
محادثات الدوحة انتهت دون التوصل إلى اتفاق

عواصم ـ وكاالت

ذكر ســـفير االتحاد األوروبي لدى األمم المتحدة، أمس، أنه “أمامنا 
صفقـــة جيـــدة إلعـــادة إحياء االتفـــاق النـــووي، ونحـــن قريبون من 

ذلك”، مشيًرا إلى أن “التطورات النووية اإليرانية مقلقة للغاية”.
ولفـــت فـــي تصريـــح لـــه مـــن نيويـــورك، في جلســـة لمجلـــس األمن 
الدولـــي، إلـــى أن “إيران مـــا تزال تواجه عقبـــات اقتصادية خطيرة، 

بعد انسحاب واشنطن من االتفاق النووي”.

مسؤول أوروبي: التطورات 
النووية اإليرانية مقلقة للغاية

المنامة - بنا

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة 
البحرينيين خريجي الثانوية العامة 
مـــن خارج مملكة البحرين في العام 
2021 -  2022، بمعـــدل تراكمـــي 90 
% فما فوق والراغبين في التنافس 
على بعثات الوزارة للعام الدراســـي 
2022 - 2023، إلـــى ضرورة إرســـال 
ســـاري  الســـفر  جـــواز  مـــن  نســـخة 
مـــن  صـــادرة  وإفـــادة  المفعـــول، 
إدارة االمتحانـــات بـــوزارة التربيـــة 
والتعليم بمعادلة الشـــهادة الثانوية، 
وكشف الدرجات بالمرحلة الثانوية 
إرفـــاق  ضـــرورة  مـــع  فصـــول(،   6(
أرقـــام  كاملـــة وكتابـــة  المســـتندات 
التواصـــل )محلية فّعالة( وذلك على 
البريـــد اإللكترونـــي الخـــاص بقســـم 

البعثات والمنح: 
)scholarships.dir@moe.gov.bh(

المتفوقون خارج 
البحرين مدعوون 

للتنافس على البعثات

)12(
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أفـــاد حلف شـــمال األطلســـي )الناتو(، 
أمس، بأن قمـــة الحلف صادقت على 
تعزيز قدرات الحلف في دول السفح 
حيـــث  أوكرانيـــا،  ودعـــم  الشـــرقي 
إن كييـــف بحاجـــة إلـــى الكثيـــر مـــن 

األسلحة الثقيلة والمتقدمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لألمين 
العـــام للناتـــو ينـــس ســـتولتنبرغ، من 
مدريد، حيث قال “عززنا شراكتنا مع 
حلفائنا في المحيط الهادي، وتوصلنا 
إلى اتفاق بشـــأن زيـــادة تمويل حلف 

الناتو بشكل مضطرد حتى 2030”.
وشدد على أن “العدوان الروسي على 
أوكرانيـــا غير مقبـــول ولـــه تداعيات 
كارثيـــة على العالم”، ومطالًبا الرئيس 
الروســـي فالديميـــر بوتيـــن بســـحب 
قواتـــه مـــن أوكرانيـــا ووقـــف الحرب 

فوًرا.
جـــو  األميركـــي  الرئيـــس  وشـــّدد 

بايـــدن، أمـــس فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
علـــى هامش قمـــة حلـــف “الناتو” في 
العاصمـــة اإلســـبانية )مدريـــد(، علـــى 

األطلســـي  شـــمال  حلـــف  دول  أن 
)الناتـــو( عـــززت الروابـــط فيمـــا بينها 
بعـــد الحـــرب. وتوعد بايدن موســـكو 

بأن تدفع ثمًنا وصفه بالباهظ بســـبب 
العمليات العسكرية التي أطلقتها في 

أوكرانيا.

على بوتين سحب قواته من أوكرانيا فورا
بايدن يؤكد تماسك الحلف ويتوعد روسيا بدفع “الثمن الباهظ”... “الناتو”:

قمة الناتو واجهت انتقادات من الصين وروسيا

عواصم ـ وكاالت

افتتحت اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج؛ العيادة الطبية للبعثة بحي 
النســـيم الواقـــع في مكة المكرمـــة.  وبدأ الفريق الطبي بالبعثة بمباشـــرة أعماله 
بعـــد افتتاح العيادة أمس، حيث أكد رئيـــس اللجنة الطبية لبعثة المملكة للحج 
إبراهيـــم عبيد أن اللجنة الطبية بكوادرها المختلفة مســـتعدة الســـتقبال جميع 
الحجـــاج البحرينيين، مشـــيًرا إلـــى أن جميع األدويـــة والمســـتلزمات واألجهزة 
ا إلى مقـــر البعثة قبل وصول طاقم البعثة إلى عيادة مملكة  الطبيـــة وصلت جوًّ

البحرين بمكة المكرمة.

عيادة البعثة الطبية البحرينية 
بمكة تباشر أعمالها

المنامة- وزارة الصحة

)12()03(

السعودية: مشروعات تنموية لليمن بـ 600 مليون دوالر
دبي - قناة العربية

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس القيـــادة الرئاســـي بالجمهوريـــة 
اليمنيـــة رشـــاد محمـــد العليمـــي فـــي مقـــر إقامتـــه خـــالل 
زيارتـــه الخاصـــة للســـعودية، األميـــر خالـــد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز نائب وزير الدفـــاع. وُأعلنت فـــي اللقاء حزمة 
مـــن المشـــروعات التنمويـــة الحيويـــة ينفذهـــا البرنامـــج  
ا  السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروًعا تنمويًّ
فـــي 6 قطاعات وهي: الطاقة، والنقـــل، والتعليم، والمياه، 
والصحـــة، وبنـــاء مؤسســـات الدولـــة، بقيمـــة 400 مليـــون 
دوالر، إضافـــة إلـــى 200 مليـــون دوالر  لتوفير المشـــتقات 
النفطية لتشـــغيل محطـــات الكهرباء، لتلبيـــة االحتياجات 

)12(ذات األولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته. 

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة تعميـــم بشـــأن عطلة 
لعـــام  المبـــارك  األضحـــى  عيـــد 

1443هـ.
وجاء في التعميم أنه بمناســـبة 
لعـــام  المبـــارك  األضحـــى  عيـــد 
1443 هـ، ُتعّطل وزارات المملكة 
العامـــة  ومؤسســـاتها  وهيئاتهـــا 

يـــوم الوقوف بعرفة ويوم العيد 
واليوميـــن التالييـــن لـــه، والتـــي 
تصادف أيـــام الجمعة والســـبت 
و11  و10   9 واإلثنيـــن  واألحـــد 
هــــ   1443 الحجـــة  ذو  و12 
الموافـــق 8 و9 و10 و11 يوليـــو 
2022م، وحيث إن يوم الســـبت 
يقـــع ضمـــن هـــذه العطلـــة، يتـــم 
التعويـــض عنـــه بيـــوم الثالثـــاء 

الموافق 12 يوليو 2022م.

عطلة العيد: من الجمعة إلى الثالثاء

مع عدم زيادة األعباء المعيشية على المواطنين... نواب:

ال لفرض رسوم على الخدمات البلدية.. وبلديون: ال تعليق

شهدت مقترحات حزمة المبادرات البلدية 
المســـتقلة التـــي قضت بإعـــادة تنظيم عدد 
مـــن الخدمـــات البلديـــة مـــع فـــرض رســـوم 
رمزيـــة لالنتفـــاع بهـــا تفاعـــاًل واســـًعا، فـــي 
وقـــت عّبر فيه عدد من النواب عن رفضهم 
الســـتحداث أي رســـوم جديـــدة من شـــأنها 
ـــا على المواطنين لقاء  أن تضيـــف عبًئا ماليًّ
الخدمـــات المقدمة لهم، فـــي ظل الظروف 
تحاشـــى  حيـــن  فـــي  الصعبـــة،  المعيشـــية 

أعضاء بلديون التعليق على الموضوع.
وشملت حزمة المبادرات المقترحة تنظيم 
وفرض رسوم على خدمات شفط البالعات، 
ودخـــول  الســـيارات،  مظـــالت  وتركيـــب 
الحدائق والمتنزهات، ودراســـة طلبات بيع 
الطبقات، إضافة إلى ترخيص مركبات بيع 

األطعمـــة المتنقلـــة. وفـــي تعليـــق لهـــا على 
الخبر الذي نشـــرته “البالد” عن المقترحات 
قالت وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعة إن 
دراســـة تنظيـــم تركيـــب المظـــالت بمناطق 
المملكـــة يأتـــي مـــن منطلـــق حرصهـــا علـــى 
االلتـــزام باألنظمـــة والقوانيـــن والمحافظة 

على ســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، وبناء 
علـــى تلقيها بالغـــات وشـــكاوى مقدمة من 
األهالي وقاطني المناطق الســـكنية بشـــأن 
عشـــوائية تركيـــب المظالت فـــي المواقف 
واألماكـــن العامـــة بمختلـــف المناطـــق فـــي 

مملكة البحرين.
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منع شحنة أغنام مريضة بالجدري من دخول البحرين
المنامة - بنا

رفضت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة 
أمـــس  والزراعـــة،  البلديـــات  شـــؤون 
أغنـــام،  لشـــحنة  الســـماح  )الخميـــس(، 
الدخـــول إلـــى مملكـــة البحريـــن آتيـــة 
مـــن إحدى الدول اإلفريقية، لالشـــتباه 
األغنـــام،  جـــدري  بمـــرض  بإصابتهـــا 
مؤكـــدة مغادرة الشـــحنة ميناء خليفة 

بن سلمان وعودتها إلى بلد المصدر.
وأكـــدت الوكالة في بيان “قامت إدارة 
الثـــروة  بوكالـــة  الحيوانيـــة  الرقابـــة 
الحيوانيـــة أمس )الخميس( 30 يونيو 
2022 برفض استقبال شحنة مواشي 
ماعـــز،   500( رأســـا   3020 عددهـــا 
و2520 ضأنا( قادمة من إحدى الدول 
اإلفريقيـــة عبـــر منفـــذ مينـــاء خليفـــة 
بن ســـلمان بســـبب االشـــتباه بإصابتها 
بمـــرض جـــدري األغنام، والـــذي يعتبر 

شـــديد  الفيروســـية  األمـــراض  مـــن 
والماعـــز  األغنـــام  يصيـــب  العـــدوى، 
فيروســـات  مجموعـــة  إلـــى  وينتمـــي 
الجدري، وينتقـــل المرض بين األغنام 
عـــن طريـــق االختـــالط المباشـــر بيـــن 
والمريضـــة  الســـليمة  الحيوانـــات 
بواسطة رذاذ تنفسها وإفرازات األنف 
واللعاب أو القشـــور الجافة، وبطريقة 

بـــاألدوات  باالحتـــكاك  مباشـــرة  غيـــر 
الملوثة”.

ودعت الوكالة جميع المستوردين من 
تجار المواشـــي إلى التأكد من سالمة 
إرســـالياتهم، وأن يتـــم تطبيـــق جميع 
االشـــتراطات المطلوبـــة مـــن المحجر 
مملكـــة  إلـــى  شـــحنها  قبـــل  البيطـــري 

)19(البحرين.

سيدعلي المحافظة

عددها 3020 رأسا قادمة من دولة إفريقية... “الثروة الحيوانية”:



المنامة - وزارة االشغال

اجتمـــع وزير األشـــغال إبراهيـــم الحواج مع وزيـــرة التنمية 
الجهـــود  الســـتعراض  وذلـــك  الخليـــف،  نـــور  المســـتدامة 
المشـــتركة بين الوزارتين في مجالت التنمية المســـتدامة، 

بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق التطلعات المنشودة. 
وخـــالل اللقاء اســـتعرض الوزيران عدًدا مـــن الموضوعات 
والمشـــروعات المشـــتركة وســـبل تعزيزهـــا وتطويرهـــا في 
مختلف الجوانب للدفع نحو تنمية مســـتدامة متكاملة، بما 

يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

 التنسيق بين “األشغال” 
و“التنمية المستدامة”

local@albiladpress.com
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إنشاء مصنع إلنتاج اللقاحات في البحرين تابع لـ “ممتلكات”
رئيس “األعلى للصحة”: التباع أعلى المعايير العالمية في الصناعة والتوزيع

اســـتقبل رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة، في مقر المجلس، وبحضور وزيرة 
الصحـــة جليلة الســـيد، الرئيـــس التنفيذي 
لممتلـــكات خالـــد الرميحـــي، وممثلين عن 
شركة L.E.K االستشارية؛ وذلك لمناقشة 
أفضل الطرق لتأميـــن احتياجات المملكة 
من اللقاحات ومن بينها اللقاحات الخاصة 
بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( تجســـيًدا 
لتوجهـــات المملكـــة الهادفـــة إلـــى تحقيق 

األمن الدوائي والصحي.
واستعرض رئيس المجلس األعلى للصحة 
مـــع شـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة 
الســـيادي  الثـــروة  صنـــدوق  )ممتلـــكات(، 
لمملكـــة البحرين، والشـــركة االستشـــارية، 
الدراســـة الخاصـــة بشـــأن إنشـــاء مصنـــع 
جديد إلنتـــاج وتصنيع وتوزيـــع اللقاحات 

المضـــادة لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( 
يســـاهم في تغطية حاجة الشرق األوسط 

من اللقاحات.
ونوه الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
بمـــا حققتـــه المملكـــة من نجاحـــات كبيرة 
على صعيد مواجهـــة جائحة “كورونا” بما 
ســـاهم في الحفـــاظ على صحة وســـالمة 
ضمـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك 

البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ومؤازرة  ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
مملكـــة  “ســـتتمكن  الرميحـــي  وأوضـــح 
البحريـــن مـــن خـــالل االســـتثمار مواصلة 
جهودهـــا وتعزيـــز مكانتهـــا الرياديـــة فـــي 
مكافحـــة هـــذه الجائحة، فـــي الوقت ذاته 
الـــذي تعمل فيه على تعزيز قطاع الرعاية 

الصحية في المنطقة من خالل إنشاء هذا 
المصنع”، مؤكدا وضع إمكانات “ممتلكات” 
في المجال الصحي بشـــكل عام، مبينا أن 
الدراســـة قائمـــة علـــى التأكد على ســـالمة 

وجودة المنتج.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
أهمية العمل على خلق مثل هذه الشراكة 
ولمـــا للبحرين من إمكانات واســـتعدادات 
تؤهلهـــا الحتضـــان هـــذا المشـــروع المهم، 
مشـــددا على أهميـــة اتباع أعلـــى المعايير 
العالميـــة فـــي الصناعـــة والتوزيـــع، حيـــث 
قدمـــت الشـــركة شـــرًحا مفصـــاًل عن طرق 
تأمين حاجة المملكة ومنها إنشـــاء شركة 
تتبـــع ممتلـــكات البحريـــن القابضة، حيث 
فـــي تغطيـــة  للشـــركة أن تســـاهم  يمكـــن 
احتياجـــات منطقـــة الشـــرق األوســـط من 

اللقاحات.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

“أمناء عيسى اإلنسانية” يناقش ترتيبات تسليم الجائزة
تعزيز استذكار المناقب اإلنسانية السامية ألمير البالد الراحل

تـــرأس الممثـــل الخـــاص لجاللـــة الملك 
المعظـــم، رئيـــس مجلـــس أمنـــاء جائزة 
عيســـى لخدمة اإلنسانية ســـمو الشيخ 
محمـــد بن مبـــارك آل خليفة، في مكتبه 
الخميـــس،  أمـــس  القضيبيـــة،  بقصـــر 
االجتماع األول للدورة الرابعة لمجلس 

أمناء الجائزة. 
ورحب سمو الرئيس بالتشكيل الجديد 
لمجلـــس األمنـــاء، وهنأهـــم علـــى الثقة 
البـــالد  عاهـــل  مـــن  الســـامية  الملكيـــة 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة بإعـــادة تعيينهم 
أعضاء في مجلس أمناء جائزة عيسى 

لخدمة اإلنسانية.
واســـتعرض المجلـــس خـــالل اجتماعه 
مختلـــف الموضوعـــات المدرجـــة علـــى 

جـــدول أعمالـــه، واطلع علـــى الترتيبات 
المعـــدة من قبل األمانـــة العامة للجائزة 
للجنـــة  األول  االجتمـــاع  الســـتضافة 
تحكيـــم الجائـــزة يومـــي 13 و14 يوليو 
المقبـــل بالمنامـــة، لمتابعـــة اســـتعراض 
الكشـــف  وإعـــداد  الجائـــزة  مترشـــحي 

المختصر بالفائزين المحتملين.

