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تفضـــل ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفة، ورئيس جمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســـي، أمـــس، 
بمطـــار  المســـافرين  مبنـــى  بافتتـــاح 
البحرين الدولـــي الجديد، بحضور ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة.

وتفضـــل جالة الملك المعظم والرئيس 
عبدالفتاح السيســـي بإزاحة الستار عن 
اللوحة التذكاريـــة إيذانا بافتتاح مطار 
البحريـــن الدولـــي. عقـــب ذلـــك ُقدمـــت 
لجالـــة الملـــك المعظـــم وضيـــف الباد 
الكريم وسمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء هدايا تذكارية بهذه المناسبة. 

ثـــم قام جالة الملـــك المعظم والرئيس 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وســـمو  المصـــري 
مجلس الـــوزراء بجولة في مبنى صالة 
المغـــادرة، اطلعوا خالهـــا على المرافق 
المختلفة التي ُزودت بأحدث التقنيات 
وجميـــع  المســـافرين  وراحـــة  لخدمـــة 

شركات الطيران اإلقليمية والعالمية.
أعـــرب  االفتتـــاح،  حفـــل  ختـــام  وفـــي 
صاحـــب الجالـــة ملـــك البـــاد المعظـــم 

عن ســـعادته وسروره بمشاركة الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي فـــي افتتاح مطار 

البحرين الدولي الجديد.
وأكـــد جالتـــه أن المشـــاركة األخويـــة 
الوثيقـــة  العاقـــات  إطـــار  فـــي  تأتـــي 
البلديـــن  بيـــن  تجمـــع  التـــي  والطيبـــة 
مختلـــف  فـــي  الشـــقيقين  والشـــعبين 
المجـــاالت، مؤكـــدا جالتـــه أن مطـــار 
البحريـــن الدولـــي الجديـــد يعـــزز مـــن 

مكانة المملكـــة كمركز إقليمي وعالمي 
الطيـــران ويربطهـــا  فـــي قطـــاع  رائـــد 
بالعديـــد مـــن الوجهـــات حـــول العالـــم 
الوطنـــي.  ويدعـــم مســـيرة االقتصـــاد 
الدؤوبـــة  بالجهـــود  جالتـــه  وأشـــاد 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي خدمـــة 
التنمويـــة  نهضتـــه  وتعزيـــز  الوطـــن 
الحديثـــة علـــى الصعـــد كافـــة، ودعـــم 

ســـموه ومتابعتـــه الحثيثـــة فـــي إنجاز 
هذا الصرح التنمـــوي الكبير في قطاع 
الطيـــران والقطـــاع اللوجســـتي. وأكد 
جالتـــه أن جهـــود التنمية تســـير وفق 
جديـــدة  آفـــاق  نحـــو  مســـتقبلية  رؤيـــة 
مـــن اإلنجـــاز والبنـــاء على مـــا تحقق من 
أجل المســـتقبل الواعد الـــذي نتطلع إليه 
وننشده، من أجل تطور وازدهار البحرين 

ورفعة شعبها العزيز.

جاللته والرئيس المصري يفتتحان مبنى المسافرين الجديد... الملك المعظم:

جهود التنمية تسيـر وفـق رؤيـة مستقبليـة نحـو آفـاق جديـدة مـن اإلنجــاز والبنـــاء
المطار الجديد يعزز مكانة البحرين في الطيران ويدعم االقتصاد الوطني
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وقعـــت مملكـــة البحريـــن وجمهورية مصـــر العربية الشـــقيقة 10 اتفاقات 
ومذكـــرات تفاهـــم وبرامـــج تنفيذيـــة مشـــتركة فـــي مجـــاالت االقتصاد، 
والعلـــوم والتكنولوجيـــا، والقانـــون والقضـــاء، واللوجســـتيات، والتنميـــة 
الحضرية، والتجارة واالستثمار، إضافة إلى السياحة، والتربية والتعليم، 
والبيئـــة. وتـــم توقيـــع الشـــراكات الثنائية بحضـــور عاهل البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس جمهورية 
مصـــر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، وولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في قصر 

الصخير، أثناء زيارة الرئيس المصري إلى مملكة البحرين.

توقيع 10 اتفاقات ومذكرات 
تفاهم بين البحرين ومصر
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الملك المعظم عقد اجتماعا ثنائيا مع السيسي جاللة الملك المعظم يأمر بصرف كسوة عيد األضحى لألرامل واأليتام
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المنامة - بنا أصدر ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر جاللته السامي بصرف كسوة عيد األضحى المبارك لجميع األرامل واأليتام 
المســجلين لدى المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية، وكلف جاللته المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية برئاســة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية 

وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بأن تتولى مهمة اإلشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين.

وبهـــذه المناســـبة، رفـــع ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام  صاحب 
الجالة الملـــك المعظم بمناســـبة عيد 
األضحـــى المبـــارك، داعيـــا المولـــى عز 
وجـــل أن يمـــن علـــى جالتـــه بموفور 
الصحة والعافية وأن يحفظ البحرين 

وأهلها في عز جالته بكل خير.

وثمـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
الكبيـــر  األبـــوي  االهتمـــام  خليفـــة  آل 
والمتواصـــل الذي يوليـــه جالة الملك 
الملكيـــة  المؤسســـة  ألســـر  المعظـــم 
وحرص جالته على مشاركتهم فرحة 
إلـــى  المناســـبات،  ومختلـــف  األعيـــاد 
جانـــب توجيهـــات جالته المســـتمرة 
بتوفير جميع أشكال الرعاية المتميزة 

لألســـر بما يضمن للجميع حياة كريمة 
ومستقرة.

العـــام  األميـــن  تقـــدم  جانبـــه،  مـــن 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
التهانـــي  بخالـــص  الســـيد  مصطفـــى 
والتبريكات إلى صاحب الجالة الملك 
المعظم، وإلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بمناسبة عيد األضحى 

المبـــارك، مؤكـــدا حرص جالـــة الملك 
المعظـــم علـــى االهتمـــام بالمواطنيـــن 
فـــي مختلـــف المناســـبات وتوجيهات 
جالتـــه بتوفيـــر جميـــع الخدمات لهم 
فـــي مختلف الظروف، خصوصا أســـر 
المؤسسة الملكية، مشيرا إلى أن هذه 
المكرمـــة الســـنوية لهـــا أثـــر كبير على 

نفوس األيتام واألرامل.



صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  عقـــد 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
رئيـــس  مـــع  ـــا  ثنائيًّ اجتماًعـــا  خليفـــة، 
الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
ولـــي  بحضـــور  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وممثـــل جالة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ 
محمـــد بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 

وذلك في قصر الصخير أمس.
اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــال  وتـــم 
وســـبل  المتميـــزة  األخويـــة  العاقـــات 
تطويـــر أطـــر التعـــاون المشـــترك بيـــن 
مصـــر  وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
العربيـــة في شـــتى المجـــاالت، وتأكيد 
والتنســـيق  التشـــاور  اســـتمرار  أهميـــة 
بما يعـــود بالخيـــر والنفع علـــى البلدين 

والشعبين الشقيقين.
عـــن  المعظـــم  الملـــك  جالـــة  وأعـــرب 
اعتـــزاز مملكـــة البحرين وشـــعبها بهذه 
الزيارة الكريمة للرئيس المصري والتي 
ـــا لمســـار العاقات  ســـتعطي دفًعـــا قويًّ
اإلســـتراتيجية والعمـــل المشـــترك على 
المســـتويات كافة، وأشاد جالته بدور 
مصـــر المحـــوري الفاعـــل فـــي منطقـــة 
الشـــرق األوســـط، ومؤكًدا ما تمثله من 
ركيزة أساسية من ركائز األمن القومي 

العربي واإلقليمي.
فيما جدد الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
شكره وتقديره لصاحب الجالة الملك 
المعظم على مـــا لقيه من كرم الضيافة 
والوفـــادة، مثمًنـــا دور جالته وحرصه 
دائًمـــا على االرتقـــاء بعاقـــات البلدين 
متقدمـــة،  مســـتويات  إلـــى  الوطيـــدة 
متمّنًيـــا لشـــعب البحريـــن الكريم مزيدا 
من التقدم والنماء تحت قيادة جالته.
كمـــا تطـــّرق اللقاء إلى بحـــث األوضاع 

المستجدة في المنطقة العربية بجانب 
عدد من القضايا والتطورات اإلقليمية 

والدولية موضع االهتمام المشترك.
الجالـــة  صاحـــب  وبحضـــور  هـــذا، 
والرئيـــس المصري وولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  األميـــر ســـلمان 
جرى التوقيع على عـــدد من االتفاقات 
البلديـــن  بيـــن  التفاهـــم  ومذكـــرات 

الشقيقين وهي كالتالي:

- اتفـــاق بيـــن حكومة مملكـــة البحرين 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  وحكومـــة 
الحكوميـــة  اللجنـــة  إنشـــاء  بشـــأن 
البحرينيـــة المصرية للتعـــاون التجاري 
واالقتصـــادي والعلمـــي والتكنولوجي، 
وقد وقعه مـــن الجانب البحريني وزير 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
سلمان بن خليفة آل خليفة بينما وقعه 
مـــن الجانـــب المصـــري ســـامح شـــكري 

وزير الخارجية.

صدر أمس األربعاء بيان مشـــترك بمناسبة زيارة رئيس جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، إلى مملكة البحرين، 

في ما يلي نصه:
فـــي إطـــار الروابـــط األخويـــة والتاريخيـــة الراســـخة، والعاقات 
الثنائيـــة المتميزة التي تجمع قيادتي مملكة البحرين، وجمهورية 
مصر العربية وشـــعبيهما الشـــقيقين، وما يربط بينهما من وشائج 
األخـــوة والتاريـــخ المشـــترك والمصيـــر الواحد، وســـعيا لترســـيخ 
التعاون االستراتيجي وتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين في 
مختلف المجاالت ُعقدت جلسة مباحثات رسمية بين ملك الباد 

المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
 ورئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة عبد الفتـــاح السيســـي، حيث 
استعرضا العاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها 
في كافة المجاالت لتعزيز مصالح البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، 
وزيادة وتيرة التعاون االقتصادي آلفاق أرحب لما من شأنه دعم 

المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. 
واطلـــع الجانبـــان على آخر مســـتجدات االســـتثمارات المشـــتركة 
والتبـــادل التجاري بين البلدين الشـــقيقين، معربيـــن عن تطلعهما 
للمزيد من التعاون في المجال المصرفي واالقتصادي والتجاري، 
عبـــر إنشـــاء المنصـــات المشـــتركة لاســـتثمار وتكثيـــف الزيارات 
للوفـــود االقتصادية والتجارية من القطاعيـــن العام والخاص بما 

يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحـــث الجانبـــان تطـــورات األوضـــاع اإلقليميـــة والدوليـــة ذات 
االهتمام المشـــترك، والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وأكدا 
دعمهمـــا للجهود الراميـــة إلى التوصل إلى حلول سياســـية دائمة 
لكافة األزمات في دول المنطقة وإرساء دعائم األمن واالستقرار 
فيها، وتنســـيق الجهود المشـــتركة لمكافحة اإلرهـــاب وتنظيماته 
ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة أخطار األنشـــطة المزعزعة لألمن 

واالستقرار. 
وفيمـــا يخص القضية الفلســـطينية، شـــدد الجانبـــان على ضرورة 
تكثيـــف الجهـــود للتوصـــل إلـــى تســـوية شـــاملة وعادلـــة للنـــزاع 
إلـــى  للعـــودة  حقيقـــي  أفـــق  وإيجـــاد  اإلســـرائيلي،  الفلســـطيني 
مفاوضـــات جـــادة وفاعلـــة لتحقيـــق الســـام، وفًقـــا لمبـــدأ حـــل 
الدولتين، وقرارات الشـــرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السام 
العربيـــة، بمـــا يكفل للشـــعب الفلســـطيني حقـــه في إقامـــة دولته 

المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. 
وفيما يتعلق بملف سد النهضة أعرب ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن دعم مملكة البحرين 
الكامـــل لألمـــن المائي المصري باعتباره جـــزءا ال يتجزأ من األمن 
المائي العربي، وحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها األحادية 
اتصـــااًل باألنهـــار الدولية، وااللتـــزام بقواعد القانـــون الدولي ذات 
الصلة بما من شـــأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشـــأن ملء 
وتشـــغيل سد النهضة اإلثيوبي وضرورة التفاوض بحسن نية مع 
مصر والســـودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن، 

تنفيـــذا للبيـــان الرئاســـي الصـــادر عن مجلـــس األمن في ســـبتمبر 
2021 بمـــا يـــدرأ األضرار الناجمـــة عن هذا المشـــروع على دولتي 
المصـــب ويعـــزز التعاون بين شـــعوب مصـــر والســـودان وإثيوبيا. 
وعبـــر الجانـــب البحريني عن تضامنه الكامل مـــع جمهورية مصر 

العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.
وأكد الجانبان دعمهما للجهود الدولية إليجاد حل سياسي شامل 
لألزمـــة اليمنيـــة، وفـــق المرجعيـــات الدوليـــة المعتمـــدة، ومبادرة 
المملكة العربية السعودية إلنهاء األزمة اليمنية، ودعمهما الكامل 
لمجلـــس القيادة الرئاســـي اليمني ألداء مســـؤولياته الدســـتورية 
لتحقيـــق األمن واالســـتقرار والنمـــاء في اليمن. كمـــا أكدا دعمهما 
التفـــاق الهدنـــة األممية فـــي اليمن ورحبـــا باإلعان عـــن تمديده، 
وثمن الجانب البحريني اســـتجابة مصر لطلـــب الحكومة اليمنية 
الشـــرعية واألمـــم المتحدة بتســـيير رحـــات جوية مباشـــرة بين 
القاهـــرة وصنعـــاء دعًما لتلـــك الهدنة وتخفيًفا للمعاناة اإلنســـانية 

للشعب اليمني الشقيق.
وفـــي الشـــأن الليبـــي، شـــدد الجانبان علـــى ضـــرورة الحفاظ على 
وحدة وسامة األراضي الليبية، وأهمية توصل األشقاء الليبيين 
إلـــى حـــل ليبي/   ليبـــي انطاًقا مـــن الملكية الليبية للتســـوية دون 
أي إمـــاءات أو تدخـــات خارجية وصـــواًل إلى عقـــد االنتخابات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة بالتزامـــن. وثمن الجانـــب البحريني جهود 
مصـــر الراميـــة إلـــى اســـتعادة ليبيـــا ألمنهـــا ووحدتهـــا وســـيادتها 
واســـتضافتها الكريمة ألعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق 

مع األمم المتحدة بما أتاح المجال الحر لألشـــقاء الليبيين لرســـم 
مستقبل بادهم. وأكد الطرفان على أهمية دعم دور المؤسسات 
الليبية واضطاعها بمسؤولياتها، وأشادا في هذا السياق بالجهود 
الوطنية المخلصة واإلجراءات والقرارات الشـــرعية الصادرة عن 
مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشـــريعية المنتخبة والمعبرة 
عـــن تطلعات الشـــعب الليبي الشـــقيق والمنوط بها ســـن القوانين 
ومنـــح الشـــرعية للســـلطة التنفيذيـــة وممارســـة الـــدور الرقابـــي 
عليهـــا بما في ذلـــك قرار البرلمان بتشـــكيل الحكومـــة الليبية في 
فبرايـــر 2022. كما شـــدد الجانبـــان على أهمية البـــدء الفوري في 
تنفيـــذ خروج جميع القـــوات األجنبية والمرتزقة مـــن ليبيا بدون 
استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد تنفيًذا لقراري مجلس 
األمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومســـار برلين 
وجامعة الدول العربية واالتحاد اإلفريقي وآلية دول جوار ليبيا، 
وأعربـــا عن الدعم لجهود اللجنة العســـكرية المشـــتركة 5+5 ذات 
الصلـــة وكذلـــك حفـــظ اتفاق وقـــف إطاق النـــار بما يصـــون أمن 

واستقرار ومقدرات ليبيا.
وأعـــرب الجانبـــان عـــن ترحيبهمـــا بالقمـــة المرتقبـــة التـــي ســـوف 
تســـتضيفها المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة بيـــن قادة دول 
مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربيـــة واألردن ومصر ورئيس 
وزراء العـــراق مع فخامة الرئيس األمريكي جو بايدن، وتطلعهما 
إلـــى التوصل إلى نتائج مثمرة تعزز الشـــراكة االســـتراتيجية بين 

الدول المشاركة والواليات المتحدة األمريكية.

القانونـــي  التعـــاون  بروتوكـــول   -
والقضائـــي، وقـــد وقعه مـــن الجانب 
البحرينـــي وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلسامية واألوقاف نواف المعاودة 
بينمـــا وقعـــه مـــن الجانـــب المصـــري 

سامح شكري وزير الخارجية.
- مذكـــرة تفاهـــم فـــي مجـــال تنمية 
الصـــادرات، وقد وقعها مـــن الجانب 
البحرينـــي وزير الصناعـــة والتجارة 
مـــن  وقعهـــا  بينمـــا  الزيانـــي  زايـــد 
الجانب المصري سامح شكري وزير 

الخارجية.
- مذكـــرة تفاهـــم فـــي مجـــال تنظيم 
المعـــارض، وقـــد وقعها مـــن الجانب 
البحرينـــي وزيـــرة الســـياحة فاطمة 
الصيرفـــي بينمـــا وقعها مـــن الجانب 
وزيـــر  شـــكري  ســـامح  المصـــري 

الخارجية.
- برنامـــج تنفيذي في مجال التربية 
وقـــد   ،2023  -  2022 والتعليـــم 
وقعه مـــن الجانـــب البحرينـــي وزير 
الخارجية عبداللطيف الزياني بينما 
وقعـــه من الجانـــب المصري ســـامح 

شكري وزير الخارجية.
- برنامج تنفيـــذي في مجال حماية 
البيئـــة 2022 - 2024، وقد وقعه من 
الجانـــب البحرينـــي وزيـــر الخارجية 
عبداللطيف الزيانـــي بينما وقعه من 
الجانب المصري سامح شكري وزير 

الخارجية.
بيـــن  والتعـــاون  الصداقـــة  اتفـــاق   -

محافظة العاصمـــة بمملكة البحرين 
بجمهوريـــة  القاهـــرة  ومحافظـــة 
مـــن  وقعـــه  وقـــد  العربيـــة،  مصـــر 
محافـــظ  البحرينـــي  الجانـــب 
محافظة العاصمة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة بينمـــا وقعه 
من الجانب المصري ســـامح شـــكري 

وزير الخارجية.
غيـــر  وأحـــكام  شـــروط  صحيفـــة   -
ملزمـــة بين صندوق مصر الســـيادي 

لاســـتثمار والتنميـــة فـــي جمهورية 
ممتلـــكات  وشـــركة  العربيـــة  مصـــر 
مملكـــة  فـــي  القابضـــة  البحريـــن 
البحريـــن، وقـــد وقعهـــا مـــن الجانب 
البحريني الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة خالـــد 
الرميحـــي بينما وقعتهـــا من الجانب 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  المصـــري 
صنـــدوق مصر الســـيادي لاســـتثمار 

والتنمية هالة حلمي سعيد.

وقـــام وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني بتســـليم سامح شكري وزير 
خارجيـــة جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
جمهوريـــة  منـــح  شـــهادة  الشـــقيقة، 
مصر العربية الشـــقيقة حق السيادة 
على معلومات المشـــتركين التابعين 
لها فـــي مراكز الحوســـبة الســـحابية 

القائمة في مملكة البحرين.
كمـــا قـــام وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
زايد الزياني بتســـليم وزير خارجية 

جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة 
اعتمـــاد  شـــهادة  شـــكري  ســـامح 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة 
للمركـــز  المعتمـــد  الشـــريك  صفـــة 
العالمـــي لخدمـــات الشـــحن البحرية 

والجوية.
المعظـــم  الملـــك  بـــارك جالـــة  وقـــد 
علـــى  التوقيـــع  المصـــري  والرئيـــس 
هـــذه االتفاقـــات ومذكـــرات التفاهم 
التي ستســـهم في تطويـــر العاقات 

الثنائيـــة وتعزيـــز مســـارات التعاون 
األخوي بين البلدين الشقيقين.

بعد ذلك، ألقى الشـــاعر محمد هادي 
أمـــام  شـــعرية  قصيـــدة  الحلواجـــي 
جالـــة الملك المعظـــم وضيف الباد 

الكريم بهذه المناسبة.
وأقـــام صاحـــب الجالة ملـــك الباد 
المعظـــم مأدبة غداء تكريًما للرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي والوفد 

المرافق.
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تطـويـر التعـاون المشتـرك واستمـــــــــرار التشاور والتنسيق بين البلدين

منع إيران من امتالك “النووي” وحثها على االلتـــــــــــزام بمبادئ حسن الجوار
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تتعلق بالمجاالت التجارية واالقتصادية والتكنولوجية وقطاع السياحة والبيئة والقضاء

ترسيخ التعاون االستراتيجي وتعزيز التكامل بمختلف المجاالت... البيان المشترك:

البحرين ومصر توقعان اتفاقات ومذكرات تفاهم لتوسيع الشراكة بين البلدين
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ــمــصــري ــع الـــرئـــيـــس ال ــا مـ ــي ــائ ــن ــا ث ــاع ــم ــت ــم يــعــقــد اج ــظ ــع ــم ــك ال ــل ــم ـــدةجـــالـــة ال ـــا الوطي ـــاء بعاقاتن ـــى االرتق ـــه عل ـــم وحرص ـــك المعظ ـــن دور المل ـــري: نثم ـــس المص الرئي

واتفـــق الجانبـــان على دعم الجهـــود العربية لحث إيران 
على االلتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شـــؤون 
الـــدول العربيـــة، والمحافظة على مبادئ حســـن الجوار، 
وتجنيب المنطقة جميع األنشـــطة المزعزعة لاستقرار، 
بمـــا فيهـــا دعم المليشـــيات المســـلحة، وتهديـــد الماحة 
البحريـــة وخطـــوط التجـــارة الدوليـــة. وأكـــدا على دعم 
الجهـــود الدوليـــة لمنـــع إيران مـــن امتاك ســـاح نووي، 
وضمـــان ســـلمية برنامـــج إيـــران النـــووي، وتعزيـــز دور 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذريـــة، والحفاظ على منظومة 
عـــدم االنتشـــار، وأهميـــة دعـــم الجهـــود الرامية إلنشـــاء 
منطقـــة خاليـــة مـــن األســـلحة النوويـــة وأســـلحة الدمار 
الشـــامل األخـــرى فـــي الشـــرق األوســـط بمـــا يســـهم في 

تحقيق السلم واالستقرار اإلقليمي والدولي.
واســـتعرض الجانبان مســـتجدات الوضع فـــي أوكرانيا، 
وأكـــدا علـــى ضـــرورة وقف إطـــاق النـــار واللجـــوء إلى 
الحوار والطرق الدبلوماســـية لتســـوية النزاع بالوســـائل 

الســـلمية، ودعـــم البلديـــن للجهـــود الدوليـــة الرامية إلى 
تســـوية األزمـــة بالوســـائل الســـلمية وتوفيـــر الحمايـــة 
والرعايـــة للمدنييـــن، بما يؤدي إلى حفظ األمن والســـلم 

في أوروبا والعالم. 
إلـــى  بالتهنئـــة  البحرينـــي  الجانـــب  تقـــدم  جانبـــه،  مـــن 
جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشـــعًبا بمناسبة 
حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، التي مثلت محطة محورية 
ونقطة فاصلة في تاريخ مصر، ورســـخت قيم المواطنة 

واالعتدال والوسطية ومفهوم الدولة الوطنية.
كمـــا قدم ملـــك الباد المعظم خالـــص التهاني لجمهورية 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة بمناســـبة اســـتضافتها فعاليات 
الـــدورة الســـابعة والعشـــرين لمؤتمر األطـــراف التفاقية 
 )COP27( األمـــم المتحـــدة اإلطارية حـــول تغير المنـــاخ
والـــذي ســـينعقد فـــي نوفمبـــر 2022 فـــي مدينـــة شـــرم 

الشيخ. 
صدر هذا البيان في مملكة البحرين.

البحرين تهنئ جمهورية 
مصر عشية حلول ذكرى ثورة 

30 يونيو

 وشائج األخوة والتاريخ 
المشترك والمصير الواحد 

يربط البحرين مع مصر
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تعــزيـــز التكــامـــل االقتصــادي بيــن المنــامــة والقــاهـــرة

مـذكــرة التفــاهـــم تهــدف لتنميــة العــالقــات التجــاريــة

إنشاء اللجنة الحكومية للتعاون االقتصادي والعلمي والتكنولوجي... وزير المالية:

تبادل الخبرات والتدريب في مجال المعارض... وزيرة السياحة:

أّكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن ما 
يجمـــع مملكة البحريـــن وجمهورية مصر 
العربيـــة الشـــقيقة مـــن عالقـــات أخويـــة 
راسخة عززها التعاون الثنائي في شتى 
المجاالت خصوصـــا المجال االقتصادي، 
الفتـــا إلـــى أهميـــة مواصلـــة العمـــل على 
وتطويـــر  االقتصـــادي،  التكامـــل  تعزيـــز 
مســـارات التعاون المشـــترك بين البلدين 
الشقيقين، في ظل ما تحظى به العالقات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين من رعايٍة 
واهتمـــام من ملك البالد المعظم صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة 

عبدالفتاح السيسي. 
وقـــال وزير المالية إّن العالقات األخوية 

التاريخيـــة التـــي تجمـــع البحرين ومصر 
تســـتند إلـــى وحـــدة المصيـــر، والمواقف 
ومـــا  الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن  الثابتـــة 
يجمعهما من أهداف مشتركة، منوها بما 
يحظـــى به التعـــاون الثنائي مـــن اهتماٍم 
ودعـــم مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ورئيـــس  ســـلمان 
مجلـــس الوزراء بجمهورية مصر العربية 
وحـــرٍص  مدبولـــي،  الشـــقيقة مصطفـــى 
العالقـــات  الدفـــع بمســـار  متبـــادل علـــى 
البحرينيـــة المصريـــة نحـــو آفـــاق أرحب 
من العمل المشترك بما يعكس التطلعات 

المنشـــودة ويحقـــق المصالح المشـــتركة 
التـــي تصـــب فـــي صالـــح نمـــاء وازدهار 

البلدين وشعبيهما الشقيقين.
الماليـــة  وزيـــر  توقيـــع  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
خارجيـــة  ووزيـــر  الوطنـــي،  واالقتصـــاد 
الشـــقيقة،  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
اتفاقيـــة بيـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
وحكومـــة جمهورية مصر العربية بشـــأن 
البحرينيـــة  الحكوميـــة  اللجنـــة  إنشـــاء 
المصريـــة للتعـــاون االقتصـــادي والعلمي 
زيـــارة  هامـــش  علـــى  والتكنولوجـــي، 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي إلى مملكة 

البحرين.

ولفـــت وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
إلى أّن االتفاقية تأتي بهدف  تحديد أهم 
التوجهـــات واألولويـــات المشـــتركة فـــي 
المجـــال التجـــاري االقتصـــادي والتعاون 
العلمي والتكنولوجي بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة بما 
يرسخ آفاق العمل المشترك، حيث تشمل 
المعلومـــات،  تبـــادل  تيســـير  االتفاقيـــة 
واســـتعراض وتقييـــم تنفيـــذ االتفاقـــات 
التـــي يتم التوصـــل إليها فـــي اجتماعات 
اللجنـــة، وتحديـــد مشـــروعات ومجاالت 
التعاون التجاري، واالقتصادي، والتعاون 

العلمي، والتكنولوجي.

أكـــدت وزيرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي 
الوطيـــدة  التاريخيـــة  العالقـــات  عمـــق 
واألخويـــة المتميـــزة التـــي تربـــط مملكـــة 
العربيـــة  مصـــر  وجمهوريـــة  البحريـــن 
الشـــقيقة، ومـــا تشـــهده من تقـــارٍب مطرد 
وتناٍم مســـتمر، ومـــا يجمعهما من شـــراكة 
عميقـــة، ومســـار تنســـيق متكامـــل بجميع 
واهتمـــام  حـــرص  ظـــل  فـــي  المجـــاالت، 
البـــالد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــقيقين  البلديـــن 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
جمهوريـــة  ورئيـــس  خليفـــة،  آل  عيســـى 
مصر العربية الشـــقيقة الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
والتعـــاون  التنســـيق  بمســـتوى  وأشـــادت 

المشـــترك فـــي جميـــع المجـــاالت التنموية 
التي تجمع بين البلدين الشـــقيقين، مثمنة 
الحـــرص على توســـعة أطر العمـــل الثنائي 
والتعـــاون المتميـــز بيـــن حكومـــة مملكـــة 
البحرين برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وحكومـــة  ســـلمان 
جمهوريـــة مصر العربية برئاســـة مصطفى 
مدبولـــي رئيـــس مجلس الـــوزراء، تحقيقا 
للغايات المشـــتركة، وبما يصب في صالح 

البلدين والشعبين الشقيقين.
جـــاء ذلـــك بعـــد توقيـــع وزيـــرة الســـياحة 
بمملكـــة البحريـــن، وســـامح شـــكري وزير 
خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
الســـياحة  وزارة  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة 

بمملكة البحريـــن والهيئة العامة للمعارض 
مجـــال  فـــي  العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة 
تنظيـــم المعـــارض واألســـواق المشـــتركة، 
السيســـي  الرئيـــس  زيـــارة  هامـــش  علـــى 
إلـــى مملكة البحريـــن. ونّوهـــت الصيرفي 
بـــأّن مذكـــرة التفاهـــم تهـــدف إلـــى تدعيم 
العالقات الثنائية بين البلدين الشـــقيقين، 
وتنميـــة ودفـــع العالقـــات التجاريـــة فيمـــا 
بينهما مـــن خالل إقامة وتنظيم المعارض 
واألســـواق الدوليـــة واألســـابيع التجارية، 
وتبادل االســـتفادة بجميع الســـبل الممكنة 
الدوليـــة  والمعاهـــدات  االتفاقيـــات  وفـــق 

والمصالح المشتركة لدى الجانبين.
كمـــا أفـــادت بـــأّن مذكـــرة التفاهم تســـعى 
إلـــى تشـــجيع أواصـــر التعـــاون فيمـــا بيـــن 

البلدين الشـــقيقين بمجال تبادل االشتراك 
بالمعـــارض واألســـواق الدوليـــة وتنظيـــم 
األسابيع التجارية والتسويق لها واإلعالن 
عنهـــا بهـــدف تعزيـــز العالقـــات التجاريـــة، 

باإلضافة إلى أنها تدعم تقديم التسهيالت 
الالزمـــة إلقامة المعارض واالشـــتراك فيها 
والتســـويق لها فـــي كال البلدين، فضالً عن 
أّن المذكـــرة تتيح فرصة تبـــادل الجانبين 

فـــي  والخبـــرات  والتدريـــب  للمعلومـــات 
مجـــال المعـــارض، والتـــي مـــن شـــأنها أن 
تساعد على تشجيع صناعة المعارض في 
كال البلديـــن. وقالت الصيرفي “نتطلع إلى 
تعزيـــز أوجـــه التعـــاون المشـــترك في هذا 
المجـــال الهام واالســـتفادة من تجارب كال 
البلدين، واســـتثمار فرص تعزيز العالقات 
المشـــروعات  يدعـــم  بمـــا  الجانبيـــن  بيـــن 
المشـــتركة”، مؤكدة أن تعاون البلدين في 
هـــذا المجـــال مـــن شـــأنه أن يفتـــح مزيـــدا 
مـــن آفاق العمـــل المشـــترك، ومتطلعة إلى 
ترســـيخ التعـــاون بين البلديـــن في تنظيم 
الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وتنمية 
وتقويـــة التعـــاون االقتصـــادي والتجـــاري 

فيما بينهما.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

وقعـــت مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة 
10 اتفاقـــات ومذكـــرات تفاهـــم وبرامج تنفيذية مشـــتركة في 
مجـــاالت االقتصاد، والعلوم والتكنولوجيـــا، والقانون والقضاء، 
واللوجســـتيات، والتنميـــة الحضريـــة، والتجـــارة واالســـتثمار، 
إضافة إلى الســـياحة، والتربيـــة والتعليم، والبيئـــة. وتم توقيع 
هذه الشـــراكات الثنائيـــة بحضور عاهل البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، وولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، في قصر الصخير، وذلـــك خالل زيارة الرئيس المصري 
إلى مملكة البحرين، وتهدف هذه االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
والبرامـــج التنفيذيـــة المشـــتركة إلـــى تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي 
الراســـخ بيـــن البلدين الشـــقيقين، ودعم العالقـــات في عدد من 

المجاالت االستراتيجية.
وتشـــمل االتفاقيـــات اتفاق حكومـــة مملكة البحريـــن وحكومة 

مصر العربية بشأن إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية 
وبروتوكـــول  والتكنولوجـــي،  والعلمـــي  االقتصـــادي  للتعـــاون 
فـــي مجـــال  تفاهـــم  والقضائـــي، ومذكـــرة  القانونـــي  التعـــاون 
تنميـــة الصـــادرات، إضافة إلى مذكرة تفاهم فـــي مجال تنظيم 
المعـــارض. وإضافة إلـــى ذلك تم التوقيع علـــى برنامج تنفيذي 
في مجال التربية والتعليم، وبرنامج تنفيذي في مجال حماية 
البيئة )2022 - 2024(، واتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة 
العاصمة بمملكـــة البحرين ومحافظة القاهـــرة بجمهورية مصر 
العربيـــة، وصحيفـــة شـــروط وأحـــكام غير ملزمة بيـــن صندوق 
مصر الســـيادي لالســـتثمار والتنمية في جمهورية مصر العربية 

وشركة ممتلكات البحرين القابضة في مملكة البحرين.
كمـــا تـــم منـــح جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة حق الســـيادة 
علـــى معلومـــات المشـــتركين التابعيـــن لها في مراكز الحوســـبة 
الســـحابية القائمة في مملكة البحريـــن، وتفعيل منح جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة صفة شـــريك رســـمي لخدمات الشـــحن 

البحرية – الجوية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أّكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص 
لشـــؤون المنـــاخ محمد بن دينـــه ضرورة 
المضـــي بمســـارات العالقات بيـــن مملكة 
العربيـــة  مصـــر  وجمهوريـــة  البحريـــن 
واستشـــراف  متقدمـــة،  مراحـــل  نحـــو 
فـــرص جديدة للتعـــاون وبناء شـــراكات 
بيـــن البلديـــن فـــي مختلـــف القطاعـــات، 
وبمـــا يحقـــق التطـــور واالزدهـــار للبلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين، فـــي ظـــّل قيـــادة 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ورئيـــس مجلـــس الوزراء فـــي جمهورية 
مصر العربية الشقيقة مصطفى مدبولي.
جـــاء ذلـــك بعـــد توقيـــع وزيـــر الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي، ووزيـــر خارجيـــة 
جمهورية مصر العربية الشـــقيقة ســـامح 
شـــكري، برنامجـــا تنفيذيا بيـــن المجلس 
األعلـــى للبيئـــة بمملكة البحريـــن ووزارة 
فـــي  العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة  البيئـــة 
مجـــال حمايـــة البيئـــة لألعـــوام 2022 - 
2024، وذلـــك على هامش زيارة الرئيس 

السيسي للبحرين.
وأفـــاد بن دينه بأّن هـــذا البرنامج يهدف 
إلـــى تنفيـــذ البرامـــج واألنشـــطة البيئية 

في البلدين وإعداد مشـــروعات مشتركة 
للتعـــاون، مشـــيرا إلى مجـــاالت البرنامج 
التـــي تشـــمل تعزيـــز التعـــاون الفني في 
مجـــال مكافحة ملوثات البيئـــة البحرية 
فـــي  والمعلومـــات  الخبـــرات  وتبـــادل 
الســـاحلية،  المناطـــق  إدارة  مجـــاالت 
والتفتيـــش  المناخيـــة،  والتغيـــرات 
والتقييـــم البيئـــي ودراســـات التأثيـــرات 
البيئيـــة. كمـــا أضاف أّن البرنامج يشـــمل 
نقـــل وتبـــادل المعلومـــات والخبرات في 
البرامـــج والمشـــروعات المتعلقـــة بنشـــر 
وتعزيـــز الوعـــي والثقافـــة البيئية، فضالً 
عن تبادل التشـــريعات والقوانين البيئية 
وتدريـــب القانونيين فـــي مجال صياغة 
تجربـــة  علـــى  واالطـــالع  التشـــريعات 
المعلومـــات  وتبـــادل  البيئيـــة،  المحاكـــم 
والبيانات في مجال المؤشـــرات البيئية، 

إلـــى جانـــب تعزيـــز التعـــاون فـــي مجال 
والنفايـــات  للمـــواد  الســـلمية  اإلدارة 
وتبـــادل  الصلبـــة،  والمخلفـــات  الخطـــرة 
االســـتراتيجيات والسياســـات المتعلقـــة 
واإلدارة  البيولوجـــي  التنـــوع  بمجـــال 

المتكاملة للمحميات الطبيعية.
توقيـــع  أهميـــة  دينـــه  بـــن  وأوضـــح 
مـــع  التفاهـــم  ومذكـــرات  االتفاقيـــات 
جمهورية مصر لترسيخ التعاون الثنائي 
فـــي جميـــع المجـــاالت، إلـــى جانب وضع 
آليـــات واضحـــة تحـــدد أســـس التعـــاون 
فـــي مجاالت إقامة البرامـــج والمبادرات 
بالتعـــاون  ترتبـــط  التـــي  المشـــتركة 
مختلـــف  فـــي  البلديـــن  بيـــن  والتكامـــل 
القطاعات، مشـــيرا إلى أنه ســـيتم تقديم 
المصالـــح  بمـــا يخـــدم  المتبـــادل  الدعـــم 

المشتركة.

تعزيز الثقافة البيئية وتبادل الخبرات والتشريعات... وزير “النفط”:

ترسيخ التعاون مع مصر بما يخدم المصالح المشتركة

توقيع 10 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البحرين ومصر

اإلعالن والتوقيع على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم 

بحضور حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم وفخامة الرئيس المصري
التوقيع على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية 

اتفاق على إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون االقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

بروتوكول التعاون القانوني والقضائي.

مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات.

مذكرة تفاهم في مجال تنظيم المعارض واألسواق المشتركة.
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برنامج تنفيذي في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي 5.2022-2023

برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة 2022 - 2024.

صحيفة شـــروط وأحـــكام غير ملزمة بين صندوق مصر الســـيادي لالســـتثمار والتنمية في جمهوريـــة مصر العربية 
وشركة ممتلكات البحرين القابضة في مملكة البحرين.

منح جمهورية مصر العربية الشـــقيقة حق الســـيادة على معلومات المشـــتركين التابعين لها في مراكز الحوســـبة 
السحابية القائمة في مملكة البحرين.

منح جمهورية مصر العربية صفة شريك رسمي لخدمات الشحن البحرية - الجوية.

اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة العاصمة بمملكة البحرين ومحافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
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أبــــرز مـجـــاالت التـعـــاون
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المنامة - بنا

أّكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، عمـــق العالقـــات األخوية 
تجمـــع  التـــي  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
مصـــر العربية، وما يشـــهده التعاون 
علـــى  تطـــور مســـتمر  مـــن  الثنائـــي 
جميـــع المســـتويات، في ظل حرص 
واهتمـــام البلدين الشـــقيقين بقيادة 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ورئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
السيســـي،  عبدالفتـــاح  الشـــقيقة 
بتوثيـــق وتنميـــة أواصـــر العالقـــات 
البحرينيـــة المصرية. كما نـــّوه الوزير 
بمســـتوى التعاون الثنائـــي بين حكومة 
البلدين برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وحكومـــة 
جمهوريـــة مصر العربية برئاســـة رئيس 
مجلـــس وزراء جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة مصطفى مدبولـــي، في تعزيز 
العالقـــات والدفع بها نحـــو آفاٍق أرحب 

بمختلف المجاالت. 
جـــاء ذلـــك بعد توقيـــع وزيـــر الخارجية 

عبداللطيـــف الزيانـــي، ووزيـــر خارجيـــة 
الشـــقيقة،  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
البرنامـــج التنفيذي للتعـــاون في مجال 
العالـــي  والتعليـــم  والتعليـــم  التربيـــة 
بيـــن حكومـــة   2023 -  2022 للعاميـــن 
مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة 
مصر العربية، وذلـــك على هامش زيارة 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي إلى مملكة 

البحرين. 
التفاهـــم  بـــأّن مذكـــرة  النعيمـــي  وأفـــاد 
تســـعى إلـــى أن يتبادل الطرفـــان نماذج 
التربويـــة  والتقنيـــات  الوســـائل  مـــن 
عمـــل  ورش  وعقـــد  والبرمجيـــات، 
لتدريـــب المختصيـــن وتشـــجيع تبـــادل 
الخبرات في مجال تدريس تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصال والتعليم الخاص 
واألنشـــطة الطالبية، ومجال الدراسات 
العلمية والبحوث وغيرها من المجاالت 
التجـــارب  تبـــادل  جانـــب  إلـــى  الفنيـــة، 
والخبـــرات والمناهج والوثائق المتعلقة 
المدرســـي  والتعليـــم  المبكـــر  بالتعليـــم 
للصفـــوف والخطط والبرامج التدريبية 
الســـنوية  والمؤتمـــرات  العمـــل  وورش 

التي تعقد في هذا المجال. 

تبادل الخبرات التدريبية في التعليم

المنامة - بنا

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أّكـــد 
اإللكترونية  والحكومـــة  المعلومات 
محمد القائد، حرص مملكة البحرين 
والتنســـيق  للتعـــاون  وتطلعهـــا 
المشترك مع جمهورية مصر العربية 
الحثيثـــة  ومســـاعيها  الشـــقيقة 
للمضـــي بالعالقـــات الثنائيـــة قدمـــا 
آلفاق أرحب من خالل تعزيز أوجه 
التعاون فـــي مختلف المجاالت، بما 
يعـــود بالخير والنمـــاء على البلدين.

جـــاء ذلـــك بعد تقديـــم وزيـــر الخارجية 
عبداللطيف الزياني، رسالة موجهة إلى 
وزيـــر خارجية جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة سامح شكري، تنص على منح 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة حق الســـيادة 
على معلومات المشـــتركين التابعين لها 

في مراكز الحوســـبة الســـحابية القائمة 
بمملكـــة البحريـــن، وذلـــك علـــى هامش 
زيـــارة رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربية 
الشقيقة عبدالفتاح السيسي إلى مملكة 

البحرين.
وقال القائد إّن منح مصر حق الســـيادة 
على معلومات المشـــتركين التابعين لها 
في مراكز الحوســـبة الســـحابية القائمة 
بالبحريـــن يأتي وفقـــا للقانون رقم )56( 
خدمـــات  تزويـــد  بشـــأن   2018 لســـنة 
الحوســـبة الســـحابية ألطـــراف أجنبية، 
والـــذي يســـهم فـــي تطويـــر وتحســـين 
واستدامة جودة الخدمات اإللكترونية 
المقدمـــة للمســـتفيدين، وتوفيـــر البيئة 
المناســـبة لجلب مزيد من االستثمارات 

الخارجية للمنطقة.

منح مصر حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها

الدفع بالعالقات مع القاهرة نحو أفق أرحب
في إطار توقيع بروتوكول التعاون القانوني القضائي... وزير “العدل”:

أّكد محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة عمـــق العالقات 
األخوية بين مملكة البحرين وجمهورية 
مصر العربية الشقيقة، والتي تسهم في 
فتح آفاق متجددة وواعدة لما فيه خير 
ورخـــاء البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين 
واألمـــة العربية، وذلك فـــي إطار حرص 
البلديـــن بقيـــادة عاهـــل البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
مصـــر  جمهوريـــة  ورئيـــس  خليفـــة،  آل 
العربيـــة الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، 
على تعزيز الشراكة بمختلف المجاالت، 
ووحـــدة الرؤى والمواقف تجـــاه العديد 
مـــن الموضوعـــات والقضايـــا اإلقليميـــة 
والدوليـــة، بما يخـــدم المصالح األخوية 
المشـــتركة، ويســـهم في ترســـيخ األمن 

والسالم اإلقليمي والعالمي.
العاصمـــة  محافظـــة  محافـــظ  وأشـــاد 
بمســـتوى التنســـيق والتعاون المشـــترك 
فـــي جميـــع المجـــاالت التنمويـــة التـــي 

تجمـــع بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، مثمنـــا 
الحرص على توسعة أطر العمل الثنائي 
والتعـــاون المتميـــز بين حكومـــة مملكة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  البحريـــن 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  وحكومـــة 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولـــي، تحقيقـــا للغايـــات المشـــتركة، 
البلديـــن  مصلحـــة  فـــي  يصـــب  وبمـــا 

والشعبين الشقيقين.
جـــاء ذلـــك بعـــد توقيـــع وزيـــر خارجيـــة 
جمهورية مصر العربية الشـــقيقة سامح 
شـــكري ومحافظ العاصمـــة، على اتفاق 
محافظـــة  بيـــن  والتعـــاون  الصداقـــة 
العاصمـــة بمملكـــة البحريـــن ومحافظـــة 
القاهـــرة بجمهورية مصر العربية، وذلك 
علـــى هامـــش زيـــارة رئيـــس جمهوريـــة 
مملكـــة  إلـــى  الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر 

البحرين.

