكتب 
مكافحة اإلرهاب، بحضور الشيخ عبدهللا 
بن راشـــد آل خليفة سفير مملكة البحرين 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة، ونائـــب رئيـــس 
األمـــن العـــام اللـــواء ركن الشـــيخ حمد بن 

محمد آل خليفة.
ورحب المســـؤول األميركي بزيـــارة وزير 
الداخلية، منوهـــا بأهميتها في البناء على 
عالقـــات الصداقـــة القائمـــة بيـــن البلديـــن 
واستمرار تعزيز التعاون والتنسيق األمني 
برامـــج  فـــي  ســـيما  ال  الخبـــرات  وتبـــادل 
المعـــدات  بأحـــدث  والتجهيـــز  التدريـــب 
والتقنيـــات، مشـــيدا بالجهود التـــي تبذلها 

مملكـــة البحريـــن فـــي محاربـــة اإلرهـــاب 
والتصدي لجميع أشـــكال الدعم والتمويل 

لإلرهابيين.
وزارة  جهـــود  الوزيـــر  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
الداخليـــة في ســـبيل حفظ األمـــن وتعزيز 
االســـتقرار عبر تطويـــر وتحديث مجاالت 
العمـــل األمني ومكافحة الجريمة وتطوير 

األداء،  فـــي  والتميـــز  الشـــرطي  العمـــل 
وصـــوال إلى تقديم خدمـــات أمنية رفيعة، 
مشـــيدا بالتعاون األمني ومســـتوى تبادل 
الخبرات بيـــن مملكة البحريـــن والواليات 
المتحدة في إطار الشراكة االستراتيجية 
والعالقـــات الوثيقـــة التـــي تجمـــع البلدين 

الصديقين.

وخـــالل االجتماع، تم التطـــرق إلى أهمية 
العمـــل المشـــترك في عـــدد مـــن المجاالت 
األمنية، بما فيها األمن السيبراني وإجراء 
مذكـــرات  وتفعيـــل  المشـــتركة  التماريـــن 
التفاهـــم ذات الصلـــة. كمـــا تـــم بحث عدد 
من الموضوعات والســـبل الكفيلة بتطوير 

التعاون المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

حضـــر المدير العام لـــإلدارة العامة للمرور 
العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
آل خليفة الحفل الذي أقامته جائزة سمو 
الشيخ ســـالم العلي الصباح للمعلوماتية، 
الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة  أميـــر  برعايـــة 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ نـــواف األحمـــد 
الجابـــر الصبـــاح، بحضـــور ســـمو الشـــيخ 
مشـــعل األحمد الجابر الصباح ولي العهد، 
المعلوماتيـــة  بجائـــزة  الفائزيـــن  لتكريـــم 
للعـــام 2020 التـــي حملت عنـــوان “أفضل 
بقصـــر  أقيـــم  الـــذي  التقنيـــة”،  المشـــاريع 
الشـــقيقة، حيـــث  الكويـــت  بدولـــة  بيـــان 
للمـــرور جائـــزة  العامـــة  حصـــدت اإلدارة 
أفضل المشـــروعات التقنيـــة عن تطبيقها 
اإللكترونـــي etraffic ليضاف هذا اإلنجاز 
التـــي حققتهـــا  إلـــى االنجـــازات  الدولـــي 
اإلدارة العامة في إطار دورها في تقديم 

الخدمات المرورية.
العـــام  المديـــر  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
بالرعايـــة  للمـــرور  العامـــة  لـــإلدارة 
الالمحـــدودة التي تحظى بهـــا المنظومة 
المرويـــة فـــي العهـــد الزاهر لعاهـــل البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة، والدعم المســـتمر من 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، وتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفـــة فـــي تطويـــر الخدمـــات والتحول 
اإللكترونـــي، وســـهولة إنجـــاز المعامالت 
وتوفيرها من خالل التطبيق اإللكتروني 
لإلدارة العامة للمرور، الذي يشـــهد تفاعال 
بشكل كبير من المستخدمين، األمر الذي 
ساهم في تسهيل الخدمات واإلجراءات 

وتطويرهـــا  للمراجعيـــن  اإللكترونيـــة 
وفقـــا لتوجهـــات الحكومـــة فـــي التحول 
الرقمي واإللكتروني، وتعزيزها بالتعاون 
والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية والجهات ذات العالقة.
وتقـــدم العميـــد الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن 
عبدالوهـــاب آل خليفة بالشـــكر والعرفان 
باالهتمـــام  الشـــقيقة  الكويـــت  لدولـــة 
بتطويـــر المحتوى الرقمـــي ومجال تقنية 
فـــي  خصوصـــا  المشـــتركة  المعلومـــات 

المجال المروري.

مدير المرور يتسلم جائزة سالم العلي لفئة أفضل 
المشروعات التقنية للتطبيقات اإللكترونية بالكويت

المنامة - بنا

للشـــرطة  الملكيـــة  آمـــر األكاديميـــة  قـــام 
العميـــد فـــواز الحســـن بزيـــارة لفعاليـــات 
الـــذي  الثالـــث عشـــر  الصيفـــي  المعســـكر 
يأتـــي ضمـــن مبـــادرات الخطـــة الوطنيـــة 
لتعزيز االنتماء وترســـيخ قيـــم المواطنة 
)بحريننا(، بتنظيم من األكاديمية الملكية 
للشـــرطة وبالتعـــاون مـــع صنـــدوق العمل 

)تمكين(.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد آمـــر األكاديميـــة 
وزيـــر  بتوجيهـــات  للشـــرطة  الملكيـــة 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة لحرصـــه واهتمامـــه 
البالغين وتوفير كل أشكال الدعم الالزمة 
إلنجاح فعاليات المعسكر الصيفي، مثمًنا 
في الوقت ذاته المتابعة الحثيثة لرئيس 
األمن العام الفريق طارق الحســـن بما من 
شأنه تحقيق األهداف المرجوة للمعسكر 
في إطـــار حماية الناشـــئة وتوجيههم لما 

فيه مصلحة المجتمع.
هـــذا وتابع العميد الحســـن، أبـــرز الخطط 
والبرامج المســـتحدثة بالمعســـكر وشـــهد 
عـــدًدا مـــن المحاضـــرات وورش العمـــل، 
التـــي تســـهم في تفعيل مبـــادرات الخطة 

الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة 
وترســـيخ قيـــم المواطنة )بحريننـــا( التي 
فـــي  الداخليـــة بتدشـــينها  تفضـــل وزيـــر 
مـــارس 2019 بما من شـــأنه تعزيز الهوية 
الوطنية وترســـيخ قيم الـــوالء واالنتماء 
والمواطنـــة الصالحـــة، إضافـــة إلى تنمية 
القـــدرات االنضباطية والقياديـــة والعمل 
علـــى صقـــل هـــذه القـــدرات مـــن خـــالل 
مجموعة من البرامج واألنشطة الهادفة، 
معرًبا عن شكره وتقديره لشركاء الخطة 
الوطنية “بحريننا” وزارة شـــؤون اإلعالم 

علـــى تغطية فعاليات المعســـكر الصيفي، 
ووزارة التربية والتعليم على دعمهم في 
توفير القاعات لتنفيذ فعاليات المعســـكر 
بكل يسر وسهولة، باإلضافة إلى الجهات 
المنفـــذة والداعمة لورش العمل والبرامج 

التي يعقدها المعسكر.
العمـــل  لصنـــدوق  شـــكره  عـــن  وأعـــرب 
)تمكيـــن( علـــى تعاونهـــم المثمـــر إلنجـــاح 
وتقديـــم  الصيفـــي،  المعســـكر  فعاليـــات 
أفضـــل البرامـــج والفعاليات التي تســـهم 

في تطوير فكر ومستوى المشاركين.

آمر األكاديمية الملكية للشرطة يشيد 
بفعاليات وورش عمل المعسكر الصيفي

ترحيب بالجهود األميركية في مكافحة 
اإلرهاب ومواجهة التدخالت اإليرانية

وزير الداخلية يجتمع مع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى

في إطار الزيارة الرســـمية التي يقوم 
بها إلى الواليات المتحدة األميركية، 
اجتمـــع وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
مع مساعد وزير الخارجية األميركية 
لشـــؤون الشـــرق األدنى باربـــارا ليف، 
بحضـــور الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد 
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  خليفـــة  آل 
ووكيـــل  المتحـــدة،  الواليـــات  لـــدى 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
والجـــوازات واإلقامة الشـــيخ هشـــام 

بن عبدالرحمن آل خليفة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحبت مســـاعد 
وزيـــر الخارجيـــة األميركية لشـــؤون 
الشـــرق األدنى، بزيارة وزير الداخلية 
التي تأتي في إطار العالقات الوثيقة 
الصديقيـــن،  البلديـــن  تجمـــع  التـــي 
التعـــاون  مواصلـــة  أهميـــة  مؤكـــدة 
المصالـــح  بمايخـــدم  والتنســـيق 

المشتركة، مشيرة إلى أهمية الزيارة 
المرتقبـــة للرئيـــس األميركـــي ولقائه 
مـــع قـــادة دول المنطقـــة، التـــي تأتي 
فـــي إطار جهود حفظ األمن والســـلم 

الدوليين.
وخـــالل اللقاء، أكد وزير الداخلية أن 
مملكـــة البحريـــن ماضية فـــي نهجها 
التعايـــش  علـــى  القائـــم  الحضـــاري 
وتعزيـــز ثقافـــة الســـالم، انطالقـــا من 
رؤيـــة عاهل البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، مشـــيدا بالعالقـــات الوثيقـــة 

والشراكة االســـتراتيجية التي تجمع 
البلديـــن وجهودهمـــا المشـــتركة فـــي 
تعزيـــز االســـتقرار اإلقليمـــي وحماية 

األمن والسلم الدوليين.
الواليـــات  بجهـــود  الوزيـــر  وأشـــاد 
اإلرهـــاب  مكافحـــة  فـــي  المتحـــدة 
ومواجهـــة التدخـــالت اإليرانيـــة في 
الشـــؤون الداخليـــة لـــدول المنطقـــة، 
ومـــن بينها مملكة البحرين من خالل 
اإلرهابيـــة  الخاليـــا  ودعـــم  تمويـــل 
والمتفجـــرات  باألســـلحة  وإمدادهـــا 
وإيـــواء العناصر اإلرهابيـــة وتدريبها 

في معسكرات تابعة للحرس الثوري 
غطـــاء  توفيـــر  بجانـــب  اإليرانـــي، 

إعالمي لهذه الجرائم اإلرهابية.
وثمـــن مســـتوى التعـــاون والتنســـيق 
في مجال مكافحـــة اإلرهاب وتبادل 
التحديـــات  ومواجهـــة  الخبـــرات 
األمنيـــة علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة 
والدوليـــة. وتـــم خـــالل اللقـــاء بحث 
والمســـائل  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
الجهـــود  إلـــى  باإلضافـــة  األمنيـــة، 
وتعزيـــز  األمـــن  لتحقيـــق  المبذولـــة 

االستقرار اإلقليمي.

المنامة - وزارة الداخلية
البحرين ماضية في نهجها 

الحضاري القائم على التعايش 
وتعزيز ثقافة السالم انطالقا 

من رؤية جاللة الملك المعظم

وزير الداخلية يشيد بجهود 
الواليات المتحدة في 

مكافحة اإلرهاب ومواجهة 
التدخالت اإليرانية 

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية التـــي 
يقـــوم بهـــا إلـــى الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، اجتمـــع وزيـــر الداخلية 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق 
ومديـــر  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
االســـتخبارات الوطنيـــة األميركية 
أفريل هاينز، بحضور ســـفير مملكة 
الشـــيخ  المتحـــدة  الواليـــات  لـــدى 
عبدهللا بن راشد آل خليفة، ونائب 
رئيـــس األمـــن العـــام اللواء الشـــيخ 
حمد بن محمـــد آل خليفة.ورحبت 
الوطنيـــة  االســـتخبارات  مديـــر 
األميركيـــة، بزيـــارة وزيـــر الداخلية 
مؤكـــدة  المتحـــدة،  الواليـــات  إلـــى 
العالقـــات  تطويـــر  فـــي  أهميتهـــا 

الثنائية بين البلدين.

وأشـــاد وزيـــر الداخليـــة بالعالقـــات 
الوثيقة والشـــراكات اإلستراتيجية 
البلديـــن وجهودهمـــا  التـــي تجمـــع 
االســـتقرار  تعزيـــز  فـــي  المشـــتركة 
اإلقليمـــي وحمايـــة األمـــن والســـلم 

الدوليين.
بالتعـــاون  اعتـــزازه  عـــن  وأعـــرب 
البلديـــن  بيـــن  األمنـــي  والتنســـيق 
الصديقين، منوهًا إلى أهمية تعزيز 
التعـــاون لمواجهـــة التحديات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
وتـــم خـــالل اللقـــاء، بحـــث الســـبل 
الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق 
األمنـــي، بما يخـــدم مصالح البلدين 
تعزيـــز  فـــي  ويســـهم  الصديقيـــن، 

االستقرار اإلقليمي.

تطوير التنسيق األمني مع واشنطن

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبد 
هللا آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة إلـــى 
الواليـــات المتحدة األميركية، اجتمع 
نائب رئيس األمن العام اللواء الشيخ 
حمـــد بن محمـــد آل خليفة مع رئيس 
العمليات بـــإدارة مكافحة المخدرات 
ريمونـــد دونوفـــان، بحضـــور المديـــر 
العام لإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 

األمنية العميد محمد بن دينه.
وفـــي اللقـــاء، أكـــد رئيـــس العمليـــات 
بـــإدارة مكافحـــة المخـــدرات أهميـــة 
زيارة وزير الداخلية والوفد المرافق 
إلـــى الواليـــات المتحـــدة فـــي تعزيـــز 
التعاون المشـــترك والجهـــود الدولية 
في مجـــال مكافحة المخدرات، فيما 
أعـــرب نائـــب رئيس األمـــن العام عن 
اعتـــزازه بالتعاون والتنســـيق األمني 

بين البلدين الصديقين.
وأكد نائب رئيس األمن العام اهتمام 
التعـــاون  بتعزيـــز  الداخليـــة  وزارة 
فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار غيـــر 
المشـــروع بالمخدرات وإنفاذ قوانين 

مكافحـــة المخـــدرات للحفـــاظ علـــى 
الصحـــة والســـالمة العامـــة، موضحا 
أن التعـــاون بيـــن الجانبيـــن فـــي هذا 
عقـــود  إلـــى  يعـــود  والـــذي  المجـــال 
الزيـــارات  تبـــادل  يشـــمل  ماضيـــة 
قضايـــا  فـــي  األمنيـــة  والمعلومـــات 
المخدرات والمشـــاركة فـــي الدورات 

التدريبية والمؤتمرات.
ووقع اللواء الشـــيخ حمـــد بن محمد 
دونوفـــان،  وريمونـــد  خليفـــة  آل 
مذكـــرة تفاهـــم بين الجانبيـــن تتعلق 
بمكافحة تهريـــب المخدرات ونظائر 
وســـالئف المـــواد المخـــدرة، وجرائم 
غســـيل األمـــوال ذات العالقـــة عبـــر 
تبـــادل المعلومـــات وتعزيـــز التعـــاون 
غيـــر  التدفـــق  لمواجهـــة  المتبـــادل 
المشـــروع لألموال المرتبطة بتهريب 

المخدرات.
وأكـــد نائـــب رئيـــس األمـــن العـــام أن 
مذكـــرة التفاهـــم تســـهم فـــي التبادل 
الفعـــال للمعلومـــات وتطبيـــق تدابير 
أكثـــر صرامـــة لمواجهة االتجـــار غير 

المشروع بالمخدرات.

مذكرة تفاهم بمكافحة تهريب المخدرات



مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمـــع المدير العـــام لشـــؤون المدارس 
بـــوزارة التربية والتعليـــم رئيس اللجنة 
العلميـــة  المؤهـــات  لتقويـــم  الوطنيـــة 
محمـــد مبـــارك بن أحمد، وعبر التنســـيق 
مـــع وزارة الخارجيـــة، بوفـــد أكاديمـــي 
مـــن عـــدد مـــن الجامعـــات اإلســـرائيلية، 
بحضور سفير دولة إسرائيل لدى مملكة 

البحرين إيتان نائيه.
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  واســـتعرض 
المدارس خـــال االجتماع تاريخ وواقع 
التجربـــة التعليمية فـــي مملكة البحرين 
وما شـــهدته مـــن تطور وإنجـــازات على 
مـــدى العقـــود الماضيـــة، باإلضافـــة إلـــى 
المؤهـــات  معادلـــة  ومعاييـــر  آليـــات 

العلمية الصادرة عن مؤسســـات التعليم 
العالي الخارجية المعمول بها في اللجنة 

الوطنية لتقويم المؤهات العلمية.
كما قدم كل من مستشـــار جودة التعليم 
فرزانـــة المراغي، ومدير إدارة تراخيص 
ومتابعة المدارس الخاصة لولوة المهنا، 
وعميـــد كليـــة البحريـــن للمعلميـــن تيـــد 
بيورنتون عروضًا تطرقـــت إلى التعليم 
المبكـــر والمدرســـي والجامعي وتدريب 

وإعداد المعلمين.
أســـئلة  عـــن  اإلجابـــة  تمـــت  وقـــد 
واستفسارات الوفد، كما تم تقديم عدد 
من الهدايـــا التذكارية بمناســـبة احتفال 

ممكلة البحرين بمئوية التعليم.

“التربية” تلتقي وفداً أكاديميًا من الجامعات اإلسرائيلية

المنامة - وزارة التنمية المستدامة

أكـــدت وزيـــرة التنميـــة المســـتدامة نور 
الخليف حـــرص مملكـــة البحرين تنمية 
عاقاتها المشـــتركة مـــع مختلف الدول 
والســـعي إلى فتح آفاٍق أرحب للتعاون 
والعمل المشترك في مختلف المجاالت 
بالمجـــاالت  يتعلـــق  فيمـــا  وباألخـــص 
التنموية بمـــا يلبي التطلعات واألهداف 
المرجوة ويعود بالخيـــر والنماء لصالح 
الجميع. جاء ذلك خال استقبالها أمس 

في مكتبها ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
دولة إســـرائيل خالد يوســـف الجاهمة، 
مـــن  عـــدًدا  معـــه  اســـتعرضت  حيـــث 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، أعـــرب الجاهمة عن خالص 
شـــكره وتقديره لوزيـــرة التنمية، مؤكًدا 
أهميـــة تعزيـــز العاقات المشـــتركة بين 
مملكة البحرين ودولة إســـرائيل والدفع 

بها نحو تحقيق األهداف المنشودة.

فتح آفاق التعاون التنموي مع مختلف الدول

االستعانة باألنظمة التكنولوجية لتطوير خدمات “العدل”
التقى وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف نواف المعاودة، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة بتلكـــو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
خليفـــة آل خليفـــة، بحضـــور عـــدد مـــن 
المعلومـــات  الـــوزارة، وهيئـــة  مســـؤولي 
والحكومـــة اإللكترونيـــة، وممثليـــن عـــن 

بتلكو وشركات “BEYON” التابعة لها.
وخال االجتماع، قدم الرئيس للتنفيذي 
للنمو الرقمي في بتلكو الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة، عرًضا تضمن الخدمات 
الرئيسية لشركات “BEYON” في مجال 

التحول الرقمي والحلول التكنولوجية.
وتم خاله بحث إمكانية االســـتفادة من 
خدمات المجموعـــة الرقمية في القطاع 
العدلي، والتي تشـــمل مجـــاالت متعددة 

ترتكـــز علـــى تطويـــر أتمتـــة اإلجـــراءات 
والحمايـــة التقنيـــة. وأكـــد وزيـــر العـــدل 
اهتمـــام الـــوزارة باإلطاع علـــى األنظمة 
التكنولوجيـــة المتطورة، ودراســـة فرص 

الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص فـــي هذا 
المجـــال، بمـــا يســـهم فـــي رفـــع مســـتوى 
وتســـهيل  المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة 
إجراءاتهـــا أمام المحاميـــن والمتقاضين 
والمراجعيـــن. وقـــال إن مـــا تحقـــق مـــن 
إنجـــازات كبيـــرة علـــى مســـتوى التحول 
اإللكتروني في مرفق العدالة أسس بنية 
تقنيـــة وإجرائيـــة للكثيـــر مـــن الخدمات 
األساســـية، وهـــو ما أوجـــد أرضية مهمة 
للدفع نحو التوسع في تطبيقات التحول 
اإللكترونـــي والعمـــل على تطويـــر البنية 

التحتية التقنية.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المبارك يستعرض مشاريع البحرين على صعيد التنمية الحضرية
مضاعفة عدد األشجار في البالد بحلول 2035

التقـــى وزيـــر شـــئون البلديـــات والزراعـــة 
وائـــل المبـــارك مـــع كل مـــن وزيـــر التنمية 
العربيـــة  فـــي جمهوريـــة مصـــر  المحليـــة 
الشـــقيقة اللـــواء محمـــد شـــعراوي وأمين 
المنطقـــة الشـــرقية فـــي المملكـــة العربية 
محمـــد  بـــن  فهـــد  الشـــقيقة  الســـعودية 
الجبير، على هامش مشـــاركته في أعمال 
الدورة الحادية عشـــرة للمنتدى الحضري 
العالمـــي التي تقـــام في جمهوريـــة بولندا 
المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  رعايـــة  تحـــت 
للمســـتوطنات البشـــرية خـــال الفترة من 
26 إلـــى 30 يونيو بمشـــاركة المعنيين من 

مختلف دول العالم.
وبحـــث الوزير المبـــارك مع وزيـــر التنمية 
المحليـــة المصري ومع أمين عام المنطقة 
الشـــرقية في المملكة العربية الســـعودية 
مجـــاالت  فـــي  المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق 
التنميـــة الحضرية المســـتدامة بالتنســـيق 
مـــع برنامج األمم المتحدة للمســـتوطنات 

البشـــرية، والـــذي أثمر الكثير مـــن النتائج 
المهمة على صعيد تطوير المدن والتنمية 
الحضريـــة متطرًقا إلى مجـــاالت التعاون 
المشـــترك بين مملكة البحرين والدولتين 

الشقيقتين.
وتطرق الوزير المبارك إلى تجارب مملكة 
البحريـــن على صعيـــد التنميـــة الحضرية 
مـــن خال مشـــروع تنمية المـــدن والقرى 
ومبـــادرات التنمية الحضرية التي تســـهم 

بتطوير الواقع الحضري للمناطق.

كمـــا تطرق إلـــى تجربـــة مملكـــة البحرين 
على صعيد الخطة الوطنية للتشجير من 
خال العمل على مضاعفة عدد األشـــجار 

في الباد بحلول العام 2035.
وأكـــد الوزير المبارك أهميـــة التعاون على 
المســـتوى اإلقليمـــي بيـــن الـــدول العربية 
مـــن خال الدور الذي يلعبه برنامج األمم 
المتحدة للمســـتوطنات البشـــرية متطرقا 
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  إعـــان  إلـــى 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة عـــن اســـتهداف مملكـــة 
البحريـــن للوصـــول للحيـــاد الصفـــري في 
العـــام 2060، الفًتا إلى الـــدور المهم الذي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بـــه  تطلـــع 
الشـــقيقة فـــي هـــذا الجانـــب ال ســـيما من 
خـــال إطـــاق مبادرتيـــن نوعيتيـــن همـــا 
“مبادرة الســـعودية الخضـــراء”، و”مبادرة 
وجمهوريـــة  األخضـــر”  األوســـط  الشـــرق 
مـــن  ســـيما  ال  الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر 
خال اســـتضافة الدورة الــــ27 من مؤتمر 
المتحـــدة  األمـــم  التفاقيـــة  األطـــراف 
اإلطاريـــة حول تغيـــر المناخ عـــام 2022، 

في شرم الشيخ.
وأشـــاد وزيـــر التنميـــة المحليـــة المصـــري 
وأمين عام المنطقة الشـــرقية في المملكة 
الملحـــوظ  بالتقـــدم  الســـعودية  العربيـــة 
الذي شـــهدته مملكة البحرين على صعيد 

التنمية الحضرية.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

البحرين حريصة على استدامة المياه والثروات البحرية
دعم الجهود الرامية لحماية 30 % من المحيطات بحلول 2030... بن دينة:

المبعـــوث  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  أكـــد 
الخاص لشـــؤون المناخ محمد بن مبارك 
بـــن دينـــه أن انضمـــام مملكـــة البحريـــن 
أجـــل  مـــن  العالـــي  الطمـــوح  لتحالـــف 
الطبيعـــة والنـــاس )HAC( يعكس حرص 
مملكة البحرين على اســـتدامة الثروات 
البحريـــة والمـــوارد المائيـــة والمحافظة 
عليها إنفاًذا للرؤى الملكية السامية لملك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، واهتمـــام ومتابعـــة الممثـــل 
الشـــخصي لجالة الملـــك المعظم رئيس 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ســـمو الشـــيخ 

عبدهللا بن حمد آل خليفة.
جـــاء ذلك خـــال مشـــاركة وزيـــر النفط 
والبيئة فـــي مؤتمر األمم المتحدة لدعم 
تنفيـــذ الهـــدف الرابع عشـــر مـــن أهداف 
التنمية المســـتدامة المعنـــي بالمحافظة 
للمحيطـــات  المســـتدام  واالســـتخدام 
والـــذي  البحريـــة،  والثـــروات  والبحـــار 
لشـــبونة  مدينـــة  فـــي  أعمالـــه  انطلقـــت 
بجمهورية البرتغال ويستمر حتى األول 

من يوليو القادم.
وأشار بن دينه في كلمة له خال جلسة 
الطاولـــة المســـتديرة التي ُعقدت بشـــأن 
التلـــوث فـــي البيئـــة البحريـــة أن مملكة 
البحريـــن مســـتمرة فـــي دعم ومســـاندة 
الراميـــة  الدولـــي  المجتمـــع  جهـــود 
لحمايـــة البحـــار والمحيطـــات والمـــوارد 

المائيـــة والحفـــاظ عليهـــا والتـــي تضمن 
االســـتخدام المســـتدام للبحـــار والموارد 
والثروات البحرية، وتســـاعد الدول في 
تحقيـــق الهـــدف الرابع عشـــر من أهداف 

التنمية المستدامة.
ونـــّوه وزيـــر النفـــط والبيئـــة إلـــى ما 
توليـــه مملكـــة البحريـــن مـــن اهتمام 
كبيـــر بشـــأن معالجـــة األخطـــار التي 
قد تهـــدد البيئة البحرية واســـتدامة 
المـــوارد الطبيعيـــة فيها، ال ســـيما أن 
البيئة البحرية تشـــكل حوالي 90 % 
من المساحة الكلية لمملكة البحرين، 
منّوًها بحرص المملكة على مكافحة 
غيـــر  البحريـــة واألعمـــال  الملوثـــات 

المشـــروعة التي تمارس فـــي البحار، بما 
فيهـــا معالجـــة التأثيـــرات الضـــارة لتغير 
المناخ على البحار والنظم االيكولوجية 
الســـاحلية التـــي تخزن الكربـــون األزرق 
مثل الحشائش البحرية وأشجار القرم. 
واســـتعرض جهود مملكـــة البحرين على 
الصعيد الوطني واالقليمي والدولي في 
مواجهـــة التحديـــات البيئيـــة والمناخية 
المتعلقة بشأن البيئة البحرية، وذلك من 
خال البرامج والمشـــاريع والتشـــريعات 
البيئيـــة التـــي تبنتهـــا مملكـــة البحريـــن 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضـــح أن تحالف الطمـــوح العالي من 
أجـــل الطبيعـــة والنـــاس )HAC( يتمثـــل 
في مجموعة حكومية دولية تضم 100 
دولـــة، تهـــدف إلـــى تحقيق حمايـــة ما ال 
يقل عن 30 % من األراضي والمحيطات 
علـــى  الحيـــاة  أشـــكال  جميـــع  وحفـــظ 
األرض والمحيطـــات بحلول عام 2030، 
المعنـــي   )30 فـــي   30( هـــدف  وتنفيـــذ 
لألنـــواع  المتســـارعة  الخســـارة  بوقـــف 
مـــن  مجموعـــة  وتحقيـــق  البيولوجيـــة، 
األهداف الراميـــة لتعزيز التعاون البيئي 
الدولـــي وتبادل الخبرات والتجارب بين 
دول التحالـــف مـــن أجـــل حمايـــة البحار 

والمحيطات والتنوع البيولوجي. 

لشبونه - بنا

محمد بن مبارك بن دينة

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
اإلسامية واألوقاف نواف المعاودة، 
أمـــس، رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 

طارق بن حسن الحسن.
األمـــن  رئيـــس  هنـــأ  اللقـــاء  وخـــال   

الثقـــة  علـــى  المعـــاودة  نـــواف  العـــام 
الملكية السامية بتعيينه وزيًرا للعدل 

والشؤون اإلسامية واألوقاف.
كمـــا جـــرى خـــال اللقـــاء اســـتعراض 

مجاالت التعاون المشترك.

الحسن يهّنئ المعاودة بالثقة الملكية

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافة واآلثار، رئيســـة هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبهـــا أمس 
الجمـــارك  شـــؤون  رئيـــس  الثاثـــاء، 
الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
حيـــث تباحث الطرفان ســـبل التعاون 
المشـــترك وعـــدًدا مـــن المواضيع ذات 

االهتمام المشترك.
 ورحبت الشـــيخة مي بالشـــيخ أحمد، 
مؤكـــدة أهميـــة تكامل جهـــود مختلف 
الجهات في تحقيق المنجزات الثقافية 

والحضاريـــة للمملكـــة. وأوضحـــت أن 
التواصل ما بين هيئة الثقافة وشؤون 
الجمـــارك يثمر علـــى الـــدوام نجاحات 

تعّزز مكانة مملكة البحرين.
 من جهته، أشاد الشيخ أحمد بن حمد 
آل خليفـــة بدور وجهـــود هيئة الثقافة 
الثقافـــي  اإلرث  وصـــون  حفـــظ  فـــي 
الدائـــم  بالتعـــاون  مشـــيًدا  البحرينـــي، 
والبناء فيما بين الجهتين، وأشـــار إلى 
تطلعـــه للعمل ما بين شـــؤون الجمارك 
والهيئة في إنجاح عدد من المشـــاريع 

المشتركة.

مشاريع مشتركة بين “الثقافة” و“الجمارك”
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المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنشـــور  الخبـــر  علـــى  تعقيبـــًا 
بصحيفـــة البـــاد الغـــّراء فـــي يوم 
اإلثنيـــن الموافـــق 27 يونيو 2022، 
لتركيـــب  بلديـــة  )رســـوم  بعنـــوان 
أوضحـــت  الســـيارات(،  مظـــات 
وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
فـــي بيـــان أمـــس، أّنـــه مـــن منطلق 
باألنظمـــة  االلتـــزام  حرصهـــا علـــى 
والقوانين والمحافظة على سامة 
المواطنيـــن والمقيمين، وبناًء على 
تلّقيهـــا باغـــات وشـــكاوى مقّدمـــة 
مـــن ِقبل األهالي وقاطني المناطق 
الســـكنية بشـــأن عشـــوائية تركيب 
المظـــات فـــي المواقـــف واألماكن 
فـــي  المناطـــق  بمختلـــف  العاّمـــة 
مملكـــة البحرين، فإّنه يتم دراســـة 
تنظيـــم تركيب المظـــات بمناطق 
المملكة وفقًا لقانون إشغال الطرق 

رقم )2( لسنة 1996.
بيانهـــا  فـــي  الـــوزارة  وأوضحـــت 
أّنهـــا حريصـــة على تنظيـــم تركيب 

المظات بما يحفظ حقوق قاطني 
المناطـــق ومرتادي الطريـــق العام، 
الفتـــًة إلـــى أنه ال توجد أي رســـوم 
أو إيـــرادات محصلـــة مـــن تركيـــب 
المظـــات، مشـــيرة إلى أنهـــا تعمل 
على دراســـة اإلجـــراءات والبدائل 
المتاحة ضمـــن القوانيـــن المعمول 
بها في هذا الشـــأن، ووضع الحلول 
والمقترحـــات بالتشـــاور مـــع جميع 
حســـبما  العاقـــة  ذات  األطـــراف 
ينـــص عليـــه قانون إشـــغال الطرق 
العامـــة، وذلـــك مـــن أجـــل الصالـــح 

العام.
البلديـــات  شـــؤون  وزارة  ودعـــت 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع 
باألنظمـــة  االلتـــزام  ضـــرورة  إلـــى 
البلدية  والقوانيـــن واالشـــتراطات 
الخاصة بإشغال الطريق العام، إلى 
جانب االلتزام بإزالة المخالفات إن 
وجـــدت وتصحيـــح أوضاعهم في 

أسرع وقت ممكن.