كما ناقش المجلس باستفاضة ترتيبات 
االحتفاليـــة الملكيـــة الخاصـــة بتســـليم 
وموعدهـــا  بهـــا  الفائـــز  إلـــى  الجائـــزة 
المحتمل بما يتناسب مع مكانة الجائزة 
وأهميتهـــا بيـــن الجوائـــز العالميـــة، كمـــا 
مـــن  مجموعـــة  المجلـــس  اســـتعرض 
حفـــل  بتطويـــر  الخاصـــة  المقترحـــات 

تســـليم الجائـــزة واألفـــكار الداعمة إلى 
اإلنســـانية  المناقـــب  اســـتذكار  تعزيـــز 
راعـــي  العظمـــة  لصاحـــب  الســـامية 
الجائـــزة ودوره الريادي في بناء الدولة 

الحديثة.
مـــن جانـــب آخر، وافـــق المجلـــس على 
استمرار المشاركة السنوية في معرض 
ومؤتمر دبـــي الدولي لالغاثة والتطوير 
)ديهـــاد( إلبراز دور الجائـــزة وحضورها 
الفعـــال فـــي المحافـــل الدوليـــة الكبرى 
المعنيـــة بالخدمـــات اإلنســـانية بهـــدف 
تعزيـــز أواصـــر التعـــارف والتواصل مع 
المنظمات والهيئـــات الدولية والعالمية 
اإلنســـانية  الخدمـــة  بمجـــال  المعنيـــة 
ووافق على مقترحات بإشراك الفائزين 

بالجائزة في فعاليات المعرض.

المنامة - بنا

تدشين بطاقة “صحتي” بمركز حالة بوماهر الصحي
تماشيا مع أفضل الممارسات المرتبطة بالرعاية الصحية األولية

أّكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
اســـتمرار الجهـــود فـــي تعزيـــز المنظومـــة 
الصحيـــة ورفدها بكافة المقومات لتقديم 
للمواطنيـــن  خدمـــات ذات جـــودة عاليـــة 
الـــرؤى  مـــع  تماشـــًيا  وذلـــك  والمقيميـــن، 
والتوجيهات السديدة لملك البالد المعّظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وبّيـــن أن المنظومـــة الصحية تســـعى إلى 
مواصلة سلســـلة اإلنجازات التي تحققت 
فـــي القطـــاع بجهـــود الجميـــع، مثنًيا على 
التنسيق المشترك بين القطاعات الصحية 
والتـــي تعمل على وضـــع الخطط وتطبيق 
األنظمـــة والسياســـات التـــي تتماشـــى مع 

تنفيذ أهداف الخطة الوطنية للصحة.

الجهـــود  تكثيـــف  أهميـــة  علـــى  وشـــّدد 
لالستمرار في تطبيق المشاريع المندرجة 
تحـــت مظلـــة برنامـــج الضمـــان الصحـــي 
خـــالل  ذلـــك،  جـــاء  )صحتـــي(.  الوطنـــي 
بطاقـــة  تدشـــين  حفـــل  برعايـــة  تفّضلـــه 
بوماهـــر  حالـــة  بمركـــز  وذلـــك  “صحتـــي”، 
الصحي بمنطقة المحرق، وبحضور وزيرة 
الصحـــة جليلـــة الســـيد، ورئيـــس مجلـــس 

أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
محمد عبدالوهاب، وعدد من المسؤولين.

وقـــال إّن تدشـــين بطاقة “صحتـــي” يأتي 
الصحـــي  الضمـــان  تطبيـــق  مـــع  تماشـــًيا 
والتســـيير الذاتـــي، وذلـــك تنفيـــًذا للخطة 
الوطنية للصحة -2016 2025، التي أقرها 
مجلس الوزراء، والتـــي تتوافق مع تنفيذ 
رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030، وبمـــا 

يســـهم فـــي اســـتدامة الخدمـــات الصحية 
وتقديمهـــا بشـــكل تنافســـي، مشـــيًرا إلـــى 
أنـــه مـــن المقـــّرر أن يتم في هـــذه المرحلة 
توزيع بطاقات “صحتي” على المســـجلين 
فـــي المراكـــز الصحيـــة التابعـــة لمحافظـــة 
المحرق، والتـــي ُيطّبق فيها برنامج “اختر 
طبيـــك”، حيـــث ســـيتم توزيـــع البطاقـــات 
علـــى المترددين بحســـب كل مركز صحي 
بمحافظـــة المحرق، علـــى أن يتم االنتقال 
الحًقا إلـــى المراكز الصحيـــة بالمحافظات 
األخرى. من جانبهـــا، أكدت وزيرة الصحة 
أّن البرنامج يتماشى مع أفضل الممارسات 
بالرعايـــة  المرتبطـــة  العالميـــة  والمعاييـــر 
الصحيـــة األولية، وســـتؤدي بمشـــيئة هللا 

إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وبعـــد ذلك، تـــم توزيع بطاقـــات “صحتي” 
علـــى عـــدد مـــن المراجعيـــن لمركـــز حالـــة 

بوماهر الصحي.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

اســـتقبل   رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز 
الملـــك حمـــد العالمي للتعايش الســـلمي 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
ا من عدد مـــن الجامعات  وفـــًدا أكاديميًّ
بدولـــة  األكاديميـــة  والمؤسســـات 
إســـرائيل، وذلك بحضور النائب  الثاني 
لرئيـــس مجلس األمناء رئيســـة جمعية 
“هذه هي البحرين” بيتســـي ماثيســـون 
واألمين العام للمركز الشيخ عبدهللا بن 

أحمد آل خليفة.
 وأكـــد خـــالل اللقـــاء علـــى الخصائـــص 
مملكـــة  بهـــا  تتميـــز  التـــي  المتفـــردة 
للتنـــوع  كحاضنـــة  ـــا  تاريخيًّ البحريـــن 
الثقافي والديني والعرقي، مشـــيًرا إلى 
أن هـــذه المنطلقات رســـخها  ملك البالد 
المعظم صاحب  الجاللة الملك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة من خـــالل اهتمامه 
بالتعليم كحجر أســـاس لمحاربة الجهل 
الـــذي يعـــد وقـــود الكراهيـــة، ومنوًهـــا 
البحريـــن  مملكـــة  إعـــالن  بمضاميـــن 
المعّظـــم  الملـــك  جاللـــة  صاغـــه  الـــذي 
برؤيتـــه الثاقبـــة، حيـــث يعـــد اإلعـــالن 
وثيقـــة مرجعية عالمية لنشـــر النموذج 
علـــى  الســـلمي  للتعايـــش  البحرينـــي 

النطاق اإلنساني.
عـــن  الوفـــد  عبـــر  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
إعجابهـــم بمـــا تقدمـــه مملكـــة البحرين 
مـــن ُمثل إنســـانية عليـــا ترّســـخ مبادئ 
الســـالم والتعايش والمحبة، كما أعربوا 
عـــن اعتزازهـــم بما شـــهدوه مـــن أخوة 
وتوثيـــق للروابط بين مختلف مكونات 

المجتمع البحرين الزاخر.

خالد بن خليفة: الجهل وقود الكراهية... ونحاربه بالتعليم... وفد إسرائيلي:

البحرين تمتلك ُمثاًل إنسانية في السالم والتعايش
المنامة - بنا

العهـــد،  ولـــي  ديـــوان  رئيـــس  اســـتقبل 
الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن سلمان آل 
خليفـــة، رئيـــس المؤسســـة البحرينيـــة 
للحـــوار ســـهيل  القصيبي، حيث ســـلمه 
نســـخة مهـــداة إلـــى ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، من 
الكتاب الذي تم تدشينه بمناسبة مرور 
10 ســـنوات علـــى تأســـيس المؤسســـة 
البحرينيـــة للحـــوار، والـــذي يســـتعرض 
األنشـــطة والفعاليـــات والبرامـــج  أبـــرز 
التي قامت بها المؤسســـة، ومشاركاتها 
اإلقليميـــة  المحافـــل  فـــي  الخارجيـــة 
والدولية وما قامت به من شراكات مع 

كبريات المؤسسات الدولية المعنية.
وخـــالل اللقـــاء أكد الشـــيخ ســـلمان بن 

أحمـــد أن مملكـــة البحرين شـــهدت في 
العهـــد الزاهـــر لحضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم، تعزيـــز قيـــم االعتـــدال 
والتســـامح والمســـاواة، التـــي حظيـــت 
بكامل الدعم من صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 

منوهًا بدور مؤسسات المجتمع المدني، 
ومنها المؤسسة البحرينية للحوار، في 
دعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
في ترســـيخ قيم المحبة والتعايش في 
المجتمـــع البحريني، متمنيًا للمؤسســـة 
التقـــدم  دوام  للحـــوار  البحرينيـــة 

والتوفيق.

مشيداً بدور “البحرينية للحوار” في ترسيخ المحبة... رئيس ديوان ولي العهد:

تعزيز قيم التسامح في عهد جاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوروندي الصديقة 

إيفاريست نداييشيمبي، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له موفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

الملك المعظم يهنئ رئيس 
بوروندي بذكرى االستقالل

المنامة -بنا

بعـــث عاهـــل البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية رواندا 

الصديقة بول كاجاما، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعـــرب جاللته فـــي البرقية عن أطيب تهانيـــه وتمنياته له 

موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

الملك المعظم يهنئ رئيس 
رواندا بذكرى االستقالل

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئـــة إلى الحاكمـــة العامة لكندا ماري ســـايمون، 
بمناســـبة ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي لبالدهـــا، أعـــرب جاللتـــه 
وســـموه في البرقيتين عـــن أطيب تهانيهـــم وتمنياتهم لها 
موفـــور الصحة والســـعادة ولشـــعب كنـــدا الصديق تحقيق 

مزيد من التقدم واالزدهار والنماء. 
 كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء كندا جاستين 

ترودو.

البحرين تهنئ كندا بذكرى 
اليوم الوطني



انخفاض وفيات وإصابات الحوادث المرورية في البحرين 60 %
الداخليـــة عضـــو  وزارة  وكيـــل  تـــرأس 
المجلـــس االستشـــاري لصنـــدوق األمم 
المتحـــدة للســـامة على الطرق الشـــيخ 
ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، وفد 
مملكـــة البحرين المشـــارك فـــي اجتماع 
رفيع المستوى لـ”تحسين السامة على 
الطـــرق فـــي العالـــم” والذي يعقـــد بمقر 
األمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 

30 يونيو إلى 1 يوليو 2022.
وخـــال االجتمـــاع ألقـــى الشـــيخ ناصر 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة كلمـــة، أكد 
فيهـــا أهميـــة تعميـــق التعاون مـــع دول 
العالـــم من خال منظمة األمم المتحدة 
، مؤكـــدًا اهتمام مملكة البحرين بتعزيز 

الســـامة المروريـــة ودعـــم كل الجهـــود 
التي من شـــأنها رفع مســـتوى الســـامة 
علـــى الطـــرق وذلك من خـــال التطوير 
المســـتمر للمنظومـــة المروريـــة وزيـــادة 
الطريـــق  مســـتخدمي  لـــدى  الوعـــي 

بااللتزام باألنظمة والقواعد المرورية.
وأشار إلى أن الوعي والثقافة المرورية 
أســـاس جوهـــري للتنميـــة المســـتدامة، 
لحمايـــة مقدرات الشـــعوب االقتصادية 
والتي تتأثر ســـلبًا بالحوادث المرورية، 
خـــال  مـــن  المملكـــة  حرصـــت  حيـــث 
األجهـــزة المعنيـــة علـــى وضـــع خطـــط 
وبرامـــج إســـتراتيجية لبـــث الوعي في 
نشـــر الثقافة المرورية لدى مستخدمي 

الطريق، والـــذي كان له األثر الكبير في 
رفع معدالت السامة المرورية.

مملكـــة  خطـــط  “انعكســـت  وأضـــاف 
نشـــر  فـــي  وإســـتراتيجيتها  البحريـــن 

بشـــكل  المروريـــة  والثقافـــة  الوعـــي 
إيجابـــي على تحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة والتـــي اعتمدتهـــا مـــع دول 
العالـــم، وحققـــت هـــذه اإلســـتراتيجية 

الشاملة انخفاضًا في وفيات وإصابات 
الحـــوادث المروريـــة، بنســـبة 60 % من 
مشـــيرًا  2021م،  وحتـــى   2008 العـــام 
إلـــى أن البحريـــن ماضيـــة فـــي تنفيـــذ 

معـــدالت  لرفـــع  اإلســـتراتيجية  هـــذه 
قواعـــد  وإرســـاء  المروريـــة  الســـامة 
نموذج مجتمعي واٍع بمسؤولياته أثناء 

استخدام الطريق.
ويأتـــي انعقـــاد اجتماع رفيع المســـتوى 
لـ”تحســـين الســـامة علـــى الطـــرق فـــي 
التحديـــات الخاصـــة  لمعالجـــة  العالـــم” 
بالســـامة على الطرق، وتعزيز التعاون 
بيـــن الـــدول والقطاعـــات العاملـــة فـــي 
مجـــال الســـامة علـــى الطـــرق، وذلـــك 
للوصـــول إلـــى تحقيق الهـــدف المتمثل 
فـــي تقليـــل عـــدد الوفيـــات واإلصابات 

الناجمة عن حوادث الطرق.

المنامة -  وزارة الداخلية

local@albiladpress.com

الجمعة 1 يوليو 2022 - 2 ذو الحجة 1443 - العدد 5008
03

أشاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
بتمتع مملكة البحرين بضمانات دستورية 
عصريـــة  تنفيذيـــة  وآليـــات  وتشـــريعية 
ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، 
بالتوافـــق مع المعاييـــر الحقوقية العالمية 
في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة لملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
ترؤســـه  لـــدى  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
للجنـــة  والثاثيـــن  الثالـــث  االجتمـــاع 
التنســـيقية العليـــا لحقـــوق اإلنســـان عبـــر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي بمشـــاركة أعضاء 
الوطنيـــة  المؤسســـة  وممثلـــي  اللجنـــة، 
لحقـــوق اإلنســـان والمجتمـــع المدني، عن 

اعتزازه بالشـــراكة المجتمعية الفاعلة في 
إعـــداد وتنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان )2026-2022(، والتعـــاون البّنـــاء 
فـــي ترســـيخ القيـــم اإلنســـانية والمبـــادئ 

الحقوقية.
وثّمـــن دعـــم الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، للشـــراكة بين الســـلطات 
والقضائيـــة،  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
المدنيـــة  المؤسســـات  مـــع  والتنســـيق 
والحقوقية الوطنيـــة والمنظمات الدولية 
فـــي صـــون الحقـــوق والحريـــات المدنيـــة 
والسياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة، 

فـــي إطـــار المســـاواة وتكافؤ الفـــرص بين 
الجميع.