المنامة - بنا

مصر شريكا رسميا لخدمات الشحن البحرية - الجوية
مواصلة تنشيط المبادالت التجارية... وزير الصناعة:

زايـــد  والتجـــارة  الصناعـــة  أّكـــد  وزيـــر 
الزيانـــي الحرص علـــى تعزيز أطر التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بين مملكة البحرين 
شـــتى  فـــي  العربيـــة  مصـــر  وجمهوريـــة 
المجـــاالت بمـــا ُيلّبي التطلعـــات واألهداف 
المشتركة، مشددا على أهمية تطوير تلك 
العالقـــات والدفـــع بها نحو أفق أوســـع بما 

يعود بالخير والنماء لصالح البلدين.
وأشـــاد الزياني بما وصلت إليـــه العالقات 
البحرينيـــة المصريـــة من شـــراكة متطورة 
ومثمـــرة، في إطار حـــرص البلدين بقيادة 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ورئيـــس جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
عبدالفتـــاح السيســـي، وبدعم ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
ورئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة مصطفى مدبولي، 
التفاهـــم  مذكـــرات  تنفيـــذ  متابعـــة  فـــي 
والبرامـــج التنفيذيـــة التـــي يتـــم التوصل 
إليهـــا، بما يعود بالنفع والخير على شـــعبي 

البلديـــن. جـــاء ذلـــك بعـــد توقيـــع الوزيـــر، 
ووزيـــر خارجيـــة جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة ســـامح شـــكري، مذّكـــرة تفاهـــم 
بيـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن وحكومـــة 
جمهوريـــة مصر العربية فـــي مجال تنمية 
الصـــادرات، وذلـــك علـــى هامـــش الزيـــارة 
الرســـمية لرئيس جمهورية مصـــر العربية 

الشقيقة إلى مملكة البحرين.
تأتـــي  المذكـــرة  هـــذه  إّن  الزيانـــي  وقـــال 
التعـــاون وحرصـــا علـــى  تأكيـــدا ألواصـــر 

تنشيط المبادالت التجارية بين الجانبين، 
والترويـــج  التنميـــة  تعزيـــز  خـــالل  مـــن 
المعـــارض  فـــي  المشـــاركة  بتشـــجيع 
الدوليـــة المتخصصة، وتبـــادل المعلومات 
والدراســـات والخبـــرات واالســـتفادة منها 
تعزيـــز  إلـــى  إضافـــة  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
التعـــاون فـــي جميـــع األنشـــطة التدريبيـــة 

لتأهيل الموارد البشرية.
وعلـــى صعيٍد مّتصـــل، قال الوزيـــر إّنه تّم 
تفعيـــل اعتمـــاد جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 

بصفـــة شـــريك رســـمي لخدمـــات الشـــحن 
البحريـــة - الجويـــة، والتـــي تأتـــي تحقيًقا 
للرغبـــة المشـــتركة فـــي تطويـــر العالقات 
البلديـــن،  بيـــن  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
مختلـــف  مـــع  الروابـــط  تعزيـــز  وبهـــدف 
واســـتقطاب  االقتصاديـــة،  القطاعـــات 
التنافســـية،  الميـــزة  ذات  االســـتثمارات 
الشـــراكة االقتصاديـــة  لمواصلـــة توطيـــد 
بيـــن  القائمـــة  واالســـتثمارية  والتجاريـــة 
البلديـــن. وتابـــع بـــأّن هذ التفعيل ســـيتيح 
للشـــركات المصرية الحصول على شـــهادة 
اعتمـــاد رســـمية كمشـــغل معتمـــد لخدمـــة 
الشـــحن البحريـــة الجويـــة، والـــذي يأتـــي 
كذلك ضمن المســـاعي لمنح صفة الشريك 
لعدٍد من الدول بما يســـمح للشركات التي 
تتخـــذ مـــن هـــذه الـــدول مقـــًرا لهـــا التقدم 
بالحصـــول علـــى االعتمـــاد كُمشـــّغل لهـــذه 

الخدمة مع منحهم عدًدا من االمتيازات.
وأضـــاف الوزير “نتطلع إلى مواصلة الدفع 
قدًما بتعزيز العالقات البحرينية المصرية 
في مجـــال تنمية الصادرات، واالســـتفادة 
مـــن تجـــارب كال البلدين، بما يرســـخ آفاق 

العمل المشترك بين البلدين الشقيقين”.

المنامة - بنا

الخميس 30 يونيو 2022 - غرة ذي الحجة 1443 - العدد 5007

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للمركز المالي 
30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

مراجعة
30 سبتمبر 

2020
ألف دوالر 

أمريكي

مدققة
31 ديسمبر 

2019
ألف دوالر 

أمريكي 

الموجودات

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية 
إيداعات لدى مؤسسات مالية 

أوراق مالية استثمارية
قروض وسلف 

تعرضات األطراف ذات العالقة 
موجودات أخرى 

2,730
9,241
951
-
-

323

4,483
12,885
2,357

-
-

889

13,24520,614مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات
مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية 

مبالغ مستحقة لعمالء 
مطلوبات أخرى 

129,009
3,057
2,658

131,471
3,196
2,497

134,724137,164مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال

خسائر متراكمة 

100,000

)221,479(

100,000

)216,550(

)116,550()121,479(مجموع حقوق الملكية

13,24520,614مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30 سبتمبر

2020
ألف 

دوالر أمريكي

2019
ألف 

دوالر أمريكي

األنشطة التشغيلية
صافي الخسارة للفترة 

تعديالت للبنود التالية:
مخصص االضمحالل – صافي )بإستنثاء النقد وما في حكمه(

اإلستهالك واإلطفاء

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية )المحتفظ بها في حساب 

المشاركين الفرعيين في صناديق أسهم حقوق الملكية الخاصة( 
إيداعات لدى مؤسسات مالية )المحتفظ بها في حساب المشاركين 

الفرعيين في صناديق أسهم حقوق الملكية الخاصة( 
أوراق مالية استثمارية

تعرضات األطراف ذات العالقة 
موجودات أخرى 

مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية 
مبالغ مستحقة لعمالء 

مطلوبات أخرى 

)4,929(

-
451

)673(

)2,334(
1,406

-
115

)2,462(
)139(
161

)1,441(

)677(
313

-

-
12,048
677
)333(

)14,318(
)936(
116

)4,551()8,404(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

)4,551()8,404(صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

10,80520,984النقد وما في حكمه في 1 يناير  

2,40116,433النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

يشتمل النقد وما في حكمه على:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية 

إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ استحقاق أصلية 
لفترة ثالثة أشهر أو أقل

2,730

2,678

6,114

10,319

5,40816,433المجموع

محسوماً منه: النقد وما في حكمه المحتفظ به في حساب 
-)3,007(المشاركين الفرعيين في صناديق أسهم حقوق الملكية الخاصة

2,40116,433صافي النقد وما في حكمه المتاح

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30 سبتمبر

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30 سبتمبر

2020201920202019

الدخل التشغيلي 
دخل الفوائد 

مصروفات الفوائد 
14
)42(

70
)69(

55
)175(

350
)293(

57)120(1)28(صافي )خسارة( دخل الفوائد

مكسب )خسارة( ناتجة عن أوراق مالية استثمارية
دخل الرسوم والعموالت 

دخل آخر
خسارة ناتجة عن صرف عمالت أجنبية

13
18
13

)238(

31
19
47

)144(

)1,324(
59
126
)251(

969
75
185
)81(

1,205)1,510()46()222(مجموع )الخسارة( الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية 

مصروفات الموظفين 
مصروفات السفر وتطوير األعمال

مصروفات قانونية ومهنية 
مصروفات الممتلكات والمعدات 
مصروفات اإلستهالك واإلطفاء 

مصروفات تشغيلية أخرى 

352
-

275
27
6

111

555
-

344
29
99
134

1,392
5

1,016
114
451
447

1,792
8

701
94
313
438

7711,1613,4253,346مجموع المصروفات التشغيلية

5636700)13()خسائر( استرجاعات الخسارة االئتمانية المتوقعة

صافي الخسارة للفترة قبل  الخسائر 
)2,141()4,935()1,207()993(االئتمانية المتوقعة

)1,441()4,929()644()1,006(صافي الخسارة للفترة

----الدخل الشامل اآلخر للفترة 

)1,441()4,929()644()1,006(مجموع الخسارة الشاملة للفترة 

النصيب األساسي والمخفض للسهم في 
)0,36()1,23()0,16()0,25(األرباح )سنتات أمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

رأس المال
ألف دوالرأمريكي

خسائر 
متراكمة

ألف دوالر أمريكي

مجموع 
حقوق الملكية

ألف دوالر أمريكي

الرصيد في 1 يناير 2020
مجموع الخسارة الشاملة للفترة

100,000
-

)216,550(
)4,929(

)116,550(
)4,929(

)121,479()221,479(100,000الرصيد في 30 سبتمبر 2020

الرصيد في 1 يناير 2019
مجموع الخسارة الشاملة للفترة

100,000
-

)212,631(
)1,441(

)112,631(
)1,441(

)114,072()214,072(100,000الرصيد في 30 سبتمبر 2019

Reviewed Audited
30  September 31 December

2020 2019
US$ '000 US$ '000

ASSETS    
Balances with banks and financial institutions 2,730  4,483 
Placements with financial institutions 9,241 12,885 
Investment securities 951 2,357 
Loans and advances -  - 
Exposures to related parties  -   - 
Other assets 323 889 

TOTAL ASSETS 13,245 20,614 

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITIES   
Due to financial institutions 129,009 131,471 
Due to customers 3,057 3,196 
Other liabilities 2,658 2,497 

Total liabilities 134,724 137,164

EQUITY   
Share capital 100,000 100,000 
Accumulated losses (221,479) (216,550)

Total equity (121,479) (116,550)

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 13,245  20,614

 Nine-month period 
 ended 30 September

2020 2019
US$ '000 US$ '000

OPERATING ACTIVITIES
Net loss for the period (4,929) (1,441)

Adjustments for:   
Impairment allowance - net (excluding on    
      cash and cash equivalents)  -  (677)
Depreciation and amortisation 451  313 
Changes in operating assets and liabilities:   

Balances with banks and financial institutions 
(held on account of sub-participants in private equity funds) (673)  - 
Placements with financial institutions    
(held on account of sub-participants in private equity funds)  (2,334) - 
Investment securities 1,406  12,048 
Exposures to related parties -  677 
Other assets 115  (333)
Due to financial institutions  (2,462)  (14,318)
Due to customers (139) (936)
Other liabilities 161  116 

Net cash used in operating activities (8,404) (4,551)

NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  (8,404) (4,551)

Cash and cash equivalents at 1 January 10,805  20,984 

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 30 SEPTEMBER 2,401  16,433 

CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE:   
Balances with banks and financial institutions 2,730  6,114 
Placements with financial institutions with original 
  maturities of three months or less 2,678  10,319 

TOTAL 5,408  16,433 

Less: Cash and cash equivalents held on account    
of sub-participants in private equity funds (3,007)  -   

NET AVAILABLE CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,401  16,433 

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL INFORMATION
as at september 2020

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF 
FINANCIAL POSITION

30 September 2020 (Reviewed) 

Three-month period Nine-month period 
 ended 30 September ended 30 September 

2020 2019 2020 2019
US$ '000 US$ '000 US$ '000 US$ '000

OPERATING INCOME     
Interest income 14  70 55  350 
Interest expense (42) (69)  (175) (293)

Net interest (loss) income  (28) 1 (120) 57 

Gain (loss) on investment securities 13  31  (1,324) 969 
Fee and commission income 18  19  59  75 
Other income 13  47  126  185 
Foreign exchange loss (238) (144) (251) (81)

Total operating income (loss) (222) (46) (1,510) 1,205 

OPERATING EXPENSES     
Staff expenses 352  555  1,392  1,792 
Travel and business development 
   expenses -  -  5  8 
Legal and professional expenses 275  344  1,016  701 
Premises and equipment expenses 27  29  114  94 
Depreciation and amortisation expenses 6  99   451  313 
Other operating expenses 111  134  447  438 

Total operating expenses 771  1,161  3,425  3,346 

NET LOSS FOR THE PERIOD      
BEFORE EXPECTED CREDIT LOSSES (993) (1,207) (4,935)  (2,141)

Expected credit (losses) reversals (13) 563  6  700 

NET LOSS FOR THE PERIOD (1,006)  (644) (4,929) (1,441)
Other comprehensive income 
   for the period -   -   -   - 

TOTAL COMPREHENSIVE LOSS     
   FOR THE PERIOD (1,006)  (644) (4,929) (1,441)

BASIC AND DILUTED EARNINGS      
   PER SHARE (IN US$ CENTS) (0.25) (0.16) (1.23)  (0.36)

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF 
PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the nine-month period ended 30 September 2020 (Reviewed)

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF 
CASH FLOWS

For the nine-month period ended 30 September 2020 (Reviewed)

 Share  Accumulated  Total
 capital losses equity
 US$ '000 US$ '000 US$ '000
    
  
Balance at 1 January 2020 100,000  (216,550) (116,550)

Total comprehensive loss 
    for the period -  (4,929) (4,929)

Balance at 30 September 2020 100,000  (221,479) (121,479)

Balance at 1 January 2019 100,000  (212,631) (112,631)

Total comprehensive loss 
  for the  period -  (1,441) (1,441)

Balance at 30 September 2019 100,000  (214,072) (114,072) 

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF 
CHANGES IN EQUITY

For the nine-month period ended 30 September 2020 (Reviewed)

 Khalifa Bin Duaij Bin Khalifa AlKhalifa Abdulrahman Abdulla Mohamed Husain Abdulla Mohamed Dawood 
 Chairman Vice Chairman Acting Chief Executive Officer 
   

These condensed statements have been extracted from the Interim 
Condensed Consolidated Financial Statements as at 30 September 2020, 
which were reviewed by Ernst and Young, and approved by the Board of 
Directors on 27 June 2022.
For more information, please refer to consolidated financial statements 
available on the Bank’s website: www.bmb.com.bh

Bahrain Middle East Bank B.S.C. is licensed as a Conventional Wholesale bank by Central Bank of Bahrain under license WB/023 | CR No. 12266  | 
P.O. BOX 797, Manama, Kingdom Of Bahrain  | Tel +973 17 532345  |  Fax +973 17 530526  |  www.bmb.com.bh

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ )مراجعة(

الشيخ خليفة بن دعيج بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

المالية المرحلية الموحدة المختصرة في  البيانات  المالية المذكورة أعاله من  البينات  استخرجت 
30 سبتمبر 2020 ، والتي تمت مراجعتها من قبل أرنست ويونغ، ووافق عليها مجلس اإلدارة 

في 27 يونيو 2022.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية الموحدة المتاحة على موقع البنك على 
www.bmb.com.bh :اإلنترنت

عبد الرحمن عبدهللا محمد حسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدهللا محمد داود
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب. مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع جملة تقليدي.

المنامة - بنا

أّكـــد وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف نـــواف المعـــاودة أهميـــة تعزيز 
مســـارات عالقات التعاون التاريخية التي 
تجمـــع مملكـــة البحريـــن وجمهورية مصر 
العربيـــة وتطويرها على جميـــع األصعدة، 
مؤكـــدا ضـــرورة مواصلـــة البنـــاء علـــى ما 
تحقـــق مـــن تعـــاوٍن مشـــترك والدفـــع بـــه 
نحـــو أفـــق أرحب في شـــتى المجـــاالت ال 
ســـّيما مجال العـــدل والقضاء بمـــا يواكب 
المتغيـــرات الحديثـــة والمعاصـــرة ويلبـــي 
التطلعات المشـــتركة للبلديـــن بقيادة ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس جمهورية 
عبدالفتـــاح  الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر 

السيسي.
ولفت المعاودة إلى حرص حكومة مملكة 
البحرين برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وحكومـــة  ســـلمان 

جمهوريـــة مصـــر العربيـــة برئاســـة رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء مصطفـــى مدبولي، على 
تطويـــر آفـــاق التعـــاون بيـــن البلديـــن في 
مختلف المجاالت، بما يعود بالنفع والخير 

على شعبْي البلدين الشقيقين.
جاء ذلك بعد توقيع وزير العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف بمملكـــة البحريـــن، 

وســـامح شـــكري وزير خارجية جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة، بروتوكول بشـــأن 
التعاون القانونـــي والقضائي بين حكومة 
مملكة البحريـــن وحكومة جمهورية مصر 
العربيـــة، وذلك على هامش زيارة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي إلى مملكة البحرين. 

يأتـــي  البروتوكـــول  أّن  المعـــاودة  وأكـــد 

بأهميـــة  الشـــقيقين  البلديـــن  مـــن  إيمانـــًا 
تبادل الخبرات والمعلومات في المجالين 
القانونـــي والقضائـــي مـــع إيـــالء االهتمام 
الخاص بتدريب وتأهيل الكوادر القضائية 
والقانونيـــة فـــي البلدين، واالســـتفادة من 

خبرات البلدين. 
وأشـــار إلى أهداف البروتوكول والمتمثلة 
بمجـــال  المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  فـــي 
وتدريـــب  التشـــريعات،  وصياغـــة  إعـــداد 
المحاميـــن العامليـــن بـــاإلدارات القانونية 
فضـــالً  المختلفـــة،  الحكوميـــة  بالجهـــات 
عـــن رفـــد التعـــاون المشـــترك فـــي مجـــال 
إعداد وتنفيـــذ برامج دعم قدرات القضاة 
والكـــوادر العامليـــن في هـــذا المجال، إلى 
جانب التعاون المشترك في مجال الخبرة 
الفنية المساعدة للقضاء، وتبادل الخبرات 
القانونيـــة والقضائيـــة بين قضـــاة البلدين 
مـــن خـــالل المحافـــل الدوليـــة واإلقليمية 
األحـــكام  وتبـــادل  المتبادلـــة  والزيـــارات 

القضائية.

المنامة - بنا

وقعت شـــركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات” اتفاقية 
مذكرة تفاهم مع صندوق مصـر السيادي لالستثمار والتنمية، 
وذلـــك علـــى هامـــش زيـــارة رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربية 

الشقيقة عبدالفتاح السيسي إلى مملكة البحرين. 
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون في شّتى المجاالت 
ومنها االســـتثمار المباشر في قطاعات استراتيجية وحيوّية 
ســـعيا لتطوير تلك القطاعات وتحقيق عوائد استثمارية عن 

طريق تبادل أفضل الممارسات والمعلومات والخبرات. 
وتـــم توقيـــع االتفاقيـــة مـــن قبـــل الرئيـــس التنفيذي لشــــركة 
ممتلـــكات البحرين القابضة )ممتلكات( بمملكة البحرين خالد 
الرميحـــي، ورئيـــس مجلـــس إدارة صنـــدوق مصـــر الســـيادي 
لالســـتثمار بجمهورية مصر العربية هالة حلمي الســـعيد. من 
جانبـــه، أّكد الرئيس التنفيذي لشــــركة ممتلكات أهمية تعزيز 

العالقـــات بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصــــر العربيـــة 
الشـــقيقة فـــي مختلـــف المجاالت، وبمـــا يعود بالنفـــع والنماء 
على البلدين، الســـّيما فـــي مجال تعزيز التعاون واالســـتثمار 
المباشـــر بالقطاعـــات االســـتراتيجية، وبمـــا يخـــدم المصالـــح 
المشـــتركة، تحقيقـــًا لتطلعـــات ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ورئيس جمهورية 
مصــــر العربيـــة الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســــي، وبدعم ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ورئيـــس مجلـــس الـــوزراء في 

جمهورية مصر العربية الشقيقة مصطفى مدبولي. 
كمـــا لفت الرميحـــي إلى حـــرص مملكة البحريـــن على تنمية 
أواصـــر التعـــاون المثمـــر مع جمهورية مصــــر العربية الســـّيما 
فيمـــا يتعلـــق بالجانـــب االســـتثماري، األمر الذي يســـاهم في 

تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

“ممتلكات” توقع مذكرة تفاهم مع “مصر السيادي لالستثمار”

اتفاق تعاون في تخطيط المدن والثقافة والفنون



تفضـــل ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفة، ورئيس جمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســـي، أمس، 
بمطـــار  المســـافرين  مبنـــى  بافتتـــاح 
البحريـــن الدولي الجديد، بحضور ولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
ولـــدى وصـــول جالـــة الملـــك المعظـــم 
الســـمو  المصـــري وصاحـــب  والرئيـــس 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء، كان فـــي االســـتقبال رئيـــس 
مجلـــس إدارة شـــركة مطـــار البحريـــن 
المواصـــات  ووزيـــر  أحمـــد،  كمـــال 
وكبـــار  الكعبـــي  محمـــد  واالتصـــاالت 
المســـؤولين فـــي إدارة مطـــار البحرين 
مـــن  ـــان  صفَّ وأدى  الجديـــد،  الدولـــي 
حـــرس الشـــرف التحيـــة، كمـــا قدمـــت 
العرضة البحرينية الشيات واألهازيج 

الترحيبية.
 وحضر حفل االفتتاح أصحاب الســـمو 

والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين.
ثـــم ألقـــى رئيس مجلـــس إدارة شـــركة 

مطار البحرين كلمة قال فيها:
ســـيدي حضرة صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك الباد 

المعظم حفظكم هللا ورعاكم.. 
فخامـــة الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 

رئيس جمهورية مصر العربية الموقر.. 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد، رئيس 
مجلس الوزراء حفظكم هللا ورعاكم.. 

أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. 
السيدات والسادة الكرام.. 

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته..
أتشـــرف بداية أن أرفـــع لمقام جالتكم 
السامي أســـمى آيات الشـــكر والعرفان 
لتشـــريفكم لنـــا بزيـــارة مطـــار البحرين 
الدولي وتكرمكم برعاية تدشين مبنى 
المســـافرين الجديـــد الـــذي يعد أضخم 

مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة فـــي قطـــاع 
الطيـــران المدنـــي ويمثـــل نقلـــة نوعية 
المطـــار  الخدمـــات ومرافـــق  لمســـتوى 

البوابة األولى لمملكة البحرين.
لقـــد تـــم تنفيذ هذا المشـــروع في فترة 
قياسية تعد األسرع في بناء المطارات 

فـــي العالـــم، بدأ فـــي أبريـــل 2016 وتم 
االنتهـــاء مـــن األعمـــال اإلنشـــائية فـــي 
2020، بدون مشاكل تذكر وفي حدود 

الميزانية المعتمدة للمشروع.
فـــي الســـنة األولـــى مـــن تشـــغيله حـــاز 
المطـــار على عدد مـــن الجوائز العالمية 

العالميـــة  المرجعيـــات  أعلـــى  مـــن 
للتصنيـــف والتقييم وهـــو ما لم يحدث 
مســـبًقا، فقد حصل المطـــار أخيًرا على 
أفضل مطار جديد في العالم باإلضافة 
إلـــى تصنيـــف مطـــار مـــن فئـــة الخمس 
نجوم كثالث مطار في الشرق األوسط 

يحصل على هذا التصنيف.
سيدي حضرة صاحب الجالة...

تنفيًذا لتوجيهاتكـــم الكريمة باالهتمام 
هـــو  باعتبـــاره  البحرينـــي  بالمواطـــن 
محـــور التنمية وغايتها، اســـتثمرنا في 
خـــال  الوطنيـــة  والكـــوادر  الكفـــاءات 
فتـــرة التنفيذ ونفتخر اليـــوم بأنهم من 

يقومون بتشغيل وصيانة المطار.
ســـيدي هـــذا المشـــروع مـــا كان ليحقق 
جميـــع أهدافه لـــوال الدعـــم الامحدود 
والرعاية الســـامية المســـتمرة لصاحب 
الســـمو الملكـــي ســـيدي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس 
ورعـــاه  هللا  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس 

ومتابعته في جميع مراحل المشروع.
وختاًمـــا نتعهد أمـــام جالتكم حفظكم 
ببـــذل  سنســـتمر  بأننـــا  ورعاكـــم  هللا 
قصـــارى جهودنا لتعزيـــز مكانة المملكة 

إقليمًيا ودولًيا.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته..

بعدهـــا تفضـــل جالـــة الملـــك المعظـــم 
والرئيـــس عبدالفتاح السيســـي بإزاحة 
الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة إيذاًنـــا 
بافتتـــاح مطار البحريـــن الدولي، عقب 
الملـــك المعظـــم  مـــت لجالـــة  ُقدِّ ذلـــك 
وضيف الباد الكريم وسمو ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء هدايا تذكارية 

بهذه المناسبة.
والرئيـــس  الجالـــة  قـــام صاحـــب  ثـــم 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وســـمو  المصـــري 

مجلـــس الوزراء بجولة في مبنى صالة 
المغـــادرة، حيـــث اطلعـــوا خالهـــا على 
دت بأحدث  المرافق المختلفـــة التي ُزوِّ
التقنيـــات لخدمـــة وراحـــة المســـافرين 
اإلقليميـــة  الطيـــران  شـــركات  وجميـــع 

والعالمية.

أعـــرب  االفتتـــاح،  حفـــل  ختـــام  وفـــي 
صاحـــب الجالـــة ملـــك البـــاد المعظم 
عن سعادته وسروره بمشاركة الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي فـــي افتتاح مطار 
البحريـــن الدولـــي الجديـــد، مؤكـــًدا أن 
هذه المشـــاركة األخوية تأتي في إطار 

العاقات الوثيقـــة والطيبة التي تجمع 
بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين في 
مختلـــف المجـــاالت، وأكـــد جالتـــه أن 
مطار البحرين الدولي الجديد يعزز من 
مكانـــة المملكة كمركـــٍز إقليمي وعالمي 
ويربطهـــا  الطيـــران  قطـــاع  فـــي  رائـــد 

بالعديـــد مـــن الوجهـــات حـــول العالـــم 
ويدعم مسيرة االقتصاد الوطني.

الدؤوبـــة  بالجهـــود  جالتـــه  وأشـــاد 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
الـــوزراء فـــي خدمـــة  رئيـــس مجلـــس 
التنمويـــة  نهضتـــه  وتعزيـــز  الوطـــن 

الحديثـــة علـــى الصعـــد كافـــة، ودعـــم 
ســـموه ومتابعتـــه الحثيثـــة فـــي إنجاز 
هـــذا الصرح التنمـــوي الكبير في قطاع 

الطيران والقطاع اللوجستي.
 كمـــا هنأ جالته بهذه المناســـبة رئيس 
وأعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة مطـــار 
البحرين وجميع العاملين فيه بمناسبة 
اإلنجـــاز الـــذي تحقـــق باختيـــار مطـــار 
البحريـــن الدولي كأفضـــل مطار جديد 
في العالم ضمن احتفال تســـليم جوائز 
ســـكاي تراكس العالميـــة لعالم الطيران 
الذي أقيم أخيًرا في العاصمة الفرنسية 
)باريس(، مؤكًدا جالته أن هذا اإلنجاز 
والتقديـــر  المرموقـــة  المكانـــة  يعكـــس 
الدولي الذي تحظى به مملكة البحرين 
ومـــا تحققـــه مـــن إنجـــازات ونجاحات 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  متواصلـــة 
المخلصيـــن،  أبنائهـــا  جهـــود  بفضـــل 
متمنًيـــا جالتـــه للقائميـــن علـــى مطـــار 
البحريـــن الدولي وجميـــع العاملين فيه 
دوام التوفيـــق والســـداد إلبـــراز الوجه 
الحضاري والثقافي والسياحي لمملكة 
الخدمـــات  أفضـــل  وتقديـــم  البحريـــن 

للمسافرين والزوار. 
وأكـــد جالتـــه أن جهود التنمية تســـير 
وفق رؤية مستقبلية نحو آفاق جديدة 
مـــن اإلنجاز والبناء علـــى ما تحقق من 
أجـــل المســـتقبل الواعـــد الـــذي نتطلـــع 
إليه وننشـــده، من أجل تطـــور وازدهار 

البحرين ورفعة شعبها العزيز.

المنامة - بنا
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المطار الجديد يعـزز من مكانــــة المملكـــــــــة في الطيران ويدعـم االقتصاد الوطني
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جاللته والرئيس المصري يفتتحان مبنى المسافرين الجديد... الملك المعظم:

إلبراز الوجه الحضاري والثقافي والسياحي للبحرين وتقديم أفضل الخدمات للمسافريـن

ــول الــعــالــم فــي بــنــاء الــمــطــارات ــرع ح  كــمــال أحــمــد: إنــجــاز الــمــشــروع يعد األسـ

جهود دؤوبة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء في خدمة الوطن ونهضته التنموية الحديثة

ـــاء ـــاز والبن ـــن اإلنج ـــدة م ـــاق جدي ـــو آف ـــتقبلية نح ـــة مس ـــق رؤي ـــير وف ـــة تس ـــود التنمي جه
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االستمرار في التركيز على الكفاءات والكوادر الوطنية
رفـــع رئيس هيئـــة الكهربـــاء والماء رئيس 
البحريـــن  مطـــار  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
كمـــال أحمـــد بالغ الشـــكر والتقديـــر للمقام 
الســـامي لعاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
علـــى تفضلـــه باالفتتـــاح الرســـمي لمبنـــى 
المســـافرين الجديـــد فـــي مطـــار البحرين 
الدولـــي، بحضـــور رئيـــس جمهورية مصر 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  الشـــقيقة  العربيـــة 
السيســـي، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، منوها بالرعاية 

الملكية الســـامية لجميع الجهود التنموية 
الوطنية ضمن المســـيرة التنموية الشاملة 
التي أرسى دعائمها صاحب الجالة الملك 

المعظم.
كمـــا رفع بالـــغ االمتنـــان إلى ضيـــف الباد 
الكريـــم الرئيس عبدالفتاح السيســـي على 
حضـــوره، وإلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء على 
الدعم الكبيـــر والمتابعة في جميع مراحل 
المشروع، ما كان له عظيم األثر في إنجاز 
هـــذا المشـــروع الـــذي يعتبر أكبر مشـــاريع 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  التحتيـــة  البنيـــة 
وســـيعمل علـــى إحـــداث نقلـــة نوعية في 

كأضخـــم  المملكـــة  فـــي  الطيـــران  قطـــاع 
مشروع شهده القطاع في تاريخ الطيران 

في المملكة.
وأشـــار إلى أن المشـــروع قد تم استكماله 
رســـميا فـــي العـــام 2020 حســـب الجدول 
الزمنـــي المرســـوم وخـــال فترة االنتشـــار 
العالمـــي جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
19( وهي أكبر تحٍد صحي يعصف بالعالم 
منـــذ القـــرن الماضـــي، وأثـــرت ســـلبا علـــى 
جميـــع القطاعـــات، وباإلصـــرار والتحـــدي 
واإلخـــاص نجحـــت جميع األطـــراف في 
إنجاز هذا الصرح المشرف ونقل العمليات 
2021، متوجهـــا  العـــام  فـــي  نجـــاح  بـــكل 

الموظفيـــن  لجميـــع  والعرفـــان  بالشـــكر 
والعاملين في شركة مطار البحرين، خاًصا 
بالذكـــر الكفـــاءات الوطنيـــة المتخصصـــة 
والمؤهلة التي عملت بكل جدارة واقتدار 
لتثبت أن فريق البحرين في جميع مواقع 
العمل الوطني قادر على التحدي واإلنجاز 

والعطاء من أجل الوطن بدون حدود.
وأكد أحمد مواصلة بـــذل قصارى الجهود 
للمســـاهمة في مواصلة االرتقـــاء بصناعة 
الطيـــران المدنـــي في مملكـــة البحرين بما 
يســـهم فـــي االســـتمرار فـــي تعزيـــز موقع 
المملكـــة على خارطة الطيران والســـياحة 
إقليميـــا ودوليا، والحرص باســـتمرار على 
التركيز على الكفـــاءات والكوادر الوطنية 
واالهتمام بها تنفيـــذا للتوجيهات الملكية 
السامية التي تؤكد أن المواطن البحريني 
هـــو محـــور التنميـــة وغايتهـــا، وهـــو ثروة 

الوطن األعز.
المســـافرين  مبنـــى  بنـــاء  تـــم  أنـــه  يذكـــر 
الجديـــد في مطار البحريـــن الدولي ضمن 
أعلـــى  وفـــق  المطـــار  تحديـــث  برنامـــج 
الحديثـــة  والتقنيـــات  الدوليـــة  المعاييـــر 
وتم اســـتكمال المشـــروع وفـــق الميزانية 
المعتمـــدة والبالغة 1.1 مليار دوالر وتصل 
الطاقة االستيعابية إلى 14 مليون مسافر 
ســـنويا بعـــد أن كانت 4,5 مليون مســـافر، 
وازدادت مساحة مبنى المسافرين بمقدار 

4 أضعاف عن سابقتها.
ويشـــمل برنامج تحديـــث المطار خدمات 
ومرافـــق نوعيـــة تعزز من مكانـــة ومردود 
هذه المنشـــأة، منها مشـــروع قرية الشحن 

الجـــوي، وهو األول من نوعه في المملكة، 
والذي ستكون له مساهمة نوعية في رفد 
نمو قطاع الخدمات اللوجستية عبر زيادة 
تنافسيته إقليمًيا وقدرته على استقطاب 
االســـتثمارات، وهـــو أحـــد مشـــاريع خطة 
التعافي. كما يضم برنامج تحديث المطار 
مجّمع مستودعات وقود الطائرات كجزء 
مـــن عمليـــة إعـــادة هيكلـــة قطـــاع وقـــود 
إلـــى  المملكـــة وتحويلهـــا  فـــي  الطائـــرات 
مركـــز إقليمي بـــارز لخدمات إمـــداد وقود 
الطائـــرات، ومبنى أوال للطيـــران الخاص 
الـــذي يقـــدم خدمـــات متكاملـــة للطيـــران 
الخـــاص فـــي موقع له قيمـــة تاريخية في 
أول  كان  إذ  البحرينـــي  الطيـــران  قطـــاع 
مبنـــى للطيـــران تـــم افتتاحه فـــي المملكة 
خـــال القـــرن الماضـــي، وقد تـــم الحرص 
علـــى المحافظـــة علـــى هويـــة وروح هـــذا 

المعلم المهم.
وخـــال أقـــل مـــن ســـنة ونصـــف مـــن بدء 

العمليـــات التشـــغيلية فـــي المطـــار ورغـــم 
التحديـــات التـــي فرضتها جائحـــة كوفيد 
19 علـــى العالـــم أجمـــع، توجـــت الجهـــود 
التـــي بذلها فريق العمـــل أخيرا بفوز مطار 
البحريـــن الدولـــي بجائـــزة أفضـــل مطـــار 
دولي جديد التي تمنحها مؤسســـة سكاي 
عالميـــة  أعلـــى مرجعيـــة  وهـــي  تراكـــس، 
للتصنيـــف والتقييـــم في قطـــاع الطيران، 
ليثبـــت مطار البحرين الدولي موقعه على 
خارطـــة صناعـــة الطيـــران دوليـــا، إضافة 
إلـــى حصوله ســـابقا على تصنيفـــه كمطار 
خمـــس نجـــوم مـــن ســـتار تراكـــس ليكون 
ثالث مطار في الشـــرق األوســـط ينال هذا 
التقييـــم وحصول قاعـــة ذا بيرل للضيافة 
واالســـتقبال لشـــركات الطيـــران في مطار 
البحريـــن الدولـــي علـــى تصنيـــف خمـــس 

نجوم.
كمـــا حصـــل مطـــار البحريـــن الدولـــي فـــي 
شـــهر مايو الماضي علـــى جائزة المطارات 
التـــي  الفضـــي  المســـتوى  فـــي  الخضـــراء 
يمنحهـــا المجلـــس اإلقليمي لمنطقة آســـيا 
والمحيـــط الهادئ التابـــع للمجلس الدولي 
للمطـــارات، تقديـــرا لجهـــوده فـــي مراعاة 
البيئة وتطبيق أفضل الممارســـات الدولية 
المعتمـــدة بشـــكل متميـــز فـــي الحـــد مـــن 
االنبعاثات الكربونية. ونجدد االعتزاز هنا 
بأن مطار البحرين الدولي هو أكبر منشـــأة 
خضـــراء في المملكة، وهو ما ينســـجم مع 
التزامـــات مملكـــة البحريـــن البيئيـــة علـــى 
الصعيد الدولـــي وفي إطار رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل الباد المعظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية 
الصومـــال الفيدراليـــة حســـن شـــيخ محمـــود، وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى 
اســـتقال بـــاده، وأعـــرب جالته وســـموه فـــي البرقيتين عـــن أطيب 
تهانيهمـــا وتمنياتهمـــا له موفور الصحة والســـعادة ولشـــعب جمهورية 

الصومال الفيدرالية الشقيق تحقيق مزيد من االستقرار واالزدهار.

البحرين تهنئ الصومال بذكرى االستقالل

كمال أحمد

كان عاهـــل البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، في مقدمة مودعي رئيس 
جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة 
عبدالفتاح السيســـي لدى مغادرته 
مطـــار البحريـــن الدولـــي أمس بعد 
أجـــرى  البحريـــن،  لمملكـــة  زيـــارة 
خالهـــا مباحثات مـــع جالة الملك 
المعظـــم تناولت العاقات األخوية 
الوطيدة بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
إضافـــة إلـــى مســـتجدات األوضاع 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
كمـــا كان فـــي الـــوداع ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، وأصحاب الســـمو 
والمعالي والســـعادة وكبـــار ضباط 
ووزارة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 

الداخلية والحرس الوطني.

المنامة - بنا

الرئيس المصري يغادر البالد بعد زيارة للبحرين
أجرى خاللها مباحثات مع الملك المعظم تناولت العالقات بين البلدين

مبنى المسافرين أضخم مشروع شهده قطاع الطيران في المملكة... كمال أحمد:

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة برقية شكر من رئيس جمهورية مصر العربية 

الشقيقة عبدالفتاح السيسي، هذا نصها:
أخـــي حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

ملك مملكة البحرين المعظم.
يطيـــب لـــي ونحن نغادر بلدكم الشـــقيق أن أبعـــث إلى جالتكم 
بخالـــص الشـــكر والتقديـــر على ما لقيناه من حســـن االســـتقبال 
وكـــرم الضيافـــة وهو مـــا نعهده دائًما فـــي زياراتنـــا لبلدنا الثاني 

مملكة البحرين الشقيقة.
وأغتنـــم هـــذه المناســـبة الطيبة كـــي أعرب عن خالـــص تقديري 
للمحادثات اإليجابية والمناقشـــات المثمرة والبناءة التي جرت 
بيننـــا فـــي جو مـــن الـــود والتفاهم، وأكـــدت تقارب الـــرؤى فيما 
يتعلـــق بالقضايـــا الثنائيـــة واإلقليميـــة ذات االهتمـــام المشـــترك 

والتـــي تأتي انعكاســـا للعاقات التاريخيـــة الوطيدة التي تجمع 
بيـــن بلدينا وشـــعبينا الشـــقيقين، وأكـــدت أيضا أهميـــة مواصلة 
تعزيز أطر التشـــاور والتنســـيق والتعاون بين مصـــر والبحرين، 
وصوال لما فيه صالح شعبينا الشقيقين ولضمان تحقيق التقدم 

و االزدهار للبلدين الشقيقين ولألمة العربية كافة.
أخـــي صاحب الجالة، وإننـــي إذ أكرر خالص تقديري لجالتكم 
ولعاقات األخوة والمحبة التي تربط شعبينا الشقيقين، ألتمنى 
لكم التمتع بموفور الصحة والســـعادة ودوام التوفيق وللشـــعب 
البحريني الشـــقيق المزيد مـــن الرقي والرخاء في ظل قيادتكم 

الحكيمة. 
مع أسمى اعتباري وتقديري األخوي... 

عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

جاللة الملك المعظم يتلقى برقية شكر من الرئيس المصري

مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق والتعاون

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل الباد المعظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهورية الكونغـــــو الديمقراطيـــــة 
فليكس تشيســـكيدي، وذلك بمناســـبة ذكرى اســـتقال بـــاده، وأعرب 
جالتـــه فـــي البرقيـــة عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه لفخامتـــه موفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

الملك المعظم يهنئ الكونغو



ناصر بن حمد يطلع على مستجدات عدد من المشروعات االستراتيجية
مترئسا اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز

أشـــاد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
رئيـــس  الشـــباب  اإلنســـانية وشـــؤون 
مجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفط 
والغـــاز ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة باإلنجـــازات والجهود التي 
النفـــط  قطـــاع  فـــي  الشـــركة  تبذلهـــا 
والغـــاز، وذلـــك خـــالل تـــرؤس ســـموه 
اجتماع مجلس اإلدارة، وأثنى ســـموه 
على التقّدم المستمر في قطاع النفط 
والغـــاز، والذي يأتي تماشـــًيا مع رؤية 
عاهـــل البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومع 
تطلعـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وتسّلم سموه تقرير اإلدارة التنفيذية 
الذي تناول آخر مســـتجدات الشـــركة 
وأحـــدث  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة 
التطـــّورات في عدد من المشـــروعات 

ســـمّوه  ناقـــش  وقـــد  االســـتراتيجية. 
مـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، الخطـــة 
المعتمـــدة لـــدى شـــركة نفـــط البحرين 
)بابكـــو( الســـتكمال برنامـــج تحديـــث 
المصفاة، ومستجداتها، باإلضافة إلى 
مناقشة الشـــراكات المحتملة لتوسيع 

عمليات الشركة.
وتـــم كذلك عرض مســـتجدات أعمال 
البحـــث والتنقيـــب المنفـــذة مـــن قبل 
شـــركة تطويـــر للبتـــرول، مع تســـليط 
الضـــوء علـــى شـــراكاتها مـــع شـــركات 
وشـــراكتها  اإلقليميـــة  والغـــاز  النفـــط 
المحتملة مع شـــركات دوليـــة لتطوير 
لالستكشـــافات  جديـــدة  تقنيـــات 

النفطية. 
وشـــدد ســـموه علـــى مواصلـــة العمـــل 
الكفـــاءة  لرفـــع  ُموّحـــدة  بجهـــود 
التابعـــة  الشـــركات  فـــي  واإلنتاجيـــة 

للشركة القابضة للنفط والغاز.

وتـــم خـــالل االجتمـــاع التطـــّرق أيًضا 
إلـــى السياســـات الجديـــدة التـــي تـــم 
اعتمادهـــا حديثـــا كجـــزء مـــن جهـــود 
تحســـين  لمتابعـــة  اإلدارة  مجلـــس 
وتطويـــر الهيـــكل التنظيمـــي للشـــركة 

القابضة، ومنها اعتماد سياسة اإلبالغ 
عـــن المخالفـــات والتجـــاوزات، والتي 
ـــذت بتوجيـــه مـــن رئيـــس مجلـــس  ُنفِّ
مؤسســـية  ثقافـــة  إلرســـاء  اإلدارة 
تحتفي بالنزاهة واإلخالص والمهنية 

العالية.
االلتـــزام  متابعـــة  ســـموه  وأكـــد 
المحافظـــة  خـــالل  مـــن  باالســـتدامة 
على المـــوارد الطبيعية في ضل تلبية 
االحتياجات المستقبلية في المملكة. 

الضـــوء علـــى  وكذلـــك ســـّلط ســـموه 
الدور المهم والمتمّيز للشركة القابضة 
للنفـــط والغاز في تطويـــر هذا القطاع 
الحيوي، سعًيا لتحقيق أهداف الرؤية 

االقتصادية للمملكة للعام 2030.

الشركة القابضة للنفط والغاز
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة أن ما يربط مملكة البحرين 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة مـــن 
عالقات أخوية متميـــزة وثابتة هي محل 
اعتـــزاز وتطلع دائـــم لتنميتهـــا وتطويرها، 
الفتـــا ســـموه إلـــى أهميـــة تعزيـــز الجهـــود 
الراميـــة لتحقيق الرؤى المشـــتركة لعاهل 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي 
نحو مزيـــد من االزدهـــار والنمـــاء للبلدين 

وشعبيهما الشقيقين.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر الصخير 
أمـــس، رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســـي، بمناســـبة 
زيارته الرســـمية لمملكة البحرين، بحضور 
عدد مـــن أصحاب المعالي والســـعادة كبار 
المســـؤولين، حيـــث رحـــب ســـموه بضيف 
البالد الكبير، منوها سموه بأوجه التنسيق 
والشـــراكة القائمة بين البلدين الشـــقيقين 
على جميع المســـتويات، الفتا ســـموه إلى 

أهميـــة الزيـــارة التـــي يقـــوم بهـــا الرئيـــس 
المصـــري لمملكـــة البحريـــن وما ستشـــهده 
مـــن توقيـــع اتفاقيـــات ومذكـــرات تفاهـــم 
نوعية تســـهم في تعزيـــز الفرص المتبادلة 
نحـــو مزيد من التعـــاون الثنائـــي وتطوير 
آفـــاق  نحـــو  المشـــتركة  العالقـــات  مســـار 
أرحـــب تصـــب فـــي صالـــح نمـــاء وازدهار 

البلدين والشعبين الشقيقين.
المحـــوري  الـــدور  علـــى  ســـموه  وأثنـــى 
لجمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة فـــي 
حمايـــة األمـــن القومـــي العربـــي وجهودها 
الفاعلـــة في تعزيز أســـس الســـالم واألمن 
واالستقرار، مشيدا سموه بجهود الرئيس 
المصـــري فيمـــا تشـــهده جمهوريـــة مصـــر 
العربيـــة الشـــقيقة مـــن تطويـــر وتقدم في 
مختلـــف مســـارات التنمية، متمنيـــا لمصر 

الشقيقة مزيدا من التقدم والتطور.
وتـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض التطورات 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى 
والتشـــاور بشـــأن الجهود المبذولة لتعزيز 
العمـــل العربي المشـــترك بمـــا يحافظ على 

مصالح الدول العربية وأبنائها.