“البلديات”: لتنظيم تركيب المظالت بجميع مناطق المملكة

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور 
االجتماع التشاوري األسبوعي للمسئولين 
باإلشـــادة  اســـتهله  والـــذي  بالمحافظـــة، 
بمضمون تصريح وزير الداخلية بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي لمكافحة المخـــدرات الذي 
يصادف 26 يونيو من كل عام، حيث أشار 
فيـــه إلى أهميـــة اســـتمرار التوعية األمنية 
في مجـــال مكافحة المخدرات والمؤثرات 
للتصـــدي  ابتـــكاري  العقليـــة، وفـــق منهـــج 
آلثارها الســـلبية، مشـــيًدا بإطاق النســـخة 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  الخطـــة  مـــن  الثانيـــة 
ومـــا  العقليـــة،  والمؤثـــرات  المخـــدرات 
تتضمنـــه مـــن أهـــداف ومبـــادرات، امتداًدا 
النســـخة  فـــي  تحققـــت  التـــي  للنجاحـــات 

األولى التي تم إطاقها عام 2015.
اســـتعدادات  المحافـــظ  واســـتعرض 
المحافظـــة لموســـم عاشـــوراء، والتـــي تـــم 
اســـتهالها بعقد االجتماع السنوي لرؤساء 

الخميـــس  يـــوم  العـــزاء  ومواكـــب  المآتـــم 
الماضي، حيث أوضح المحافظ اســـتعداد 
المحافظة لتلقي طلبات المآتم للعمل على 
بلـــورة المرئيـــات للمرحلـــة المقبلـــة مبكـــرًا 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات العاقـــة، كمـــا 
أعلن عن انطـــاق البرنامج الصيفي لطلبة 
المدارس بالمحافظة بالتوازي مع البرنامج 
الخـــاص بفئـــة المصابيـــن بطيـــف التوحـــد 
الذي تنظمـــه المحافظة للعـــام الثالث على 

التوالـــي بالتعـــاون مع جمعيـــة التوحديين 
البحرينيـــة. واســـتعرض المحافـــظ تجربة 
التســـيير الذاتـــي للمراكـــز والمستشـــفيات 
التـــي أعلـــن عنها رئيـــس المجلـــس األعلى 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  للصحـــة 
خليفـــة، حيث ســـيتم تطبيقهـــا في مركزي 
عالي وجابر الصباح الصحيين بالمحافظة، 
متطلعا إلى مســـاهمة البرنامج في اعتماد 

عالي كمدينة صحية.

االجتماع مع المآتم ومواكب العزاء استعداًدا لموسم محرم... العصفور:

تطبيق “التسيير الذاتي” في مركزي عالي وجابر الصباح
المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة، لارتقـــاء بإمكانيـــات الدفاع 
المدني وجاهزية فرق الطوارئ وســـرعة 
اإلدارة  عـــام  مديـــر  تـــرأس  االســـتجابة، 
العامة للدفاع المدني العميد علي محمد 
الحوطـــي الوفـــد المشـــارك فـــي معـــرض 
“Interschutz” المقام في مدينة هانوفر 
ألـــف   85 بمشـــاركة  ألمانيـــا،  بجمهوريـــة 

مشارك من 51 دولة.
وأشـــار مدير عـــام اإلدارة العامـــة للدفاع 
المدنـــي إلى أن هذا المعرض والذي يقام 
كل 5 ســـنوات يعـــد مـــن أهـــم المعـــارض 
فـــي مجـــال اإلطفـــاء واإلنقـــاذ وأعمـــال 
الدفـــاع المدنـــي وطب الطـــوارئ، والذي 
يجمـــع 1500 شـــركة رائـــدة مـــن مختلف 
دول العالـــم فـــي مجـــال تصنيـــع معدات 
واإلســـعاف،  المدنـــي  الدفـــاع  وآليـــات 

ووســـائل الذكاء االصطناعـــي، وتقنيات 
االتصـــال والقيادة والســـيطرة، باإلضافة 
للروبوتـــات والطائـــرات مـــن دون طيـــار 
)الدرونـــز(، ووســـائل التعامـــل مـــع المواد 

الخطرة.
علـــى  الوفـــد  اطلـــع  الزيـــارة،  وخـــال 
اآلليـــات  ومصانـــع  التصنيـــع  خطـــوط 

للتأكـــد من جـــودة المنتجـــات ومطابقتها 
للمواصفات العالميـــة، باإلضافة لاطاع 
علـــى تجربـــة التطوع في مجـــال الدفاع 
المدنـــي وآليـــة العمل المعتمـــدة لتدريب 
وتأهيـــل المتطوعيـــن، وجاهزيـــة مراكـــز 
اإلطفاء والمقاييس العملياتية واألنظمة 

الجغرافية المتبعة لتغطية الباغات.

أهم المعارض بمجال اإلطفاء وأعمال الدفاع المدني

وفد من “الداخلية” يشارك في معرض “Interschutz” بألمانيا

وزير العمل

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير شؤون اإلعام رمزان النعيمي في مكتبه أمس سفير 
مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل خالد الجاهمة. 

وخال اللقاء، رحب وزير شـــؤون اإلعام بالســـفير وتم اســـتعراض 
أوجه التعاون والشراكة مع وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، 

ومناقشة عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

تنفيـــًذا لسياســـة وزارة الداخليـــة لرفـــع مســـتوى األداء لدى منتســـبيها من 
خال التأهيل األكاديمي والتدريب النوعي، نّظمت الموارد البشرية متمثلة 
بـــإدارة شـــؤون الضبـــاط بالتعاون مـــع معهـــد اإلدارة العامـــة دورة تدريبية 

بعنوان “القيادة بالقدوة والتأثير”، بمشاركة عدد من منتسبي الوزارة.
 وتضّمنت الدورة التي قدمها األستاذ سامي البوعركي شرًحا لطرق قيادة 
الـــذات عـــن طريق ترتيـــب األولويـــات وإدارة الوقت، وكيفيـــة التأثير على 
اآلخرين لتحقيق األهداف المرجوة، وطرق تحليل شخصيات أفراد الفريق 
للتمكن من التواصل معهم والتأثير عليهم، باإلضافة إلى تعلم مهارة تحمل 
المسؤولية والمواجهة، وإتقان مهارة االتصال والتواصل واإلنصات كمدير 

ومسؤول إلدارة فريق العمل.

تعـزيـز التعـاون بيــن “اإلعــالم” 
والبعثــات الدبلـومـاسيــة

تنظيــم دورة “القيــادة بالقــدوة 
والتأثيـر” لمنتسبـي “الداخليـة”

فريق للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في “الخاص”
وزير العمل: ال شكاوى تتعلق بالتمييز في األجور بين الجنسين

صـــرح وزير العمـــل، رئيس مجلـــس إدارة 
هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، 
بأنه في إطار الحرص على تنفيذ سياســـة 
الحكومـــة الرامية إلى حفظ حقوق جميع 
العمال دون تمييز، ووضع األطر التنفيذية 
للتشريعات المحلية والقوانين ذات الصلة 
بمكافحة التمييز وتعزيز فرص المســـاواة 
فـــي العمـــل، باشـــرت وزارة العمـــل تنفيـــذ 
االلتـــزام  لمتابعـــة  متكاملـــة  عمـــل  خطـــة 
بسياســـة القضاء على كل أشـــكال التمييز 
فـــي العمـــل، ونشـــر الوعـــي بيـــن أصحاب 
العمـــل والعمـــال بالقوانيـــن ذات العاقـــة، 
وذلـــك بمـــا يضمـــن توفيـــر ظـــروف العمل 
المائمة وشـــروطه العادلة وحفظ حقوق 
قانـــون  تضمنهـــا  التـــي  األطـــراف  جميـــع 
العمـــل في القطاع األهلي، والقوانين ذات 
العاقـــة، وبمـــا يتماشـــى مـــع االتفاقيـــات 

والمعايير الدولية في هذا المجال.
وفي هذا الســـياق، أشـــار حميـــدان إلى أن 
تفضل حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملـــك الباد المعظم، 
بإصـــدار مرســـوم بقانـــون رقم )16( لســـنة 
2021 بتعديـــل بعض أحـــكام قانون العمل 
في القطاع األهلي رقم )36( لســـنة 2012، 
وذلـــك بإضافـــة فقـــرة ثانيـــة إلـــى المـــادة 
رقـــم )39( تنـــص علـــى “حظـــر التمييز في 
األجـــور بين العمال والعامـــات في العمل 
ذي القيمـــة المتســـاوية”، حيـــث جـــاء هذا 
المرســـوم ليعـــزز جهـــود الـــوزارة الراميـــة 
إلى  ترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق 
جميـــع العمال دون تمييز وهو النهج الذي 
كانـــت ومازالـــت مملكة البحريـــن تحرص 
حقـــوق  منظومـــة  ضمـــن  إرســـائه  علـــى 
تشـــريعية  بـــأدوات  وتقنينـــه  اإلنســـان، 
لضمان تطبيقه على أرض الواقع، مستندة 
فـــي ذلك على مـــا جاء في المـــادة 18 من 
الدســـتور، والتـــي تنـــص علـــى أن “النـــاس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية، ويتساوى 
المواطنـــون لـــدى القانـــون فـــي الحقـــوق 
والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك 
بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين 

أو العقيدة”. 
وأوضـــح حميـــدان أن وزارة العمل قامت 

بتشـــكيل فريـــق للتحقيـــق فـــي الشـــكاوى 
المتعلقـــة بالتمييـــز فـــي العمـــل بمنشـــآت 
القطـــاع الخاص، منذ العـــام 2019، والذي 
بـــدوره أشـــرف علـــى تنفيـــذ العديـــد مـــن 
البرامج التدريبية وورش العمل التوعوية 
للمفتشين بالوزارة، والعاملين في منشآت 
مـــع  بالتنســـيق  وذلـــك  الخـــاص،  القطـــاع 
ممثلـــي العمال فـــي االتحـــادات والنقابات 
العماليـــة، حيث اســـتهدفت تلـــك البرامج 
توعية كل أطراف اإلنتاج بحاالت التمييز 
فـــي العمـــل بمختلـــف أنواعه، ســـواء كان 
التمييـــز أو التفضيـــل بســـبب الجنـــس، أو 
األصـــل، أو اللغة أو الديـــن أو العقيدة، بما 
يســـفر عنه انتقاص المســـاواة في الفرص 
االســـتخدام  صعيـــد  علـــى  المعاملـــة  أو 
والمهنة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 
)2( مكـــرر من المرســـوم بقانـــون رقم )59( 
لســـنة 2018 بتعديل بعض أحـــكام قانون 
العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون 

رقم )36( لسنة 2012.
ولفـــت حميـــدان إلـــى أن وزارة العمـــل قد 
قامـــت بطـــرح وتنفيـــذ برنامـــج متكامـــل 
للتوعيـــة ومكافحـــة كل أشـــكال التمييـــز 
فـــي العمـــل، كان مـــن بينها جهـــود رقابية 
تمثلت في إدراج معايير مكافحة التمييز 
الزيـــارات  إجـــراءات  ضمـــن  العمـــل  فـــي 
التفتيشـــية إلى المنشآت الخاضعة لقانون 
العمـــل فـــي القطـــاع األهلـــي، للتأكـــد مـــن 
التـــزام كل المنشـــآت بالقانـــون والقرارات 
المنفـــذة له، وضبـــط ومعالجـــة أي حاالت 
يتم رصدها وفقًا للقانون، وأشاد حميدان 
المؤسســـات  بالتـــزام  الســـياق  هـــذا  فـــي 
والشـــركات العاملة بالقطـــاع الخاص بهذا 

القرار منذ ســـريانه، حيث لم تتلقَّ الوزارة 
أي شكاوى تتعلق بالتمييز في األجور بين 
الجنســـين، مؤكـــدًا اســـتعداد وزارة العمل 
تقديم المشـــورة فـــي إعـــداد أي تعديات 
علـــى نظـــام األجـــور فـــي المنشـــآت التـــي 
تحتـــاج الى ذلك بما يتوافق مع المرســـوم 
نظـــام  تعديـــل  أن  إلـــى  الفتـــًا  المذكـــور، 
األجـــور فـــي المنشـــآت يســـهم فـــي تعزيز 
اإلنتاجيـــة والربحية بما يشـــكله من دافع 
لـــكل الموظفين والعامليـــن، إضافة إلى ما 
يقدمـــه من تعزيـــز لروح المبـــادرة لتطوير 

العمل داخل المنشأة.
وأكـــد حميدان على أهمية اتخاذ منشـــآت 
القطاع الخاص التدابير الازمة لتشـــجيع 
التقييم الموضوعـــي للوظائف وما يقابلها 
المواقـــع  تســـتلزمه  لمـــا  تبعـــا  أجـــور  مـــن 
الوظيفية من قدرات ومهارات ومؤهات 
الموضوعيـــة  المتطلبـــات  مـــن  وغيرهـــا 
للتوظيـــف وتحديـــد األجور، وبمـــا يحقق 
العمـــال  بيـــن  التمييـــز  وعـــدم  العدالـــة 
والعامـــات، مؤكدًا حرص مملكة البحرين 
المســـاواة  لمبـــدأ  األمثـــل  التطبيـــق  علـــى 
وحفظ حقـــوق جميع العمـــال دون تمييز، 
تعـــد  التشـــريعية  األدوات  أن  إلـــى  الفتـــًا 

إحـــدى أهم الضمانـــات لتطبيق المســـاواة 
علـــى أرض الواقع فـــي مختلف القطاعات 

اإلنتاجية.
البحريـــن  مملكـــة  أن  حميـــدان  وأضـــاف 
اتخذت العديد من اإلجراءات الهادفة إلى 
تكريس حقـــوق المرأة العاملـــة ومكافحة 
التمييـــز بيـــن المـــرأة والرجـــل فـــي مجال 
العمل، خاصة من خال ســـن التشـــريعات 
والقوانين التي تسهم في إرساء الحقوق، 
حيـــث تســـهم تلـــك االجراءات فـــي تعزيز 
دور المـــرأة فـــي حركـــة اإلنتـــاج والتنمية 
التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف 

القطاعات. 
وتوفر وزارة العمل خدمة تقديم الشكاوى 
العماليـــة عند التعـــرض للتمييز في العمل، 
الشـــخصي  الحضـــور  خـــال  مـــن  ســـواء 
للوزارة لتسجيل الشكوى بقسم التفتيش 
العمالي، أو عـــن طريق الموقع االلكتروني 
 ،)www.mlsd.gov.bh( بالـــوزارة  الخاص 
أو إرســـال بريـــد إلكترونـــي علـــى العنوان 
anti-( التمييـــز:  لشـــكاوى  المخصـــص 

أو   ،)discrimination@mlsd.gov.bh
االتصـــال علـــى الرقم المخصص لشـــكاوى 

التمييز )17873919(.

المنامة - وزارة العمل

المنامة - النيابة العامة

صـــّرح رئيـــس نيابـــة المحرق 
بـــأن النيابـــة العامـــة كانت قد 
تلّقت باًغا من شـــعبة حماية 
الداخليـــة  بـــوزارة  اآلداب 
فيديـــو  مقطـــع  برصدهـــا 
منشوًرا بأحد مواقع التواصل 
االجتماعـــي يتضمن مشـــاهد 
واآلداب  بالحيـــاء  مخلـــة 
العامـــة، وقـــد أمكـــن تحديـــد 
شخص المتهم الذي نشر ذلك 

المقطع.
النيابـــة  باشـــرت  وقـــد  هـــذا، 
التحقيـــق فـــي الواقعـــة فـــور 
فاســـتجوبت  البـــاغ،  تلقيهـــا 
باألدلـــة  وواجهتـــه  المتهـــم 
القائمة ضده، وأمرت بحبسه 
ـــا على ذمة التحقيق  احتياطيًّ

تمهيًدا إلحالته للمحاكمة.

حبس متهم 
بنشر مقطع مخل 

باآلداب
هيئة تنظيم سوق العمِل

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة 
بقطاع الضبط القانوني في األسبوع 
الحمـــات  مـــن  سلســـلة  الماضـــي 
التفتيشـــية المشـــتركة التـــي شـــملت 
عـــدًدا مـــن مواقـــع العمـــل فـــي جميع 
محافظـــات المملكة، وذلـــك بالتعاون 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  مـــع 

واإلقامة بوزارة الداخلية.
وأسفرت الحمات عن ضبط عدد من 
المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل وقانون 
البحريـــن، وضبـــط  بمملكـــة  اإلقامـــة 
عدد مـــن العمال المخالفيـــن لألنظمة 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  والقوانيـــن، 

القانونية بشأنها. 
علـــى  إلـــى حرصهـــا  الهيئـــة  ولفتـــت 
اســـتمرارية الحمـــات المشـــتركة مع 
مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة طوال 

محافظـــات  مختلـــف  وفـــي  العـــام 
المملكـــة، وذلـــك إيماًنـــا منهـــا بمبـــدأ 
التكامـــل بيـــن مختلف الجهـــات ذات 
العاقة لتطوير بيئة العمل والتصدي 
لكل الممارســـات غيـــر القانونية التي 
مـــن شـــأنها أن تؤثـــر علـــى تنافســـية 
وعدالة ومرونة ســـوق العمل، عاوة 
علـــى تأثيراتهـــا الســـلبية علـــى األمن 

االجتماعي.
وأكـــدت الهيئـــة أهميـــة دور المجتمع 
فـــي دعم جهـــود الجهـــات الحكومية 
التي تسعى للمحافظة على المجتمع 
ا،  ا واقتصاديًّ ا وصحيًّ ا واجتماعيًّ أمنيًّ
أيـــة  عـــن  لإلبـــاغ  الجمهـــور  داعيـــة 
شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل 

والعمالة غير النظامية.

“سوق العمل” تنظم سلسلة من الحمالت التفتيشية

ضبط عدد من العمال المخالفين لقانون اإلقامة



local@albiladpress.com

األربعاء 29 يونيو 2022 - 29 ذو القعدة 1443 - العدد 5006
10

1653 طلَب “مزايا” شاغراً حتى نهاية 2022
تلبية 847 طلباً منذ بداية العام الجاري

خلصت جلســـة مجلـــس الـــوزراء األخيرة 
إلى زيادة عدد الطلبات المســـتهدفة للعام 
الجاري لبرنامج مزايا للســـكن االجتماعي 
عـــدد  بذلـــك  ليرتفـــع  طلـــب،   500 بواقـــع 
إلـــى  العـــام  خـــال  المســـتهدفة  الطلبـــات 
2500 طلـــب، فـــي وقـــت بلغ فيـــه إجمالي 
عدد المنتفعين من البرنامج منذ انطاقته 

وحتى هذا العام 10629 طلبًا.

يأتـــي ذلـــك، حيـــث ســـجل العـــام الماضي 
رقمـــًا قياســـيًا فـــي أعـــداد الطلبـــات بواقع 
3271 طلبًا، ليرتفـــع إجمالي عدد الطلبات 
التي شملها البرنامج إلى 9782 طلبًا حتى 

نهاية العام الجاري.
عـــدد  فـــإن  اإلحصائيـــات  إلـــى  وبالنظـــر 
الطلبـــات التي تم تلبيتهـــا منذ بداية العام 
الجاري بلغت 847 طلبًا، فيما يتوقع حتى 
نهايـــة العام الجاري تلبية 1653 طلبًا آخر، 
ليرتفـــع بذلـــك إجمالـــي المســـتفيدين مـــن 

البرنامـــج حتـــى نهايـــة العام الجـــاري إلى 
12282 مستفيدًا من البرنامج.

وبلغ إجمالي الدعم الحكومي الذي توفره 
الوزارة للمســـتفيدين من مزايـــا إلى 87.2 
مليـــون دينار وفـــق أحـــدث اإلحصائيات، 
فـــي حين رصـــدت الميزانية العامـــة للعام 
2022 للبرنامـــج ميزانيـــة بلغت 40 مليون 
دينار، مقابل 34 مليون دينار للعام 2021،  
فيما خصص للمشـــروع مبلغ 26.9 مليون 
دينار للعـــام 2020، ومبلغ 16 مليون دينار 

للعـــام 2016. وشـــهد برنامـــج مزايـــا منـــذ 
انطاقتـــه إقبـــاالً متزايدًا بشـــكل ســـنوي، 
حيث اســـتفاد من البرنامج عند انطاقته 
فـــي 2014 عـــدد 160 منتفعًا، وحقق العام 
2015 عدد 585 منتفعـــًا، تاه العام 2016 
بواقـــع 773 منتفعًا، ثـــم العام 2018 بواقع 
1079 منتفعـــًا، فيمـــا بلـــغ عـــدد المنتفعين 
للعـــام 2019 معدل 1358 منتفعًا، وســـجل 
العـــام 2020 عـــدد 1691 منتفعـــًا، والعـــام 

الماضي 3271 منتفعًا.

َراً َسلَماُن َقاَم إلى الِبَناِء ُمَشِمّ

َبشـــَراِك  يـــا َبحَريـــُن ٍنْجـُمــــِك  َقــــْد َعــــَا

َتَفــــاَءَل أَضــــاَء   ُنــــوٍر  ِمـــْن   الُكــــلُّ   َو 

ِلـــي َتــــُقوُل  َو  َحـــْت  َتَفتَّ الزُُّهــــوَر  أَرى  َو 

َل َلـــــْن  َيـتـَبــــَدّ َو  أََتـــى   ِبـْيــــَع   الـَرّ إَِنّ  

َو َشـــَذى الـــُوُروِد َيُضــــوُع فـــي أَرَجاِئَهـــا

َو َشـــدا الَهــــَزاُر علـــى الُغُصـــون َتَفـــاؤَل

ــٍد ــَوِفيُّ  ِبَقـاِئــ ــُب   الــ ْعــ ــَر الشَّ َو  اسَتبَشـ

ـُنــــوِن  َقــــِد  اْنَجَلـــى َفِبِفْعـِلــــِه  َشـــكُّ  الظُّ

ً ــــَرا َسْلَمــــاُن  َقــــاَم  إَلـــى  الـِبَنــــاِء  ُمَشمِّ

َفـَتــــَرى الـرَِّجــــاَل  إلـَـــْيُه  ُكــــلٌّ  أَْقـَبــــَا

ِنْعــــَم الرَِّجـــاُل  أََراَك  َيــــا  َسلَمــــاُن  إْذ

اأَلوََّل ُكــــْنَت    َو   َمِسيَرِتَنــــا   ُقــــْدُتْم   

ـــا ِم  َنـْلـَتَهــ ـــَظّ ـــِك  الـُمـَعـ ـــَن الَمِلـ ـــٌة ِمـ ِثَقـ

َا َتــــَأصَّ الَعَطـــاِء   ُحــــبَّ   َرأى  َفـِبــــُكم  

َو َلَقــــد َرأى ِفْيُكــــْم َرَجاَحــــَة  ِفـْكــــِرُكم

ــــَا َتَعـقُّ َو   َتواُضَعــــاً    َو   َتَفــــاِنَياً    َو 

ِشْبــــٌل  ِلَلْيـــٍث  َصــــاَن  ِعـــــزَّ  ِبـَاِدَنــــا

َيــــأَبى الَمِلـْيــــُك  ِلَشْعــــِبِه  أَْن  ُيْخــــَذَل

ٌد َل ِغــــْرَو  َيــــا  َســـلَماُن  أَنـــَت  ُمَســــدَّ

ـــاهلُل ـــا َف ـــْزِم  مـــن  َربِّ  الُعـ ـــٌد  ِبـالَعـ َو ُمـَؤيَّـ

َمـَواِهـَبــــاً َيَشـــاُء   َمــــْن   ُيِعــــِطي 

ـــَا َو  إَذا  أََحــــبَّ  الَعـْبــــَد   ِمْنــــُه   َتَقـبَـّ

وأَلْنــــَت َيــــا َسْلـَمــــاُن َعــْبــــٌد ُمـؤِمــــٌن

ــــِذي َقـــــْد أَْنــــَزَل ــــَك فـــي اَلّ وأََطـْعــــَت َرَبّ

ــَدى ــاَلً ُيـْقـَتــ ــْيَسى ِمـَثــ ــا ِعــ ــُتم أََبــ ُدْمــ

َعـْزَمــــاً َحَبــــاَك   اهلُل    َلــــْن    ّيَتــــَبدَّل

ــا ـَهــ ــَت ِبـُحـِبّ ــَريِن , ُذْبــ ــَلْصَت  ِللَبْحــ أَْخــ

َفـَغــــَدوَت   ِلإلْخــــَاِص   َرْمــــَزاً  َمـاِثــــَا

ِـــْيٌم  َو َعــــْزٌم   َصـــاِدٌق َبــــأٌس  َو َتْصـمـ

ـــَا َمـــا   َصـاَدْفـْتــــُه   ِصَعـــاُب   إِلَّ    َذلَـّ

َجــــُل ُتـِزْيـُنـَهــــا َتـْزُهــــو ِبــــَاِدي َفـالـِرّ

َلـِكــــْن  ِبـُكــــْم   َسْلَمــــاُن  َتغــــُدو  أْجـَمــــا

ــٍة ــْيُم   َمَكاَنــ ــْيَسى َعِظــ ــا  ِعــ ــْم  أَبــ َفَلُكــ

َمـــْن َذا َيُكــــوُن  ِلُعْظـــِم   َقــــدِرَك  َجاِهــــا

َفــــِإَذا َسألــــَت  الِمْخِلــــِصيَن    ِبأرِضنـــا

ُكــــلٌّ  ُيِجـْيُبــــَك  أَْنـــَت  ُكــــْنَت   اأَلْمـَثــــَا

َو َلـَقــــْد  َسَألــــُت  الُمْعَجــــِبيَن   ِبُقــــْدَوٍة

ـــى ـــي : َبَل ـــوا ل ـــلَماُن ؟ َقالـ ـــْن َس ـــْم  َيُكـ أَو َل

أَْبِشـــْر  أََبـــا ِعيَســـى َفُحــــبَُّك  َقــــْد  َســـَرى

َو َغـــَزى الُقُلـــوَب َفَليـــَس ِمـــن َقلـــٍب  َخـــا

َعـوَّْدَتَنــــا  َسلَمــــاُن   ُرؤَيـَتُكــــْم   َفـَمــــا

ُكـنُتــــْم   َبـَيــــوٍم    ِبالـّلـَِقــــاِء   ِلـَتبَخــــا

إنَّــــا َلُنْعـِظــــَم  َفْضَلُكــــم  َو  َجـِمـيَلُكــــم

ــــا يـــا  َمــــن َعَلـْيَنــــا  ِبالَجـِمـْيــــِل   َتَفـضَّ

ــا ــْيِم ُقـُلـوَبـَنــ ــِل الَعِظــ ــَت ِبـالَعَمــ أَْثـَلْجــ

َفـَقــــْد اْنـَبـَرْيــــَت ِلـَمــــا َبــــَدأَت ِلـُتـْكـِمــــَا

ــٌص ِـ ــٌن ُمْخـلـ ــَك اْبــ ــ ــَلُم أََنّ ــَريُن َتـْعــ َبْحــ

ــُذل ــوَد   َو  َتـبــ ــي  َتُجــ ــَك ِلَكـ ــو إَلـْيــ َترُنــ

َسَتَظــــلُّ  َيــــا  ُربَّــــاُن  ُتبِحــــُر  واِثـَقــــاً

ــِدل ــاِء  ِلَتْعــ ــْن َدْرِب الِبـَنــ ــنَت َعــ ــا   ُكــ َمـ

َفـَوَهــــبَت  ِللــــَبحَريِن  ُجــــَلّ  َحياِتُكــــْم

ــــا َفــــَأَراَك    فـــي   ِمْحـَراِبَهــــا    ُمتـَـَبتِّ

إنِّـــي أََرى الَبْحَريـــْن  َمْجــــَداً  َقــــْد َعَلــــْت

ــِد اْعــــَتَلى ــا أَُبـــو ِعْيَســـى إلـــى الَمْجـ َفِبهـ

ِـــَداً َراِئـ إَِلِهـــْي  ِعيَســـى  أََبـــا  َفـاْحـَفــــظ 

َمــــنِزل َخــــْيَراً  الَبحــــَريَن  َيــــْرَفَع  َكـــي 

د. عبد اهلل أحمد منصور آل َرِضي

قصيدة مهداة إلى مقام صاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

حفظه اهلل ورعاه

توزيع قسائم على المواطنين بينها أراٍض مسحوبة من آخرين
اتصاالت تسفر عن تنازل الكثيرين عن الوحدات بعد تخييرهم... آل عباس لـ“^”:

كشـــف عضـــو مجلـــس النـــواب عمـــار 
آل عبـــاس عن توزيع وزارة اإلســـكان 
والتخطيط العمراني قســـائم ســـكنية 
في مختلـــف مناطـــق البحريـــن بينها 
قســـائم ســـكنية فـــي مشـــروع شـــرق 

سترة اإلسكاني.
وقـــال النائـــب آل عبـــاس لـ”الباد” إن 
المواطنين من ذوي الطلبات القديمة 
تلقـــوا اتصـــاالت مـــن وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط لتخييرهـــم بيـــن البقـــاء 
علـــى طلباتهـــم األصلية مـــن وحدات 
ســـكنية أو القبـــول بقســـائم ســـكينة، 
مؤكـــدًا قبـــول كثيـــر مـــن المواطنيـــن 

هـــذه  وأن  اإلســـكان،  وزارة  لعـــرض 
االتصاالت ماتزال قائمة.

ضمـــن  مـــن  أن  إلـــى  النائـــب  وأشـــار 

القسائم التي ستوزع على المواطنين 
أراضَي ســـكنية لم تتم االستفادة من 
قبـــل المنتفعيـــن فـــي الوقـــت المحدد 

ســـحبتها الـــوزارة من أجـــل المصلحة 
العامة، مشـــيرًا إلى أن الـــوزارة تعمل 
مـــن  عـــددًا  تشـــمل  القســـائم  توزيـــع 
بينهـــا  متعـــددة  إســـكانية  مشـــاريع 
مشـــروع ســـترة اإلســـكاني وتحديدًا 
األراضـــي بالقـــرب مـــن نـــادي ســـترة 

الرياضي والثقافي.
وأشاد آل عمار بجهود وزارة اإلسكان 
تلبيـــة  فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الطلبات اإلســـكانية القديمة وســـعيها 
إليجاد الحلول لتقليل قوائم االنتظار 
وتســـخيرها كل اإلمكانـــات والمـــوارد 

لمصلحة المواطن.