واســـتعرض الزيانـــي مـــع أعضـــاء اللجنـــة 
مســـتجدات التقارير الحقوقيـــة الوطنية، 
الرابـــع  للتقريـــر  النهائيـــة  والمســـودة 
لحقـــوق  الشـــامل  الـــدوري  لاســـتعراض 
شـــهر،  بعـــد  تقديمـــه  والمزمـــع  اإلنســـان، 
ومناقشـــته فـــي نوفمبر المقبـــل، في إطار 
مـــع مجلـــس حقـــوق  التعـــاون اإليجابـــي 
لحقـــوق  الســـامية  والمفوضيـــة  اإلنســـان 
األمميـــة،  التعاهديـــة  والهيئـــات  اإلنســـان 
هذا إلـــى جانب بحث مســـتجدات الخطة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، ومشـــاريعها، 
والملفـــات المدرجة على جـــدول األعمال، 

والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
 وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن بفضـــل النهـــج 
اإلنســـاني الحكيم لجالة الملـــك الُمعظم، 

الموقـــرة  للحكومـــة  العامـــة  والسياســـة 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
فـــي  ماضيـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 

تعزيـــز منجزاتهـــا ومكتســـباتها التنمويـــة 
والحقوقيـــة والحضارية كنموذج رائد في 
ترسيخ دولة القانون والمواطنة واحترام 
الحريـــات الدينية وإرســـاء قيم التســـامح 
والتعايـــش الســـلمي بيـــن جميـــع األديـــان 

والثقافات والحضارات.
اللجنـــة  أعضـــاء  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن   
التنســـيقية العليـــا لحقـــوق اإلنســـان عـــن 
ووزارة  للوزيـــر  وتقديرهـــم  شـــكرهم 
الدؤوبـــة  الجهـــود  علـــى  الخارجيـــة 
اللجنـــة،  مهـــام  دعـــم  فـــي  والمتواصلـــة 
والتنســـيق بين أعضائها، وتسهيل مهامها 
لتعزيـــز  الراميـــة  األهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
األساســـية،  وحرياتـــه  اإلنســـان  حقـــوق 
برنامـــج عمـــل  مـــع  بالتوافـــق  وتحديثهـــا 

الحكومة والرؤية االقتصادية 2030.

المنامة - وزارة الخارجية

ضمانات تشريعية وآليات عصرية لتعزيز حقوق اإلنسان
البحرين نموذج رائد في ترسيخ دولة القانون واحترام الحريات... الزياني:

المنامة- وزارة الصحة

افتتحـــت اللجنـــة الطبيـــة ببعثـــة مملكـــة 
البحريـــن للحـــج؛ العيـــادة الطبيـــة للبعثـــة 

بحي النسيم الواقع في مكة المكرمة.
 وبـــدأ الفريـــق الطبـــي بالبعثـــة بمباشـــرة 
أعمالـــه بعـــد افتتـــاح العيـــادة أمس، حيث 
أكـــد رئيس اللجنـــة الطبية لبعثـــة المملكة 
للحـــج إبراهيـــم عبيـــد أن اللجنـــة الطبيـــة 
بكوادرهـــا المختلفـــة مســـتعدة الســـتقبال 
جميـــع الحجـــاج البحرينيين، مشـــيًرا إلى 
أن جميع األدوية والمستلزمات واألجهزة 
ا إلى مقـــر البعثة قبل  الطبيـــة وصلت جـــوًّ
وصـــول طاقـــم البعثة إلـــى عيـــادة مملكة 

البحرين بمكة المكرمة.
مـــن  األعضـــاء  بجميـــع  عبيـــد  واجتمـــع 
وغيرهـــم  وصيادلـــة  وممرضيـــن  أطبـــاء 
الســـتعراض  األخـــرى،  التخصصـــات  مـــن 
االســـتعدادات وجهوزيـــة العمـــل، لخدمـــة 
جميـــع الحجـــاج وتوفيـــر الرعايـــة الازمة 

لهم.
وخـــال االجتماع، أكد عبيـــد على أعضاء 
قصـــارى  بـــذل  ضـــرورة  الطبيـــة،  اللجنـــة 

جهدهـــم من أجل تقديـــم خدمات صحية 
للحجـــاج  عاليـــة  جـــودة  ذات  وعاجيـــة 
ســـفراء  خيـــر  يكونـــوا  وأن  البحرينييـــن، 

لمملكـــة البحريـــن فـــي الديـــار المقدســـة، 
والعمـــل كفريـــق واحد يعكـــف على خدمة 

الحجاج والحفاظ على صحتهم.
وأشـــاد عبيد بحماس وجـــد جميع أعضاء 
فـــي  الـــدؤوب  وعملهـــم  الطبيـــة  البعثـــة 
تجهيـــز العيادة منـــذ وصولهم لمقر البعثة، 
وثقتهـــا  الصحـــة  وزيـــرة  تحيـــات  ونقـــل 
بـــأن الفريـــق الطبـــي ســـيتمكن مـــن خال 
العمل المشـــترك بتقديـــم أفضل الخدمات 
الصحيـــة للحجاج، مشـــيًرا إلـــى أن اللجنة 
الطبيـــة أخذت أقصى درجات االســـتعداد 
والجاهزيـــة لحماية الحجـــاج البحرينيين 

من المخاطر والمضاعفات الصحية.
وتـــم خـــال االجتمـــاع وضـــع خطـــة عمل 
لتقديـــم الخدمـــات الصحية فـــي مختلف 
عيادات اللجنة سواء في مكة المكرمة أو 
في المشاعر المقدسة بعرفة ومنى، خال 
يـــوم التروية ويوم عرفة وأيام التشـــريق 

وأيام عيد األضحى المبارك.

عيادة البعثة الطبية البحرينية في مكة المكرمة تباشر أعمالها... عبيد:

رفع درجات الجاهزية لحماية الحجاج البحرينيين من المخاطر

متحف البحرين يتسّلم 7 قطع أثرية مصنوعة من األحجار
رؤوس سهام تعود لـ 5 آالف سنة قبل الميالد

اســـتقبل مديـــر إدارة اآلثـــار والمتاحف 
ســـلمان المحـــاري صباح أمـــس الباحث 
األثـــري مـــن المملكة العربية الســـعودية 
بتســـليم  بـــادر  والـــذي  الشـــيخ  نبيـــل 
المتحف 7 قطـــع أثرية ألدوات حجرية 
الحجـــري  للعصـــر  ترجـــع  بأنهـــا  يعتقـــد 
الحديث، وهي عبارة عن رؤوس سهام 
والتي ُعثر عليها في المنطقة الجنوبية 
من مملكة البحرين بعد أن تّم تســـجيل 
إحداثيـــات الموقع ليتم دراســـته الحًقا 

من قبل المختصين.
والمتاحـــف  اآلثـــار  إدارة  َأْثَنـــت  وقـــد 
اللقـــى  بتســـليم  المبـــادرة  هـــذه  علـــى 
األثرية لمتحـــف البحرين، حيث المكان 
المناســـب لحفظها ودراســـتها وعرضها، 

مثمنـــًة هـــذا الوعي األثـــري المجتمعي. 
وأضافـــت بـــأن التقييـــم المبدئـــي لهذه 
القطـــع يظهر بأنها تعود للعصر الحجري 
الحديـــث )حوالـــي 5000 - 4000 ق.م( 
مصنوعة مـــن األحجـــار المحلية، كانت 

تســـتخدم فـــي الماضـــي كأدوات صيد، 
أشـــكال  علـــى  ســـابًقا  المنقبـــون  عثـــر 
المناطـــق  فـــي  يشـــاهبها  لمـــا  مختلفـــة 
الجنوبيـــة من مملكة البحرين مصنوعة 
من حجـــر الصوان، بينما يبـــدو هنا أنها 

صنعت من األحجار الجيرية.
كان اإلنســـان البحريني القديم في تلك 
الفتـــرة يعتمـــد علـــى الصيـــد والزراعـــة 
حيـــث كان منـــاخ البحرين آنـــذاك رطًبا 
وماطـــًرا. وأضافـــت اإلدارة أّنها ســـتتبع 
ا  رســـميًّ عليهـــا  المتعـــارف  اإلجـــراءات 
وإخضاعهـــا  القطـــع  بتســـجيل  للقيـــام 

للدراسة العلمية.
وحـــّث المحاري المواطنيـــن والمقيمين 
على التعاون مع إدارة اآلثار والمتاحف 
فـــي المحافظـــة علـــى المواقـــع والبقايا 
أثريـــة  قطعـــة  أيـــة  وتســـليم  األثريـــة 
يعثـــرون عليهـــا عـــن طريقـــة الصدفـــة 
لإلدارة بهدف المساهمة في المحافظة 

على التراث األثري للبحرين.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل محافظ محافظة العاصمة 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفة، في مكتبه بمبنى المحافظة 
بالقضيبيـــة، ســـفير دولـــة إســـرائيل 

لدى مملكة البحرين إيتان نائيه.
واســـتعرض الجانبان خـــال اللقاء، 
العاقـــات الثنائية التـــي تجمع بين 
البلدين وفرص تطويرها وتنميتها، 

الموضوعـــات  مـــن  عـــدًدا  وبحـــث 
ذات االهتمـــام المشـــترك، حيث أكد 
الجانبـــان أهميـــة تعزيـــز العاقـــات 
الثنائية تحقيًقا لألهداف والمصالح 

المشتركة بين البلدين.
حضر اللقاء مدير إدارة المعلومات 
العاصمـــة  بمحافظـــة  والمتابعـــة 

يوسف يعقوب لوري.

محافظ العاصمة يستعرض تطوير 
العالقات مع السفير اإلسرائيلي

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ هشام 
بن عبدالرحمن آل خليفة، سلمان الشيخ، الذي قدم له نسخة من رسالة الماجستير 
التـــي أعّدهـــا تحـــت عنوان “ تأثير ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية علـــى الفاعلية 
التنظيميـــة”، وذلـــك ضمـــن متطلبات حصوله علـــى درجة الماجســـتير في تخصص 
إدارة المـــوارد البشـــرية. يأتـــي ذلك فـــي إطار حـــرص الوكيل على تشـــجيع البحث 
العلمـــي والدراســـات التي تســـهم في عمليـــة التطويـــر والتحديث الشـــاملة لتقديم 
خدمـــات متميـــزة وذات جودة لجميع المســـتفيدين بكل كفـــاءة واحترافية، خاصة 
عند توظيف هذه الدراســـات لارتقاء بمســـتوى العمل.  وأشاد الوكيل بالجهد الذي 
بذله في إعداد هذه الرسالة التي ستكون إضافة إيجابية للباحثين والمهتمين بهذا 

المجال، متمنيًا له دوام التوفيق في حياته العلمية والعملية.

توظيف الدراسات لالرتقاء بمستوى العمل
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دعم موضوع التحّول الرقمي بالقمة األممية عن التعليم
المزمع عقدها في سبتمبر القادم في نيويورك... النعيمي:

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  شـــارك 
النعيمي، في جلســـة حواريـــة مع نظرائه 
من وزراء التعليم من مختلف دول العالم، 
وذلـــك في مقـــر منظمـــة األمـــم المتحدة 
للتربيـــة والعلم والثقافة )اليونســـكو( في 

العاصمة الفرنسية باريس.
 وقـــد قـــّدم الوزير عرًضا حـــول ما قامت 
بـــه مملكة البحرين من جهود للتعامل مع 
آثـــار جائحة كورونا كوفيد19-، خصوًصا 
فـــي مجـــال التعليـــم، وذلـــك بتوجيهـــات 
ملكيـــة ســـامية مـــن ملـــك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وبدعم من ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، حيث 
تـــم توفير الدروس والكتـــب اإللكترونية 
والحلقـــات  واإلثـــراءات  واألنشـــطة 

عبـــر  القصيـــرة  واالختبـــارات  النقاشـــية 
قنـــاة  وتدشـــين  التعليميـــة،  البوابـــة 
تلفزيونيـــة لبـــث الـــدروس المرئيـــة على 
تلفزيـــون البحريـــن بالتعـــاون مـــع وزارة 
شئون اإلعام، وتخصيص 14 قناة تابعة 
للـــوزارة علـــى اليوتيـــوب لبـــث الدروس، 
االحتياجـــات  لـــذوي  قنـــاة  بينهـــا  ومـــن 
الخاصة وقناة للمواد العملية في التعليم 
الفنـــي والمهنـــي، كما تطـــّرق إلـــى أهمية 
التعامـــل مـــع التعليـــم ومســـتجداته بعـــد 

الجائحة.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن الجهـــود المبذولة 
لضمـــان اســـتمرارية التعليم عبـــر البوابة 
التعليميـــة قد تكللت بفوز هذا المشـــروع 
بجائزة سمو الشيخ ســـالم العلي الصباح 
للمعلوماتيـــة، والتي تم تســـليمها للوزارة 
فـــي حفـــل رعـــاه صاحب الســـمو الشـــيخ 

نواف األحمـــد الجابر الصبـــاح أمير دولة 
الكويت الشـــقيقة، وحضره ســـمو الشيخ 
مشعل األحمد الجابر الصباح ولي العهد، 
تكريًما للدور الكبير الذي تقوم به البوابة 
التعليميـــة فـــي توفيـــر المـــواد التعليمية 
المتنوعة، والتي تســـتند بشـــكل أساسي 

على مشـــروع جالة الملك حمد لمدارس 
المســـتقبل ومشـــروع التمكيـــن الرقمـــي، 
اللذيـــن تم تنفيذهمـــا بتوجيهـــات ملكية 
ســـامية لحضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك 
المعظم، حيث ظهر دورها واضًحا خال 
فتـــرة الجائحـــة، بمســـاهمتها فـــي توفير 

التعليـــم عـــن بعد للطلبة، حتـــى بلغ العدد 
الكلـــي للزيـــارات لهـــا منـــذ بـــدء الجائحة 
في العـــام 2019م إلى اآلن أكثر من 134 
مليون زيـــارة متكررة من الطلبة وأولياء 

األمور ومنتسبي الميدان التربوي. 
وأعـــرب الوزير عن الدعـــم الكبير لجهود 

المؤتمـــر التحضيـــري لقمـــة التحـــّول في 
التعليـــم، وخاصـــًة مـــا يتعلـــق بموضـــوع 
التحّول الرقمي، داعًيا إلى االستفادة من 
جائزة اليونســـكو- الملك حمد بن عيسى 
تكنولوجيـــات  الســـتخدام  خليفـــة  آل 
مجـــال  فـــي  واالتصـــال  المعلومـــات 
التعليـــم، وكذلك الخدمـــات التي يقدمها 
المركـــز اإلقليمي لتكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصال، الذي يعمل في مملكة البحرين 
بالتعاون مع منظمة اليونســـكو، في دعم 
موضوع التحـــّول الرقمي الذي ســـيكون 
ضمـــن مواضيع قمة التحّول في التعليم، 
متمّنًيا أن يخـــرج هذا المؤتمر بتوصيات 
تســـهم في تحقيق النتائج المنشودة في 
القمـــة المزمـــع عقدها في ســـبتمبر القادم 
فـــي نيويـــورك خـــال اجتمـــاع الجمعيـــة 

العامة لألمم المتحدة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم يشارك في الجلسة الحوارية باليونسكو

حث السيدات على ارتداء العباءة قبل دخول مركز الفاتح

الفاتـــح  أفـــاد مصـــدر بمركـــز أحمـــد 
اإلســـامي  لـ”الباد” عن وجود طلب 
لزيـــادة عـــدد حـــراس األمـــن وذلـــك 
للحفاظ على المكانـــة العريقة لمركز 
يحظـــى  الـــذي  اإلســـامي  الفاتـــح 
بزيـــارة عـــدد مـــن الســـواح األجانب 
اإلجـــازات  أيـــام  خـــال  والعـــرب 
والمناســـبات الوطنيـــة فـــي المملكة، 
والمرشـــدون الذيـــن يجيـــدون لغات 
يســـتقبلون الزائرين والســـواح لغاية 
الســـاعة 5 عصـــرًا يوميـــًا حيـــث يتم 
االلتـــزام  بضـــرورة  الـــزوار  إرشـــاد 
باحتـــرام القيـــم اإلســـامية والعرف 
وذلـــك  البحريـــن،  ألهـــل  الخليجـــي 
لتفادي التصرفات والسلوكيات غير 
الائقة عند زيارة األماكن اإلسامية 

المقدســـة، واحترامـــًا لمكانـــة جامـــع 
الفاتح اإلسامي.