المنامة - بنا

مزيد من التعـاون وتطويـر مسـار العالقـات مـع مصـر
دور محوري للجمهورية في حماية األمن القومي العربي... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة زيارته الرسمية للبحرين



المصرف الخليجي التجاري
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يسعدنا أن نحتضن نخبة من المبدعين الذين كان لهم جهود بارزة فـي إثراء نمــــــــــــــوذج عملنا ونحــن فخــورون للغايــة ألنهــم كانــوا جــزءا مــن نجــاح “الوافــر” 
المصرف الخليجي التجاري ينظم احتفالية لتكريم المبدعين الذين شاركوا في اإلعـــــــــــــالن عن الفائزين بجوائز حساب “الوافر”... سطام القصيبي:

 الفنان الحركي فارس أحمدي

الفنانة التصويرية زينب السباع 

فنان األعمال الحرفية خالد المهزع مصمم القطع الفنية علي رستم 

العب االستعراض الحر عبدالله عيسى

جانب من الحضورمصمم الحدائق الزجاجية محمد الخاجة 

جانب من الحضور

الفنانة التشكيلية ٔامينة العباسي  المصور الفوتوغرافي محمد العمادي 

عبدالناصر الريس: لقد كان لمشاركة هؤالء المبدعين دور بارز في تحقيق النجاح لحملة حساب 
“الوافر” من خالل الترويج له بشكل مبتكر ساهم في تحقيق اإلقبال المتميز من قبل العمالء

صباح الزياني: يسعى المصرف دائما إلى االبتكار في حمالته التسويقية وحرصنا من خالل إعالنات “الوافر” على دمج جانب 
المسؤولية االجتماعية األمر الذي كان له تأثير كبير في إبراز المبدعين البحرينيين والترويج لحساب “الوافر” بشكل فريد ومبتكر

صورة جماعية للمبدعين مع الرئيس التنفيذي وعدد من موظفين المصرف والمدعوين صورة جماعية للمبدعين مع الرئيس التنفيذي للمصرف

وممثلي المصرف، حيث كانت فكرة العمل 
جميلـــة تُترجم في صورة منظمة ومعد لها 
بشـــكل مدروس”، مشـــيًرا إلـــى أن اختياره 
ضمن مجموعة من المبدعين هو بحد ذاته 
دعم ومســـاندة له، األمر الـــذي يحفزه أكثر 

للمواصلة في صقل وتطوير مهاراته. 

وفـــي الجائـــزة الكبـــرى السادســـة، التقطت 
الخليجـــي  المصـــرف  التصويـــر  عدســـة 
المهـــزع  خالـــد  الحرفـــي  الفنـــان  التجـــاري 
وهـــو يصنـــع تحفـــة فنيـــة احتضنـــت نـــور 
الشـــمس وهي تكشـــف عـــن الفائـــزة فوزية 
أحمد الدوســـري بجائزة قيمتهـــا 100,000 

دينـــار بحريني. وعَلق المهـــزع على مبادرة 
بالقـــول  التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف 
“مبادرة طيبة وخطوة إبداعية جديدة من 
نوعهـــا من قبل المصـــرف الخليجي بدعوة 
الفنانيـــن والمبدعين في مختلف المجاالت 
سواء الفنية أو الرياضية أو الحرفية لطرح 

مختلـــف األفـــكار فـــي اإلعالن عن أســـماء 
الفائزيـــن فـــي حســـاب الوافـــر. وهـــذا يدل 
على مدى ســـعي المصـــرف لدعم المبدعين 
البحرينيين وإظهار مواهبهم امام شريحة 

كبيرة من المتابعين”.
وواصـــل المصـــرف اختيـــاره لُمبدعيـــن من 

مختلف حقـــول التميز، حيث أطل ُمنســـق 
الحدائـــق الزجاجيـــة محمـــد الخاجـــة فـــي 
اإلعالن عن الجائزة الكبرى الســـابعة بقيمة 
100,000 دينـــار بحرينـــي والتي كانت من 
نصيـــب فاطمـــة عبدالرحمـــن باقـــر محمد. 
وأمـــا فـــي الجائزة الكبـــرى واألخيرة بقيمة 

250,000 دينـــار بحرينـــي، أطلـــت الفنانـــة 
أمينـــة العباســـي بإبداعهـــا بالرســـم، حيـــث 
صاغـــت فرشـــاتها وأســـلوبها الفنـــي المميز 
لوحة فنية أزاحت الستار عن الفائز األخير 
بنسخة 2021 والتي كانت من نصيب والء 

توفيق المسقطي.

الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطام سليمان القصيبي

احتفى المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف اإلســامية الرائدة بمملكة البحرين، بمجموعة واعدة من مبدعي 
المملكة الذين شاركوا في اإلعان عن الفائزين بجوائز حساب “الوافر”، وذلك في حفل أقيم في مركز الشيخ إبراهيم 
بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بحضور الرئيس التنفيذي للمصرف الســيد ســطام ســليمان القصيبي وعدد من 
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة والمديريــن والمدعويــن. وتأتــي هذه المبادرة في إطار حرص المصرف للُمشــاركة في دعم 
اإلبــداع بهــدف تأصيلــه فــي الُمجتمــع البحرينــي وتمكيــن الشــباب، ال ســيما في هــذا العام الــذي أعلنه حضــرة صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك الباد الُمعظم حفظه هللا ورعاه عاما للشباب البحريني.

العـــام  “الوافـــر”  وجمعـــت منصـــة حســـاب 
مـــا  أبـــرزوا  حيـــث  مبدعيـــن،   9 الماضـــي 
يمتلكونـــه من قـــدرات فريدة فـــي اإلعالن 
عـــن الفائزيـــن فـــي الجوائـــز الكبـــرى، وهم 
الفنانة التشـــكيلية أمينة العباسي، النحات 
ومصمـــم القطـــع الفنية علي رســـتم، العب 
االســـتعراض الحر عبدهللا عيسى، والفنانة 
التصويريـــة زينـــب الســـباع، وأول رئيســـة 
طباخيـــن بحرينيـــة بفنـــدق خمـــس نجـــوم 
فـــارس  الحركـــي  والفنـــان  بشـــمي،  تالـــه 
أحمـــدي، والمصـــور الفوتوغرافـــي محمـــد 
العمـــادي، وفنـــان األعمـــال الحرفيـــة خالـــد 
المهزع، ومصمم الحدائق الزجاجية محمد 
الُمناســـبة  هـــذه  خـــالل  وجـــرى  الخاجـــة. 
االحتفـــاء بالموهبة واإلبداع غير المحدود 
الذي يمتلكه هؤالء الشباب الذين يعكسون 
مـــا يزخر به الُمجتمع البحريني من طاقات 
ُملهمـــة وقـــادرة على جـــذب األضـــواء في 

المنصات المحلية، واإلقليمية والعالمية.
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس  عـــن  وبالنيابـــة 
إدارة المصـــرف الخليجي التجاري وجميع 
ُمنتســـبي المصـــرف، أعرب الســـيد ســـطام 
ســـليمان القصيبـــي الرئيـــس التنفيذي عن 
خالص شكره وامتنانه للمبدعين لتوظيف 
قدراتهم من أجل ُمشـــاركة المصرف فرحة 

اإلعالن عن الفائزين مع حساب “الوافر”. 
وقـــال في كلمته “لقد حرصنـــا على اختيار 
المكان لهذه الفعالية بما يتناسب مع حجم 
الموهبـــة التـــي يمتلكهـــا المشـــاركون فـــي 
اإلعالنـــات، وهـــو مركز الشـــيخ إبراهيم بن 
محمـــد آل خليفة للثقافـــة والبحوث، الذي 
ُيجسد مركًزا للثقافة واإلبداع، إذ إننا أردنا 
أن يكون لهـــذا الحفل منصة تليق بُمبدعي 
الوطـــن، الذيـــن ُيعـــد وجودهم بيننـــا اليوم 

فخًرا للمصرف الخليجي التجاري”. 
االســـتعانة  فكـــرة  “إن  قائـــاًل  وأضـــاف 
بالموهوبين في اإلعالن عن الفائزين ُولدت 
فـــي العـــام 2019، حيـــث أردنـــا أن نحيـــك 
قصة ُمشوقة باالســـتعانة بأحد المنتجات، 
تخـــرج عن اإلطار التقليـــدي، بحيث يكون 
التفاعـــل مـــع هـــذه القصـــة لمـــدة زمنيـــة ال 

تنتهي مع لحظة اإلعالن عن الفائز”. 
وتابع القصيبي “لقد كانت البداية بالنســـبة 
لنا تحديا، حيث كانت الفكرة مبتكرة وغير 
تقليدية ولكن تجاوزنا هذا التحدي بفضل 
األفـــكار الخالقـــة والخارجة عـــن المألوف، 
المصـــرف  موظفـــو  بهـــا  شـــاركنا  والتـــي 
األعزاء، الذين كان لهم بصمة واضحة في 
مدى تطور الفكـــرة التي ُطرحت ووصولها 
إلـــى مدى بعيـــد مـــن التميز والنجـــاح. في 
بـــادئ األمر اســـتعنا باإلعالن عـــن الفائزين 
بالتلميح عن منطقة الســـكن، طبيعة نشاط 
عمـــل الفائـــز، أو االســـم األول للفائـــز، وقـــد 
لقيـــت هـــذه الفكـــرة أصـــداء إيجابيـــة لدى 
مواقـــع  فـــي  العمـــالء ومتابعـــي منصاتنـــا 

التواصل االجتماعي”.

وواصـــل الســـيد القصيبـــي قائاًل ”مـــن هنا، 
أدركنـــا بأننـــا قـــادرون علـــى تبنـــي نمـــوذج 
مبتكر لإلعالن عن الفائزين بجوائز حساب 
)الوافـــر(، وقررنـــا إلقاء الضـــوء على جانب 
مميـــز يتـــرك أثـــرا إيجابيـــا علـــى الُمجتمع، 
وهو تبني المبدعين البحرينيين. وقد جاء 
االختيـــار أواًل علـــى الفنـــان راشـــد العريفي 
فـــي العـــام 2020 وذلك ألننـــا أردنا اإلعالن 
عـــن الفائـــز من خالل رســـم بطاقـــة الهوية 
الخاصـــة بـــه بطريقـــة ُمميـــزة. وواصلنا مع 
هذا الفنان الموهوب سلسلة من 8 إعالنات 
للفائزيـــن طوال العـــام 2020. وبعد النجاح 
الـــذي حققته هـــذه اإلعالنـــات، قررنا وضع 
خطة للعـــام 2021م تمحورت على اختيار 
أكثـــر عدد مـــن المبدعين وتســـليط الضوء 
عليهـــم. وقـــد أثمـــرت جهود فريقنـــا بوضع 
قائمـــة مـــن الشـــباب المبـــدع مـــع وصف ما 
يتميـــزون به، حيث كان لنا شـــرف التعامل 
معهـــم وصنـــع نجاح جديـــد. لقد اكتســـبت 
نســـخة حســـاب الوافر للعـــام 2021 تفاعاًل 
كبيـــًرا من قبـــل العمـــالء والمتابعين الذين 

أشادوا بهذه الُمبادرة من قبل المصرف”. 

توسيع دائرة المبدعين                       
في العام 2022

ولفت القصيبي في كلمته إلى أن المصرف 
قد قام بتوسعة دائرة المبدعين الُمشاركين 
في هـــذه المبـــادرة، حيث توجـــه المصرف 
خـــالل العـــام الجـــاري إلـــى الموهوبين من 
طلبـــة المـــدارس وتم العمل مـــع 3 مدارس 
لغايـــة هذه اللحظـــة، وسيســـتمر العمل مع 
باقـــي المدارس حتى نهايـــة العام 2022م، 
ومن المتوقع أن تشـــكل نســـخه هـــذا العام 

نموذج نجاح جديد لحساب “الوافر”. 

نجاح الفت لحساب الوافر

عبدالناصـــر  الســـيد  صـــرح  جانبـــه،  ومـــن 
الريـــس مديـــر إدارة الخدمـــات المصرفيـــة 
لألفـــراد لدى المصـــرف الخليجي التجاري: 

لقد شهد حساب الوافر نجاحا كبيرا بفضل 
الحملـــة التي أطلقناها بُمشـــاركة مجموعة 
مـــن المبدعيـــن البحرينييـــن، والتي عرفتنا 
علـــى مواهـــب كان مـــن المدهـــش رؤية ما 
يخبئونـــه في جعبتهم من إبـــداع وفن نال 
إعجـــاب جميع ُمتابعي حســـابات المصرف 
الخليجـــي التجـــاري. ُتعتبـــر شـــراكتنا مـــع 
المبدعيـــن في المملكة عبر هذه الحملة من 
أكثر الشـــراكات نجاًحا، وهـــو ما تجلى في 
الزيادة الملحوظة في عدد عمالء حســـاب 

“الوافر”. 
وأضـــاف الريـــس “ســـيكون عمـــالء الوافـــر 
علـــى موعد مـــع أربـــع جوائز كبـــرى ابتداًء 
مـــن شـــهر ســـبتمبر، حيث ســـيتم الســـحب 
وكذلـــك  بحرينـــي،  دينـــار   100,000 علـــى 
على نفس المبلغ في شهر أكتوبر ونوفمبر، 
فيما ستختتم نســـخة هذا العام بمنح أحد 
دينـــار   250,000 المحظوظيـــن  الفائزيـــن 
بحرينـــي. وعـــالوة علـــى ذلـــك ســـيواصل 
المصـــرف منح أعضاء نـــادي عمالء الوافر 
جائزة شـــهرية بقيمة 5000 دينار بحريني. 
قـــد  التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف  وكان 
ســـلم جائزة كبـــرى بقيمـــة 250,000 دينار 
بحريني في شـــهر مـــارس الماضي، وتالها 
اإلعـــالن عن جوائز كبـــرى بقيمة 100,000 
دينـــار بحرينـــي لـــكل منها في شـــهر أبريل، 
ومايـــو ويونيـــو وبذلـــك يتجـــاوز مجمـــوع 
جوائز هذا العام 1.2 مليون دينار بحريني.

االبتكار في اإلعالن 

من جهته، لفت الســـيد صبـــاح عبدالرحمن 
الزياني، مدير إدارة التســـويق واالتصاالت 
الخليجـــي  المصـــرف  لـــدى  المؤسســـية 
المصـــرف  “يرتكـــز  بالقـــول  التجـــاري، 
عملـــه  نمـــوذج  فـــي  التجـــاري  الخليجـــي 
علـــى ما أرســـاه من ثوابت قوامهـــا اإلبداع 
واالبتـــكار، وحملتنا التي جاءت بالشـــراكة 
مع المبدعين في المملكة تتماشـــى مع هذا 
النهـــج ومـــا يحملـــه مـــن مســـؤولية وطنية 

لتمكيـــن ودعـــم ُمختلـــف فئـــات الُمجتمـــع. 
إن تعاوننـــا الُممتـــد علـــى مـــدى عاميـــن مع 
المبدعيـــن مـــن ُمختلـــف التخصصـــات كان 
له زخم على ُمختلف الُمســـتويات، ال سيما 
في زيادة عدد عمالء حساب )الوافر(، فيما 
حظـــي من شـــاركوا في حمالتنـــا اإلعالنية 
علـــى فرصـــة إلقاء الضـــوء علـــى طاقاتهم 

وقدراتهم. إن هذه الشراكة الباعثة 
علـــى الفخـــر هي مثـــال ُملهـــم للمســـؤولية 
ونســـعى  الخـــاص،  للقطـــاع  االجتماعيـــة 
حالًيا على تســـليط الضوء على المزيد من 

المواهب الوطنية التي نعتز بها”. 

االعتزاز بالمشاركة 

الخليجـــي  المصـــرف  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
التجـــاري قد قام بتخصيص لنســـخة العام 
الماضي من حســـاب “الوافر” جوائز تجاوز 
قيمتهـــا اإلجمالية المليون دينـــار بحريني، 
وضمـــت 8 جوائز كبرى. واختـــار المصرف 
متنوعـــة  تشـــكيلة  التجـــاري  الخليجـــي 
مـــن المبدعيـــن البحرينييـــن لإلعـــالن عـــن 
الفائزيـــن. وانطلقـــت نســـخة 2021 بظهور 
النحـــات ومصمم القطع الفنية علي رســـتم 
الـــذي أعلـــن عن فوز الســـيدة انتصار ســـيد 
الجوائـــز  بأولـــى  إبراهيـــم  جمعـــة  حســـن 
الكبـــرى، والتـــي كانت عبارة عـــن 100 ألف 

دينار بحريني.
وعـــن مشـــاركته، قـــال رســـتم: لقـــد كانـــت 
تجربتي مـــع المصرف الخليجـــي التجاري 
ثرّيـــة مـــن خـــالل التعـــرف علـــى طاقـــات 
بحرينيـــة هائلـــة، خصوًصـــا طاقـــم العمـــل 
المواهـــب  إبـــراز  فـــي  دور  لـــه  كان  الـــذي 
باســـتخدام تقنيات متطورة وأسلوب عمل 
اســـتثنائي”. وأضـــاف “اســـتطاع المصـــرف 
الخليجـــي التجـــاري أن يقود هـــذه الحملة 
بأســـلوب مؤثر والفت في إبـــراز المبدعين 
البحرينييـــن. لقد حققـــت الحملة األهداف 
المرجـــو منهـــا فـــي خطـــوة تمّثـــل إضافـــة 
في ســـجّل المصـــرف والمبدعين أنفســـهم، 

واختيـــاري ألكون ممثاًل عـــن المصرف في 
أحـــد إعالناتـــه الخاصـــة بحســـاب “الوافر” 
هـــو بحـــد ذاتـــه إنجـــاز وقيمة مضافـــة إلى 
مشـــروعي الخـــاص ويحّفزنـــي علـــى بـــذل 

المزيد”. 
 ومن هـــذه المحطة انطلقت رحلة “الوافر” 
الفائزيـــن،  عـــن  اإلعـــالن  فـــي  اإلبداعيـــة 
وحطـــت فـــي وجهتهـــا الثانية فـــي القطاع 
الرياضـــي، حيـــث وظـــف عبدهللا عيىســـى 
أســـلوبه الفريد في التحكم بالكرة لإلعالن 
محمـــد  جمـــال  حســـين  جمـــال  فـــوز  عـــن 
كانـــت  والتـــي  الثانيـــة  الكبـــرى  بالجائـــزة 

قيمتها 100 ألف دينار بحريني. 
وعلق عبدلله عيســـى علـــى تجربته بالقول 
“إن الدعـــم اإلعالمي الواســـع الذي حظيت 
بـــه هـــذه الحملة ســـاهم فـــي تحفيزنا على 
لنـــا  وفتحـــت  مهاراتنـــا،  تطويـــر  مواصلـــة 
نافذة مطّلة علـــى المجتمع البحريني الذي 
حـــازت مواهبنـــا علـــى إعجابه، األمـــر الذي 
ســـيكون له أثر طيب مســـتقباًل”. وتابع “إن 
حرص القائمين فـــي المصرف على اختيار 
المبدعيـــن البحرينيين للمشـــاركة في هذه 
الحملة، يبرهن الحس الوطني والمســـؤول 
يمتلكهـــا  التـــي  القـــدرات  تلـــك  الحتضـــان 
المبدعون ودعمهم للتطور والمنافسه على 

المستوى المحلي والعالمي”. 
وهكذا واصل المصرف الخليجي التجاري 
نهجـــه المبتكـــر مـــع الوضـــع فـــي االعتبـــار 
التنـــوع فـــي المواهـــب والمجـــاالت وذلـــك 
إيماًنا منه بأن تشمل هذه المبادرة مختلف 
إذ أطلـــت  المجـــاالت،  فـــي شـــتى  الفئـــات 
علـــى  الســـباع  زينـــب  التصوريـــة  الفنانـــة 
التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف  حســـابات 
بمواقـــع التواصل االجتماعـــي وهي تصيغ 
بخيوطهـــا الســـاحرة اســـم الفائـــز بالجائزة 
الكبـــرى الثالثـــة والتـــي كانـــت مـــن نصيب 
ورثـــة المرحوم حمـــد جاســـم عبدالرحمن، 
وقـــد كانـــت قيمتهـــا أيًضـــا 100 ألـــف دينار 

بحريني.

وأشـــارت السباع بشأن اختيارها لالنضمام 
للحملـــة قائلـــة ”لقـــد كانـــت تجربـــة موفقة 
وأنا ســـعيدة للغاية بها، حيث كانت بمثابة 
تشـــجيع ودعم لـــي لمواصلـــة طريقي نحو 
تطوير أسلوبي المبتكر في تصوير األعمال 

الفنية باستخدام المواد المختلفة”.
ومـــن بعدهـــا حلـــت أول رئيســـة طباخيـــن 
بحرينيـــة بفنـــدق خمـــس نجوم وهـــي تاله 
الطبـــخ  فـــي  لتســـتخدم موهبتهـــا  بشـــمي 
المالـــود  أحمـــد  خالـــد  فـــوز  عـــن  لإلعـــالن 
بالجائـــزة الكبـــرى الرابعة بقيمـــة 100 ألف 

دينار بحريني أيًضا. 
وأمـــا فـــي الجائزة الكبـــرى الخامســـة، فقد 
بـــأن  التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف  قـــرر 
يجمع ُمبدعين بحرينيين في مشهد واحد 
عبـــدهللا  فاطمـــة محمـــد  بفـــوز  لالحتفـــاء 
عبدالصمـــد بالجائـــزة والتي كانـــت قيمتها 
أيًضـــا 100 ألف دينار بحريني، إذ ظهر فيه 
الفنـــان الحركـــي فارس أحمـــدي، والمصور 
الفوتوغرافـــي محمـــد العمـــادي الـــذي عّبـــر 
األخيـــر عن بالغ إعجابـــه بالحملة اإلعالنية 
للمصـــرف، قائاًل “شـــدتني الفكـــرة النوعية 
التـــي نفذهـــا المصرف، والتي تعـــد مبتكرة 
ولـــم يســـبق ألحـــد تطبيقهـــا على مســـتوى 
البحرين. أســـلوب مغاير قـــام بتبنيه فريق 
المصرف إلظهـــار الحملة اإلعالنية بطريقة 

مبتكرة”. 
ونـــّوه بـــأن “مشـــاركتي فـــي حملة حســـاب 
الوافر كانت سبًبا في التعرف على مواهب 
بحرينيـــة جديـــدة لم يســـبق لـــي معرفتها، 
وهـــو ما يدل على أن الفكـــرة المميزة التي 
تبناهـــا المصـــرف كانـــت ناجحـــة من خالل 
االنتشـــار الواســـع علـــى مســـتوى البحرين، 
فضـــاًل عـــن تـــداول اإلعالنات علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، وأتمنى أن تســـتمر 
هـــذه الجهـــود الراميـــة إلى دعم وتشـــجيع 
المبدعين البحرينيين بمختلف مجاالتهم. 

ومـــن جهتـــه، قـــال الفنـــان الحركـــي فارس 
أحمـــدي “لقـــد أحببـــت العمـــل مـــع الطاقـــم 
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عقــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي، ووزيــر خارجيــة جمهورية مصر 
العربية سامح شكري، أمس، مؤتمًرا صحافًيا بمناسبة الزيارة الرسمية التي 
يقــوم بهــا رئيــس جمهورية مصــر العربية الشــقيقة عبدالفتاح السيســي، إلى 

مملكة البحرين. 

وفـــي بداية المؤتمر، أدلى وزير الخارجية 
ببيـــان صحافـــي، أوضـــح فيـــه أن عاهـــل 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبدالفتاح 
السيســـي، عقدا بحضور ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفة، جلســـة 
مباحثـــات بنـــاءة ومثمرة، في جو ســـادته 
روح اإلخـــاء والـــود المتبـــادل بيـــن جاللة 
الملـــك المعظـــم والرئيـــس المصـــري، ومـــا 

يجمع بينهما من عالقة أخوية وثيقة.
الكبيريـــن  القائديـــن  وقـــال إن مباحثـــات 
ركـــزت على العالقات األخويـــة التاريخية 
المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتناولت 
مسار عالقات التعاون المشترك، وما وصل 
إليه من مســـتوى متقـــدم يعكس الحرص 
المتبـــادل علـــى االرتقاء بـــه وتطويره إلى 
مســـتويات أشـــمل لكل ما من شأنه خدمة 

مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضـــاف أن الجانبيـــن اطلعـــا علـــى آخـــر 
المشـــتركة  االســـتثمارات  مســـتجدات 
والتبادل التجاري بين البلدين الشـــقيقين، 
معربين عن تطلعهما لمزيد من التعاون في 
المجال المصرفي واالقتصادي والتجاري، 
عبر إنشـــاء المنصات المشتركة لالستثمار 
وتكثيـــف الزيـــارات للوفـــود االقتصاديـــة 

والتجارية من القطاعين العام والخاص.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن الجانبين أبديا 

اهتمامهما بتكثيف التعاون المشـــترك في 
المجـــاالت االقتصاديـــة والتنمويـــة وفتح 
آفـــاق جديـــدة تلبـــي المصالـــح المتبادلـــة 
وبما يعـــود بالخير والمنفعـــة على البلدين 

والشعبين الشقيقين.
تطـــورات  بحثـــا  الجانبيـــن  أن  وأوضـــح 
األوضاع اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
المشـــترك، والتحديـــات التـــي تواجه دول 
المنطقـــة، وأكـــدا دعمهما للجهـــود الرامية 
إلـــى التوصـــل إلى حلـــول سياســـية دائمة 
لجميع األزمات في دول المنطقة، وتعزيز 
تعاونهما المشـــترك إلرســـاء دعائم الســـلم 
واالســـتقرار واالزدهـــار لصالح جميع دول 
الجانبيـــن  إن  وقـــال  المنطقـــة.  وشـــعوب 
أكدا ضرورة التوصل إلى تســـوية شـــاملة 
وعادلـــة للنـــزاع الفلســـطيني اإلســـرائيلي 
وقـــرارات  الدولتيـــن،  حـــل  لمبـــدأ  وفًقـــا 
الشـــرعية الدوليـــة ذات الصلـــة ومبـــادرة 

السالم العربية.
وفيمـــا يتعلـــق بملـــف ســـد النهضـــة، قـــال 
وزيـــر الخارجيـــة إن جاللة الملـــك المعظم 
أكـــد دعـــم مملكـــة البحرين الكامـــل لألمن 
المائـــي المصـــري باعتباره جـــزءا ال يتجزأ 
من األمن المائي العربي، وتضامن المملكة 
الكامـــل مـــع جمهوريـــة مصـــر العربية في 
كل ما تتخذه مـــن إجراءات لحماية أمنها 

القومي.
وأشـــار وزيـــر الخارجية إلـــى أن الجانبين 

أكـــدا دعمهما للجهـــود الدولية إليجاد حل 
وفـــق  اليمنيـــة،  لألزمـــة  شـــامل  سياســـي 
المرجعيـــات الدولية المعتمدة. كما شـــددا 
على ضرورة الحفاظ على وحدة وسالمة 
األراضي الليبية، وأهمية توصل األشـــقاء 
الليبييـــن إلـــى حـــل ليبـــي/  ليبـــي دون أي 
إمـــالءات أو تدخـــالت خارجيـــة وصـــوالً 
إلى عقد االنتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
األجنبيـــة  القـــوات  وخـــروج  بالتزامـــن، 

والمرتزقة من األراضي الليبية.
وأضـــاف أن الجانبين أكدا أهمية تنســـيق 
اإلرهـــاب  لمكافحـــة  المشـــتركة  الجهـــود 
وتجنيـــب  تمويلـــه،  ومنـــع  وتنظيماتـــه 
المنطقة أخطار األنشـــطة المزعزعة لألمن 

واالستقرار.
وقـــال إن الجانبيـــن أعربـــا عـــن ترحيـــب 
ســـوف  التـــي  المرتقبـــة  بالقمـــة  البلديـــن 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تســـتضيفها 

مجلـــس  دول  قـــادة  بيـــن  الشـــقيقة 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة ومصـــر 
مـــع  العـــراق  وزراء  ورئيـــس  واألردن 
الرئيـــس األميركـــي جو بايـــدن، وتطلعهما 
بالتوصـــل إلى نتائج مثمرة تعزز الشـــراكة 
المشـــاركة  الـــدول  بيـــن  االســـتراتيجية 

والواليات المتحدة األميركية.
التدخـــالت  بحثـــا  الجانبيـــن  أن  وأضـــاف 
العربيـــة،  الـــدول  شـــؤون  فـــي  االيرانيـــة 
وأكدا ضرورة التزام إيران بمبادئ حســـن 
الجوار، وتجنيب المنطقة جميع األنشطة 
دعـــم  فيهـــا  بمـــا  لالســـتقرار،  المزعزعـــة 
المليشـــيات المســـلحة، وتهديـــد المالحـــة 
البحريـــة وخطوط التجارة الدولية. وأكدا 
دعـــم البلدين للجهود الدولية الرامية لمنع 
إيـــران مـــن امتالك ســـالح نـــووي، وضمان 
ســـلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة 

والتفتيش.
وأوضح أن الجانبين أكدا دعمهما للجهود 
األزمـــة  تســـوية  إلـــى  الراميـــة  الدوليـــة 
األوكرانيـــة بالوســـائل الســـلمية والحـــوار 
الدبلوماســـي، بمـــا يؤدي إلـــى حفظ األمن 

والسلم في القارة األوروبية والعالم.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إنه تأكيـــًدا لرغبة 
البلدين في تعميق التعاون المشـــترك بين 
البلديـــن الشـــقيقين، تم خـــالل المباحثات 
التوقيع على عدد من االتفاقات ومذكرات 
التفاهـــم والبرامـــج التنفيذية في عدد من 

المجاالت.
عمـــق  شـــكري،  ســـامح  أكـــد  مـــن جانبـــه، 
العالقات األخوية الوطيدة التي تربط بين 
مملكة البحريـــن وجمهورية مصر العربية، 
مشـــيًرا إلـــى أن زيـــارة رئيـــس جمهوريـــة 
البحريـــن،  مملكـــة  إلـــى  العربيـــة  مصـــر 
شـــهدت مباحثات مثمرة مـــع جاللة الملك 

المعظم فـــي مختلف المجاالت، تم خاللها 
اســـتعراض العالقات الثنائيـــة القائمة بين 
البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودعمها 
فـــي المجـــال االقتصـــادي، وبحـــث كيفية 
زيادة حجم التجـــارة البينية ودعم حركة 
االســـتثمار وزيـــادة التعـــاون بيـــن البلدين 
فـــي مجـــال الســـياحة، والطاقـــة النظيفة، 

والبيئة، والنقل وغيرها من المجاالت.
كما أشـــار وزيـــر خارجيـــة جمهورية مصر 
العربيـــة إلـــى أنـــه تـــم خـــالل المباحثـــات 
التوقيـــع على عـــدد من مذكـــرات التفاهم 
وبرامج التعاون بين البلدين في المجاالت 
االســـتثمارية والبيئيـــة والغذائية وغيرها 
مـــن المجـــاالت، إضافة إلى مناقشـــة عدد 
من القضايا واألزمات اإلقليمية والدولية، 
والتنســـيق المشترك في إطار من التقارب 
الواضح في الرؤى واالتفاق المشـــترك من 
منطلـــق إيمـــان البلدين بضـــرورة التكامل 
العربي لحمايـــة وتعزيز المصالـــح العربية 
وصوًنـــا للعمـــل العربـــي المشـــترك، مضيًفا 
أنـــه تـــم التركيـــز خـــالل المباحثـــات علـــى 
ســـبل مكافحة اإلرهـــاب وتنظيماته ومنع 
األنشـــطة  المنطقـــة  وتجنيـــب  تمويلهـــا، 
بجميـــع  واالســـتقرار  لألمـــن  المزعزعـــة 

فروعها.
وأعـــرب شـــكري عن بالـــغ شـــكره وتقديره 
وامتنانـــه لمملكـــة البحريـــن علـــى حفـــاوة 
االســـتقبال وحســـن الضيافة، وما لمســـوه 
جميـــع  خـــالل  صادقيـــن  ودفء  ود  مـــن 
فعاليـــات الزيارة، متمنًيـــا لمملكة البحرين 

دوام االستقرار واألمن والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية

الملك المعظم والرئيس السيسي يعقدان جلسة مباحثات بناءة ومثمرة
وسط أجواء يسودها الود... والدفع بالتعاون لمستويات أشمل... وزير الخارجية ونظيره المصري:

مباحثــات القائديـــن الكبيريـــن ركـــزت علـــى العالقـــات المتميـــزة بيـــن البلـديـــن

ناس: نصف مليار دوالر حجم التبادل التجاري مع مصر
أبرزها السلع الغذائية واألجهزة اإللكترونية والحديد واأللمنيوم والبالستيك

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
العالقـــات  أن  نـــاس  ســـمير  البحريـــن 
البحرينيـــة المصريـــة تشـــهد تطـــوًرا كبيًرا 
علـــى جميـــع المســـتويات، وأشـــار إلـــى أن 
نتائـــج الزيـــارة ســـيكون لها بال شـــك األثر 
اإليجابي فـــي تعزيز التعـــاون الثنائي في 
جميـــع القطاعـــات وزيـــادة حجـــم التبادل 
التجـــاري واالقتصـــادي وإتاحـــة الفرصـــة 
للقطـــاع الخاص في البلديـــن للدخول في 

مشروعات مشتركة.
العوائـــد  بارتفـــاع  أملـــه  عـــن  وأعـــرب 
االقتصاديـــة بعـــد اتفـــاق حكومـــة مملكـــة 
البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية 
على إنشـــاء اللجنة الحكوميـــة البحرينية 
المصريـــة للتعـــاون التجـــاري واالقتصادي 

أن  مؤكـــًدا  والتكنولوجـــي،  والعلمـــي 
االتفاقيـــة تشـــكل إضافة جديـــدة لتطوير 
مـــا  البلديـــن،  بيـــن  االقتصـــادي  التعـــاون 
يشـــكل جانًبـــا مهًما في العالقـــات الثنائية 
بين البلدين الشـــقيقين التـــي تلقى الدعم 
الكبيـــر مـــن ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ورئيـــس جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 

عبدالفتاح السيسي.
وبين نـــاس اعتـــزازه وتقديـــره بالعالقات 
الثنائية واالقتصادية المتميزة التي تجمع 
مملكـــة البحرين بجمهوريـــة مصر العربية 
الشقيقة، معرًبا عن تطلعه للنتائج المقبلة 
لزيـــارة الرئيـــس المصـــري، التي ســـتعطي 
دفًعا قوًيا لمســـار العالقات االستراتيجية 

والعمل المشـــترك على المســـتويات كافة، 
مؤكـــدا أهميـــة تفعيـــل جميـــع االتفاقيات 
التجـــاري  التبـــادل  وتعزيـــز  التجاريـــة 
البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة  واالســـتثمارات 

خالل المرحلة المقبلة.
وأشـــار رئيـــس الغرفـــة إلـــى أن “مثل هذه 
الزيارات تســـاهم بشـــكل فعـــال في تعزيز 
أواصـــر التعـــاون بيـــن البلدين الشـــقيقين 
عموما، والقطاع الخاص من رجال أعمال 
مـــن  وسنســـعى  خصوصـــا،  ومســـتثمرين 
جانبنا كقطاع خـــاص بحريني إلى تفعيل 
نتائـــج هذه الزيـــارة للوصول إلـــى أرضية 
االقتصاديـــة  بالعالقـــات  للنهـــوض  صلبـــة 
البلديـــن، خصوصـــا أنهمـــا يمتلـــكان  بيـــن 
مـــن المقومـــات والفـــرص االســـتثمارية ما 

يمكنهمـــا من بلـــوغ هذا الهـــدف، وتحقيق 
فـــي  الجانبيـــن  بيـــن  المنشـــود  التكامـــل 
مشـــروعات األمـــن الغذائـــي، حيـــث تعتبر 
جمهوريـــة مصـــر أحـــد المصـــادر الرئيســـة 
دول  احتياجـــات  تلبيـــة  علـــى  القـــادرة 

الخليج وتحقيق األمن الغذائي”.
دور جمهوريـــة مصـــر  إلـــى  نـــاس  ولفـــت 
العربيـــة المحـــوري والفاعـــل فـــي منطقـــة 
الشـــرق األوســـط، مؤكـــًدا مـــا تمثلـــه مـــن 
ركيزة أساســـية مـــن ركائز األمـــن القومي 
يكـــون  ألن  وتطلـــع  واإلقليمـــي،  العربـــي 
التبادل االقتصادي أحـــد أهم ركائز العمل 
خـــالل المرحلة المقبلـــة، متأمال فتح آفاق 
تعـــاون جديـــدة في مجال ريـــادة األعمال 
والتجارة واالســـتثمار، والذي سيؤدي إلى 
نمـــو العالقات االقتصادية وتفتح الطريق 

أمام شراكات إستراتيجية.
وأوضـــح أن التبادل التجاري الحالي قائم 
على تبادل الســـلع الغذائيـــة والخضروات 
والفواكه واألجهـــزة اإللكترونية والحديد 

والصلـــب واأللمنيـــوم والبالســـتيك، الفًتا 
إلـــى وجود العديد من الفرص واإلمكانات 

التجارية بين البحرين ومصر.
واعتبـــر نـــاس أن حجـــم التبـــادل التجاري 
الـــذي بلـــغ نصف مليـــار دوالر خـــالل العام 
2021 مؤشـــر لقـــدرة البلديـــن علـــى زيادة 
إلـــى  وتطلـــع  البينيـــة،  التجـــارة  حجـــم 
مضاعفـــة الرقـــم خـــالل األعـــوام المقبلـــة، 
فالســـوق البحرينية تحتل المرتبة 16 في 
الـــدول المســـتثمرة في الســـوق المصرية، 
فـــي  المؤشـــر  هـــذا  فـــي  التقـــدم  ويمكـــن 
االقتصـــادي  التعـــاون  فأبـــواب  القريـــب، 
مفتوحة بين البلدين، مؤكدا أهمية تذليل 
العقبـــات االقتصاديـــة التـــي تحـــول دون 

إيجاد مزيد من المشروعات المستقبلية.

المنامة - بنا

 سمير ناس

تعزيز التجارة البينية واالستثمارات البحرينية المصرية
خلق مزيد من الفرص الواعدة للبلدين الشقيقين... وزير المالية:

أّكـــد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
بيـــن  تربـــط  التـــي  العالقـــات  عمـــق 
مصـــر  وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
العربيـــة الشـــقيقة، والتي تســـتند إلى 
أســـس متينـــة وتحظـــى بـــكل الرعاية 
واالهتمـــام مـــن عاهـــل البـــالد المعظم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة. وأضاف أّن العالقة 
االســـتراتيجية بين البلدين الشقيقين 
تحظى بمتابعة مســـتمرة ودعم كامل 
من الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي 
عقده وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بمملكـــة البحريـــن الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة، ووزيرة التخطيط 
بجمهوريـــة  االقتصاديـــة  والتنميـــة 
مصـــر العربيـــة هالـــة حلمـــي الســـعيد، 
علـــى هامش الزيارة الرســـمية لرئيس 
الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 

إلـــى  السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس 
مملكة البحرين.

وقال وزير المالية واالقتصاد الوطني 
إّن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي 
تأتي دافعـــا إضافيا لتعزيـــز العالقات 
األخويـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت بما 
وخلـــق  البلديـــن  علـــى  بالنفـــع  يعـــود 
مزيـــد مـــن الفـــرص الواعـــدة للبلديـــن 
الشـــقيقين، مشيرا إلى أنه تّم التوقيع 
علـــى عـــدد مـــن االتفاقـــات ومذكرات 
مشـــتركة  تنفيذيـــة  وبرامـــج  تفاهـــم 
والعلـــوم  االقتصـــاد،  مجـــاالت  فـــي 
والقضـــاء،  والقانـــون  والتكنولوجيـــا، 
والتنميـــة  اللوجســـتي،  والقطـــاع 
واالســـتثمار،  والتجـــارة  الحضريـــة، 
والتربيـــة  الســـياحة،  إلـــى  إضافـــة 

والتعليم، والبيئة.
كمـــا تابع أنـــه تـــّم اإلعالن عن إنشـــاء 
البحرينيـــة  الحكوميـــة  اللجنـــة 
االقتصـــادي  للتعـــاون  المصريـــة 
والتـــي  والتكنولوجـــي،  والعلمـــي 
تهـــدف إلـــى  تحديـــد أهـــم التوجهات 

واألولويـــات المشـــتركة فـــي المجـــال 
والتعـــاون  واالقتصـــادي  التجـــاري 
مملكـــة  بيـــن  والتكنولوجـــي  العلمـــي 
البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة، كما ســـتلعب دورا مهما في 
تحديد مشروعات ومجاالت التعاون 
التجـــاري واالقتصـــادي، وغيرهـــا مـــن 

المجاالت.
وفـــي ذات الســـياق، نـــّوه الوزيـــر بـــأّن 
شـــركة البحريـــن القابضـــة “ممتلكات” 
قامـــت باالتفـــاق مـــع صنـــدوق مصـــر 
السيادي لالســـتثمار والتنمية، إلنشاء 
منصـــة اســـتثمارية مشـــتركة، وذلـــك 
القطاعـــات  فـــي  المباشـــر  لالســـتثمار 

كاألمـــن  والحيويـــة  االســـتراتيجية 
والخدمـــات  والســـياحة،  الغذائـــي، 
الرقميـــة،  والخدمـــات  الماليـــة، 

والخدمات اللوجستية.
تعزيـــز  علـــى  العمـــل  مواصلـــة  وأّكـــد 
وتطويـــر  االقتصـــادي،  التكامـــل 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  مســـارات 

البلدين الشـــقيقين، نحـــو آفاق أرحب 
المنشـــودة  التطلعـــات  يعكـــس  بمـــا 
ويحقق المصالح المشتركة ويزيد من 
االســـتثمار المتبادل والتجارة البينية 
البلديـــن  نمـــاء وازدهـــار  فـــي صالـــح 

وشعبيهما الشقيقين.
ومـــن جانبها، أّكـــدت وزيرة التخطيط 
بجمهوريـــة  االقتصاديـــة  والتنميـــة 
مصـــر العربيـــة هالـــة الســـعيد أهميـــة 
زيـــارة الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
إلـــى مملكـــة البحريـــن ومـــا ُتجّســـده 
البلديـــن  بيـــن  العالقـــات  عمـــق  مـــن 
الشقيقين، مشيرة إلى أّن المشاورات 
والمباحثـــات بيـــن القيادتيـــن وتوقيع 
التفاهـــم  ومذكـــرات  االتفاقـــات 
والبرامـــج التنفيذية بيـــن البلدين في 
مختلـــف المجاالت يســـهم فـــي تعزيز 
األواصر ورفع مســـتوى التنســـيق في 
جميع المجاالت، ال ســـيما في الجانب 
االقتصـــادي والتنموي واالســـتثماري، 
بما يحقق تطلعات البلدين والشـــعبين 

الشقيقين.

المنامة - بنا



المنامة - وزارة الخارجية

أعـــر بـــت وزارة الخارجيـــة عـــن إدانة 
مملكة البحرين بشدة لحادث التفجير 
موكـــب  اســـتهدف  الـــذي  اإلرهابـــي 
مسؤول أمني في مديرية خور مكسر 
بمحافظـــة عـــدن جنوبـــي الجمهورية 
اليمنية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد 
وإصابة عدد من المرافقين والمدنيين 
األبريـــاء، معبرة عـــن خالـــص تعازيها 
ومواساتها للحكومة والشعب اليمني 
الضحايـــا،  وذوي  وأهالـــي  الشـــقيق، 
لجميـــع  العاجـــل  الشـــفاء  وتمنياتهـــا 

المصابين.
وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى 
تضافـــر الجهـــود الدولية فـــي محاربة 
المتطرفـــة،  اإلرهابيـــة  التنظيمـــات 
وتجفيـــف منابعهـــا الماليـــة والفكرية، 
مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت 
والداعـــم لجهـــود التوصـــل إلـــى حـــل 
لألزمـــة  ومســـتدام  شـــامل  سياســـي 

اليمنية.