عمار آل حسين

زيادة سن التقاعد 6 أشهر بخالف القانون
عبداألمير تستوضح من “التأمينات” بعد شكاوى من مواطنين

قدمت النائب زينب عبداألمير استفسارًا 
للرئيـــس التنفيـــذي إلدارة الهيئـــة العامة 
للتأميـــن االجتماعـــي إيمـــان المرباطـــي 

بشأن سن التقاعد المعتمد.
استفســـارها  عبداألميـــر ضمـــن  وقالـــت 
مـــن  وشـــكاوى  استفســـارات  “وردتنـــا 
المواطنين بشـــأن ســـن التقاعد المعتمد، 
وحســـب ردود موظفـــي هيئـــة التقاعـــد 
والتأمينـــات، فإنـــه قد اتضـــح أن الهيئة 

ســـتقوم بزيـــادة ســـن التقاعـــد 6 أشـــهر 
على الســـن المعتمد 20 عامًا وهو تجاوز 
للمـــدة القانونية التي كفلهـــا القانون في 
اســـتيضاح  النائـــب  وطلبـــت  التقاعـــد. 
بشـــأن متـــى “يعتمد ســـن التقاعد؟ وهل 
يجبر الموظف الذي أكمل العشرين عامًا 
ويومًا واحدًا بالمكوث في عمله 6 أشهر 
إضافيـــة حســـب ردود موظفـــي هيئـــة 

زينب عبداألمير التأمينات؟”.

وصول أول شحنة لعبوات سجائر عليها “طوابع رقمية” إلى البحرين
اعتبارًا من 17 يوليو المقبل حظر استيراد غير المرخصة

أعلن الجهاز الوطني لإليرادات بالتعاون 
مع شـــؤون الجمارك عن وصول الشحنة 
األولـــى لعبـــوات الســـجائر التـــي تحمـــل 
الرقميـــة(  )الطوابـــع  المميـــزة  العامـــات 
إلـــى منافـــذ مملكـــة البحريـــن للتخليص 

الجمركي.
ويهدف نظام الطوابـــع الرقمية إلى تتبع 
الســـلع االنتقائيـــة مـــن مرحلـــة التصنيـــع 
عبـــر  االســـتهاك  نقطـــة  إلـــى  وصـــواًل 
طابـــع رقمي مخصـــص، وذلـــك للحد من 
تهريب الســـلع والتجارة غير المشـــروعة 
المنتجـــات  مـــن  المســـتهلك  وحمايـــة 
غيـــر المرخصـــة وذات الجـــودة الرديئـــة 
والمقلـــدة علـــى حـــٍد ســـواء، مـــع ضمـــان 
التحصيل الفعال لإليـــرادات الحكومية. 

وأوضـــح الجهـــاز أّن المرحلـــة األولى من 
النظـــام دخلت حيز النفاذ اعتباًرا من 11 
مـــارس الماضي، حيث تـــم خالها إتاحة 
النظـــام اإللكتروني الخـــاص بالخاضعين 
الجهـــاز  لـــدى  المســـجلين  لانتقائيـــة 
الوطني لإليرادات لتقديم طلبات شـــراء 
الطوابـــع الرقميـــة، ليتســـنى لهـــم وضـــع 
الطوابـــع الرقميـــة على عبوات الســـجائر 
لتوريدهـــا  المصنـــع  مـــن  قبـــل خروجهـــا 

لألسواق المحلية.
لإليـــرادات  الوطنـــي  الجهـــاز  وحـــّث 
مســـتوردي منتجات السجائر وُمصّنعيها 
إلى االلتزام بالتواريخ المحددة للمراحل 
القادمـــة لتطبيـــق النظـــام، حيـــث ســـيتم 
حظـــر  المقبـــل  يوليـــو   17 مـــن  اعتبـــاًرا 
اســـتيراد منتجات الســـجائر إلـــى مملكة 
البحريـــن التـــي ال تحمـــل طوابـــع رقمية 

صالحة ومفعلة.
المســـتوردين  كافـــة  الجهـــاز  دعـــا  كمـــا 
والتجـــار باألســـواق المحليـــة إلـــى عـــدم 
الســـجائر  مـــن  كبيـــرة  كميـــات  تخزيـــن 
التـــي ال تحمـــل الطوابـــع الرقميـــة، وذلك 
اســـتعداًدا للمرحلـــة األخيرة مـــن تطبيق 
النظـــام علـــى منتجـــات الســـجائر بحظر 
حيازة أو بيع )تداول( منتجات الســـجائر 
فـــي  الرقميـــة  الطوابـــع  التـــي ال تحمـــل 
األســـواق المحلية اعتباًرا من 16 أكتوبر 
المقبـــل. وأكـــد الجهـــاز ضـــرورة االلتـــزام 
بالتطبيق السليم للنظام، وأنه لن يتهاون 
فـــي اتخاذ اإلجـــراءات القانونية الازمة 
فـــي مواجهـــة كل مـــن يثبـــت مخالفتـــه 
للقرارات المتعلقة بتطبيق نظام الطوابع 
الرقميـــة، وذلـــك إمـــا بفـــرض الغرامـــات 
اإلداريـــة أو اإلحالـــة إلـــى النيابـــة العامة 

لمباشـــرة اإلجـــراءات القانونيـــة الازمة. 
وجـــّدد الجهاز الوطني لإليـــرادات دعوة 
المســـتهلكين وقطـــاع األعمـــال للتواصل 
علـــى الرقـــم 80008001 والتحـــدث مـــع 
أحد موظفي خدمة العماء المتواجدين 
على مدار الســـاعة وطوال أيام األسبوع 
لطرح االستفســـارات حول كل ما يتعلق 
بنظـــام الطوابـــع الرقميـــة أو عبـــر البريـــد 
إضافـــة   ،ds@nbr.gov.bh اإللكترونـــي 
إلى االســـتفادة من المعلومـــات المفصلة 
المتاحة على الموقـــع اإللكتروني للجهاز 
 ،www.nbr.gov.bh الوطني لإليـــرادات
مشـــيًرا إلى أنه باإلمـــكان كذلك االطاع 
علـــى المعلومـــات التـــي ينشـــرها الجهـــاز 
باستمرار من خال حساباته على مواقع 
التواصل االجتماعي “تويتر وانســـتغرام 

.BahrainNBR@ ”ويوتيوب

المنامة -بنا

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

سيدعلي المحافظة
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مدرسة  خريجة  أهــدت   ^
لــلــبــنــات أروى  ــثــانــويــة  ال ــحــد  ال
الحاصلة  الخطيب  أحمد مظهر 
عبر  تــفــوقــهــا   %  95.20 عــلــى  
“البالد” إلى وطنها الحبيب وإلى 
الــقــيــادة الــرشــيــدة  وإلـــى وزيــر 
التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
مؤكدة في هذا السياق أنه قاد 
باحترافية  التعليمية  العملية 
ــتــحــديــات الــقــائــمــة،  فـــي ظـــل ال
ــى والــديــهــا  ــ مــوجــهــة الــشــكــر إل
سبيل  في  المبذولة  لجهودهم 
إلى  وكــذلــك  الــتــفــوق،  تحقيقها 
إخــوتــهــا وجــمــيــع األهــــل وإلـــى 
مديرة المدرسة ومعلماتها وكل 

من ساندها.

للتكنولوجيا  سلمان  بن  خليفة  الشيخ  معهد  خريج  أهــدى   ^
الغالية  إلى والدته  “البالد” نجاحه  الشيراوي عبر  محمد خالد صقر 
تحقيق  سبيل  فــي  لــه  المستمر  لدعمهم  وذلـــك  الكريمة؛  وعائلته 

التفوق.

أروى: النعيمي قاد التعليم باحترافية

نسمة اآلغا ُتهدي تفوُّقها لوالدهامحمد الشيراوي: تفوقي للعائلة

أهــدت بسملة شعبان   ^
عبدالعال من مدرسة المحرق 
والحاصلة  للبنات  الــثــانــويــة 
عبر  تفوقها   %  98.30 على 

والديها وجّديها،  إلى  “البالد” 
لــدراســة  تــطــمــح  أنــهــا  مبينة 
الطب البشري أو األسنان في 

الجامعة.

ــريـــج مــدرســة  ^ أهـــــدى خـ
الثانوية  علي  بن  عيسى  الشيخ 
ــراهــيــم  ــواد إب ــ لــلــبــنــيــن مــحــمــد عـ

الحاصل على 95.2 % تفوقه عبر 
أنه  والديه موضًحا  إلــى  “الــبــالد” 

سيتخصص بهندسة الكهرباء.

بسملة عبدالعال: سأدرس الطب

محمد عواد: طموحي “هندسة الكهرباء”

خــريــجــة  ــت  ــ ــال ــ ق  ^
ــثــانــويــة  مـــدرســـة ســــار ال
شهاب  منير  منار  للبنات 
 98.4 ــى  ــلـ عـ ــة  ــلـ ــاصـ ــحـ الـ
ــدي  ــ “أهـ لـــــ”الــــبــــالد”:    %
تــفــوقــي إلـــى أمـــي وأبـــي 
للوصول  لي  لمساعدتهم 
إلى ما أنا عليه اآلن وإلى 
جدتي  خصوًصا  عائلتي، 
الغالية فوزية التي ال أزال 
إلى اآلن استمع لنصائحها 
أكر  كما  والقيمة،  الثمينة 
الذي  فيصل  السيد  جدي 
لــدراســة  ــا  دائــًم يشجعني 

الطب ويحفزني للوصول إلى ما أطمح إليه، وال أنسى جدتي فاطمة 
والتي هي دائمة الدعاء لي في جميع أيام حياتي”.

خـــريـــجـــة  أهـــــــــــدت   ^
مدرسة الحد الثانوية للبنات 
ســــــــارة فــــــــؤاد الـــحـــمـــدوش 

95 % تفوقها  الحاصلة على 
ــى الـــوطـــن  ــ ــالد” إلـ ــ ــبـ ــ عـــبـــر “الـ

الغالي.

منار منير: أسرتي سر تفوقي

سارة الحمدوش: تفوقي للوطن الغالي

^ أهدت خريجة مدرسة 
نــور  للبنات  االعـــداديـــة  الــحــد 
الحاصلة  ــا  اآلغــ نــعــمــان  بــهــاء 

تــفــوقــهــا   %  95.75 ــــى   ــل عــ
ــالد” إلـــــى أســـرتـــهـــا  ــ ــب ــ ــر”ال ــ ــب عــ

الكريمة ومعلماتها.

^ أهـــــدى خـــريـــج الــمــعــهــد 
حبيب  مهدي  الجعفري  الديني 
 %  95.25 على  الحاصل  مهدي 
تــفــوقــه مــن خـــالل “الـــبـــالد” إلــى 
لتقديم  متطلعا  الــعــزيــز،  وطــنــه 

المزيد من اإلنجازات.
ـــ “الـــبـــالد” إنــه  ـــ و قـــال حــبــيــب ل
مــع قـــدوم الــجــائــحــة والــتــحــول 
ذلك  فــإن  بعد،  عن  التعليم  إلــى 
لـــم يــغــيــر شــيــئــا فـــي عــزيــمــتــي 
شجاعة  ازددت  بــل  وإرادتـــــي، 
وتــحــديــا، وقــدمــت كــل مــا لــدّي 
السعادة  أدخــل  لكي  جهود  مــن 
والــســرور إلــى قلب أمــي وأبــي، 
وأقدم شكري لهما على مابذاله 
مسيرتي  طــوال  معي  جهد  من 

الــدراســيــة، وال أنــســى أن أقــدم 
على  ومعلمي  لمدرستي  شكري 
الفترة  هــذه  فــي  لنا  قــدمــوه  مــا 

االستثنائية.

خـــريـــجـــة  أهـــــــــــدت   ^
مـــدرســـة الــمــعــرفــة الــثــانــويــة 
لــلــبــنــات نــــــورة يـــوســـف بــن 
 95.60 على  الحاصلة  نــاس 
إلى  “الــبــالد”  عبر  تفوقها   %
في  لها  الرئيسيين  الداعمين 
ووالدتها،  والــدهــا  مسيرتها، 
مبينة أنها ترغب في دراسة 

الهندسة. ^ أهـــدت خــريــجــة مــدرســة 
الحد الثانوية للبنات نسمة بهاء 
نعمان اآلغا الحاصلة على 96.90 
ــى  ــر “الــــبــــالد” إل % تــفــوقــهــا عــب

مملكة البحرين وحضرة صاحب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 

وكذلك إلى والدها العزيز.

نور اآلغا: تفوُّقي ألسرتي ومعلماتي

مهدي حبيب: أعاهدكم بمزيد من اإلنجازات

نورة بن ناس: الهندسة مجالي

^ الــتــقــت “الـــبـــالد” خــريــجــة مــدرســة 
ــويــة لــلــبــنــات فـــي الــعــلــوم  ــان ــث الـــشـــروق ال
والحاصلة  المؤذن  باسم  فاطمة  التجارية 
تفوقها  أهــدت  التي   %  95.5 نسبة  على 
أن  يطمح  كــان  أنــه  مبينة  العزيز،  لوالدها 
إعــاقــتــه،  بسبب  يتمكن  ــم  ل لكنه  يـــدرس 
االمتنان  وعظيم  الشكر  بخالص  متوجهًة 
لوالدها ووالدتها على دعمهم ومساندتهم 
وبقية  أصدقائها  جانب  إلــى  لها  الــدائــمــة 

أفراد العائلة.
أكــدت  الــتــجــاريــة  للعلوم  اخــتــيــارهــا  وعــن 
فاطمة أنها شغوفة بالحساب والرياضيات 
التجارية  بــالــمــواد  متعلقة  بطبعها  وهــي 

الجامعية  مسيرتها  عن  أمــا  خــاص  بشكل 
المستقبلية فأوضحت أنها ما ستختار إما 
التخصص بالفنون أو الهندسة الكهربائية، 
أنها دائما ما تجد نفسها في أي  موضحة 
على  قدرتها  مؤكدة  بالفن،  يتعلق  شــيء 
ــا عن  أمـ ــمــجــال،  ال بــهــذا  تــوظــيــف شغفها 
واالمتحانات  الــدراســة  فترة  سير  كيفية 
بها  مرت  التي  االستثنائية  الظروف  رغم 
التي  الــجــهــود  أن  ــى  إل فــأشــارت  المملكة، 
والتعليم  التربية  وزارة  قبل  مــن  بــذلــت 
بشكل  ســارت  والعملية  ومقدرة  مشكورة 
سليم، مبينة أن االمتحانات جاءت أسهل 

من الحضوري.

متوجهًة بخالص الشكر وعظيم االمتنان لوالديها... فاطمة باسم لـ“^”:

سـأدرس الفنــون أو الهنــدسة الكهــربــائية
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جدة ـ واس

العاهل  الشريفين  الحرمين  قال خادم 
عبدالعزيز،  بن  الملك سلمان  السعودي 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، إن خــدمــة الــحــجــاج 
اهتمامات  قمة  تتصدر  والمعتمرين 
الــســعــوديــة مــنــذ تــأســيــســهــا، مــوجــهــا 
قـــطـــاعـــات الــــدولــــة لـــخـــدمـــة ضــيــوف 
التنظيمية  لــلــخــطــط  وفــقــا  الــرحــمــن، 

والتشغيلية.
السعودي،  العاهل  تصريحات  وجاءت 
خال ترؤسه مجلس الوزراء السعودي 
في مدينة جدة، وفق ما أوردت وكالة 

األنباء الرسمية السعودية “واس”.
الحجاج  رعاية  “أصبحت  بأنه  وصــّرح 
والمعتمرين والقيام بخدمتهم والسهر 
على راحتهم في قمة اهتمامات الدولة 

منذ تأسيسها وما تزال. وستبقى تفخر 
بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة”.

الملك سلمان وّجه  أن  “واس”  وذكرت 
بيت  حجاج  لخدمة  الــدولــة  قطاعات 
الخطط  أكــمــل وجـــه وفـــق  عــلــى  هللا 
الحج  لموسم  والتشغيلية  التنظيمية 
جائحة  بعد  األكبر  تعد  التي  الحالي، 

كورونا.
ــلـــن مــســتــشــار خـــادم  مـــن جـــانـــبـــه، أعـ
مكة  منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين 
المركزية  الحج  لجنة  رئيس  المكرمة 
األمير خالد الفيصل، أنه وبسب جائحة 
كورونا سوف يؤدي فريضة الحج هذا 
من  ألفا   150 منهم  مليون حاج،  العام 

الداخل، و850 ألفا من الخارج.

خادم الحرمين: خدمة الحجاج تتصدر قمة اهتماماتنا

بيروت ـ وكاالت

ــي، رئـــيـــس  ــاتـ ــقـ ــيـ قــــــال نـــجـــيـــب مـ
أمس  لبنان،  في  المكلف  الحكومة 
الثاثاء، إنه سيتم تشكيل حكومة 

تستطيع أن تقوم بواجبها.
وتابع ميقاتي، حسب وكالة األنباء 
قاله  بما  األخذ  أنه سيتم  اللبنانية، 
النواب في جلسة األمس. وأوضح 
ــعـــرف جــمــيــعــا الــوضــع  مــيــقــاتــي “نـ
الــبــلــد، وأن كــل اآلراء  الــســائــد فــي 

تصب في المصلحة الوطنية”.
وأضاف رئيس الحكومة المكلف أن 
تعي  أن  يجب  الجديدة  الحكومة 
صــنــدوق  مــع  الــحــديــث  وتستكمل 
النقد الدولي وملف الكهرباء وملف 

ترسيم الحدود البحرية.
من جانبها، قالت وزارة 

الطاقة اإلسرائيلية 
مــفــاوضــيــن  إن 
إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن 

اجتمعوا مع الوسيط األميركي في 
الحدود  على  النزاع  لحل  محاولة 

البحرية مع لبنان.
ــوزارة فــي بــيــان “استمع  ــ وقــالــت ال
المستجدات  ــدث  أحـ إلـــى  الــفــريــق 
وناقش  للبنان  الوسيط  زيــارة  بعد 
بناءة  توجهات  صياغة  الــطــرفــان 

للمضي قدما في المفاوضات”.
أنــهــا ستحافظ  الــــوزارة  وأضــافــت 
على المصالح االقتصادية واألمنية 
إلسرائيل لكنها تعتزم “حل القضية 

في المستقبل القريب”.
وأدى الخاف بين إسرائيل ولبنان 
البحرية إلى عرقلة  بشأن الحدود 
الــتــنــقــيــب عـــن مـــــوارد الــطــاقــة 
فــي أجـــزاء مــن شــرق البحر 
المتوسط كما يهدد بتفاقم 

التوتر بين البلدين.

ميقاتي: سنشكل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها
مدريد - أ ف ب

قبيل افتتاح قمة الحلف في مدريد، 
ــام لــحــلــف شــمــال  ــعـ ــن الـ ــيـ ــا األمـ دعــ
الدول  ستولتنبرغ  ينس  األطلسي، 
األعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم 
األخيرة  هــذه  أن  معتبًرا  ألوكرانيا، 
منذ  مسبوقة  غير  “وحشية  تواجه 

عقود”.
وقــــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
ــاء(: كــيــيــف تــواجــه  ــ ــاث ــثــ ــ ــس )ال أمــ
وحــشــيــة لــم تــشــهــدهــا أوروبـــــا منذ 
الغزو  الثانية جراء  العالمية  الحرب 

الروسي.
الــعــالــم سيصبح  أن  رأى  ذلـــك،  إلــى 
النصر  روســيــا  إن حققت  أمــنــًا  أقــل 

بالحرب.
الــقــمــة  كــمــا أوضــــح أن 

ــق عـــلـــى  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ سـ
ــم  بــــرنــــامــــج دعــ
للسلطات  كامل 

في  مساعدتها  أجل  من  األوكرانية 
ضــمــان احـــتـــرام حــقــهــا فــي الــدفــاع 

المشروع عن النفس.
كــذلــك شـــدد عــلــى أهــمــيــة اســتــعــداد 
تقديم  مــواصــلــة  عــلــى  الــنــاتــو  دول 
نقلت  ما  بحسب  كييف،  إلى  الدعم 

“فرانس برس”.
وكان ستولتنبرغ وصف سابقًا القمة 
مؤيدًا  بالتاريخية،  اليوم  المرتقبة، 
عنها  سيعلن  جــذريــة  قـــــرارات  أن 
بشأن وضع الحلف وتسليحه، فضاً 
عن الملف األوكراني بطبيعة الحال.
يذكر أن الناتو كان حذرًا مرارًا في 
الــســابــق مــن أن الـــصـــراع الــروســي 
ــرانـــي ســيــطــول، وقـــد يمتد  األوكـ
لسنوات، داعيًا إلى الحوار بين 
الرغم  على  وكييف  موسكو 
بشكل  األخيرة  دعمه  من 

واسع.

“الناتو”: كييف تواجه وحشية غير مسبوقة منذ عقود
الخرطوم ـ وكاالت

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، أمـــس 
“بــرخــت”  منطقة  اســتــعــادة  ــثــاثــاء،  ال
التي ُتعد آخر معاقل القوات اإلثيوبية 
داخل الحدود الشرقية، وبذلك يحكم 
السودان سيطرته الكلية على الفشقة 

الكبرى.
كما أعلن الجيش السوداني أسر عدد 
خال  اإلثيوبية  الــقــوات  عناصر  مــن 

المعارك.
ــان  ــعــد إعـ ــورات ب ــطـ ــتـ تـــأتـــي هــــذه الـ
الخرطوم عن إعدام جيش أديس أبابا 
لـ 7 جنود ومواطن مدني، بعد أسرهم 

وعرض جثثهم على المأل.
لكن المتحدث باسم الجيش اإلثيوبي 

الــعــمــيــد جــيــتــنــت أدانـــــــا، نفى 
ــي وقــــــت ســــابــــق مــن  ــ فـ

ــات  ــامــ ــ ــه ــ أمـــــــــس، ات
المسلحة  الــقــوات 
الــســودانــيــة حــول 

للقوات  تابعين  جــنــود  ــدام  إعـ حــادثــة 
االتهامات  هــذه  إن  وقــال  السودانية، 

عارية عن الصحة.
على  قــادر  “الجيش  أن  إلــى  لفت  كما 
حماية حدود وسيادة أراضي إثيوبيا، 
ومــســتــعــدون لــلــعــمــل مـــع لــجــنــة تضم 
في  الــمــســلــحــة  ــقـــوات  الـ عـــن  ممثلين 

البلدين للتحقيق في الهجوم”.
الـــســـيـــادة  مــجــلــس  دان  جـــهـــتـــه،  مــــن 
ما  معتبرًا  الجنود،  إعـــدام  الــســودانــي 
حصل منافيًا لكل األعراف والقوانين، 
بمحاسبة  اإلثيوبية  الحكومة  وطالب 
الفشقة،  لمنطقة  زيــارة  وبعد  الجناة. 
االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  قال 
ــام لــلــقــوات الــمــســلــحــة  ــعـ الــقــائــد الـ
ركــن  أول  ــفــريــق  ال ــيــة  ــســودان ال
“الــرد  إن  البرهان  عبدالفتاح 
ــا مــلــمــوســا  ــعـ ســيــكــون واقـ

على األرض”.

السودان يعلن استعادة منطقة على حدود إثيوبيا

مصر... أحكام باإلعدام في 
قضية “كتائب حلوان”

القاهرة - سكاي نيوز عربية

إرهـــــاب” بمحكمة  ــى  ــ األولـ ــرة  ــ ــدائ ــ “ال قــضــت 
الثالثاء،  أمــس  بمصر،  الــدولــة  أمــن  جنايات 
جماعة  عناصر  مــن   10 بحق  شنقا  بــاإلعــدام 
ــقــيــادي  اإلخــــــوان اإلرهـــابـــيـــة، مـــن بــيــنــهــم ال
بــالــجــمــاعــة يــحــيــى مــــوســــى، فــــي الــقــضــيــة 

المعروفة إعالميا باسم “كتائب حلوان”.
عليهم  المحكوم  أن  مصر  جنايات  وأعلنت 
هــم يحيى موسى ومــجــدي محمد  بــاإلعــدام 
وعـــبـــدالـــوهـــاب مصطفى  عــطــيــة  ومــحــمــود 
ومـــحـــمـــود أبــــو حــســيــبــة ومــحــمــد إبــراهــيــم 
ومحمد  عيسى  وعبدالرحمن  نــادر  وعبدهللا 

السيد ومصعب عبدالحليم.

“قمة السبع” تشدد على عدم السماح لبوتين باالنتصار وسترفع كلفة الحرب

روسيا تحذر من إطالة أمد الصراع وتطرح إنهاء القتال
ــع اســتــعــار الـــمـــعـــارك فـــي الــشــرق  مـ
الختامي  الــبــيــان  شـــدد  ــي،  ــرانـ األوكـ
السماح  “عدم  على  السبع  لمجموعة 
بوتين  فاديمير  الــروســي  للرئيس 
باالنتصار”، في حين حذرت روسيا 
مــن إطــالــة أمــد الــحــرب وأكـــدت أن 
ــور اســتــســام  ــقــتــال ســيــتــوقــف فــ ال

القوات األوكرانية.
فقد أعلن المتحدث باسم الكرملين، 
الــثــاثــاء  أمـــس  بيسكوف  ديــمــتــري 
ــروســي فــي أوكــرانــيــا  أن الــهــجــوم ال
السلطات  تستسلم  عندما  سينتهي 

والجيش األوكرانيان.
ــال “يــمــكــن لــلــجــانــب األوكـــرانـــي  وقــ
ــي غـــضـــون يـــوم  ــاء الــــنــــزاع فــ ــ ــه ــ إن
للوحدات  أوامـــر  ــدر  أصـ إذا  واحـــد، 
القومية وللجنود األوكرانيين بإلقاء 

أسلحتهم”.
كما طالب أيضا بضرورة “تنفيذ كل 
إلنهاء  باده  التي وضعتها  الشروط 

القتال في يوم واحد” وفق تعبيره.
تشهد  فيما  التصريحات  تلك  تأتي 
ــبـــاس أعــنــف  مــنــاطــق عـــدة فـــي دونـ
ــطــرفــان  الـــمـــعـــارك، حــيــث ســجــل ال
خسائر بشرية ومادية هائلة، ال سيما 
معارك  شهدت  التي  لوغانسك،  في 
شــرســة خـــال األســابــيــع الــمــاضــيــة، 
ــروس مقابل  ــ الـ ــى تــقــدم  أفــضــت إلـ

انسحابات صغيرة لألوكرانيين.
على  السيطرة  إلــى  روسيا  وتسعى 
كامل حوض دونباس، بعدما سيطر 
ــزائـــه االنــفــصــالــيــون  عــلــى بــعــض أجـ
بهدف   ،2014 بــالــعــام  لها  الــمــوالــون 
بشبه  الــشــرق  يصل  بــري  ممر  فتح 
ــى  ــرم الـــتـــي ضــمــتــهــا إل ــقـ ــرة الـ ــزيـ جـ

أراضيها بنفس العام.
التي  الخسائر  ورغـــم  كييف  أن  إال 
مــنــيــت بــهــا مـــا تــــزال تــؤكــد عــزمــهــا 
تحرير جميع أراضيها، وعدم التنازل 
عـــن أي شــبــر، مــعــولــة عــلــى الــدعــم 
ال  بــالــســاح،  لها  المتواصل  الــغــربــي 

برفدها  األميركي  التعهد  بعد  سيما 
بأنظمة صاروخية متوسطة وبعيدة 
المدى، بهدف إبعاد القوات الروسية.
ــع اســـتـــمـــرار تــدفــق  ــن مــ ــزامـ ــتـ ــالـ وبـ
ــى أوكـــرانـــيـــا  ــ ــيــة إل ــغــرب األســـلـــحـــة ال
وزيــر  حــذر  بـــاده،  قـــوات  لمواجهة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــــروســــــي، ســيــرغــي 
الفروف، من أن تلك التصرفات من 

شأنها أن تطيل أمد الصراع.
ــال خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي، في  وقـ
ختام اجتماع وزراء خارجية الدول 
المطلة على بحر قزوين، إنه كلما زاد 
أوكرانيا  إلــى  األسلحة  ضح  الغرب 

طال أمد األزمة.
ــاع  ــظــمــة دفـ ــد أن ــوريـ واعـــتـــبـــر أن تـ
إلى  المدى  وطويلة  متوسطة  جوي 
القوات األوكرانية من قبل الواليات 
عكسية  نتائج  له  ستكون  المتحدة، 

وضارة.
كما رأى أن التصريحات الغربية حول 
عدم جواز استئناف المفاوضات بين 
المرحلة  هــذه  فــي  وكييف  موسكو 
ــفــصــام”، حــســب قــولــه.  أشــبــه بــالـــ “ال
القوات  يغرق  الغرب  أن  إلى  وأشــار 
بــالــســاح، معتبرا أنــه ال  األوكــرانــيــة 
يجوز في الوقت الحالي العودة إلى 

طاولة المفاوضات.
الصناعية  الــقــوى  كــبــرى  وتــعــّهــدت 
ثمن  تدفع  روســيــا  جعل  العالم  فــي 
باهظا لغزوها أوكرانيا، وفق ما أكد 
شــولــز،  أوالف  األلــمــانــي  المستشار 
أمس الثاثاء، قائا “يجب أال يسمح 

لبوتين بأن ينتصر”.
وقـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أعقب 
قمة مجموعة السبع “تقف مجموعة 
ــي دعــمــهــا  الـــســـبـــع صـــفـــا واحـــــــدا فــ

ألوكرانيا”.
ــذرا “ســـنـــواصـــل رفــع  ــحـ ــاف مـ ــ وأضــ
الكلفة السياسية واالقتصادية لهذه 
الـــحـــرب بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس بــوتــيــن 

ونظامه”.

على  الفرنسي  الــرئــيــس  شــدد  فيما 
الروسية  القوات  تنتصر  أال  ضــرورة 

في حربها ضد كييف.
وقال إن فرنسا ال نية لديها لتصنيف 
روسيا دولة راعية لإلرهاب وسيترك 
األمــــر لــقــضــاة الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 

الدولية لتحديد ذلك.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحافي 
ــب اجـــتـــمـــاعـــات  ــقـ ــا عـ ــ ــاري ــ ــاف ــ مــــن ب
لمجموعة السبع، تعليقا على مطالب 
دولــة  روســيــا  تصنيف  زيلينسكي 
للمحاكم  يعود  “هذا  لإلرهاب  راعية 
ــة  ــيـ ــرانـ ــيــة والـــعـــدالـــة األوكـ ــائ ــجــن ال
هذه  على  الضوء  لتسليط  والدولية 
أي  لتصنيف  نحتاج  وال  الــحــقــائــق، 

دولة بذلك النهج”.
الحرب  انتهاء  فــي  يأمل  إنــه  وقــال 
في أوكرانيا قبل نهاية العام، مؤكدا 
ــعــقــوبــات على  ــة تــكــثــيــف ال مــواصــل
العسكرية  عمليتها  بسبب  روســيــا 

الخاصة في أوكرانيا.
لقمة  الختامي  الــبــيــان  فــي  وجـــاء 
أن  على  الــســبــع،  مجموعة  زعــمــاء 
“ملتزمة  السبع  الصناعية  ــدول  الـ
أوكرانيا  إعمار  إعــادة  بدعم  بشدة 
من خال مؤتمر دولي حول إعادة 
تضعها  الــتــي  ــخــطــة  وال ــار،  ــمــ اإلعــ
وتنفذها أوكرانيا من خال التعاون 

الوثيق مع الشركاء الدوليين”.