وأكـــد المصدر خال اتصـــال هاتفي 
أن إدارة المركز تشدد بشكل مستمر 
بالتعليمـــات  التقيـــد  ضـــرورة  علـــى 
الفاتـــح  مركـــز  مرافـــق  واحتـــرام 
قبـــل الدخول وقبـــل التقـــاط الصور 
التذكاريـــة داخـــل مرافـــق “الفاتـــح”، 
كمـــا يرافق المرشـــدون الـــزوار طيلة 
أوقـــات الزيـــارة للمركـــز، ويتـــم حث 
الســـيدات على ارتـــداء العباءة قبل 
دخول مرافق المركز، وال يمكن طرد 
الزائريـــن فـــي حـــال كانـــوا ملتزمين 
باحتـــرام تعليمات الدخول، و المركز 
مفتـــوح للجميـــع مما يعكـــس الوجه 
الحضاري والتسامح والمحبة وكرم 

أهل البحرين.
ونفـــى المصدر علـــم إدارة المركز بما 
أثيـــر مـــن قبـــل أحـــد المغرديـــن يوم 
األربعـــاء عبـــر منصـــة “تويتـــر” عـــن 
زيـــارة ســـيدة أجنبية من المشـــاهير 
للمركـــز والتقـــاط صور اســـتعراضية 
أن  مؤكـــدًا  الجامـــع،  داخـــل  مـــن 
مفتـــوح  اإلســـامي  الفاتـــح  مركـــز 
للجميـــع وفـــق االلتـــزام بالتعليمـــات 
واإلرشـــادات التي ال يمكن تجاوزها 

داخل مرافق “الفاتح”.
وبلـــغ عـــدد زوار مركز أحمـــد الفاتح 

اإلســـامي خـــال أيام شـــهر رمضان 
الماضـــي،  أبريـــل  بشـــهر  المبـــارك 
650 شـــخصًا، فيمـــا بلـــغ عـــدد الزوار 
الذين اســـتقبلهم المركـــز خال العام 
الماضي 3000 زائر من شـــتى أنحاء 

العالـــم، حيث يعتبر المركـــز من أبرز 
المعالم في المملكة.

ويعـــد جامـــع الفاتـــح أكبـــر جوامـــع 
المملكـــة، وواحدًا من أكبـــر الجوامع 
في العالم وأفخمها بطرازه المعماري 

ارتبـــاط  يعكـــس  الـــذي  اإلســـامي 
البحرين وحضارتها بالتاريخ العربي 
واإلســـامي، حيـــث يتســـع ألكثر من 
، كما يعتبر أحد المقاصد  7000 مصلٍّ
السياحية للبحرين، فأبوابه للزائرين 
من السياح الذين يقودهم مرشدون 

يتحدثون عدة لغات.
ويتكـــون جامع الفاتح من 3 أقســـام 
رئيسة وهي: مصلى للرجال، مصلى 
للنســـاء، والباحـــة الكبـــرى، ومن قبة 
ضخمـــة بنيت من األلياف الزجاجية 
النقيـــة، ويبلـــغ وزنهـــا أكثـــر مـــن 60 
طنـــًا وتعتبـــر مـــن بيـــن أكبـــر القبـــب 
المصنوعـــة مـــن األليـــاف الزجاجية، 
ويضم المركز معهدًا دينيًا ومدرســـة 

لتحفيظ القرآن وتدريس علومه.

وجود طلب 
لزيادة عدد 

حراس األمن

فـــي محاضـــرة تحـــت عنـــوان “تحديـــات تواجه 
مسؤولي إدارة الموارد البشرية” تحّدث الرئيس 
التنفيذي الســـابق لدار “الباد” للصحافة والنشـــر 
الخدمـــة  لديـــوان  األســـبق  الرئيـــس  والتوزيـــع 
التـــي  البحـــر حـــول التحديـــات  المدنيـــة أحمـــد 
يواجهها مديرو الموارد البشـــرية بمقر مركز عبد 

الرحمن كانو الثقافي.
واســـتعرضت مقدمة الفعالية  نبيلة زباري جزًءا 
من مســـيرة البحر وتاريخـــه العملي في عدد من 

المؤسسات التي عمل فيها.
وارتكـــز البحر في محاضرته علـــى ثاثة مصادر 
أولهـــا المنظمـــة الدولية لـــإدارة العامة وهو أحد 
أعضائهـــا، والمنظمـــة العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة، 
أمـــا المصـــدر الثالث فهـــو حول التجربـــة العملية 

للمحاضر.
وانتقل البحر إلى تعريف قســـم الموارد البشرية، 
مشـــيًرا إلى أنهـــا اإلدارة المختصـــة في تخطيط 
وتنظيـــم ومراقبـــة وجـــذب واختبـــار وتدريـــب 
وتقييم وتحفيز والحفاظ على الموارد البشـــرية 
فـــي المؤسســـات والشـــركات، كمـــا تطـــّرق إلـــى 
المسميات التي تطلق على قسم الموارد البشرية 
مـــن ضمنهـــا إدارة شـــئون الموظفيـــن، معتبًرا أن 
اســـم إدارة المـــوارد البشـــرية هو أفضـــل تعريف 

للقسم.
وأضاف البحر أن إشـــراك إدارة الموارد البشـــرية 
فـــي اجتماعات مجالـــس اإلدارة التنفيذية يعتبر 
ا، مســـتداًل في كامـــه على بعض  تحّدًيـــا جوهريًّ
النماذج التي تقدمها بعض الدول األوروبية حيث 
ال تعقـــد اإلدارة التنفيذية اجتماعاتها إال بحضور 
ممثـــل عـــن إدارة المـــوارد البشـــرية، إذ تعتبر من 
اإلدارات الرئيســـية، مضيفا أن المؤسســـة عندما 
تقوم بمناقشة األهداف واالستراتيجية الخاصة 
بالمؤسســـة فإنهـــا تعتمـــد علـــى الموارد البشـــرية 
والجهـــة المســـئولة عـــن إعـــداد وتهيئـــة المـــوارد 
البشـــرية وهـــي إدارة المـــوارد البشـــرية، وتكون 
مخرجات االجتماع ناقصة إذا لم يكن ممثا عن 

اإلدارة حاضًرا في ذلك االجتماع.
وأوضـــح أن بعـــض اإلدارات التنفيذية ومجالس 
فـــي  البشـــرية  المـــوارد  قســـم  تدخـــل  اإلدارات 
دائـــرة أقســـام الصـــرف، وعند ماحظـــة التقارير 
الماليـــة نطرح ســـؤاال مفاده من الـــذي حقق تلك 
األربـــاح للمؤسســـة؟ وهنـــا نقـــف أمـــام التحـــدي 
الثانـــي إلقنـــاع اإلدارات التنفيذيـــة بـــأن الموارد 
كلفـــة،  إدارة  وليســـت  اســـتثمار  إدارة  البشـــرية 
وبّيـــن البحـــر، أمـــا التحـــدي الثالـــث فهـــو التنبـــؤ 

بالتطـــورات والتغييـــرات في بيئـــة العمل ووضع 
التصـــور للمـــوارد المطلوبـــة مســـتقبا ومن هناك 
يتبين أهمية مشـــاركة مدير الموارد البشرية في 
اجتماعات اإلدارة التنفيذية.  وتطّرق البحر إلى 
إعـــداد القيـــادات اإلدارية الشـــابة منوها بأنه من 
أهـــم التحديات المهمـــة ويعتبره تحدًيا رابًعا في 
قائمتـــه التـــي شـــملت التطبيق الســـليم لإحال 
الوظيفـــي وكذلـــك تطبيـــق األســـس العلمية عن 
اعـــداد الخطـــط التدريبيـــة، مبيًنـــا أن التدريـــب 

يجـــب أال يكـــون علـــى شـــكل مكافـــأة بـــل يجب 
أن ينـــدرج تحـــت مســـمى تحليـــل االحتياجـــات 
التدريبية، موضًحا أن واحًدا من أهم التحديات 
التي يواجهها مديرو الموارد البشـــرية هو توفير 
المنـــاخ الصحي في بيئة العمل حيث ال يمكن أن 
يبـــذل الموظف مجهوًدا متميًزا وأداًء عالًيا دون 
مراعـــاة البيئـــة العملية للموظـــف، خصوًصا فيما 
يتعلق بمستقبله المهني إذا ما تملكه شعور بعدم 

األمان الوظيفي مثاال.

دعـــوة  تســـلم  مـــرة  ذات  بأنـــه  قائـــًا،  ومضـــى 
لحضـــور حفـــل في إحـــدى المؤسســـات لاطاع 
علـــى اســـتراتيجية المؤسســـة وتحدث رئيســـها 
التنفيـــذي عـــن االبـــداع واالبتـــكار وبعـــد نهايـــة 
الحفـــل قمنا بزيارة تفقدية في المؤسســـة ولفت 
انتباهـــي وجـــود غرفة غريبة مكتـــوب على بابها 
غرفة اإلبداع واالبتكار، ولكن ما أثار اســـتغرابي 
أن الغرفـــة كان في ســـقفها دائرة ســـوداء تتدلى 
منهـــا سلســـلة وتحتهـــا كرســـي وطاولـــة وحيـــن 
ســـألت المسئول عن الفكرة من ذلك أجاب، حتى 
ال يتطفـــل علينـــا أحـــد ويدعـــي بـــأن لديـــه فكرة 
إبداعيـــة فمـــن تخيـــب فكرتـــه فـــإن األســـود في 

السقف هو قرار إداري سُيتخذ ضده.
ووســـط انتبـــاه الحضـــور تمكـــن البحر من ســـرد 
العديـــد مـــن التحديـــات التـــي يواجههـــا رؤســـاء 

ومديرو أقسام الموارد البشرية.
 وفـــي نهايـــة المحاضرة وّجه عدد مـــن الحضور 
البشـــرية  المـــوارد  بشـــأن  البحـــر  إلـــى  أســـئلتهم 
وبعض التجارب المهمة ومنها تجربة شركة نفط 
البحرين بابكو بشـــأن فن إدارة الموارد البشـــرية، 
معتبًرا البحر أن بابكو هي نموذج حي وراٍق في 

إدارة الموارد البشرية.

المــوارد البشريــة إدارة استثمــار وليســت كلفــة
معتبًرا “بابكو” نموذجا حيا وراقيا في إدارة الـ )HR(... البحر:

بدر الحايكي، تصوير: خليل ابراهيم 

حسن عبدالرسول
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^أهـــدت خريجـــة مدرســـة عـــراد اإلعداديـــة 
للبنات فاطمة أحمـــد جناحي الحاصلة على 97.92 
% تفوقهـــا إلـــى والديها، مضيفة أنها ســـتتجه نحو 

المسار العلمي في المرحلة المقبلة.

فاطمة جناحي: سأتجه للمسار العلمي
^أهـــدى خريـــج مدرســـة مدينـــة عيســـى االبتدائية 
اإلعدادية للبنين عبدالعزيز اليافعي الحاصل على 98.91 
% تفوقـــه عبر “البالد” إلى والديه وإخوانه وجميع أفراد 

أسرته وإلى كل معلم كان له دور بارز في نجاحه.

عبدالعزيز اليافعي: تفوقي ألهلي

^أهدت خريجة مدرسة الحد الثانوية للبنات 
ســـارة أحمـــد الحاصلـــة علـــى 95.3 % تخرجها إلى 

والديها وأخواتها والعائلة الكريمة.

^أهـــدى خريج مدرســـة الهداية الخليفيـــة الثانوية سارة أحمد: تخرجي لعائلتي
للبنيـــن عمار علي النايم والحاصل على 96.80 % تفوقه 
خالل حديثه لــ “البالد” إلى والديه على دعمهما المســـتمر 

له طيلة مسيرته التعليمية، مبينا رغبته بدراسة الطب.

عمار النايم: أرغب بالطب

^أهدت خريجة مدرسة ســـار الثانوية للبنات 
الحاصلـــة على 97.5 %  مريم محمـــد نبيل تفوقها 

إلى والديها وعائلتها ومحبيها.

مريم نبيل: تفوقي لعائلتي
^التقـــت “البـــالد” خريـــج مدرســـة أحمـــد العمـــران 
الثانوية للبنين الحاصل على نســـبة 97.1 % عن المســـار 
العلمـــي )الكيميـــاء واألحيـــاء(  ســـلمان محمد. وســـيكمل 

مشوار التعليم بالجامعة لدراسة األمن السيبراني.

سلمان محمد: األمن السيبراني وجهتي

^بباقـــات الورد والزهـــور، احتفلت عائلة 
الدكتور فيصل المال بتخرج ابنتها د. مناير من 
 RCSI الكليـــة الملكيـــة للجراحين فـــي ايرلندا
بتفـــوق و امتياز مع مرتبة الشـــرف، وحصولها 
علـــى درجة بكالوريوس الطـــب، وبكالوريوس 
 MB, BCH,( الجراحـــة، وبكالوريـــوس التوليد
والتبريـــكات  التهائـــي  العائلـــة  BAO(.وتلقـــت 

بهذه المناسبة. 
وبهذه المناسبة، هنأ الدكتور فيصل المال ابنته 
علـــى الدرجـــة العلميـــة والتفـــوق األكاديمـــي، 
متمنيـــًا لها كل التوفيق والســـداد فـــي حياتها 
المهنيـــة ومســـتقبالً مشـــرًقا وموفًقـــا لخدمـــة 
الوطن، ومزيًدا من الدرجات العلمية مستقبالً.

خريـــج  “البـــالد”  ^التقـــت 
مدرسة الهداية الخليفية إلحرازه 
على نســـبة 96.9 % عن المســـار 
واألحيـــاء(  )الكيميـــاء  العلمـــي 
عمـــر عبداللطيف، والذي اســـتهل 
حديثـــه بحمـــد المولـــى ســـبحانه 
وتعالـــى علـــى التيســـير، موجهـــا 
شـــكره الجزيـــل لوالدتـــه العزيزة 
علـــى مســـاندتها لـــه إلـــى جانـــب 
موجهـــا  واألصدقـــاء،  العائلـــة 
خالص الشـــكر إلى مدرسيه على 
مســـاعدتهم له بجانب المشرفين 
وعلى رأســـهم األســـتاذ علي جبر 

التفـــوق،  تحقيـــق  ســـبيل  فـــي 
مهديا عبداللطيف تفوقه لنفســـه 

ووالدته وعائلته.
أوضـــح  طموحـــه  عـــن  أمـــا 
عبداللطيـــف أن النيـــة كانـــت في 
الطـــب،  عالـــم  دخـــول  الســـابق 
مبينـــا أنه بعـــد اســـتخارة المولى 
أن  وجـــد  التفكيـــر  مـــن  وبعـــض 
تقنية المعلومات ستكون الخيار 
األمثل لـــه في ســـبيل تحقيق ما 
تصبو له نفســـه وفي الوقت ذاته 

إلثبات قدراته فيه بشكل كبير.

^التقـــت “البالد” خريجة مدرســـة 
ســـار الثانويـــة للبنـــات إلحرازها نســـبة 
98.2 % عـــن المســـار العلمـــي )الفيزياء 
والرياضيـــات( زينب هانـــي التي أهدت 
تفوقهـــا لنفســـها أوالً ووالديهـــا وبقيـــة 
أهلهـــا ثانيـــًا وبـــكل تأكيـــد إلـــى الوطـــن 

الحبيب. 
وأوضحـــت هانـــي أن مســـار الفيزيـــاء 
والرياضيـــات معتمـــد علـــى الفهـــم أكثر 
من الحفظ لتركزه على القوانين، مبينة 
شـــغفها بالرياضيـــات خصوصـــا، ذاكـــرة 
أن مقـــرر 324 هو األقرب لها كما أكدت 
في ســـياق متصل علـــى أن االمتحانات 

جاءت في مستوى مناسب للطلبة.
وفيمـــا يخص الحيـــاة الجامعية أفادت 
“البـــالد” بأنـــه لحد اآلن لم تحســـم األمر 
بشـــأن دخـــول تخصـــص معيـــن مؤكدة 

فـــي الســـياق ذاتـــه أن طموحهـــا عـــال 
جد في ســـبيل الوصـــول لمكان مرموق 

وتسخير الجهود خدمًة للوطن.

مدرســـة  خريجـــة  ^أهـــدت 
االســـتقالل الثانويـــة للبنـــات الحاصلة 
علـــى 99.7 % تقـــى فـــادي الدرديـــري 
تفوقهـــا خـــالل حديثهـــا لـ “البـــالد” إلى 
والديهـــا ومعلماتها ومديرة المدرســـة، 
مبينـــة أنهـــا ســـتكمل مشـــوار التعليـــم 
األســـنان،  أو  البشـــري  الطـــب  بكليـــة 
مشـــددة علـــى أن لديها رغبـــة في ترك 
بصمـــات فـــي مجـــال الطـــب، وقالـــت 
إن بودهـــا أن أغيـــر ابتســـامة شـــخص 

وأجعلها أجمل.
وفيما يخـــص الدراســـة واالمتحانات؛ 
أشـــارت الدرديري إلى أن الجهود التي 

بذلـــت مـــن قبـــل المعلمـــات ذللـــت كل 
الصعاب بال أي مبالغة.