البحرين تدين التفجير 
اإلرهابي في عدن

local@albiladpress.com
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فـــي حـــّب مصـــر جميـــل الشـــعر يبتســـُم 
 ومـــن هواهـــا الهـــوى بالحلـــم يلتحـــُم

انطلقْت  بحريننا  مــن  األرض  ــة  دان مــن 
ــات تــضــطــرُم ــي ــاألب  ولــهــفــة الــشــوق ب

لتربتهـــا تاقـــت  مـــن  العروبـــة  أرض 
القلُم ــه  ــوق ش ــن  م ــي  ب فــحــّلــق   روحـــي 

ــوق بـــــراق الـــحـــب مــتــخــذا ــ وطـــــرت ف
الكلُم ــه  ل يــرقــى  ال  الــشــعــر  ــن  م  جــســرا 

نطقْت بحريننا  مــن  دلــمــون  أرض  مــن 
ــُم ــحــل ــه الـــشـــوق وال ــرا تـــمـــازج فــي ــع  ش

ــد صــدعــْت ــي ســلــمــان ق ــن ديـــار أبـ ومـ
ينفصُم لــيــس  بــعــقــٍد  اإلخــــاء  ــم  ــاس  ب

محبتكْم فـــي  تــتــلــى  وهـــي  ــا  ــه ــأّن ك
ينتظُم ــور  ــث ــن ــم ال الــلــؤلــؤ  ــه  بـ ــد  ــق  ع

أحــرفــهــا ــلء  ــ م ــا  ــاي ــح ــت وال ــا  ــهـ أّنـ أو 
ــنــغــُم ال ــا  ــّه ــف ح ولـــكـــن  ورد  ــات  ــاقـ  بـ

بها ــط  ــي ــح ت ال  ــات  ــم ــل ك ــا  ــه ــاع ــق إي
تــرتــســُم بــالــحــب  إذ  األرض   مــعــاجــم 

ــت لــهــمــتــِه ــ ــا دانـ ــارسـ ــا فـ حــّيــتــَك يـ
ــِه فـــي صــمــيــم الـــشـــدة الــهــمــِم ــزمـ  وعـ

ــِه ــّتـ ــال أمـ ــ ــ ــدْت آم ــ ـــق ــا فـــتـــى ُعـ ــ ويـ
ــأس تــتــســُم ــب ــال ــٍة ب ــظ ــح  عــلــيــه فـــي ل

ــٍة ــي دع ــداة الــصــعــب ف ــ ــى غ ــوان ــا ت ف
الـــقـــدُم ــه  بـ ــت  ــ زّلـ وال  اســتــكــان   وال 

ــٍة مــعــضــل تـــلـــقـــاء  ــي  ــ ف تــــــردد  وال 
يــحــتــكــُم الــــــرأي  لـــصـــواب  أّنـــــه   إذ 

ــٍل ــن رج ــم بــفــارســهــا الــســيــســي م ــع أن
ــس يــنــهــزُم ــي  يــقــود لــلــحــق جــيــشــا ل

ــارة واألّيــــــــام شـــاهـــدٌة ــضـ ــحـ ــن الـ ــب ي
ينثلُم ــس  ــي ل عــــزٌم  ــر  ــص م فـــي   بــــأّن 

على يـــطـــّل  بــــاب  ــا  ــه ــخ ــاري ت كـــــأّن 
ــرُم ــه ال فتحه  أولـــى  ــارات  ــض ــح ال ــّل   كـ

ــي شــامــخــٌة ــ ــو أخــــرى وه ــل ــارة ت حـــضـ
ــه اآلثـــــــار تـــزدحـــُم ــ  وكــــــّل شـــبـــر ب

مرابعها ــي  ف يــجــري  الــنــيــل  أرى  وقـــد 
يلتئم بــالــتــبــر  ــذي  ــ ال الــلــجــيــن   مــثــل 

ضــاربــٌة وهـــي  الــمــعــالــي  ــذور  جـ يسقي 
النعُم بها  ــت  دام تربٍة  من  العمق   في 

ــْت ــد وهبـ ــل قـ ــر النيـ ــت أدري أمصـ ولسـ
يعتصـــُم بالفســـطاط  النيـــل  أم   لـــه 

ــُه ــ ــارب ــ وش ــرٌّ  ــ سـ ــه  ــائـ مـ ــي  ــ ف أّن  أو 
ــهــمــتــه األهـــــــرام والــقــمــُم  دانـــــت ل

ــدٍم ق ــن  م الفكر  مصر  الــحــضــارة  مصر 
ــدُم ــق ــد لـــم يـــزر بـــه ال ــج ــم  ومـــوطـــن ال

تربتها اإلبـــريـــز  الــذهــب  هــي  أرض 
ــا مــجــدهــا تــســتــرشــد األمـــُم  ومـــن ســن

محبتها ــي  فـ بــيــتــا  ــت  ــل ق ــا  مـ واهلل 
شـــَيـــُم أهـــلـــهـــا  ــن  ــ م ــُه  ــ ــّدقـ ــ وصـ  إال 

نضبْت ــا  م الــنــيــل  إّن  ــارة  ــض ــح ال يــبــن 
يلتطُم الـــدهـــر  طـــول  ــو  ــه ف ــه  ــاه ــي  م

ــن قــافــيــٌة ــري ــح ــب ــن ال ــد أتـــتـــك مـ ــ وق
ــأُم سـ وال  ــيٌّ  ــ ع ــا  ــه ــرف ح يــخــتــلــج  ــم   لـ

ــوّد صــافــيــًة ــ ــذب الـ ــع ــروف ب ــحـ ــا الـ ــ رّي
ــُم ــّديـ ــا الـ ــه ــات ــي  تــكــاد تــقــطــر مـــن أب

مــنــزلــة ــب  ــل ــق ال فـــي  ــم  ــك ل أّن  تــشــيــر 
والقلُم والــقــرطــاس  الــحــرف  يحوها   لــم 

ــيــن فـــي وطـــٍن ــغــال أهـــا بــأحــبــابــنــا ال
ــر واألخــــــاق والــقــَيــُم ــي ــخ ــه ال ــاج ــي  س

ناصعة ســلــمــان  ــي  أبـ مــن  ــْت  ــ أت ــد  وقـ
ــُم ــه ــتَّ ُت ــول  ــقـ الـ بـــصـــدق  إال   ولـــيـــس 

لطيبته دانــــت  مـــن  وهـــو  ال  ــف  ــي وك
قـــوافـــل الـــحـــّب مـــن بــالــخــيــر يــلــتــزُم

في حّب ِمْصَر

قانون العدالة اإلصالحية يشمل األطفال المعرضين لالنحراف
عمليات ميدانية لمديريات الشرطة للوقاية من الجريمة وضبطها... الحسن:

تحـــت رعايـــة رئيـــس األمـــن العـــام رئيس 
الملكيـــة  باألكاديميـــة  العلمـــي  المجلـــس 
للشـــرطة الفريق طارق الحسن، نظم مركز 
البحوث األمنية باألكاديمية ندوة نقاشية 
حـــول قانون العدالـــة اإلصالحية لألطفال 
وحمايتهم من ســـوء المعاملـــة “المعوقات 
والحلـــول”، بمشـــاركة عـــدد مـــن منتســـبي 
مؤسســـات  وممثلـــي  الداخليـــة  وزارة 

المملكة العامة والخاصة.
وأشـــاد رئيس األمن العـــام بقانون العدالة 
يكـــن  لـــم  والـــذي  لألطفـــال  اإلصالحيـــة 
ليتحقـــق لوال رعاية ودعم حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه، 
مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا القانـــون المتحضـــر 
يراعـــي خصوصية الطفل ويعزز أســـاليب 
للمعاييـــر  عـــن مراعاتـــه  التقويـــم، فضـــالً 
الدولية في حماية حقوق اإلنســـان، حيث 
لـــم يقتصـــر القانون علـــى توفيـــر الحماية 
ألولئـــك  أيضـــًا  بـــل  الجانحيـــن  لألطفـــال 

المعرضين لالنحراف.
تأتـــي تنفيـــذا  النـــدوة  وأوضـــح أن هـــذه 
لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
لتســـليط الضوء علـــى القانـــون وتوضيح 

دور الجهـــات المعنيـــة فـــي هـــذا الجانـــب، 
حيث يعتبر القانون نقطة تحول في أحد 
أهـــم القضايـــا االجتماعية، متمنيـــًا لجميع 

المشاركين في الندوة التوفيق.
وخالل الندوة قدمت رئيس نيابة األسرة 
عمـــل  ورقـــة  العويناتـــي  زينـــب  والطفـــل 
تطرقـــت خاللهـــا ألهـــداف قانـــون العدالة 
اإلصالحيـــة لألطفـــال ودوره في رعايتهم 
وحمايتهـــم مـــن ســـوء المعامل فـــي إطار 
الطفـــل  لمصالـــح  تكـــون  شـــامل  قانونـــي 
االحـــكام  جميـــع  فـــي  األولويـــة  الفضلـــى 
والقـــرارات واإلجـــراءات، حيـــث قدمـــت 
شـــرحًا مفصـــالً لمـــا يوفـــره القانـــون مـــن 
ضمانـــات للطفـــل خـــالل مرحلـــة التحقيق 
وتوفير الحماية الكاملـــة له وفقًا للقانون، 
الخاصـــة،  التحقيـــق  غـــرف  واســـتعراض 

باإلضافة لكونها تقيم شرًحا آللية التعاون 
والتنسيق مع الجهات القائمة على تطبيق 

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال.
بعدها، قدمت عضو لجنة توحيد سياسات 
مكاتب حماية األسرة بالمديريات األمنية 
النقيـــب ريـــم فليفـــل، ورقة عمـــل بعنوان 
“آليـــات ميدانيـــة للمديريـــات األمنيـــة في 
حمايـــة الطفـــل فـــي ضـــوء أحـــكام قانون 
حيـــث  لألطفـــال”،  اإلصالحيـــة  العدالـــة 
حـــول  تاريخيـــة  نبـــذة  خاللهـــا  قدمـــت 
المديريـــات األمنيـــة ودورهـــا فـــي حماية 
علـــى  بنـــاًء  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت  الطفـــل، 
توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة تتبنـــى مراكز 
المجتمعيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  الشـــرطة 
بجانب دورها فـــي ضبط الجريمة، وعليه 
فقد تم اســـتحداث مكتب حماية األســـرة 

بمديريـــة شـــرطة محافظـــة المحـــرق في 
عـــام 2007، والذي أســـند إليـــه اختصاص 
التعامل مـــع الوقائع ذات الطابع األســـري، 
وثـــم أضيف لهم اختصاص حماية الطفل، 
كمـــا تضمنـــت ورقـــة العمـــل شـــرحًا حـــول 
العمليـــات الميدانية للمديريات في حماية 
الطفـــل ودورهـــا فـــي تحقيـــق الوقاية من 
الجريمـــة أو ضبطها، ومناقشـــة التطلعات 
المســـتقبلية لجهود المديريات في حماية 

الطفل.
ثـــم قدمـــت القائـــم بأعمـــال رئيـــس مركـــز 
حمايـــة الطفل انتصار العريس، ومشـــرف 
الخدمـــات االجتماعيـــة والنفســـية بمركـــز 
ورقـــة  ســـرحان  موســـى  الطفـــل  حمايـــة 
عمـــل تناولـــوا مـــن خاللها أهـــم التحديات 
التي تواجه مركز حمايـــة الطفل باعتباره 
الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء 
المتعرضيـــن  األطفـــال  شـــئون  ومتابعـــة 
لسوء المعاملة والخطر، حيث تم مناقشة 
المهام والمسئوليات التي أسندها القانون 
لألطفـــال لحمايتهـــم مـــن ســـوء المعاملة، 
التـــي يواجههـــا مركـــز  التحديـــات  وأهـــم 
حمايـــة الطفـــل بعـــد إنفـــاذ مـــواد القانون، 
واســـتعراض أمثلة حية ألبـــرز التحديات، 

ومناقشة المقترحات والحلول.
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فـــي إطار جهـــود رجال الشـــرطة في 
المحافظـــة على األمـــن والنظام العام 
وفـــرض القانـــون من خـــالل مكافحة 
مرتكبيهـــا  علـــى  والقبـــض  الجريمـــة 
وتقديمهـــم للعدالـــة، تمكنـــت مديرية 
شرطة محافظة العاصمة من القبض 
علـــى شـــخصين آســـيويين )52 و42 
عامـــا( لحيازتهمـــا وترويجهمـــا مـــواد 
التبغ الممنوع تداولها )الســـويكة( في 

عدد من مناطق محافظة العاصمة.
وأوضحـــت المديرية أنه فـــور تلقيها 
باشـــرت  الشـــأن،  بهـــذا  لمعلومـــات 
الشـــرطة عمليـــات البحـــث والتحري 
التـــي  واألدلـــة،  المعلومـــات  وجمـــع 
أسفرت عن تحديد هوية المذكورين 
ضبـــط  تـــم  فيمـــا  عليهمـــا،  والقبـــض 
المـــواد الممنوعـــة والتـــي بلـــغ وزنهـــا 
مخبـــأة  كيلوغـــرام   13800 حوالـــي 

بداخـــل صناديـــق ورقيـــة، فـــي عـــدد 
من المســـتودعات بالبسيتين والهملة 
والدراز، فيما قـــدرت قيمتها بحوالي 

75 ألف دينار.
وأشـــارت مديريـــة شـــرطة محافظـــة 
تحريـــز  تـــم  أنـــه  إلـــى  العاصمـــة 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  المضبوطـــات 
إلحالـــة  تمهيـــدا  الالزمـــة  القانونيـــة 

القضية إلى النيابة العامة.

قدرت قيمتها بنحو 75 ألف دينار... شرطة العاصمة:

القبض على آسيويين لحيازتهما وترويجهما مواد التبغ الممنوع تداولها

وزير الداخلية يقوم بزيارة مقر الجمارك وحماية الحدود
اطلع على المراحل األخيرة من تنفيذ “الدخول العالمي” لتسهيل وصول البحرينيين للواليات المتحدة

في إطار الزيارة الرســـمية التي يقوم 
بها إلـــى الواليـــات المتحـــدة، وتفعيال 
التفاقية )المسافر الموثوق( والموقعة 
بيـــن الجانبين في ينايـــر 2021 ضمن 
 Globle( العالمـــي  الدخـــول  برنامـــج 
entert(، قـــام وزيـــر الداخليـــة الفريق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
خليفة، يرافقه ســـفير مملكة البحرين 
الشـــيخ  المتحـــدة  الواليـــات  لـــدى 
عبـــدهللا بن راشـــد آل خليفـــة، ووكيل 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
والجوازات واإلقامة الشيخ هشام بن 
عبدالرحمن آل خليفة، وأعضاء الوفد 
المرافق، بزيارة مقر الجمارك وحماية 

الحدود.
وكان فـــي اســـتقبال وزيـــر الداخليـــة، 
المســـافر  لبرنامـــج  التنفيـــذي  المديـــر 

رحـــب  الـــذي  ديفـــز،  ماثيـــو  الموثـــق 
بزيارة الوزير إلـــى الواليات المتحدة، 
مؤكـــدا أهمية انضمام مملكة البحرين 
 Global( العالمـــي  الدخـــول  لبرنامـــج 
Entry program( الـــذي يدخـــل حيـــز 
التنفيذ خالل األسابيع المقبلة، تأكيدا 
للعالقات الوثيقة التي تجمع البلدين.

واطلـــع الوزير علـــى المراحل األخيرة 
من تنفيذ البرنامج، معربا عن تقديره 
للفريـــق القائم علـــى إدارتـــه والمضي 
قدمـــا فـــي تنفيـــذ إجراءاتـــه، حيـــث 
يســـهم البرنامـــج فـــي تســـهيل دخول 
مواطني مملكة البحرين إلى الواليات 

المتحدة.
ويعـــد البرنامـــج أحـــد برامـــج حمايـــة 
الحـــدود األميركيـــة ويســـمح بإنهـــاء 
المعتمديـــن،  للمســـافرين  اإلجـــراءات 

مســـبقا عنـــد وصولهـــم إلـــى الواليات 
عضويـــة  مزايـــا  وتشـــمل  المتحـــدة، 
البرنامـــج تقليـــص طوابيـــر االنتظـــار 

المعامـــالت والحصـــول علـــى  إلنهـــاء 
مزايا الدخول الســـريع فـــي المطارات 

األميركية الرئيسة.

المنامة - وزارة الداخلية

محمد هادي الحلواجي

تبادل خبرات تأهيل النزالء بين المؤسسات العقابية الخليجية
العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  تـــرأس 
لإصـــالح والتأهيـــل العميـــد عبدالســـالم 
العريفـــي وفد مملكـــة البحرين المشـــارك 
في االجتماع الرابع والعشرين لمسؤولي 
المؤسســـات العقابيـــة واإلصالحية بدول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية، 
الـــذي عقـــد بتاريـــخ 27 حتـــى 29 يونيـــو 
الجـــاري في مدينة جدة بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
العـــام  المديـــر  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
لـــإدارة العامـــة لإصـــالح والتأهيـــل أن 
عقد هذا االجتمـــاع يأتي في إطار تعزيز 

التعـــاون والتنســـيق في تبـــادل الخبرات 
فـــي المجـــال اإلصالحي وتأهيـــل النزالء 
بجميـــع الجوانب، بما يضمـــن منحهم كل 
حقوقهـــم وتأهيلهـــم إلعـــادة دمجهم في 
المجتمع، مشـــيدا بالجهود المبذولة لربط 
التواصل والتنســـيق لتبادل تجارب دول 

المجلس في مجال اإلصالح والتأهيل.
عـــدد  مناقشـــة  تـــم  االجتمـــاع،  وخـــالل 
مـــن الموضوعـــات المدرجة علـــى جدول 
اســـتعراض  إلـــى  باإلضافـــة  األعمـــال، 
مجـــال  فـــي  األعضـــاء  الـــدول  تجـــارب 
العمل بالمؤسسات العقابية واإلصالحية 

وتبـــادل الخبـــرات فيما بينهـــم، والجهود 
المقدمـــة  الخدمـــات  لتطويـــر  المبذولـــة 

للنزالء.
وعلـــى هامـــش االجتماع، قامـــت الوفود 

المشـــاركة بزيـــارة للمنشـــآت اإلصالحيـــة 
في جدة لالطالع عليها وآلية سير العمل 
المعمـــول بها وذلك في إطـــار العمل على 

تعزيز تبادل الخبرات والتجارب.

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
اإلســـامية واألوقـــاف نـــواف المعاودة، 
البحرينيـــة  المحاميـــن  رئيـــس جمعيـــة 
المحامـــي حســـن بديـــوي، وعـــددًا مـــن 

أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وقـــدم رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة 
جمعية المحامين تهانيهـــم وتبريكاتهم 
للمعـــاودة علـــى الثقـــة الملكية الســـامية 
والشـــؤون  للعـــدل  وزيـــًرا  بتعيينـــه 

اإلسامية واألوقاف.
وأكد وزير العـــدل حرص الوزارة الدائم 
علـــى تعزيـــز التواصـــل واللقـــاءات مـــع 
المحاميـــن، انطاًقا من عاقة الشـــراكة 

فـــي  المشـــترك  والتعـــاون  الُمترّســـخة 
كل مـــا من شـــأنه دعـــم مهنـــة المحاماة 

وتيسير عمل المحامي.
وأشـــاد وزير العدل بـــدور المحامين في 
تحقيق رسالة العدالة، وما يقدمونه من 
رؤى وأفكار في مجال التطوير العدلي.
للعـــدل  الـــوزارة  وكيـــل  اللقـــاء  حضـــر 
والشـــؤون اإلســـامية القاضي عيســـى 
العـــدل  وزيـــر  ومستشـــار  المناعـــي، 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
المستشـــار محمـــد مجبل، والمستشـــارة 
القانونيـــة بالوزارة الشـــيخة نـــورة بنت 

خليفة آل خليفة.

وزير العدل: شراكة مترسخة مع المحامين

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبل وزير شـــؤون الدفـــاع الفريق الركن عبدهللا النعيمـــي، أمس، الوفد 
العسكري المصري المشارك في أعمال االجتماع التاسع عشر للجنة التعاون 
العســـكري البحرينية المصرية المشـــتركة بمملكة البحرين، برئاســـة مساعد 
وزير الدفاع للعمليات بالقوات المســـلحة لجمهورية مصر العربية الشـــقيقة 

اللواء أركان حرب محمد عبدالاه عبدالمولى.
ورحب الوزير بالوفد، مشـــيدا بعمق العاقات األخوية الوطيدة والمتميزة 
التـــي تربط مملكـــة البحرين بجمهورية مصر العربية الشـــقيقة خصوصا ما 
يتعلق بالتنســـيق العســـكري والتعاون الدفاعي. حضر اللقاء مساعد رئيس 
هيئة األركان للعمليات اللواء الركن غانم الفضالة، ومدير الصيانة والتزويد 
الفنـــي اللـــواء الركن بحري أنـــور الجودر، ومديـــر التعاون العســـكري اللواء 

الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة.

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيدجواد حسن مساء أمس وفًدا من سيدات 
األعمال من جمهورية روســـيا االتحادية وذلك بحضور الوكيل المســـاعد للصحة 
العامة بوزارة الصحة مريم الهاجري، ورئيسة جمعية سيدات األعمال البحرينية 

أحام جناحي وعدد من عضوات الجمعية.
وخـــال اللقـــاء أشـــادت الوزيـــرة بـــدور المـــرأة وعطائهـــا المتميـــز فـــي مختلـــف 
القطاعـــات التنمويـــة ال ســـيما فـــي القطـــاع الصحـــي، منوهـــًة بعاقـــات التعاون 
البحرينية الروســـية، ودورها في تحقيق التطلعات المنشـــودة. وخال اللقاء تم 
بحث ومناقشـــة العديد من أبرز الموضوعات والمبادرات ســـعًيا لتعزيز مجاالت 
التعـــاون المثمـــر بيـــن الجانبين ومنها بحـــث التعاون على صعيـــد الصحة العامة 
والرعايـــة الصحية األولية والثانوية والتخصصية ومجاالت التدريب والبحوث 
العلميـــة إلى جانب اســـتعراض التطـــورات الطبية وفرص االســـتثمار بالقطاعات 

الصحية والسياحة العاجية.

تنسيق التعاون العسكري مع مصر

مناقشة التعاون الصحي مع سيدات األعمال الروسيات

التزام بحريني بدعم وتنفيذ األجندة الحضرية الجديدة
تعزيز التنويع االقتصادي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية... المبارك:

أكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
المبـــارك، التـــزام مملكـــة البحريـــن بدعـــم 
الجديـــدة،  الحضريـــة  األجنـــدة  وتنفيـــذ 
مبينـــًا أن مملكـــة البحرين تعتبـــر التحضر 
المســـتدام أولويـــة مهمة، لتســـريع التقدم 
نحو أهداف التنمية المســـتدامة واألجندة 

الحضرية الجديدة.
جاء ذلك خـــال كلمة مملكة البحرين في 
انطـــاق أعمـــال الـــدورة الحاديـــة عشـــرة 
للمنتـــدى الحضري العالمي فـــي جمهورية 
بولنـــدا والـــذي يقـــام تحت رعايـــة برنامج 
البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم 
يونيـــو   30 إلـــى   26 مـــن  الفتـــرة  خـــال 
دول  مختلـــف  مـــن  المعنييـــن  بمشـــاركة 

العالم.
ونقـــل الوزيـــر المبـــارك فـــي بدايـــة كلمتـــه 
بالمنتدى تحيات حضـــرة صاحب الجالة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
كل  للمنتـــدى  وتمنياتـــه  المعظـــم،  البـــاد 
التوفيـــق والنجـــاح، وتحيـــات ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وتمنياتـــه بأن يحقق هـــذا المنتدى اآلمال 
المرجـــوة فـــي مجـــال التنميـــة الحضريـــة 

المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  وتحقيـــق 
معربًا في الوقت نفسه عن شكره لحكومة 

بولندا على استضافتها للمنتدى.
وأكد المبارك أن “المتغيرات تتطلب إيجاد 
طرق جديدة والعمل بصورة مستمرة في 
الحفاظ على البيئة وبذل الجهود من أجل 

تنمية حضرية مستدامة”

البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  “إن  وأوضـــح 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيس مجلـــس الوزراء تعمـــل على تنفيذ 
المشـــاريع واإلســـتراتيجيات  حزمـــة مـــن 
التنموية، مشـــيرًا إلـــى أن برامج الحكومة 
تنطلـــق مـــن التزاماتها في مجـــال التنمية 

الحضرية”.
وتابـــع “كمـــا نقـــوم فـــي المملكـــة بتنويـــع 
اقتصادنـــا وتســـريع نمـــو القطاعـــات غيـــر 
النفطيـــة” مســـتعرضًا خال كلمتـــه جهود 
مملكـــة البحرين فـــي إدارة الموارد المائية 
والبيئيـــة لتكـــون أكثـــر اســـتدامة، والعمل 
علـــى تطويـــر سياســـات النقـــل المتكاملة، 
ومن خـــال خطة العمـــل الوطنية لكفاءة 
الطاقـــة وخطـــة العمـــل الوطنيـــة للطاقـــة 

المتجددة”.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

الوزير المبارك خالل إلقاء كلمته

تطبيق تجريبي لـ“التسيير الذاتي” في “الشمالية” بالفترة المقبلة
تقدم محرز في تنفيذ برنامج الضمان الصحي... رئيس “األعلى للصحة”:

اســـتعرض رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة مشـــروع التطبيـــق التدريجـــي 
لمراكـــز  الذاتـــي  التســـيير  مشـــروع  فـــي 
الرعاية الصحيـــة األولية الذي تم تطبيقه 
فـــي المرحلـــة األولـــى بصـــورة تجريبيـــة 
فـــي محافظـــة المحرق، والذي مـــن المقرر 
المحافظـــة  نطـــاق  فـــي  قريبـــًا  تطبيقـــه 
الشـــمالية، وســـيعّمم فيما بعـــد على جميع 

محافظات المملكة.
وأشار رئيس المجلس األعلى للصحة إلى 
التقدم المحرز فـــي تنفيذ برنامج الضمان 
الصحي الوطني والذي يهدف إلى تحقيق 
التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الجودة 
والتنافسية في تقديم الخدمات الصحية 
بما يلبي تطلعات المســـتفيدين، مؤكدًا أّن 
مشـــروع التسيير الذاتي يأتي متوافقًا مع 

برنامج عمل الحكومة وتجســـيد األهداف 
المنبثقة من الرؤية الوطنية 2030 وتنفيذ 
لمواصلـــة  الراميـــة  الوطنيـــة  المبـــادرات 
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة 
للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق 
واالســـتدامة  التنافســـية  العدالـــة  مبـــادئ 

كان المرتكـــز األساســـي إلطـــاق برنامـــج 
لتطويـــر  الوطنـــي  البرنامـــج   - )صحتـــي( 

الرعاية الصحية بمملكة البحرين.
جـــاء ذلـــك خال اجتمـــاع عقـــده بحضور 
حســـن  الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة 
العصفـــور  علـــي  الشـــمالية  مـــع  محافـــظ 

وبحضـــور األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للصحة إبراهيم النواخذة ورئيس مجلس 
أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
المجلـــس  وأعضـــاء  محمـــد  عبدالوهـــاب 
وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي 
وذلـــك بمناســـبة قرب التطبيـــق التجريبي 
لمشـــروع التســـيير الذاتي لمراكـــز الرعاية 

الصحية األولية في المحافظة الشمالية.
مـــن جهتـــه، قـــدم األميـــن العـــام للمجلس 
األعلى للصحـــة عرضًا لمحاور المشـــروع، 
مشـــيرًا إلـــى أن من أهـــم األهـــداف تعزيز 
حريـــة االختيار للمواطن وخلق مســـارات 
وتمكيـــن  الخدمـــات،  لتطويـــر  عاجيـــة 
مقدمـــي الخدمـــات الصحيـــة، والتنســـيق 
والتواصل مع مقدمي الخدمات، تحســـين 
الرقابة واتخاذ القرار، واالستخدام األمثل 

للموارد البشرية والمالية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

“الكلية الملكية للجراحين” تنظم حفل التخرج السنوي الثالث عشر
تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تحـــت رعايـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، حضر رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة حفل 
التخريج السنوي الثالث عشر الذي نظمته 
الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا 
 )RCSI Bahrain( ،جامعة البحرين الطبية
في الحرم الجامعي في منطقة البسيتين، 
حيث تـــم تخريج 157 طبيًبا و61 خريجًا 
من برامج البكالوريوس والماجســـتير في 

التمريض.
 وألقـــت رئيســـة الكلية الملكيـــة للجراحين 
فيانـــي  لـــورا  البروفيســـور  إيرلنـــدا  فـــي 
كلمـــًة أعربت فيهـــا عن شـــكرها وتقديرها 
لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء لرعايته حفـــل التخريج، 

كما أشـــادت بـــأداء خريجـــي 2022 مهنئًة 
إياهم على إنجازاتهم وتفانيهم في العمل 
والتغلـــب على التحديات، منوهًة بالعاقة 
القائمة بيـــن الكلية الملكية للجراحين في 

إيرلندا ومملكة البحرين. 
جامعـــة  رئيـــس  هنـــأ  أخـــرى،  جهـــٍة   مـــن 
البحرين الطبية البروفيسور سمير العتوم 
الخريجيـــن وعبر عن امتنانـــه ألصدقائهم 
وأفـــراد عائاتهم الحاضريـــن على دعمهم 
هـــذه  تحقيـــق  فـــي  ومســـاندتهم  لهـــم 
اإلنجـــازات، متمنًيا لهم مزيـــًدا من النجاح 

والتوفيق.
الطلبـــة  تكريـــم  الحفـــل  خـــال   وجـــرى 
المتفوقيـــن علـــى أدائهـــم المتمّيـــز خـــال 
حيـــث  الدراســـية،  التدريـــب  ســـنوات 
نالـــت الدكتـــورة طيبـــة األدرج الميداليـــة 
الذهبيـــة ألعلـــى درجـــات تحصيـــل علمي 

فـــي الجامعـــة، وجائـــزة أعلـــى درجـــة في 
الفضيـــة  والميداليـــة  األخيـــرة،  الســـنة 
للســـنة األخيرة، وجائزة نيـــال أو هيجينز 
مورفـــي  جـــون  وجائـــزة  الجراحـــة،  فـــي 
فـــي أمـــراض النســـاء والـــوالدة، وجائـــزة 
البروفيســـور شـــارلوت كامـــل فـــي الطـــب 
جـــو  البروفيســـور  وجائـــزة  النفســـي، 
ماكميناميـــن في طـــب األطفـــال، وجائزة 
البروفيســـور ديفيـــد ويتفـــورد فـــي الطب 
العـــام، كما نال الدكتور علي شـــعت جائزة 
جيمـــس فينـــوكان فـــي الطـــب وتـــم منح 

الدكتـــور فتحـــي مصطفى علـــى الميدالية 
الفضية للسنة األخيرة، وتم منح الميدالية 
الذهبيـــة فـــي بكالوريـــوس التمريض إلى 
األول علـــى دفعة كليـــة التمريض والقبالة 
فـــازت  بينمـــا  اآلنســـة نورالعيـــن بخـــاري، 
رفيـــدة  بجائـــزة  النعيمـــي  عبيـــر  اآلنســـة 

اإلسامية في التمريض.
كمـــا حضـــر حفـــل التخريـــج نائـــب رئيس 
للكليـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس  الجامعـــة 
الملكيـــة للجراحين بإيرلندا، البروفيســـور 

كاثال كيلي، وعدد من كبار المسؤولين.
 يذكر أنه منذ تنظيم حفل التخريج األول 
فـــي العـــام 2010، قامت جامعـــة البحرين 
الطبيـــة بتخريـــج أكثـــر مـــن 2600 طالـــب 
من كليـــات الطب والتمريض والدراســـات 
العليـــا، والذيـــن يزاولون مهنـــة الطب في 

30 دولة حول العالم.

المنامة - بنا

جميع كوادر “البعثة” في خدمة الحجاج 24 ساعة
توديع أول أفواج ضيوف الرحمن المغادرين بمطار البحرين... المعاودة:

أعـــرب وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف رئيـــس اللجنـــة العليا لشـــؤون 
الحـــج والعمرة نواف المعاودة عن خالص 
البـــاد  لعاهـــل  االمتنـــان  الشـــكر وعظيـــم 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ولولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، على ما 
تلقـــاه وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف وبعثـــة مملكة البحريـــن للحج 
من دعم مستمر واهتمام بالغ لسير أعمال 
بعثـــة مملكـــة البحريـــن للحـــج واالرتقـــاء 
بكافة الخدمـــات المقدمة لحجـــاج مملكة 
البحرين، مشيًدا في ذات الوقت بالرعاية 
الكبيـــرة وحســـن وفـــادة حكومـــة خـــادم 
الرحمـــن،  لضيـــوف  الشـــريفين  الحرميـــن 
حيـــث تســـّخر المملكة العربية الســـعودية 

كل إمكاناتهـــا وطاقاتهـــا مـــن أجـــل تقديم 
أفضـــل الخدمـــات وأجودهـــا لحجاج بيت 

هللا الحرام.
العـــدل  ذلـــك، خـــال توديـــع وزيـــر  جـــاء 
ألول  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
فـــوج من الحجاج المغادريـــن إلى المملكة 
العربيـــة الســـعودية ألداء فريضـــة الحـــج، 

بحضـــور  الدولـــي،  البحريـــن  مطـــار  فـــي 
رئيس بعثة مملكـــة البحرين للحج عدنان 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  القطـــان، 
مطـــار البحرين محمد البنفـــاح، والوكيل 
المساعد للشؤون اإلســـامية نائب رئيس 
بعثة مملكة البحرين للحج محمد القطان، 
ورئيـــس قطاع الخدمات القنصلية بوزارة 

الخارجيـــة الســـفير إبراهيـــم المســـلماني، 
الشـــؤون  إدارة  مديـــر  بأعمـــال  والقائـــم 

الدينية علي الريس.
وأكـــد المعـــاودة أن بعثـــة مملكـــة البحرين 
للحج وبجميع لجانها وكوادرها انتهت من 
اتخـــاذ كافـــة إجراءاتها الســـتقبال حجاج 
مملكـــة البحريـــن فـــي األراضي المقدســـة 
وتقديـــم جميـــع الخدمات لهم علـــى مدار 
أثنـــاء  تواجدهـــم  فتـــرة  طـــوال  الســـاعة 
موســـم الحـــج ألداء المناســـك إلـــى حيـــن 
عودتهـــم إلـــى أرض الوطن، الفًتـــا إلى أن 
البعثـــة تضم في لجانهـــا نخبة من الكوادر 
الوطنيـــة المؤهلة من الكفاءات وأصحاب 
الخبـــرات مـــن مختلـــف التخصصات ومن 
مختلـــف الـــوزارات؛ وذلـــك من أجـــل أمن 
وســـامة حجاج مملكة البحرين، وتقديم 

أفضل الخدمات لهم.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الخارجية

عقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، أمـــس، اجتماًعا عبر االتصـــال اإللكتروني المرئي، مـــع المدير العام 
بإدارة الشرق األدنى واألوسط وإفريقيا وأميركا الاتينية بوزارة خارجية 

جمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة فيليب أكرمان.
وخـــال االجتمـــاع، تـــم اســـتعراض عاقـــات التعـــاون الثنائـــي والشـــراكة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والمتميـــزة  الوطيـــدة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
وجمهوريـــة ألمانيا االتحادية تزامًنا مع الذكرى الخمســـين إلقامة العاقات 
الدبلوماسية، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجاالت بما يلبي تطلعات 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، فضـــاً عـــن متابعـــة تنســـيق المواقف إزاء 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

توطيد أواصر الشراكة االستراتيجية مع ألمانيا
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^تزامًنـــا مـــع اعتماد نتائـــج المرحلـــة الثانويـــة وتصدر 
بعض األسماء الئحة الشرف، طرحت “البالد” سؤاال مضمونه 
يـــدور حـــول العوامل التـــي ســـاعدت األوائل ليكونـــوا أوائل 

بالفعل وهل أن تفوقهم مستحق. 
مـــن جهتهـــا، قالـــت المعلمـــة بمدرســـة مدينـــة حمـــد الثانوية 
للبنـــات بتـــول عبـــدهللا جردابي لــــ “البـــالد” إن المتفوقين هم 
أساســـا متفوقون، مضيفة أن التعلم عن بعد ساعدهم بشكل 
كبيـــر، مؤكدة أن تفوقهم مســـتحق بمعنى الكلمـــة، مبينة أن 
المحاســـبة موجـــودة على الحضور والغياب والمشـــاركة وما 
إلـــى ذلـــك إلى جانـــب األنشـــطة التـــي تقـــدم لهـــم والمتابعة 

المستمرة.
وأوضحت أن الفئة التي نالت التفوق تصدرت الئحة شـــرف 
المواظبـــة على الحضور أوالً بـــأول وأداء الواجبات وغيرها، 
وفي نفس الســـياق أشـــارت إلى أن هناك من ارتفعت نســـبته 

خـــالل فترة التعلم غير الحضوري، مســـتدركة أن النســـبة لن 
ترتفع بهذا القدر بســـهولة، مشـــددة على أن المتفوق أساســـا 

هو متفوق وهؤالء يستحقون. 
بدورهـــا، أكدت المعلمة شمســـة حســـن من مدرســـة المحرق 
الثانويـــة للبنـــات أن الوزارة ســـخرت كل جهودها في تفعيل 

البوابة اإللكترونية ومايكروسوفت تيمز.

^أهدى خريج مدرسة عالي االعدادية للبنين 
محمد جعفر الحاصل على نسبة 99.18 تفوقه عبر 
“البالد” لوالديه  ومعلميه، معبرا عن شـــكره للجهود 

التي بذلوها من أجله.

محمد جعفر: أهدي تفوقي ألهلي
^اســـتهلت خريجة مدرســـة ســـترة الثانوية للبنات 
آالء حبيـــل والحاصلـــة علـــى نســـبة 95 % حديثهـــا إلـــى 
“البـــالد” بالشـــكر لـــرب العالميـــن علـــى التفـــوق. وأهـــدت 
تفوقها لوالديها على جهدهما المبذول معها وعلى كل ما 

قدماه لها من حب وتشجيع.

حبيل: حب الوالدين سر تفوقي

^أهدت خريجة مدرسة الحد الثانوية للبنات 
فاطمـــة أحمد حيان الحاصلة على 98.2 % تفوقها 

عبر “البالد” لعائلتها الكريمة.

فاطمة حيان: تفوقي للعائلة
^أهـــدى خريـــج مدرســـة أحمـــد العمـــران الثانويـــة 
للبنيـــن مصطفـــى عقيـــل عبـــاس الحاصل علـــى 97.2 % 
تفوقه عبر “البالد” إلى والديه وكل من ساهم في وصوله 

لهذه المرحلة، مبينا رغبته في دراسة الطب.

مصطفى عقيل: أرغب بالطب

^أهـــدى خريـــج مدرســـة النعيـــم الثانويـــة للبنيـــن 
يوســـف عبداإلله الغســـرة الحاصل علـــى 95.3 % تفوقه 
عبـــر “البالد” إلـــى والدته العزيزة ووالده وكل من ســـانده 
فـــي مســـيرته التعليميـــة، مبينـــا أنـــه ســـيتخصص فـــي 

الدراسة بالمجال التجاري.

يوسف الغسرة: التجارة وجهتي

^أهدى الطالب المتفوق، الثالث على مركز ناصر 
للتأهيل والتدريب المهني رضا نادر عبدالجليل تفوقه 

عبر “البالد” إلى والديه الكرام ومعلميه.

رضا نادر: تفوقي لوالديَّ ومعلميَّ

^أهدت خريجة مدرســـة االســـتقالل الثانوية 
للبنـــات فاطمة غســـان الســـماهيجي الحاصلة على 
99.2 % من خالل “البالد” نجاحها لعائلتها الكريمة.

فاطمة السماهيجي: نجاحي لعائلتي
^أهـــدى خريج مدرســـة طـــارق بن زيـــاد اإلعدادية 
للبنيـــن يوســـف محمود رضا مؤمـــن الحاصل على 95 % 
تفوقـــه عبـــر “البالد” إلـــى والديه وإلـــى الهيئـــة التعليمية 

بالمدرسة وعلى رأسهم مدير المدرسة.

يوسف مؤمن: تفوقي لمن ساندني

مدرســـة  خريـــج   ”^“ التقـــت 
عســـكر االبتدائية االعداديـــة للبنين 
 %  99.27 نســـبة  علـــى  والحاصـــل 
أحمد محمـــد بوجيري، الـــذي أهدى 
تفوقـــه لوالديـــه الكـــرام، مبينـــا أنـــه 
سيتجه للمســـار العلمي في المرحلة 
أبـــواب  يفتـــح  أنـــه  بحكـــم  المقبلـــة 
وفـــي  البقيـــة.  مـــن  أكثـــر  مجـــاالت 
الســـياق ذاتـــه أوضـــح بوجيـــري أن 
حلمه فـــي الوقت الحالـــي أن يكون 

طبيبا في حال لم يتغير الطموح.
مـــن جانبه، عبر والده عـــن فرحته لـ 

“البالد” قائال “الحمـــد لله، أحمد رفع 
راســـنا وشـــرفنا بهذه النتيجة ولكل 
مجتهـــد نصيب، تعـــب، راجع بمعية 

أمه اللي يرجـــع لها الفضل لمتابعتها 
الدائمـــة”، مختتما حديثـــه بـ “الحمد 

لله رب العالمين”.

أحمد بوجيري: سأتجه للعلمي

^أهـــدى أبنـــاء ريـــاض 
تفوقهـــم  اليوســـف  عيســـى 
 britus international“ مـــن
school” عبـــر “البـــالد” إلـــى 
ووالدتهـــم  العزيـــز  والدهـــم 
الغاليـــة؛ إذ حصـــل علي من 
اإلعـــدادي  الثانـــي  الصـــف 
على نســـبة 94.43 %، بينما 
حصلـــت نـــوف مـــن الصـــف 
علـــى  االبتدائـــي  الســـادس 
97.10 %، فيما حققت دانة 
من الصـــف الثاني االبتدائي 

نسبة 98.43 %.

أبناء رياض اليوسف يهدون تخرجهم لوالديهم

^ فـــي ظل أجـــواء الفرح 
التهانـــي  وتبـــادل  والســـرور 
تخـــرج  بمناســـبة  والتبريـــكات 
نخبة من الطلبة والطالبات من 
المدارس اإلعداديـــة والثانوية 
وكذلـــك لتصدر بعض األســـماء 
الئحة الشـــرف وتزامًنا مع ذلك 
ومـــن بـــاب مشـــاركتهم وأهلهم 
منصـــة  تشـــرفت  الفرحـــة، 
الصوتـــي  المحتـــوى  لصناعـــة 
المونتيـــر  بإشـــراف  والمرئـــي، 
علـــي المعلـــم، بإطـــالق مبادرة 
عبـــر  الشـــرف  لوحـــة  تكريـــم 
والتـــي  باإلنســـتغرام،  حســـابها 
كما صرح صاحب المنصة علي 
المعلـــم لــــ “البـــالد” بأنـــه تم من 
خاللهـــا تكريـــم 5 مـــن األوائـــل 
الشـــرف  الئحـــة  المتصدريـــن 
وهـــم ريـــم أحمـــد، عبدالناصـــر 
محمـــد، زهـــراء حســـين، أحمد 
عيســـى  ومريـــم  عبدالكريـــم 
بأسلوب خاص، موضًحا المعلم 
والمعتـــاد  دائًمـــا  المتـــداول  أن 
التكريـــم  يكـــون  أن  عليـــه 
والتقديـــر بدروع أو شـــهادات، 
يخـــرج  أن  أحـــب  أنـــه  مبيًنـــا 
عـــن المألـــوف وبالتالـــي أطلـــق 
مبادرته ليكون التكريم لهؤالء 
بأســـلوبه الخاص وتحديًدا من 
خـــالل اإلهداءات المرئية التي 
تتضمن شـــعرا خاصا باسم كل 

واحـــد منهـــم إلى جانب اســـمه 
ونسبته وصورته.

وأكـــد أن العمـــل ككل من إنتاج 
منصته من ناحية كتابة الشـــعر 
وأدائه وتســـجيله وصـــواًل إلى 
إخراجـــه، وبين المعلـــم أنه من 
خـــالل هـــذه اإلهـــداءات لمس 
تفاعـــال كبيرا من قبـــل متابعي 
فرحـــة  واألكثـــر  الحســـاب، 
األوائل وأهلهم بعد نشره لهذه 
المعلـــم  مضيًفـــا  اإلهـــداءات، 
اإلهـــداءات  جانـــب  إلـــى  أنـــه 
آراء  بنشـــر  تشـــرف  الخاصـــة 
هـــؤالء األوائـــل بشـــأن العمـــل، 
لبيان مدى فرحتهم وسعادتهم 
بهذا التقدير للجمهور المتلقي، 
ذاتـــه  الســـياق  فـــي  مؤكـــًدا 
ومشـــاركة  مهـــم  التقديـــر  أن 
اآلخريـــن أفراحهـــم والوقـــوف 
معهم وتبـــادل التهاني معهم ال 

يقل أهمية كذلك.

التزموا حضوريا و ”عن بعد”... معلمات لـ “^”:

المعلم لمس تفاعال كبيرا من قبل متابعي الحساب

المتفوقون استحقوا بجدارة مرتبة الشرف

االحتفاء بالمتفوقين الخمسة األوائل بأشعار مميزة

للبنـــات  التقـــت “^” خريجـــة مدرســـة الحـــد اإلعداديـــة 
الحاصلـــة علـــى نســـبة 97 % العنـــود خالد ماجـــد، التي أهدت 
تفوقهـــا لوالدها ووالدتها والعائلة الكريمـــة، مبينة أن المرحلة 
اإلعدادية ســـارت بشـــكل طبيعي، مضيفة أن فتـــرة المراجعة 
مـــا بين امتحان وآخـــر كانت كافية، مزيدة أن جهود المعلمات 
مشـــكورة من ناحية المتابعة وعمل المراجعات. وفيما يخص 
المرحلة الثانوية أشارت إلى أنها ستتجه للمسار العلمي؛ بغية 

أن تكون يوما ما جراحة.
من جانبها، عبرت والدتها عن شعورها قائلة “شعور وايد حلو 
وآنـــه يايبتها الجريدة فـــي الدرب قلت لها جنـــي قاعدة أزفج 

عروس فالحمد لله رب العالمين، تعبهم ما راح سدى”، مشيدة 
خـــالل حديثها لـ “البالد” بالجهود الجبـــارة التي بذلت من قبل 

المعلمات الفاضالت.

العنود خالد: حلمي أن أكون جراحة

علي المعلم



تواصل فعاليات المعسكر الصيفي لألكاديمية الملكية للشرطة
تتواصـــل برامـــج وفعاليـــات المعســـكر 
الصيفـــي لألكاديميـــة الملكية للشـــرطة 
الذي يعد أحد مبادرات الخطة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 
المواطنة “بحريننا”، ويقام بالتعاون مع 
صندوق العمل “تمكين” بنسخته الثالثة 
عشرة، ويشمل الفئة العمرية ما بين 12 

و17 سنة من الجنسين.
ويهدف المعســـكر إلـــى تعزيز المواطنة 
واالنتمـــاء  الـــوالء  قيـــم  وترســـيخ 
والتســـامح، وغرس الهوية اإلســـامية، 
وتعميـــق  بالماضـــي  الحاضـــر  وربـــط 
المعرفـــة بالتاريـــخ الوطنـــي، باإلضافة 
لعدد من األهداف المختلفة التي تعمل 

لاســـتعداد  المشـــاركين  تهيئـــة  علـــى 
التحديـــات  ومواجهـــة  للمســـتقبل 

المختلفة.
أمـــس،  المعســـكر  فعاليـــات  وتضمنـــت 
عـــدًدا مـــن الزيـــارات التي تـــم تنظيمها 

بالتعـــاون مـــع المحافظـــات، وعددا من 
ورش العمـــل المتنوعـــة، إذ قـــام طلبـــة 
المعســـكر بزيارة إلى مجلســـي الشورى 
وتعميـــق  التعـــرف  بهـــدف  والنـــواب 
الوعـــي بالمشـــروع اإلصاحي لصاحب 

ودور  المعظـــم،  البـــاد  ملـــك  الجالـــة 
ثقافـــة  وتعزيـــز  التشـــريعية،  الســـلطة 
الترشـــيح واالنتخـــاب  فـــي  المشـــاركة 
لـــدى الشـــباب، باإلضافـــة لقيـــام الطلبة 
بزيـــارة لصـــرح ميثـــاق العمـــل الوطني 

ومصنع دلمون للفخار، وزيارة المعرض 
األمني التوعوي الذي تقيمه المحافظة 
الجنوبيـــة بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامة 
بمناســـبة  الجنائيـــة  للمباحـــث واألدلـــة 
اليـــوم العالمـــي لمكافحـــة المخـــدرات، 

ومركـــز المحـــرق الشـــبابي النموذجـــي 
الترفيهيـــة  األنشـــطة  ببعـــض  للقيـــام 

التفاعلية.
كما شـــملت فعاليات المعســـكر الصيفي 
علـــى إقامة عدد مـــن ورش العمل التي 
أقيمـــت عـــن بعـــد، مـــن أبرزهـــا ورشـــة 
عمـــل حول األقمـــار الصناعية المصغرة 
قدمتها الهيئة الوطنيـــة لعلوم الفضاء، 
وورشـــة عمل بعنوان القيـــادة المتميزة 
قدمتها شـــركة HUB، كما شارك الطلبة 
في ورشـــة عمل التأثير على المراهقين 
عبـــر مواقع التواصـــل االجتماعي التي 
قدمها مركـــز NGN للتدريب، باإلضافة 
إلى ورشـــة عمل بعنـــوان تأثير التغذية 

والنوم في ممارسة الرياضة.