 بايدن وابنته 

على “القائمة السوداء”

منع  الثاثاء،  أمــس  روســيــا،  أعلنت 
ــا إلــى  دخــــول 25 أمــيــركــيــا إضــافــي
زوجة  بايدن،  جيل  بينهم  أراضيها، 
الرئيس األميركي جو بايدن، وابنته 
إلـــى أن ذلـــك يأتي  آشــلــي، مــشــيــرة 
فرضتها  الــتــي  الــعــقــوبــات  عــلــى  ردا 

واشنطن على موسكو.
وتتضمن الائحة أيضا زعيم األقلية 
الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
آخرين  وأعــضــاء  ماكونيل،  ميتش 
ــارل  ــرار شــ ــ ــمــجــلــس عـــلـــى غــ فــــي ال
غـــراســـلـــي وكــيــرســتــن جــيــلــيــبــرانــد 
جامعيين  وأساتذة  كولينز  وسوزان 

مثل فرانسيس فوكوياما.

أميركا تفرض عقوبات جديدة

األميركية  الــخــزانــة  وزارة  أعــلــنــت 
فرض عقوبات جديدة، تشمل حظرا 

على واردات الذهب من روسيا.
أن  ــة  ــزانـ الـــخـ وزارة  مـــوقـــع  وذكـــــر 
العديد  كــذلــك  تستهدف  العقوبات 
من البنوك منها بنك موسكو وشركة 

يونايتد إيركرافت كورب.
ــدث الــعــقــوبــات  ــ كــمــا تــســتــهــدف أحـ
العماقة  الدفاعية  روستيك  شركة 
التابعة  والكيانات  للدولة  المملوكة 

لها.

عواصم ـ وكاالت

ديميتري بيسكوف )أسوشييتد برس(

عواصم- وكاالت

ــمــلــك عــبــدهللا  أكــــد الـــعـــاهـــل األردنـــــــي ال
ــراءات  الــثــانــي أمــس أهمية اتــخــاذ اإلجــ
لمنع  الــازمــة  واالحتياطات  االحترازية 
تكرار حادث “تسرب الغاز” بميناء العقبة 

في المستقبل.
جــاء ذلــك خــال تــرؤس العاهل األردنــي 
اجتماعا في المركز الوطني لألمن وإدارة 
التفاصيل  آخـــر  عــلــى  لــلــوقــوف  األزمــــات 
ميناء  في  وقــع  الــذي  بالحادث  المتعلقة 
ــار  ــ )االثـــنـــيـــن( واآلث األول  أمـــس  الــعــقــبــة 
عبر  العقبة،  مــن  وحــضــره  عــنــه،  الناجمة 
تقنية االتصال المرئي، ولي العهد األردني 
ــانــي.  ــث ــن عـــبـــدهللا ال ــر الــحــســيــن بـ ــيـ األمـ
العاهل األردنــي عن تعازيه ألسر  وأعرب 
الضحايا جراء الحادث اآلليم، داعيا هللا 
على  ويمن  رحمته،  بواسع  يتغمدهم  أن 
العاجل. وأكد ضرورة  بالشفاء  المصابين 
العام  لــلــرأي  شفافة  توضيحات  تقديم 

لكل ما حصل من خال نتائج التحقيق، 
المقصرين  ومحاسبة  األخطاء  وتحديد 
وفــــق الـــقـــانـــون . وثــمــن الــمــلــك عــبــدهللا 
الــثــانــي جــهــود جميع األجــهــزة األمــنــيــة، 
خصوصا الدفاع المدني والكوادر الطبية 
لسرعة استجابتهم ومهنيتهم العالية في 
المصابين  وإجــاء  الــحــادث  مع  التعامل 

هذه  أن  إلــى  مشيرا  المستشفيات،  إلــى 
الجهود ساهمت في إنقاذ األرواح والحد 
من الخسائر. من جهته، استعرض األمير 
الحسين خال االجتماع عن زيارته أمس 
بالموقع  األمور  أن  مبينا  الحادث،  لموقع 
السيطرة  تــحــت  أصــبــحــت  العقبة  وفـــي 

وعادت إلى طبيعتها.

اتخاذ اإلجراءات لمنع تكرار حادث “تسرب الغاز”... العاهل األردني:

محاسبة المقصرين وفق القانون

جانب من االجتماع برئاسة العاهل األردني

عواصم ـ وكاالت

قبيل ساعات من إجراء محادثات مرتقبة 
غــيــر مــبــاشــرة بــيــن واشــنــطــن وطـــهـــران، 
عقدت  التي  السبع  مجموعة  قمة  أكــدت 
في ألمانيا، أمس الثاثاء، على منع إيران 
من امتاك ساح نووي، منددة باستمرار 

عملياتها المزعزعة لألمن في المنطقة.
الــخــتــامــي طــهــران  كــمــا دعـــت فــي بيانها 
بــالــصــواريــخ  المتعلقة  عملياتها  لــوقــف 
البحرية،  الماحة  وتهديدات  الباليستية 
الطريق  الدبلوماسية هي  إلى أن  مشيرة 

األفضل لوقف برنامج إيران النووي.
الكبيرة  السبع  الــدول  اعتبرت  ذلــك،  إلــى 
الدبلوماسية  فرصة  تستغل  لم  إيران  أن 

للعودة إلى االتفاق النووي.
تنطلق  أن  يرتقب  فيما  البيان،  هــذا  أتــى 
ــمــحــادثــات األمــيــركــيــة اإليـــرانـــيـــة غير  ال
إعــادة  ــدوحــة، مــن أجــل  ال المباشرة فــي 
إحياء المفاوضات النووية المتوقفة منذ 

األوروبــيــة  الجهود  بعد  الماضي،  مــارس 
الحثيثة التي بذلت خال األيام الماضية.
ــنــت الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة مــســاء  وأعــل
االثنين، أن المناقشات ستعقد بشكل غير 
مباشر. كما شددت على أن واشنطن على 
أتم االستعداد إلبرام وتنفيذ االتفاق، الذي 
الفور،  على  فيينا  فــي  إليه  التوصل  تــم 

التنفيذ  إلــى  المتبادلة  الــعــودة  أجــل  مــن 
المشتركة.  الشاملة  العمل  لخطة  الكامل 
من  تتطلب  الــعــودة  تلك  أن  أكــدت  لكنها 
إيران التخلي عن مطالبها اإلضافية التي 
تتجاوز “االتفاق النووي”، في إشارة ربما 
إلى مطلب رفع الحرس الثوري عن قائمة 

المنظمات اإلرهابية من قبل أميركا.

منددة باستمرار عمليات طهران المزعزعة لألمن في المنطقة

“مجموعة السبع”: لن نسمح إليران بامتالك سالح نووي

قمة “مجموعة السبع” التي عقدت في ألمانيا
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التاريخ 2022-06-13
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

 ) CR2022-89694 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري 

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.
اسم التاجر: حمد محمد ناصر جمعه
االسم التجاري الحالي : عبايات كميا

االسم التجاري الجديد : ميار للعبايات 
قيد رقم : 29997-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة الجسور القوية للتسويق و الوساطة التجارية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة الجسور القوية للتسويق 
و الوساطة التجارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )135837(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم )1( من:
شركة الجسور القوية للتسويق و الوساطة التجارية ذ.م.م

STRONG BRIDGES FOR MARKETING AND COMMERCIAL BRO-
KERAGE COMPANY W.L.L

الى:
شركة الجسور القوية للديكور الداخلي ذ.م.م

STRONG BRIDGES INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ :2022/6/27
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن تنازل

CR2022 - 97127  طلب رقم

تقدم إلينا السادة امل عبدالقادر اسماعيل كمال الرقم الشخصي 900909277 طلب تنازل 
السادة / صالح فؤاد عبدالرحيم حاجي  الى  ادناه  الواردة معلوماته  التجاري  المحل  عن 
محمد خنجي الرقم الشخصي 900105259 ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 

رقم السجل: 142374
 الفرع: 2

 االسم التجاري: تتريس للحام والفبركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
شركة بروموسفن سبورت ماركتنج ذ.م.م

سجل تجاري رقم )1-61443(

قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن   
شركة  السادة  عن  نيابة  مكناس  أحمد  رشاد  أكرم  السيد/  إليها  تقدم 
1-( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  ماركتنج  بروموسفن سبورت 
السيد/  وتعيين  )إختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   )61443
سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.   مصفياً  حمام،  طراد  سعيد 
الشركات  قانون  من   )325( المادة  لنص  وفقا  إنتهت  قد  المديرين 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001، 
البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   )335( المادة  بنص  وعمال 
يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه مدعومة 
نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( الالزمة، خالل خمسة عشر  بالمستندات 

هذا اإلعالن.
المصفي: سعيد طراد حمام

هاتف: 97333706660 +
hamam.law@gmail.com :بريد الكتروني

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

إليها شركة مطعم  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
للفرع  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،56344 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  سكينه 

رقم(9( من:
مطعم سكينه ذ.م.م

SAKEENA RESTAURANT W.L.L
الى:

مطعم مندي العرب ذ.م.م
MANDI ALARAB RESTAURANT W.L.L

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

تاريخ: 27/6/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
) CR2022-96730( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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.
قيد رقم: 49555-2

اسم التاجر: ميرزا جاسم احمد عبدالرضا
االسم التجاري الحالي: الشامل للخدمات والعقارات

االسم التجاري الجديد: الشامل للخدمات

التاريخ   13-6-2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
CR2022- 88950 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 .
اسم التاجر : بدريه حسن سند راشد

االسم التجاري الحالي : مؤسسة كبائن الحظ لإلتصاالت والمعدات اإللكترونية
االسم التجاري الجديد : نجم المنامة للتجار ة

قيد رقم : 57865-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة علي عاشور للتجارة   ذ.م. م  

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد علي حسن علي محمد مكي عاشور   باعتباره المصفي القانوني شركة 
علي عاشور للتجارة ذ.م. م والمسجلة بموجب القيد رقم 1 – 122601  طالبا 
السجل  من  وشطبها  اختيارية   تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
بالمرسوم   . الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

بقانون رقم 21 لسنة1 200

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة راشونل بيزنس ادفايزري ذ.م. م 

 
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد نبيل عبد هللا احمد الساعي باعتباره المصفي القانوني ش شركة راشونل 
بيزنس ادفايزري ذ.م. م  ذ.م. م والمسجلة بموجب القيد رقم 89078  طالبا 
السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
بالمرسوم   . الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

بقانون رقم 21 لسنة1 200

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
شركة أتيك للديكور الداخلي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 146251 - 1 

 
 ATIK السيدة   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
RAFIQUL ISLAM ISLAM نيابة عن السادة شركة شركة أتيك للديكور الداخلي ذ.م.م المسجلة 
 ATIK بموجب القيد رقم ) 146251 - 1 (، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة
RAFIQUL ISLAM ISLAM مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21 ( لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على 

ATIK RAFIQUL ISLAM ISLAM : العنوان التالي : عنوان المصفي
) 973 (+ 34205643

GOLDENBH99@GMAIL.COM

التاريخ 16/6/2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارةالسجل التجاري
)  CR2022-91329 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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 .
اسم التاجر : نوال علي سلمان محمد السندي

االسم التجاري الحالي : ربط الرفاعين للقرطاسية
االسم التجاري الجديد : ربط الرفاعين موبايل

قيد رقم : 44931 – 1

13األربعاء 29 يونيو 2022 - 29 ذو القعدة 1443 - العدد 5006



Vacancies Available
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac
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 contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

TEAM FALCON RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Macdonalds  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

TEAM CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39289289  or  teamco98@gmail.com 

FADHEL KHAMIS GARGO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
13105521  or  fadelkhamiss@gmail.com 

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

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

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

Texas Chicken  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33629071  or  human.resources@binrajab.co 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

ALI AHMED ALI MOHAMED ALMARRI ( RASS LAFFAN / 10161 )  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39652515  or  AHMADH2111@HOTMAIL.COM 

MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

ABDULREHMAN KARIM BAKHSH M.A. BALOCH  
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

39664685  or  ABDULREHMANB54@GMAIL.COM 

ALHOTA FALAFFL AND SANDWICHES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39578115  or  ABDULLAALI.1941@GMAIL.COM 

Laialy Zaman W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17292313  or  FUNLAND@BATELCO.COM.BH 

SHOUK ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LATHE) 
 suitably qualified applicants can contac

33977074  or  iyferhashmi@gmail.com 

GEORGIA UNIFORMS  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

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

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

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17591560  or  ASKAR@AROMANURSERY.COM 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

IZAAN AUTO PARTS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33507792  or  FARMANALI33507792@GMAIL.COM 

AL TALIB SHIPPING CO. L.L.C - FOREIGN BRANCH  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39796485  or  BINEESH@ALTALIBSHIPPING.COM 

Golden Star H&L W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
69995055  or  goldheat@mail-rapid.com 

BABA IQBAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39803029  or  BABAIQBALCONTRACTING@GMAIL.COM 

PEHCHAN PAKISTANI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33625772  or  Maniyounas8@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

THE MERCHANT HOUSE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17656666  or  steve.olweny@themerchanthouse.com 

WALD ALBALAD SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

33364447  or  DARKMAN81DARKMAN@GMAIL.COM 

Juice and salad food co.WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

34214361  or  eng.anas.alsaka@gmail.com 

LOAY CAR Services Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39611353  or  LOAY.C.S.353@GMAIL.COM 

RAHMAN JEWELLERY  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34453238  or  CH.ABKHAN96@GMAIL.COM 

TRUCK MASTER SPARE PARTS COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contac
37177377  or  ANVAR414@GMAIL.COM 

KVS WORLD CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37787445  or  NOORASAEED57@GMAIL.COM 

Aquarius Events Management Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39813781  or  RKANANDRAM@GMAIL.COM 

THE DAILY BREAD BAKERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17715021  or  HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

Raj Design Court N Associates. Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

39498060  or  SAHARAJANS@GMAIL.COM 

MILAN HOME GYPSUM AND DECORATION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39888827  or  MOHED3254@GMAIL.COM 

TANISA LAUNDRY AND DRY CLEAN CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34169716  or  BDPLUSCONSULTENCY2020@GMAIL.COM 

MASALA DARBAR RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

39259304  or  MASALADARBAR786.BH@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

VIBRANT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

DELIVERYFY ONLINE CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35465576  or  anees.zq@gmail.com 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

AL HIWRI FISHING EQUIPMENT CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

33225661  or  KHALIL6722555@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

ALJANADIRYA CONTRACTING & MAINT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39450899  or  main@janadirya.com 

ALJANADIRYA CONTRACTING & MAINT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39450899  or  main@janadirya.com 

KARTEC SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contac

17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

ALKAYED FEED  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33335777  or  KAYYED@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

SEKOMBAL CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17471992  or  YAHYA36323031@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

AL EKBAR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

ALKHOOR FRUIT  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36670066  or  INFO@ALKHOORFRUIT.COM 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

ALQANDEEL ALUMINUM FABRICATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17440498  or  ALQANDEEL.BH@GMAIL.COM 

ALZAIN CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

17795512  or  ALAMEED117@GMAIL.COM 

Romaany Sale/Trade of clothing, footwear, apparel accessories, a   
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

QUEEN HOUSE GENERAL TRADE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34428504  or  HASSAN11043@GMAIL.COM 

Abu fadak aluminum fabrication  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39311499  or  NOMONEYNOHONEY26@HOTMAIL.COM 

YOUNIS STAR BURGER  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contac

33284555  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

GULF KEY FOR KEYS AND LOCKS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33451060  or  ANTAR2015@HOTMAIL.COM 

ZALLAQ BEACH SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

66636611  or  a36611@HOTMAIL.COM 

Reality Realty Co.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

13678777  or  REALITY.REALTY.CO@GMAIL.COM 

Marvel aluminum workshop  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

39577878  or  ALGAWADAR@GMAIL.COM 

Hasan Shiny For Curtains  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34127363  or  HASSANSHINY-12-24@HOTMAIL.COM

 WINMAX TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32222293  or  SALMANESSA222@GMAIL.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

نفيد مال أكاونتينج أند تاكس كونسولتنسي ذ.م.م سجل تجاري رقم )130799-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة / كرو بي إج شركة 
تضامن مهنية عن السادة شركة نفيد مال أكاونتينج أند تاكس كونسولتنسي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم )1-130799(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة حسين فوءاد عبدهللا احمد 
سلمان الكعبي مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص 

المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي:
حسين فوءاد عبدهللا احمد سلمان الكعبي

 39333324 )973 +( 
h_kaabi@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليهاشركة كوبا توباكو 
ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 131631 بطلب تغيير االسم التجاري من:

شركة كوبا توباكو ذ.م.م
CUBA TOBACCO COMPANY W.L.L

لتصبح: شركة كوبا توباكو سويتس أند فود كورنر ذ.م.م
CUBA TOBACCO SWEETS AND FOOD CORNER CO W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 
عشر يوما ً من تاريخ نشر اإلعالن.
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ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac
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 contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MOHAMMAD ASGHAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39860568  or  REHMATALI.ASGHAR@GMAIL.COM 

BAB AL BILAD TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39200445  or  albeladitr@gmail.com 

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

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contac

17759999  or  HR@RHWC.COM.BH 

ALJOLAN Gate WELDING  
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36535944  or  hussain.muhamed.00@gmail.com 

AKLEEL ALBILAD SALON  
has a vacancy for the occupation of

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

TEN SQUARE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

HEALTHY CALORIE SANDWICHES  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33358885  or  info@harvard.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

SBIC GLOBAL EST TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

39665286  or  BXBBAH@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

Abatique  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17252929  or  RELIANCE@BATELCO.COM.BH 

LADUREE BEAUTY LOUNGE  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17600696  or  LADUREE.BH@GMAIL.COM 

WISE CHOICE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

36668189  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

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

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17001020  or  INFO@CHILDWILLING.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17464159  or  vijaysharma@chemcogulf.com 

DUST BUSTERS CLEANING SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39842079  or  Majed.alalaWI@hotmail.com 

ALTATWEER GATE Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39539101  or  SEHAM.H1988@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33275411  or  ABDULJALEEL.TTK@GMAIL.COM 

SCRAP ABU ALI CREATIVE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37262283  or  AYSHASADEQ61@GMAIL.COM 

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

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

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Diamond shine laundry  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33265898  or  DAWOODRAO111@GMAIL.COM 

CHEAPEST PRICE FOR LIVESTOCK  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33242442  or  ABDULA.AALDOSERI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17312155  or  FAISALXBUSINESS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17223527  or  layla@alaujan.com.bh 

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

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

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

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39636911  or  SAMEERAMARHOON6@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

ALMANSOORI CATERING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

BALA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33802366  or  club88bah@yahoo.com 

Burj Mohammad laundry  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

AL FAJER AL JADED TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34144119  or  ZAMZAM40441980@GMAIL.COM 

WHITE HAND CLEANING co partnership  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17672227  or  Modern.laundry.mail@GMAIL.COM 

INSPIRING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39992299  or  FAISAL644@yahoo.COM 

TEXEL AIR W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contac

17200096  or  HAMZA.DARWISH@CHISHOLMENTERPRISES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17464159  or  vijaysharma@chemcogulf.com 

EDMA BAHRAIN INSULATION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17484815  or  Edamabh@gmail.com 

BABA RAMADAN CARGO  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39064201  or  BABARAMDHANCONTRACTING@GMAIL.COM 

Belmark contracting w.l.l.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM 

Al Maqwar Contracting & Cleaning Est  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39994830  or  OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 

ATIA AMANAT ALI ALLAH BEDO  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33008358  or  ATIAGROUPBH@GMAIL.COM 

ALNESF ALAAKHER SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39617050  or  ALNESF_ALAAKHER@HOTMAIL.COM 

NOOR DANA CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39922799  or  danatransport@yahoo.com 

TECHNICO TOWN GENERAL TRADE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33203336  or  HASAN000.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contac

17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Orange Suites Hotel Apartment w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17404800  or  Shahzad@AsfBahrain.Com 

Devine Cleaning Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33645739  or  public2016@hotmail.com 

VERYCA GENERAL TRADE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35493258  or  SAYEDALIBH001@GMAIL.COM 

VERYCA CONSTRUCTION OF BUILDINGS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35493258  or  SAYEDALIBH001@GMAIL.COM 

Truffelinos Chocolate Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17661909  or  truffelinos@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17280049  or  RAFIQELAHI@YAHOO.COM 

DREAM WAY SERVICES CO. Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

Life power LIGHTING  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33033227  or  ISA.33033227@HOTMAIL.COM 

SURABHI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

36886550  or  MUNVEEDURESTAURANT@GMAIL.COM 

SANA SUN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39891321  or  AS0066896@GMAIL.COM 

Moroccan House Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
33503340  or  MOR.BAHR@GMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

SHAHZAIN FOR FRESH VEGETABLES AND FRUITS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39217931  or  AZAMZAKARIA@YAHOO.COM 

MEHFIL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

33802007  or  ALSAIRATRADING@GMAIL.COM 

H ALDHAEN BOATS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

36555845  or  ahmed.radhi@aldhaenmarine.com 

ANWAR ALGALLAF MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39298192  or  ANWAR.ALGALLAF@GMAIL.COM 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
33004292  or  alsalahgroup@hotmail.com 

SAMEER BED HOUSE- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

33145222  or  OXFORDTRANSLATIONBH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

ALBARAKA LOGISTIC  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17740444  or  info@albarakabh.com 

Arabian Pearl Gulf School  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac
17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77660137  or  HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33332219  or  FM.LOCATION.BH@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

33332219  or  FM.LOCATION.BH@GMAIL.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77660137  or  HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

Salon et spa la belle femme W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36122008  or  LABELLEFEMME81@GMAIL.COM 

Salon et spa la belle femme W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

36122008  or  LABELLEFEMME81@GMAIL.COM 

OERIGO HAIR & BEAUTY  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

17669714  or  WORKNESH@OERIGO.COM 

N&W SALON BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34307914  or  NADEEMWASEEM397@GMAIL.COM 

ALLIED ENERGY PROJECTS CONSULTANCY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

33085272  or  abdullah.allauddin@outlook.com 

THE FOODFATHER RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39440684  or  MOHAMED.ABDULAAL@BTC.COM.BH 

AL FARAH  CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17535881  or  S39911226@GMAIL.COM 

FAMILY FAIR SUPERMARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34156091  or  amqalfutini@gmail.com 

BROKAY INTERIOR DECORATION COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
66966687  or  EAWACHI81@GMAIL.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

VELLMOND TRADING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac
17382277  or  PLAN.CO4U@GMAIL.COM 

NOUR JULE SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac
33212236  or  FEDHAH95@GMAIL.COM 

ALBAHI GATE DESIGN  
has a vacancy for the occupation of

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

DARUL EHSAN INTERNATIONAL SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

34503410  or  ZAINSIDHU17@GMAIL.COM 

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

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39572671  or  MANORANJMANU@GMAIL.COM 

VOGUE PROFESSIONAL CONSULTING AND TRAINING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

36372573  or  MANNI.BENARFA@GMAIL.COM 

ALL IN ONE SUPPORT SERVICES CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34380809  or  ALLINONECO786@GMAIL.COM 

LABEEH TO OPERATE WEBSITES AND ELECTRONIC PORTALS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34451818  or  ALWAEEL632@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 



عشرة  الثانية  الدائرة  عن  نيابًيا  المترشح  أعلن 
بالمحافظة الشمالية حسن عطية )47 عاًما(، الذي 
يعمل في الوقت الراهن أستاذا في وزارة التربية 
في  يــرغــب  بــأنــه  تــرشــحــه،  سبب  عــن  والتعليم، 
خدمة الوطن والمواطنين وبذل أقصى ما يمكن 

من أجل تلبية مطالبهم المعيشية والخدمية.
أداء  تقييم  بشأن  “البالد”  ســؤال  على  رده  وفي 
الناب الحالي وهو محمود البحراني، أجاب عطية 

نحسن  وأن  للمستقبل،  ننظر  أن  ويجب  الماضي  من  أصبح  الحالي  المجلس  بأن 
أن  بصوته  يستطيع  الناخب  أن  على  مشدًدا  البرلمان،  في  الشعب  ممثلي  اختيار 
المواطنين تمثياًل حقيقًيا من خالل  الذي يستطيع تمثيل  األكفأ واألفضل  يوصل 
رسالة  موجها  بهم،  الخاصة  األوضــاع  تحسين  في  والمساهمة  أصواتهم  إيصال 

للمواطن مفادها: نعم نستطيع أن نغير، فما دام هللا معنا فلن يخذلنا.
فيها عطية  تنافس  الشمالية سبق وأن  بالمحافظة  الثانية عشرة  الدائرة  أن  يذكر 
بجانب كل من: عادل عبد علي، حسين الخياط، محمد جاسم، محمود البحراني، 
النتائج  ولكن  فــردان وعبدهللا محمد،  مريم مدن، علي  مراد عبدهللا،  إياد محمد، 
بالدور األول أسفرت عن تأهل كل من محمود البحراني ومريم مدن للجولة الثانية، 
حيث أحرز البحراني 1953 صوتا مقابل 1143 صوتا لصالح مريم، وخاض الطرفان 
صوتا   1995 على  مريم  حصول  عن  الثاني  الــدور  نتائج  فأسفرت  الثانية  الجولة 

والبحراني على 2590 صوتا.
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ويترشح فيها حاليا كل من: علي حاجي، محمد الحميدي، علي الفردان، مريم مدن 

إلى جانب عطية.

المعلم عطية يعاود الترشح بدائرة المالكية

الجودر... محاٍم بـ“اإلسكان” يترشح بـ“فريج ستيشن”
محمد  اإلســكــان  بـــوزارة  المحامي  أعلن 
عزمه  عاًما   38 العمر  من  البالغ  الجودر 
بمحافظة  الثانية  الــدائــرة  عــن  الترشح 
المحرق في االنتخابات النيابية المقبلة 
2022 تحت شعار “قرارك في اختيارك”.

ــالد”، قـــال الــجــودر  ــبـ ـــ “الـ وفـــي حــديــثــه ل
ــاظ عـــلـــى مــصــالــح  ــفـ ــحـ ــي الـ “أرغـــــــب فــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــالـــدرجـــة األولـــــــى كـــون 
يتجزأ  ال  ــزءا  جـ الشخصية  مصلحتي 
مــنــهــا، فــهــي الـــدافـــع األســــاس والــعــامــل 
غمار  بخوض  القرار  اتخاذ  في  المحفز 
على  الحفاظ  بغية  الشريفة  المنافسة 
حــقــوق الــمــواطــن ومــكــتــســبــاتــه وعـــدم 

المساس بها”.

تــرك بصمة  فــي  يكمن  أن شغفه  وأكــد   
ورؤى  أهــداف  تحقيق  فعالة في سبيل 
جــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم والــمــتــمــثــلــة في 
ــام في  ــهــ الـــمـــشـــروع اإلصـــالحـــي واإلســ
المنصة  عبر  الديمقراطية  الحياة  إثــراء 
الــبــرلــمــانــيــة، عــــالوة عــلــى تــكــريــس جل 
مــا اســتــثــمــره مــن ســنــوات فــي معرفته 
القانونية ودراسته األكاديمية في خدمة 

المواطن والوطن في القطاع العام. 
ــــه لــكــرســي  ــد ســعــيــه حـــيـــن وصــــول ــ ــ وأك
المواطن  معيشة  تحسين  إلى  البرلمان 
فــي خلق  السعي  عبر  األولـــى  بــالــدرجــة 
ــتــفــاعــل الــمــبــاشــر  آلـــيـــة عــمــل هــدفــهــا ال
والمستمر بين الجمهور وكذلك عرض ما 

يطرح في قبة البرلمان من قضايا عامة 
بشفافية تامة بما يحقق الصالح العام.

ــــى أن الــشــبــاب هم  وأشـــــار الـــجـــودر إل
ــم عنصر  مـــصـــدر نـــهـــوض الــمــمــلــكــة وهــ
مــهــم، ومــشــاركــتــهــم والـــتـــواصـــل معهم 
ــدوام واجــب، إلــى جانب السعي  على ال
وترسيخ  ورعايتهم  قدراتهم  تنمية  في 
جــــذور الــثــقــة لــديــهــم وتــعــزيــز دورهـــم 

واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  فــي 
ــــدًءا مــن االســتــثــمــار في  والــســيــاســيــة، ب
وحثهم  وتأهيلهم،  وتدريبهم  تعليمهم 
على التفكير والتحليل واإلبداع والتميز، 
في  لمشاركتهم  المناسبة  البيئة  وتوفير 
انتمائهم  بتعزيز  انتهاًء  والبناء،  العمل 
الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجاد 
في شؤون الوطن، مبيًنا أن ذلك يسهم 

وتطلعاتها  الحكومة  برنامج  إثــراء  في 
بالمقام األول. 

وحث الجودر كل مواطن بحريني محب 
االنتخابات  في  المشاركة  على  لوطنه 
المقبلة في سبيل أن يكون كل مواطن 
مشارًكا في صنع القرار والتصويت لمن 
لــلــدفــاع عنه وعــن مصالحه  ــاًل  أهـ ــراه  يـ
المنصة  عبر  المواطن  صــوت  وتوصيل 
ديمقراطي  بلٍد  نحو  ساعيا  البرلمانية، 
يوفر ألبنائه وبناته فرص الحياة الكريمة 
في مناخ من الحرية والديمقراطية التي 
تمكنهم من المشاركة في صنع القرارات 

التي تؤثر في حياتهم.
ــالد” بشأن  ــبـ “الـ ــؤال  عــلــى ســ رده  ــي  وفـ

ــح  أوضـ الـــحـــالـــي،  ــاب  ــنـ الـ أداء  تــقــيــيــم 
النائب نسبًيا مقبولة  الجودر أن فاعلية 
واألدوات  صــالحــيــاتــه  اســتــخــدام  فـــي 
المباشر  االتصال  الدستورية عالوة عن 

مع المواطنين.
يذكر أن الدائرة يشغل مقعدها في الوقت 
الــذي  النفيعي،  إبــراهــيــم  النائب  الحالي 
2932 صوتا،   ،2018 انتخابات  في  أحرز 

بينما نال إبراهيم الحمادي 2571 صوتا.
 وفـــي الــوقــت الــحــالــي عـــاود الــحــمــادي 
وحسن  الــجــودر  بجانب  فيها  الــتــرشــح 
الـــدائـــرة تغطي  ــدوي، عــلــًمــا أن هـــذه  ــ الـ
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نــدوة استضاف من  الــدوي  أقــام مجلس 
ــلــدي الــمــحــرق  خــاللــهــا أعــضــاء مــجــلــس ب
للحديث عن اإلنجازات التي تحققت على 
المنصرم،  اإلنعقاد  دور  في  الواقع  أرض 
رئيس مجلس  الحديث  شــارك في  حيث 
ــمــحــرق مــمــثــل الـــدائـــرة الــرابــعــة  ــدي ال ــل ب
باسم  البلدي  والعضو   ، المرباطي  غــازي 
العود  وفاضل  الثالثة،  للدائرة  المجدمي 
إلــى جانب كالًّ  الــســادســة،  الــدائــرة  ممثل 
المحرق  سابعة  ممثل  المقهوي  أحمد  من 
وأدار  خامستها،  ممثل  بــوهــزاع  وصــالــح 

الندوة عبدهللا عيسى.
البلدي لمحافظة  المجلس  وتطرق رئيس 
الـــمـــحـــرق إلــــى أبـــــرز الـــتـــحـــديـــات عــمــوم 
وأمــانــة  البحرين  فــي  البلدية  المجالس 
البلدي  المجلس  صالحيات  هي  العاصمة 
والمركز القانوني للمجالس البلدية وأمانة 
القانونية  المراكز  أن  الى  الفتا  العاصمة، 
تحت  وتــحــديــًدا  البلديات  لــقــانــون  وفــًقــا 
الــذي نص   2021 لسنة   35 رقــم  مــرســوم 
عليه  وتنعكس  المراكز  هذه  تواضع  على 
المجلس  أنــه  فيه  يظهر  قــانــونــي  بشكل 

نفسه ال يستطيع انجاز الكثير.
ــود الــعــديــد  ــ ــــى وجـ ــاطــي إل ــمــرب وأشـــــار ال
إنــجــازات  على  القائمة  االجــتــهــادات  مــن 
المجالس البلدية ومنها اجتهادات فردية 
من األعضاء عند تناولهم لكثير من الملفات 
المحافظات  فــي  الــخــدمــات  دور  ــراز  ــ الب
في  تلخصت  الــتــحــديــات  وأبـــرز  جميًعا، 
الضوء  تسليط  تم  كورونا، حيث  جائحة 
والــمــوارد  الميزانيات  كافة  تحويل  على 
فايروس  لمكافحة  الصحة  لوزارة  المالية 

كورونا في ذلك الوقت.