مـــن جانبها عبر والدها فادي الدرديري 

عـــن فرحتـــه قائالً لــــ “البالد” مشـــاعري 
التوصـــف، مفاجـــأة وال أحلـــى والحمد 

لله على تفوقها وتميزها.

^اســـتهلت خريجة مدرســـة ســـار 
الثانوية للبنات، الثالثة مكرر عن العلوم 
والرياضيـــات )الفيزيـــاء والرياضيـــات(  
والحاصلـــة على نســـبة 99.8 % زهراء 
حســـين عيســـى حديثهـــا مـــع  “البـــالد” 
علـــى  البـــالد  لصحيفـــة  شـــكر  بكلمـــة 
االستضافة، مهدية تفوقها للوطن أوالً 
ووالديها وأقربائها وبال شك لمدرستها 
المدرســـة  مديـــرة  الهـــرم  رأس  وعلـــى 
األســـتاذة هاشـــمية السيد شـــرف على 

تشجيعها ودعمها لجميع الطالبات.
أما عن اختيارها للفيزياء والرياضيات 
تميـــل  بطبعهـــا  أنهـــا  إلـــى  أشـــارت 

للرياضيات بشـــكل كبير والسبب يعود 
أول  فـــي  الفيزيـــاء  لدراســـتها  كذلـــك 
ســـنة وإعجابها بالمقرر واألكثر إلى كم 
مقررات الرياضيات الموجودة في هذا 

المسار.
أمـــا عـــن طموحهـــا، فبينت أنهـــا ما بين 
هندســـة نفط أو طب و األمر لم يحسم 

بعد.

^التقـــت “البـــالد” بخريج مدرســـة 
جدحفـــص اإلعداديـــة للبنيـــن والحاصل 

على نسبة 98.82 % علي األدرج.

أما عن المرحلة المقبلة، قال األدرج أفكر 
أدخـــل تخصـــص “تجـــاري”؛ ألنـــي أحس 
أن أقـــدر أعطـــي بشـــكل أكبر فـــي المواد 
األدرج  أوضـــح  حلمـــه  وعـــن  التجاريـــة 
أنـــه يطمـــح ليـــزاول يومـــا مجـــال إدارة 
األعمـــال، والبـــد لنـــا مـــن اآلن أن نتحلى 
بالمســـؤولية لنكـــون بمقدرونـــا وبشـــكل 

كبير المساهمة في نهضة ورفعة البلد.
عليـــاء  والدتـــه  وصفـــت  جانبهـــا،  مـــن 

النشـــيط شـــعورها بأنـــه ال يوصف مبينة 
أن هـــذه الفرحـــة منتظـــرة منـــذ ســـنين 
مســـجلة فخرها بما حقق ابنها، ومؤكدة 
فـــي الوقت نفســـه على عطائـــه وتفوقه 

وتميـــزه فـــي األيـــام المقبلة قائلـــة “علي 
يمتلـــك أفـــكارا حلـــوة وويـــن مـــا ينحط 
يقـــدر يعطـــي وبيوصـــل لحلمه إن شـــاء 

هللا”.

عائلة المال تحتفل بتخرج ابنتها مناير بامتياز مع مرتبة الشرف

عمر عبداللطيف: أمي لها فضل بالغ في تفوقي

تقى الدرديري: سأترك بصمات في عالم الطبزينب هاني: طموحي عاٍل وتفوقي للوطن

زهراء بين دراسة هندسة النفط أو الطب

علي األدرج: أطمح أن أزاول مجال إدارة األعمال
^أهـــدت خريجـــة الدراســـات العليا )الماجســـتير( من 
جامعـــة العلوم التطبيقية مريـــم إبراهيم مغيب بتخصص 
القانـــون التجاري الحاصلة على تقدير امتياز في رســـالتها 
الموســـومة بعنوان “مســـؤولية الشـــركة المســـاهمة العامة 
باإلفصـــاح عن حوكمتها في ظل ميثاق حوكمة الشـــركات 
البحرينـــي لعـــام 2018” التـــي هـــي تحـــت إشـــراف أســـتاذ 
القانون التجاري المشارك الدكتور قيس خليل المعايطة. 

وبّينت مغيب في حديثها لـ ”البالد“ أن دراستها تعد األولى 
مـــن نوعها فـــي موضوعها على مســـتوى المملكة كون أنها 
هدفـــت إلـــى إلقـــاء الضوء علـــى مدى مســـؤولية اّلشـــركة 
المســـاهمة العامة باإلفصاح عن حوكمتها في ضوء ميثاق 
حوكمـــة الشـــركات البحرينـــي 2018، مـــن خـــالل تحليـــل 
نصـــوص الميثـــاق والنصـــوص القانونيـــة المتعلقـــة بهـــذا 

الموضوع.
كما أهدت مغيب تفوقها وتخرجها في آٍن عبر “البالد” إلى 

والديها وإخوتها وللدكتور قيس خليل المعايطة.

مريم مغيب تتخرج بامتياز من التطبيقية

والد تقى وحديث لــ “البالد”تقى الدرديري

العرض التقديمي التابع للرسالة



حصـــل الشـــاب البحرينـــي 
عبدالعزيـــز المعـــاودة على 
فـــي  الذهبيـــة  الميداليـــة 
بطولة المناظرات الشبابية 
المملكـــة  فـــي  تقـــام  التـــي 
فـــي  الهاشـــمية  األردنيـــة 
“يعتقـــد  بعنـــوان  مناظـــرة 
دعـــم  أن  المجلـــس  هـــذا 
بيئة اإلبداع واالبتكار هي 
الحل لمشـــكلة البطالة عند 
فـــي  دوره  عـــن  الشـــباب” 

“الفريق المؤيد” للمقولة.
وأهـــدى فـــوزه إلـــى المقام 
الســـامي لحضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
ملـــك  خليفـــة  آل  عيســـى 
البـــالد المعظـــم، وإلى ولي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
مثمًنـــا  خليفـــة،  آل  حمـــد 
للشـــباب  الدائـــم  دعمهـــم 

البحريني.
فـــي  المعـــاودة  وشـــارك 
البطولـــة ضمـــن فريـــق من 
بالتعـــاون  متناظريـــن   7
مـــع األمانـــة العامـــة لـــدول 
مجلـــس التعاون الخليجي 

واألردن.

المعاودة األول 
بالمناظرات 

الشبابية العربية

عبدالعزيز المعاودة

سيدعلي المحافظة

local@albiladpress.com
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شـــهدت مقترحـــات حزمـــة المبـــادرات البلدية 
المســـتقلة والتـــي قضـــت بإعـــادة تنظيـــم عدد 
من الخدمـــات البلدية مع فرض رســـوم رمزية 
لالنتفـــاع بهـــا تفاعـــالً واســـعا، فـــي وقـــت عبـــر 
فيـــه عدد مـــن النواب عن رفضهم الســـتحداث 
أي رســـوم جديـــدة من شـــأنها أن تضيـــف عبئا 
ماليا على المواطنيـــن، لقاء الخدمات المقدمة 
لهـــم، في ظل الظروف المعيشـــية الصعبة، في 
حيـــن تحاشـــى أعضـــاء بلديـــون التعليق حول 

الموضوع.
وشـــملت حزمـــة المبـــادرات المقترحـــة تنظيم 
وفرض رســـوم علـــى خدمات شـــفط البالعات، 
وتركيب مظالت الســـيارات، ودخول الحدائق 
والمتنزهـــات، ودراســـة طلبـــات بيـــع الطبقات، 
إضافـــة إلـــى ترخيـــص مركبـــات بيـــع األطعمة 

المتنقلة.
وفي تعليق لها على الخبر الذي نشـــرته “البالد” 
حول المقترحات؛ قالت وزارة شؤون البلديات 
والزراعـــة إن دراســـة تنظيم تركيـــب المظالت 
بمناطـــق المملكـــة يأتـــي مـــن منطلـــق حرصهـــا 
علـــى االلتزام باألنظمـــة والقوانين والمحافظة 
علـــى ســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن، وبنـــاء 
علـــى تلقيها بالغات وشـــكاوى مقدمة من قبل 
بشـــأن  الســـكنية  المناطـــق  األهالـــي وقاطنـــي 
المواقـــف  فـــي  المظـــالت  تركيـــب  عشـــوائية 
واألماكـــن العامة بمختلـــف المناطق في مملكة 

البحرين.
وأشـــارت إلى أن الوزارة حريصـــة على تنظيم 
تركيـــب المظـــالت بمـــا يحفـــظ حقـــوق قاطني 
المناطـــق ومرتـــادي الطريـــق العـــام، الفتة إلى 
أنه ال توجد أي رســـوم أو إيرادات محصلة من 

تركيب المظالت.
ولفتـــت إلى أنها تعمل على دراســـة اإلجراءات 
والبدائـــل المتاحة ضمـــن القوانين المعمول بها 
فـــي هذا الشـــأن، ووضع الحلـــول والمقترحات 
بالتشـــاور مـــع جميـــع األطـــراف ذات العالقـــة، 
وفـــق قانون إشـــغال الطرق العامـــة، وذلك من 

أجل الصالح العام.
باألنظمـــة  االلتـــزام  أهميـــة  الـــوزارة  وأكـــدت 
الخاصـــة  البلديـــة  واالشـــتراطات  والقوانيـــن 
بإشغال الطريق العام، إلى جانب االلتزام بإزالة 
المخالفـــات إن وجدت وتصحيح أوضاعها في 

أسرع وقت ممكن.

التسهيالت والمكتسبات

مـــن جهتـــه، أكد النائب هشـــام أحمد العشـــيري 
الموقـــف الثابـــت والدائـــم من رفـــض أي توجه 
لفرض رســـوم على المواطنيـــن إزاء الخدمات 
التـــي تقدمهـــا مؤسســـات الدولـــة لهم، الســـيما 
فيمـــا يتصـــل بالموضوعـــات الخدميـــة، إذ يعد 
حصـــول المواطنيـــن عليهـــا حقـــا طبيعيـــا، من 
دون المســـاس بجيوبهـــم علـــى أي نحـــو وفـــي 

كافة الظروف.
ونبـــه إلى أن المواطنين اليـــوم بحاجة لتقديم 
لهـــم،  والمكتســـبات  التســـهيالت  مـــن  المزيـــد 
وتخفيـــف األعباء المعيشـــية عنهـــم، والتفكير 
بصـــورة جديـــة فـــي دعـــم دخلهم بعد تحســـن 
أســـعار النفط، خاصة في ظل التضخم الكبير، 

التـــي تركتهـــا جائحـــة كورونـــا علـــى  واآلثـــار 
السوق.

وأكـــد العشـــيري أن أي مبادرات لفرض رســـوم 

إضافيـــة على المواطنين يعد أمرا غير مقبول، 
ومضاعفة لألعباء المعيشـــية على المواطنين، 
الوضـــع  علـــى  بالتضييـــق  ستتســـبب  والتـــي 

المعيشي للمواطنين وعوائلهم.

البيئة المهيئة

مـــن جهتـــه، رأى النائـــب محمـــد بوحمـــود أن 
عـــن  الناتجـــة  الصعبـــة  المعيشـــية  األوضـــاع 
تضخم األسعار وزيادة االلتزامات المالية على 
المواطنيـــن في ظـــل ثبات الرواتب، ال يســـمح 
بفـــرض المزيـــد من الرســـوم التي ســـتؤدي إلى 
إرهاق المواطنين واإلضرار بواقعهم المعيشي.

وذكـــر أن فـــرض رســـوم علـــى هـــذه الخدمات 
يتطلـــب وجـــود بيئـــة مهيئـــة لذلـــك مـــن حيث 
التكلفـــة  واعتـــدال  األجـــور  معـــدالت  ارتفـــاع 
المعيشـــية ومحدوديـــة الرســـوم وااللتزامـــات 

المالية الثابتة.
ولفـــت إلى أنـــه وخالل فترة رئاســـته للمجلس 
البلدي الشـــمالي سبق أن رفع المجلس مقترحا 
لتنظيـــم عمليـــة تركيـــب مظـــالت الســـيارات، 
بمـــا يراعي طبيعـــة الظروف المناخيـــة الحارة 
لمملكة البحرين، والحد من المخالفات في هذا 
المجال، إال أن رد الوزارة في حينه جاء رافضا 
للمقتـــرح باعتبـــار أن هذه األراضـــي حكومية، 
وترخيصهـــا لتركيـــب المظالت قد يســـاهم في 

وضع يد المواطن عليها.
ورأى بوحمـــود أن المواطـــن فـــي كل األحـــوال 
سيركن ســـيارته بجانب منزله مع المظلة ومن 
دونهـــا، وبالتالـــي فـــإن هـــذا الموقـــع لـــن يكون 

شاغرا في كلتا الحالتين.
وأشـــار إلى ما يتعلق بفرض رسوم على خدمة 
شـــفط البالعات إلى أن هذا المقترح سيتسبب 
فـــي اإلخـــالل بميزان العدالة فـــي الحقوق بين 
المواطنين، حيـــث ينتفع المواطنون في مكان 
مـــا بخدمـــة الصـــرف الصحـــي بشـــكل طبيعي، 
فيمـــا يتحمـــل آخـــر دفـــع رســـوم لشـــفط ميـــاه 
المجـــاري، ألن الدولة لم تقم بواجبها بتوصيله 

بشبكة الصرف الصحي.
وفـــي تعليقه على المقتـــرح طالب النائب خالد 
بوعنق في تغريدة له على “تويتر” بعدم فرض 
أي رســـوم على شـــفط ميـــاه الصـــرف الصحي 
للمناطـــق غير الموصلة بالشـــبكة، الســـيما وأن 
هـــذه المناطق تحملت جزءا من رســـوم تكلفة 
البنية التحتية، مؤكدا ضرورة مراعاة الظروف 
االقتصادية واالجتماعية التي ال تتحمل فرض 

المزيد من الرسوم.

“البلديات”: ال رسوم أو إيرادات محصلة من تركيب المظالت
دراسة اإلجراءات والبدائل المتاحة ووضع الحلول والمقترحات بالتشاور مع جميع األطراف

صهريج شفط مجاري

بيان المركز المالي
كما في 31 مارس 2022 )مدقق( 

31 مارس 312021 مارس 2022

الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك

إيداعات لدى بنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى 

مبالغ مستحقة من شركات المجموعة األخرى 

قروض وسلفيات

فوائد مستحقة القبض 

أوراق مالية استثمارية 

موجودات أخرى

6,151

7,497

150,944

257,842

817

67,475

3,222

15,057

9,498

63,685

595,804

10,928

129,801

1,410

493,948826,183مجموع الموجودات

أموال المكتب الرئيسي

حساب المكتب الرئيسي

خسائر متراكمة

احتياطيات

62,574

)32,492(

)7,851(

82,739

)48,440(

)5,995(

22,23128,304مجموع أموال المكتب الرئيسي

المطلوبات

ودائع من العمالء

مبالغ مستحقة لشركات المجموعة األخرى

قروض من بنوك

فوائد مستحقة الدفع 

مطلوبات أخرى

56,638

393,059

7,537

611

13,872

64,762

598,180

121,158

827

12,952

471,717797,879مجموع المطلوبات 

493,948826,183مجموع المطلوبات وأموال المكتب الرئيسي 

بيان التدفقات النقدية 
كما في 31 مارس 2022 )مدقق( 

31 مارس 312021 مارس 2022

)62,221()82,766(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

57,363166صافي النقد من األنشطة االستثمارية

28,27535,815صافي النقد من األنشطة التمويلية

)26,240(2,872صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

36,88663,126النقد وما في حكمه في بداية السنة 

39,75836,886النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

تم استخراج البيانات المذكورة أعاله من البيانات المالية آلي سي آي سي آي بنك المحدود – فرع البحرين، والتي تمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة والتي أبدى السادة إرنست ويونغ – الشرق األوسط عن رأي غير متحفظ بشأنها بتاريخ 30 يونيو 2022.
تم إعداد البيانات المالية بآالف الدوالرات األمريكية وتم تحويل المبالغ بآالف الدنانير البحرينية باستخدام سعر صرف قدره 0,377 دينار بحريني لكل دوالر أمريكي.