المنامة - وزارة الداخلية

تــرشــــح مشــاهيـــــر وأصـحـــاب 
مهــن متــواضعــة للبــرلمــان

الناخب سيختار من يمثله في نهاية المطاف.. والمجلس صورة مصغرة للبحرين

^أتســـاءل هـــل أصبحـــت الشـــهرة ُطعًمـــا 
سهًا يوجه للناخبين أو “الفانزات” للترويج عن 

صاحبها كمترشح لانتخابات البرلمانية!؟
وإن كان كذلك فما هو الُطعم الذي يعده من هم 
دون الشهرة.. العمل الخيري أو دغدغة المشاعر 

بوعود رنانة...!؟
 قد تكون اإلجابة عن هذا السؤال جدلية نوًعا ما، 
ولكن ما دعاني لكتابة هذا المقال هو االستياء 
غــيــر الــمــبــرر مـــن بــعــض الــنــشــطــاء فـــي مــواقــع 
التواصل االجتماعي ضد بعض المواطنين الذين 
النيابية  لانتخابات  الترشح  “نيتهم”  أعلنوا 

بحجة أنهم مشاهير أو أن 
متواضعة  مهنهم 
وال تليق للدخول 
ــي الـــمـــجـــلـــس،  ــ فـ
ناخبا  هناك  وأن 

يمثله  مــن  سيختار 
في نهاية المطاف، فمرحلة 

بكثير من  أقصر  الترشح 
الشعب  تمثيل  مــرحــلــة 
ــيـــن  فـــــي الـــمـــجـــلـــس وبـ

سُيحسم  حتًما  المرحلتين 
األمر. 

خليـــط  البحرينـــي  الشـــعب 
مـــن ثقافـــات ومهـــن وأعـــراق 
ومذاهب، وإن لم يكن البرلمان 
صـــورة مصغـــرة لـــكل هـــذا فلن 

يقوى على تمثيله كما يجب. 
الدفـــاع عـــن أي  لســـت بصـــدد 
طرف، ولكن الُمشرع البحريني 

لـــم يصنـــف المواطنيـــن على 
أســـاس مهنـــي كمـــا صنفـــوا 

فبعـــض  باألمـــر،  الغريـــب  هـــو  وهـــذا  أنفســـهم، 
الحريـــات تحتـــاج عقـــوال منفتحـــة ال قوانيـــن 
بالتصويـــت  الحـــق  كامـــل  لـــك  فكمـــا  صارمـــة، 
أيـــن  بالترشـــح  الحـــق  لهـــم  أيًضـــا  واالنتخـــاب 
كان رفضـــك واســـتنكارك عندمـــا كانوا أنفســـهم 
ينتخبـــون، أليـــس الترشـــح واالنتخـــاب عمليـــة 

متكاملة؟!
لـــن أخـــرج بمقارنـــات وتجـــارب دولية فـــي هذا 
الشـــأن، فالجولة حتًما ســـتكون حاســـمة، يكفي 

أن الممثل الكوميدي 

فولوديميـــر زيلينســـكي أصبح رئيًســـا ألوكرانيا 
منذ 3 سنوات وهو اآلن يصد حربا موجهة ضد 
بـــاده بحنكـــه ودهاء سياســـي وعســـكري، هذا 
يعنـــي أن بإمكان الممثـــل أو الطباخ أو البيطري 
فاإلنســـان  مجالـــه،  خـــارج  أمـــورا  يتولـــى  أن 
مجموعة خبرات وتجـــارب صعب اختزالها في 

مجال محدد وال عجب في ذلك.
محمد جناحي

باحث قانوني بـ “الداخلية” يترشح بدائرة “فريج البنعلي”
 الفارق بينه وبين منافسة باالنتخابات الماضية 80 صوتا
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أعلن فهد الذوادي عن ترشحه عن الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق )الحد( 
في االنتخابات البلدية المقبلة.

وأضـــاف الـــذوادي أنه بحكم انتمائه إلى فئة الشـــباب ولكـــون العمل البلدي 
خدميـــا واجتماعيـــا بحتـــا أيضـــا يجـــد في نفســـه القـــدرة علـــى العطاء في 
هـــذا المجـــال. وتابع الـــذوادي: لـــدّي الكثير من األفـــكار التطويريـــة لمدينة 
الحـــد ســـأبني عليها برنامجـــي االنتخابي ومنهـــا توفير احتياجـــات الدائرة 
واســـتكمال حاجاتهـــا الخدمية واالجتماعيـــة، كما ســـأقوم بمواصلة العمل 

الذي بدأه من سبقني في حال فوزي وتطويره بأفكار جديدة. 
وعـــن المترشـــحين فـــي الدائرة نفســـها فهـــم يتمثلون في محمـــد المقهوي، 
عبدالعزيز الكعبي )العضو البلدي الحالي(، محمد آل محمود، عيسى الطيار 

ورمزي الجاليف إلى جانب الذوادي.

مـــع اقتـــراب موعـــد االنتخابات 
سنشـــهد  والبلديـــة،  النيابيـــة 
فـــي الشـــوارع إقباال كبيـــرا على 
اإلعانات من قبل المترشـــحين 
بكافـــة  الشـــوارع والطـــرق  فـــي 

أرجاء المملكة.
أفـــاد  الموضـــوع  هـــذا  وحـــول 
المحامـــي عمر مـــرزوق لـ “الباد” 
تعـــد  االنتخابيـــة  الدعايـــة  بـــأن 

مـــن بيـــن أهم مظاهـــر الممارســـة الديموقراطيـــة التي كفلها المشـــرع 
للمترشـــحين عنـــد مباشـــرتهم لحقوقهم السياســـية المكفولة بموجب 
الدســـتور والقوانيـــن ذات العاقـــة، مردفـــا، ومتـــى ما توافـــرت كافة 
الضوابـــط المطلوبـــة قانونًا في الدعاية االنتخابيـــة ال يجوز بأي حال 
مـــن األحوال االعتـــداء على تلك الحريـــة المقررة بموجـــب القوانين، 
ســـواء أكانـــت بالتعـــرض لتلـــك الدعايـــة االنتخابيـــة المكفولـــة وفـــق 
القانـــون للمترشـــحين بتعمد إتاف أو تمزيق إعانات المرشـــحين أو 
مجـــرد جعلهـــا غير صالحة، مؤكدًا أن ذلك يعـــد جريمة ويعاقب الفرد 

عليها قانونيًا.
وأوضـــح العمر: إن البواعث الدنيئـــة التي يكنها مرتبكو هذه االفعال، 
المتمثلة بالتدخل بحريات الناخبين والتشويش عليهم قبل ممارستهم 
لحقهم السياســـي، وذلك لاســـتحقاق االنتخابي وفي ســـبيل تحقيق 
جميع التطلعات الشـــعبية بهدف التأثير ســـلبًا على العملية االنتخابية 
فـــي المملكة بحد ذاته، يمكن اعتباره ظرفًا مشـــددًا وذلك عماً بنص 

المادة )75( من قانون العقوبات.

فهد الذوادي يترشح بلديا في الحد

العمر لـ “^”: تمزيق إعالنات 
المترشحين جريمة يعاقب عليها القانون

منال الشيخ

عبدالعزيز الكعبي

تمزيق إعالن انتخابي )صورة ارشيفية(

فهد الذوادي

المحامي عمر مرزوق العمر 

منال الشيخ

منال الشيخ

عبدالقادر السيد

تتخللتها زيارة لمجلسي النواب والشورى ولصرح الميثاق

أعلن الباحث القانوني بوزارة الداخلية، 
الـــذي يمتلك ما يقـــارب 18 عاما رصيد 
خبرة فـــي العمـــل القانونـــي، عبدالقادر 
محمـــود الســـيد لــــ “البـــاد” عـــن عزمـــه 

الترشـــح عن الدائرة الثالثـــة بمحافظة 
المحرق في االنتخابات البلدية المقبلة 
2022، مبينـــا أن من أبـــرز دوافعه نحو 
الترشـــح خدمـــة األهالـــي والعمل على 

تطوير المنطقة بشكل أكبر.
وأوضـــح أن الدائرة ما زالت تعاني من 
بعض المشـــكات ضاربا المثل بمشكلة 
المواقف والبيوت التي بحاجة لترميم 
بحاجـــة  التـــي  المناطـــق  عـــن  عـــاوة 

لمخارج إضافية.
أما على مستوى المحرق بالكامل فبين 
محمـــود أنه سيســـعى لتعديل القوانين 

ذات العاقة بتوسعة البيوت.
يذكر أن الســـيد ترشح في االنتخابات 
وبيـــن  بينـــه  الفـــارق  وكان  الماضيـــة 
 80 األولـــى  الجولـــة  فـــي  منافســـه 

صوتا.

وفي رده على سؤال “الباد” عن أسباب 
عدم تأهله للجولـــة الثانية وعدم فوزه 
أشـــار إلـــى أن دخولـــه فـــي االنتخابات 
الماضيـــة جـــاء متأخـــرا وتحديـــدا في 
آخـــر يوم، مؤكـــدا في الســـياق ذاته أن 
اســـتعداده أكبـــر وعزيمتـــه كذلك وفي 
جعبته الكثير، مختتما حديثه “سأسّخر 
جـــل جهودي في التطوير نحو األفضل 

وخدمة األهالي وهذا واجب وطني”.

العضـــو البلـــدي الحالي باســـم مجدمي 
 3292  ،2018 انتخابـــات  فـــي  أحـــرز 
صوتا مقابل 1885 صوتا لصالح محمد 
حمادة، وفي الوقت الحالي ترشح فيها 
مجدًدا بجانب رشـــا البنعلي والسيد مع 
العلـــم أن الدائرة تغطي وســـط المحرق 
“فريـــج البنعلـــي” وجزءا من البســـيتين 
 ،202 التاليـــة:  الســـكنية  والمجمعـــات 

204، 208، 210، 223، 224 و227. 

باسم مجدمي يمين الصورة بأحد اجتماعات بلدي المحرق
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￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

CR2022- 98139￼إعالن￼رقم
تنازل￼–￼عن￼المحل￼التجاري

تقدم￼إلينا￼السيدة￼المعلن￼فاطمه￼سامي￼احمد￼خليفه￼الشمالن￼بطلب￼تحويل￼المحل￼
التجاري￼التالي￼:￼إلى￼السيدة￼ناديه￼احمد￼خليفه￼الشمالن

فعلى￼كل￼من￼لديه￼أي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼يوما￼
من￼تاريخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.

رقم￼القيد￼:￼1-142754
االسم￼التجاري:￼أكاديمية￼الرفاع￼للجمباز

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼تصفية

اي￼وان￼للبرمجه￼والخدمات￼ذ.م.م
سجل￼تجاري￼رقم￼143246

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼شركة￼اي￼وان￼
الشركة￼ تصفية￼ بطلب￼ ￼،143246 رقم￼ القيد￼ بموجب￼ المسجلة￼ ذ.م.م￼ والخدمات￼ للبرمجه￼
YASSER MOHAMMED ABUZAHRA تصفية￼)اختيارية(￼وتعيين￼السادة￼

مصفيا￼للشركة.
عنوان￼المصفي:

YASSER MOHAMMED ABUZAHRA
yabuzahra@icloud.com    -     38065394

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

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

التاريخ:￼2022/06/29
￼ مملكة￼البحرين

وزارة￼الصناعة￼والتجــــارة￼و￼السياحة
￼إدارة￼التسجيل

￼)￼CR2022-98011￼(￼إعالن￼رقم
تسجيــــل￼اســـــم￼تجــــــاري

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

بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
اســـــــم￼التاجـــــــــــر￼:￼عباس￼عبدهللا￼احمد￼عباس
االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼خباز￼وبرادات￼الشط￼العربي

االســـــم￼التجـــاري￼الجديد￼:￼خباز￼الشط￼العربي
قيد￼رقم￼:￼49887-1

تاريخ￼:2022/6/28
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼

إدارة￼التسجيل
إعالن￼تنازل

)￼94511-CR2022￼(￼طلب￼رقم

تقدم￼إلينا￼السادة￼محمود￼نبيل￼محمد￼محمد￼بسطويسي￼الرقم￼الشخصي￼901010804￼طلب￼
تنازل￼عن￼المحل￼التجاري￼الواردة￼معلوماته￼ادناه￼الى￼السادة￼/￼نبيل￼محمد￼محمد￼بسطويسي￼
الرقم￼الشخصي￼560613156￼،￼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￼:￼115768

الفرع￼:￼1
االسم￼التجاري￼:￼برجرستين￼مطعم

مملكة￼البحرين
وزارة￼الصناعة￼والتجــــارة

￼إدارة￼التسجيل
)CR2022- 96291(￼إعالن￼رقم

معاملة￼مشتركة

أي￼ لديه￼ كل￼من￼ فعلى￼ ￼، معاملة￼مشتركة￼ بطلب￼ أدناه￼ المعلن￼ السيد￼ إلينا￼ تقدم￼
اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼اإلعالن￼

بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
￼ اســـــــم￼التاجـــــــــــر￼:￼محمد￼اكرم￼محمد￼حسين

￼االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼عاتي￼كفتيريا
االســـــم￼التجـــاري￼:￼برادات￼ركن￼العدلية￼الجديد

رقم￼القيد:￼4-48451

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼تغيير￼اسم￼شركة￼)مطعم￼الفلبينى￼الشهى￼ذ.م.م￼(

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼شركة￼)مطعم￼
الفلبينى￼الشهى￼ذ.م.م(￼المسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼)130836(،￼بطلب￼تغيير￼اسم￼الشركة￼

من:
مطعم￼الفلبينى￼الشهى￼ذ.م.م

PINOY DELICIOUS RESTAURANT W.L.L
الى:

كيه￼بان￼آسيا￼ذ.م.م
K PAN ASIA W.L.L

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

التاريخ￼:￼28/6/2022
  CR2022-96826￼اعالن￼رقم
تنازل￼￼￼او￼بيع￼￼عن￼المحل￼التجاري

تقدم￼إلينا￼السيدة￼فاطمة￼محمد￼علي￼العلي￼￼بطلب￼تحويل￼المحل￼التجاري￼التالي￼
اعتراض￼ أي￼ لديه￼ من￼ كل￼ فعلى￼ العصري￼ مصلح￼ محمد￼ جوهره￼ السيدة￼ إلى￼
بكتاب￼ اإلعالن￼ تاريخ￼ من￼ يوما￼ اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼ إلى￼ التقدم￼ قانوني￼

مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه
رقم￼القيد￼:￼26955 - 1  

االسم￼التجاري:￼نديف￼للخياطة￼النسائية￼2

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼وتحويل￼قيد￼المؤسسة￼الفردية￼)ص￼.￼م￼.￼ص￼.￼للتصميم￼واالداء￼
)￼With Limited Liability Company￼(￼إلى￼)

إليها￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
والمملوكة￼ االداء(￼ و￼ للتصميم￼ ص￼ م￼ )ص￼ المسماة￼ الفردية￼ المؤسسة￼ مالك￼
القيد￼ بموجب￼ والمسجلة￼ ابراهيم(￼ الدين￼ محمد￼صالح￼ )￼صالح￼ للسيد/السيدة￼
 With(￼بطلب￼تحويل￼قيد￼المؤسسة￼الفردية￼المذكور￼إلى￼،)￼رقم￼)68399 - 2
دينار￼ ￼)5000 ￼( وقدره￼ برأسمال￼ ￼Limited Liability Company

بحريني،￼وذلك￼بكافة￼أصول￼وموجودات￼والتزامات￼المحل￼التجاري.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼وتحويل￼قيد￼المؤسسة￼الفردية￼)مؤسسة￼عبد￼الحكيم￼الشمري￼
التجارية(￼إلى￼)شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة(

مالك￼ إليها￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
المؤسسة￼الفردية￼المسماة￼)مؤسسة￼عبد￼الحكيم￼الشمري￼التجارية(￼والمملوكة￼
الجعفر￼الشمري(￼والمسجلة￼بموجب￼ ابراهيم￼محمد￼ للسيد/السيدة￼)عبدالحكيم￼
إلى￼ المذكور￼ الفردية￼ المؤسسة￼ قيد￼ تحويل￼ بطلب￼ ￼،) ￼132722 ￼( رقم￼ القيد￼
دينار￼بحريني،￼ ￼) ￼20000 ￼( برأسمال￼وقدره￼ )شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة(￼

وذلك￼بكافة￼أصول￼وموجودات￼والتزامات￼المحل￼التجاري.

تاريخ￼15-6-20022
وزارة￼الصناعة￼والتجــــارة

￼إدارة￼التسجيل
 CR2022-89687￼إعالن￼رقم
تنازل￼ٔاو￼بيع￼–￼عن￼المحل￼التجاري

المحل￼ بتحويل￼ مهدي￼ حسن￼ عبدالحسين￼ عبدالعزيز￼ ياسر￼ السيد/￼ إلينا￼ تقدم￼
التجاري￼التالي:￼إلى￼السيدة/￼زهره￼السيد￼يوسف￼رضي￼محفوظ

￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼ٔاي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼
يوما￼من￼تاريخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.

االسم￼التجاري:￼نود￼للتصميم  

رقم￼القيد: 147809-1

وزارة￼الصناعة￼والتجارة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼وتحويل￼قيد￼المؤسسة￼الفردية￼)مؤسسة￼بن￼السماك￼لتحصيل￼
الديون￼و￼تخليص￼المعامالت(￼إلى￼)شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة(

مالك￼ إليها￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
تخليص￼ و￼ الديون￼ لتحصيل￼ السماك￼ بن￼ )مؤسسة￼ المسماة￼ الفردية￼ المؤسسة￼
المعامالت(￼والمملوكة￼للسيد/السيدة￼)محمود￼علي￼مهدي￼احمد￼حسن￼السماك(￼
والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼)￼139544￼(،￼بطلب￼تحويل￼قيد￼المؤسسة￼الفردية￼
500￼(￼دينار￼ المذكور￼إلى￼)شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة(￼برأسمال￼وقدره￼)￼

بحريني،￼وذلك￼بكافة￼أصول￼وموجودات￼والتزامات￼المحل￼التجاري.
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Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
, suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

  KITCHEN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  TEAM LEADER 
, suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

ROBNAZ ADVERTISING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34228451  or  UNIIIKHAN958@GMAIL.COM

ASHA’S SWEETS & NAMKEEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact

 17200091  or  SANDEEP16JUNE85@GMAIL.COM

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

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

Lolly Cake and Canape 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17000919  or  Janahi.latifa@gmail.com

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

ALJAMBOO TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39878288  or  ALMARZOOQFOUAD@YAHOO.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

AL SAYED SALEH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77005022  or  ST-100@HOTMAIL.COM

FUTURE AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17879733  or  futureac@gmail.com

MAHMOOD ABDULRAHIM ABDULLA ABDULQADER 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 39658177  or  mahmodtx@batelco.com.bh

ABDULHAMEED ALKAWAJA STORES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 39632230  or  RHOUCEL22@YAHOO.COM

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

ALSHEHAB ALUMINIIUM  WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17785708  or  ALSHEHABALUMINIUM@GMAIL.COM

ESHTAYA GROCERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39646419  or  ADN65608@GMAIL.COM

HASSAN MAHMOOD SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU

ALTHAWADI CARS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36788817  or  AMM0575@GMAIL.COM

SALAH BUSHRI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17233556  or  SALAH@CHANDALBAHRAIN.COM

Wahat albashaer restaurant and pastries 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17223233  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM

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

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 35465576  or  anees.zq@gmail.com

MIDDLE EAST SPARE PART  Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17896390  or  accmeap@gmail.com

ALAMJAAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36000116  or  ALIALMADHI9@YAHOO.COM

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

MARIAM ISMAIL ABDULRAHMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17345118  or  BAKHTU750@GMAIL.COM

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH

VILLA MAMAS RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17305031  or  HR@villamamas.com

UNITED PAPER INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17732626  or  BRNPACK@BATELCO.COM.BH

DIAMOND WINGS BUILDING  MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244627  or  ambu@diawing.com

La Blanche SALON. 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
, suitably qualified applicants can contact

 36933304  or  JHAIRDRESSER2015@GMAIL.COM

ALKUAYRAT VEGTABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39166335  or  thalaadi@gmail.com

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 66666588  or  kumail.deals@yahoo.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

CINE CAFE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 36662332  or  BASTAKI_88@HOTMAIL.COM

ABAYAT BANAT ALHIDD 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 39456250  or  MD52525@HOTMAIL.COM

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  NIGEL@SECURESERVICES.BH

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

MESHAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com

BLUE DAWN STABLE 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

SUMMERLAND CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 39934447  or  RALAWADHI@YAHOO.COM

Choco bisc  sweet 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
, suitably qualified applicants can contact
 39084827  or  NOORA_HILAL@LIVE.COM

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM

SHAFIQ GLASS AND ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36511786  or  BAHRAINFRAMES@GMAIL.COM

MALIHA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
, suitably qualified applicants can contact

 36668890  or  milooox83@gmail.com

WONDERFUL ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36622902  or  WONDERFULALUMINUM@GMAIL.COM

SHAKEEL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM

BRANDS SPORTS STORE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38383808  or  ADMIN@ALIREZA-GROUP.COM

POPULAR AUTO SPARE AND A C PARTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact

 17244183  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM

Amina aljassim design 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 36937545  or  Jason.khobar@gmail.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com

CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17590191  or  seema.sajeev@cityneongroup.com

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

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE

Green Himalaya Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36407755  or  SALMANKA81@HOTMAIL.COM

MARWA GOLD SMITH 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17252671  or  JIHAD_5B@YAHOO.COM

MARWA GOLD SMITH 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17252671  or  JIHAD_5B@YAHOO.COM

Ismail Majid Asad 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33251733  or  ismaeel10@icloud.com

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM

Real Karak 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33332622  or  ALTHAWAOUDA@YAHOO.COM

Nature Saloon Co. (Partnership) 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM

ALBAHRAIN PEARL STEEL WORKSHOP & POLYMERS (LLC) 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact
 17786348  or  bpolymer@batelco.com.bh

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

PARVEEN AKHTAR CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32229308  or  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM

FURNITURE UPHOLSTERY AND CURTAIN MAKING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33767655  or  H.JERDABI@HOTMAIL.COM

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 
, suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

Air towers for aero channels production 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17729717  or  mahmood@air-towers.com

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com

CLASS LINE ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(HAND) 
, suitably qualified applicants can contact

 33339611  or  classline.abayat@hotmail.com

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

TANGO PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39995669  or  TANGOPHONE8@GMAIL.COM

Alashkar Trading Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY(EXECUTIVE) 
, suitably qualified applicants can contact
 17200038  or  samer.alashkar@eureka.me

NORTH INTERNATIONAL FOR IMMIGRATION SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17000085  or  BAHRAINMANAGER@HOTMAIL.COM

TARQET PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33833390  or  RALMARZOUQ@GMAIL.COM

FLOWRS  COLORS  PAINTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34053736  or  adelhamri63@gmail.com

DIPZ Auto Accessories 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39686644  or  BHDIPZ@GMAIL.COM

Eventos event management 
has a vacancy for the occupation of

  ARTIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17322608  or  AMIGOSCONST@OUTLOOK.COM

MIDO DU RESTAURANT & CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000290  or  WEDAEI_H_LAW@HOTMAIL.COM
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MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  FITTER 

, suitably qualified applicants can contact
 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39424245  or  newcastle51280@gmail.com

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17622495  or  finance.bgf1@gmail.com

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

MINAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33858864  or  ali.khalid393774@gmail.com

GEEPAS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

ALKHUNAIZI ALUMINIUM FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33598768  or  ALFURSAN7SERVICES@GMAIL.COM

GARAGE WISH GATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34588668  or  fkcd2018@gmail.com

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

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

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh

DILMON PALMS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17712060  or  DILMONPALMS@GMAIL.COM

ZENITH CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
, suitably qualified applicants can contact

 17680558  or  ALKHAJAWAFEEQ@GMAIL.COM

CISCO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 66614815  or  mohaabda@cisco.com

ENOVA ENERGY AND FACILITIES MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17564855  or  FRAMALHEIRA@DALKIA.AE

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

Hayat Communication Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17180366  or  HJUMA@HAYATCOMM.NET

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

Hi look gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 33303200  or  FATMA-DANIAL@LIVE.COM

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 36753338  or  SHAJITH916@GMAIL.COM

BU ALI SPICE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17684885  or  SHAJITH916@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM

Opal Welding, Blacksmith, and Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 33146336  or  MOHAMED5M5@HOTMAIL.COM

Elaf Gulf Mobile 6 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39138755  or  FARUQESANTOS@GMAIL.COM

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

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 39002288  or  mohdalshoala@gmail.com

TONI AND GUY HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 39400083  or  NAWALJOZ@BATELCO.COM.BH

AL ZAHRAA Palace FOR Building Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 38330277  or  alzahraa.palace@gmail.com

FAWAL ALFKHARAH SANDAWICHES AND JUICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

KHODMOONI BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM

BARAAN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33028917  or  JAMILAHMED1212@GMAIL.COM

NIBRAS ALMADINA REPAIR OF REFRIGERATORS AND AIR CONDITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33265011  or  bhmd782@gmail.com

HYGIENE KLEEN REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR LEASED PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35079722  or  JABELALI1976@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM

HAWA AlDeera A/C Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact
 17404855  or  Hozaifaqasaby@yahoo.com

AL SAGHA JEWELERY 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 36727776  or  AMEERA_662@HOTMAIL.COM

Velette Cleaning Services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 30010001  or  ALHAMED.CONSULTING@GMAIL.COM

BAHRAIN BALLET CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 
, suitably qualified applicants can contact
 39239866  or  BBCBAH2016@GMAIL.COM

Dose Cafe Food & Beverage Service Activities Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000990  or  BESHARA.ABDU@GMAIL.COM

ALHARAM PRINTING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39944530  or  LIYAKATHKHAN.MKM@GMAIL.COM

S N COATING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33074488  or  SNCOATING@GMAIL.COM

Princess Store Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39943554

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com

GULF COOPERATION SYMBOLS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 39693391  or  k.alamer@gcscontracting.com

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

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 35968032  or  FIDAKNIGHA@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM

BLACK BELT KARATE ACADEMY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33645921  or  REACTFASTDC@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

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

  MARKETING SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 32101666  or  KUTKUT.WIJDAN@GMAIL.COM

ALDOULABI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36757508  or  WADEEAJAFFER@GMAIL.COM

ABAYAAT ZAHRAT AL MUHARRAQ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39692931  or  AZAMZAKARIA@YAHOO.COM

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17490090  or  manpower.gmi@gmail.com

PJ PIZZA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 13633311  or  PJ.PIZZA@JBGMAIL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  TILES FIXER 
, suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@ahmedomer.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

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

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

  SUPERVISOR (SITE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

3 A AUTO PARTS & GARAGE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33766926  or  SAWARI.DOC@GMAIL.COM

DAR FOZ TAILOR & FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 33346281  or  SAWARI.DOC@GMAIL.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

SAUDI CREATIVE MOBILES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 34309191  or  ASR2TT@GMAIL.COM

GREEN BAY CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact

 33332940  or  KMASSOCIATESWLL@GMAIL.COM

SHAHZAD CONSTRUCTION & DECORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33084061  or  MHRSLEEM1122@GMAIL.COM

NEW HYPER CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 35075305  or  SAJTURKEY91@GMAIL.COM

FIYA TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 34324084  or  shafianachal@gmail.com

SHAWARMA TARBOOSH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact

 32055551  or  SHABANEH.MAMDOUH@GMAIL.COM

DWELLSTONE EXCAVATION & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17714000  or  ZFDOCUMENTCLEARANCE@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33363902  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM

MARASEEL PHONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17009177  or  MARASEELPHONEWLL@GMAIL.COM

BELL TEXTRON TECHNICAL SERVICES INC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR(CUSTOMER TECHNICAL SERVICES) 
, suitably qualified applicants can contact

 17707072  or  SREHMAN@BELLFLIGHT.COM

AKMAL CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35905665  or  MUHAMMADBILAL343@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37548436  or  MUHAMMADIRHAM3682@GMAIL.COM

ALNASEEM INTERNTIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17782000  or  mgmt@merbati.com

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
, suitably qualified applicants can contact
 17736773  or  roonlasc@batelco.com.bh

SANABIS CONSUMER CO-OPERATIVE SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33228900  or  sccs2017@gmail.com

Pure Skin Spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17642655  or  ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM

JUICE TIME RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM

LUFFY GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 33700076  or  AMANIKHAMDAN87@GMAIL.COM

RAIDA RELIANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39807807  or  RASHEEDSTUDIO@GMAIL.COM

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

  TILES FIXER 
, suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@ahmedomer.com

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM
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عدن - وكاالت

ذكــرت مــصــادر أمنية أمــس األربــعــاء 
بتفجير  قــتــلــوا  أشــخــاص  أربــعــة  أن 
أثناء  كبيرا  أمنيا  مسؤوال  استهدف 
في  سريع  طريق  على  موكبه  مــرور 

عدن جنوبي اليمن.
أمـــن  مـــديـــر  إن  ــادر  ــمــــصــ ــ ال ــت  ــ ــال ــ وق
السيد  صالح  العميد  لحج  محافظة 
أثناء  نجا من تفجير سيارة مفخخة 
مرور موكبه في الطريق المؤدي إلى 
بحي خور مكسر  الدولي  مطار عدن 

في العاصمة المؤقتة.
وأضافت أن 4 أشخاص من مرافقي 
وجــرح  الــهــجــوم  خــال  قتلوا  السيد 
للهجوم  أولــيــة  حصيلة  فــي  آخـــرون 

الــفــور  ــم تعلن اي جــهــة عــلــى  ل الـــذي 
مسؤوليتها عنه.

الحوثيين  المتمردين  ــراج  إخـ ومــنــذ 
 2015 يـــولـــيـــو  مــنــتــصــف  ــدن  ــ مــــن عـ
تــشــهــد الـــمـــديـــنـــة عــمــلــيــات تــفــجــيــر 
مقار  استهدفت  واختطاف  واغتيال 
أمــنــيــة وحــكــومــيــة وخــطــبــاء وأئــمــة 
مساجد وضباطا في األمن والجيش 

والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.
الحكومة والحوثيون مطلع  ووافقت 
ــاري عــلــى تــمــديــد هــدنــة  ــجـ يــونــيــو الـ
بعد  شهرين  لمدة  اليمن  في  إنسانية 
 2 لها مماثلة بدأت في  انتهاء سابقة 

أبريل الماضي.

مقتل 4 ونجاة مدير أمن لحج من تفجير في عدن

تونس ـ وكاالت

“االنتماء  تهمة  التونسي  القضاء  وجــه 
ـــ33  ل رســمــي،  بشكل  إرهـــابـــي”،  لتنظيم 
النهضة  حــركــة  رئــيــس  بينهم  شــخــصــا، 
ــغــنــوشــي، فـــي قــضــيــة اغــتــيــال  ــد ال راشــ

معارضين تونسيين بارزين.
قــزارة، عضوة  إيمان  المحامية  وأعلنت 
شكري  اغتيال  قضية  في  الّدفاع  هيئة 
تصريح  فــي  البراهمي،  ومحّمد  بلعيد 
تّم  أّنــه  لألنباء،  إفريقيا  تونس  لوكالة 
توجيه االتهام في قضّية اغتيال بلعيد 
بينهم  من  شخصا،   33 إلــى  والبراهمي، 
الغّنوشي،  راشــد  الّنهضة،  حركة  رئيس 

بتهمة االنتماء إلى تنظيم إرهابي.
ــيـــة إن  ــامـ ــمـــحـ الـ ــت  ــفـ ــشـ وكـ

ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ ــي الـ ــ ــاضــ ــ ــ ق
 23 بالمكتب  األول 

القضائي  بالقطب 
لــــــمــــــكــــــافــــــحــــــة 
ــه  ــ اإلرهـــــــــاب، وّج

تهم االنتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل 
المّتهمين  األمــوال و17 تهمة أخرى إلى 

وعددهم 33.
وكـــــــان صـــــدر عــــن قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
بأريانة، قرار حظر  االبتدائية  بالمحكمة 
بخصوص  الغنوشي،  راشــد  على  السفر 
ــري لـــلـــحـــزب، إثـــر  ــســ ــ مـــلـــف الـــجـــهـــاز ال
الدفاع  هيئة  بها  تقدمت  التي  القضية 
ومحمد  بلعيد  شــكــري  الــشــهــيــديــن  عــن 
الــبــراهــمــي. وقــبــل 11 عــامــا، كــان بلعيد 
ومحمد البراهمي من بين الذين ارتفعت 
أصواتهم تحت قبة البرلمان وفي الشارع 
تغول  ضــد  قــويــة  حملة  فــي  التونسي 
على  وخــطــرهــم  ــوان”  ــ “اإلخـ جماعة 
الدولة المدنية الحداثية. واغتيل 
ــن بــلــعــيــد والــبــراهــمــي،  كـــل مـ
على   ،2011 انتخابات  إبان 
أيدي مسلحين أمام مقر 

سكنهما.

القضاء التونسي يتهم راشد الغنوشي باإلرهاب
تل أبيب ـ رويترز

هللا  حــزب  ميليشيا  إسرائيل  اتهمت 
أمس  إيــران،  من  المدعومة  اللبنانية، 
إلــكــتــرونــي  هــجــوم  بتنفيذ  ــاء  ــعـ األربـ
حفظ  بعثة  مهمة  تعطيل  اســتــهــدف 
ــم الــمــتــحــدة  ــألمـ ــســــام الـــتـــابـــعـــة لـ ــ ال
لبنان  بين  الــحــدود  على  )اليونيفيل( 
ــرد قــاس على  ــددت ب وإســرائــيــل، وهـ

القراصنة.
ففي ما وصفه بأول كشف علني عن 
الواقعة، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، 
“المؤسسات  إن  أمــس  غانتس،  بيني 
حزب  مع  بالتعاون  اإليرانية  األمنية 

ــة األخــيــرة(  ــ هللا نــفــذت )فـــي اآلون
بهدف  إلــكــتــرونــيــة،  عملية 

ــول  ــة مـــــــواد حـ ــرقــ ســ
اليونيفيل  أنشطة 

وانــتــشــارهــا في 
لصالح  المنطقة 
حزب هللا”، وفق 

ما نقلت رويترز.
إلكتروني في  أضــاف في مؤتمر  كما 
“هذا هجوم مباشر  أبيب:  جامعة تل 
آخر من جانب إيران وحزب هللا على 

على استقرار لبنان”.
إلكترونية  “وحــــدة  أن  كــشــف  كــذلــك 
تابعة للحرس الثوري اإليراني ُتسمى 
إلعطاب  أبحاثًا  أجــرت  كــاوه(  )شهيد 
والمنشآت  الوقود  ومحطات  السفن 
ــــدول  ــعــديــد مـــن ال الــصــنــاعــيــة فـــي ال
الــغــربــيــة مــنــهــا بــريــطــانــيــا والـــواليـــات 

المتحدة وفرنسا وإسرائيل”.
جاء هذا االتهام اإلسرائيلي في وقت 
بين  الــتــوتــر  حـــدة  فــيــه  تتصاعد 
المقابل،  إسرائيل وإيــران. في 
أنها  الــيــونــيــفــيــل  أوضــحــت 
التي تسمع  األولــى  المرة 
من  هجمات  عــن  فيها 

هذا النوع.

إسرائيل تتهم حزب اهلل بمهاجمة يونيفيل إلكترونيا
أديس أبابا ـ وكاالت

أكد رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، 
أن هناك العديد من المشاكل القائمة مع 
التعاون لحلها، وذلك  السودان ويجب 
حصلت  التي  األخــيــرة  الــتــوتــرات  بعد 
ــديــن بــســبــب إعــــــدام جــنــود  ــل ــب ــيــن ال ب

سودانيين.
اإلثيوبي في  الـــوزراء  رئيس  وأضــاف 
تــغــريــدة على تــويــتــر، أمــس األربــعــاء، 
أن الثقة المتبادلة يجب أن تسود بين 

الخرطوم وأديس أبابا.
تــقــوم  أنــــه ال يــجــب أن  كــمــا أوضـــــح 
السودان بسبب ضغوط  مواجهات مع 

خارجية.
ــيـــاق ذاتـــــــه، أعــــرب  فــــي الـــسـ

رئيس مفوضية االتحاد 
اإلفـــريـــقـــي مــوســى 

فــقــي مــحــمــد عن 
“تصعيد  من  قلقه 
العسكري”  التوتر 

البلدين  ودعــا  والــســودان،  إثيوبيا  بين 
عسكرية  عملية  أي  عن  االمتناع  إلــى 

جديدة.
ودعا رئيس المفوضية التشادي البلدين 
ــى االمــتــنــاع عــن أي عــمــل عسكري  “إلـ
لحل  الحوار  وإلــى  مصدره،  كــان  مهما 
اتهمت  الخرطوم  وكانت  خــاف”.  أي 
بإعدام  اإلثيوبي  الجيش  االثنين،  يوم 
أسروا  ومدني  سودانيين  جنود  سبعة 
منطقة  في  السودانية  األراضـــي  على 
بين  عليها  المتنازع  الحدودية  الفشقة 
الحكومة والجيش  البلدين. فيما نفت 
الجنود  واتهمتا  ذلــك،  إثيوبيا  في 
األراضــي  بــدخــول  السودانيين 
اإلثيوبية مما أدى إلى وقوع 
اشـــتـــبـــاك مــــع مــيــلــيــشــيــا 
ــبـــب فــي  مـــحـــلـــيـــة تـــسـ
خسائر في الجانبين.

آبي أحمد: هناك مشكالت مع السودان ويجب حلها

سوريا تعترف باستقالل 
لوغانسك ودونيتسك

دمشق ـ وكاالت

قرار  السورية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
وسيادة  باستقالل  باالعتراف  الحكومة 
كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك 

الشعبيتين.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية 
والمغتربين: “تجسيدا لإلرادة المشتركة 
والرغبة في إقامة عالقات في المجاالت 
العربية  الــجــمــهــوريــة  قـــررت  فــقــد  كــافــة 
وسيادة  باستقالل  االعــتــراف  السورية 
الشعبية  لــوغــانــســك  كــل مــن جــمــهــوريــة 

وجمهورية دونيتسك الشعبية”.

اعتبر روسيا “أكبر تهديد” وتعهد بتعزيز االنتشار العسكري على حدوده الشرقية

الناتو يرسل إشارة لزيلينسكي: استعد لحرب طويلة
الــنــاتــو، ينس  الــعــام لحلف  قــال األمــيــن 
أوكــرانــيــا  فــي  الــصــراع  إن  ستولتنبرغ، 
يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات، 

لكن بشروط أوكرانيا.
ودعا األمين العام لحلف شمال األطلسي، 
)األربــعــاء(،  أمــس  فــي تصريح صحافي 
إلى “االستعداد لحرب طويلة”،  أوكرانيا 
كانت  إذا  عما  ســؤال  عــن  اإلجــابــة  دون 
إلى  االنضمام  بإمكانها  سيكون  أوكرانيا 

الناتو بعد ذلك.
نستعد  أن  “يــجــب  ســتــولــتــنــبــرغ:  وقـــال 
إلى  إشارتنا  هــي  وهــذه  طويلة،  لحرب 

الرئيس زيلينسكي”.
الحلف  ــادة  قــ أن  ســتــولــتــنــبــرغ،  وصــــرح 
لـ”الناتو”،  الجديد  التصور  على  وافــقــوا 

و”اعتبار روسيا أكبر تهديد لنا”.

تعزيز االنتشار العسكري

“الــنــاتــو”،  تعهد حــلــف شــمــال األطــلــســي 
بــالــعــمــل عــلــى تعزيز  أمـــس )األربــــعــــاء(، 
حدوده  على  للحلف  العسكري  االنتشار 
تثير  أن  الشرقية، في خطوة من شأنها 
األمــر  ــى  إل تنظر  الــتــي  موسكو  حفيظة 

بمثابة تهديد لها.
العمل  “الناتو”  وأكد بيان صادر عن قمة 
وتحديث  لتعزيز  على حزمة مساعدات 

القدرات العسكرية ألوكرانيا.
وحـــث الــحــلــف روســيــا عــلــى االنــســحــاب 
قــادة  تباحث  بينما  أوكــرانــيــا،  مــن  فـــوًرا 
ثاثين بلًدا عضًوا في الحلف بشأن سبل 
قــدرات  وتعزيز  موسكو،  لنهج  التصدي 

“الناتو”.
وقال الحلف إنه سيعزز قدراته الردعية 

والدفاعية بشكل كبير.
بالدفاع  أيًضا  العسكري  الحلف  وتعهد 
عن كل شبر من أراضي الدول األعضاء، 
الصين  إلــى  الجديد  التصور  أشــار  فيما 
وأمــنــنــا  لمصالحنا  ــا  “تــحــدًي بــاعــتــبــارهــا 

وقيمنا”، بحسب تعبير البيان.
واتــهــم الــبــيــان الــصــادر عــن الــنــاتــو بكين 
بــمــحــاولــة تــقــويــض األســـس الــتــي يقوم 

ــمــا قـــال  ــمـــي، فــي ــالـ ــعـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــيــهــا الـ عــل
الــكــبــيــرة في  الـــزيـــادة  ســتــولــتــنــبــرغ إن 
القدرات الدفاعية هي األكبر منذ الحرب 

الباردة.

عضوية فنلندا والسويد 

على  األطلسي،  شمال  حلف  قــادة  اتفق 
لانضمام  رسمًيا  والسويد  فنلندا  دعوة 
اتفاًقا  تركيا  أبرمت  بعدما  الحلف،  إلــى 
ــتــيــن اإلســكــنــدنــافــيــتــيــن لــرفــع  مـــع الــدول

اعتراضها على عضويتيهما.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن قــمــة الــتــحــالــف: 
لانضمام  والسويد  فنلندا  دعــوة  “قررنا 
إلى حلف شمال األطلسي ووافقنا على 

توقيع بروتوكوالت االنضمام”.
والسويد  فنلندا  “ضــم  البيان  في  وجــاء 
سيجعل )الحلفاء( أكثر أمًنا، وسيزيد من 
األطلسي وسيزيد من  قوة حلف شمال 
مضيًفا  واألطلسي”  أوروبــا  منطقة  أمــن 
أن الــحــلــف وافــــق أيـــًضـــا عــلــى مــفــهــوم 

إستراتيجي جديد”.
“التهديد  بــأنــهــا  الــبــيــان روســيــا  ووصـــف 
األكبر وأكثر تهديد مباشر ألمن الحلفاء” 
العاقات  في  حاد  لتدهور  انعكاس  في 

العسكرية  عمليتها  بدء  منذ  مع موسكو 
في أوكرانيا.

الروسية في  العسكرية  العملية  ودفعت 
التخلي  إلــى  وفنلندا،  السويد  أوكرانيا، 
عــن وضــع عــدم االنــحــيــاز طــويــل األمــد، 

والتقدم بطلب لانضمام إلى الناتو”.
ــي رجـــــب طــيــب  ــركـ ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ لـــكـــن الـ
أردوغان عرقل هذه الخطوة، وأصر على 
أن يغير البلدان اإلسكندنافيان موقفيهما 
التي  المتمردة  الكردية  الجماعات  مــن 

تعتبرها تركيا إرهابية.
نينيستو،  الفنلندي سولي  الرئيس  وقال 
ــثــاثــاء، إن تــركــيــا وافــقــت عــلــى دعــم  ال
قدمته  الـــذي  المشترك  العضوية  طلب 

باده والسويد لحلف شمال األطلسي.
بايدن  جــو  األمــيــركــي  الرئيس  وتــحــدث 
مع الرئيس التركي صباح )الثاثاء( بناء 
على طلب من السويد وفنلندا للمساعدة 

في تقدم المحادثات.

الناتو “يزعزع االستقرار”

الخارجية  وزيــر  نائب  قال  موسكو،  في 
انضمام  إن  ريابكوف  سيرغي  الروسي 
ــنــاتــو “يــزعــزع  الــســويــد وفــنــلــنــدا إلـــى ال

االستقرار”.
ــة إنــتــرفــاكــس لــألنــبــاء عن  ونــقــلــت وكــال
حلف  توسيع  أن  “نعتبر  قوله  ريابكوف 
شمال األطلسي عامل يزعزع االستقرار 
فيما يتعلق بالشؤون الدولية. وال يضيف 
أمًنا لمن يوسعونه وال لمن ينضمون إليه 

وال لدول أخرى تعتبر الحلف تهديًدا”.
لحدود  ليصل  الناتو  حلف  توسع  وكــان 
الرئيس  قـــال  مــا  بالتحديد  هــو  روســيــا 
الروسي فاديمير بوتين إنه يريد منعه 
من خال العملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير. غير 
أن روسيا بعثت برسائل متناقضة بشأن 
ما يشكله انضمام السويد وفنلندا لحلف 

الناتو بالنسبة ألمنها.
للتوسع،  “بالنسبة  مايو  بوتين في  وقال 
روسيا ليست لديها مشكلة مع الدولتين. 
وعــلــى هــذا األســـاس ليس هــنــاك تهديد 
مباشر لروسيا من توسيع الحلف ليشمل 

الدولتين”.
العاصمة اإلسبانية   وانطلقت أمس في 
ــلـــف شــمــال  ــة حـ ــمـ مـــــدريـــــد، أعــــمــــال قـ
تستمر  أن  المقرر  من  والتي  األطلسي، 

حتى اليوم الخميس.