وأضاف أن المجلس البلدي في محافظة 
ــمــحــرق اســتــطــاع أن يــنــجــز عــــددا من  ال
المالية  الموارد  غياب  ظل  في  المشاريع 
ــواء مــشــاريــع دوريــــة أو  والــمــيــزانــيــات سـ
يــومــيــة. كــمــا تــحــدث عــن إنــشــاء حديقة 
استكمالها  يــعــد  ــتــي  ال الــكــبــرى  الــمــحــرق 
انــجــازا وكــانــت مــن أبـــرز الــمــشــاريــع التي 

واجهت تحديات وتمت حلحلتها.
البلدي لمحافظة  كما اكد رئيس المجلس 
والفوائض  الموارد  وفــرة  وجــود  المحرق 
الــتــي تــقــدر بــمــاليــيــن الــدنــانــيــيــر إال شح 
الميزانية هو عائق الحقيقي في المجلس. 

مجلس للتوصيات

وتحدث العضو البلدي باسم المجدمي عن 
دورة  خالل  في  واجهها  التي  التحديات 
المجلس المنصرمة والتي كان أبرزها دور 
مجلس  كــونــه  حــول  المتمحور  المجلس 
ولـــيـــس مجلس  ــتــوصــيــات  ــل ل مــخــصــص 
جائحة  وأن  الـــقـــرار،  التـــخـــاذ  مــخــصــص 
التي  التحديات  ضمن  من  كانت  كورونا 
اإلنجازات  جانب  وإلى  المجلس،  واجهها 
الخدماتيه  المشاريع  إلى  المجدمي  أشار 

التي تلخصت في تركيب عوازل األمطار 
لبعض البيوت ورصف الشوارع باإلصافة 
إلى مشاريع الصرف الصرف الصحي في 

الدائرة.
كما تناول كل من األعضاء أحمد المقهوي 
ــرز  ــالـــح بـــوهـــزاع أبـ ــعـــود وصـ ــل الـ ــاضـ وفـ
والتي  دوائــرهــم  طالت  التي  التحديات 
المجلس  رئــيــس  لنقطة  مشابهه  جـــاءت 
الميزانيات  غياب  حول  المرباطي  غــازي 
المخصصة للمجلس، باإلضافة إلى نقطة 
كونه  حــول  دارت  والــتــي  المجلس  دور 

مجلس مخصص للتوصيات ال دور له في 
إحداث فروقات متعلقة به أو في اتخاذ 

القرار.
ــار فــاضــل الـــعـــود خـــالل مجلس  كــمــا أشــ
ــفــارق الـــذي قدمه  الـــدوي إلــى اإلنــجــاز ال
لــدائــرتــه ســادســة المحرق وهــو انــشــاء 4 
استالمه  عــنــد  ذلـــك  مــبــرّرا  فيها  حــدائــق 
للدائرة لم يكن هناك أي مشاريع حدائقية 
أراٍض  وجــود  من  الرغم  على  الدئرة  في 
وتصنيفات مخصصة إلنشاء حدائق في 

الدير وسماهيج.

شارع ريا

وتحدث العضو البلدي صالح بوهزاع إلى 
الــتــي دارت فــي خامسة  الــمــشــاريــع  ابـــرز 
المحرق والتي يعتبر من أهمها هو تطوير 
شارع ريا والذي تم اإلنتهاء من مرحلته 
المرحلة  على  العمل  طــول  وفــي  األولـــى 
إلى جانب مشاريع  المشروع،  الثانية من 
والصرف  العميق  الخط  امـــدادات  تخص 
المجمعات  في  الطرق  ومشاريع  الصحي 

الداخلية بالدائرة.
المقهوي  أحــمــد  العضو  قــال  جانبه  ومــن 

بالمجلس  الــمــتــعــلــقــة  ــازات  ــجــ ــ اإلن حــــول 
المحرق  سابعة  فــي  وبالتحديد  الــبــلــدي 
ــاءت مــشــابــهــة نــوًعــا مــا لبقية  والــتــي جــ
ــون الــمــشــاريــع  األعـــضـــاء الــحــاضــريــن كــ
ــار الــمــشــاريــع  ــدور فـــي اطــ ــ الــخــدمــاتــيــه ت
والقاطنين  للمواطنين  والدورية  اليومية 
في الدائرة، وكان منها تخصيص مواقف 
ــلــســيــارات ومـــشـــاريـــع الـــطـــرق واإلنـــــارة  ل

والصرف الصحي وما إلى ذلك.

تضارب المهام

وخالل الندوة تطّرق العضو البلدي فاضل 
العود إلى ظاهرة تّدخل العضو النيابي في 
والخدماتي  البلدي  العمل  تخص  مسائل 
اإلعــالمــي على  الــضــوء  وبــهــدف تسليط 
منجزات النائب التي قد ال تكون مرتبطة 
النواب  بعض  توجه  مثل  النيابي  بالعمل 
إلى نقاط المشاريع الخدماتية في الدائرة 
وتــصــويــر مــقــطــع مـــصـــّور ونــســب العمل 
بعض  حين  في  النيابي  للعضو  واالنــجــاز 
األوقات يعاني العضو البلدي من انشغال 
ــمــواقــع  ــن الــحــضــور لــبــعــض ال الــنــائــب عـ

الخدماتية والمراجعة.

رون فيديوهات خدمية إنجازات بعض النواب غير تشريعية ويصوِّ
غياب الميزانيات المخصصة للمجلس أبرز التحديات... بلديو المحرق بمجلس الدوي:

المهندسة المعمارية سمانة حيدري تترّشح بدائرة جدعلي

نادية موظفة بوزارة المالية وستترشح بدائرة عالي

اعتبرت أداء النائب زينب عبداألمير بأنه “غيم بال مطر”

ستركز على تحسين المستوى المعيشي

أعلنت المهندسة المعمارية سمانة 
حيدري البالغة من العمر 30 عاًما 
لــــــــ”الـــبـــالد” عـــن عــزمــهــا الــتــرشــح 
بمحافظة  الــســابــعــة  الـــدائـــرة  فــي 
الــســبــب  أن  مـــؤكـــدة  الـــعـــاصـــمـــة، 
ترشحها  وراء  ــر  ــيـ واألخـ األول 

ــتــركــيــز عــلــى ملف  يــكــمــن فـــي ال
البطالة ودراسته ومن ثم بحرنة 
ــوظــائــف وتــوظــيــف الــكــفــاءات  ال
المناسب  الــمــكــان  فــي  الشبابية 
التعليم  على  التركيز  جانب  إلــى 
وتطويره، خصوًصا في المدارس 

الحكومية. 
الــنــائــب  أداء  حــيــدري  ولــّخــصــت 

ــحــالــي قــائــلــًة: عــمــل مــتــواصــل  ال
نتيجة  ولــكــن  شـــك،  بــال  ودؤوب 
إياه  واصفة  واضحة  غير  العمل 

بــ”غيم بال مطر”.
الـــســـابـــعـــة  الــــــدائــــــرة  أن  ــر  ــ ــذك ــ ي
ا  نيابيًّ تمثلها  العاصمة  بمحافظة 
الــنــائــب زيــنــب عــبــداألمــيــر، وفــي 
ا  نيابيًّ فيها  ترّشح  الحالي  الوقت 

كل من ابتهاج خليفة، أمل محمد 
النشيط  مجدي  شمسان،  وربــاب 
ــادق غــالم  وجــعــفــر مــحــفــوظ وصــ

بجانب حيدري.
الكورة،  تغطي  الــدائــرة  بــأن  علًما 
ــي، جـــــــرداب والــنــاصــفــة  ــلـ ــدعـ جـ
والــمــجــمــعــات الــســكــنــيــة الــتــالــيــة: 

.816 ،733 ،729 ،721 ،709

المالية  ــوزارة  ــ بـ الــمــوظــفــة  قــالــت 
موسى  نادية  الوطني  واالقتصاد 
الــتــرشــح عن  نّيتها  لـــ“الــبــالد” عــن 
السادسة  بالدائرة  النيابي  المقعد 
)عــالــي،  الشمالية  المحافظة  فــي 

ــي تــغــطــي  ــ ــت ــ ــي( ال ــ ــالـ ــ ــان عـ ــ ــكـ ــ إسـ
 –  732 –  730 التالية:  المجمعات 
.742 – 740 – 738 – 736 – 734

ــا يـــتـــعـــلـــق بـــبـــرنـــامـــجـــهـــا  ــمــ ــ ــي  وفــ
أنه  لـ“البالد”  أوضحت  االنتخابي 
التنمية  أهــــداف  حـــول  يــتــمــحــور 

أنـــه يغطي  ــمــســتــدامــة، مــبــيــنــة  ال
القضايا االجتماعية واالقتصادية 
ــي بـــدورهـــا  ــتــ ــ والـــتـــشـــريـــعـــيـــة وال
البحرين  رؤية  تحقيق  في  تسهم 
ترتكز  الــتــي   2030 االقــتــصــاديــة 
على تحسين المستوى المعيشي، 

باالستدامة  المساهمة  جانب  إلى 
المالية واالقتصادية، معززة بذلك 
االستثمار في رأس المال البشري 
من جميع الفئات العمرية انطالًقا 
وتحقيق  الوطن  خدمة  مبدأ  من 

مكتسبات للمواطن.

سمانة حيدري

نادية موسى 

إبراهيم النفيعي إبراهيم الحمادي محمد الجودر

حسن عطية
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السلم العالمي والعصر النووي الصيني
يومـــا تلـــو اآلخر يفقد عالمنـــا المزيد من الســـام، وتتزايد الرغبة في العســـكرة، 
من الشـــرق إلى الغرب، وكأن ما يجري هو قراءة في المعكوس لجهة التوقعات 
التـــي صاحبـــت انهيار الكتلة الشـــيوعية منذ ثاثة عقود، والتـــي واكبتها الرغبة 
فـــي التخفيف من األعباء النووية، تلك التي أرهقت ظهر البشـــرية طوال أربعة 

عقود ونيف من زمن الحرب الباردة. 
حلم اإلنســـانية في كوكب خال من أســـلحة الدمار الشامل، يبدو وكأنه يتاشى 
فـــي حاضرات أيامنا، فقد عاد ســـباق التســـلح النووي بين موســـكو وواشـــنطن 
مـــن جديد بشـــكل مخيف، وربما أشـــد هـــوال مما كان عليه الحال في ســـبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي، وعلى غيـــر المصـــدق أن يراجع الترســـانة النووية 
الروســـية مؤخـــرا، ويطالـــع اإلمكانات الجهنمية للصاروخ الشـــيطاني ســـارمات، 
والتســـمية هنا للرئيس بوتين، ذاك القادر على حمل عشـــرة رؤوس نووية دفعة 
واحـــدة، والقـــادر على إبـــادة والية أميركية كبـــرى بحجم تكســـاس، عطفا على 
إمكانيـــات الغواصـــة الكهرومائيـــة بوســـيدون، والقـــادرة إلى إحداث تســـونامي 
يغـــرق مســـاحات بقدر حجم والية نيويورك، ويتســـبب في ارتفـــاع المياه لفوق 

500 متر، وما خفي كان أعظم.
وعلى الرغم من أن الجانب األميركي لم يعلن مؤخرا إال عن القليل من منتجاته 
النوويـــة، وبعضهـــا يكاد العقـــل ال يصدق قدراتـــه، إال أن المؤكـــد أن األميركيين 
بنـــوع خـــاص باتـــوا مهموميـــن ومحمومين بعســـكرة الفضاء، ونســـج شـــبكتهم 
الصاروخيـــة مـــن الليـــزر بنوع خـــاص، خارج الكـــرة األرضية، في مســـيرة بدأها 
الرئيـــس الجمهـــوري رونالد ريجان فـــي ثمانينات القرن المنصـــرم، وأعاد دونالد 

ترامب إحياءها خال واليته األخيرة. 
إلـــى هنـــا يبدو المشـــهد النووي العالمـــي تقليديا وغير مغايـــر، إال أن الجديد، بل 
المثيـــر والخطيـــر هـــو ما يجري بشـــأن ما بات يســـمى بالعصر النـــووي الصيني، 
والذي أفردت له مجلة الفورين آفيرز األميركية ذائعة الصيت مســـاحة واســـعة 

من أحد أعدادها األخيرة.. ما األمر إذا؟
قبـــل الجواب نشـــير إلى أنـــه ومنذ العـــام الماضي، تتـــردد تقارير اســـتخباراتية 
غربيـــة، وأميركيـــة تحديـــدا بشـــأن اكتشـــاف حواضـــن لصواريـــخ نووية تحت 
األرض، تقـــوم الصيـــن ببنائها، في طريقها لتشـــكيل قوة نووية قـــادرة وقاهرة. 

“المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

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

للتواصل: 17111483

قرار قطع أو إتالف األشجار.. تصد لكل من يخل بالقيم الجمالية
نحيي وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك على قرار قطع 
أو إتاف األشجار في الميادين والمنتزهات والطرق العامة، فهو 
قرار صارم يتصدى لكل من يخل بالقيم الجمالية في المنتزهات 
والطرق العامة، واالعتداء على حرمة التشجير بالقطع العشوائي 
أو إقامة المنشآت متعديا على المساحات الخضراء، حيث سادت 
الفوضـــى واختلط الحابـــل بالنابل، وأي مواطن ال تعجبه شـــجرة 
أمـــام منزلـــه أو على جانبه، يســـتدعي عماال ويقطعهـــا ويزيل كل 
بهجـــة أو جمـــال في لحظـــات، وكأنه امتلك الشـــوارع والطرقات، 
ونظـــرة واحـــدة لبعـــض مدننـــا تبيـــن لنـــا مـــع األســـف حجـــم هذه 
المشـــكلة وعـــدم محافظـــة بعض األهالـــي على التشـــجير، وإلقاء 
مخلفاتهـــم علـــى قارعـــة الطريق، والعبـــث واالعتـــداء على رونق 
وجمال المدينة، وهذا الجو القاتم من القبح والتنافر ينطوي على 

خطر داهم يهدد البيئة.
أيـــة مدينة أو طريق عام بدون تشـــجير يبدو ســـقيما ويدعو إلى 
الملـــل، وبودنـــا أيضا مـــن الوزير المبـــارك أن يعطـــي اهتماما أكبر 

للنصب التذكارية في الميادين العامة والتي ستسهم با شك في 
تجميـــل المدينة، وأعرف فنانين تشـــكيليين على أتم االســـتعداد 
للتعاون، ولديهم مجسمات جميلة منجزة ستضيف إلى الطرقات 

والميادين بهاء وحسنا جديدا.
وهنـــاك ظاهرة أخـــرى لها خطرها البالغ على مظهر المدن ورونقها 
وقد كتبنا عنها منذ فترة وهي مســـألة لصق اإلعانات العشوائية 
فـــي الشـــوارع وعلى إشـــارات المـــرور والمنشـــآت المؤقتة، حيث 
دأبت بعض الجمعيات اإلسامية على تشويه الطرقات واالعتداء 
علـــى حرمتها بملصقات وأحجام مختلفة با حســـيب وال رقيب، 
وقـــد وصلـــت هـــذه الملصقـــات إلـــى الشـــواطئ تمامـــا كما لـــو كنا 
نشـــاهد ملصقات فيلم سينمائي، ولو ترك المجال لهذه الجمعيات 
ســـيصلون إلى كل مبنى وشـــارع وبيت وشيئا فشيئا قد ينتقلون 
إلـــى محـــور آخر ويتوســـعون في الفوضى، ومن يعلم قد نشـــاهد 
ذات يوم نقوشات حائطية على بيوتنا تدعو إلى األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هـــل هـــي صدفة أم حكمة إلهية؟ ســـؤال يطرح نفســـه وال أحد يســـتطيع أن 
يفســـره غيـــر رب العالميـــن، فـــي حياتنـــا تصادفنـــا الكثير مـــن المواقف غير 
المتوقعـــة، أحيانـــا تكـــون حلـــوة ومضحكـــة، وأحياًنـــا تكـــون حزينـــة وغير 
مســـتحبة، لكـــن قدر هللا وما شـــاء فعـــل، وقد تكون هذه المـــرة األولى التي 
أكتب فيها مقاال عن موضوع أو موقف شـــخصي جدا، فقد اســـتيقظت من 
نومي األسبوع الماضي وأنا خارج الباد أقضي إجازتي الصيفية، ومثل كل 
يـــوم كعادتي أتابع جميع ما ينشـــر عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي، وأقرأ 
الجرائـــد اليومية وأتابـــع ما يدور من أخبار وتقارير، وفـــي تاريخ 21 يونيو 
الجاري، صادف أن ابنة أختي تكتب رســـالة جميلة عن والدتها “رحمها هللا” 

في ذكرى رحيلها األربعين.
إلى هذا الحد وكل شيء طبيعي وعادي، بل جميل أن نشارك بهذه الرسائل 
وأن نذكـــر بمن رحلـــوا ونترحم عليهم، وكان من الطبيعي أن يشـــارك جميع 
أعضـــاء المجموعـــة في إرســـال عبـــارات التعاطـــف والدعاء لها واســـتذكار 
مناقبهـــا.. لكـــن المفاجـــأة كانت أن يتوفـــى زوج المرحومة فـــي نفس اليوم، 

متزامًنـــا مع نفس تاريـــخ رحيلها وبعد أربعين عاًما بالتمـــام والكمال! صدق 
أو ال تصـــدق، كيـــف حدث ذلـــك؟ لدرجة أن الجميع انتابتهم الدهشـــة وعدم 

استيعاب هذه الحالة أو الصدفة!
أعزائـــي القـــراء.. أال تعتقدون أن في ذلك حكمة إلهية، بل أعتبره شـــيئا من 
الخيال، فكيف حدث ذلك وبعد أربعين عاًما، كما دعوني أزيدكم من الشعر 
بيتا، فإن شـــقيقتي األخـــرى “أطال هللا عمرها” حلمت بشـــقيقتها المرحومة 
فـــي الليلة التي ســـبقت ذكراهـــا األربعين وهي تؤكد أنها المـــرة األولى التي 
تحلم بها منذ وفاتها! أدركت أن هناك شيئا ما ال يمكن أن نفهمه أو نستوعبه 
كبشـــر، هناك إشـــارات ربانية خارجية مرســـلة من رب العالميـــن توجهنا إلى 
الطريـــق الـــذي يجـــب أن نكون فيه، هذه هـــي الحكمة اإللهيـــة التي أتحدث 

عنها.
اللهـــم ارحمهمـــا واغفـــر لهمـــا وانظـــر إليهمـــا بعيـــن لطفـــك وكرمك يـــا أرحم 
الراحميـــن، وأفســـح لهمـــا في قبرهمـــا، اللهم أبدلهمـــا داًرا خيًرا مـــن دارهما، 

وأدخلهما الجنة.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

الحكمة اإللهية

dr.ali.saegh 
@gmail.com

يتحفنا دائمًا الفنان المبدع “روان أتكينســـون” المعروف باســـم “مســـتر بين” 
الشـــخصية التـــي قدم مـــن خالها األعمـــال الصامتة الخالدة التي ال تنســـى 
أبدًا؛ ألنها صيغت بعناية فائقة من قبل مجموعة من الكتاب وتحت إشراف 
أتكينسون نفسه الذي اعتاد أن ينطق الشاشة بأصوات ضحكات المشاهدين 

لسيناريوهاته وإبداعاته المميزة.
وفـــي آخـــر ظهور ألتكينســـون يعـــود الصمت معـــه تحت مســـمى “رجل في 
مواجهـــة نحلـــة”، وهو العمل الذي بدأ عرضه مؤخـــرًا على منصة “نتفلكس”، 
والذي القى رواجًا واستحسانًا من قبل الكثير من المشاهدين منذ انطاقة 
عرضه. تتلخص فكرة المسلســـل في أب يدعى “تريفور”، يجد لنفســـه مبررًا 
دومـــًا لخســـارته الوظائف التي يحصل عليها؛ ربمـــا لضعف ذكائه أو إصراره 
الدائـــم علـــى االهتمـــام بتوافـــه األمـــور، ما يخلـــق له أحداثـــًا متتاليـــة مليئة 
بالمشـــكات واألزمات، ويتعاظـــم األمر عندما يحصل علـــى وظيفة حارس 
لبيـــت فخـــم جدًا، يعمـــل بالذكاء االصطناعـــي، ويقرر ســـاكناه أن يذهبا في 
رحلة ويتركا لـ “تريفور” مواجهة غير اعتيادية مع نحلة، تتســـبب له بإزعاج 
بالـــغ ليس له نظيـــر؛ إذ تبدي النحلة إصرارًا في خوض حرب ضروس تكون 

لها الغلبة فيه.
ويتميـــز المسلســـل باالعتمـــاد علـــى موقع واحـــد فقط، وهو مـــا يجعل األمر 
صعبًا إلى حد ما؛ لشدة احتمالية وقوع المشاهد بالملل، كما أن هناك حرفية 
عالية في الرســـوم المتحركة من خال شـــخصية النحلة، إضافة إلى شـــيء 
من المؤثرات البصرية المتقنة التي تعطي شعورًا بواقعية الحدث والحركة، 
واألدهـــى مـــن ذلـــك أن يتفرد العمـــل باالعتماد على شـــخصية واحدة، وهي 
شـــخصية تريفـــور، اعتمادًا كبيرًا، وهـــو في الواقع ما دأب عليه أتكينســـون 
فـــي مختلف أعماله التي يقدمها، ولكن تبقى أحادية البطولة خيارًا غالبًا ما 
يحـــاول صناع الدراما االبتعاد عنه هذه األيام، لكن نجم بحجم أتكينســـون 
اســـتطاع بكل جـــدارة جذب انتباه وتشـــويق المشـــاهد على امتـــداد دقائق 
العمـــل الذكيـــة التي لم تتجـــاوز في الحلقة الواحدة عشـــر دقائق تقريبًا في 
رائعـــة من روائعـــه الممتدة إلى نحو تســـع حلقات مشـــوقة ومليئة بالترقب 
والضحـــكات، وبالتالي فـــإن كل هذه المرتكزات، والتي فند بعضها فرضيات 
دراميـــة متعارفـــا عليها، أكـــدت كمحصلة نهائية أن “الصمـــت” وبعودته هذه 
المرة مازال في أوج قوته وعطائه رغم اقترابه النسبي من عامه السبعين.

د. علي الصايغ

عودة الصمت

نحو مجتمع صحي ُمستدام
تســـعى مملكة البحرين ُممثلة بوزارة الصحة والمجلس األعلى للصحة لتسخير 
اإلمكانيـــات والجهـــود “لتطوير جودة وكفاءة الخدمات الصحية برفع مســـتوى 
الرعايـــة الصحيـــة واســـتدامتها”، والمتوافقـــة مـــع “النـــص الثامـــن” من دســـتور 
البحريـــن “لـــكل مواطـــن الحـــق فـــي الرعايـــة الصحية، وتعنـــى الدولـــة بالصحة 
العامـــة، وتكفـــل وســـائل الوقايـــة والعاج بإنشـــاء مختلف أنواع المستشـــفيات 
والمؤسســـات الصحيـــة”، والـــذي يتوافق مع الهـــدف الثالث من أهـــداف التنمية 
المســـتدامة “ضمـــان تمتـــع الجميع بأنماط عيـــش صحية وبالرفاهيـــة في جميع 

األعمار”، وبما يتفق مع رؤية البحرين االقتصادية 2030م.
تعمـــل وزارة الصحـــي على تحقيق هذا الهدف من أجـــل جعل البحرين مجتمعا 
صحيـــا ُمســـتداما، مـــن خال تحســـين صحـــة أفـــراد المجتمع وتوفيـــر خدمات 
صحيـــة عالية الجودة وُملبية لحاجات المجتمع، ســـواء بنشـــر المراكز الصحية 
المتعددة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدماتها من عاج ومتابعة وأدوية 
لمختلـــف األمراض. وبتوعيـــة المجتمع وتثقيف أفراده صحًيـــا وذلك إيماًنا بأن 
الصحة أساسية في التنمية البشرية، وال يعتبر ذلك دور الجهات الصحية فقط، 
إنمـــا أيضـــا للقطاع الخاص ومنظمـــات المجتمع المدني والـــوكاالت الدولية دور 
في تحقيق ذلك، وهي أدوار مشـــتركة تســـاهم في انخفاض معدالت األمراض 
واجتثاث األوبئة والفقر وتكوين بيئة مجتمعية نظيفة وصحية، والتركيز على 
الُنظـــم الصحيـــة الحديثـــة واالهتمـــام باألبحاث الطبيـــة المتطـــورة التي تحقق 
ألفراد المجتمع الصحة األفضل والمزيد من الرفاهية االجتماعية واالقتصادية.
وترتكـــز جهـــود الجهـــات الصحية فـــي البحرين علـــى تحقيق “صحـــة المجتمع” 
بجميع جوانبها، وحمايتها وتحسينها، سواء من خال جمع البيانات والمعلومات 
الفرديـــة الصحية أو باســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعـــي وتحليلها بهدف 
الوقاية من األمراض وتطوير األداء الصحي والطبي، وألجل رفع مؤشر العناية 
الطبية بالمرضى وتحسين بيئتهم ومنحهم سلوكيات حياتية جيدة تساهم في 

تطوير نمط حياتهم.
تحقيق مجتمع صحي يعتمد على أشـــكال مختلفة من رأس المال، والرأســـمال 
البشـــري مـــن الركائـــز المهمة التـــي تحتاجهـــا االقتصـــادات، كونه أغلـــى رؤوس 
األمـــوال، وتكـــون بدايته فـــي التعليم الذي يعـــد بوابة الوصول إلى مســـتويات 
معيشية اجتماعية واقتصادية وصحية أعلى. لذا، فنماء المجتمعات وتطورها 

يعتمد على جودة التعليم والرعاية الصحية فيها.

عبدعلي الغسرة



ســـتكون أنظـــار الشـــارع الرياضـــي البحريني اليـــوم األربعـــاء مركزة نحـــو البطولة 
اآلســـيوية لألنديـــة 24 والمقامـــة بحيـــدر آبـــاد الهنديـــة، عبـــر مواجهات الـــدور قبل 

النهائي.
ودون شـــك، أن لقاء ممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة مع العربي القطري في 
تمام الســـاعة 5.30 مســـاًء ســـيحظى بمتابعة “نجماوية بحرينية” واآلمال والدعوات 

تصب لصالح النجمة في تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.
كما أن المواجهة الكويتية الخالصة بين القادسية والكويت، سيكون لها متابعة دقيقة 
وكبيرة من ِقبل الشارع الرياضي، وذلك لرؤية ما سيحققه المحترف البحريني محمد 
حبيب بجانب زمالئه في القادسية أمام الكويت. فالقادسية 
ـــان محمـــد حبيـــب وأحمـــد المقابـــي،  ينتمـــي إليـــه الدوليًّ
وبخالف األخير الذي لعب المباراة االفتتاحية فقط مع 
“األصفر” أمام تي سبورتس الهندي، فإن محمد حبيب 
هـــو مـــن خـــاض المباريـــات المتبقية أمـــام العربي 

القطري والنور السعودي.
ويبدو أن الجهاز الفني لفريق القادسية قد وضع 
ثقتـــه بإمكانـــات حبيـــب بدالً مـــن المقابـــي بجانب 
المحترفين الثالثة اآلخرين، في تكملة المشوار بالبطولة. القادسية سيكون أمام اختبار كبير 
للغاية بمواجهة الكويت، ودون شـــك، أن المواجهة ســـتكون صعبة وقوية في سبيل تحقيق 

الفوز من كليهما. فهل يتأهل حبيب القادسية إلى نهائي اآلسيوية؟

يلتقي الكويت الكويتي في نصف النهائي

هل يتأهل “حبيب القادسية” لنهائي اآلسيوية؟
اتحاد السلة

وصـــل إلى مدينـــة حلب الســـورية، وفد 
منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة الســـلة لخوض 
المبـــاراة قبـــل األخيـــرة ضمـــن تصفيات 
المجموعـــة  فـــي   2023 العالـــم  كأس 
الرابعـــة أمـــام المنتخب الســـوري والتي 
ســـتقام علـــى صالـــة الحمدانيـــة بحلـــب 
يـــوم الجمعـــة األول مـــن يوليـــو القـــادم 
عند السادســـة مســـاًء بتوقيت البحرين، 
وبعدها ســـيغادر منتخبنا إلى مدينة نور 
سلطان في كازاخستان لمالقاة منتخب 
كازاخســـتان فـــي اللقـــاء األخيـــر يـــوم 4 

يوليو عند الخامسة عصًرا.
ويتكـــون وفـــد منتخبنـــا من نـــوح نجف 
مديـــر المنتخب، اإلداري موســـى جعفر، 
لوكيســـيوس  ميندوغـــاس  المـــدرب 
محمـــد  المرزوقـــي،  راســـم  ومســـاعده 
حاجـــي عضـــو الجهـــاز الفنـــي، المعالـــج 
ساســـا بيريتـــش، الدكتور حســـن صالح، 
والالعبـــون: واين تشـــيزم، ميثم جميل، 
أحمد حســـن الدرازي، محمـــد أمير، علي 

شـــكرهللا، علـــي جابر، مصطفى حســـين، 
علـــي حســـين، أحمـــد بـــن دينـــة، صبـــاح 

حسين، نادر شاكر ونادر علي.
وتمنـــى رئيس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
الســـلة القبطـــان وليـــد العلـــوي التوفيـــق 
لمنتخبنـــا الوطنـــي في هـــذه المهمة من 
خالل أداء آخر مباراتين له في تصفيات 
كأس العالم، مؤكًدا أهمية االستفادة من 
مـــن هاتيـــن المباراتيـــن بأفضـــل صـــورة 

خصوًصـــا أنهما ســـتكونان أمـــام فريقين 
متطورين في الساحة اآلسيوية.

وقال العلـــوي إن االتحاد يدعم منتخبنا 
فـــي كل مشـــاركاته الخارجيـــة أمـــالً في 
متمّنًيـــا  المســـتويات،  أفضـــل  بلوغـــه 
التوفيـــق لألحمـــر الســـالوي كذلـــك فـــي 
مشـــاركته األخـــرى المتمثلـــة فـــي كأس 
آســـيا 2023 التـــي ســـتقام الشـــهر القادم 

بأندونيسيا.