مالحظة: تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستثناء تأثير السياسية المحاسبية الحتساب مخصص انخفاض القيمة على القروض والسلفيات )المرحلة 3 أو تم شراؤها أو نشأتها بسبب انخفاض قيمة االئتمان( والتي تم احتسابها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو توجيهات بنك االحتياطي الهندي؛ أيهما أعلى.
عنوان البنك: آي سي آي سي آي بنك المحدود – فرع البحرين، منامة سنتر، مجمع 316، صندوق بريد رقم 1494، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 17576161 )973 +(. مركز خدمة العمالء: مجمع 340، طريق 4005، بناية 176، محل رقم 4، الجفير، مملكة البحرين. 

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 )مدقق(

31 مارس 312021 مارس 2022
7,46017,643دخل الفوائد

)16,915()8,441(مصروفات الفوائد
728)981(صافي )مصروفات( / دخل الفوائد

دخل الرسوم والعموالت
صافي دخل / )خسارة( المتاجرة

دخل أرباح أسهم
دخل آخر

1,139
682

1,321
8

1,086
)4,144(
345
-

)1,985(2,169مجموع الدخل / )الخسارة( التشغيلية
رواتب وتكاليف الموظفين األخرى

مصروفات عمومية وإدارية
)1,571(
)1,171(

)1,460(
)1,172(

)2,632()2,742(مجموع المصروفات التشغيلية
)4,617()573(الخسارة التشغيلية قبل مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 

)32,049()31,919(مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة )صافي(
)36,666()32,492(الخسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

التغيرات في التزامات المنافع المحددة
التغيرات في القيمة العادلة لسندات أسهم حقوق الملكية

29
)1,003(

57
11,441

البنود التي سيتم أو من الممكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
)497()882(التغيرات في القيمة العادلة للقروض والسلفيات 

11,001)1,856()الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة 
)25,665()34,348(مجموع الخسارة الشامل للسنة

بيان التغيرات في أموال المكتب الرئيسي
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 )مدقق(

حساب2022
المكتب الرئيسي

 خسائر 
متراكمة 

مجموع
االحتياطيات 

مجموع أموال
المكتب الرئيسي

28,304)5,995()48,440(82,739في 1 أبريل 2021
الخسارة للسنة

الخسارة الشاملة األخرى للسنة
-
-

)32,492(
-

-
)1,856(

)32,492(
)1,856(

)34,348()1,856()32,492(-مجموع الخسارة الشاملة للسنة

أموال إضافية مستلمة من المكتب الرئيسي خالل السنة 
خسائر تم تحميلها مقابل أموال المكتب الرئيسي

28,275
)48,440(

-
48,440

-
-

28,275
-

28,275-48,440)20,165(مجموع المعامالت مع المكتب الرئيسي

22,231)7,851()32,492(62,574في 31 مارس 2022

2021

18,154)16,996()102,254(137,404في 1 أبريل 2020
الخسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة
-
-

)36,666(
-

-
11,001

)36,666(
11,001

)25,665(11,001)36,666(-مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

أموال إضافية مستلمة من المكتب الرئيسي خالل السنة 
خسائر تم تحميلها مقابل أموال المكتب الرئيسي

35,815
)90,480(

-
90,480

-
-

35,815
-

35,815-90,480)54,665(مجموع المعامالت مع المكتب الرئيسي

28,304)5,995()48,440(82,739في 31 مارس 2021

تم استخراج البيانات المذكورة أعاله من البيانات المالية ألي سي أي سي أي بنك المحدود – فرع البحرين، والتي تمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة والتي أبدى السادة إرنست ويونغ – الشرق األوسط عن رأي غير متحفظ بشأنها بتاريخ 27 يونيو 2021.
تم إعداد البيانات المالية بآالف الدوالرات األمريكية وتم تحويل المبالغ بالدينار البحريني باستخدام سعر صرف قدره 0,377 دينار بحريني لكل دوالر أمريكي.

مالحظة: تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستثناء تأثير السياسية المحاسبية الحتساب مخصص انخفاض القيمة على القروض والسلفيات )المرحلة 3( والتي تم احتسابها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو توجيهات بنك االحتياطي الهندي؛ أيهما أعلى.
عنوان البنك: أي سي أي سي أي بنك المحدود – فرع البحرين، منامة سنتر، مجمع 316، صندوق بريد رقم 1494، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 17576161 )973+(. مركز خدمة العمالء: مجمع 340، طريق 4005، بناية 176، محل رقم 4، الجفير، مملكة البحرين. 

بيان املركز املايل

كما يف 31 مار�س 2021 )مدقق(                                                            

بيان الربح اأو اخل�شارة والدخل ال�شامل الآخر

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2021 )مدقق(                                             

بيان التغريات يف اأموال املكتب الرئي�شي

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2021 )مدقق(                                             

بيان التدفقات النقدية 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2021 )مدقق(                            

31 مارس 312020 مارس 2021
الموجودات

15,0574,521نقد وأرصدة لدى بنوك
-9,498 إيداعات لدى بنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى

63,685296,061 مبالغ مستحقة من شركات المجموعة األخرى
595,804513,030قروض وسلفيات

10,9287,653فوائد مستحقة القبض 
129,801118,140أوراق مالية استثمارية 

1,4105,251موجودات أخرى
826,183944,656مجموع الموجودات

أموال المكتب الرئيسي 
82,739137,404حساب المكتب الرئيسي

)102,254()48,440(خسائر متراكمة
)16,996()5,995(احتياطيات

28,30418,154مجموع أموال المكتب الرئيسي

المطلوبات
64,76239,115ودائع من العمالء

11,280-ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
598,180729,554مبالغ مستحقة لشركات المجموعة األخرى

121,158141,662قروض من بنوك
8272,621فوائد مستحقة الدفع 

12,9522,270مطلوبات أخرى

797,879926,502مجموع المطلوبات 
826,183944,656مجموع المطلوبات وأموال المكتب الرئيسي 

31 مارس 312020 مارس 2021
17,64343,167إيرادات الفوائد

)45,363()16,915(مصروفات الفوائد
)2,196(728صافي إيرادات / )مصروفات( الفوائد

1,0862,764إيرادات الرسوم والعموالت
3,793)4,144(صافي )خسائر( / إيرادات المتاجرة

3452,516إيرادات أرباح أسهم
)14(-إيرادات / )خسائر( أخرى

6,863)1,985(مجموع )الخسائر( / اإليرادات التشغيلية
)1,492()1,460(رواتب وتكاليف الموظفين األخرى

)1,275()1,172(مصروفات عمومية وإدارية
)2,767()2,632(مجموع المصروفات التشغيلية

4,096)4,617()الخسائر( / األرباح التشغيلية قبل مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
)15,810()32,049(مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة )صافي(

)11,714()36,666(الخسارة للسنة 
الدخل الشامل اآلخر

البنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
5710التغيرات في التزامات المنافع المحددة

)34,795(11,441التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم حقوق الملكية
البنود التي تم أو سيتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

206)497(التغيرات في القيمة العادلة للقروض ولسلفيات 
)34,579(11,001الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة 

)46,293()25,665(مجموع الخسارة الشامل للسنة 

مجموع أموال مجموع حساب خسائر 
المكتب 
الرئيسي

االحتياطيات  متراكمة  المكتب 
الرئيسي

2021

18,154 )16,996( )102,254( 137,404 في 1 أبريل 2020
)36,666( - )36,666( - الخسارة للسنة
11,001 11,001 - - الدخل الشامل اآلخر للسنة

)25,665( 11,001 )36,666( - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة
35,815 - - 35,815 أموال إضافية مستلمة من المكتب الرئيسي خالل السنة 

- - 90,480 )90,480( خسائر تم تحميلها مقابل أموال المكتب الرئيسي
35,815 - 90,480 )54,665( مجموع المعامالت مع المكتب الرئيسي
28,304 )5,995( )48,440( 82,739 في 31 مارس 2021

2020
45,597 17,583 )90,540( 118,554 في 1 أبريل 2019

)11,714( - )11,714( - الخسارة للسنة
)34,579( )34,579( - - الخسارة الشاملة األخرى للسنة
)46,293( )34,579( )11,714( - مجموع الخسارة الشاملة للسنة
18,850 - - 18,850 أموال إضافية مستلمة من المكتب الرئيسي خالل السنة 
18,154 )16,996( )102,254( 137,404 في 31 مارس 2020

31 مارس 2020 31 مارس 2021

)159,272( )62,221( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

)4,717( 166 صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)21,267( 35,815 صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)185,256( )26,240( صافي النقص في النقد وما في حكمه

248,382 63,126 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

63,126 36,886 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
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الوزارة لم تستجب 
سابقا لمقترح تنظيم 

المظالت

بوحمود:

بالغات وشكاوى من األهالي 
بشأن عشوائية تركيب المظالت

البلديات:

المواطنون بحاجة 
للمزيد من التسهيالت 

والمكتسبات

العشيري: 
المناطق غير الموصلة بشبكة 

المجاري دفعت نصيبها من 
رسوم “البنية التحتية”

بوعنق:



منال الشيخ

محاضرة عن “الضبطية القضائية 
في الجرائم االنتخابية”

ضمن البرنامج التدريبي لالنتخابات النيابية 
والبلديـــة للعـــام 2022 الـــذي تنظمـــه النيابـــة 
العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية 
والقانونيـــة، انطلقـــت صباح أمـــس محاضرة 
“الضبطيـــة القضائية في الجرائم االنتخابية” 
والتي اســـتهدفت منتســـبي مديرية شـــرطة 
محافظـــة المحـــرق. وتأتـــي هـــذه المحاضرة 
عمـــل  وورش  محاضـــرات  سلســـلة  ضمـــن 

توعوية للمشاركين في العملية االنتخابية.
وتناولـــت المحاضـــرة التـــي قدمهـــا كل مـــن 
رئيس النيابة عدنان الوداعي، ووكيل النيابة 
همام بوصيبع، موضـــوع الجرائم االنتخابية 

حيـــث ناقشـــت إجـــراءات الضبـــط القضائي 
المحاضـــر  إعـــداد  عـــن  فضـــالً  والتصـــرف، 

الالزمة.
يذكـــر أن النيابـــة العامـــة انطالقا مـــن دورها 
التوعوي ومســـاهمتها في مكافحـــة الجرائم 
االنتخابية؛ كانت قد أطلقت برنامجًا تدريبيا 
منـــذ بدايـــة يونيو الجـــاري لمأمـــوري الضبط 
القضائـــي المعنيين والمشـــاركين في العملية 
االنتخابية النتخابات مملكة البحرين النيابية 
والبلديـــة 2022. كمـــا وتنظـــم النيابـــة العامة 
حملة توعوية واســـعة على وسائل التواصل 
االجتماعـــي للتوعيـــة بالجريمـــة االنتخابيـــة 

تستمر حتى نهاية العملية االنتخابية. 

المنامة - النيابة العامة

تحت رعاية رئيســـي مجلســـي الشـــورى 
األمانتيـــن  مـــن  وبتنظيـــم  والنـــواب، 
عبـــر  أقيمـــت  بالمجلســـين،  العامتيـــن 
االتصال المرئي ندوة بعنوان “البرلمانات 
مـــع  تزامًنـــا  المجتمعيـــة”،  والشـــراكة 
االحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني، 

الذي يصادف 30 يونيو كل عام. 
وتضمنـــت النـــدوة عـــدًدا مـــن الكلمـــات 

والمشاركات. 
وأكـــد وزيـــر التنمية االجتماعية أســـامة 
للشـــباب  يكـــون  أن  أهميـــة  العصفـــور 
البحرينـــي حضور فاعل في عملية صنع 
القـــرار، وذلك لمواجهـــة التحديات التي 

قد تطرأ على المجتمع الدولي.
وأشـــار فـــي كلمتـــه إلـــى أبـــرز مجـــاالت 
تنفذهـــا  التـــي  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
مـــع  المشـــتركة  الـــوزارة، ومنهـــا اإلدارة 
للبرامـــج  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 
والتأهيليـــة  الرعائيـــة  والمشـــروعاته 
والتدريبية المعنية بشـــؤون األشـــخاص 
واألطفـــال  والمســـنين  العزيمـــة  ذوي 
إلـــى  والتشـــرد،  التســـول  ومكافحـــة 
جانب البرامـــج والمشـــروعات التنموية 

المجتمـــع  تنميـــة  بشـــؤون  المختصـــة 
واالرتقاء بمســـتوى أفراده، بما في ذلك 
برامج األســـر المنتجة وبرامج اإلرشـــاد 
والتوجيه األسري والتوعية المجتمعية.
 وتطـــّرق وزيـــر التنميـــة االجتماعية في 
كلمتـــه إلى التجارب الناجحة في برامج 
الشراكة المجتمعية مع المنظمات األهلية 
تعنـــى  والتـــي  والحقوقيـــة،  الشـــبابية 
بإعـــداد جيـــل واع بالعمـــل الديمقراطي 
البرلمانـــي، وأيًضـــا إعداد طاقـــات قادرة 
علـــى التفاعـــل مـــع النشـــاط البرلمانـــي، 
الفًتـــا أن الجمعيات الشـــبابية المســـجلة 
تحت مظلـــة وزارة التنميـــة االجتماعية 
قدمـــت العديـــد من البرامـــج والفعاليات 
الناجحة في مجال الشـــراكة المجتمعية 
مع غرفتي المجلـــس الوطني، ومن أبرز 
هـــذه التجـــارب مبـــادرة جمعيـــة الريادة 
البرلمانـــي”،  “الشـــاب  بعنـــوان  الشـــبابية 
والتـــي اســـتمرت لخمـــس ســـنوات على 
التوالـــي بهـــدف بنـــاء القـــدرات القيادية 
وتمكيـــن الشـــباب البحرينـــي مـــن خالل 
الكشـــف عن المواهب المحلية ورعايتها 

إلعداد قادة الغد.

كلمة الدوسري وقمبر

مـــن جهته، أشـــار صبـــاح الدوســـري عضو 
لجنـــة الخدمـــات بمجلـــس الشـــورى إلـــى 
حـــرص مجلـــس الشـــورى المســـتمر علـــى 
التواصـــل مع مؤسســـات المجتمع المدني 
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى مرئياتهـــا فـــي 
العديـــد من التشـــريعات المنظورة، ســـواء 
المراسيم بقوانين أو المشروعات بقوانين 
أو االقتراحات بقوانيـــن، موضًحا انطالق 
ذلـــك من الحرص المســـتمر لـــدى المجلس 
في اســـتطالع مختلـــف المواقف من أجل 
بلورة الموقف التشـــريعي المناسب، حيث 
ينشـــد الجميـــع تحقيـــق المصلحـــة العامة 

فيما يتخذه من قرار.
 بـــدوره، أكد النائب عمـــار قمبر أن مجلس 
جـــدي  بشـــكل  الشـــراكة  المـــس  النـــواب 
وكجـــزء ال يتجزأ من ســـلطته التشـــريعية 
ومن منظومـــة المملكة ومؤسســـاتها، منذ 
بدايـــة انعقـــاد أعماله البرلمانيـــة منذ العام 
2002 عبر ممارسة االختصاصات المنوطة 
بـــه، وحتـــى الوقـــت الراهـــن فـــي الحفاظ 
على مصالحـــه ومقدراته، بجهـــود حثيثة 
مســـتمرة بتعـــاون تكاملي وتنســـيقي بين 

أعضـــاء ســـلطته التشـــريعية، وما تحرص 
عليـــه المؤسســـة التشـــريعية بغرفتيها مع 
وأفـــراد  التنفيذيـــة ومؤسســـات  الســـلطة 
الزاويـــة  حجـــر  يشـــكل  الـــذي  المجتمـــع 
والرؤية الثاقبة الداعمة للعمل التشـــريعي 

والرقابي في مملكة البحرين.