عواصم ـ وكاالت

صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة الناتو في مدريد )أ ف ب( 

عواصم ـ وكاالت

ــت بــمــصــيــر  ــاطــ ــة الـــتـــي أحــ ــل ــب ــل ــب بـــعـــد ال
انطلقت في  الــتــي  الــنــوويــة  الــمــحــادثــات 
غير  بشكل  الــدوحــة  القطرية  العاصمة 
واألميركي،  اإليــرانــي  الوفد  بين  مباشر 
الخارجية  وزارة  بــاســم  المتحدث  أكــد 
اإليرانية، ناصر كنعاني، أمس )األربعاء(، 

أنها لم تنتِه بعد.
وقــــال كــنــعــانــي “ســيــعــقــد اجــتــمــاع آخــر 
كني،  باقري  علي  المفاوضين،  كبير  بين 
ــاد األوروبــــــي إنــريــكــي  ــحـ ومــبــعــوث االتـ

مورا”.
أكــدت مصادر مطلعة  أتــى ذلــك، بعد أن 
أن  أمس  سابق  وقت  في  تسنيم  لوكالة 
الــمــفــاوضــات فــي الــدوحــة انــتــهــت دون 

نتائج.
ــارت إلـــى أن الــســبــب يــعــود إلــى  كــمــا أشــ
ضمانات  تقديم  األميركي  الموفد  رفض 

اقتصادية إلى الجانب اإليراني.

في حين أكدت مصادر صحافية أيضًا أن 
تلك المفاوضات ستنتهي مساء األربعاء، 
إيجابية  نتائج  تحقق  لــم  أنــهــا  مضيفة 

جدًا.
وأوضحت أن المبعوث األميركي الخاص 
لشؤون إيــران، روبــرت مالي، أعــاد طرح 
ــراح كــــان قـــد عــــرض فـــي جـــوالت  ــ ــت ــ اق
سابقة خال مفاوضات فيينا، ال يتضمن 

ضمانات الفائدة االقتصادية لطهران.
فـــي حــيــن أكــــد أن كــبــيــر الــمــفــاوضــيــن 
الحاجة  على  التأكيد  جــدد  اإليــرانــيــيــن 
البلبلة بعد  اتفاق دائــم. جــاءت تلك  إلى 
أن صدرت بوادر إيجابية خجولة خال 
اليومين الماضيين، وعقب تأكيد طهران 
مع  التــفــاق  للتوصل  إمــكــانــيــة  هــنــاك  أن 

الواليات المتحدة.

بعد انتشار أنباء عن فشل محادثات الدوحة في إحراز تفاهم

بلبلة بشأن المحادثات مع أميركا... وإيران تؤكد “لم تنته بعد”

لقاء بين إنريكي مورا وعلي باقري كني

مدريد - وكاالت

من  بــايــدن  جــو  األميركي  الرئيس  أعلن 
بــاده “ستعزز  مدريد أمــس األربــعــاء أن 
ــعــســكــري فـــي أوروبـــــــا” كي  وجـــودهـــا ال
من  )ناتو(  األطلسي  شمال  حلف  يتمكن 
كافة  مــن  اآلتــيــة  التهديدات  على  “الـــرّد 
االتجاهات وفي كّل المجاالت: بًرا وجًوا 

وبحًرا”.
بأنها  للحلف وصــفــهــا  قــمــة  خـــال  ــال  وقـ
ــاريــــخ”، إنــــه ســيــتــّم تــعــزيــز  ــ ــت ــ “تــطــبــع ال
العسكرية  واإلمكانات  العسكري  الوجود 
ورومانيا  وبولندا  إسبانيا  في  األميركية 
وألــمــانــيــا  وبــريــطــانــيــا  الــبــلــطــيــق  ودول 
ــى جــانــب األمــيــن  ــيــا. وصــــّرح إلـ وإيــطــال
للناتو ينس ستولتنبرغ “نحن على  العام 
أكثر  الناتو ضــروري  أن  و”نثبت  الموعد” 
التفاصيل،  وفــي  مــضــى”.  وقــت  أي  مــن 
المتحدة سبق  الــواليــات  بــأن  بايدن  ذّكــر 
ألــف عسكري   20“ الــعــام  هــذا  نشرت  أن 

رًدا  صفوفنا  لتعزيز  أوروبـــا  في  إضافي 
التي تقوم بها  العدوانية  على الخطوات 
عدد  ستزيد  واشنطن  أن  وأكــد  روسيا”. 
في  البحرية  روتــا  قاعدة  في  مدّمراتها 
إسبانيا، إلى سّت بداًل من أربع سابًقا. في 
ا دائًما  ا عامًّ بولندا، ستقيم واشنطن “مقرًّ
األميركي”.  الجيش  في  الخامس  للفيلق 
لواء إضافي”  “سنبقي على  بايدن  وتابع 

مــؤلــف فـــي الــمــجــمــل مـــن خــمــســة آالف 
عنصر ومقّره رومانيا، وسنقوم “بعمليات 
الــبــلــطــيــق”.  ــتــشــار إضــافــيــة فـــي دول  ان
ــام  وأوضـــــح فـــي تــصــريــح مــقــتــضــب أمـ
إضافَيين”  سرَبين  “سُنرسل  الصحافة، 
من طائرات إف35- المقاتلة إلى المملكة 
المتحدة و”سننشر قدرات دفاعية جوية 

إضافية” في ألمانيا وإيطاليا.

بايدن يعلن عن مقر عسكري دائم في بولندا وعمليات إضافية في البلطيق

انتشار عسكري أميركي بكل صنوف األسلحة في أوروبا

الناتو تعهد بتعزيز قدراته
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ويبقى جمال التعاون يا خليجنا
ســـعدنا في السعودية بهذا الحراك من جانب الصحة وحرص الدول 
عمومـــا ودول الخليـــج خصوصـــا على ســـامة المواطنيـــن، وال أحد 
يغفل أهميـــة الصحة فهي الدرع الواقي أمام تقلبات الزمان وتوالي 
األحداث، فالمرء الذي يتمتع بصحة جيدة يعيش حياته في سعادة، 

فعلى كل فرد منا االهتمام بصحته.
وتســـعى الدول إلى التعاون في األوضاع الصحية وتدارســـها، وأكبر 
مثـــال أزمـــة كورونـــا وما حـــدث بها مـــن تميز وحرص، وســـعي دول 
الخليـــج لتوفيـــر ما يســـاعد في حماية أبنائها، وســـيبقى هـــذا العمل 
وخصوصـــا مـــا مرت به الدول فـــي أزمة كورونا عالقـــا باألذهان، وما 
عملتـــه الحكومـــات مـــن جهـــد لتكفـــي أوطانهـــا وأبناءها خطـــر هذا 
الفيـــروس، وتتابـــع دولنا هـــذا االهتمام فتأتي هـــذه االجتماعات من 
أجـــل المواطـــن وتبادل المصالـــح والمنافع، فكان االجتمـــاع الوزاري 
السادس للجنة الوزارية لسامة األغذية، حيث كان هناك تعاون بين 
دول الخليج في القطاع الصحي، وكان حضور الوزراء االجتماعات 
والمناقشـــات، ودراســـة مســـارات التعـــاون المشـــترك المهمـــة لـــدول 
الخليـــج، وتناولوا عددا من أبـــرز الموضوعات فيما يتعلق باألمراض 
المســـتجدة واألمـــراض غير الســـارية وأمراض الـــدم الوراثية، حيث 
وافقت اللجنة الوزارية لسامة األغذية لدول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة على قانـــون “نظام” الغـــذاء الموحد لـــدول مجلس 
التعـــاون بصفـــة إلزامية، وذلك لتعزيز مســـيرة اإلنجـــازات والتكامل 

بين دول المجلس وحماية المواطن والمقيم في دول الخليج.
حقيقـــة حـــراك متميـــز، الســـيما فـــي مجـــال الصحـــة ونشـــر الوعـــي 
والتثقيـــف لتعزيز مســـيرة اإلنجـــازات والتكامل بيـــن دول المجلس 
وحمايـــة المواطـــن والمقيـــم فـــي دول الخليـــج، وتأتـــي اجتماعـــات 
اللجنة حقيقة تنفيًذا لتوجيهات أصحاب الجالة والسمو قادة دول 
مجلـــس التعـــاون - حفظهـــم هللا - في تحقيـــق المزيد من التنســـيق 
والتكامـــل فـــي اإلجـــراءات واألنظمـــة بيـــن دول المجلـــس بما يكفل 
ســـامة المنتجات الغذائية وتعزيز اســـتدامة ساسل توريد الغذاء، 

وتيسير التبادل التجاري، إنها جهود مباركة وحراك أسعدنا.
نقول شـــكرا حكومـــة المملكة على االجتماع وجمع الوحدة، وشـــكرا 
حكومات الخليج على المبادرة، وسيبقى ذلك في أذهان كل فرد في 
باده، حفظ هللا دولنا من كل مكروه وأدام عز وترابط دول الخليج، 

ونكرر “ويبقى خليجنا واحدا”.

غدير الطيار

كان يرتدي بدلة أنيقة، ونظارة شمســـية ُتخفي عدســـاُتها الســـوداء عيني 
ذئب ماثل في صورة عجوز، اندس وســـط الُمشـــترين في أحد األســـواق 
الُمكتظة بحجة الشـــراء، أخذ يتلفت َيمنة وَيســـرة بحثا عن فريسة يروي 
بها ظمأ نفســـه الجامحة، فوقعت عيناه على امرأة في أوائل العقد الرابع، 
حـــوراء العينيـــن، زّجـــاء الحاجبيـــن، بضـــة الجســـم، ليســـت بالقصيرة وال 
الطويلة، ظنها قنصا سها فأخذ ُيطاردها أينما حلت، وحيثما ارتحلت، إذ 
كان أقرَب إليها من ظلها، كان كلما أسرعت ُيوسع الخطى، وكلما تباطأت 
يســـير الُهوينى، أخذ ُيســـمعها كلمـــات، ُتدغدغ المشـــاعر وتْخدش الحياء، 
فبـــدت عليهـــا ُحمرة الخجل، واضطربت أنفاســـها، واشـــتد وجيـــب قلبها، 
وتمنـــت آنـــذاك أن تنشـــق األرض وتبتلعهـــا؛ لتتخلـــص من “ســـماجة” ذلك 
العجوز الُمتصابي، ولما أعيتها حيُل الفرار من ذلك الذئب الجائع، صرخت 

ُمستنجدة بمن حولها فهبوا لنجدتها والذت بالهرب دون شراء ما تريد.
هـــذه الواقعـــة األليمـــة وغيُرهـــا من وقائـــع نراهـــا رأي العين ونســـمع عنها 
صباحا ومساء، تؤكد مقدار ما تعاني منه مجتمعاتنا من سلوكيات شاذة، 
وأخاقيـــات غريبـــة تختلـــف تماما عن صبغتنـــا األخاقيـــة، ونخوة “والد 

البلـــد”، وهـــو داء التحرش الجنســـي الذي يرفضه الديـــن ـ أُي دين ـ وتأباه 
الفطـــُر الســـوية واألخاق الحميـــدة، وترجع خطورة ذلك الســـلوك الشـــاذ 
إلـــى أن األســـر صـــارت ال تأمن معه ُخـــروج امرأة أو فتاة بمفردها خشـــية 

التعرض لُمضايقات ال ُتحمد ُعقباها، وربما كوارث ال ينفُع معها ندم.
وبنظـــرة موضوعيـــة يتضُح أن ذلك الســـلوك الشـــاذ إنما يـــدل على غياب 
الديـــن والعقل عند من يقترفه، ألنه نســـي أنه َديٌن البد أن ُيقضى، وكأس 

البد أن يذوق مرارتها في أهله عاجا أو آجا، فكما تدين ُتدان.
لهذا وجدنا النبي صلى هللا عليه وســـلم لما جاءه أحد الصبيان يســـتأذنه 
فـــي أن ُيرخـــص لـــه الزنا، ُيغلـــب صوَت العقـــل، ويؤصل لـــدور الحوار في 
ره من اقتراف  تقويـــم المعـــوج، فلم يعنف الصبـــي بل أقنعه بالُحجـــة، ونفَّ
ذلـــك الفعـــل بالمنطـــق والعقـــل، ففاجأه بالســـؤال: أترضاه أُلمـــك؟ فأجاب 
الفتى بالنفي، ثم أخذ ُيعدد له محارمه، ُمســـتفهما منه أيرضى أن ُيرتكَب 
معهـــم ذلـــك الفعُل القبيـــح؟ وتأتي إجابـــة الفتى بالنفي الدائـــم، الذي كان 
إقـــرارا منـــه بأن ما طمحت له نفُســـه ســـلوٌك مذموم، ومن ثـــم فقد رفضه 

لنفسه وغيره.

صبري الموجي

العجوز الُمراهق!

تخصصات جديدة في إدارة المؤسسات الصحية

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

للتواصل: 17111483

األقالم الناضجة والموهوبة وأهوال التهميش
لـــن تكـــون حركتنـــا األدبية بخيـــر طالمـــا الجيل الجديـــد واألقام 
الناضجة بعيدة عن النتاج والنشر، بسبب القيود المفروضة عليهم 
وعـــدم تشـــجيعهم من “بعض” المؤسســـات الثقافيـــة األهلية التي 
مـــن واجبها دعم المواهب الجديدة وبحث مشـــاكلها ومســـاعدتها 
فـــي طباعة نتاجهـــا واحتضانها حتى تتمكن علـــى أقل تقدير من 
الشـــعور بأن الكلمة والكلمة وحدها في الصـــدارة دائما بدل تركها 
تســـير ســـير األعمـــى بـــا توجيه ويـــد تســـتند عليها ترشـــدها إلى 

الطريق الصحيح.
نســـمع شـــعارات عن تشـــجيع العمل األدبي الجيـــد وتزويد األقام 
الناضجـــة والموهوبـــة بالقـــوة والعـــدة، ورفعهم نحـــو الزاوية التي 
ينظـــر إليهـــم من خالهـــا الجمهـــور، وإبعادهم عن همـــوم ومتاعب 
ومشاغل “النشر” والتطوع والتضحية ألجلهم ألنها أصوات ستثري 
الحركـــة األدبية وســـتضع يدها على موطن الجمـــال، ودفعهم نحو 
الخلـــق واإلنتـــاج، لكن في الحقيقة ال يتـــم التعامل مع تلك األقام 
على أنها خاقة ومبدعة، إنما مجرد عنصر من عناصر الديكور في 

المناســـبات التـــي تحضرها، أو حجر مفتـــت ال فائدة منه ولون من 
ألـــوان الهزائم. كل مؤسســـة ثقافية أهلية لها هيكلتها ومقاييســـها 
وأذواقها، ودون أي تنظير يمكننا القول إن األقام الناضجة تعاني 
مـــن أهوال التهميـــش با موقف متناســـق أو منطقي، فتضطر إلى 
لملمـــة جراحها والموت بطلقة العبور إلـــى جهات خارجية من دور 
نشر أو مؤسسات ثقافية لطباعة نتاجها واحترام أفكارها، والشيء 
الـــذي يحتـــاج منا إلى تأمل فلســـفي وســـيصيبنا بنكســـة حادة في 
نمط الحياة الفكرية عندنا، هو ترحيب الجهات الخارجية من دور 
نشـــر وغيرها بتلك األقام واســـتقبالها بالورود والرياحين والكلمة 
الطيبـــة، وإفســـاح المجال أمامهـــا واإليمان بقدراتهـــا، عكس ضآلة 

االهتمام الذي تلقاه هنا.. في وطنها.
أتصور أن األقـــام الناضجة والموهوبة في البحرين، مازالت قارة 
أدبيـــة لـــم تكتشـــفها بعض المؤسســـات الثقافية األهليـــة، أو أنها ال 
تريـــد اكتشـــافها مـــن األســـاس كتوجـــه جديـــد يوفـــر عليهـــا المال 

والمصاريف.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ليتك يا “دانة” تظلين طفلة
مـــا إن ترانـــي ابنتي دانة “14 شـــهرا” حتى تترك كل مـــن في البيت، 
وكل األلعاب، وبرامج التلفزيون الموسيقية وتأتي إلي، تحرك يدها 
بعنف وهي جالســـة، وهي تنظر إلي بشـــغف، وكأنها تقول “احملني” 

وهذا ما تعنيه بالضبط.
وبمجرد حملها واستنشاق رائحتها الجميلة، تتسلل راحة غريبة في 
أوصالـــي، مزيحة عني كل األثقال والهموم والمســـؤوليات، موجدة 
بي االطمئنان والهدوء، ومن شـــخص ال تحمل مشاعره معي شائبة 

واحدة.
ويـــوم أمـــس األول تحديدًا، وأنا أحملها وأتجـــول بها ليا في الحي 
كمـــا تحـــب ولدقائق معـــدودة، وبينما كانـــت تتأمل إنارة الشـــوارع، 
وإضاءات الســـيارات القادمة من بعيد، دخلت أنا بتفكير عميق، عن 

الكم الهائل من تحديات الحياة التي تنتظرها.
فكرت حينها بها، وبمن هم في عمرها، كيف ســـيتأقلمون مع الحياة 
الجديـــدة، ومـــع الصعوبـــات الكثيـــرة اليـــوم، ومـــع عقليـــات مدمري 
الكفاءات، وشاطري المجتمع، و”المتمصلحين”، والظروف الجديدة 
التي نعيشـــها والتي ال ترحم وال تذر، أساســـها المصلحة الشخصية، 

واألنا.
دانـــة، ومـــن هم في مثـــل عمرها، تنتظرهم شـــراك الحياة القاســـية، 
وبواقـــع جديد وُمر، يتطلب أن يكون إدراك الطفل لطبيعة المجتمع 
وحالـــه ويومياتـــه، جزءا من تربيتـــه من البدايـــات، وأن ال نصور له 
أن الحيـــاة ورديـــة دائمًا، وأن هناك صعوبـــات، ومطالب تدعو المرء 
لاعتمـــاد علـــى النفـــس وليـــس علـــى غيـــره، وأن يثبت علـــى الدين 

والقيم والمبادئ، ويتجنب هدر الوقت فيما ال طائل منه.
تأملـــت دانـــة مســـاء ليلة وهـــي نائمة بهـــدوء في ســـريرها األبيض، 

وقلت في نفسي ال شعوريًا “ليتك يا دانة تظلين طفلة”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

يشـــهد العالم بأسره اليوم جائحة كوفيد 19 التي غّيرت مامح الحياة وَسْيرها 
لفترة ليست قصيرة، حيث فرضت فيها الدول إجراءات لم نعتد عليها، وعشنا 
في ما يشبه الحلم، فمن كان يصدق أن تتوقف حركة الطيران في العالم بأسره، 
وأن تصبح أكثر المطارات ازدحاما على الكرة األرضية شـــبه خالية إال من عدد 
محدود من الموظفين فقط! من كان يتصور أن تخلو مدارس العالم وجامعاتها 
مـــن الطلبـــة والمعلميـــن، وأن يكون حضورهم ومشـــاركتهم عن بعـــد ومن وراء 
الشاشات؟! حقيقة لم نكن جميعا نتوقع هذه الحياة لكننا عشناها شهورًا بالفعل!

فـــي رأيـــي وبعد كل ما جرى يتوجب علينـــا أن نعيد صياغة الكثير من األعمال 
والمهن لنواكب مستجدات الحياة، وطوارئ المستقبل غدًا، فقد شاهدنا جميعا 
علـــى ســـبيل المثال انهيـــار القطاع الصحي فـــي الكثير من الدول حـــول العالم 
بعـــد جائحـــة كورونا، ومنها الدول التي كنا نظن ســـابقا أنهـــا متقدمة في جميع 
قطاعاتهـــا وميادينهـــا الحيويـــة، كالتعليم والصحـــة، وكم كنـــا مخدوعين بهذه 
الفكـــرة المثالية حتـــى باغتتنا هذه األزمة الصحية فكشـــفت لنا وجه الحقيقة، 
فرأينـــا القطاع الصحي لديها يخرج في مســـتوى مختلـــف عن الصورة المثالية 
التـــي رســـمناها لهـــا، ورأينا أن التعامـــل مع الحدث كان أضعف ممـــا ينبغي، وما 

ذلك إال ألنه لم يكن هناك استعداد كاف لمثل هذه األمور المفاجئة.
أرى أنـــه مـــن الضـــروري أن تواكـــب جامعاتنـــا ومؤسســـات التعليـــم العالي هذا 
الطارئ بصورة أكثر لياقة، وأكثر استيعابا لاحتماالت المتوقعة، واالفتراضات 
المتعددة، وذلك عن طريق طرح تخصصات جديدة وإلغاء بعض التخصصات 
التي تشـــّبع منها الســـوق بصورة مفرطة، ولم تعد لها تلك األهمية الكبرى. كما 
يجـــب علينـــا أن نقوم بعمل إحصائية دقيقة نتعرف مـــن خالها على احتياجنا 
إلـــى تخصصـــات بعينها في ظل التوســـع في عدد المنشـــآت الصحية وتطورها 
والزيـــادة التدريجية للمراجعين والمســـتفيدين، نقول هـــذا ونحن مقبلون على 
تطبيـــق برنامـــج التأميـــن الصحـــي الوطنـــي الـــذي يتطلب جهـــازا إداريـــا كبيرا 

ومدربا.
نحـــن بأمس الحاجة إلى تخصصات مثل بكالوريوس في إدارة المستشـــفيات 
والمراكز الصحية، وبكالوريوس في المعدات الطبية، وبكالوريوس في العاج 
التنفســـي وغيرها، وبحيث تكون جميع التخصصات فقط للمواطنين من أجل 
الوصـــول إلى تحقيق البحرنـــة الكاملة في إدارة جميع المؤسســـات الحكومية 

والخاصة في أنحاء المملكة. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

عباس العمران
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بلـــغ ممثل كرة اليـــد البحرينية فريق 
للبطولـــة  النهائيـــة  المبـــاراة  النجمـــة 
 24 اليـــد  لكـــرة  لألنديـــة  اآلســـيوية 
للمبـــاراة النهائية، بعدمـــا هزم نظيره 
العربـــي القطري بنتيجة )21/  22( في 
المباراة التي جمعتهما مساء األربعاء 

لحساب الدور نصف النهائي.
وانتهى الشوط األول بتقدم بنتيجة 

حجـــز  وبذلـــك   ،)11  /11( التعـــادل 
النجمـــة المقعـــد الثانـــي فـــي المباراة 
النهائيـــة، ليواجـــه غـــدا الجمعـــة في 
نظيـــره  ظهـــرا   3.30 الســـاعة  تمـــام 
الكويـــت الكويتـــي الـــذي تغلب على 

القادسية يوم أمس )20/  25(. 
لتألـــق  الفـــوز  بهـــذا  النجمـــة  ويديـــن 
الحـــارس محمـــد عبدالحســـين الذي 

قدم عرًضا قوًيا فـــي المباراة عموًما 
والشـــوط الثاني خصوًصا بتصدياته 
وللنجاعـــة  والحاســـمة،  المهمـــة 
الفـــرص  باســـتغالل  الهجوميـــة 
وترجمتها ألهداف مع الدقائق العشر 
األفضليـــة  أعطتـــه  التـــي  األخيـــرة 
الفـــوز  وانتـــزاع  الفـــارق  لتوســـيع 

المستحق.

وقـــدم النجمـــة بالشـــوط األول أداًء 
متفاوًتـــا طغـــى عليه الشـــد العصبي 
وغياب التركيز رغم البداية المميزة 
والهجـــوم  والدفـــاع  الحراســـة  فـــي 
حتـــى منتصف الشـــوط التـــي تقدم 
بهـــا 1/  4 و4/  7، إال أنـــه بعد ذلك وقع 
في أخطاء هجومية كثيرة وإضاعة 
الكرات وفرص التســـجيل باإلضافة 

لعقوبات اإليقاف التي تحصل عليها 
مـــن ِقبـــل طاقـــم التحكيـــم العراقي، 
ويعـــود  الوضـــع  العربـــي  ليســـتغل 
بالنتيجة التي سارت بشكل متقارب 

حتى النهاية.
وفـــي الشـــوط الثاني، تقـــدم النجمة 
في الدقائق األولى بالنتيجة لحســـن 
تصدي الحارس عبدالحســـين لبعض 

الكرات والتســـجيل الهجومي، إال أن 
العربـــي تمكـــن من اســـتغالل أخطاء 
وإضاعة الكرات في النجمة، ليجاري 
األخيـــر فـــي مجريات الشـــوط حتى 
مـــا قبـــل الدقائـــق العشـــرة األخيـــرة 
التـــي نجـــح فيهـــا النجمة من حســـم 
األمور لصالحه عن طريق الحراســـة 

والهجوم لينهي األمور لصالحه.

ضرب موعدا مع نادي الكويت اليوم

النجمة يبلغ نهائي البطولة اآلسيوية لألندية

“حبيب القادسية” يخسر بنصف نهائي “اآلسيوية”
خســـر المحتـــرف البحرينـــي بصفوف 
اليـــد  لكـــرة  الكويتـــي  القادســـية 
محمـــد حبيـــب، فرصـــة بلـــوغ المباراة 
النهائيـــة للبطولـــة اآلســـيوية لألنديـــة 
24 والمقامـــة فـــي مدينـــة حيـــدر آباد 
الهنديـــة، بعدمـــا خســـر أمـــام الكويت 
الكويتي بنتيجة )20/ 25( في المباراة 
التـــي جمعتهما ظهر األربعاء لحســـاب 

الدور نصف النهائي.
وانتهى الشـــوط األول بتقدم الكويت 
وبذلـــك   ،)11 /9( هدفيـــن  بفـــارق 

ســـيخوض القادســـية مبـــاراة تحديـــد 
المركزين الثالث والرابع اليوم الجمعة 
إذ  ظهـــًرا،   1.30 الســـاعة  تمـــام  فـــي 
ســـيواجه العربي القطري الذي خســـر 

أمام النجمة.
وقدم القادســـية بوجود محمد حبيب 
أداًء جّباًرا منذ البداية وحتى منتصف 
ا للكويت  ا قويًّ الشوط الثاني، وكان ندًّ
من خالل األداء والنتيجة التي تقلبت 
بينهمـــا، إال أن الكويت أخذ الفارق في 
النصـــف الثانـــي بشـــكل كبيـــر وفرض 

أسلوبه حتى نهاية اللقاء.

سبورت

لقطة لالعب محمد حبيب

“الهراطقة” في “مطبخ” الرياضة!
لعّل الرياضة واحدة من األراضي الخصبة للشــائعات. بل هي كذلك 
بالفعــل، والفضــل يعود بالدرجة األولى إلى وجود عدد ليس بالقليل 

من “الهراطقة” المميزين في طهو األحداث على نار هادئة!
 وبثقــة مطلقــة، يــروي كل “هرطوقــي” مــن هــؤالء، مــا يــدور خلــف 
الكواليــس، بدقــة متناهيــة وبتفاصيــل التفاصيــل، كمــا لــو أنــه كان 
يرتــدي “طاقيــة اإلخفــاء” عندمــا تحــّدث “فالن” مــع “عــاّلن”، داخل 
غرفــة مغلقــة، بــل ويســتطيع الولــوج داخــل النفــس البشــرية، ليقرأ 

النوايا واألفكار التي ال يعلم بها إال هللا!
وفــي أحيــان أخــرى تشــعر أن “الهرطوقــي” هــذا، يجّســد شــخصية 
الشــبح الكرتونــي اللطيــف “كاســبر”، فهــو قــادر على اختراق أســوار 
األنديــة واالتحــادات، وحتــى مطبــخ صنــع القــرار الرياضــي، ليأتــي 
بالخبــر اليقيــن على طبق من فضة، مســتفيًدا من لمســاته الســاحرة 

في “رش البهارات” على وجبته “الساخنة”!
غيــر أن الحقيقــة بريئــة ممــا يقولــه “الهراطقــة” بــراءة الذئــب مــن 
دم ابــن يعقــوب، لكنهــا - أي الحقيقــة - ضحيــة أشــخاص يمتلكــون 
مخيلــة “ســريالية” فــذة، تقــود إلــى مــا هو أبعد مــن الواقــع، لتحدث 
ا، ألشــخاص ذنبهم  بلبلة وأقاويل من شــأنها أن تســبب صداًعا نصفيًّ
الوحيــد، أنهــم أبطــال الروايــة الحقيقيــة التــي اختلــط فيهــا الحابل 

بالنابل.
وألن األبطــال فــي الروايــات ال حــول لهــم وال قــوة، فــإن المؤلــف 
“الهرطوقي” يفعل بهم ما يشاء، وينقل عنهم ما يدعم روايته حتى 
وإن لجــأ إلــى التزييف والفبركة، فالغاية تبرر الوســيلة، وناقل الكفر 
ليس بكافر، وقس على ذلك ما يحدث في العديد من القضايا التي 
ســمعنا عنها مؤخًرا في الرياضة - من دون ذكر أســماء - خشــية أن 
يفتعل أحد “الهراطقة” حكاية من العدم، وهو يفســر ما أعنيه، دون 

أن أعنيه!
وفــي ظنــي، أن الســبب األســاس في تفاقــم حالة “الهرطقــة” وإثارة 
البلبلــة المقصــودة، ســببه الغمــوض المخّيــم علــى الكثير مــن األمور 
والقــرارات الحاصلــة فــي الرياضــة، ســواء مــن جانــب األنديــة أو 
االتحادات، فال توجد لدينا ثقافة الوضوح، ووضع النقاط الحروف، 
ليســتطيع النــاس والمتابعــون الوصــول إلى الحقيقة مــن مصادرها، 
وليس من وسطاء، يضطرون إلى سرد حقائق زائفة ليكونوا وجهة 

مفضلة الستقاء المعلومة.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

اتحاد البولينج ينظم المسابقة التنشيطية لألندية
تقام على صالة أرض المرح بمشاركة 5 فرق

نّظم االتحـــاد البحريني للبولينج أول 
بإقامـــة  الجديـــد  للموســـم  مســـابقاته 
مســـابقة االتحـــاد التنشـــيطية والتـــي 
أقيمت على صالة أرض المرح لالعبي 
فـــي  المســـجلين  الوطنيـــة  األنديـــة 

كشوفات االتحاد.
 وشـــاركت معظم األندية في البطولة 
التـــي أقيمت على مدار يوم واحد من 
خالل توزيـــع كل ثالثة العبين بفريق 
واحد علـــى أن يمثل كل فريق خليًطا 
مـــن مختلـــف العبـــي األنديـــة بهـــدف 
تعزيـــز التقـــارب والتآلـــف بيـــن جميع 

العبـــي األنديـــة بعيـــًدا عن المنافســـة 
تماشيا مع أهداف المسابقة.

 ووزع الالعبـــون المشـــاركون علـــى 5 
فـــرق حيـــث تكـــون الفريـــق األول من 
أحمـــد الشـــيخ، عيســـى أكبري، شـــاكر 
الـــدراج، والفريـــق الثانـــي مـــن محمد 
المرباطي، حسين غلوم، وليد الدراج، 
والفريـــق الثالث من إيمرســـون، أحمد 
عـــادل القعود، ياســـر الخـــان، والفريق 
الرابع من حســـين اســـماعيل، يوســـف 
والفريـــق  الخليـــوي،  زيـــاد  العلـــي، 
الخامـــس مـــن نضال جمعـــة وعبدهللا 

المرباطي وخالد خنجي.

 وأســـفرت النتائـــج عـــن فـــوز الفريـــق 
الرابع المكون من حســـين اســـماعيل، 
يوســـف العلي، زياد الخليـــوي بالمركز 
األول بــــ 1858 نقطـــة وجـــاء الفريـــق 
الثانـــي المكون من محمـــد المرباطي، 
حســـين غلـــوم، وليـــد الـــدراج بالمركز 
جـــاء  فيمـــا  نقطـــة،   1645 بــــ  الثانـــي 
مـــن  مـــن  المكـــون  الثالـــث  الفريـــق 
إيمرســـون، أحمد عادل القعود، ياســـر 

الخان بالمركز الثالث بـ 1644 نقطة.
 هذا، وقد تم استخدام نفس التزييت 
لمســـابقة الدوري العام التي ستنطلق 

17 يوليو المقبل.

اللجنة اإلعالمية

جانب من المنافسات

انطالق الجولة الشاطئية األولى للكرة الطائرة
بمشاركة 7 فرق

 2022 يونيـــو   30 الخميـــس  تنطلـــق 
منافســـات الجولـــة الشـــاطئية األولـــى 
للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2021 - 
2022 والتي ينظمها مجلس الشواطئ 
التابع لالتحاد البحريني للكرة الطائرة.

 المالعـــب الرملية الشـــاطئية ستشـــهد 
انطالقـــة أولـــى الجـــوالت بمشـــاركة 7 
فـــرق تـــم تقســـيمها علـــى مجموعتيـــن 
وهـــم كال مـــن أم الصبان، عالـــي، اتحاد 
الريـــف )المجموعـــة A( جـــزر الـــدار، أم 

.)B النعسان، حوار، جدى )المجموعة
 وســـتنطلق منافســـات الدور التمهيدي 

يـــوم الخميـــس 30 يونيـــو ابتـــداء مـــن 
الســـاعة 4:45 م، وســـيقص فريقا جزر 

الـــدار وجدى شـــريط االفتتـــاح، تعقبها 
أم  الريـــف،  واتحـــاد  عالـــي  مواجهـــة 

النعســـان مـــع حـــوار، جـــزر الـــدار مع أم 
النعسان.

 ويلتقي يوم الجمعة 1 يوليو كل من 
أم الصبان وعالي، أم الصبان واتحاد 
الريف، أم النعسان وجدى، جزر الدار 
وحـــوار، جـــدى وحوار، فيما ســـتقام 
منافســـات الـــدور قبـــل النهائـــي يوم 
الســـبت 2 يوليـــو عندمـــا يلتقي أول 
المجموعـــة )A( مع ثانـــي المجموعة 
)B( ويلعـــب أول المجموعـــة )B( مـــع 
ثانـــي المجموعـــة )A( على أن يتأهل 
الفائـــزان إلـــى المبـــاراة النهائية التي 
ستقام بنفس اليوم الساعة 5:45 م.

اتحاد كرة الطائرة

من منافسات دوري الشواطئ

علي مجيد



حسين الصياد

ينهي قائد منتخبنا الوطني والمحترف 
بصفوف النور الســـعودي حسين الصياد 
بالبطولـــة  الخميـــس  اليـــوم  مشـــواره 
اآلســـيوية لألنديـــة 24 التـــي تحتضنها 
مدينة حيدر آبـــاد الهندية، بلقاء الوكرة 
لقـــاء تحديـــد المركزيـــن  القطـــري فـــي 
الخامـــس والســـادس، وذلـــك فـــي تمام 
مملكـــة  بتوقيـــت  1.30 ظهـــًرا  الســـاعة 
البحريـــن والمبـــاراة منقولة على قنوات 

الكأس القطرية.
ففـــي مباريـــات تحديـــد المراكـــز التـــي 

أقيمت يوم االربعاء، فاز النور السعودي 
اإليرانـــي  كرمـــان  مـــس  نظيـــره  علـــى 
بنتيجـــة )31/34( بعدمـــا أنهـــى الشـــوط 
األول متأخـــًرا بفارق هدفيـــن )14/16(، 
ليواجـــه الوكـــرة القطري الـــذي فاز على 
ســـبورتس  تـــي  البطولـــة  مســـتضيف 
الهنـــدي )28/38( بعدمـــا انتهى الشـــوط 

األول لصالح الوكرة )11/15(.
وســـيتواجه الفريـــق اإليراني مع نظيره 
المركزيـــن األخيريـــن  الهنـــدي لتحديـــد 

السابع والثامن.

“صياد النور” يلعب على المركزين 5 و6 آسيويا

بن جالل يثمن دعم وزير التربية والتعليم أللعاب القوى
أعـــرب محمـــد عبداللطيـــف بـــن جالل 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره لوزيـــر 
التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي على 
دعمه المتواصل التحـــاد ألعاب القوى 
واهتمامه بتســـخير إمكانـــات الوزارة 
مـــن كوادر بشـــرية ومنشـــآت رياضية 
فـــي خدمـــة الحركـــة الرياضيـــة، بمـــا 
يتماشـــى مع رؤية ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفة النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية.

 وأشـــاد بـــن جـــالل بالتعـــاون الوثيـــق 
بيـــن االتحاد البحرينـــي أللعاب القوى 
ووزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن خـــالل 
خطـــط  لتطبيـــق  المشـــتركة  الجهـــود 
وبرامـــج أكاديميـــة فيصـــل بـــن خالـــد 
والـــدور  القـــوى  ألعـــاب  لموهوبـــي 
الـــذي تلعبـــه الـــوزارة فـــي دعـــم تلـــك 
أمـــام  الفرصـــة  إتاحـــة  عبـــر  البرامـــج 
كشـــافي المواهب باألكاديمية إلجراء 
الموهوبيـــن  وانتقـــاء  االختبـــارات 
مـــن الطلبـــة والطالبـــات وضمهـــم إلى 
صقلهـــم  علـــى  والعمـــل  األكاديميـــة 
وتنمية قدراتهـــم وصوال إلى تمثيلهم 

للمنتخبات الوطنية.
الشـــكر  بخالـــص  “نتقـــّدم  وأضـــاف   
والتقديـــر إلـــى ســـعادة د. ماجـــد بـــن 
علـــي النعيمـــي علـــى ما تقدمـــه وزارة 

تســـهيالت  مـــن  والتعليـــم  التربيـــة 
وخدمات لمنتســـبي الحركة الرياضية 
وباألخص اتحاد ألعاب القوى وبدورنا 
نعتـــز كثيًرا بـــأن يكون ســـعادة الوزير 
مـــن األعضـــاء الســـابقين فـــي مجلس 
إدارة االتحاد البحريني أللعاب القوى 
فهو رياضي ســـابق وتقلـــد العديد من 
األدوار والمهـــام الرياضيـــة، وبالتالـــي 
فإن ما يقدمه لنا من اهتمام ومساندة 
ا من  ليـــس بغريب عليه لكونـــه رياضيًّ
الطراز الرفيع وله إســـهامات بارزة في 

الحقل الرياضي..”.

 وأوضح بن جالل أن اهتمام النعيمي 
ومســـاندته للرياضييـــن تعتبـــر داعًمـــا 
ا لالعبي األنديـــة والمنتخبات  أساســـيًّ
الوطنية وباألخص في الفئات العمرية 
كمـــا نوه باهتمام الـــوزارة في االرتقاء 
بحصـــص التربيـــة الرياضيـــة وتطوير 
المناهج وتعزيز المشاركات الخارجية 
وتنظيم المسابقات المدرسية لتشكل 
المـــدارس رافـــًدا مـــن روافـــد تطويـــر 

القطاع الرياضي في المملكة.
 كمـــا تقدم بـــن جالل بالشـــكر الجزيل 
للمدير العام لشـــئون المدارس بوزارة 
التربيـــة والتعليـــم محمد مبـــارك على 
مـــا يقدمـــه هـــو اآلخـــر مـــن مســـاندة 
لمنتســـبي القطاع الرياضـــي وتحديًدا 
القـــوى،  ألعـــاب  وموهوبـــي  العبـــي 
مـــن خـــالل دوره فـــي تنميـــة وتطوير 
الرياضة المدرســـية والسعي لتسخير 

المنشـــآت الرياضيـــة بالمـــدارس فـــي 
خدمـــة الالعبيـــن والالعبات والســـعي 
الحثيث لالرتقاء بالرياضة المدرسية 
وإدخال سلســـلة من األلعاب الجديدة 

في المناهج.
 وأكد بن جالل أن ما يقوم به الدكتور 
محمد بن مبارك من جهود وعطاءات 
هي محل تقدير جميع أعضاء مجلس 
إدارة االتحاد البحريني أللعاب القوى 
وهـــي تعكـــس الوعـــي بأهميـــة دعـــم 
خصوصـــا  الرياضـــي  العمـــل  مســـيرة 
وأن المدرســـة تشـــكل المحطة األولى 
فـــي  الرياضيـــة  المواهـــب  النطـــالق 
شـــتى األلعاب، متمنًيا أن تتكلل جميع 
تلـــك الجهـــود فـــي االرتقـــاء بالحركـــة 
مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق  الرياضيـــة 

اإلنجازات لمملكتنا الغالية.

اتحاد ألعاب القوى
مشيدا باهتمام 

المدير العام 
للمدارس

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أكـــد 
البحرينيـــة فـــارس مصطفـــى الكوهجـــي 
تقـــام خاللـــه  الـــذي  القـــوة”  “أســـبوع  أن 
منافســـات بطولـــة أقـــوى رجـــل خليجـــي 
فـــي الـــوزن الثقيـــل، وبطولة أقـــوى رجل 
المبـــادرات  أهـــم  أحـــد  يعتبـــر  بحرينـــي 
الرياضيـــة المتميـــزة التـــي أطلقهـــا ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة، رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.
جـــاء ذلـــك، لـــدى اســـتقباله بمقـــر اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة بضاحيـــة الســـيف، 
ألصحـــاب المراكـــز األولـــى فـــي “أســـبوع 
القوة” بنسخة 2022 والتي أقيمت خالل 

شهر مارس الماضي.
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  ونقـــل 
البحرينية، تحيات وتهاني ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة إلـــى األبطال، 
مشـــيدًا بما حققوه من مســـتويات وأداء 

متميـــز اســـتطاعوا مـــن خاللـــه أن يعتلوا 
منصة التتويج بكل جدارة واقتدار، رغم 
مـــا تتطلبه المســـابقات مـــن صالبة وقوة 
تحمل عالية، ليعكســـوا ما يتمتعوا به من 
إرادة حديديـــة فـــي مجابهـــة التحديـــات 
الرياضيـــة، كمـــا أنهـــم يشـــكلون أنموذجًا 
رائعًا للشباب البحريني المكافح والمثابر 
والســـاعي دومًا لخوض التحدي من أجل 

رفعة وعلو شأن بالده.
وأضاف الكوهجـــي: “وتنفيذًا لتوجيهات 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة، 
نعتزم تشـــكيل أول منتخب ألقوى رجل، 
وتقديـــم كل أشـــكال الدعـــم والمســـاندة 
للمنتخـــب لتمثيـــل مملكـــة البحريـــن في 
مختلـــف البطـــوالت الخارجيـــة”، مؤكـــدًا 
بنجـــاح كبيـــر  القـــوة حظـــي  أن أســـبوع 
و2022،   2021 الماضيتيـــن  بنســـختيه 
مؤكـــدًا أن الحدي شـــكل فرصـــة حقيقية 
الخليجييـــن  الرياضييـــن  بيـــن  لاللتقـــاء 
مـــن المهتميـــن بهـــذا النـــوع مـــن األلعـــاب 
رفـــع  رياضـــات  خصوصـــًا  الرياضيـــة، 

األثقـــال والقـــوة البدنيـــة حيـــث تشـــكل 
هـــذه البطـــوالت فرصـــة لجميـــع الشـــباب 
البحرينـــي للمشـــاركة وإظهـــار طاقاتهـــم 
وقدراتهـــم بالصـــورة التـــي تنعكس على 

اكتشـــاف المواهب والعناصر المميزة في 
هـــذه الرياضات، والتـــي يمكن من خاللها 
تكويـــن فـــرق ومنتخبـــات وطنيـــة قادرة 
علـــى تمثيل البحريـــن ورفع علمهـــا عاليًا 

في مختلف البطوالت الخارجية.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا الحـــدث هـــو شـــاهد 
حقيقي على ما تبذله مملكة البحرين من 
جهـــود بارزة فـــي دعم المجـــال الرياضي 

واحتضانهـــا لمختلف األلعـــاب الرياضية، 
بمـــا يمنـــح الفرص لدعـــم االســـتثمار في 
الرياضة، والذي يســـهم في جذب األنظار 
والجماهيـــر من داخـــل وخـــارج المملكة، 
ويدعم بشكل مباشـــر مختلف القطاعات 
على الشـــكل الذي يعزز دور الرياضة في 
دعم االقتصـــاد الوطنـــي ويحقق أهداف 

رؤية البحرين 2030.
وفـــي نهايـــة االحتفـــال، كـــّرم الكوهجـــي 
أصحـــاب المراكـــز األولى بمســـابقة أقوى 
رجـــل بحريني )الـــوزن الخفيف( وهم كلٌّ 
مـــن: األول خالـــد عبده الظفيـــري، الثاني 
سيد شبر سيد عبدهللا، الثالث عمر صادق 
الكوهجـــي، وتكريـــم الفائزيـــن بمســـابقة 
أقوى رجـــل بحرينـــي )الوزن المتوســـط( 
وهم األول عيســـى عارف رشدان، الثاني 
أحمـــد محمـــد طـــه، الثالـــث دعيـــج علـــي 
أحمـــد، وتكريـــم الفائزين بمســـابقة أقوى 
رجـــل خليجـــي وهـــم األول حســـين علي 
عبـــدهللا،  الثانـــي ســـلمان ســـالم  جمعـــة، 

الثالث يعقوب إبراهيم العطاوي.