خوض ما تبقى من تصفيات المونديال

األحمــر الســالوي يغــادر إلــى ســوريــا

جانب من استقبال البعثة اإلدارية لمنتخبنا في سوريا

اتحـاد الكـرة يعتمــد معاييــر تعييــن المدربيـن باألنديـة
أصـــدر االتحاد البحرينـــي لكرة القـــدم تعميًما لجميع 
األندية األعضاء، كشـــف فيه عن معايير الحد األدنى 
لتعيين األجهزة الفنية في األندية للموســـم الرياضي 

الجديد 2022 - 2023.
 وجـــاء فـــي التعميـــم أنـــه في الموســـم المقبـــل يلتزم 
الفريق األول بتعيين مدرب يحمل شـــهادة المســـتوى 
A آســـيويا، علـــى أن يكـــون المســـاعد حامـــاًل لشـــهادة 
المســـتوى B آســـيويا، فيمـــا مـــدرب الحـــراس حامـــال 
لشـــهادة GK L2 آســـيويا، باإلضافة إلى مدرب اللياقة 
المشترط حصوله على شهادة fitness L1B اآلسيوية، 

.C فيما المحلل الفني شهادة المستوى اآلسيوي

 وفيمـــا يتعلـــق بفئـــة تحـــت 21 عاًمـــا، فإن الشـــروط 
الالزمـــة توافرهـــا هـــي حصول مـــدرب الفريـــق على 

شـــهادة المستوى A آســـيويا، وحصول المدرب 
 B المســـتوى  شـــهادة  علـــى  المســـاعد 

آسيويا، باإلضافة إلى حصول مدرب 
 GK الحراس على شـــهادة المســـتوى
L1 آســـيويا، باإلضافـــة إلـــى حصـــول 
مدرب اللياقة على شـــهادة المستوى 
اآلســـيوي B، والمحلل الفني شـــهادة 

.C المستوى اآلسيوي
 وفيمـــا يخص فئة تحـــت 19 عاًما، 
فإنه يشـــترط حصول المدرب على 

شـــهادة المســـتوى B آســـيويا، والمـــدرب المســـاعد 
على شهادة المستوى C آسيويا، ومدرب الحراس 
شـــهادة المســـتوى GK L1 آســـيويا، باإلضافة 
الـــذي يشـــترط  إلـــى مـــدرب اللياقـــة 
فيه حصوله على شـــهادة المستوى 
اآلسيوي B، والمحلل الفني شهادة 

 .C المستوى اآلسيوي
 وأمـــا فئـــة تحـــت 17 عاًمـــا، فإنـــه 
الحصـــول  المـــدرب  فـــي  يشـــترط 
على شـــهادة المســـتوى B آســـيويا، 
ومســـاعد المدرب لشهادة المستوى 
C آسيويا، ومدرب الحراس لشهادة 

المســـتوى GK L1 آســـيويا، باإلضافـــة إلـــى مدرب 
اللياقـــة الـــذي يشـــترط فيـــه حصوله على شـــهادة 
الفنـــي شـــهادة  B، والمحلـــل  المســـتوى اآلســـيوي 

.C المستوى اآلسيوي
 وفي فئة تحت 15 عاًما، يشترط حصول المدرب 
على شهادة المستوى B آسيويا، والمدرب المساعد 
ومـــدرب الحراس ومدرب اللياقة البدنية والمحلل 

.C الفني لشهادة المستوى اآلسيوي
 وأورد االتحـــاد فـــي التعميـــم أنه فـــي حالة وجود 
مدرب حامل لشـــهادة غير االتحاد اآلســـيوي، فإنه 
يلـــزم رفعهـــا لألمانـــة العامـــة باالتحـــاد، للمراجعـــة 

واعتماد معادلة الشهادة مع القسم المختص.

اتحاد كرة القدم
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سيكون ممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة اليوم األربعاء على موعد مهم ومرتقب حينما يواجه نظيره العربي 
القطري بالدور نصف النهائي للبطولة اآلسيوية 24 لكرة اليد، وذلك في تمام الساعة 5.30 مساًء، وقبل ذلك يصطدم 
الفريقان الكويتيان القادســية والكويت وجًها لوجه عند الســاعة 3.30 ظهًرا، والمباريات منقولة على قنوات الكاس 

القطرية.

وبلغ فريق النجمـــة لهذه المرحلة 
متصدًرا ترتيب مجموعته برصيد 
)5 نقاط( من فوزين وتعادل، تاله 
الكويت ثانًيا برصيد )4 نقاط( من 
فوزين وخســـارة، فيما القادســـية 
الكويتي تصدر مجموعته برصيد 
)5 نقـــاط( مـــن فوزيـــن وتعـــادل، 
وحل العربي القطري ثانًيا برصيد 

)4 نقاط( من فوزين وخسارة.
الفـــرق  هـــدف  أن  شـــك،  ودون 
األربعة تحقيق المنافســـة القوية 
النهائـــي  بطاقتـــّي  خطـــف  علـــى 
اآلســـيوي، وهو حق مشروع لكل 
منهـــم طالمـــا بلغوا هـــذه المرحلة 
المهمة. ممثل كرة اليد البحرينية 

ســـيد  الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة 
علـــي الفالحي، ينشـــد أن يواصل 
تعملقـــه بمعيـــة العبيـــه فـــي هـــذا 
الـــذي يعتبـــر  الرياضـــي  الموســـم 
أفضـــل مواســـمه الرياضيـــة مـــن 
حيث المســـتويات الفنيـــة العالية 
وحصـــد  اإليجابيـــة  والنتائـــج 
البطوالت التي بدأت على الصعيد 
المحلـــي “الـــدوري والـــكأس” ثـــم 
البطولـــة الخليجيـــة لألنديـــة قبل 
أســـبوعين تقريًبا، وهو اآلن على 
مقربـــة كبيرة من المنافســـة على 
لقـــب البطولـــة اآلســـيوية بمدينة 
حيـــدر آبـــاد، وهـــي المديمـــة التي 
ابتسمت له في العام 2017 حينما 

ُتـــوج النجمـــة بالـــكأس التاريخي 
لهـــذه المســـابقة فـــي إنجـــاز فريد 
مـــن نوعـــه لكـــرة اليـــد البحرينية 

والنجماوية.
60 دقيقـــة تفصـــل فريـــق النجمة 
النهائيـــة،  المبـــاراة  بلـــوغ  عـــن 
وبـــكل تأكيـــد الفريـــق قـــادر على 
يظهـــر  أن  شـــرط  ذلـــك  تحقيـــق 
بأفضل وأقوى مســـتوياته الفنية 
والذهنيـــة في الجوانب الدفاعية 
والهجوميـــة وأيًضـــا في حراســـة 
األخطـــاء  تقليـــل  مـــع  المرمـــى، 
وتجنب عقوبات اإليقاف، واألهم 
ترجمة الفرص الســـانحة ألهداف 

فريق النجمة لكرة اليدفي مرمى الخصم.

يواجه العربي القطري اليوم بالدور نصف النهائي

النجمــة ينشــد النهــائــي اآلسيــوي لكــرة اليــد

أشارت جهات إعالمية إلى أن إدارة النادي األهلي 
قـــد دخلـــت فـــي مفاوضـــات مـــع الالعـــب المغربي 
زكريا اإلســـماعيلي، وذلـــك للتعاقد معه واالنضمام 
إلـــى الفريـــق األول لكرة القدم بالموســـم الرياضي 

الجديد.
وبينـــت الجهـــات اإلعالميـــة، أن النـــادي األهلي قد 
قطع أشواًطا كبيرة في هذه المفاوضات التي تبدو 

أنها في طريقها لالتفاق النهائي بين الطرفين.

ويلعب اإلســـماعيلي في خط الدفاع وقد احترف 
في صفـــوف فريـــق نفط الوســـط العراقـــي، وقبل 
ذلـــك لعب مع المغرب الفاســـي والمغرب التطواني 

والرجاء والوداد والنادي المكناسي.
إلـــى تجهيـــز فريقهـــا  وتســـعى اإلدارة األهالويـــة 
الكروي بأفضل وأقـــوى العناصر الممكنة، من أجل 
تحقيق المستويات المميزة والنتائج التي تجعلها 
فـــي مصـــاف الفـــرق المنافســـة التي تعـــوض به ما 
خلفته بالموســـم الماضي، حيث كان الفريق مهدًدا 

بالهبوط حتى الجوالت األخيرة.

األهلي يفاوض المغربي زكريا اإلسماعيلي
سبورت

زكريا اإلسماعيلي

للموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023

علي مجيد

علي مجيد



لجنــة الدراجــات النـاريــة تجتمــع بعـدد مــن المتســابقيــن
بحضور المدير العام لالتحاد البحريني للسيارات

الناريـــة  للدراجـــات  البحرينيـــة  اللجنـــة  أقامـــت 
ـــا لعـــدد  برئاســـة عيســـى العوضـــي اجتماًعـــا خاصًّ
مـــن المتســـابقين بمختلـــف الفئـــات والمســـابقات 
التي ينظمهـــا االتحاد البحريني للســـيارات، ألجل 
مناقشة التصورات واألمور التي يحتاجونها قبل 

بداية الموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023.
وبدأ عيســـى العوضي االجتمـــاع مرحًبا بالحضور 
موضًحا األســـباب الرئيســـية واألهـــداف المرجوة 
مـــن هذا االجتماع، وبعدها انتقل إلى إعطاء نبذة 
شـــاملة عن مـــا تم بالماضي من إنجـــازات لرياضة 
المحلـــي  المســـتويين  علـــى  الناريـــة  الدراجـــات 
والخارجـــي، إضافـــة إلى تأثيـــر الجائحة الصحية 
خـــال الموســـمين المنصرميـــن وتداعياتهـــا على 

جميع الرياضات السيما رياضة المحركات، خاتًما 
حديثـــه بشـــرح األهـــداف المســـتقبلية المرجـــوة 
التـــي تنـــوي اللجنـــة البحرينيـــة تحقيقهـــا للرقـــي 
برياضـــة الدراجات النارية، وذلـــك من خال دعم 
المتسابقين والمساندة من قبل االتحاد البحريني 

للسيارات.
وبـــدوره، تحـــدث عبدالعزيـــز الـــذوادي مديـــر عام 
االتحـــاد البحريني للســـيارات والـــذي أعطى نبذة 
عـــن الهيكليـــة الجديـــدة من خـــال إلغـــاء األندية 
التـــي تحـــت مظلـــة االتحـــاد وتحويلها إلـــى لجان 
أســـوة باالتحـــادات الدوليـــة االخـــرى، موضًحا أن 
االتحـــاد البحرينـــي للســـيارات هـــو جهة مشـــرعة 
للقوانيـــن واألنظمـــة وإشـــراف علـــى المســـابقات 
المتعلقة برياضة المحـــركات وداعم لها من خال 

اللجـــان التي تقـــع تحت مظلتـــه، مبيًنا أن مجلس 
إدارة االتحاد البحريني للســـيارات برئاسة الشيخ 

عبـــدهللا بن عيســـى آل خليفة يســـعى جاهًدا إلى 
تذليـــل الصعوبـــات وفـــق مـــا هـــو متوفـــر ومتـــاح 

بالتنســـيق مع الجهات المعنية ســـواء أكان الهيئة 
العامـــة للرياضة أم حلبـــة البحرين الدولية إضافة 
إلـــى وزارة الشـــباب والرياضة واللجنـــة األولمبية 

البحرينية.
وختـــم العوضـــي االجتمـــاع داعًيـــا الجميـــع إلـــى 
التعـــاون مع اللجنـــة البحرينية للدراجـــات النارية 
والتـــي ترحـــب بجميـــع التصـــورات والمقترحـــات 
التـــي مـــن شـــأنها تطويـــر المســـابقات المختلفـــة 
المتســـابقين  داعًيـــا  الناريـــة  الدراجـــات  بميـــدان 
إلـــى المبـــادرة والتعـــاون مع اللجنة ألجـــل ترجمة 
ودعـــوة  الواقـــع  أرض  علـــى  المرجـــوة  أهدافهـــا 
الشـــباب البحرينـــي الهـــواة إلى المشـــاركة الفاعلة 
ينظمهـــا  التـــي  والفعاليـــات  االنشـــطة  بمختلـــف 

االتحاد البحريني للسيارات من خال اللجنة.

اللجنة اإلعالمية

جانب من االجتماع

اتحاد كرة القدم

باالتحـــاد  الحـــكام  محاضـــرا  يشـــارك 
البحرينـــي لكـــرة القدم صاح العباســـي 
وياســـر تلفـــت فـــي دورة “فوتـــورو 3”، 
والتـــي ينظمهـــا االتحـــاد الدولـــي لكـــرة 
القـــدم )الفيفـــا( خال الفتـــرة 27 وحتى 
المنظومـــة  عبـــر  الجـــاري  يونيـــو   30
اإللكترونيـــة، التحـــادات منطقـــة الغرب 

بقارة آسيا.
باالتحـــاد  الحـــكام  لجنـــة  ورشـــحت 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم عضـــو اللجنـــة 
المســـاعد  والحكـــم  العباســـي  صـــاح 
الدولي الســـابق ياســـر تلفت للمشـــاركة 

في الـــدورة بناًء على دعوة من االتحاد 
الدولـــي لاتحـــاد البحرينـــي، لمشـــاركة 
الكـــوادر التحكيميـــة فـــي الـــدورة التي 
تنظـــم بهـــدف إعـــداد محاضـــري حـــكام 
كرة القدم. وســـيحضر صاح العباســـي 
)محاضـــر فني( وياســـر تلفـــت )محاضر 
فني(، الجلسات المرئية للدورة الدولية. 
يأتـــي ذلك ضمـــن إطار اهتمـــام االتحاد 
بالكـــوادر  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
علـــى  والحـــرص  كافـــة،  التحكيميـــة 
الـــدورات  مختلـــف  فـــي  مشـــاركتها 

التدريبية.

العباسي وتلفت يشاركان في دورة “فوتورو 3”

اليوم انطالق دوري البنوك لكرة القدم للصاالت

األهلي يكمل تعاقدات األجهزة الفنية واإلدارية لفئات السلة

نهائي مبكر في الجولة األولى يجمع “BBK” و “تمكين” 

بهدف تقوية القاعدة

تنطلـــق اليـــوم منافســـات دوري وكأس البنوك 
والمؤسســـات المصرفية لكـــرة القدم للصاالت 
2022 والتي تقام منافســـاتها على صالة نادي 

النجمة بالجفير بمشاركة ستة فرق.
وتشـــهد الجولـــة األولـــى مـــن بطولـــة الـــدوري 
إقامـــة ثـــاث مواجهـــات، تجمـــع األولـــى بيـــن 
فريقـــي بنـــك البحريـــن الوطني وبنـــك األهلي 
المتحد في تمام الســـاعة الثامنة مســـاء، تليها 
مباشـــرة لقاء يجمع فريقا بنك السام وشركة 
الخدمات المالية العربية في الســـاعة التاسعة 
مســـاء، وتختتم الجولـــة بمواجهة مـــن العيار 
الثقيـــل بيـــن حامل لقب الكأس بنـــك البحرين 
والكويـــت )BBK( وحامل لقب الدوري تمكين 

في الساعة العاشرة مساء.
وتقام منافســـات بطولة الـــدوري بنظام الدور 
الواحـــد، حيث تواجه جميـــع الفرق مع بعضها 
البعـــض فـــي مناســـبة واحـــدة، يتأهـــل بعدهـــا 
األول  المركزيـــن  علـــى  الحاصـــان  الفريقـــان 
هويـــة  لتحديـــد  النهائيـــة  للمبـــاراة  والثانـــي 
بطـــل مســـابقة الـــدوري. فيما تقام منافســـات 
المغلـــوب،  إخـــراج  بنظـــام  الـــكأس  مســـابقة 
حيـــث يتـــم توزيع الفرق اســـتناًدا علـــى مراكز 
الفرق في مســـابقة الـــدوري، بحيث يلعب في 
الجولـــة الفريق صاحب المركز الســـادس أمام 
الفريـــق صاحـــب الفريـــق المركز الثالـــث، فيما 
يلعـــب الفريق الحائـــز على المركـــز الرابع أمام 

ا  الخامـــس، فيما يتأهـــل األول والثانـــي تلقائيًّ
للدور قبل النهائي.

الجديـــر بالذكـــر أن فريـــق تمكيـــن هـــو حامـــل 

لقـــب بطولة الدوري في النســـخة األخيرة من 
المســـابقة، فيمـــا يحمـــل فريـــق بنـــك البحرين 

والكويت لقب بطولة الكأس.

األهاويـــة  الســـلة  كـــرة  تســـير 
التألـــق  نحـــو  العمريـــة  للفئـــات 
اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  بقيـــادة 
رئيـــس قطـــاع الفئـــات العمريـــة 
حســـين مدن، من خال سلســـلة 
التعاقـــدات التـــي أبرمهـــا النادي 
أخيـــرا علـــى مســـتوى الجهازين 
اســـتعدادا  واإلداري  الفنـــي 

للموسم المقبل 2022 - 2023.
عـــن  أعلـــن  قـــد  األهلـــي  وكان 
طاقمـــه الفنـــي واإلداري الجديد 
رســـميا  التعاقـــدات  إبـــرام  بعـــد 
بمقر النادي في الماحوز بحضور 
رئيس الجهاز حسين مدن، إذ تم 
التعاقد مع المدرب طال موسى 
للعمل مديرا فنيا، فيما سيشرف 
فاضـــل مياد على قيادة فريقي 

وســـيكون  والناشـــئين  الشـــباب 
يوســـف الجســـاس مســـاعدا له، 
فيمـــا ســـيتولى المـــدرب هشـــام 

معتـــوق قيـــادة فريقي األشـــبال 
والبراعم وسيكون محمد مياد 
مســـاعده له كما سيتولى األخير 

تدريب المايكرو باسكت.
أمـــا الجهـــاز اإلداري فإنه يتكون 
من حســـين صادق نائبـــا لرئيس 
جهـــاز الفئات العمرية، وحســـين 
للفئـــات  عامـــا  مشـــرفا  محمـــد 
العمريـــة، وميـــرزا صاة مشـــرفا 
على فئة الشباب ومازن الحوري 
األشـــبال،  فئـــة  علـــى  مشـــرفا 
وأيمن الطويل مشـــرفا على فئة 

الناشئين.
ويطمـــح األهلي من خـــال تلك 
التعاقـــدات إلـــى تقويـــة قاعدته 
مـــن الاعبيـــن والمنافســـة علـــى 
البطـــوالت المحلية وتنمية عمل 
األكاديميـــة لتخريـــج كوكبة من 
الاعبيـــن القادرين علـــى تمثيل 

اللعبة بفرق الرجال.

اللجنة اإلعالمية

التعاقد مع حسين صادق نائب رئيس الجهاز
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الهالل الزعيم الكبير
Û  عــاش يومــه كالعيــد، هو الهال الســعودي الذي ال يحتاج إلــى وصف إضافي

أو تعريــف لكــي نجعل له مقدمات في ســطورنا هــذه، عندما يأتي هذا النادي 
العريــق ليــس فــي مصــاف الكبار فقط وإنما هــو الكبير الذي يثبت نفســه في 
كل موســم وفــي كل بطولــة، يثبــت أنــه ليــس الفريــق الســهل الــذي يمكــن أن 
تسجل عليه األهداف أو تفوز عليه بسهولة، وهذا ما فعله بالتحديد في هذا 
الموســم، إذ كان حديــث األنديــة والجماهيــر عندمــا كان متأخــرا فــي النقاط 
والــكل رأى أن نــادي االتحاد المنتعش هو الذي ســوف يأخذ لقب الدوري في 
وقت قبل نهاية الجولة األخيرة، ولكن يأتي الزعيم بفارق 16 نقطة ويتقدم 
مباراة تلو األخرى، ويكون مع االتحاد المنافس الشرس في مقدمة الترتيب، 
األول االتحــاد والهــال المركز الثاني، ويقول نعم نحن الهال نعود من بعيد، 
وال يليــق علــى زعيــم الكــرة الســعودية وآســيا إال المقدمــة ودائمــا مكاننا في 
منصــات التتويــج، وهــا هــو في آخــر الجولة يرينــا أفضل عودة لــه، ألنه عمل 
بجــد وعمــل جماعــي إعجــازي بعــزم إلــى اللقــب الـ 18 االســتثنائي، فمــا فعله 
يعتبر درســا لكل الفرق في الدوري الســعودي، وأيضا ما فعله المدرب رومان 
ديــاز الذي يعرف الاعبين وكيف يخلق انســجاما متجــددا بينهم، واألهم أنه 
كان واثقــا منهــم فــي مواصلــة القتــال علــى أرضيــة الملعب وعدم استســام 
الاعبيــن، كان الحافــز الكبيــر بينهــم روح الفــوز وال شــيء غيــره، ليكتب في 
التاريــخ اللقــب الثالــث علــى التوالي، وهــذا البريق ال يليق حقيقــة إال للهال، 
فإنه عاش ليلة زرقاء مع اللقب الغالي وهو ســيد الجمهور، ليجعل نفســه في 
برج عال صعب المنال، فأي بطولة ســعودية وبكل مســمياتها من دون الهال 

ليس لها معنى، وهكذا هو الهال دائمًا تتغنى به الماعب بأحلى األلحان.
Û  21 وأيضًا ال نقلل من ما فعله االتحاد في حفاظه على صدارة مؤقتة لـ 20 أو

جولة، ولم نر اســم االتحاد كمنافس منذ زمن طويل ويســتحق التحية بقوة، 
وعليه مواصلة هذا العمل لكي يظل على ما هو عليه من الكبار.

محمد المشقاب

ياسر تلفت  صالح العباسي

فريق تمكين حامل لقب الدوري

سبورت

علي مدن

ينتظـــر نـــادي عجمان اإلماراتـــي رد نظيره الرفـــاع البحريني 
بشأن طلب األول بضم الاعب الدولي علي مدن إلى صفوفه 

بالموسم الرياضي الجديد.
إذ أشـــارت جهة إعامية إماراتية على لســـان مسؤول بنادي 
عجمان، إلى أن األخير خاطب الرفاع بشـــكل رســـمي بشـــأن 
ضم علي مدن على ســـبيل اإلعارة للموســـم الجديد، إال أنهم 
لـــم يتحصلـــوا على الرد النهائـــي حتى اآلن. وبين المســـؤول 

أنهم يأملون الحصول على خدمات علي مدن الذي يعتبر من 
أبـــرز نجوم الـــدوري اإلماراتي عطًفا على مســـتوياته البارزة 

والافتة التي حققها مع فريق العروبة بالموسم الماضي.
كما أوضح المســـؤول أن نـــادي الرفاع يمتلك أكثر من عرض 
لنجمـــه علـــي مـــدن، أحدهما مـــن الـــدوري البحرينـــي واآلخر 
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية باإلضافـــة لعـــرض عجمان 

اإلماراتي.

عجمان ينتظر رد الرفاع بشأن صفقة علي مدن
علي مجيد



والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  التقـــى 
الســـياحة  بوزيـــرة  الزيانـــي  زايـــد 
فاطمـــة الصيرفـــي، لتســـليمها مهـــام 
الزيانـــي  وأعـــرب  الســـياحة.  وزارة 
عـــن خالـــص التهاني إلـــى الصيرفي 
بمناسبة حصولها على الثقة الملكية 
لهـــا  تمنياتـــه  عـــن  معربـــا  الســـامية، 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهامهـــا بما 
يحقـــق تطلعـــات الحكومـــة، ومثّمنا 
الجهـــود التـــي بذلهـــا العاملـــون فـــي 
الفتـــرة  طـــوال  الســـياحة  وزارة 
الماضية في سبيل تحقيق األهداف 
لقطـــاع  الطموحـــة  االســـتراتيجية 
السياحة، الذي ُيعتبر ركيزة أساسية 
للتنمية االقتصاديـــة وقطاعا حيويا 

ذا أولوية.

الصيرفـــي  أشـــادت  جانبهـــا،  مـــن 
بالجهود التـــي بذلها الوزيـــر الزياني 
الـــوزارة  مســـؤولية  توليـــه  أثنـــاء 
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  وتنفيـــذه 
التـــي ســـاهمت في إثـــراء المنظومة 
علـــى  حرصهـــا  مؤكـــدة  الســـياحية، 
مواصلـــة مـــا تحّقـــق مـــن إنجـــازات، 
والبنـــاء عليها خالل الفتـــرة المقبلة، 
الوطـــن  صالـــح  فـــي  يصـــب  بمـــا 
المســـيرة  والمواطنيـــن، وفـــي ظـــل 
التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبدعـــم من 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.

وزيرة السياحة تتسّلم مهامها
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ارتفاع إيرادات السياحة الوافدة إلى 292 مليون دينار

تضاعف عدد السياح بالبحرين بالربع األول 2022
أعلنـــت هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
المؤشـــرات  أداء  عـــن  والمعـــارض 
الســـياحية للربـــع األول مـــن العـــام 
2022 مقارنـــة بالربـــع األول 2021، 
وذلـــك وفقـــا إلحصـــاءات نشـــرتها 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة 

اإللكترونية.
وســـجلت البحريـــن ارتفاعـــا بعـــدد 
 984 بنســـبة  الوافديـــن  الســـياح 
 2022 األول  الربـــع  خـــالل   %
باستقطابها نحو 1.7 مليون سائح 
في الثالثة أشـــهر األولى من العام، 
مقارنـــة بــــ 152 ألف زائـــر في الربع 

األول 2021.
ارتفـــاع  اإلحصـــاءات  وبّينـــت 
إيرادات الســـياحة الوافدة للمملكة 
إلى 292 مليـــون دينار خالل الربع 
األول 2022 مقارنـــة بــــ 30 مليـــون 
دينار خالل الفتـــرة ذاتها من العام 
نســـبة  بذلـــك  لتحقـــق  الماضـــي، 

ارتفاع وصلت إلى 875 %.
كمـــا رصـــدت اإلحصـــاءات ارتفاًعا 
ملحوًظا بنســـب تدفقات السياحة 
الوافـــدة بحســـب منفـــذ الوصـــول، 
الذيـــن  الســـياح  عـــدد  بلـــغ  حيـــث 
دخلـــوا البحريـــن عبر جســـر الملك 
فهد أكثر من 1.483 مليون ســـائح 
خـــالل الربـــع األول 2022، مقارنـــة 
بنحـــو 84 ألًفـــا في الفتـــرة المماثلة 
2021، وبنســـبة ارتفاع وصلت إلى 

.% 1666
وارتفـــع عدد المنشـــآت الســـياحية 
وشـــقق  فنـــادق  مـــن  المرخصـــة 
ومطاعـــم وشـــركات ســـياحية من 
721 إلـــى 922 خـــالل الفترة ذاتها، 
كمـــا ارتفع عـــدد الليالي الســـياحية 
مـــن 341 ألف ليلة إلـــى 2.9 مليون 
ليلة، حيث كانت للفنادق مساهمة 

فعالة في تحقيق هذه األرباح.
أّما نســـبة قدوم الســـياح عبر مطار 
البحريـــن الدولـــي، فســـجلت أيًضا 
حيـــث   ،%  147 بنســـبة  ارتفاًعـــا 

دخـــل البحريـــن عبـــر المطـــار 166 
ألف ســـائح في الربـــع األول 2022 
مقارنة بـ 67 ألف ســـائح في الفترة 

ذاتها من العام 2021.
وصـــرح الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
النتائـــج  بـــأن هـــذه  ناصـــر قائـــدي 
اإليجابية للقطاع الســـياحي تؤكد 
سير المملكة في االتجاه الصحيح 
فـــي تنفيذ أولويـــات وبرامج خطة 
ونجـــاح  االقتصـــادي،  التعافـــي 
المبادرات والخطط والبرامج التي 

تنفذها الهيئة. 
وأضـــاف قائـــدي أن تلـــك الزيـــادة 
الكبيـــرة فـــي أعـــداد الســـياح تبرز 
القطـــاع  أداء  بمســـتويات  التقـــّدم 
نتيجـــة  تأتـــي  والتـــي  الســـياحي 
سلســـلة النجاحـــات التـــي حققتهـــا 

الفعاليـــات الســـياحية والترفيهيـــة 
الكبرى مثل ســـباق جائزة البحرين 
الكبرى لطيـــران الخليج للفورموال 
للطعـــام،  البحريـــن  ومهرجـــان   ،1
ألـــف   175 نحـــو  اســـتقطب  الـــذي 
زائـــر خـــالل أســـبوعين، ومهرجان 
ذهب المنامة الذي شارك فيه نحو 
180 متجـــر وحّقق مبيعـــات بأكثر 
مـــن 1.1 مليون دينـــار، إضافة إلى 
فعاليـــات أخرى مثل عرض األزياء 
وغيرهـــا  والقرقاعـــون  الشـــعبية 
مـــن الفعاليـــات، إلى جانـــب تفعيل 
جهود التســـويق للقطاع السياحي 

البحريني بمختلف دول العالم.
وتتماشـــى هذه اإلحصاءات مع ما 
خلـــص إليـــه تقريـــر بحثـــي أصدره 
موقـــع money.co.uk، والذي بّين 
أن البحرين ســـجلت أســـرع معدل 

علـــى مســـتوى  انتعـــاش ســـياحي 
العالـــم منـــذ بـــدء رفـــع القيـــود عن 
حركـــة الســـياحة والســـفر ودخول 
مرحلـــة  فـــي  الســـياحي  القطـــاع 
التعافـــي مـــن تداعيـــات الجائحة، 
مســـتنًدا التقريـــر فـــي ذلـــك علـــى 
القطـــاع  أداء  ومعـــدالت  أرقـــام 
السياحي في البحرين للعام 2021 

تحديًدا.
ونجحـــت الهيئـــة أخيـــرا بالدخول 
شـــركات  مـــع  اتفاقيـــة   75 فـــي 
أســـواق  فـــي  ســـياحية  ومكاتـــب 
دول مثـــل إســـرائيل ومصر وتركيا 
وتدشـــين  وإيطاليـــا،  وإســـبانيا 
فـــي  بالهيئـــة  خـــاص  مكتـــب 
بغـــرض  الدولـــي  البحريـــن  مطـــار 
وإرشـــادهم،  بالســـياح  الترحيـــب 
إلكترونـــي يربـــط  وإطـــالق نظـــام 
الفنـــادق والمطاعـــم بالهيئة ويوفر 
إحصـــاءات دقيقـــة، باإلضافة إلى 
تفعيل رزنامة الفعاليات السياحية 
وتعزيز حضـــور الهيئة على مواقع 
التواصـــل االجتماعي، والمشـــاركة 
في أســـبوع السفر العالمي بسلطنة 
معـــرض  فـــي  والمشـــاركة  عمـــان، 
ألول  للســـياحة  الدولـــي   IMTM
مرة، باإلضافة إلعالنها عن إطالق 
تطبيـــق إلكترونـــي متكامل خاص 
بالســـياحة فـــي البحريـــن، وتنظيم 
جوالت سياحية في سوق المنامة.
عـــدًدا  أيًضـــا  الهيئـــة  تنفـــذ  كمـــا 
التحتيـــة  البنيـــة  مشـــروعات  مـــن 
الســـياحية الكبـــرى بما فيهـــا مركز 
البحرين العالمـــي للمعارض والذي 
وصلـــت نســـبة اإلنجـــاز فيـــه إلـــى 
70 %، باإلضافـــة إلى مشـــروعات 
البحريـــة  الواجهـــة  مثـــل  أخـــرى 
لشـــاطئ قاللـــي وشـــاطئ وخليـــج 
البحرين وواجهة الغوص البحرية.