كلمة مؤسسة الحقوق

من جهتها، بينت عضو المفوضية ورئيس 
لجنة الحقـــوق والحريات العامـــة باللجنة 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان فوزية الصالح، 
المســـتوى  علـــى  نجحـــت  البحريـــن  أن 
دعائـــم  إرســـاء  فـــي  والدولـــي  المحلـــي 
الديمقراطيـــة والشـــفافية خصوصـــا فـــي 
ظـــل ما يشـــهده العالم مـــن تحديات ألقت 
بظاللهـــا على جميـــع القطاعات، والبحرين 
قدمـــت نموذًجـــا رائًدا في تجســـيد العمل 

الديمقراطـــي المشـــترك مـــن خـــالل دعـــم 
جميـــع الجهـــود الوطنية لتشـــجيع الجميع 
في المشـــاركة فـــي صنع القرار وتأســـيس 
فـــي  والترشـــح  االنتخـــاب  فـــي  الحـــق 
انتخابـــات نزيهة وعادلـــة تحقيقا ألهداف 
التنميـــة المســـتدامة والتـــي تركـــز على أال 

يتخلف أحد عن الركب.

كلمة وزارة الداخلية 

إلـــى ذلـــك، شـــّدد الرائـــد محمـــد الهرمـــي 
الشـــراكة  أن  علـــى  الداخليـــة،  مـــن وزارة 
المجتمعيـــة أصبحـــت ثقافـــة وســـمة مـــن 
ســـمات المملكة في كل مؤسســـاتها وذلك 
الســـامي  النهـــج  مـــن  وتأسيًســـا  انطالًقـــا 
لصاحـــب الجاللة الملـــك المعظم، واهتمام 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.

مـــن  الداخليـــة  وزارة  أن  الهرمـــي  وبيـــن 
أوائـــل الوزارات والمؤسســـات التي آمنت 
بالشـــراكة المجتمعيـــة، بدايـــة من إنشـــاء 
شـــرطة المجتمـــع، ووصـــواًل إلـــى برامـــج 
العقوبـــات البديلـــة والســـجون المفتوحة، 
بفضل جهود وزير الداخلية، ســـعًيا لرفعة 
المجتمع وتعزيـــز روح المواطنة الصادقة 
واالنتمـــاء لهـــذا الوطـــن الغالـــي، موضًحـــا 
الحكومـــة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  أن 
فـــي  خصوصـــا  التشـــريعية  والســـلطة 
الجانب التشـــريعي، أصبح بـــارًزا وخاصة 
المشـــروعات المتعلقة بالنشء والشـــباب، 
معتبـــًرا أنـــه في ظـــل الفضـــاء اإللكتروني 
المفتـــوح والـــذي أصبـــح واقًعـــا ملموًســـا 
البـــد من تناول التشـــريعات لـــه، ما يحمي 
تلـــك الفئـــة والمجتمع من تلـــك التحديات 
التـــي تواجهه من خـــالل تفعيل الشـــراكة 

المجتمعية.

القضيبية - مجلس النواب

وزير التنمية: مبادرة “الشاب البرلماني” استمرت 5 سنوات على التوالي إلعداد قادة الغد
“الداخلية”: الفضاء اإللكتروني المفتوح يتطلب تشريعات وشراكة مجتمعية لحماية النشء

المشاركون بالفعالية

جانب من المشاركين بالفعاليةوزير التنمية االجتماعية

أعلـــن الموظف بـــوزارة التربية والتعليم 
ســـيد حســـن ياســـين العلـــوي البالـــغ من 
العمـــر 45 عاًما عـــن رغبته في الترشـــح 
بالدائـــرة  المقبلـــة  البلديـــة  باالنتخابـــات 
بغيـــة  الشـــمالية  بالمحافظـــة  الســـابعة 
“خدمـــة المجتمع وإحـــداث التغيير نحو 
األفضـــل”، وذلـــك علـــى حـــد تعبيـــره في 

حديث إلى “البالد”.
يذكـــر أن الدائـــرة يشـــغل مقعدهـــا حالًيا 
العضو البلدي زينة جاســـم التي أحرزت 
فـــي االنتخابـــات الماضيـــة، 1448 صوًتا 
مقابـــل 1317 صوًتـــا لصالـــح علي صالح 

الذي كان معها على خط المنافسة.
بالمحافظـــة  الســـابعة  الدائـــرة  وتغطـــي 

الشمالية المجمعات السكنية التالية: 
 ،577 ،575 ،571 ،551 ،549 ،547 ،545( 
 ،762 ،760 ،758 ،756 ،754 ،752 ،579

1012، 1014، 1019، 1022(، وتحديـــًدا 
في القرية، غرب الجنبية، بوري والهملة.
علًمـــا أن الدائـــرة ترشـــح فيهـــا بالوقـــت 
الحالـــي كلٌّ مـــن: علي العريبـــي، افتخار 
الحجيـــري، رائدة األعمال إســـراء أحمد، 
رائـــد األعمال زكريـــا الخبـــاز، إلى جانب 

العلوي.

“التغيير لألفضل” هدفه الرئيس

موظف بـ “التربية” يترشح بدائرة بوري

سيد حسن العلوي

المنامة - وزارة الخارجية

أشـــاد وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، بجهود السلطة التشريعية 
والنـــواب،  الشـــورى  بمجلســـيها 
الحيـــاة  إثـــراء  فـــي  ودورهـــا 
البرلمانـــي  والعمـــل  الديمقراطيـــة 
الفاعلـــة  ومشـــاركتها  المســـؤول، 
فـــي المحافل اإلقليميـــة والدولية، 
فـــي  مضيئـــة  عالمـــة  باعتبارهـــا 
المســـيرة التنموية الشـــاملة لعاهل 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم  البـــالد 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
فـــي  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأعـــرب 
الدولـــي  اليـــوم  بمناســـبة  تصريـــح 
الـــذي يصـــادف  البرلمانـــي،  للعمـــل 
30 يونيـــو بموجـــب قـــرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة رقم 278/ 72 
عـــن   ،2018 مايـــو  فـــي  الصـــادر 
اعتزازه بالشراكة البّناءة بين وزارة 

التشـــريعية،  والســـلطة  الخارجيـــة 
الدبلوماســـي  الحـــراك  فـــي تعزيـــز 
الفعـــال، ودعم المبـــادرات الوطنية 
والجهـــود الدولية في إرســـاء قيم 

المحبة والتسامح والسالم.
وثّمـــن حـــرص الحكومـــة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، ودعمها 
الالمحدود للتعاون بين السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية، ومســـاندة 
فـــي  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 
التشـــريعية  صالحياتهمـــا  تأديـــة 
والرقابيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك دراســـة 
والمعاهـــدات  االتفاقيـــات  وإقـــرار 
الدبلوماســـية  وإثـــراء  الدوليـــة، 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  البرلمانيـــة، 
البحريـــن،  لمملكـــة  الحيويـــة 

مصالـــح  رعايـــة  فـــي  وتطلعاتهـــا 
األمـــن  واســـتدامة  المواطنيـــن 

والرخاء والتنمية.
وتوجـــه وزيـــر الخارجيـــة رئيـــس 
اللجنـــة التنســـيقية العليـــا لحقوق 
اإلنســـان، بتحية شـــكر وتقدير إلى 
مجلسي الشـــورى والنواب وجميع 
أعضاء المجلســـين علـــى تعاونهما 
في إعداد الخطة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان )2022 - 2026(، ومتابعة 
تعزيـــز  يســـتهدف  بمـــا  تنفيذهـــا 
والمجتمـــع  الديمقراطـــي  العمـــل 
المدني وبناء قدرات المترشـــحين 
خصوصـــا  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
مـــن الشـــباب، مـــن أجـــل تحســـين 
جـــودة العمـــل البرلمانـــي، والعمـــل 
المشـــترك في تحديث التشريعات 
المعـــززة  الوطنيـــة  والسياســـات 

لحقـــوق اإلنســـان، بمـــا يتوافق مع 
المواثيق الحقوقية الدولية.

فـــي  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأعـــرب 
اليـــوم  بمناســـبة  ختـــام تصريحـــه 
عـــن  البرلمانـــي،  للعمـــل  الدولـــي 
فخره واعتزازه بما تشـــهده مملكة 
البحرين مـــن إنجازات ديمقراطية 
انطالقـــة  منـــذ  رائـــدة  وبرلمانيـــة 
واإلصالحيـــة  التنمويـــة  المســـيرة 
لصاحـــب  والمســـتدامة  الشـــاملة 
بدعـــم  الُمعظـــم،  الملـــك  الجاللـــة 
مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
والتـــي عززت من حمايـــة الحقوق 
والحريات واســـتقاللية الســـلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
وتعاونهـــا فـــي ظـــل دولـــة القانون 

والمؤسسات الدستورية.

من أجل تحسين جودة العمل البرلماني... وزير الخارجية:

بناء قدرات المترشحين الشباب لالنتخابات النيابية
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لمنتسبي مديرية شرطة “المحرق”



نفذت اإلدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية 
تحت شـــعار “السالمة في المركبات” شملت جميع 

محافظات المملكة.
وتهدف الحملة إلى تعزيز مفهوم الســـالمة العامة 
لـــدى الســـواق، وتوعويتهـــم وتذكيرهـــم بأهميـــة 
إجراء الفحص الـــدوري للمركبة، باإلضافة لتوزيع 

كتيبات ومطويات على السواق.
وحثت اإلدارة العامة للدفاع المدني السواق على 
ضـــرورة اتباع إجراءات الســـالمة في حال وقوع 
حـــوادث الحريق، أو تعرض المركبـــة إلى أي خلل 
أثنـــاء القيـــادة، واتبـــاع إجراءات الســـالمة، وذلك 
بالقيـــام بإيقـــاف المركبـــة على جانـــب الطريق بما 
ال يتعـــارض مـــع حركـــة المـــرور، وإطفـــاء المركبة 
الحريـــق  طفايـــة  واســـتخدام  منهـــا،  والخـــروج 
وتوجيههـــا إلـــى مكان الحريق، وعـــدم فتح غطاء 

المركبة بشكل كامل تحاشيًا لإلصابة بالحروق.

المنامة - وزارة الداخلية

الدفاع المدني للسواق: ال تعطلوا السير أثناء توقف المركبة

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

عقد مركز تدريب الشـــرطة النسائية 
باإلدارة العامة للشرطة النسائية في 
قاعـــة التدريب التابعة للمركز ورشـــة 
الســـعادة”،  “مفاتيـــح  بعنـــوان  عمـــل 
خالل الفترة مـــن 27 لغاية 30 يونيو 
الجاري، بمشـــاركة عدد من منتسبات 
ومنتســـبات  النســـائية،  الشـــرطة 

مختلف إدارات وزارة الداخلية.

وهدفت الورشـــة التي قدمتها مدربة 
الحيـــاة  وجـــودة  الذاتـــي  التطويـــر 
نســـيم عبداللطيـــف إلى زيـــادة وعي 
أفراد المجتمع للوصـــول إلى الصحة 
النفســـية والســـعادة، واالرتقـــاء بهـــم 
وإصـــالح  تجـــاوز  قادريـــن  ليكونـــوا 
المشـــاكل والعقبـــات والمضـــي نحـــو 

تحقيق أهدافهم.

مركـــز  رئيـــس  أكـــدت  جانبهـــا،  مـــن 
المقـــدم  النســـائية  الشـــرطة  تدريـــب 
ركـــن عاليـــة عبـــدهللا أن المركز يولي 
اهتمامـــا كبيرًا على الكوادر البشـــرية 
النسائية في وزارة الداخلية والسعي 
لتطويـــر أنمـــاط تفكيرهـــم وذواتهـــم 
ليكونـــوا قادريـــن علـــى االبـــداع فـــي 

مجاالت عملهم.

نفـــذت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل ممثلة 
بقطاع الضبط القانوني حملة تفتيشـــية 
مشـــتركة وذلـــك بالتعـــاون مـــع شـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة بوزارة 
الداخليـــة، ومديريـــة شـــرطة محافظـــة 
الجنوبية شـــملت عدًدا من مواقع العمل 

في المحافظة. 
وأســـفرت الحملـــة عـــن ضبـــط عـــدد من 
المخالفـــات التـــي تتعلق بأحـــكام قانون 
هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة 
بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال 
المخالفيـــن لألنظمة والقوانيـــن، واتخاذ 

اإلجراءات القانونية بشأنها. 
علـــى  حرصهـــا  إلـــى  الهيئـــة  ولفتـــت 
مـــع  المشـــتركة  الحمـــالت  اســـتمرارية 

مختلف الجهـــات الحكومية طوال العام 
وفـــي مختلف محافظات المملكة، وذلك 
إيماًنـــا منهـــا بمبدأ التكامـــل بين مختلف 
بيئـــة  لتطويـــر  العالقـــة  ذات  الجهـــات 
العمـــل والتصـــدي لـــكل الممارســـات غير 
القانونيـــة التـــي من شـــأنها أن تؤثر على 
تنافســـية وعدالة ومرونة ســـوق العمل، 
عالوة على تأثيراتها السلبية على األمن 

االجتماعي.
وأكـــدت الهيئة أهميـــة دور المجتمع في 
دعـــم جهـــود الجهـــات الحكوميـــة التـــي 
ا  تســـعى للمحافظة علـــى المجتمـــع أمنيًّ
ا، داعية  ـــا واقتصاديًّ ـــا وصحيًّ واجتماعيًّ
الجمهور لإلبالغ عن أية شـــكاوى تتعلق 
بمخالفـــات ســـوق العمـــل والعمالـــة غيـــر 

النظامية.

ضبط مخالفين لقانون اإلقامة في “الجنوبية”تدريب الشرطيات على الوصول لـ “مفاتيح السعادة”
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
 شركة أدكس اإلعالمية ش.م.ب)مقفلة(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد حمد عبيد راشد عبيد الشامسي باعتباره المصفي القانوني لشركة أدكس 
اإلعالمية ش.م.ب)مقفلة(، والمسجلة بموجب القيد رقم 60781، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001. 

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 ) CR2022- 86918( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : فاطمه محمد علي البوفالسه

االسم التجاري الحالي : صالون بلومز لالظافر
االســـــم التجـــاري الجديد : صالون بلومز

قيد رقم : 88321-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سعوديغريت كونتراكتينغ اند تريدينغ ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة باعتبارهم المصفي القانوني 
بموجب  والمسجلة   ، ذ.م.م  تريدينغ  اند  كونتراكتينغ  سعوديغريت  لشركة 
تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  128689 رقم   القيد 

اختياريةوشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة
مجموعة فيصل عبدهللا محمد سوار ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مجموعة 
فيصل عبدهللا محمدسوار ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم   51395   طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم   3   من:
خياطه المنطقه الشماليه النسائية ذ.م.م

  .LNORTHEN AREA LADIES TAILORING W.L  
الى:خياطه المنطقه الشماليه ذ.م.م

  .LNORTHEN AREA TAILORING W.L  
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدةخمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان وتحويل قيد المٔوسسة الفردية )مٔوسسة كايزن لتجارة العامة( 
إلى )شركة ذات مسٔيولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك 
المٔوسسة الفردية المسماة )مٔوسسة كايزن لتجارة العامة( والمملوكة للسيد/ 
)محمد سلمان عبدهللا علي حسين( والمسجلة بموجب القيد رقم )2-89905(، 
بطلب تحويل قيد المٔوسسة الفردية المذكور إلى )شركة ذات مسٔيولية محدودة( 
برٔاسمال وقدره )500 خمسمائة( دينار بحريني، وذلك بكافة ٔاصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري.

التاريخ: 2022/6/26
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
) CR2022- 96590( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : سلمان زهير علي  محمد احمد سلمان

االسم التجاري الحالي : مقهى البليارد
االســـــم التجـــاري الجديد : مقهى المجلس

قيد رقم : 128620-2

التاريخ: 2022/6/30
 ) CR2022- 97980( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجــــــاري

المحل  تحويل  بطلب  ناصر  مكي  حسن  مريم  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي إلى عبدهللا عبدهللا محمد ابراهيم عبدهللا

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: مطعم أوه يا مال
رقم القيد: 133432-1



المستأجرين
شـايل همـ

متخصصون في ادارة وتأجير مختلف العقارات بواسطة فريق عمل خبير 
وكفوء يمتلك الخبرات العملية والكفاءات العلمية والشهادات االحترافية 
فـي هـذا المجـال، وبسـبب حاجة العـمالء الـى خدمة متخصصة فـي إدارة 
األمالك، فقـد أوجدنـا إلنفسـنا مـكان لتلبيـة حاجتهـم فـي إدارة أمالكهـم 

العقارية.