اللجنة األولمبية

بتوجيه من خالد بن حمد... تشكيل أول منتخب ألقوى رجل
الكوهجي كرم أبطال “أسبوع القوة” وأشاد بالمستويات

الكوهجي يتوسط أبطال القوة

البحرين تحتضن النسخة األولى من بطولة آسيا للمصارعة
تقام من 2 إلى 10 يوليو المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية

تحتضـــن مملكة البحرين النســـخة األولى 
من بطولة آســـيا للمصارعة تحت 15 و20 
عاًمـــا، والتـــي ينظمهـــا االتحـــاد البحريني 
للمصارعة بالتعاون مع المجلس البحريني 
اآلســـيوي  واالتحـــاد  القتاليـــة  لأللعـــاب 
للمصارعة تحت إشـــراف االتحـــاد الدولي 
للمصارعة في الفترة 2 - 10 يوليو المقبل 

على صالة مدينة خليفة الرياضية.
 وسيشـــارك في هذه النســـخة من البطولة 
426 العًبـــا والعبـــة  بينهـــم  ـــا  675 رياضيًّ
وهـــي:  القـــارة،  مـــن  دولـــة   17 يمثلـــون 
األردن،  الســـعودية،  البحريـــن،  مملكـــة 
الصيـــن،  ايـــران،  الهنـــد،  ســـوريا،  العـــراق، 
اليابـــان، كازاخســـتان، كوريا، غيرقســـتان، 
منغوليا، ســـيريالنكا، طاجاكستان، تايوان 
واوزبكســـتان، وســـيدير منافســـات هـــذه 
البطولـــة 49 حكًمـــا معتمـــًدا مـــن االتحـــاد 

الدولي للمصارعة.
مـــن  األولـــى  هـــي  البطولـــة  هـــذه  وتعـــد   
نوعهـــا فـــي هـــذه الفئـــة العمريـــة باللعبـــة 
علـــى مســـتوى قارة آســـيا، حيـــث حصلت 
اآلســـيوي  االتحـــاد  ثقـــة  علـــى  البحريـــن 
للمصارعة الستضافة وتنظيم هذا الحدث 
الرياضـــي، بعـــد النجاحـــات التـــي حققتها 
المملكـــة من خـــالل احتضانهـــا للعديد من 
الفعاليـــات والبطـــوالت الرياضيـــة القارية 
والدوليـــة، الســـيما علـــى مســـتوى األلعاب 
القتاليـــة، حيث شـــكل ذلك إضافـــة كبيرة 
لإلنجـــازات التـــي تحققـــت على مســـتوى 

الرياضة البحرينية.
 وتعكـــف اللجنـــة المنظمـــة لهـــذه البطولة 
علـــى االنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة 
اإلعـــداد  خـــالل  مـــن  البطولـــة،  بإقامـــة 
والتحضيـــر لصالـــة مدينـــة خليفـــة إلقامة 

المنافسات، والترتيبات المتعلقة باستقبال 
االتحـــادات  وممثلـــي  المشـــاركة  الوفـــود 
الوطنية وممثلين عن االتحادين اآلسيوي 
والدولـــي للمصارعة، حيـــث تتطلع اللجنة 
لإلعـــداد المثالـــي النطالقـــة هـــذا الحدث، 
بالصـــورة التـــي تخـــدم تحقيـــق األهداف 
التي رســـمتها اللجنـــة إلبـــراز وإنجاح هذا 
أرض  علـــى  القـــاري  الرياضـــي  الملتقـــى 
المملكـــة، بمـــا يعـــزز مـــن موقعهـــا عالميـــا 

كوجهـــة مثاليـــة ورئيســـية فـــي المنطقـــة 
الحتضـــان واســـتضافة مختلـــف المحافل 
والبطـــوالت وبخاصـــة بطـــوالت األلعـــاب 

القتالية.
 ومـــن المنتظـــر أن تشـــهد هـــذه البطولـــة 
عقد عدد من االجتماعات التنســـيقية بين 
وممثلـــي  للمصارعـــة  البحرينـــي  االتحـــاد 
االتحادات المشـــاركة، وذلك لبحث ســـبل 
تطوير لعبـــة المصارعة، مـــن خالل عرض 
التجـــارب والخطط والبرامـــج، التي تدفع 
نجاحـــات  تحقيـــق  نحـــو  الرياضـــة  هـــذه 
متقدمـــة علـــى المســـتوى القـــاري وكذلـــك 
الدولي، وتســـهم في رفع مستوى وكفاءة 
واإلدارييـــن  المدربيـــن  مـــن  منتســـبيها 
أفضـــل  لتقديـــم  والالعبـــات،  والالعبيـــن 
البطـــوالت  فـــي  والمشـــاركات  العـــروض 

القادمة.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

محمد بن جاللمحمد مبارك
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نادي وينرز يشارك في كأس برينيوس األوروبية بإسبانيا
وصـــل فريـــق وينرز لكـــرة القـــدم للفئة 
العمرية البالغة 10 ســـنوات، إلى مدينة 
برشلونة بإســـبانيا، وذلك للمشاركة في 
كأس برينيـــوس األوروبية لكرة القدم، 
والتي تعد واحدة من أكبر المســـابقات 
العمريـــة،  الفئـــات  لمرحلـــة  الصيفيـــة 
حيث تشـــارك فيها عدة فـــرق من دول 

العالـــم والمعتـــرف بها من قبـــل االتحاد 
.FCF الكتالوني لكرة القدم

وتعتبـــر مبادرة نادي وينـــرز في تنظيم 
أفضـــل  وإلـــى  إســـبانيا  إلـــى  الرحلـــة 
البطـــوالت كرة القدم الصيفية للشـــباب 
خطـــوة مهمـــة تجســـد فـــي مضمونهـــا 
دالالت إيجابية كنشر الثقافة الرياضية 

وتهيئ الالعبين إلى المســـتوى العالمي 
فـــي كرة القدم، وإظهار مملكة البحرين 
بلديـــن  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
فـــي  حضورهـــم  إبـــراز  إلـــى  يســـعيان 
بكـــرة  والنهـــوض  الرياضيـــة  األنشـــطة 

القدم إلى األمام.
يذكـــر أن نـــادي وينرز يســـعى دائمًا إلى 

تحســـين وتطوير مهارات العبي الفرق 
لديه لكال البلديـــن فرع مملكة البحرين 
وإعـــداد  الســـعودية  مملكـــة  وفـــرع 
الالعبين وتوجيهم إلى النطاق الدولي، 
تمهيـــدًا لدخولهـــم في عالـــم االحتراف 

الرياضي.
ويوجه نـــادي وينرز لكرة القدم الشـــكر 

لجميـــع الرعـــاة الرســـميين، وخصوصـــًا 
مستشـــفى رويال هوســـبيتال وشـــركة 
كرنتفـــاي لدعمهـــم المثمـــر واهتمامهـــم 
المشـــاركة  هـــذه  إنجـــاح  فـــي  البالـــغ 
والظهور بأفضل صورة ممكنة تشـــرف 
عامـــة  بصـــورة  الخليجيـــة  الرياضـــة 

والبحرينية السعودية بصورة خاصة.

سبورت

سبورت
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أعلنت ديار المحرق، عن رعايتها ألول 
بطولـــة بادل ُتعقد فـــي مملكة البحرين 
بتنظيم مـــن االتحـــاد البحريني للبادل 
 Let’s والتـــي ُتقـــام فـــي ليتـــس بـــادل
Padel، أكبـــر ملعب بـــادل داخلي على 
الصعيـــد المحلـــي، وذلـــك مـــن تاريـــخ 
29 يونيـــو إلـــى الثالث من شـــهر يوليو 

.2022
وُتعد هذه أكبر بطولة بادل تتم إقامتها 
في البحرين، حيث تهدف – في المقام 
األول –  إلنشـــاء نظام تصنيف وطني، 
حيـــث ســـيحصل أكثـــر مـــن 400 العب 
علـــى تصنيفاتهـــم التـــي ســـُتمكنهم من 
المشـــاركة فـــي أّيـــة بطـــوالت مصنفـــة 

وغير مصنفة مستقبالً.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ديار 
المحرق، أحمد العمادي “نحن فخورون 
برعايتنـــا ألول وأكبر بطولـــة بادل ُتقام 
في مملكة البحرين، حيث إنها تتماشى 

تشـــجيع  إلـــى  الراميـــة  جهودنـــا  مـــع 
األفـــراد علـــى تبنـــي نمط حيـــاة صحي 
ونشـــط، عالوة علـــى دعـــم الرياضيين 
البحرينيين وتمكينهم من التنافس في 

البطوالت اإلقليمية والدولية”.
ومن جانبـــه، قال عبدهللا بو علي أمين 
ســـر االتحـــاد البحريني للبادل: “يســـرنا 
أن نتعـــاون مـــع شـــركة ديـــار المحـــرق 

لرعايـــة هـــذا الحـــدث الفريد مـــن نوعه 
والـــذي مـــن شـــأنه أن ُيعـــزز مـــن مكانة 
البحريـــن على خارطة البـــادل العالمية. 
كمـــا إننا نتطلع ُقدًمـــا إلقامة المزيد من 
البطـــوالت مســـتقبالً وإدراج الالعبيـــن 
العالميـــة  البطـــوالت  فـــي  البحرينييـــن 
إلعـــالء راية الوطـــن بمختلف المحافل 

وخاصة الرياضية”.

تنظم من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2022

ديار المحرق تعلن رعايتها ألول بطولة بادل بالبحرين

اقترحـــت المفوضيـــة األوروبيـــة أمـــس 
حظـــر بيع منتجات التبغ المســـّخن ذات 
النكهـــات فـــي دول االتحـــاد األوروبـــي 
علـــى  يبـــاع  وهـــو  والعشـــرين،  الســـبع 
شـــكل عصـــي بهدف منافســـة الســـجائر 
باســـم  الناطـــق  وأوضـــح  اإللكترونيـــة. 
الســـلطة التنفيذيـــة لالتحـــاد األوروبـــي 
ســـتيفان دي كيرشـــميكر أن االقتراح ال 
يشـــمل الســـجائر اإللكترونية والسوائل 
اإللكترونيـــة المعـــّدة للتدخيـــن. ولفـــت 
إلى أن “قرار منع النكهات لهذه السوائل 
منـــوط اتخـــاذه بالدول األعضـــاء، وهو 
غير مشمول باقتراحنا” الذي يستهدف 
نوعـــًا جديـــدًا مـــن المنتجـــات يمكن أن 
ا” بالصحـــة عند تســـخينه  يكـــون “ضـــارًّ
واستنشاقه. ويطاول االقتراح الجديد 
منتجـــات تســـخين التبـــغ التـــي يـــروج 

لهـــا مطوروهـــا على أنـــه حـــل للحد من 
اآلثـــار الضـــارة للتدخيـــن. وعلـــى غـــرار 
الســـجائر اإللكترونيـــة، هـــذا النـــوع من 
التبـــغ موجود بنكهات عـــدة، بينها الكرز 

والمنثول.
غير أن المفوضية األوروبية أشارت إلى 
أن “التســـخين” يؤدي أيضـــا إلى إطالق 
النيكوتين، ويتســـبب بانبعاث منتجات 

كيميائية أخرى قد تضر بالصحة.
وتســـعى المفوضية األوروبية إلى ســـّن 
قوانين أكثر تشددا في البلدان األعضاء 
لثنـــي المدخنين عن اعتمـــاد هذا النوع 
األوروبيـــة  المفوضـــة  الجديد.ونبهـــت 
أن  إلـــى  كيرياكيـــدس  ســـتيال  للصحـــة 
“تسعًا من كل عشر إصابات بسرطانات 
الرئة يسببها التدخين، ونريد تاليًا الحّد 

قدر اإلمكان من جاذبية التدخين”.

المفوضية األوروبية تقترح حظر بيع منتجات التبغ بالنكهات

السلوم: تجربة الحاضنات بمصر مبهرة ونحتاج نقلها للبحرين
مؤتمر مسرعات األعمال الخليجي الخامس سيشهد مشاركة مصرية

قال رئيس جمعيـــة البحرين لتنمية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
النائب أحمد الســـلوم عن أن مؤتمر 
األعمـــال  ومســـرعات  الحاضنـــات 
الخليجـــي الخامس المقـــرر انعقاده 
في ســـبتمبر 2022 ســـيضم بجانب 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
مشـــاركة ثالث حاضنات بجمهورية 
مصـــر العربية باإلضافـــة إلى إحدى 

الدول اآلسيوية كوريا أو الهند”. 
“البـــالد  لــــ  خـــاص  تصريـــح  وفـــي 
االقتصـــادي” قـــال الســـلوم “نســـعى 
لتطبيـــق تجربـــة مصر في تشـــجيع 
الشـــركات التي تنـــدرج تحت مظلة 
الحاضنـــات إلدراجها فـــي البورصة 
المصريـــة لتمكينهـــم مـــن الوصـــول 

وتنميـــة  الخارجيـــة  لألســـواق 
رغبتهـــم  إلـــى  منّوًهـــا  شـــركاتهم” 
لمملكـــة  التجربـــة  هـــذه  نقـــل  فـــي 
البحرين هـــذا باإلضافة إلى األفكار 

والمشاريع الجديدة.
“ضـــرورة  إلـــى  الســـلوم  وأشـــار 
االستفادة من التعديل األخير الذي 
النـــواب لشـــركة  أقـــر فـــي مجلـــس 
يتيـــح  والـــذي  للمقاصـــة  البحريـــن 
للشـــركات المقفلـــة أنهـــا تـــدرج فـــي 
البورصـــة بشـــكل تلقائـــي”، مؤكـــًدا 
أن هـــذا سيســـاعد الشـــركات التـــي 
لتـــدرج  الحاضنـــات  مظلـــة  تحـــت 
فـــي بورصـــة البحريـــن وتتمكن من 
التمويـــل  علـــى  والحصـــول  النمـــو 
الالزم للتوســـعة وفتح فروع خارج 

البحرين”.
وقال الســـلوم “تجربة مصـــر مبهرة 
وخاصـــة خالل فتـــرة كورونا حيث 

اســـتطاعت هذه الشركات الوصول 
ألسواق خارج مصر بسبب أدراجها 
في البورصة وإن لهـــا أفكاًرا مميزة 

ونجحوا في كســـب مستثمرين من 
خـــارج مصـــر”، مضيًفـــا “نرغـــب في 
االســـتفادة من التجربة وآلية العمل 
فيها وعكسها على البحرين وكذلك 
عمل شراكة معهم ونحفز الشركات 
البحرينية لالســـتثمار في الشركات 

المصرية”.
 وعلى جانب آخر، صرح السلوم أن 
جمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
وقعـــت  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
اتفاقية مع شـــركة البحرين للتأمين 
لتوفيـــر خدمات تأميـــن للحاضنات 
وأصحابهـــا والعامليـــن فيهـــا ليكون 
لهم مزايا التأمين الصحي وبأســـعار 
مخفضـــة وذلـــك لتشـــجيع وتحفيز 
مالكـــي هذه الحاضنـــات ليكون لهم 

تميز ويســـتقبلوا عمالءهم”، مضيًفا 
أن هـــذه االتفاقيـــة ســـتمنح الكثيـــر 
مـــن االمتيـــازات الصحيـــة للعاملين 
وأصحاب هذه المؤسســـات”. وأشار 
الســـلوم إلى أن االتفاقية ســـتدخل 
حيز التنفيذ في 15 يوليو المقبل”.

كذلـــك  “وقعنـــا  بالقـــول  واســـتطرد 
العزيـــز  عبـــد  األميـــر  مـــع  اتفاقيـــة 
آل ســـعود ُتعنـــى بتعليـــم وتدريـــب 
الحاضنـــات  أصحـــاب  وتثقيـــف 
والعاملين فيها بالجمعية عن طريق 
الجامعـــة العربيـــة المفتوحة وأيًضا 
مع بنـــك اإلبداع وذلـــك عقب زيارة 
ســـمو األميـــر للحاضنـــات بالبحرين 

وإعجابه الشديد بها”.

السلوم مصرًحا لـ”^”

األعمـــال  رجـــال  إدارة جمعيـــة  مجلـــس  عضـــو  أشـــاد 
البحرينيـــة رئيـــس لجنة العقـــار والتشـــييد، ناصر علي 
األهلـــي، بقـــرار الحكومـــة الموقرة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بزيادة عـــدد المنتفعين من 
برنامج مزايا للسكن االجتماعي للعام 2022 بواقع 500 
مستفيد إضافي وطرح المزيد من الخيارات التمويلية 
من أجل تحفيز شـــركات التطوير العقاري والمؤسسات 
العقارية في القطاع الخاص لبناء المزيد من الوحدات 
الســـكنية وجـــذب المزيد من االســـتثمارات في القطاع 
العقـــاري بهـــدف تمكيـــن المواطن للحصول على ســـكن 

مالئم في أقصر فترة ممكنة.
وأشـــار األهلي إلى أن زيادة عدد المســـتفيدين من هذا 
البرنامـــج الوطنـــي الـــذي يحظـــى بدعم كبيـــر من قبل 
جاللـــة الملك المعظم وحكومته الرشـــيدة ســـوف تعزز 
مـــن نمو عـــدد كبير من القطاعـــات التجاريـــة المرتبطة 
بالمشـــاريع العقاريـــة، مثـــل: المقـــاوالت ومـــواد البنـــاء 
والمفروشـــات، ويزيد من خيارات المواطن للبحث عن 
الســـكن المالئم حســـب رغبته من حيث تعدد المناطق 

المخصصة للمشاريع اإلسكانية.
للحكومـــة  اإلســـكانية  الخطـــط  الجمعيـــة  وثمنـــت 
الموقـــرة داعيـــة وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 
إلـــى عقد عـــدد من اللقـــاءات مع أصحـــاب األعمال في 
القطـــاع العقـــاري والتطويـــر العمراني لتســـليط الضوء 
علـــى خطـــط وبرامـــج الـــوزارة فـــي المرحلـــة المقبلـــة، 
معربـــة عن اســـتعداد القطاع الخاص لضـــّخ المزيد من 
االســـتثمارات فـــي القطـــاع العقـــاري من أجـــل تحقيق 
األهـــداف االقتصادية واالجتماعية المرجوة بالشـــراكة 

مع الحكومة الموقرة.

أشادت بقرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء... “رجال األعمال”:

زيادة مستفيدي “مزايا” تدعم القطاعات المرتبطة بالمشروعات العقارية

هبة محسن

تمكين طلبة الثانوية والجامعات من استكشاف الفرص بالقطاع

”EVOLVE“ البحرين الوطني” يطلق برنامج التدريب الصيفي“
أطلـــق بنـــك البحرين الوطنـــي برنامج 
والـــذي   ”Evolve“ الصيفـــي  التدريـــب 
يهدف إلتاحة الفرصة لطلبة المدارس 
الستكشـــاف  والجامعـــات  الثانويـــة 
الفـــرص المهنية المحتملـــة في القطاع 
المصرفـــي والمالـــي، حيث تـــم تطوير 
طلبـــة  احتياجـــات  لتلبيـــة  البرنامـــج 
المؤسسات التعليمية العامة والخاصة 

مًعا.
كمبـــادرة  البرنامـــج  تصميـــم  وتـــم 
اســـتثمارية مجتمعيـــة لدعـــم الشـــباب 
تطلعـــات  لديهـــم  ممـــن  البحرينـــي 
للعمـــل  كامنـــة  مســـتقبلية  وتوجهـــات 
يســـتهدف  القطـــاع، حيـــث  هـــذا  فـــي 
برنامج “Evolve” الطلبة الذين تتراوح 
أعمارهـــم مـــا بيـــن 15 و24 عاًمـــا، مـــع 
ســـجل عاٍل لألداء األكاديمي واهتمام 
بالـــغ فـــي اكتســـاب المهـــارات المهنيـــة 
والخبـــرة العملية في قطـــاع الخدمات 
المصرفية والمالية. سيستمر البرنامج 
طـــوال فتـــرة العطلـــة الصيفيـــة، حيث 
يقدم للطلبة نظـــرة ثاقبة لكافة األمور 

المتعلقة بالقطـــاع، من خالل تدريبات 
المحـــاكاة وتقديـــم نظرة شـــاملة على 
العمليـــات الوظيفية التي تجري داخل 
البنـــك، باإلضافـــة إلـــى تلقـــي التدريب 
لمهـــام محـــددة كجـــزء مـــن التدريـــب 

الوظيفي.
وبهدف االنخراط في تطوير الشـــباب 
فـــي جميـــع أنحـــاء المملكة، فـــإن بنك 
البحريـــن الوطنـــي قـــام بتفعيـــل أطـــر 
التعـــاون مع العديد مـــن المدارس مثل 
مدرسة ابن خلدون الوطنية ومدرسة 
بيـــان البحريـــن والمدرســـة البريطانية 
في البحرين ومدرســـة النسيم الدولية 
ومدرســـة الشـــروق الثانوية ومدرســـة 
مدينة عيسى الثانوية، وذلك من أجل 

ترشيح الطلبة للمشاركة في البرنامج.
باإلضافـــة إلى ذلك، مـــن المقرر أن يتم 
تدشـــين البرنامـــج لطلبـــة الجامعـــات، 
والجامعـــة  البحريـــن  جامعـــة  مثـــل 
البريطانيـــة فـــي البحريـــن وبوليتكنك 
البحريـــن وجامعـــة العلـــوم التطبيقية 
ومعهد جورجيـــا للتكنولوجيا وجامعة 
بانجـــور وجامعـــة نوتنغهـــام وجامعـــة 

بريستول.
وقالت رئيس تنفيذي للموارد البشرية 
واالستدامة في مجموعة بنك البحرين 
الوطني، دانة بوحجي “نحن فخورون 
بإطالق برنامج ’Evolve’ بالشـــراكة مع 
عـــدد مـــن المـــدارس في جميـــع أنحاء 
المملكـــة لتزويد الطلبة بفرص مختلفة 

المســـتقبلية  وظائفهـــم  فـــي  للنمـــو 
المحتملـــة فـــي القطـــاع المصرفـــي. ال 
يـــزال بنـــك البحريـــن الوطنـــي ملتزًمـــا 
بتطويـــر الشـــباب البحرينـــي ليصبحوا 
قـــادة المســـتقبل. ومـــن خـــالل برنامج 
’Evolve’، فإنـــه بإمكاننـــا رعاية الجيل 
القـــادم من المواهـــب. كما يجـــدد بنك 
البحرين الوطني وعده بتنمية مهارات 
شـــبابنا، حيـــث إننـــا ملتزمـــون بدورنـــا 
فـــي االســـتثمار فـــي مســـتقبل المملكة 

والمجتمع بأكمله”. 
يؤكـــد برنامـــج “Evolve” التـــزام بنـــك 
البحريـــن الوطنـــي بتوظيـــف الشـــباب 
وتبنـــي ثقافـــة التنـــوع والشـــمول عبر 

مبادراته المختلفة.

أعلنـــت بتلكو أمس إطـــالق حل إدارة 
ذكـــي  حـــل  وهـــو   )RMS( المطاعـــم 
الســـحابية  الحوســـبة  علـــى  يعتمـــد 
والـــذي تّم تصميمـــه خصيًصـــا لقطاع 
المطاعـــم. إن المزايـــا التـــي يتضمنهـــا 
حـــل )RMS( يتيـــح لصاحـــب المطعم 
الحصـــول على صـــورة شـــاملة إلدارة 
العمـــل وتتبـــع تطوراتـــه. ومـــن ضمـــن 
المزايـــا العديـــدة ميزة تصميـــم قائمة 
طعـــام رقميـــة وإدارة التســـعيرات بما 
يتناســـب مع األعياد والمناسبات. كما 
يقـــدم حـــل )RMS( تحليـــاًل للبيانـــات 
علـــى  المطعـــم  إدارة  تســـاعد  والتـــي 
أخذ القرارات الصحيـــة والمبنية على 
الحقائـــق المتعلقة بتاريخ المدفوعات 

ومســـتوى المـــوارد والمبيعـــات عالوة 
الموظفيـــن  علـــى حضـــور وانصـــراف 
وجدولـــة نوباتهم. ومن أهم المميزات 
الربـــط  خاصيـــة  هـــي  الموجـــودة 
بالتطبيقات األكثر استخداًما لتوصيل 

الطلبات.
التجـــاري  القطـــاع  وقـــال مديـــر عـــام 
لدى شـــركة بتلكو، عبـــدهللا دانش “إن 
المطاعـــم اليوم في أشـــد الحاجة إلى 
حلـــول ذكيـــة وموثوقـــة تســـاعد فـــي 

تطوير مســـتويات الكفاءة ورفع قيمة 
األرباح. نحن سعداء بطرح حل بتلكو 
إلدارة المطاعـــم والـــذي يعتبـــر الحـــل 
األمثـــل ألصحـــاب المشـــاريع الجديدة 
في قطاع المطاعم، حيث سيتمكنون 
من متابعة ســـير العمـــل وأداؤه من أي 
مكان وفي أي وقت كون الحل يعتمد 

على الحوسبة السحابية”.
وأضاف “إن حل بتلكو إلدارة المطاعم 
يمكن تصميمه بما يتناسب مع حاجات 
صاحـــب المشـــروع وفريـــق العمل في 
بتلكو جاهز لتقديم المساعدة التقنية 
والنصائـــح فيما يخـــص اختيار أفضل 
تركيبـــة من الحلـــول لخدمة متطلبات 

صاحب المشروع”.

“بتلكــو” تطلـــق الحـــل الذكـي إلدارة المطاعـم



أعلنت شـــركة نســـيج العقارية، عن انعقاد 
جمعيتهـــا العموميـــة العادية يـــوم الثالثاء 
28 يونيـــو 2022 بمقرها الرئيس في مرفأ 
البحريـــن المالـــي، برئاســـة رئيـــس مجلس 
إدارة الشـــركة الشـــيخ حمد بـــن محمد آل 
خليفـــة، والعضـــو المنتـــدب محمـــد خليل 
الســـيد، والمدير العام لشركة نسيج أحمد 

الحمادي.
وأعلن رئيس مجلس إدارة شـــركة نســـيج 
الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل خليفة خالل 
االجتمـــاع عـــن النتائـــج الماليـــة للشـــركة 
للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2021، 
والتـــي تؤكـــد تحقيـــق الشـــركة أداء ماليا 
إيجابيـــا وأرباحـــا متواصلـــة للعـــام الثاني 
عشـــر على التوالي منذ إنشائها، ما يعكس 
الطبيعـــة الدوريـــة لنمـــوذج عمل الشـــركة، 
مـــع تنفيذ مشـــروعاتها العقارية وإنجازها 
فتـــرة  مـــن  ســـنوات   5 إلـــى   3 بمتوســـط 

التخطيط ولغاية التسليم.
وعلـــى الرغم مـــن التحديـــات االقتصادية 
حققـــت  الصعبـــة،  األســـواق  وظـــروف 
الشـــركة صافـــي دخـــل بلـــغ 1.35 مليـــون 

دينـــار بحرينـــي مقارنـــة مـــع  1.03 مليون 
دينـــار في العـــام 2020. وفـــي نهاية العام 
2021، وصـــل إجمالـــي األصـــول إلـــى 99 
مليـــون دينار بحريني، فيمـــا بلغت حقوق 

المساهمين 89.2 مليون دينار بحريني. 
واســـتنادا إلـــى النتائـــج المتحققة، أوصى 
نقديـــة  أربـــاح  بتوزيـــع  اإلدارة  مجلـــس 
بنســـبة 1.6 % )مـــا يعـــادل 1.38 مليـــون 
دينـــار بحرينـــي( وعرضهـــا علـــى موافقـــة 
العموميـــة  اجتمـــاع  خـــالل  المســـاهمين 
السنوي والمنعقد بتاريخ 28 يونيو 2022.

وتعليقـــا علـــى هـــذه النتائـــج، قـــال رئيس 
مجلس إدارة شـــركة نســـيج الشـــيخ حمد 
بـــن محمد آل خليفة “لقد نجحت الشـــركة 
وأثبتـــت  الجائحـــة  تحـــدي  مواكبـــة  فـــي 
مرونة نموذج عملها وقدرتها على تحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة علـــى الصعيديـــن المالـــي 
والتشـــغيلي، مع الحفـــاظ على تقدم ثابت 
العمـــل بمشـــاريعها. وقـــد كان  فـــي ســـير 
العـــام 2021 بالنســـبة لشـــركة نســـيج عام 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا وتطويـــر مشـــروعات 
عقارية رائدة، حيث نجحت في استكمال 

وتســـليم مشـــروعين عقارييـــن رئيســـين: 
مشـــروع كنـــال فيو فـــي جزيـــرة دلمونيا، 
ومشـــروع بســـاتين في محافظة المحرق، 
مضيفا “نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان 
آل  هللا  عبـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  لمعالـــي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  خليفـــة 
رئيس اللجنة الوزارية للمشـــاريع التنموية 
والبنية التحتية على تفضله برعاية حفل 
االفتتاح الرســـمي لمشـــروع كنال فيو في 

نوفمبر الماضي”.

تبني نظرة مستقبلية متفائلة 

ومتزنة 2022

اإلدارة  مجلـــس  أن  حمـــد  الشـــيخ  وبيـــن 
يتبنـــى نظرة مســـتقبلية متفائلـــة ومتزنة 
للشـــركة فـــي العـــام 2022، مســـتندا فـــي 
ذلـــك إلى عـــدد مـــن العوامل والمؤشـــرات 
االقتصادية اإليجابية، كما سيكون للخطة 
الوطنيـــة للقطـــاع العقـــاري 2021 - 2024 
المعلـــن عنها حديثا أكبر األثـــر في تطوير 
القطاع، مســـتطردا “فـــي خضم التحديات 

القائمة وحالة الال يقين الراهنة، سنواصل 
تبني نمـــوذج أعمال متحفـــظ، مع التركيز 
على المشاريع التطويرية المستدامة بناء 
على معـــدالت الطلب ودراســـات الجدوى 
االقتصادية، بما يســـهم فـــي تعزيز القيمة 
الشـــريك  ولكوننـــا  وعمالئنـــا.  لمســـاهمينا 
العقـــاري التفضيلـــي في مملكـــة البحرين، 
بتوفيـــر  المحليـــة  الســـوق  دفـــة  ســـنقود 
حلول عقارية مبتكرة ومستدامة تتجاوز 

توقعات المساهمين”.

مـــن جانبـــه، قـــال العضو المنتدب بشـــركة 
منـــذ  إنـــه  الســـيد،  خليـــل  محمـــد  نســـيج 
انطالقتها األولى في ابعام 2010، تمكنت 
شـــركة نســـيج مـــن تســـليم 5 مشـــروعات 
عقارية كبرى بقيمة إجمالية بلغت 205.4 
مليـــون دينـــار تتضمـــن أكثـــر مـــن 2,981 
وحدة ســـكنية، مضيفـــا “ما تزال الشـــركة 
تمضي على الطريق الصحيح في تحقيق 
تنويـــع  علـــى  المرتكـــزة  اســـتراتيجيتها 
محفظتها، وســـنواصل ســـعينا فـــي انتهاز 

الفرص الواعدة في القطاعات ذات الصلة 
مثـــل مرافق التجزئـــة والرعايـــة الصحية 

والتعليم والقطاع اللوجستي”. 
وعـــن قائمة أبـــرز المشـــروعات التطويرية 
خالل العام 2022، بين الســـيد أن الشـــركة 
أبرمت اتفاقية مع شـــركة اإلثمار للتطوير 
لتطويـــر مدرســـة نادين الخاصـــة بجزيرة 
دلمونيـــا، وتـــم توقيـــع اتفاقية شـــراكة مع 
شـــركة اإلثمار القابضة لتطوير المشـــروع 
الســـكني في باربار بكلفة 39 مليون دينار، 
وســـيوفر 100 قســـيمة ســـكنية باإلضافة 
إلـــى 300 فيال ســـكنية. كما تـــم بيع جميع 
قطـــع األراضي في مخطط جد الحاج في 
وقت قياسي، واالنتهاء من أعمال الدفان 
في مشروع جزر أمواج، وتقديم المخطط 
الرئيـــس لـــه، وحاليـــا يتـــم تبنـــي مخطـــط 

رئيس للمشروع الجديد في عراد.
مســـتوى  علـــى  العقـــاري  المشـــهد  ريـــادة 
المملكة والمنطقـــة، واضعين نصب أعيننا 
التفّرد في طـــرح كل ما هو جديد ومبتكر 

في عالم التطوير العقاري.

“نسيج” تحقق 1.35 مليون دينار صافي دخل في العام 2021
عقدت عموميتها بمقرها بالمرفأ المالي وتوزع أرباحا نقدية بـ 1.6 %

اجتماع “عمومية” شركة نسيج

أعلــن صنــدوق العمل “تمكين” عن بدء التســجيل للدفعــة األولى من البحرينيين 
في “البرنامج التدريبي لألمن الســيبراني” بالتعاون مع معهد SANS األميركي، 

الذي يعتبر أكبر معهد تدريب لألمن السيبراني على مستوى العالم. 

وأعلــن “تمكيــن” أخيــرا عــن التعــاون مــع معهــد SANS بهــدف تقديــم الــدورات 
التدريبيــة لمئــات البحرينييــن فــي مجــاالت األمن الســيبراني وأمــن المعلومات 
والتــي تعــد إحــدى أكثــر المهــارات طلًبــا محلًيــا ودولًيــا، بهــدف تعزيز تنافســية 

الكوادر الوطنية لتكون الخيار األول للتوظيف في القطاع الخاص.

ويهـــدف البرنامـــج الـــذي تصـــل مدتـــه 
لــــ 8 أســـابيع لتقديـــم برنامـــج تدريبـــي 
مـــن  عـــدد  لتأهيـــل  ومكثـــف  مختـــص 
تخصصـــات  فـــي  للعمـــل  البحرينييـــن 
األمن الســـيبراني، مـــن خالل تزويدهم 
بالمعـــارف الالزمـــة فـــي مجـــال األمـــن 
السيبراني، حيث سيحصل المشاركون 
علـــى شـــهادتين معتمدتيـــن عالمًيا في 
ضمـــان المعلومات GIAC، ما يتيح لهم 
فرصة البدء في مشـــوارهم العملي في 

هذا المجال.
 كمـــا ســـتتاح الفرصة لطـــالب البرنامج 
للحصـــول علـــى 3 دورات تدريبيـــة من 
SANS باإلضافـــة إلـــى التدريـــب علـــى 

المهارات األساســـية وفـــرص التواصل 
مع شبكة واسعة من أصحاب األعمال، 
مـــا يعزز من قدرتهم على بناء مســـيرة 
أمـــن  مجـــاالت  فـــي  ناجحـــة  عمليـــة 

المعلومات واألمن السيبراني.
لألمـــن  التدريبـــي  البرنامـــج  ويســـاهم 
الســـيبراني فـــي نقل المعرفـــة والخبرة 
فـــي   SANS تمتلكهـــا  التـــي  الواســـعة 
مجال إعـــادة تأهيـــل األفـــراد لالنتقال 
يمنـــح  مـــا  الســـيبراني،  األمـــن  إلـــى 
الكفـــاءات البحرينيـــة الفرصـــة لمتابعة 
هذه المهنـــة المطلوبة للغاية والوصول 
إلـــى عالم مـــن الفـــرص داخـــل المملكة 

وخارجها.

  

وبهذه المناســـبة، أكد الرئيس التنفيذي 
لصندوق العمل “تمكين” حســـين رجب 
التـــزام تمكين بدعـــم الموارد البشـــرية 
فـــي المملكـــة وذلـــك بمـــا يتماشـــى مـــع 
وقـــال  االقتصـــادي،  التعافـــي  خطـــة 
“نعمـــل علـــى معالجـــة فجـــوة المهارات 
فـــي التخصصـــات الواعـــدة بهدف رفد 
ســـوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة 
مؤسســـات  فـــي  اإلنتاجيـــة  لتطويـــر 
القطـــاع الخاص، إلى جانـــب تزويدهم 

تطورهـــم  تدعـــم  التـــي  بالمهـــارات 
الوظيفي في هذه القطاعات”.

 وأضـــاف “ســـيحظى خريجـــو برنامـــج 
SANS  للتدريب في األمن الســـيبراني 
بفرص التدريب العملي، وتوسيع شبكة 
معارفهـــم للوصول ألصحـــاب األعمال، 
باإلضافـــة إلى تطبيـــق المهـــارات التي 
تـــم اكتســـابها من خالل هـــذا التدريب، 
ما ســـيعزز مـــن فرصهـــم الوظيفية في 
لتوظيـــف  تســـعى  التـــي  المؤسســـات 

خبراء في مجال األمن السيبراني”. 
 مـــن جانبـــه، قـــال جميس ليـــن الرئيس 
معهـــد  فـــي  للتكنولوجيـــا  التنفيـــذي 
SANS: “إن إعـــداد البحرينيين ليكونوا 
األمـــن  مجـــال  فـــي  معتمديـــن  خبـــراء 
الســـيبراني يتماشـــى مـــع رؤيتنـــا فـــي 

SANS لمعالجـــة نقص الخبراء في هذا 
المجال حول العالم. ونحن نتطلع للعمل 
مـــع الكـــوادر البحرينيـــة لتمكينهـــم من 
بدء مشـــوارهم المهني في هذا المجال 
من خالل البرامج التدريبية والتدريب 
علـــى رأس العمـــل، والذي ســـيتيح لهم 
فرصـــة زيادة تنافســـيتهم ويســـهم في 

خلق فرص وظيفية مستدامة”.
مفتوًحـــا  التســـجيل  بـــاب  وســـيكون 
للدفعة األولى من البرنامج اعتباًرا من 
30 يونيو 2022 ويستهدف البحرينيين 
مـــن حديثـــي التخـــرج والباحثيـــن عن 
فمـــا   18 أعمارهـــم  تبلـــغ  الذيـــن  عمـــل 
فـــوق، ممن لديهم القـــدرة على االلتزام 
بالبرامـــج التدريبـــي الذي ســـيتم عقده 

حضورًيا.
مـــن  الطلبـــات  اســـتقبال  وســـيتم 
اإللكترونـــي   SANS موقـــع  خـــالل 
w w w . s a n s .   /  / :h t t p s
    /bahra in-academy  /mlp   /org
وســـتقوم تمكيـــن بدعم هـــذه الدورات 
التدريبيـــة بشـــكل كامـــل وذلـــك كجزء 
مـــن إســـتراتيجية تمكين التـــي تهدف 
لتحقيـــق األثـــر االقتصادي فـــي مملكة 
البحرين تماشًيا مع باقة البرامج الستة 
عشر الجديدة التي تم تصميمها لتعزيز 
النمـــو والتطـــور للمؤسســـات واألفـــراد 
إلى جانب عدد مـــن المبادرات األخرى 
التـــي يجري العمـــل عليها لتحقيق هذه 

األهداف.

“تمكين” و “SANS” يعلنان بدء التسجيل للدفعة األولى لـ “البرنامج التدريبي لألمن السيبراني”
لتعزيز مهارات البحرينيين في القطاعات الواعدة
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البحريـــن  إنجـــاز  مؤسســـة  اختتمـــت 
بنجاح مسابقتها السنوية الرابعة عشرة 
لـــرواد األعمال الشـــباب، والتـــي ُأقيمت 
حضورًيا في فندق ويندهام جراند في 

الفترة من 28 إلى 29 يونيو 2022. 
وُأقيمت المســـابقة تحـــت رعاية رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة إنجـــاز البحرين 
ســـمو الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة آل 
خليفـــة، وشـــارك فيهـــا طـــالب مـــن 15 
فـــي  جامعـــات  و10  ثانويـــة  مدرســـة 

البحرين.
كمـــا شـــهدت المســـابقة التـــي اســـتمرت 
لمـــدة يومين متتاليين مشـــاركة العديد 
رفيعـــة  والكيانـــات  الشـــركات  مـــن 
المســـتوى التي تتخذ من البحرين مقًرا 
لها، كجهاٍت راعية بما في ذلك “تمكين”، 
الوطنيـــة”،  البحريـــن  “غـــاز  وشـــركة 
وخدمات أمـــازون ويب، وبنك البحرين 
والكويـــت،  البحريـــن  وبنـــك  الوطنـــي، 
والمصرف الخليجي التجاري الرئيسي، 
وبنك الســـالم، وشركة ألمنيوم البحرين 

)البا(.
وأظهـــر الطالب المشـــاركون مـــن جميع 
أنحـــاء المملكـــة طـــوال فترة المســـابقة 
عالييـــن  وطموًحـــا  المغامـــرة  روح 
ومهارات اســـتثنائية في ريادة األعمال 
للفـــوز بالجوائـــز ضمـــن الفئـــات التاليـــة 
الجامعـــات  فئـــة  فـــي  شـــركة  “أفضـــل 
فـــي  شـــركة  “أفضـــل  و   ”2022 للعـــام 

فئـــة المـــدارس الثانويـــة للعـــام 2022”، 
باإلضافـــة إلـــى “أفضـــل منتـــج فـــي فئة 
الجامعات للعام 2022”، و “أفضل منتج 
في فئة المدارس الثانوية للعام 2022”، 
وأيًضـــا “أفضل تأثيـــر اجتماعي في فئة 
“أفضـــل  و   ”2022 الجامعيـــة  الشـــركة 
تأثير اجتماعي في فئة شركة المدرسة 
2022”. وتضمنـــت مجموعـــة  الثانويـــة 
جوائز هذا العـــام 5 جوائز مميزة وهي: 
جائزة “التميز فـــي التكنولوجيا” برعاية 
خدمـــات أمازون ويب، وجائـــزة “التميز 
فـــي اإلدارة البيئية االجتماعية” برعاية 
بنـــك البحرين الوطنـــي، وجائزة “أفضل 
جناح وعالمـــة تجارية” برعاية مصرف 
الســـالم، وجائزة “أفضل رئيس تنفيذي 
الخليجـــي  المصـــرف  برعايـــة  صاعـــد” 
التجاري الرئيســـي، وجائزة “أفضل أداء 

مالي” برعاية بنك البحرين والكويت.
ومـــن بيـــن الفرق المشـــاركة، تـــم تكريم 
11 فريًقـــا تقديـــًرا لمهاراتهم وجهودهم 
في االبتكار في األعمـــال التجارية وتم 
اختيارهـــم فائزيـــن فـــي نســـخة العـــام 

.2022

رواد األعمال البحرينيون الفائزون

ابـــن  “مدرســـة  مـــن  “ســـالمتك”  فـــاز   -
خلدون الوطنية” بجائزة “أفضل شـــركة 
في فئة المدارس الثانوية للعام 2022”، 
وفـــاز “Pots By Recaf “ مـــن “الجامعة 

البريطانية في البحرين” بجائزة “أفضل 
شركة في فئة الجامعات لعام 2022”.

- فاز “كنوز” من “مدارس اإليمان - قسم 
البنيـــن” بجائـــزة “أفضل منتـــج في فئة 
المـــدارس الثانويـــة للعـــام 2022”، وفاز 
“ريقهوة” من “جامعـــة البحرين” بجائزة 
“أفضـــل منتج في فئـــة الجامعات للعام 

.”2022
“مدرســـة  مـــن  “مســـؤوليتنا”  فـــاز   -
“أفضـــل  بجائـــزة  الحديثـــة”  المعـــارف 

تأثير اجتماعي في فئة شركة المدرسة 
الثانويـــة 2022”، وفاز “Upcycled” من 
أفضـــل  بجائـــزة  البحريـــن”  “بوليتكنـــك 
“أفضل تأثير اجتماعي في فئة الشـــركة 

الجامعية 2022”.
- فـــاز “ميـــراج” مـــن “جامعـــة البحريـــن 
بجائزة “التميز في التكنولوجيا” برعاية 

خدمات أمازون ويب.
- فاز “مسؤوليتنا” من “مدرسة المعارف 
الحديثـــة” بجائـــزة “التميـــز فـــي اإلدارة 

بنـــك  برعايـــة  االجتماعيـــة”  البيئيـــة 
البحرين الوطني.

الشـــروق  “مدرســـة  مـــن  “كبـــت”  فـــاز   -
الثانويـــة للبنات” بجائـــزة “أفضل جناح 

وعالمة تجارية” برعاية بنك السالم.
- فـــازت “زيـــن اللبابيـــدي” من “مدرســـة 
ابن خلـــدون الوطنيـــة” بجائـــزة “أفضل 
رئيـــس تنفيذي صاعد” برعاية المصرف 

الخليجي التجاري الرئيسي.
- فـــاز “Pots By Recaf” مـــن “الجامعـــة 

بجائـــزة  البحريـــن”  فـــي  البريطانيـــة 
“أفضل أداء مالي” برعاية بنك البحرين 

والكويت.
من جهتها، أشـــادت ســـمو الشيخ حصة 
بإنجـــازات  خليفـــة  آل  خليفـــة  بنـــت 
مـــن  واحـــدة  ُتعـــد  التـــي  المؤسســـة 
الشـــباب  لدعـــم  الرائـــدة  المبـــادرات 
البحريني وتزويدهـــم باألدوات الالزمة 
المهنيـــة  مســـيرتهم  فـــي  لينطلقـــوا 
ناجحيـــن،  أعمـــال  رواد  ويصبحـــوا 
وعّلقـــت علـــى نجـــاح النســـخة الرابعـــة 
عشـــرة مـــن المســـابقة الســـنوية بقولهـــا 
البحريـــن  إنجـــاز  فـــي  مهمتنـــا  “تتمثـــل 
فـــي توفيـــر المنصـــة لتشـــجيع الشـــباب 
ودعمهـــم الســـتغالل مهاراتهـــم وإطالق 
وابتكاراتهم لتطويـــر اقتصاد قائم على 
المعرفـــة من خالل شـــراكاتنا وبرامجنا. 
لقـــد حّقق برنامج الشـــركة الرائد نجاًحا 
كبيـــًرا هذا العـــام، وهو شـــهادة حقيقية 
علـــى العمـــل االســـتثنائي وعلـــى تفاني 
طالبنـــا. بدورهـــم، قـــّدم طالبنـــا جهوًدا 
اســـتثنائية في نســـخة هـــذا العـــام، لذا، 
أود أن أهنئ الفـــرق الفائزة وأتمنى لهم 
كل التوفيـــق فـــي المنافســـة اإلقليمية. 
كمـــا أود أن أعـــرب عن خالـــص امتناني 
لشـــركائنا ورعاتنا ومتطوعينا ومعلمينا 
وموظفينـــا وخريجينـــا علـــى التزامهـــم 
الثابـــت بدعمنـــا فـــي تنفيـــذ مهمتنا في 

إنجاز البحرين”.