برانـش عيـد األضحى في مطعم بحريـن بـاي كيتشـن
بفندق فورسيزونز خليج البحرين

 

“البيروني” تؤسس أول مركز متخصص ألمراض الكلى في البحرين
تم تدشينه باستثمار قدره 1.4 مليون دوالر

أعلـــن مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة عـــن 
نجاحـــه فـــي اســـتقطاب مركـــز “البيروني 
للديلـــزة” وهو أول مركز قائم بذاته لعالج 
أمـــراض الكلى في مملكة البحرين، والذي 
تـــم تدشـــينه باســـتثمار قـــدره 1.4 مليون 

دوالر.
ويقـــدم المركـــز مجموعـــة مـــن الخدمـــات 
المتنوعة والمتكاملة لعالج أمراض الكلى، 
مرضـــى  احتياجـــات  علـــى  تركـــز  والتـــي 
الكلى في جميع مراحلها، كما أنه ســـيكون 
مخصصـــًا لعـــالج أمـــراض الكلـــى المزمنة 
باإلضافة إلى غســـيل الكلى واستشـــارات 
زراعـــة الكلى وغســـيل الكلى أثناء الســـفر 
إلـــى جانب أنه ســـيتضمن برامـــج لمنع أو 

تأجيل الحاجة لغسيل الكلى.
وفي تصريـــح للمدير اإلداري لـ “البيروني” 

ســـاندرا كارمـــودي بهـــذه المناســـبة قالـــت 
فيـــه “نهـــدف إلى تحســـين جـــودة الحياة 
مـــن خـــالل تقديـــم أفضـــل رعايـــة ممكنة 
عبر تدشـــين هذا المركـــز الذي يعتمد على 
أحدث التكنولوجيـــا المتطورة إلى جانب 
المســـتوى  ذات  الزبائـــن  توفيـــر خدمـــات 
العالي، حيث يتيح قطاع خدمات الرعاية 
الصحيـــة فـــي البحرين العديـــد من فرص 
النمـــو المميـــزة إلـــى جانب توافـــر الكوادر 
العاملة المهيأة لمواكبة مزيد من التطوير، 
لـــذا فإننـــا نتطلع إلى مشـــاركة تجربتنا مع 

قطاع الرعاية الصحية في البحرين”.
مـــن جانبـــه، قـــال المديـــر التنفيـــذي إدارة 
تطوير االستثمار - قطاع الرعاية الصحية 
والتعليـــم بمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة 
“يعتبـــر قطـــاع  المـــداوي  البحريـــن منـــذر 

الرعايـــة الصحيـــة من القطاعـــات الواعدة 
وإحـــدى المجاالت التي تركز على تنميتها 
وجـــود  ومـــع  البحريـــن،  مملكـــة  حكومـــة 
مشروعات اســـتراتيجية بحجم 30 مليار 
دوالر ضمـــن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، 
مســـتويات  زيـــادة  إلـــى  نتطلـــع  فنحـــن 
جـــودة الرعايـــة الصحيـــة إلـــى المواطنين 
البحرينيين من خالل دورنا في استقطاب 
االســـتثمارات المباشـــرة النوعيـــة وخلـــق 
الفـــرص الوظيفيـــة فـــي الســـوق المحليـــة 
إلـــى جانـــب تحقيـــق غيرهـــا مـــن النتائـــج 

المستدامة على المدى البعيد”.
وأضـــاف المـــداوي “وتســـاهم مشـــروعات 
مثـــل البيرونـــي فـــي دعـــم قطـــاع الرعاية 
مـــا  وهـــو  تطلعاتهـــا،  وتحقيـــق  الصحيـــة 
يســـاهم في تعزيز موقع البحرين كوجهة 

رائـــدة فـــي الطـــب الحديث، ونحـــن نأمل 
أن نشـــهد نمو هذا المركـــز وخدمته لمزيد 
مـــن المرضى في البحريـــن ودول مجلس 

التعاون الخليجية”. 
الرعايـــة  خدمـــات  ســـوق  أن  إلـــى  يشـــار 
الصحيـــة فـــي البحريـــن تنمـــو بمتوســـط 
ســـنوي وقـــدره 5.7 %، حيـــث بلغ حجمها 
فـــي 2021 نحـــو 1.3 مليـــار دوالر، وهـــو 
مـــا يعكـــس تزايـــد فـــرص االســـتثمار فـــي 
هـــذا القطاع الحيـــوي، وتحتضن البحرين 
اليوم أكثر من 800 من المرافق المرخصة 
الصحيـــة،  الرعايـــة  خدمـــات  لتقديـــم 
خصوصا أن قطاع الرعاية الصحية يعتبر 
أحـــد المجـــاالت التـــي تركـــز عليهـــا خطـــة 
ورؤيتهـــا  للمملكـــة  االقتصـــادي  التعافـــي 

االقتصادية 2030.

  نرّحب بكم في برانش عيد األضحى األسطوري خالل اليوم األول والثاني 
من أيام العيد. احتفلوا بعيد األضحى مع األهل واألصدقاء مع كرم الضيافة 
الذي ليس له مثيل والبوفيهات الســخية المليئة باألطباق المفضلة العالمية 
والمحلية من قبل الشيف التنفيذي ليوناردو دي كليمنتي وشيف المخبوزات 
والحلويــات التنفيــذي عمــاد بوكلــي. مع تواجــد محطات الطهــي الحية التي 
تعد مثالية للذين يبحثون عن أطباق تناســب تفضيالتهم الشــخصية لنرضي 

كافة األذواق. 

أوقـــات  بقضـــاء  تســـتمتعون  بينمـــا 
العـــزف الحـــي،  رائعـــة وســـط فرقـــة 
ســـوف يقضي أطفالكم أوقات مميزة 
مليئـــة بالمـــرح و الفعاليـــات إلبقائهـــم 

مستمتعين بأجواء االحتفاالت 
والعيـــد. التاريخ والوقت: أول وثاني 
أيام عيد األضحى المبارك، السعر: 35 
ا للشـــخص  – 48 ديناًرا  ديناًرا بحرينيًّ

ا للشـــخص شاملة المشروبات  بحرينيًّ
دون  األطفـــال  دخـــول  الخاصـــة.  
الخامســـة مجانـــي  ولألطفـــال مـــن 6 

سنوات حتى 12 سنة خصم 50 %.
din-    ،17115500  للحجـــوزات:
i ng reserva t ions .bahra in@

fourseasons.com
مطعم بحرين باي كيشـــن يســـتقبلكم 

طـــوال شـــهر يوليو فـــي برانـــش يوم 
الجمعة الخاص. 

 عشاء بطريقة “أوماكاسي” اليابانية في 

مطعم ري آسيا للشيف ولفغانع باك 

للشـــيف ولفغانـــغ  اســـيا  مطعـــم ري 

طريقـــة  علـــى  عشـــاء  يقـــدم  بـــاك 
“أوماكاســـي” اليابانيـــة، حيث يقوم 
الشـــيف بإعداد أطباق مـــن اختياره 
بناًء علـــى ذوقكـــم ومفضالتكم من 

األطباق.
وجديـــدة  راقيـــة  تجربـــة  خـــالل 

السوشـــي  طهـــاة  قائـــد  ســـيقوم 
الشـــيف كايوشـــي بمعرفـــة ذوقكـــم 
ومفضالتكم ليعد لكم قائمة بأطباق 
خاصة تتناســـب مع ذوقكم الخاص 
لتســـتمعوا بليلة وعشـــاء استثنائي. 
ندعوكم لالســـتمتاع بتناول الطعام 

على الطريقة اليابانية بطابع راٍق مع 
إطاللـــة المطعم الرائعة مـــن الطابق 

الخمسين واألجواء الخاصة.

انضمـــوا إلينـــا لالحتفـــال بعيـــد األضحـــى المبـــارك بمطعـــم بحريـــن بـــاي كيتشـــن
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تنتظر طلبة المدارس الحكومية والخاصة وذويهم، تجربة فريدة، لدى 
مشاركتهم في اليوم التجريبي الهندسي - كن مهندسًا ليوم واحد - في 
جامعـــة العلـــوم التطبيقية، حيث ســـيخوض المشـــاركون وللمرة األولى 
التجربـــة ليكونوا مهندســـين من خالل العديد من الفعاليات واألنشـــطة 

التي ستقيمها الجامعة لتوفير تجربة هندسية غنية للمشاركين.
وتعتبـــر هـــذه الفعاليـــة الفريـــدة نموذجـــًا حقيقيـــًا يحاكي حيـــاة طالب 
الهندســـة، وخاصـــة أن الجامعـــة توفـــر لطلبتهـــا بيئـــة تعليميـــة غنيـــة 
بالتدريـــب العملـــي والمختبـــرات المتطـــورة، واألنشـــطة التـــي تصقـــُل 
ُئهم لســـوق العمل بعد التخرج، فـــي الوقت الذي يحصل  مواهبهـــم وتهيِّ
فيـــه طلبـــة كلية الهندســـة بالجامعة على شـــهادة بريطانيـــة من جامعة 

لندن ساوث بانك.
من جانبها، صرحت مديرة التسويق والعالقات العامة رقية محسن بأن 

اليوم الهندســـي يأتي هذا العام بفكرة فريدة متميزة تتيح للمشـــاركين 
الدخـــول فـــي عالـــم الهندســـة، والخـــوض في تجربـــة متميـــزة تعزز من 
مفهومهـــم للهندســـة وتزيد شـــغفهم في هـــذا العالم الكبيـــر، وخاصة أن 

الجامعة طرحت أخيرًا برامج جديدة في كلية الهندسة.
وأوضحـــت مديـــرة التســـويق والعالقات العامـــة أن الطلبة المشـــاركين 
فـــي فعاليات اليوم التجريبي الهندســـي تنتظرهم العديد من الفعاليات 
المتنوعة التي ســـتقيمها الجامعة، لتعريفهم ببرامج الهندسة، من خالل 
لقائهـــم بطلبـــة كليـــة الهندســـة، واألســـاتذة والمختصين مـــن الكلية كما 

سيطلعون على المشاريع العلمية والعملية لطلبة الكلية.
وأوضحـــت محســـن أن اليـــوم التجريبـــي الهندســـي يهدف إلـــى تزويد 
العلميـــة واالجتماعيـــة  المجـــاالت  فـــي  المعرفـــة  بأساســـيات  الطـــالب 
والهندســـية، لتمكينهم من اختيار التخصص المناســـب لهم في الدراسة 

الجامعيـــة، مشـــيرًة إلـــى أن الجامعـــة تعاونت مـــع جامعة لندن 
ســـاوث بانـــك البريطانية لتقديم أربع برامـــج متميزة في كلية 
الهندسة تشمل البكالوريوس في الهندسة المدنية، والهندسة 
المعماريـــة، والهندســـة الميكانيكيـــة، والهندســـة الكهربائيـــة 

واإللكترونية.
ونّوهت مديرة التســـويق والعالقات العامة بأن فعاليات اليوم 

التجريبـــي الهندســـي ســـوف تقام يـــوم غد الخميـــس -30-6
2022، من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساًء في حرم 
جامعة العلـــوم التطبيقية، داعية الراغبين بالمشـــاركة 

إلـــى التســـجيل عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي للجامعـــة 
www.asu.edu.bh، أو عبـــر الرابـــط الموجـــود فـــي 

حساب اإلنستغرام الخاص بالجامعة.

تجربة للطلبة “ليكونـوا مهندسيـن ليــوم واحــد”
فعالية تتيح للمشاركين الدخول في عالم المهنة... جامعة العلوم التطبيقية:

أعلنت كال من ديار المحرق، وشـــركة بابكو للتزويد 
عن توقيع اتفاقية بين سوق البراحة وشركة بابكو 
للتزويـــد لتشـــييد أول محطـــة وقـــود فـــي المدينـــة 
مًعـــا. وأقيمـــت مراســـم  الســـكان والـــزوار  لتخـــدم 
توقيـــع االتفاقيـــة في مقر ديـــار المحرق، يوم أمس 
28 يونيـــو 2022، بحضـــور أحمـــد العمـــادي الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ديار المحرق، وجاســـم الشيراوي 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة بابكو للتزويـــد وخالد 

الطيار المدير العام للشركة.
ومن المقرر أن تشـــيد محطة الوقود على مســـاحة 
تبلـــغ أكثـــر من 4,000 متـــر مربع تقريًبـــا بالقرب من 
ســـوق البراحـــة مقابـــل مجمـــع مراســـي البحريـــن. 
وستحتوي المحطة على 6 مضخات لتزويد الوقود 
لتخدم 12 مركبة في آن واحد، باإلضافة الحتوائها 
خدمـــات  تشـــمل  أخـــرى  وخدمـــات  مرافـــق  علـــى 

الســـيارات المختلفـــة، بجانـــب عـــدد مـــن المحـــالت 
التجاريـــة وأجهزة الصـــراف اآللـــي لتوفير خدمات 

شاملة ومتكاملة لزوار المحطة.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة ديار المحرق، أحمد 

العمـــادي “يســـعدنا أن نعلـــن عن التوقيع بين ســـوق 
البراحـــة وشـــركة بابكـــو للتزويد لبنـــاء أول محطة 
وقـــود فـــي المدينـــة، حيث سُتشـــكل هـــذه المحطة 
إضافـــة هامـــة إلـــى قائمـــة المرافـــق المتوفـــرة فـــي 
ديـــار المحـــرق. وســـُتقام المحطة في موقـــع ُمتمّيز 
يســـهل الوصـــول إليه مـــن مختلف أنحـــاء المدينة. 
حيث يتماشـــى هـــذا اإلنجاز مـــع أهدافنـــا المتمثلة 
في مواصلـــة تطوير ديار المحرق لترســـيخ نموذج 
كمـــا  والمســـتقبلية،  المتكاملـــة  العصريـــة  المدينـــة 
ويأتي هذا ســـعًيا منا للمســـاهمة بدورنـــا في تنويع 

ركائز االقتصاد المحلي”.
مـــن جهتـــه، قال رئيـــس مجلس إدارة شـــركة بابكو 
للتزويد، جاســـم الشـــيراوي “إنها لحظة متميزة في 
تاريـــخ الشـــركة حيث تعد هـــذه االتفاقيـــة امتدادا 
للنهـــج الـــذي تتبعـــه الشـــركة بتوثيـــق التعـــاون مـــع 

القطـــاع الخاص في تطوير وبنـــاء محطات الوقود 
بمـــا يتماشـــى مـــع توجيهـــات كل من ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب ورئيس مجلـــس إدارة 
الشـــركة القابضة للنفط والغـــاز، والدكتور محمد بن 
مبـــارك بن دينـــة وزير النفط والبيئـــة لتطوير قطاع 

تزويد الوقود بالمملكة ”. 
ومـــن جهتـــه، قال مدير عام شـــركة بابكـــو للتزويد، 
خالد الطيار “نســـعى في شـــركة بابكـــو للتزويد إلى 
تشـــييد محطات الوقود فـــي كافة مناطق ونواحي 
المملكـــة، ويســـرنا توقيع هـــذه االتفاقيـــة لبناء أول 
محطـــة وقود في إحـــدى أكبر المدن على مســـتوى 
البحرين. وستساهم هذه المحطة في خدمة سكان 
ديار المحـــرق وزوارها، بما في ذلك أهالي المناطق 

المجاورة”.

أعلن بنك الســـالم عن دعمه لمؤسســـة إنجـــاز البحرين من 
خالل دعمه للنســـخة الرابعة عشرة من المسابقة السنوية 
لـــرواد األعمال الشـــباب، والتي ســـتقام على مـــدى يومين 
28 و 29 يونيـــو 2022. وُيبادر بنك الســـالم برعاية جائزة 
“أفضـــل منصة عرض وأفضل عالمة تجارية” ضمن جوائز 
برنامج “الشركة” الذي ُينّظم من ِقبل إنجاز البحرين لطلبة 

الجامعات والمدارس الثانوية في البحرين.
تأتـــي هـــذه الرعاية كجزء من مبادرات بنك الســـالم تجاه 
تحفيـــز الطاقـــات والمواهب الشـــبابية البحرينيـــة ودفعها 
نحو التمّيز في مجال ريادة األعمال. ويتابع البنك التزامه 
بدعم كافة فئات وشـــرائح المجتمع المحلـــي، انطالًقا من 
إيمانـــه بأهميـــة الشـــراكة المجتمعيـــة ودورهـــا فـــي تعزيز 

ازدهار وتّقدم مملكة البحرين.

وُيعد برنامج “الشـــركة” من أبرز البرامج التابعة لمؤسســـة 
إنجـــاز البحريـــن، وهـــو منهج دراســـي يتم تنفيـــذه للطلبة 
الجامعييـــن وطـــالب الثانويـــة العامـــة، حيـــث يتيـــح لهـــم 
خـــوض تجربـــة إنشـــاء شـــركة تجاريـــة واكتشـــاف كافـــة 
بإشـــراف  وذلـــك  األعمـــال،  بريـــادة  المتعلقـــة  الجوانـــب 
مرشـــدين متطّوعيـــن مـــن القطـــاع الخـــاص. وسيســـتفيد 
الطلبـــة المشـــاركون فـــي البرنامـــج مـــن الخبـــرة العمليـــة 
والمعرفـــة بمفاهيم الســـوق الحر والحوكمـــة ورأس المال 

وغيرها من المفاهيم والمعلومات القّيمة.
وبالحديـــث حـــول هـــذه الرعايـــة، صّرحت منى البلوشـــي 
رئيس قســـم الموارد البشـــرية والشؤون اإلدارية لدى بنك 
الســـالم قائلة “يسعدنا أن نســـاهم بدعم وتشجيع الشباب 
البحرينـــي على الريادة واإلبـــداع وتقديم أفضل ما لديهم 
فـــي مختلف مجـــاالت العمل. ونســـعى عبر هـــذه المبادرة 
إلى رفع طموح الطلبة المشـــاركين في برنامج “الشـــركة”، 
ولتمكينهـــم من االرتقاء بمهاراتهم وطاقاتهم والمســـاهمة 
مستقباًل في تعزيز االنتعاش االقتصادي لمملكة البحرين. 
ويأتي دعمنا لمؤسسة إنجاز البحرين ضمن هذا البرنامج، 
كتأكيـــد على التزامنا المتواصـــل بإثراء المجتمع وبتطوير 
األجيـــال المقبلة مـــن رّواد األعمال والمهنييـــن الموهوبين 

في البحرين”.

وستشهد المسابقة السنوية لرواد األعمال الشباب 
لهـــذا العام، حضـــور محمود قناطـــي لتمثيل بنك 

الســـالم والمشـــاركة في اللجنة المختصة في 
اختيـــار الفائز النهائـــي بجائزة “أفضل منصة 

عـــرض وأفضل عالمـــة تجارية” مع 
تقديـــم الجائـــزة للفائـــز بالنيابة 

عـــن البنك، وذلـــك بتاريخ 29 
يونيو الجاري. وســـُتخصص 
هـــذه الجائـــزة ألفضل طالب 
من المشـــاركين ممن تميزوا 
القياديـــة  المهـــارات  فـــي 
والقـــدرات التنفيذيـــة إلدارة 

فرق العمل. 

“البراحة” و“بابكو” توقعان اتفاقية لتشييد أول محطة وقود بديار المحرق

“السالم” يدعم النسخة 14 من مسابقة رواد األعمال الشباب

ستحتوي على 6 مضخات لتخدم 12 مركبة في آن واحد

رعاية البنك لـ ”أفضل منصة عرض وعالمة تجارية” تعكس التزامه باإلبداع

منى البلوشي

توقيع االتفاقية

أعلن صنـــدوق العمل “تمكين” عـــن دعمه لمجموعة 
الخليج للتأمين “جي.آي.جي” )أكسا الخليج سابًقا( 
لتوظيـــف حوالـــي 120 بحرينـــي، حيـــث تأتي هذه 
الشـــراكة انطالًقا من التزام “تمكين” بتعزيز الكوادر 
ـــا  الوطنيـــة لتكـــون الخيـــار األول للتوظيـــف محليًّ
ـــا، وذلك من خـــالل إتاحة الفرصة لتطويرهم  ودوليًّ
وتزويدهـــم بالمهـــارات الالزمـــة في قطـــاع التأمين 

مما يعزز من تنافسيتهم.
كمـــا يأتي هذا المشـــروع نتيجة الجهود المشـــتركة 
بيـــن “تمكين” ومجلس التنميـــة االقتصادية، الجهة 
المسؤولة عن جذب االستثمارات النوعية للمملكة، 
بحيث تم استكمال مشروع المقر اإلقليمي الجديد 
للشـــركة في 2020 ليغطي أكثر من 4 دول ونتيجة 
لنجـــاح تجربة الشـــركة فـــي تأســـيس عملياتها في 
البحرين وجودة البيئة االستثمارية وتوافر الكوادر 
البحرينية المؤهلة قررت الشـــركة هـــذا العام زيادة 

حجم الخدمات والتوظيف في المملكة.
ويضم المقر الرئيســـي للشـــركة والـــذي تم تصميمه 
وفًقا ألحـــدث الخطوط المعمارية المســـتدامة أكثر 
مـــن 250 موظفـــًا وتصـــل نســـبة البحرنـــة إلـــى 60 
%. حيث تبدي الشـــركة التزامهـــا بتطوير عملياتها 
ا أقســـاما عـــدة منها  فـــي المملكة والتـــي تضم حاليًّ
اإلكتوارية والمالية والموارد البشـــرية والمشتريات 
ومركـــز االتصـــال وتكنولوجيـــا المعلومـــات إضافـــة 
إلـــى مركـــز التدريـــب االقليمـــي كمـــا تعمل الشـــركة 
علـــى تقديـــم أبـــرز الخدمـــات التـــي تتضمـــن تأمين 
المنشـــآت  وتأميـــن  الصحـــي  والتأميـــن  المركبـــات 

والممتلكات وغيرها من الخدمات التأمينية لألفراد 
والمؤسسات.

وبفضل سياسة الشـــركة في التركيز على التدريب 
والتطور المســـتمر، تم تحقيـــق العديد من األهداف 
منها رفع مســـتوى البحرنة إلى 90 % في الوظائف 
ذات العالقـــة المباشـــرة بالعمـــالء، إضافـــة إلى رفع 
مؤشـــرات التـــوازن بيـــن الجنســـين وزيـــادة نســـبة 
المـــرأة فـــي فريـــق العمـــل إلـــى 50 %. وسيســـاهم 
هذا المشـــروع فـــي تقديم مزيد مـــن الدعم لخطط 
النمو المستقبلية للشركة في المنطقة، بما يتيح لها 

تقديم الخدمات وفق نهج يركز على العمالء.
وأّكـــد الرئيـــس التنفيذي لصنـــدوق العمـــل )تمكين( 
حســـين رجـــب، التـــزام “تمكيـــن” الكامـــل بتحقيـــق 

الكـــوادر  دعـــم  فـــي  والمتمثلـــة  الرئيســـة  أهدافهـــا 
الوطنيـــة لتكـــون الخيـــار األول للتوظيـــف، وتعزيز 
القطـــاع الخـــاص ليكـــون المحـــرك الرئيـــس للنمـــو 
االقتصـــادي وذلك من خـــالل تمكينهم من توظيف 
االقتصاديـــة  المتغيـــرات  تتيحهـــا  التـــي  الفـــرص 
الجديدة في سوق العمل لزيادة مشاركتهم الفاعلة 
فـــي االقتصـــاد المحلي، بمـــا يتوافق مـــع األولويات 
الوطنيـــة لمملكة البحرين خصوصـــًا في القطاعات 
الواعدة والتي تشمل القطاع المالي الذي يعتبر أكبر 
قطـــاع غير نفطي من حيث المســـاهمة فـــي الناتج 

المحلي وخلق العديد من فرص النمو النوعية.
وأضـــاف “نثّمـــن جهـــود )جي.آي.جـــي الخليج( في 
توظيف وتطوير الكوادر الوطنية ونتطلع إلى رؤية 

مزيـــد مـــن النمو والتأثيـــر اإليجابي علـــى االقتصاد 
الوطني”. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس 
التنميـــة االقتصادية خالد حميدان “يأتي اســـتثمار 
)جي.آي.جـــي( الخليـــج بمقرهـــا اإلقليمـــي الجديـــد 
بمملكـــة البحريـــن تأكيـــدًا للمكانـــة التـــي اكتســـبتها 
مملكـــة البحريـــن كمركـــز رائد في مجـــال الخدمات 
المالية على مســـتوى المنطقة، كما يعكس الســـمات 
اإليجابيـــة التـــي تتميـــز بهـــا مملكـــة البحريـــن ممـــا 
يســـاهم في زيادة جذب الشـــركات العالمية، والتي 
تتضمـــن الموقـــع الجغرافـــي المميـــز فـــي منتصـــف 
الخليـــج العربي، ووفـــرة الكوادر الوطنيـــة المؤهلة 
التشـــغيلية  والتكاليـــف  العاليـــة،  المهـــارات  ذات 
التنافســـية وغيرهـــا من العوامل التي تســـاعد على 

استقطاب مزيد من الشركات الرائدة التخاذ مملكة 
ا رئيسا لعملياتها”. البحرين مقرًّ

 كمـــا أشـــاد بـــول أدامســـون الرئيـــس التنفيـــذي لــــ 
”جي.آي.جـــي” بكفـــاءة الكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة 
فـــي الشـــركة وقـــال “إّن الكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة 
في شـــركتنا تقـــدم خير مثال على كفـــاءة الموظف 
البحريني ونســـعى إلـــى دعم المزيد مـــن التوظيف 
للكفـــاءات المحليـــة المؤهلة لبناء فريـــق عملنا في 
الخليـــج. نفخـــر بتاريخنا الممتد ألكثـــر من 70 عامًا 
فـــي مملكة البحرين ونتطلع إلى نتائج هذا االلتزام 
واالســـتثمار الجديـــد والـــذي يخلق فرصـــًا وظيفية 
جديـــدة للبحرينيين ويســـاهم في تعزيز اســـتدامة 

العمليات”.

“تمكين” يدعم توظيف نحو 120 بحرينيا في “جي. آي. جي الخليج للتأمين”
ضمن التعاون اإلستراتيجي مع “مجلس التنمية” وتوسع المقر اإلقليمي للشركة بالبحرين

رقية 
محسن



وقعت شركة التكافل الدولية ش.م.ب 
ــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال  ــحــ ــ مـــع االت
البحرين اتفاقية تعاون تقضي بتوفير 
ــن الــتــغــطــيــات  الـــشـــركـــة لــمــجــمــوعــة مـ
التأمينية لألفراد بأسعار خاصة للعمال 
أعضاء النقابات المنضوية تحت مظلة 
االتحاد العام وأعضاء اللجنة الوطنية 
للمتقاعدين، وذلك في مقّر االتحاد يوم 
وّقع  2022، حيث  يونيو   23 الخميس 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  االتفاقية 
العام  واألمين  األنصاري  محمد  عصام 

لالتحاد عبدالقادر الشهابي. 

عصام  أكد  التوقيع  خالل  كلمته  وفي 
األنــــصــــاري ســعــي الـــشـــركـــة لــتــطــويــر 
خدماتها، حيث تتيح الشركة لعمالئها 
الخدمات  من  واسعة  مجموعة  حالًيا 
الهواتف  تطبيق  خــالل  من  التأمينية 
بالشركة، في منظومة  النقالة الخاصة 
ــار إلــى  إلــكــتــرونــيــة مــتــقــّدمــة، كــمــا أشــ
المساهمة  بالعمل على  الشركة  اهتمام 
في تقديم حلول تامينية مناسبة تسهم 
في تخفيف العبء المالي على العمال 
ــقــابــات الــمــنــضــويــة تحت  ــن أعـــضـــاء ال
االتحاد العام وأعضاء اللجنة الوطنية 

بهذا  اعــتــزازه  عــن  وعــّبــر  للمتقاعدين، 
التعاون مع االتحاد العام، حيث ستقّدم 
من  كبيرة  لشريحة  خدماتها  الشركة 
المجتمع، معتبًرا أن ذلك يأتي انطالًقا 
من حّس المسؤولية االجتماعية الذي 
طبقات  جميع  المجموعة  فيه  تراعي 
المجتمع، وتحاول فيه تخفيف العبء 
االتفاقية  أن  مؤكًدا  العّمال،  كاهل  عن 
العام أسعاًرا  االتحاد  للعّمال في  تقّدم 
خاصة جًدا، مراعين في تحديدها كل 

الظروف التي يمّر بها العمال. 
ــام لــالتــحــاد  ــ ــع ــ ــن ال ــ ــي فــيــمــا أكـــــد األمــ

كلمته  فــي  الشهابي  عــبــدالــقــادر  الــعــام 
عــلــى أمــنــيــاتــه أن تــتــطــور االتــفــاقــيــة 
ــــى اتــفــاقــيــة تــأمــيــن صــحــي كــذلــك،  إل
خــصــوًصــا مــع الــتــوجــه الــحــاصــل لرفع 
مــســتــوى الــخــدمــات الــصــحــيــة، واعـــًدا 
قــصــارى جهده  الــعــام  االتــحــاد  بتقديم 
العمال  الــعــبء عــن  أجــل تخفيف  مــن 
على  والعمل  وعوائلهم،  والمتقاعدين 
كــل مــا مــن شــأنــه لــتــقــديــم الــخــدمــات 
المختلفة التي تسهم في رفع المستوى 
العام  للعمال أعضاء االتحاد  المعيشي 

لنقابات عمال البحرين.

لبناء  العربية  الــشــركــة  إدارة  مجلس  عقد 
الخميس  )أســري( في يوم  السفن  وإصــالح 
23 يونيو الجاري اجتماعه الثاني لهذا العام 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة يوسف عيسي 
مازن  المنتدب  العضو  وبحضور  بوبشيت، 
محمد مطر وأعضاء مجلس اإلدارة ممثلي 
الدول األعضاء وعدد من اإلدارة التنفيذية 

بالشركة عبر االتصال المرئي.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على 
جدول األعمال، ومن أهمها متابعة قرارات 
االجتماعات  في  اإلدارة  وتوصيات مجلس 
الــســابــقــة، واســتــعــراض مــســتــجــدات األداء 
ــع الــفــنــي  ــوضــ ــ ــة، وال ــســـالمـ فــيــمــا يــخــص الـ
ــتــجــاري والــمــالــي لــلــشــركــة واســتــعــراض  وال
الشركات،  وحوكمة  التدقيق  لجان  تقارير 
ومتابعة تطورات مشروع تخطيط الموارد 

نقلة  ســيــحــدث  الـــــذي   ERP ــمــؤســســيــة  ال
الشركة  قــطــاعــات  جميع  أداء  فــي  نــوعــيــة 
أنشطة  مناقشة  تم  كما  المقبلة،  الفترة  في 
ــشــركــة الــمــخــتــلــفــة فـــي مـــجـــاالت إصـــالح  ال
السفن ومنصات حفر البترول والمشروعات 
عــدة  قــــرارات  المجلس  واتــخــذ  الــجــديــدة. 
بشأن الموضوعات المعروضة، باإلضافة إلى 
نطاق  بسبل تطوير وتوسيع  ُتعنى  قــرارات 
األنشطة من خالل العمل على زيادة كفاءة 

األداء وخفض التكاليف.
يذكر أن الشركة حققت عددا من اإلنجازات 
المهمة خالل الفترة الماضية، أبرزها تحقيق 
10 ماليين ساعة عمل دون حوادث مضيعة 
لــلــوقــت والــحــصــول عــلــى جــائــزة الــســالمــة 
البريطاني  الــســالمــة  مجلس  مــن  الــدولــيــة 
نظير التزام الشركة بحماية صحة وسالمة 

عمل  بيئة  توفير  على  وحرصها  موظفيها 
باإلضافة   ،2021 العام  آمنة وصحية خالل 
الحفارات  هيكلة قسمي إصالح  إعــادة  إلى 
وسالسل التوريد بنجاح، واستحداث وحدة 
المشروعات الكبرى لمواكبة الطلب المتزايد 
للمشروعات التحويلية ذات طابع التعديالت 
التحديثية، وتدشين مركز متكامل للمراقبة 

والسيطرة األمنية داخل مرافق الشركة.
وأثنى رئيس المجلس على الجهود الكبيرة 
والدعم  اإلدارة  أعضاء مجلس  يبذلها  التي 
قدم  كما  للشركة،  يقدمونه  الـــذي  الكبيرة 
ــإدارة الــتــنــفــيــذيــة عــلــى الــجــهــود  ــ ــ الــشــكــر ل
العمل،  مــســتــوى  لــرفــع  الــمــبــذولــة  الحثيثة 
والعاملين  الــعــمــال  جميع  بــالــشــكــر  وخـــص 
ودورهــــم  بــالــعــمــل  تفانيهم  عــلــى  بــالــشــركــة 

الكبير في تحقيق إنجازات الشركة.