“إنجاز البحرين” تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها السنوية الـ 14 لرواد األعمال الشباب
تكريم 11 فريقا تقديرا لمهاراتهم وجهودهم في االبتكار باألعمال التجارية

 



العوالي - علي الفردان

الربـــط  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
الكهربائي لـــدول مجلس التعـــاون لدول 
الخليج العربية أحمد اإلبراهيم إن هيئة 
مشروع الربط الكهربائي الخليجي تعمل 
على توســـعة الشبكة الخليجية الموحدة 
لتشـــمل كال مـــن العـــراق واألردن ومصر، 
مشـــيًرا إلـــى أن النظـــرة المســـتقبلية هي 
أن تكون ســـوًقا عالمية للطاقة تصل إلى 

أوروبا ومختلف دول العالم.
واخُتتمـــت أمس )األربعـــاء( أعمال ندوة 
الخليجـــي”،  الكهربائـــي  الربـــط  “آفـــاق 
األمانـــة  بيـــن  بالتعـــاون  أقيمـــت  التـــي 
العامـــة لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
للدراســـات  البحريـــن  ومركـــز  العربيـــة، 
والطاقـــة  والدوليـــة  اإلســـتراتيجية 
)دراسات(، وهيئة الربط الكهربائي لدول 
مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية، 
وعدٍد من المؤسســـات العامـــة والخاصة 
في المنطقة، وبمشاركة نخبٍة من خبراء 
ومهندســـي مرافـــق الكهربـــاء، وواضعي 
السياســـات في مجال الطاقة الكهربائية 
بـــدول مجلـــس التعـــاون، وباحثيـــن فـــي 

خليجيـــة،  بحـــوث  مراكـــز  مـــن  الطاقـــة 
فـــي  النـــدوة حضورًيـــا  انعقـــدت  حيـــث 
مقـــر مركز “دراســـات” في عوالـــي، وعبر 
تقنية االتصال المرئي بمشـــاركة إقليمية 

واسعة.
وأشـــار اإلبراهيـــم إلـــى أنـــه خـــالل عقـــد 
مـــن الزمـــن منـــذ إنشـــائه، ضمـــن هـــدف 
إنشـــاء ســـوق خليجية مشـــتركة للطاقة 
والكهربـــاء وكجـــزء من الســـوق العربية، 
أن هنـــاك نمـــًوا في الطاقـــة التي تتم عبر 

الشبكة من 15 إلى 20 % سنوًيا.
تحديـــث  تواصـــل  الهيئـــة  أن  وأوضـــح 
مـــن  سلســـلة  بـــدأت  حيـــث  شـــبكتها، 
المشـــروعات، ورفع ســـرعة االســـتجابة، 
مصـــادر  إدمـــاج  دراســـة  جانـــب  إلـــى 
الطاقـــة المتجـــددة، كمـــا أطلقـــت عـــدًدا 
مـــن المشـــروعات لتوســـعة نطـــاق الربط 
الكهربائـــي مـــع دول الكويـــت واإلمارات 

والربط المباشر لسلطنة عمان.
وأشـــار الهيئة إلى أنها بدأت مشـــروعات 
توســـعة الربـــط خـــارج دول المجلس مع 
شـــبكة كهربـــاء جنـــوب العـــراق ويدخـــل 
اإلنشـــاء خـــالل النصف الثانـــي من العام 
واألردن،  مصـــر  مـــع  والربـــط  الجـــاري، 

أوروبـــا.  إلـــى  االنطـــالق  نقطـــة  ليشـــكل 
ويتم تبادل وشـــراء الكهرباء بين الدول 
األعضـــاء عبـــر منصـــة خاصـــة أطلقـــت 

بهدف تبادل وشراء الطاقة.
وأشـــار المدير التنفيذي لمركز “دراسات” 
كلمتـــه  فـــي  العبـــدهللا  إبراهيـــم  حمـــد 
بيـــن  الكهربائـــي  الربـــط  أن  االفتتاحيـــة 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول 
العربيـــة ُيعـــّد مـــن بين أهم المشـــروعات 
مجلـــس  أقرهـــا  التـــي  اإلســـتراتيجية، 
التعـــاون، مؤكـــًدا أن الربـــط يلعـــب دوًرا 
محورًيـــا مـــن أجل االســـتفادة من فائض 
الطاقة الكهربائية وتقليل تكلفة إنتاجها.

وأشـــاد المديـــر التنفيـــذي للمركـــز بالدور 
المهم الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي 
في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية وفق 
أفضل الممارســـات العالمية، الفًتا إلى أن 
تطويـــر الربـــط الكهربائي ســـيكون والبد 
خيـــاًرا إســـتراتيجًيا فـــي ظـــل الخطـــط 
التنموية الطموحة التي تســـعى لها دول 

المنطقة.
ونـــوه الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة الربـــط 
الكهربائي لـــدول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية خالل كلمته االفتتاحية 

بأن مشـــروع الربـــط الكهربائي الخليجي 
ُيَعـــدُّ مـــن أهـــم مشـــروعات ربـــط البنيـــة 
األساســـية التي أقرها قادة دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، محقًقا أهـــم أهدافه 
اإلســـتراتيجية المتمثلـــة فـــي تعزيز أمن 
الطاقة ورفع مستوى الموثوقية واألمان 
لألنظمة الكهربائيـــة الخليجية، ونجاحه 
في تجنب شـــبكات كهرباء دول مجلس 
التعاون ألي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 
100 % من خالل تقديم الدعم اللحظي 
بنقـــل الطاقة المطلوبة عبر شـــبكة الربط 
الكهربائـــي بشـــكل مباشـــر، حيـــث تمـــت 
مســـاندة أكثر من )2500( حالة دعم منذ 

تشغيله.
وأضـــاف اإلبراهيـــم أن الربـــط الكهربائي 
حقق وفورات اقتصادية لدول المجلس 
قاربت الـ 3 مليارات دوالر منذ التشـــغيل 
الكامل للمشروع، مشيًرا للمبادرات التي 
تقـــوم بها الهيئة خالل األعـــوام الماضية 
لتطويـــر وتنميـــة ســـوق تجـــارة الكهرباء 
الخليجـــي، ومواصلة الهيئـــة في تطوير 
لمواكبـــة  وشـــبكتها  أنظمتهـــا  وتحديـــث 
آخـــر التطـــورات التقنيـــة لتكـــون رائـــدة 
في مجـــال تطبيق أحـــدث التقنيات في 

شبكات الكهرباء.
وبلغت تكلفة الشبكة الخليجية الموحدة 
التـــي تم تشـــغيلها فـــي 2009 نحـــو 1.5 

مليار دوالر، بحسب اإلبراهيم. 
وقال مهنـــدس التحكم فـــي هيئة الربط 
الكهربائي الخليجـــي بندر المري إنه منذ 
2009 وحتـــى 2022 ســـجل عدد حاالت 
انقطـــاع التوليد وفقـــد أحمال في الدول 
األعضـــاء التـــي حصلت علـــى الدعم من 
الشبكة، إذ بلغ عدد الحاالت في البحرين 
164 حالة، الكويت 638 حالة، وســـلطنة 
حالـــة   363 وقطـــر  حالـــة،   340 عمـــان 
والســـعودية 163 حالـــة واإلمـــارات 511 
حالـــة تم خاللهـــا الدعـــم حـــااًل وتجاوب 
ســـريع والحفـــاظ علـــى أمـــن وموثوقيـــة 
الشـــبكة، حيث بلغت حـــاالت الدعم نحو 

2500 حالة دعم خالل 12 عاًما.
ثـــالث  إلـــى  النـــدوة  أعمـــال  وانقســـمت 
األولـــى  الجلســـة  اســـتعرضت  جلســـات، 
“تحديـــات الحاضـــر وفـــرص المســـتقبل 
للربط الكهربائي الخليجي”، فيما تناولت 
الجلســـة الثانيـــة “دور الشـــراكة الدوليـــة 
فـــي تطوير الربـــط الكهربائـــي الخليجي 
وتعزيـــز التعـــاون”، أمـــا الجلســـة الثالثـــة 

واألخيرة فقد تناولت مسألة “استكشاف 
نحـــو  اإلقليميـــة  األبحـــاث  اتجاهـــات 
مســـتقبل هيئـــة الربـــط الكهربائـــي لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية”. 

كما تطرقت محاور الندوة إلى اتجاهات 
األبحـــاث اإلقليمية لدعـــم تنفيذ الخطط 
علـــى  عـــالوًة  للمشـــروع،  المســـتقبلية 
تشـــجيع االســـتثمار فـــي تجـــارة الطاقة 
الكهربائية، وخلق ســـوق خليجية خاصة 
لهـــذا النـــوع من االســـتثمار، ومـــا ينطوي 
الطاقـــة  مجـــاالت  فـــي  التعـــاون  عليـــه 
إســـتراتيجية  وانعكاســـات  أهميـــة  مـــن 
والتنميـــة  االقتصاديـــة  العالقـــات  علـــى 

المستدامة في المنطقة. 
وتمّثـــل هذه النـــدوة انطالقـــة لمجموعة 
البحثيـــة  واالســـهامات  الفعاليـــات  مـــن 
المشـــتركة بيـــن األمانـــة العامـــة لمجلس 
التعاون ومركز “دراسات”، التي تم تأطير 
العالقة بينهما بموجب مذكرة تعاون في 
نوفمبـــر العـــام 2021، وهـــي أول مذكرة 
تعـــاون توقعهـــا األمانة العامـــة مع مركز 
خليجـــي للبحـــوث، بهـــدف إثـــراء عملية 
البحث العلمي والتطوير واالستفادة من 

المصادر والكوادر بين الطرفين.

توسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة لتتضمن العراق واألردن ومصر وأوروبا
دعم  164 حالة انقطاع للتيار في البحرين منذ 2009
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أنابـــت وكيل وزارة الصناعـــة والتجارة، إيمان 
الســـتين  الـــدورة  رئيـــس  الدوســـري،  أحمـــد 
للمجلـــس التنفيـــذي للمنظمة العربيـــة للتنمية 
الصناعيـــة والتقييـــس والتعديـــن، خالـــد فهـــد 
الصناعـــة  لتنميـــة  المســـاعد  الوكيـــل  العلـــوي 
للمشـــاركة لحضـــور أعمـــال االجتمـــاع الحادي 
والســـتين للمجلـــس التنفيـــذي للمنظمة والذي 
تـــرأس وفد مملكـــة البحرين بمعية علي شـــبر 
جواد مديـــر إدارة الفحص والمقاييس بوزارة 
الصناعـــة والتجـــارة الُمقام في مدينـــة الرباط 
فـــي المملكـــة المغربيـــة خـــالل الفتـــرة بين 28 

و30 يونيو 2022. 

وافتتـــح الوكيـــل المســـاعد لتنميـــة الصناعـــة 
خالـــد العلـــوي ممثـــل رئيـــس الـــدورة الســـتين 
أعمـــال االجتمـــاع، مثنًيـــا علـــى جهـــود اإلدارة 
العامـــة للمنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الصناعيـــة 
والتقييس والتعدين وعلى رأســـها عادل صقر 
الصقر المدير العام وجميع العاملين فيها على 
تعاونهـــا خـــالل فترة رئاســـة مملكـــة البحرين، 
وعلى الجهود واإلنجازات التي تحققت خالل 
الفتـــرة الماضية، وبما يقـــوي دور المنظمة من 
خالل تنفيذ األنشطة والفعاليات في مجاالت 
الصناعة بما يتماشـــى مع اســـتراتيجية قطاع 
أطلقتهـــا  والتـــي   )2026  -  2022( الصناعـــة 

التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  الموقـــرة  الحكومـــة 
االقتصادي.

 وقـــد ســـّلم العلـــوي رئاســـة الـــدورة الجديـــدة 
إلى فتحي الســـهالوي – مدير عـــام الصناعات 
المعمليـــة بـــوزارة الصناعـــة والمناجم والطاقة 

بالجمهوريـــة التونســـية الشـــقيقة، متمنًيـــا لـــه 
التوفيق والســـداد في رئاســـة الـــدورة الحالية 
والخروج بقرارات تســـاهم في تعزيز وتطوير 

التنمية الصناعية بالدول العربية.
كمـــا شـــهدت أعمـــال االجتماع توقيـــع اتفاقية 

تعـــاون فـــي مجـــال التدريـــب بيـــن المنظمـــة 
العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين 
ووزارة الشـــباب بدولة ليبيا لبناء القدرات في 
عـــدد مـــن المجـــاالت، عـــالوة على اســـتعراض 
نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي 
الســـتين والواحـــد والســـتين، ومتابعـــة تنفيـــذ 
تقاريـــر  علـــى  واالطـــالع  الـــدورة  قـــرارات 
لمراكـــز  التنســـيق  لجنـــة  مـــن  وتوصيـــات كل 
البحوث الصناعية في الدول العربية، واللجنة 
االستشـــارية للمترولوجيـــا، واللجنـــة العربيـــة 
العليا للتقييـــس باإلضافة للجنة االستشـــارية 

لقطاع الثروة المعدنية.

المنظمة العربية للتنمية الصناعية تستعرض إنجازاتها وتطوير أنشطتها
البحرين تشارك في االجتماع 61 للمجلس التنفيذي بالرباط

تراجعـــت إصـــدارات أدوات الدخل الثابت في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي بنســـبة 40 % 
منـــذ بدايـــة العـــام وحتـــى أواخر مايـــو 2022، 

وتشير التوقعات بإصدارات أقل.
بحـــوث  عـــن وحـــدة  تقريـــر صـــادر  وحســـب 
كامكـــو، أمـــس األربعاء، كانـــت حكومات دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي بدايـــة عـــام 
2022 فـــي وضع أقوى بكثير ممـــا كانت عليه 
فـــي العامين الماضيين على خلفية اســـتئناف 
أنشطة األعمال بشكل كامل بعد الجائحة مما 
أدى إلى تســـريع وتيرة النمـــو االقتصادي في 

المنطقة.

وانعكـــس النشـــاط أيًضـــا علـــى قـــراءة مؤشـــر 
مديـــري المشـــتريات والتـــي ظلـــت متخطيـــة 
حاجـــز 50 نقطة للســـعودية واإلمـــارات ودبي 

منذ بداية العام.
وتوّقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي تحســـن معدل 
نمو الناتـــج المحلي اإلجمالي للمنطقة بنســـبة 
6.4 % بعـــد أن قـــام برفـــع التوقعـــات بمقـــدار 
220 نقطة أســـاس في تقريـــره األخير مقارنة 

بتقريره السابق آلفاق االقتصاد اإلقليمي.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أن هـــذا النمـــو يعـــزى في 
األغلـــب إلى تعديل معدل نمـــو الناتج المحلي 
زيـــادة  لتوقعـــات  نتيجـــة  النفطـــي  اإلجمالـــي 

اإلنتاج في العام 2022.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، كان االرتفـــاع القياســـي 
لمســـتويات أدوات الديـــن العالميـــة التـــي تـــم 
ا  2020 جـــزًءا رئيســـيًّ عـــام  إصدارهـــا خـــالل 
مـــن جهـــود الحكومـــات للتعامل مـــع تداعيات 
الديـــن  أدوات  إصـــدارات  أن  إال  الجائحـــة، 
اإلضافيـــة رفـــع نســـبة الديـــون العالميـــة إلـــى 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي إلى أكثـــر من 250 
% من الناتج المحلي اإلجمالي. ومن المتوقع 
أن يؤثـــر مســـتوى أدوات الديـــن علـــى النمـــو 
االقتصـــادي في حدود تتـــراوح ما بين 0.9 % 
و1.3 % لألسواق الناشئة واألسواق المتقدمة 

خالل السنوات الثالث المقبلة، مع طرح الجزء 
األكبر من أدوات الدين من قبل الحكومات.

ورجح التقرير تراجع مستويات تدابير الدعم 
ا  بوتيـــرة أســـرع فـــي الـــدول التـــي تشـــهد نموًّ
ا أســـرع والتي تتميـــز بجودة أوضاع  اقتصاديًّ

القطاع الخاص؛ وفًقا لصندوق النقد الدولي.
وتراجعـــت إصـــدارات أدوات الدخـــل الثابـــت 
فـــي دول مجلـــس التعاون الخليجـــي في عام 
2021، ويشـــير االتجـــاه هـــذا العـــام أيًضـــا إلى 

انخفاضها للعام الثاني على التوالي.
ويعـــزى التراجع هذا العام بصفة رئيســـية إلى 
تحســـن الوضـــع المالـــي للحكومـــات اإلقليمية 

بدعـــم من ارتفاع أســـعار النفـــط باإلضافة إلى 
انتعاش النشـــاط االقتصـــادي، وهناك عدد من 
العوامـــل التي ســـاهمت فـــي قلة اإلصـــدارات 
هـــذا العام مـــن ضمنهـــا ارتفاع أســـعار الفائدة، 
باإلضافـــة إلـــى تزايـــد أنشـــطة جمـــع األمـــوال 
لمستويات قياسية في أسواق األوراق المالية 
والتي شـــهدت إقبـــااًل هائـــاًل من المســـتثمرين 
إجمالـــي  وانخفـــض  والعالمييـــن.  المحلييـــن 
اإلصـــدارات خالل الخمســـة أشـــهر األولى من 
العـــام بنســـبة 40 % علـــى أســـاس ســـنوي إلى 
37.2 مليـــار دوالر ، مقابـــل 61.9 مليـــار دوالر 

خالل األشهر الخمسة األولى 2021.

إصدارات الدخل الثابت بالخليج تتراجع 40 % بأول 5 أشهر

أطلق مصرف البحرين المركزي، استبياًنا 
بهـــدف  اإللكترونـــي  موقعـــه  خـــالل  مـــن 
مـــدى  وقيـــاس  العمـــالء  آراء  اســـتطالع 
قبـــل  مـــن  المقدمـــة  للخدمـــات  رضاهـــم 
شـــركات التأميـــن، تحـــت مظلة مشـــروع 
إعهـــاد الحـــوادث المتصالـــح عليهـــا إلـــى 

شركات التأمين.
ويأتـــي هـــذا االســـتبيان بعـــد بـــدء تنفيذ 
المتصالـــح  الحـــوادث  إعهـــاد  مشـــروع 
عليهـــا إلـــى شـــركات التأميـــن فـــي يوليو 
2021 وبحســـب قرار وزيـــر الداخلية رقم 

)7( لســـنة 2021 والـــذي يقضـــي بتنظيـــم 
إعهاد تنفيذ بنـــود عقد التأمين في وقائع 
التلفيـــات المتصالـــح عليهـــا إلـــى ممثلـــي 
شـــركات التأميـــن المختصـــة، لتتولى من 
جهتهـــا تنفيذ بنود عقـــد التأمين في هذه 
الحوادث دون الرجوع إلى اإلدارة العامة 
للمـــرور. يجدر الذكر أن الهدف من إطالق 
االســـتبيان المذكـــور هـــو إشـــراك العمالء 
في عملية رفع مســـتوى جـــودة الخدمات 
التأمينيـــة المقدمـــة مـــن ِقبـــل المرخـــص 
لهـــم فـــي البحرين باعتبارهم شـــركاء في 

تطويـــر مســـتوى خدمـــات التأميـــن فـــي 
المملكة.

مـــن  عـــدًدا  االســـتبيان  ويتضّمـــن   
للعميـــل  األولويـــة  ذات  الموضوعـــات 
إجـــراءات  وســـرعة  بســـهولة  والمتعلقـــة 
تســـجيل وقوع حـــادٍث للمركبة باإلضافة 
للعمـــالء  المتاحـــة  الوســـائل  تنـــوع  إلـــى 
لإلبالغ عن الحوادث وخاصًة اإللكترونية 
منها، إضافة إلى مستوى جودة الخدمات 
المقدمة من قبل شـــركات التأمين بشـــكل 

عام.

وقال عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي 
لرقابة المؤسســـات المالية  “إن استطالع 
آراء جمهـــور العمـــالء وتفعيـــل الشـــراكة 
المجتمعيـــة ســـوف يســـاعد علـــى إنجـــاح 
المشـــروع واالرتقاء بالخدمـــات المقدمة 
مـــن قبـــل شـــركات التأمين لتتناســـب مع 
تطلعات جمهور العمالء كما سيساهم في 
العمـــل على تطوير تلك الخدمات بشـــكل 

فعال ومستمر”.
و يواصـــل المصرف مســـاعيه نحو رقمنة 
قطـــاع التأميـــن في ظل سياســـة التحول 

وقطـــاع  عـــام  بشـــكل  للمملكـــة  الرقمـــي 
التأميـــن بشـــكل خـــاص، وذلـــك بتوجيـــه 
شـــركات التأمين لتقديم خدمات التأمين 

من خالل الوسائل اإللكترونية المتاحة.
 ويدعـــو المصـــرف الجمهـــور ممـــن تمـــت 
قبـــل  مـــن  البســـيطة  مباشـــرة حوادثهـــم 
لإلجـــراءات  تنفيـــًذا  التأميـــن  شـــركات 
هـــذا  فـــي  يشـــاركوا  أن  إلـــى  الجديـــدة 
الموقـــع  زيـــارة  طريـــق  عـــن  االســـتبيان 
www.  /  /:https( للمصـــرف  اإللكترونـــي 

 .)  /ar  /cbb.gov.bh

“ المركزي” يستطلع آراء العمالء بشأن إعهاد الحوادث المتصالح عليها لشركات التأمين
بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل المرخص لهم بالبحرين

عبدالرحمن الباكر



شــاركت طيــران الخليــج فــي أعمــال االجتمــاع العــام الثامــن والســبعين 
لالتحــاد الدولــي للنقل الجــوي )أياتا( الذي أقيم أخيــًرا بالدوحة في قطر 
في الفترة من 19 حتى 21 يونيو الجاري. هذا الحدث الذي تعقده )أياتا( 
ســنوًيا يشــهد تجمــع الناقــالت األعضاء في االتحاد للمشــاركة والتشــاور 

فيما يخص شؤون صناعة الطيران.

الحدث المذكور يشمل االجتماع 
العام الثامن والسبعين، وانتخاب 
رئيـــس االجتماع الســـنوي، وعدد 
عـــدة  قبـــل  مـــن  الكلمـــات  مـــن 
للصناعـــة،  ينتمـــون  متحدثيـــن 
للصناعـــة،  الســـنوي  والتقريـــر 
وتقرير مجلـــس المحافظين. كما 
اشتمل االجتماع على منح جائزة 
التنوع والتضمين، باإلضافة إلى 
عدد مـــن الكلمـــات وورش العمل 
عن آفاق االقتصاد وتغير المناخ.

تضمـــن  ذلـــك،  إلـــى  باإلضافـــة 
لجنـــة  تعيينـــات  تأكيـــد  الحـــدث 
المحافظيـــن  لمجلـــس  الترشـــيح 
للعـــام 2023؛ حيـــث منح االتحاد 
القائم بأعمـــال الرئيس التنفيذي 
لطيـــران الخليـــج القبطـــان وليـــد 
العلـــوي الثقـــة مـــن خـــال تأكيد 
تعيينـــه كعضو رئيســـي في لجنة 
لجنـــة  تعييـــن  ويتـــم  الترشـــيح. 
الترشـــيح لطـــرح التوصيات في 
االجتماع الســـنوي العـــام لاتحاد 
المحافظيـــن؛  مجلـــس  لتعييـــن 
وبذلـــك تحقـــق طيـــران الخليـــج 
إنجـــاًزا آخـــر ألهميـــة دورهـــا في 

تعيين المجلس التابع لاتحاد. 
في معـــرض تعليقه علـــى أحدث 
إنجـــازات طيـــران الخليـــج؛ قـــال 
وزير الصناعـــة والتجارة ورئيس 
الخليـــج  طيـــران  إدارة  مجلـــس 
لطيـــران  “نبـــارك  الزيانـــي  زايـــد  
الخليـــج وللقبطـــان وليـــد العلوي 
هـــذا التعييـــن المهم الـــذي يثبت 
مجـــدًدا دور الناقلة كقـــوة دولية 
معتـــرف بها في صناعة الطيران. 
ترافقـــه  عظيـــم  إلنجـــاز  إنـــه 
مسئولية عظيمة، وأنا على يقين 

أن خبـــرة القبطـــان وليـــد العلوي 
الطيـــران  مجـــال  فـــي  الممتـــدة 
ستعود بالنفع الكبير على اللجنة، 
وأن هذا اإلنجاز ســـيمكن طيران 
أواصرهـــا  تقويـــة  مـــن  الخليـــج 
مع بقيـــة أعضاء )أياتا( لتشـــكيل 
مستقبل الصناعة وصنع قراراتها 
فـــي هـــذه المرحلـــة المعقـــدة من 

تاريخ صناعة الطيران”. 
فـــي معـــرض تعقيبـــه علـــى هـــذا 
اإلنجاز المتميـــز لطيران الخليج، 
تمثيـــل  “يســـعدنا  العلـــوي  قـــال 
مملكـــة البحرين وطيران الخليج 
من خال هذا التعيين المهم الذي 
يؤكـــد على دورنـــا كناقلـــة دولية 
رئيســـية، ويعـــزز دورنـــا كاعـــب 

رئيسي في قطاع الطيران”.

العلوي عضوا رئيسا بلجنة الترشيح 
لمجلس محافظي “أياتا”
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بدأ المرحوم حســـين بن عبدهللا النامليتي مزاولة عمله 
في العام 1918 بتأسيس شركة “المرطبات” )النامليت( 
حيـــث كانت تبيع مشـــروب “النامليـــت”، وهو عبارة عن 
مشـــروب غازي لذيذ الطعم اشتهر في مملكة البحرين، 
كمـــا عملـــت الشـــركة فـــي مجـــال اســـتيراد بضائـــع مـــن 

مومباي الهند إلى البحرين.
وقـــد تم التركيـــز على مشـــروب “النامليت” واشـــتهرت 
شـــركة المرطبات باسم “النامليتي” والتي تحّول اسمها 
الحًقـــا إلـــى شـــركة أحمـــد حســـين الناميلتـــي وأوالده، 

د مقاهَي عدة بمشروب “النامليت”.  وكانت الشـــركة تزوِّ
وقـــد توســـعت ودخلـــت فـــي مجـــال تجـــارة األقمشـــة 

والعقارات.
ا  وتركـــز شـــركة أحمـــد حســـين الناميلتـــي وأوالده حاليًّ
على تجارة األقمشـــة والعقارات والخياطـــة والعبايات 

)عبايات النامليتي( والمقاهي.
كمـــا تـــدرس الشـــركة خطًطا مســـتقبلية خـــال األعوام 
الخمـــس المقبلة الفتتاح فـــروع لها في المملكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

تعتبــر شــركة أحمــد حســين الناميلتي وأوالده من الشــركات العريقة التي اشــتهرت في مجــاالت عديدة من 
بينهــا تجــارة مشــروب “النامليــت” واألقمشــة منــذ أكثــر مــن 100 عــام، وكانــت الشــركة بــدأت عملهــا على يد 

المرحوم حسين بن عبدهللا النامليتي. “البالد” تنشر نبذة عن الشركة وأعمالها ومشروعاتها المستقبلية.

شركة أحمد حسين الناميلتي وأوالده
تأسست في العام 1918

عنوان الشركة:

شركة أحمد حسين الناميلتي وأوالده
العنوان: شقة / محل 0، مبنى 67أ، طريق 14، مجمع 914 - الرفاع / الشمالي.

عبايات النامليتي
العنوان: شقة / محل 0، مبنى 67ب، طريق 14، مجمع 914 - الرفاع / الشمالي.

الهاتف: 17666371، 17422366، 17666371

وليد العلوي

تعيين صفاء عبدالخالق رئيسا تنفيذيا لـ “صادرات البحرين” 
وزير الصناعة والتجارة يهنئها متمنيا لها التوفيق في مهام عملها

اســتقبل وزيــر الصناعــة والتجــارة زايد بن راشــد الزياني، الرئيــس التنفيذي 
لصادرات البحرين صفاء شــريف عبدالخالق، وهنأها بمناســبة إعالن مجلس 
إدارة صــادرات البحريــن تعيينها رئيســًا تنفيذيــًا لصادرات البحريــن ومتمنيًا 
لهــا دوام التوفيــق فــي مهــام عملهــا الجديدة. حيــث تعتبر صــادرات البحرين 
أول مؤسســة وطنية مختصة بتطوير التصدير ودعم الشــركات القائمة في 
البحريــن وذلــك عبر الترويج وتســريع معدالت نمو الصــادرات البحرينية من 
خدمات ومنتجات صنعت في مملكة البحرين من خالل حلول فريدة مصممة 
لمســاعدة وتميكــن المصّدريــن مــن ترســيخ موطــئ قــدم لهــم علــى الخريطة 

التجارية العالمية بدخول أسواق تصدير ذات معدالت نمو عالية.

وتمتلـــك صفاء عبدالخالق خبرة واســـعة 
تمتـــد ألكثر من ســـبعة عشـــر عامًا بشـــكل 
رئيســـي في تطوير ودعم المبادرات التي 
تعـــزز البيئـــة االقتصاديـــة بشـــكل فعـــال. 
ويشـــار إلى أنهـــا عملت بمناصـــب قيادية 
مختلفة فـي عدة مؤسسات منها صندوق 
العمـــل )تمكين( وبنك البحرين اإلســـامي 
وبنـــك البحرين للتنمية، حيـــث ركز عملها 
علـــــى إدارة المشـــاريع وتنمية الشـــراكات 

اإلســـتراتيجيات  وتطويـــر  الدوليـــة 
والبحـــوث.  والمنتجـــات  للشـــركات 
وباإلضافة لمشـــاركتها في تطوير العديد 
مـــن المبـــادرات الوطنية التـــي تهدف إلى 
بيئـــة  وتعزيـــز  واالبتـــكار  العمـــل  تطويـــر 
فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
القطاع الخـــاص في المملكة. كما حصلت 
عبدالخالـــق علـــى درجـــة الماجســـتير في 
إدارة المشـــاريع مـــن جامعـــة ماليزيا، كما 

أنهـــا حاصلـــة علـــى درجـــة البكالوريـــوس 
فـــي اإلدارة من جامعـــة بنغالور في الهند. 
الشـــهادات  مـــن  العديـــد  إلـــى  باإلضافـــة 

األخرى في مجاالت مختلفة منها الشهادة 
التنفيذية حول االبتكار واإلســـتراتيجية 

من كلية هارفارد لألعمال.

تعزيز فرص التعاون االستثماري بين البحرين وإسرائيل
الزياني يجري اتصاال هاتفيا مع وزيرة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية

أجــرى وزيــر الصناعــة والتجــارة زايــد الزيانــي اتصــااًل هاتفًيــا مــع وزيرة 
االقتصاد والصناعة بدولة إسرائيل أورنا باربيفاي، تم خالله استعراض 
عــدد مــن الموضوعــات المتعلقــة بالقطاع الصناعي واالســتثماري وســبل 

تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.  

وأكـــد الجانبـــان أهميـــة مثـــل هـــذه 
اللقـــاءات والتطـــورات االقتصادية 
بيـــن  العاقـــات  تشـــهدها  التـــي 
تعـــزز  البحريـــن وإســـرائيل والتـــي 
من فرص التعاون االســـتثماري بين 
الجانبيـــن، باإلضافة إلى بحث عدد 
مـــن الموضوعـــات موضـــع االهتمام 

المشـــترك و الســـبل الكفيلة بتطوير 
وزيادة حجم االستثمارات الثنائية 
والمرحلـــة المقبلة، كمـــا لفت الوزير 
إلـــى الـــدور الـــذي يمكـــن أن يلعبـــه 
القطـــاع الخـــاص فـــي كا البلديـــن، 
والذي يمكن أن يســـهم بشـــكل كبير 

في تحقيق األهداف المشتركة.

“طيران الخليج” 
تشارك في 

االجتماع 78 لـ 
”االتحاد”

أكـــد رئيـــس جمعيـــة رجـــال األعمـــال 
عمـــق  هنـــدي  بـــن  أحمـــد  البحرينيـــة 
العاقات التاريخية واألخوية المتينة 
التـــي تجمـــع البحريـــن بمصـــر، والتي 
تشـــهد تنامًيـــا مضطرًدا فـــي مختلف 
المجـــاالت، حيث تســـتند إلى أســـس 
وروابط ثابتة وراســـخة بفضل رعاية 

ودعم قيادتي البلدين الشقيقين. 
وقـــال بـــن هنـــدي “إّن العاقـــات بيـــن 
البلديـــن الشـــقيقين ضاربة في جذور 
مســـتمًرا  تنامًيـــا  وتشـــهد  التاريـــخ، 
وتعاوًنـــا وثيًقا على جميـــع األصعدة، 
بزيـــارة  نرحـــب  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
فخامـــة الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  رئيـــس 
مملكـــة  الثانـــي  بلـــده  إلـــى  الشـــقيقة 
البحرين، والتي تأتـــي بعد أيام قليلة 
من زيارة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة لجمهورية مصر 
العربية، وال شك أّن استمرار الزيارات 
على مســـتوى القـــادة يمنح مزيدا من 
الوثيـــق  للتعـــاون  والحيويـــة  الزخـــم 

والراسخ بين البلدين الشقيقين”.
وأشار بن هندي إلى أّن تنمية العاقات 
التجاريـــة واالقتصادية بيـــن البلدين 
تمثـــل أحـــد األولويـــات الرئيســـة في 
عمـــل الجمعية، فقد نظمـــت الجمعية 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي زيـــارة ناجحة 
إلى جمهوريـــة مصر العربية بالتعاون 
مـــع جمعية رجال األعمال المصريين، 
وذلـــك تتويًجا للعديد مـــن الملتقيات 
والمنتديـــات التجاريـــة واالقتصادية 
المتخصصـــة بين البلديـــن والتي كان 
للجمعيـــة شـــرف تنظيمهـــا بالتنســـيق 
مع ســـفارة جمهورية مصر في مملكة 
البحرين وسفارة مملكة البحرين في 
العربيـــة، وشـــهدت  جمهوريـــة مصـــر 
مشـــاركات نوعية واسعة من مختلف 

القطاعات التجارية في الجانبين.
وأضـــاف بن هنـــدي أّن “التعـــاون بين 
البلديـــن مســـتمر وهنـــاك الكثيـــر مـــن 
الفرص الواعدة للمشاريع والمبادرات 
المشـــتركة، ولذلك فـــإّن زيارة فخامة 
الرئيـــس المصـــري ستســـهم بإذن هللا 
فـــي تطوير آفاق التعاون الثنائي بين 
البلديـــن علـــى جميع المســـتويات بما 
يحقق تطلعات القيادتين والشـــعبين 

الشقيقين”. 
من جهتـــه، أعرب عضو مجلس إدارة 
البحرينيـــة  األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة 
األهلـــي  ناصـــر  العقـــار  لجنـــة  رئيـــس 
عـــن بالـــغ ارتيـــاح القطـــاع التجـــاري 
بلغتـــه  الـــذي  المتقـــدم  للمســـتوى 
المصريـــة  البحرينيـــة  العاقـــات 
فـــي ظـــل القيادتيـــن، حيـــث شـــهدت 
العاقـــات االقتصاديـــة نمًوا مســـتمًرا 
وتعاوًنا مشـــترًكا في شتى القطاعات 
الزيـــارات  أن  والشـــك  التجاريـــة، 
المتبادلة بين القيادتين والمســـؤولين 
فـــي كا البلديـــن لهـــا أهميـــة ودالالت 
كبـــرى فـــي ترســـيخ عاقة الشـــعبين 
ومناقشـــة ســـبل تنميتهـــا خاصـــة في 

المجاالت التجارية واالستثمارية. 
زيـــارة  أهميـــة  إلـــى  األهلـــي  وأشـــار 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي لبلـــده 

الثاني مملكـــة البحريـــن، والتي تأتي 
فـــي إطار التشـــاور والتنســـيق الدائم 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة علـــى أعلـــى 
المســـتويات وعلـــى جميـــع األصعـــدة 

السياسية واالقتصادية وغيرها.
وبيـــن األهلـــي أنـــه مـــن منطلـــق هذه 
العاقـــات فإن جمعيـــة رجال األعمال 
ناجحـــة  بزيـــارة  قامـــت  البحرينيـــة 
تخللتهـــا  العربيـــة  مصـــر  لجمهوريـــة 
العديد من اللقاءات واالجتماعات مع 
نظرائهم من رجال األعمال المصريين 
مصـــر  جمهوريـــة  فـــي  والمســـؤولين 
الشقيقة، ولقد أثمرت هذه الزيارة عن 
تسليط الضوء على العديد من فرص 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن الســـيما فـــي 
القطـــاع العقـــاري والســـياحي اللذيـــن 
يمثـــان أولويـــة لـــدى قطـــاع األعمال 
فـــي البلديـــن، فكلتا الدولتيـــن تعّدان 
مـــن الدول الحاضنة للمســـتثمرين لما 
لهمـــا مـــن مواصفات ومزايا مشـــجعة 
من قوانين وأنظمة تشجع العقاريين 

في العمل في هذا القطاع المهم.

بن هندي يشيد بمستوى التنسيق.. واألهلي: العالقات االقتصادية تشهد نموا

“رجال األعمال”: زيارة السيسي تمنح دفعة لتطوير آفاق التعاون

أحمد بن هندي ناصر األهلي

@Abayat.alnamliti
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بـــدأت شـــركة “اســـتيراد أمـــواج” عـــرض مشـــروعها االســـتثمارية 
“أمـــواج بيتـــش فرونـــت” في الســـوق المحليـــة، بعـــد االنتهاء من 
تجهيـــز فيـــا العـــرض التـــي تتيـــح للـــزوار والراغبين فـــي اقتناء 
إحـــدى هـــذه الفلل االطـــاع علـــى الشـــكل الخارجـــي والمكونات 
الداخلية عن قرب، لتعطي صورة متكاملة عن التفاصيل المميزة 
والتصميم الفريد للفلل الجديدة والنوعية التي تم تصميمها وفقا 

ألعلى المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات ورغبات الجميع.
وتواصـــل الشـــركة أعمال التطوير للمشـــروع الذي يعـــد أحد أكبر 

وأضخـــم المشـــروعات التطويريـــة العمرانيـــة فـــي المملكة، حيث 
تمتـــد مســـاحته ألكثـــر مـــن 33 ألـــف متـــر مربـــع ويقـــع فـــي موقع 
استيراتيجي بالقرب من مدخل جزر أمواج، حيث يضم 94 “تاون 
هاوس” تم تصميمها على أعلى المســـتويات مطلة على الشاطئ، 
حيث ســـتتم أعمال التطوير على 3 مراحل، تشـــمل األولى أعمال 
الشـــاطئ والمبنى الســـكني الذي يضم الفلل المطلة على الشاطئ 
فـــي الجهـــة الشـــرقية، فيما تبـــدأ المرحلـــة الثانية بالمبنى وســـط 

المشروع، وأخيرا المرحلة الثالثة التي تشمل الفندق.
ــي هـــــذا اإلنــــجــــاز بــعــد  ــ ــأت ــ وي
اســتــحــواذ “اســتــيــراد أمـــواج” 
بيتش  “أمـــواج  مشروع  على 
تــم تحويله  الـــذي  فـــرونـــت”، 
المتعثرة،  الــمــشــروعــات  مــن 
ناجح دخل في  إلى مشروع 
النهائية  الــجــهــوزيــة  مــراحــل 

للعرض وعملية البيع.
تفقدية  ــارة  زي هامش  وعلى 
ــون مــن  ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ نـــظـــمـــهـــا مــ
للمشروع،  أمـــواج”  “استيراد 
رئـــيـــس مجلس  ــائـــب  نـ قــــال 
ــراد  ــ ــي ــ ــت اســ ــة  ــ ــركـ ــ شـ إدارة 
االســتــثــمــاريــة عــبــدالــرحــمــن 
جمشير “هذا أول مشروع من 
التي استحوذت  المشروعات 
ــراد  ــ ــي ــ ــت ــة اســ ــ ــركـ ــ ــا شـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــروع  ــشـ ــمـ ــة كـ ــ ــاري ــ ــم ــ ــث ــ ــت االســ
في  الشركة  ونجحت  متعثر، 
بــلــورتــه مــن جــديــد وإعــادتــه 
ناجح  كمشروع  الواجهة  إلى 
البيع  مرحلة  إلى  فيه  وصلنا 
التي  الــعــرض  فيا  بجهوزية 
شديدة  بعناية  تصميمها  تم 
لتتوافق مع مختلف الرغبات، 
حيث ستكون األسعار مغرية 
الــداخــلــي  والتصميم  للغاية 
ا وذات قيمة عالية”. راقًيا جدًّ
وتابع “المسؤولية كبيرة على 
الشركة إلنجاح هذا المشروع 
فبعد  عليه،  االســتــحــواذ  بعد 
ــمــشــروعــات  ال ــد  أحــ ــان  كــ أن 
المتعثرة تم إحياؤه وتحويله 
من جديد إلى مشروع ناجح 
ــع، بــمــتــابــعــة  ــ ــواقـ ــ ــس الـ ــامـ يـ
مــبــاشــرة إلـــى حــيــن اكــتــمــال 
مراحلة  جميع  في  المشروع 
على أعلى مستوى، وهذا أحد 
أكبر المشروعات في المملكة 
للمستثمرين  رائــعــة  وتجربة 

والمشترين”.

من جانبه، وصف عضو مجلس إدارة شركة استيراد االستثمارية 
عبـــدهللا جمشـــير الخدمـــات المقدمـــة بالكبيـــرة وقال “المشـــروع 
يقـــدم خدمات كبيرة ومثاليـــة للجميع من مختلف النواحي، وهو 
ما شاهدناه في فيا العرض وفق تصميم هندسي ومعماري راق 
جدا وفخم يجذب الراغبين من المستثمرين والمشترين لزيادة 
الفيا واالطاع على فخامتها”. وتابع “الموقع الذي يقوم عليه 
المشـــروع اســـتراتيجي ومثالـــي، بإطالته الرائعـــة والخابة 

على شاطئ البحر، وبقيمة سوقية مناسبة للجميع”.

“استيراد أمواج” تطرح فيال العرض لمشروع “أمواج بيتش فرونت”
تمتد مساحته ألكثر من 33 ألف متر مربع ويضم 94 “تاون هاوس” 

نساء البحرين يتصدرن العالم بالمهارات الرقمية وتعلم 
مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

المملكة بالمرتبة األولى وفقا لمؤشر اإلنترنت الشامل الصادر عن “ميتا”

 Economist حلت مملكة البحرين في المرتبة األولى عالمًيا في عدد من المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر اإلنترنت الشامل الصادر عن شركة “ميتا” المعروفة بشركة )فيسبوك( سابًقا، والذي أجرته
 ،)STEM( وقد شملت المؤشرات السياسات الوطنية لإلدماج االلكتروني لإلناث، والتدريب على المهارات الرقمية لإلناث، وتعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،Impact

باإلضافة إلى سياسات البيانات المفتوحة، والتشريعات المرتبطة بالخصوصية.

ــر اإلنـــتـــرنـــت  ــؤشــ ويـــقـــيـــس مــ
مــدى   2022 ــعــام  ــل ل الــشــامــل 
إمكانية الوصول إلى اإلنترنت 
في  ودوره  دولـــــة  ــل  كـ ــي  فـ
االجتماعي  الحراك  تمكين 
ــادي. ويــقــّيــم  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واالقـ
دولــة   100 أداء  المؤشر 
فـــي أربـــعـــة مـــؤشـــرات 
بينها  ــن  ومـ لـــإدمـــاج 
ــتــوافــر  إمــكــانــيــة ال
)االســـــــتـــــــخـــــــدام، 

)مهارات  والجاهزية  والجودة(،  التحتية،  والبنية 
القراءة والكتابة، واألمان، والسياسات(، والقدرة 
التنافسية(،  والبيئة  )السعر  التكاليف  تحمل  على 

والماءمة )المحتوى المحلي المناسب(.
التنفيذي  المدير  بوحجي  لـــدالل  تصريح  وفــي 
التنمية  بمجلس  االستثمارات  استقطاب  إلدارة 
فيه:  قالت  المناسبة  بهذه  البحرين  االقتصادية 
“واصـــلـــت الــبــحــريــن تــركــيــزهــا عــلــى خــلــق فــرص 
إلى  واالبــتــكــار  التكنولوجيا  قطاع  فــي  متكافئة 
التكنولوجيا  في  المرأة  دمج  في  الريادة  جانب 
الــمــرأة فــي “الفنتك”  مــن خـــال مـــبـــادرات مــثــل 

التركيز  ويــأتــي  للمرأة،  األعــلــى  المجلس  بقيادة 
المعلومات  وتكنولوجيا  األشــيــاء  إنترنت  على 
واالتصاالت في المملكة كاستجابة طبيعية نظًرا 
من  العوامل  مــن  عــدد  مــن  البحرين  بــه  تنعم  لما 
المحلية، وكلفة  المواهب والكفاءات  توافر  بينها 
المنظومة  جانب  إلــى  تنافسية،  األكثر  التشغيل 
المستقبلية،  للمتغيرات  الــمــواكــبــة  التشريعية 
جذبت  التي  التحتية  البنية  توافر  إلى  باإلضافة 
شركات مثل سيتي وحفزتها إلطاق مركز سيتي 
تم  قد  أنه  إلى  يشار  البحرين”.  في  للتكنولوجيا 
تصنيف مملكة البحرين في صدارة دول مجلس 

المواهب  بتوافر  يتعلق  فيما  الخليجية  التعاون 
تكنولوجيا  ضمن  الحاسوب  لبرمجة  المتقدمة 
للتقرير  وفــًقــا  ــــك  وذل واالتـــصـــاالت  الــمــعــلــومــات 
الصادر عن االتحاد الدولي لاتصاالت في 2020، 
وتعتبر قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا معلومات 
الرقمي من بين القطاعات  االتصاالت واالقتصاد 
التي تركز عليها خطة التعافي االقتصادية، حيث 
تهدف إستراتيجية القطاع إلى إنشاء بنية تحتية 
ــال جــذب  رقــمــيــة عــلــى مــســتــوى عــالــمــي مــن خـ
البحرين  وجــعــل  الــكــبــرى،  التكنولوجيا  شــركــات 

مركًزا إقليمًيا لابتكار الرقمي.  دالل بوحجي

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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تراجع عدد السكان بالسعودية 2.6 % لخروج األجانب خالل الجائحة
تراجع إجمالي عدد السكان في السعودية بنسبة 2.6 % في منتصف العام 2021 إلى 34.1 مليون نسمة مقارنة بنحو 35 مليون نسمة في منتصف العام 2020.

وقالـــت الهيئة العامـــة لإحصاء في الســـعودية، 
الرئيســـي المحـــرك  العامـــل  أمـــس األربعـــاء، إن 
النخفـــاض إجمالـــي عـــدد الســـكان هـــو انخفاض 
عـــدد الســـكان غيـــر الســـعوديين بنســـبة 8.6 %، 
مع خروج العديد من غير الســـعوديين من الباد 

خال جائحة كورونا. 
وأضافـــت الهيئـــة أن عـــدد الســـكان الســـعوديين 
ارتفـــع بنســـبة 1.2 % في منتصف العـــام 2021، 
علـــى أســـاس ســـنوي. وشـــكل الذكور ما نســـبته 
56.8 % مـــن إجمالـــي الســـكان مـــا يعـــادل 19.4 

مليون فرد، فيما شـــكلت اإلناث ما نســـبته 43.2 
% مـــن إجمالـــي الســـكان ما يعـــادل 14.7 مليون 
أنثى. وشكل السكان السعوديون نسبة 63.6 % 
من إجمالي الســـكان، بينما شكل غير السعوديين 

نسبة 36.4 %.

عبدالرحمن جمشير