العقاري  التطوير  جمعية  رئيس  ثمن 
توجيهات  هجرس  عــارف  البحرينية 
ــوزراء  ــ ال الــعــهــد رئــيــس مجلس  ولـــي 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن حمد آل خليفة، بزيادة المنتفعين 
لبرنامج مزايا للعام 2022 بواقع 500 
هــذا  الــعــدد  ليصل  إضــافــي  مستفيد 

العام إلى 2500 منتفع.
كما أشاد بتكليف سموه وزارة اإلسكان 
والتخطيط العمراني بطرح مزيد من 
ستفتح  والتي  التمويلية،  الخيارات 
آفاق واسعة لتشجيع المطورين على 
بما  السكنية  الوحدات  بناء مزيد من 
الحكومة  رسالة  تحقيق  في  يساهم 

امــتــالك  الــمــواطــنــيــن مــن  فــي تمكين 
سكن مالئم للجميع. 

توجيهات صاحب  إن  وقــال هجرس 
الوطن  األول  هدفها  الملكي  السمو 
الحكمة  عــلــى  وتــرتــكــز  والـــمـــواطـــن، 
وتجاوزها،  التحديات  مواجهة  فــي 
مؤكدا أن صاحب السمو الملكي همه 
للبحرين  مشرق  مستقبل  بناء  األول 
الـــوزراء  مجلس  نجد  لهذا  وأبنائها، 
يــعــطــي أولـــويـــة لــلــمــواطــنــيــن وجــذب 
تساهم  التي  النوعية  االســتــثــمــارات 
ــة  ــة االقــتــصــادي ــ ــرؤي ــ فـــي تــحــقــيــق ال
2030 التي تقوم على 3 مبادئ وهي 

االستدامة، والتنافسية، والعدالة.
صاحب  توجيهات  أن  هجرس  وأكــد 
ــــي الــعــهــد رئــيــس  الــســمــو الــمــلــكــي ول

الوزراء بزيادة المنتفعين من برنامج 
القطاع  تحفيز  فــي  سيساهم  مــزايــا 
الماليين  مــئــات  عــلــى ضــخ  الــخــاص 
مــن الــدنــانــيــر لــبــنــاء وحــــدات سكنية 
سيحرك  ما  وهو  للمواطنين،  موجهة 
مرتبطة  أخـــرى  اقتصادية  قطاعات 
الــمــقــاوالت،  مــثــل:  الــعــقــاري  بالقطاع 
األلمنيوم،  الخرسانة،  البناء،  أدوات 
األدوات الكهربائية، الديكور والجبس 
والصباغة، مواد األرضيات والدهانات 
ــســجــاد والــمــفــروشــات، الــنــجــارة،  وال
مثل  األخـــرى  الهندسية  والصناعات 
ــى جـــانـــب الــكــثــيــر من  ــ الــمــكــيــفــات إل
بالعمران كقطاع  المرتبطة  الصناعات 

النقل والخدمات اللوجستية.
قطاع  انتعاش  أن  هجرس  وأضـــاف 

ــاري ســـتـــزدهـــر معه  ــقـ ــعـ الـ الــتــطــويــر 
مترابطة  كسلسلة  األخرى  الصناعات 
مع بعضها بعضا، وبالتالي خلق مزيد 

في  تساهم  التي  العمل  وظــائــف  مــن 
ما  وهــو  المعيشة،  مستوى  تحسين 
االقتصادية  أهــدافــهــا  للدولة  يحقق 
ــجــاح  واالجــتــمــاعــيــة إلــــى جـــانـــب إن
سياستها االقتصادية المتبعة، وكذلك 
ــام. وهـــذا  دفـــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة لـــألمـ
سيجعل آالف الشركات والمؤسسات 
ــنــمــو  فــــي الــــســــوق تــســتــفــيــد مــــن ال
إلى  يــؤدي  ما  وازدهـــاره،  االقتصادي 
وشرايين  عـــروق  فــي  النقود  دوران 
االقـــتـــصـــاد، وبـــالـــتـــالـــي تــنــتــعــش كل 
التوازن  إعــادة  خــالل  من  القطاعات 

بين العرض الكلي والطلب الكلي.
ــعــقــاري أن  وذكـــر رئــيــس الــتــطــويــر ال
رفـــع عـــدد الــمــنــتــفــعــيــن فـــي بــرنــامــج 
سيضيف  منتفع،   2500 إلـــى  مــزايــا 

ــعــقــاري  ــتــطــويــر ال ــقــطــاع ال ــال ل ــمـ أعـ
السكني بنحو 300 مليون دينار، عند 
ــوحــدات  احــتــســاب مــتــوســط ســعــر ال
وهو  دينار،  ألف   120 بنحو  العقارية 
للشركات  واســعــة  آفــاقــا  سيفتح  مــا 
الحصول  في  والمتوسطة  الصغيرة 
على عقود مجزية تساعدها لالنتقال 
إلى  كورونا  من  التعافي  مرحلة  من 
ــتــوســع، مــؤكــدا أن  مــرحــلــة الــنــمــو وال
يعتبر  البحرين  في  العقاري  القطاع 
مــن أفــضــل الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
لــرؤوس  واستيعابا  حيوية  واألكــثــر 
األموال الباحثة عن اقتناص الفرص، 
بالفرص  تعج  البحرين  مملكة  إن  إذ 
ــنــوعــيــة فـــي قــطــاع  االســتــثــمــاريــة ال

التطوير العقاري.

جمعية التطوير العقاري البحرينية

“التكافل” و“اتحاد النقابات” يوقعان تفاهمات لتأمين األفراد وتغطيات خاصة للعمال

“أسري” تناقش متابعة قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة ومستجدات األداء

رئيس “التطوير العقاري”: التوجيهات بزيادة المنتفعين من “مزايا” تحفز القطاع الخاص

الشركة تتيح لعمالئها مجموعة واسعة من الخدمات عبر تطبيق الهواتف النقالة

استعرضت تطورات مشروع تخطيط الموارد المؤسسية وأنشطة الشركة المختلفة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء همه األول بناء مستقبل مشرق للبحرين وأبنائها

بــلــغــت قــيــمــة عــمــلــيــات نـــقـــاط الــبــيــع 
فــي مملكة  اإللــكــتــرونــيــة  والــتــجــارة 
 71.1 الماضي  األسبوع  في  البحرين 
مليون دينار، مسجلة تراجًعا مقداره 
 %  7.6 نسبته  ما  ديــنــار،  مليون   5.9
األسبوع  في  دينار  مليون   77 مقابل 

قبل الماضي.
 50.5 الالتالمسية  العمليات  وشكلت 
نقاط  عمليات  قيمة  إجمالي  مــن   %
ــيــة في  ــكــتــرون ــارة اإلل ــتـــجـ ــبــيــع والـ ال
األسبوع الماضي، و29.3 % لعمليات 

التجارة اإللكترونية.
ــوذت بـــطـــاقـــات االئـــتـــمـــان  ــحــ ــ ــت واســ
 %  43.8 نسبته  مــا  على  البحرينية 
تم  التي  العمليات  قيمة  إجمالي  من 
تنفيذها في األسبوع الماضي بالفترة 
ــاءت  وجــ يــونــيــو.  و25   19 بــيــن  ــا  مـ
بالمرتبة  البحرينية  الخصم  بطاقات 
عــلــى 36.2 %  مــســتــحــوذة  الــثــانــيــة 

الــقــيــمــة، ثــالــًثــا بطاقات  مــن إجــمــالــي 
 12.6 بنسبة  البحرينية  غير  االئتمان 
الــخــصــم غير  بــطــاقــات  ــًرا  ــيـ %، وأخـ

البحرينية بنسبة 7.4 %.
ــاط الــبــيــع  ــقـ ــيــات نـ ــل ــاوزت عــم ــ ــجـ ــ وتـ
األسبوع  فــي  اإللكترونية  والــتــجــارة 
مسجلة  عملية،  مليون   3.2 الماضي 
نحو  مــقــابــل   %  1.6 نسبته  تــراجــًعــا 
األســبــوع  فـــي  عــمــلــيــة  مــلــيــون   3.25
قــبــل الـــمـــاضـــي. وشــكــلــت الــعــمــلــيــات 
الالتالمسية 75.7 % من إجمالي عدد 
التجارة  لعمليات   % و12  العمليات، 

اإللكترونية.

ــقــطــاعــات مـــن حيث  وكـــانـــت أهـــم ال
القيمة في األسبوع الماضي، كالتالي: 
الحكومية  الخدمات  قطاع  أوال  جاء 
الذي تراجع اإلنفاق عليه بنسبة 24.5 
ثانًيا  الماضي،  قبل  األســبــوع  عن   %
الصرف  تراجع  الــذي  المطاعم  قطاع 
قــطــاع  ــا  ــًث ــال ث  ،% 4.3 بــنــســبــة  عــلــيــه 
ــواق الــســوبــرمــاركــت الـــذي ارتــفــع  أســ
اإلنفاق عليه بنسبة 3 %، رابًعا قطاع 
المالبس واألحذية الذي ارتفع اإلنفاق 
قطاع  وأخــيــًرا   ،%  4.9 بنسبة  عليه 
ــذي ارتـــفـــع اإلنـــفـــاق عليه  ــ الــصــحــة ال

بنسبة 0.5 %.

قيمة مبيعات التجارة اإللكترونية في أسبوع
4.3 % تراجع الصرف على المطاعم... ارتفاع اإلنفاق بالسوبرماركت 3 %
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أمل الحامد

71.1
مليون دينار

عارف هجرس

ارتفاع اإلنفاق 
 على قطاع 

 الصحة بنسبة
% 0.5

تراجع اإلنفاق على 
قطاع الخدمات 

الحكومية بنسبة 
% 24.5
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للمالحظات واالقتراحات
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للتكنولوجيا  الــبــحــَريــن  خليج  أعــلــن 
توقيع  عــن  َريـــن،  ومنصة   ، الــمــالــيــة، 
مواصلة  إلــى  تهدف  شراكة  اتفاقية 
المشفرة،  األصــول  قطاع  في  النجاح 
ــم مــســتــقــبــل  ــ ــق دعـ ــريـ ــك عــــن طـ ــ ــ وذل

التمويل في المنطقة.
المبادرات  وسيتم إطالق سلسلة من 
ــك فــعــالــيــة عـــن الــعــمــالت  ويــشــمــل ذلـ

المقبل،  أغسطس  شهر  في  المشفرة 
تعليمية،  عــمــل  ورش  ــــى  إل إضـــافـــة 
ــيــات مــتــاحــة  ــفــعــال حــيــث ســتــكــون ال
لجميع المهتمين بمجال البلوك تشين 

)Blockchain( والعمالت المشفرة. 
المؤسس  ــو،  و صــرح جــوزيــف داالغــ
“نتشارك  بالقول:  َريــن،  في  المشارك 
البحرين  في رؤية موحدة مع خليج 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــالـــيـــة، وســتــعــمــل 
منطقة  دفع  على  المستمرة  شراكتنا 
الشرق األوسط نحو اقتصاد العمالت 
ــمــشــفــرة الـــجـــديـــد. ســيــمــكــنــنــا هــذا  ال
دور  لعب  في  االستمرار  من  التعاون 
الهائلة  باإلمكانات  الوعي  زيــادة  في 
للعمالت المشفرة لتغيير التمويل على 

مستوى العالم”. 

ــدر ســاتــر، الرئيس  مــن جــانــبــه، قــال ب
التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا 
على  الشراكة  هــذه  ستعمل   “ المالية 
تمكين َرين من الوصول إلى مجموعة 
ــفــرص، مــمــا ســيــعــزز من  كــبــيــرة مــن ال
تداول  منصات  من  كواحدة  مكانتها 
الشرق  في  الرائدة  الرقمية  العمالت 

األوسط”. 

“َرين” تبرم شراكة تأسيسية مع “خليج التكنولوجيا المالية” لتوفير الفرص اإلقليمية والعالمية
االتفاقية تهدف إلى مواصلة النجاح في قطاع األصول المشفرة
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الــصــنــاعــة  وزارة  وكـــيـــل  افــتــتــحــت 
والــتــجــارة، إيــمــان أحــمــد الــدوســري، 
باإلنابة عن وزير الصناعة والتجارة، 
زايد بن راشد الزياني، أحدث فروع 
محالت الحواج بمجمع وادي السيل 
بالرفاع، بحضور رئيس مجلس إدارة 
الحواج  عبدالوهاب  يوسف  شركة 
رئيس  ونائب  الحواج  يوسف  جواد 
الحواج  عبدالوهاب  اإلدارة  مجلس 
وأعضاء  السفراء  من  عدد  بحضور 
من  ومجموعة  الدبلوماسي  السلك 
المسؤولين  وكــبــار  األعــمــال  رجـــال 

والمعنيين. 
ــارت  ــ وخــــــالل حـــفـــل االفـــتـــتـــاح أشـ
مبادرات  إلى  الدوسري  أحمد  ايمان 
ــا  ــه ــامــات مــجــمــوعــة الــــحــــواج وإســه
الــمــســتــمــرة فـــي تــطــويــر االقــتــصــاد 
المحلي، مؤكدًة في ذات السياق أن 

القطاع الخاص البحريني يعد شريًكا 
ا في نهضة اإلقتصاد الوطني  رئيسيًّ
بكافة  تعمل  الــوزارة  أن  كما  ونموه، 
المعنية  الجهات  وبمشاركة  السبل 
التسهيالت  من  المزيد  تقديم  على 
لضمان انسيابية إقامة االستثمارات 
األمــر  الــعــالــمــيــة،  أو  المحلية  ــواء  سـ
ــــذي ســيــصــب فــي نــهــايــة الــمــطــاف  ال

في صالح االقتصاد الوطني بصورة 
الكبيرة  بالمساهمات  مشيدة  عامة، 
ــقــائــمــة بين  ــمــمــيــزة ال ــة ال ــراكـ ــشـ والـ
ــقــطــاع الـــخـــاص والــحــكــومــة، من  ال
االقتصادية  المشاريع  تنفيذ  حيث 
المضافة  الــقــيــمــة  ذات  والــتــجــاريــة 

لالقتصاد الوطني. 
الصناعة  وزارة  وكيل  قامت  بعدها، 

الجديد  الفرع  في  بجولة  والتجارة 
لمحالت الحواج الذي يضم مجموعة 
واســعــة مــن األســمــاء الــعــالــمــيــة في 
عـــالـــم الـــعـــطـــور واإلكــــســــســــوارات 
المنزلية  والـــمـــواد  واإللــكــتــرونــيــات 
وغيرها والذي يشكل إضافة جديدة 
مجمع  فــي  الــتــســوق  مجموعة  إلـــى 

وادي السيل بالرفاع.

وكيل “الصناعة” تدشن أحدث فروع “الحواج” بمجمع وادي السيل
أشادت بمبادرات المجموعة وإسهاماتها المستمرة في تطوير االقتصاد المحلي

ــواج ظهر  ــحـ افــتــتــحــت مــجــمــوعــة الـ
اإلثــنــيــن 27 يــونــيــو، تــحــت رعــايــة 
بنت  ثاجبة  الشيخة  سمو  وحــضــور 
أحــدث  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
في  الــســيــل  وادي  بمجمع  فــروعــهــا 
ــالل حـــفـــل ضــم  ــ ــك خـ ــ ــ ــاع، وذل ــ ــرفـ ــ الـ
مجموعة كبيرة من سيدات األعمال 
والدبلوماسيين،  السفراء  وزوجــات 
ــم حــــرم  ــهـ ــالـ ــبـ ــقـ ــتـ وكـــــانـــــت فـــــي اسـ
أمـــل منصور،  ــحــواج  ال عــبــدالــوهــاب 
حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم 
لحضور سمو الشيخة ثاجبة للفعالية. 

كبيًرا  عدًدا  الجديد  الفرع  ويحتضن 
تتوافر  الــتــي  العالمية  الــعــطــور  مــن 
بمنطقة  األولــــــى  ولـــلـــمـــرة  ـــا  حـــصـــريًّ

الرفاع. 
ــة  ــاجــب ــيـــخـــة ث ــت ســـمـــو الـــشـ ــ ــامـ ــ وقـ
وأبدت  الفرع،  داخل  تفقدية  بجولة 
إعجابها بمجموعة الماركات العالمية 
عــلــى مجموعة  الــمــعــروضــة، وأثــنــت 
ــدة تــمــيــزهــا الـــدائـــم  ــؤكـ ــواج، مـ ــحــ ــ ال
اختيار  في  والرقي  والدقة  بالجودة 

معروضاتها في جميع الفروع. 
وفـــي الــخــتــام، قـــّدم الـــحـــواج هدية 
تذكارية لسمو الشيخة ثاجبة تقديرا 
من المجموعة على حضورها الكريم.

“الحواج” بمجمع وادي السيل يحتضن مجموعة واسعة من العطور العالمية
الفعالية الصباحية برعاية سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان

والتجارة  الصناعة  وزارة  من  كالً  وقعت 
انطالًقا  الفضاء،  لعلوم  الوطنية  والهيئة 
2022-( الصناعة  استراتيجية قطاع  من 
القطاع  لــتــطــويــر  تسعى  ــتــي  وال  )2026
وصــــواًل لــصــنــاعــة مــتــطــورة ومــســتــدامــة 
ــادرات مــبــتــكــرة ومــتــقــدمــة،  ــبـ ركــيــزتــهــا مـ
التعاون  تعزيز  إلى  تهدف  تفاهم  مذكرة 
وبــنــاء  الــخــبــرات  لــتــبــادل  الجهتين  بــيــن 
ــــى خــلــق فــرص  الــــقــــدرات، بـــاإلضـــافـــة إل
االستفادة  تعظيم  لغرض  للتعاون  أخرى 

المتبادلة بين الطرفين. 
الصناعة  وزارة  المذكرة من جانب  وقع   
الــدوســري وكيل  والــتــجــارة إيــمــان أحمد 
الوزارة، ومن جانب الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء محمد إبراهيم العسيري الرئيس 
أعضاء  بحضور  وذلــك  للهيئة،  التنفيذي 
ــقــائــم عــلــى تــنــفــيــذ بــنــود  فــريــق الــعــمــل ال

المذكرة ونخبة من المسؤولين بالجهتين.
أحمد  إيــمــان  صرحت  المناسبة،  وبــهــذه 
الجهود  الشراكة  هذه  “تتّوج  الدوسري: 
والتجارة  الصناعة  وزارة  تبذلها  الــتــي 
زايــد  والــتــجــارة،  الصناعة  وزيــر  برئاسة 
المبادرات  تنفيذ  في  الزياني،  راشــد  بن 
قطاع  استراتيجية  تحت  تــنــدرج  الــلــي 
تم  والـــتـــي   )2022-2026( ــاعــة  ــصــن ال
االقتصادي  التعافي  خطة  في  تضمينها 
واســع  بنطاق  المملكة  قطاعات  لتنمية 
شاملة  اقتصادية  تنمية  لتحقيق  األبعاد 
وفـــًقـــا لـــرؤيـــة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
حكومة  “إّن  وأتــبــعــت  الــمــعــظــم”.  ــبــالد  ال
السمو  صاحب  برئاسة  البحرين  مملكة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تدعم 

البناء  بما يشجع مسيرة  الصناعة  قطاع 
والتطوير في المملكة، ويساهم في خلق 
بأن  وأضافت  للمواطنين”.  نوعية  فرص 
اليوم  تسعى  والتجارة  الصناعة  وزارة 
لعلوم  الــوطــنــيــة  الهيئة  مــع  وبــالــتــعــاون 
المبادرة  هذه  تنفيذ  على  العمل  الفضاء 
الــمــبــتــكــرة ضــمــن مــحــور االســتــثــمــار في 
عمليات  كــفــاءة  لــزيــادة  التحتية  البنية 
ــمــنــاطــق  ــة عـــلـــى ال ــ ــاب ــرقــ ــ ــتــفــتــيــش وال ال
الذكاء  تكنولوجيا  باستخدام  الصناعية 
االصطناعي في تحليل الصور الملتقطة 
التقنيات  وباستخدام  الصناعية  باألقمار 

الحديثة.
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  من جانبه، قال 
إبراهيم  محمد  الفضاء،  لعلوم  الوطنية 
مع  متفقة  المذكرة  هذه  “تأتي  العسيري 
لسيدي  الــســامــيــة  الملكية  الــتــوجــيــهــات 

المعظم  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حــفــظــه هللا ورعــــاه والــداعــيــة القــتــراح 
لتحقيق  والمبادرات  األفكار  من  المزيد 

لبلوغ  األبــعــاد  شاملة  اقتصادية  تنمية 
خصوًصا  الــمــســتــدامــة  التنمية  ــداف  أهــ
المستقبل،  الصناعة وعلوم  في مجاالت 

بين  المنشود  التكامل  تحقق  أنــهــا  كما 
الجهات الحكومية بما يتفق وتوجيهات 
الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب 
رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
الـــــــوزراء حــفــظــه هللا ورعــــــاه. إن هــذه 
القائم  التعاون  لتؤطر  جــاءت  المذكرة 
إلطــالق  األســـاس  وتــضــع  الجانبين  بين 
ــادرات الــمــتــعــلــقــة  ــ ــب ــ ــم ــ مــجــمــوعــة مــــن ال
لدعم  الفضائية  التطبيقات  باستغالل 
في  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  جــهــود 
ــعــســيــري: “إن  عـــدة مـــجـــاالت.” وأكــــد ال
حريصة  الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 
عــلــى تــوظــيــف كــافــة امــكــانــيــتــهــا لــدعــم 
يسهم  بما  الحكومية  الجهات  مختلف 
في دعم الجهود لتحقيق أهداف التنمية 
الشاملة والمستدامة واالرتقاء بمستوى 

الخدمات المقدمة للمستفيدين”.

تفاهمات بين “الصناعة” و ”الفضاء” لزيادة كفاءة عمليات الرقابة بالمناطق الصناعية
باستخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في تحليل الصور الملتقطة باألقمار الصناعية

هبة محسن



@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 03:17 - الظهر: 11:42 - العصر: 03:07  

المغرب: 06:35 - العشاء: 08:04

رئيس جمعية المصارف: وقف تأجيل 
األقساط جاء بفضل تحسن االقتصاد

البحرين سخية بإطالق حزمة الدعم لمواجهة تداعيات الجائحة

قـــال رئيـــس جمعيـــة المصـــارف فـــي البحريـــن عدنان يوســـف إن 
التعميم الذي أصدره مصرف البحرين المركزي، أمس، بشأن وقف 
برنامـــج تأجيل األقســـاط بحلول 30 يونيـــو 2022، كان برغبة من 

البنوك العاملة في المملكة وبعد التشاور معها. 
وعن ســـبب وقـــف فترة تمديـــد تأجيل األقســـاط التـــي بدأت في 
االقتصـــاد  إن  االقتصـــادي”  “البـــاد  لــــ  يوســـف  رد   2020 مـــارس 
البحرينـــي يتحســـن وإن جميـــع المؤشـــرات تبشـــر بخيـــر. واعتبر 
يوســـف أن الحكومة البحرينية تعاملت بســـخاء عبر حزمة الدعم 
الكبيـــرة التـــي كان لها األثـــر اإليجابي الكبير فـــي االقتصاد، حيث 
تعـــد الفتـــرة التي تـــم فيها تأجيل اإلقســـاط طويلـــة وكافية جدا.  
وبخصـــوص تعامل البنوك مع األفراد أو المؤسســـات التي ما تزال 
فـــي وضـــع تعثر، أكـــد رئيس جمعية مصـــارف البحريـــن أن البنوك 
لديهـــا آليات للتعامل فيمـــا يتعلق بإعادة هيكلة القروض بحســـب 

كل حالة على حده.
وقلـــل من احتمال وجود حاالت تعثـــر كبيرة، خصوصا مع مرحلة 
التعافي االقتصادي والمؤشرات االقتصادية اإليجابية المختلفة. 

وكان نائـــب محافظ مصـــرف البحرين المركزي الشـــيخ 
ســـلمان بن عيســـى آل خليفة، قد أصـــدر تعميما أمس 

للبنـــوك التجاريـــة بإيقـــاف برنامج تأجيل األقســـاط 
بحلول 30 يونيو 2022.

وذكـــر المصـــرف فـــي تعميمه، أنـــه اطلع على 
توصية جمعية مصارف البحرين بشـــأن ذلك 
ووافق عليها. وأكد المصرف استمراره في 
حـــث البنوك على تقييم احتياجات العماء 
فيما يتعلق بإعـــادة جدولة أو إعادة هيكلة 

تسهيات القروض.
للبنـــوك  عميـــل  ألـــف   78 نحـــو  أن  إلـــى  يشـــار 

البحرينيـــة التجارية طلبوا تأجيـــل قروضهم في 
فتـــرة التأجيل الخامســـة، التي بدأت منـــذ يناير 2022 

وحتى يونيو من نفس العام.
وبلـــغ إجمالـــي رصيـــد القـــروض المؤجلة علـــى األفراد فـــي الفترة 
الخامســـة نحـــو 3.1 مليار دينـــار، إذ بلغت فيها حصـــة العماء من 
األفراد نحو 1.8 مليار دينار في حين بلغت قروض الشركات نحو 

1.2 مليار دينار.
وتشكل القروض المؤجلة على األفراد والشركات في الستة أشهر 

األخيـــرة نحـــو 26.3 % من إجمالي قيمـــة القروض لدى المصارف 
التجارية العاملة في المملكة.

وبلـــغ إجمالـــي قيمة األقســـاط المؤجلـــة نحو 388.5 مليـــون دينار 
كان نصيـــب األفـــراد منها 140 مليون دينار فـــي حين كان نصيب 

الشركات نحو 248 مليون دينار.

عدنان يوسف

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلزام شركة بدفع 3 آالف دينار 
قيمة إعالناتها بصحيفة محلية

ألزمت المحكمة الصغرى المدنية وأيدتها محكمة االستئناف التجارية، شركة والشركاء فيها بدفع مبلغ 
3340 دينارا إلى لصحيفة محلية نظير قيمة تصميم ونشر إعانات في الصفحات المطبوعة. 

قيمة  ســداد  عن  عليها  المدعى  الشركة  امتناع  في  النزاع  “يتلخص  العجوز  حسن  المحامي  وقــال 
تصميم ونشر اإلعانات في صحيفة محلية بقيمة 3340 دينارا، وعليه أقامت الصحيفة دعواها ضد 
الشركة والشركاء فيها والذين أنكروا تعاملهم مع الصحيفة وزعموا بأن الشركة المنشور لمصلحتها 

اإلعانات هي شركة أخرى مختلفة عن الشركة المدعى عليها.
اإلعانات  بــأن  عليها  المدعى  الشركة  زعــم  صحة  عــدم  اتضح  االستشاري  الخبير  تقرير  ورود  وحين 
المنشورة لم تكن لصالحها حيث أثبت الخبير في تقريره أنه ال توجد أي شركة أو مؤسسة 
المدعى عليها. كما  الشركة  التجاري تحمل ذات اسم  السجل  تجارية أخرى مسجلة في 
أثبت الخبير بأن أحد الشركاء قد ورد اسمه في اإلعانات المنشورة إلى جانب الشركة 
المدعى عليها وأنه لم يتضح حسب البحث في السجل التجاري بأن لديه شركة أخرى.
على  المنشورة  اإلعانات  بقيمة  فيها  والشركاء  الشركة  المحكمة ضد  وقد حكمت 
بأن  للمحكمة  ثبّت  حيث  مــحــدودة،  مسؤولية  ذات  هــي  الشركة  أن  مــن  الــرغــم 
الشركة حالتها ملغية مع عدم استيفاء شروط اإللغاء وكان الشركاء لم يتخذوا 
غير  حقوق  يحفظ  بما  القانون  رسمه  لما  وفــًقــا  والتصفية  الحل  ــراءات  إجـ
الذي ثبت معه مسؤولية الشركاء في أموالهما  المتعاملين مع الشركة، األمر 

الخاصة عن االمتناع عن سداد المبلغ المستحق للصحيفة. 
كما أيدت محكمة االستئناف الحكم المذكور لألسباب ذاتها.

هبة محسن

28 يونيو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD  1.1

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 $  0.835

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD  0.083

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD  0.479

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $  0.276

إنوفست
INOVEST $  0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD  0.615

النفط يرتفع لليوم الثالث وبرنت قرب 117 دوالرا للبرميل
ارتفعـــت أســـعار النفـــط للجلســـة الثالثـــة علـــى التوالـــي أمـــس 
الثاثاء، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدد المعروض، 
والضغـــوط المتزايدة على إمـــدادات النفط قبيل اجتماع “أوبك 
بلـــس” غدا الخميس، علما أن أســـعار النفـــط ارتفعت نحو 50 % 

منذ بداية هذا العام.
وقفـــزت العقـــود اآلجلة لخام برنـــت 1.9 دوالر للبرميـــل، أو 1.7 
%، إلـــى 116.99 دوالر للبرميـــل بعـــد زيـــادة بنســـبة 1.7 % في 

الجلسة السابقة.
وارتفع ســـعر خام غرب تكســـاس الوســـيط األميركي 1.8 دوالر 
للبرميـــل، أو 1.6 %، إلـــى 111.36 دوالر للبرميـــل، ليضيـــف إلى 

مكاسب بنسبة 1.8 % حققها في الجلسة السابقة.
يشـــار إلـــى أن “أوبـــك بلـــس”، وافقـــت على زيـــادة إنتـــاج النفط 
بمقدار 648 ألف برميل يومًيا في شـــهر يوليو، وبالوتيرة نفسها 

خال أغسطس، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل.

66 ألـف خـط نقـال جديـد بالربـع األول 2022

ارتفعت اشتراكات الهاتف النقال في البحرين 
خال العام الجاري بحســـب احصائيات هيئة 

تنظيم االتصاالت.
وأظهـــرت األرقـــام ارتفاع اشـــتراكات الهاتف 
النقال )الخطوط( لتبلغ 1,990,167 اشـــتراكا 
بنهايـــة الربـــع األول 2022 بزيادة بلغت 66.7 
ألـــف خـــط جديد مقارنة مع الربـــع األخير من 

العام 2021.
وبلغـــت نســـبة النفـــاذ فـــي خدمـــات الهاتـــف 

النقـــال والتـــي تقيس نســـبة خطـــوط الهاتف 
النقال إلى إجمالي عدد السكان نحو 127 %.
وما تزال االشـــتراكات مســـبقة الدفع تشـــكل 
النسبة األكبر من خطوط الهاتف النقال بعدد 
1.34 مليـــون خـــط، فـــي حين بلغـــت خطوط 
الهاتـــف الحقة الدفـــع أو نظـــام الفواتير نحو 
عـــدد  تراجـــع  واســـتمر  مشـــترك.  ألـــف   640
المكالمـــات الصـــادرة عبـــر الهواتـــف المتنقلـــة 
 2022 األول  الربـــع  فـــي  دقيقـــة   192 لتبلـــغ 

مقارنة مع 227 دقيقة قبل ذلك بالعام.
وعلـــى عكـــس قطـــاع الهواتف النقالة، تشـــير 

البيانـــات إلـــى انخفاض طفيف فـــي خطوط 
الهاتف الثابت والتي بلغت فيه االشـــتراكات 
نحو 225 ألف اشتراك، حيث انخفضت نسبة 
النفـــاذ في هـــذه الخدمة لتبلـــغ 14 % مقارنة 

مع 15 % في السابق.
وفيمـــا يتعلق باشـــتراكات البرودباند الثابت، 
فقد أظهـــرت األرقام ارتفاع عدد اشـــتراكات 
اشـــتراك  آالف   3 بنحـــو  الثابـــت  البرودبانـــد 
جديـــد ليبلـــغ إجمالي االشـــتراكات مـــع نهاية 
الربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري نحـــو 165.8 

مليون اشتراك.

علي الفردان

علي الفردان

المحامي حسن العجوز