إلدارة وتطوير الممتــــلكات
�������������������������grnata

www.grnata .com

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

66622125
محمد النجــــار

36600646 
عالء فهمي

33545409
يســـرى سعيدي

36755552
علـــي حميـــد

36184000
بــــاراث

 37111554 
سيد طه حميد

37335533
أحمـــد جمعة

37355355
محمـــد الشيخ

��������
39696598 أ. مهـدي حبيـــل مـديــر الفــرع/

لمـــاذا
غرنــاطة؟

نظام إلكتروني
أنظمة إلكترونية في متابعة 

العقارات والمستأجرين ، تعزز 
العمل اإلداري في أسرع وقت 

وأقل جهد.

تقارير  دوريــة
تصدر مختلف التقارير المالية 
والفنية بشكل دوري ومنتظم  

إلى جميع العمالء بشكل 
دقيق وسريع.

خدمات ذات جودة عالية
خدمات ذات جودة عالیة ضمن 

فریق عمل متخصص 
واحترافي وغيرها.

فـــرع  السيف
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Vacancies Available
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 

Intercol Electro-Mechanical Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727600  or  Personnel@intercol.com 

MOON PLAZA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 39001283  or  SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

ASHA’S SWEETS & NAMKEEN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17200091  or  SANDEEP16JUNE85@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TOWER-CRANE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33572333  or  hanan@ALHELLI.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ARAB POULTRY & LIVE- STOCK CO. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39691654  or  arabpoul@hotmail.com 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLES DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  GHULAM.ABBAS@ALTRAD.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 

BDO Specialized Partnership 

has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

BAHRAIN RUSTPROOFING CO. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17785001  or  dhiraj@brupco.com 

THE FOOD SUPPLY CO. LTD. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17672837  or  FOOSCO@BATELCO.COM.BH 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

ALNEAIM GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34113488  or  jassimpalace@yahoo.com 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

AL BASHEER GOLDSMITH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38802288  or  AMR.AFR@HOTMAIL.COM 

NEW YEAR ELECTRICAL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39463398  or  ETIDAL@INFO.GOV.BH 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

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 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

ALABRIQ SANDWICH & GRILL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400233  or  AHMEDJUMA51@GMAIL.COM 

ABNICON FOOD & CONSUMABLE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39417170  or  FIFA4787@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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 

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

  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

  FITTER 

 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 

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 

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 

SEA ROCK RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17293002  or  salmansooffy@yahoo.com 

Manama Packaging Industry W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

NOOR ALZAHRAA MARKET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 77005521  or  nooralzahraamarket_123@yahoo.com 

ALI EBRAHIM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36131344  or  aliebrahimconstruction@gmail.com 

F 16 SCRAP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17325594  or  f16scrab@yahoo.com 

ALSHAYA TRADING COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

CONVERGE GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33721349  or  TAZFORCARRACING@GMAIL.COM 

EY Consulting W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17535455  or  sara.ebrahim@bh.ey.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN POLYMERS FACTORY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786348  or  bpolymer@batelco.com.bh 

Bahrain Polymers & Steel Factory W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786348  or  BPOLYMER@BATELCO.COM.BH 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

MADAR BAHRAIN BUILDING MAINTENANCE B S C . CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17874704  or  MOHAMMAD.MADI@MADAR.COM 

ALMODEER RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 39993770  or  FMS12121@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

SONDUS A/C AND REFRIGERATION REPAIRS WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33688585  or  SONDUSAC19@GMAIL.COM 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

YOR MOTOR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17556446  or  YOR_MOTOR@OUTLOOK.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 

GULF TECHNICAL SERVICES - TOOLTEK - W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

HOMELAND PEARL BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17596296  or  HOMELAND22@HOTMAIL.COM 

CONTROL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39944811  or  CONTROLAC.CONTRACTING@GMAIL.COM 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

LE MERIAM INTERIORS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39467725  or  LEMERIAM@BATELCO.COM.BH 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.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 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  admin@alezzco.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 

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 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

JABOR HASAN M. ALNOAIMI / GHAZWAT TAH-2437 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36653616  or  GABR200055@GMAIL.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

UNICORP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

NOR ALTABAANA COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39457163  or  HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

DAR MASAA SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37371334  or  BATOOL313@GMAIL.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 

TOHAME WROOGHT IRON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39642299  or  TOHAME9522@YAHOO.COM 

GHUSOON SPA BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17466434  or  YERASHID@YAHOO.COM 

JENAN BUILDING MATERIALS EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17280180  or  BASHEERJINAN56@GMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33378673  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

MATHA MIDDLE EAST ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17877641  or  acc.matha@gmail.com 

TREND BUILDING CONSTRCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 13643837  or  SSULTAN973@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 

Ser huwa trading est 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33159470  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.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 

KARAK CAPITAL CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

Spider speed for Polishing and cleaning cars 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39224004  or  WALDALHELLI@GMAIL.COM 

BO KHALIL CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 33831353  or  aalmaaraj@gmail.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

TIX MOTOR CYCLES AND SPUR PARTS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35346202  or  fadhelsalman@hotmail.com 

R.M.E BAHRAIN LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39996240  or  MUSTAFA.ADIL@LSEG.COM 

Farsana Construction S P C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

SADAD PIPES TRADING AND SANITARY WARE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33115088  or  SADAD.PIPES-SPT-@HOTMAIL.COM- 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17246616  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 

has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR (QUANTITY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17588796  or  ali.qattan@AECOM.COM 

LUCKY STAR SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39267627  or  GOPALSAIN@YAHOO.COM 

ELYA LAND CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17131343  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASPHALT-PAVING-MACHINE OPERATOR (ROADS) 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

TECH MAHINDRA -BAHRAIN- LTD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact

 17214490  or  yousif.janahi@hotmail.com 

Ayut Restaurant and Coffee-Shop Management Co w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39653430  or  MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM  
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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 

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 

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 

AL AALI GATE GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 37777701  or  HUSSAIN@ENERGYCENTRALCO.COM 

AL HINDAM GENTS TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33261002  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM 

BANSRIAN FRUITS AND VEGETABLE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33404260  or  MOHSEANABALI70@GMAIL.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MEDICAL LABORATORY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

ZENAT LYN ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17764909  or  ASKARALI0502013@GMAIL.COM 

AL MUFEED LOW POWER SERVICES COMPANY AMPS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735952  or  JAI@AMPS-BAHRAIN.COM 

ELIAS STAR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 32133133  or  AL_MATOOQ@HOTMAIL.COM 

ALKHATOON FASHIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  RAJA_ADEL@HOTMAIL.COM 

B2B TRADING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 0  or  NAVEEDTANOLI94@GMAIL.COM 

MARAMI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39404411  or  malbaharna@gmail.com 

FRESH CUTS GENTS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17596593  or  S.KADHEM@GMAIL.COM 

EXCEED IT SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17382000  or  hr@exceedgulf.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

CHOCOLATE AND CO COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17491350  or  choc.and.co@gmail.com 

GHAZI  KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

SUPER GATE MAINTENANCE  AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36006364  or  HU33SSAIN@YAHOO.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

MAITHAM ELECTRICAL CONTRACTING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39007929  or  JEGATHISHBAH@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 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

DOME CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

SAMA ALDERA FOR REAL ESTATE & CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17739536  or  jalaskari13@gmail.com 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

FARIS ALKHALEEJ TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33858115  or  NADIA94BH@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogulf.com 

ALMOND CAKES 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33239096  or  ALMOND_BH@OUTLOOK.COM 

BUSAITEEN HORSE RIDING SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 33436066  or  NATIONALELEVATORS.BH@GMAIL.COM 

Amo abu rageb cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36255252  or  N0O0RA.89@HOTMAIL.COM 

Khodmooni bakery 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.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 

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

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  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 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

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 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

ALAMADI AUTO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17415191  or  ebahim.amadi@yahoo.com 

FUDDRUCKERS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

FUDDRUCKERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

SULTANAH VEGETABLES AND FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39899385  or  HBKHAN.55@GMAIL.COM 

SSP BAHRAIN WLL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

Kitchen For Life W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701511  or  UM0099@GMAIL.COM 

Anus contracting co.w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33311986  or  M.ANUSCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ALHARAM PRINTING HOUSE 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39944530  or  LIYAKATHKHAN.MKM@GMAIL.COM 

AL MINAR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36651823  or  EBRAHIMMASUD90@GMAIL.COM 

I WORLD CONNECT 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33500370  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

AL SHARKIA WORLD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040577  or  SAMEERNOOR1046@GMAIL.COM 

THE ONE MULTI NATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17711444  or  MAHROOSR2000@GMAIL.COM 

THE ONE MULTI NATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17711444  or  MAHROOSR2000@GMAIL.COM 

Satguru trading co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  REPAIRMAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33933997  or  WORLD_TODAY@YAHOO.COM 

Triveni Contracting Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17448281  or  trivenicontracting@gmail.com 

YES EXPRESS TOBACOO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

SITRA MEN SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36696658  or  H.ALKHUNAIZI00@GMAIL.COM 

Best line construction W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39596805  or  BESTLINECONSTRUCTION19@GMAIL.COM 

FAST WHEEL CARGO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR CARGO 

 suitably qualified applicants can contact

 39667752  or  rauf@fastwheelco.com 

Lazard Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  manpower.gmi@gmail.com 

THE DAILY BREAD BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17715021  or  HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

FIFTH OF MAY TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39279220  or  FATIMA.YOUSIF87@GMAIL.COM 

PROUD CONTRACTING AND TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33553766  or  PROUDHRD@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 

PAK PRO CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36515888  or  Q5020888@GMAIL.COM 

TARGET SPORTS FOR TAILORING AND TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36699789  or  SHUAIBCALICUT@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 

has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@ahmedomer.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  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

  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

  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

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.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 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

CRYSTAL COPY CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36423336  or  meead@crystalpp.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 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

AROMA GARDENING AND LANDSCAPING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 17591560  or  ASKAR@AROMANURSERY.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

KAMALIA Mechanical contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39788869  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

THE MERCHANT HOUSE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17656666  or  steve.olweny@themerchanthouse.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 

RAFIQ INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35313475  or  A3DOCUMENT36@GMAIL.COM 

ERIS CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39773153  or  SLAHALNTY51@GMAIL.COM 

BOSS BURGER 40 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66632555  or  NASERKHAN44321@GMAIL.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 

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 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 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 
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دبي - قناة العربية

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي 
في مقر إقامته خالل زيارته الخاصة للمملكة، األمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب 

وزير الدفاع.
الرئاسي  القيادة  مجلس  رئيس  جهود  دعم  على  المملكة  قيادة  حرص  من  وانطالًقا   
ا،  واقتصاديًّ ا  سياسيًّ باليمن  النهوض  في  اليمنية  والحكومة  المجلس  وأعضاء  اليمني 
من  حزمة  اللقاء  خالل  ُأعلنت  فقد  الشقيق  اليمني  للشعب  المملكة  لدعم  واستمراًرا 
المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17  
ا في 6 قطاعات وهي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء  مشروًعا تنمويًّ
مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دوالر، إضافة إلى 200 مليون دوالر أميركي لتوفير 
المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية االحتياجات ذات األولوية للشعب 

اليمني الشقيق ورفع معاناته. 
كما ُبحث خالل اللقاء مستجدات األوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي 

اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل.
وأكد نائب وزير الدفاع على دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، 
والسالم  األمــن  إلحــالل  الــدولــي  المجتمع  مع  اإليجابية  المجلس  مــبــادرات  ومباركتها 
إلى حل سياسي شامل ينقل  اليمنية، والوصول  األزمة  اليمن، وإنهاء  واالستقرار في 

اليمن للسالم والتنمية.

السعودية: مشاريع تنموية لليمن

جنيف ـ وكاالت

الــخــاصــة لألمين  الــمــســتــشــارة  قــالــت 
الليبي،  للشأن  المتحدة  لألمم  العام 
الــمــحــادثــات  ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، إن 
ــتــي انــعــقــدت فــي جنيف،  الــلــيــبــيــة ال
تحقيق  “دون  الخميس  أمس  انتهت 
ــاف” لــلــمــضــي قــدمــا إلجـــراء  تــقــدم كــ

انتخابات.
وأوضحت ستيفاني وليامز في بيان، 
أن “رئيسي مجلس النواب والمجلس 
على  اجتماًعا  عــقــدا  لــلــدولــة،  األعــلــى 
28-( الـــمـــاضـــيـــيـــن  الـــيـــومـــيـــن  مـــــدى 

29 يــونــيــو( فــي جــنــيــف، حــيــث قاما 
مشروع  في  المعلقة  األمور  بمراجعة 
آخذين   ،2017 لعام  الليبي  الدستور 

المنجز  التوافق  االعتبار  بعين 
فــي مــحــادثــات الــقــاهــرة 

الشهر الجاري”.
إن  وقــــــــــــالــــــــــــت   
توّصال  “المجلسين 

إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية 
النقاط التي كانت عالقة ألمد طويل، 
المجلسين  مقار  تحديد  ذلك  في  بما 
ــيـــص عــــــدد الـــمـــقـــاعـــد فــي  ــصـ ــخـ وتـ
وتوزيع  التشريعية،  السلطة  غرفتي 
الصالحيات بين رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات 
لالمركزية،  المحدد  المحلية، والشكل 
بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات 
اإليــرادات  توزيع  وآلية  وصالحياتها 
على مختلف مستويات الحكم وزيادة 

نسبة تمثيل المكونات الثقافية”.
“على  أنه  أكــدت  نفسه،  الوقت   وفي 
خالل  تحقق  الــذي  التقدم  من  الرغم 
المفاوضات التي جرت هذا األسبوع 
بين رئيسي المجلسين، فإن هناك 
قائمة  تــزال  ال  خالفية  نقطة 
بشأن شروط الترشح ألول 

انتخابات رئاسية”.

انتهاء محادثات ليبيا دون اتفاق حول االنتخابات
كييف ـ وكاالت

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  أعلن 
ــات  ــالقــ ــعــ ــ ــكـــي إنـــــهـــــاء ال ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ
الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها 
دونيتسك  جــمــهــوريــتــي  بــاســتــقــالل 
ولوغانسك االنفصاليتين المواليتين 

لروسيا.
عبر  فــيــديــو  فــي  زيلينسكي  وقــــال 
الــعــالقــات  “انــتــهــت  تــلــغــرام  تطبيق 
أن  وســوريــا”، مضيفًا  أوكــرانــيــا  بين 
ــات” عــلــى دمــشــق  ــعــقــوب “ضـــغـــوط ال

الحليفة لموسكو “ستزداد شّدة”.
وأضاف أنه يعتبر أن القرار السوري 
“موضوع تافه” ويفضل التركيز على 

مسائل أخرى.
ــنــت ســوريــا  ــد أعــل ــت قـ ــانـ وكـ

فــــــي يــــــــوم األربــــــعــــــاء 
باستقالل  االعتراف 

ــي  ــ ــ ــت ــ ــ ــوري ــ ــ ــه ــ ــ ــم ــ جــ
دونــــــــيــــــــتــــــــســــــــك 

لتصبح  االنفصاليتين  ولــوغــانــســك 
أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا 
فبراير   21 فــي  بهما  اعترفت  التي 
ــدء الــحــرب في  قــبــل يــومــيــن مــن بـ

أوكرانيا.
األسد  بشار  السوري  الرئيس  وكــان 
قـــد أعــلــن فـــي وقـــت ســابــق الشهر 
ــدًا روســيــًا  الــجــاري خـــالل لــقــائــه وفــ
دونيتسك  جمهورية  عــن  وممثلين 
على  بالعمل  “للبدء  بــالده  استعداد 
ــى الــمــســتــوى  ــ ــات... إل ــالقــ ــعــ ــ ــع ال ــ رف

السياسي” مع األخيرة.
وهذه ليست المرة األولى التي تنضم 
إلى حليفتها روسيا، إذ  فيها دمشق 
في  الــســوريــة  الحكومة  اعــتــرفــت 
أبخازيا  بمنطقتي   2018 مايو 
في  االنفصاليتين  وأوسيتيا 
تحت  الواقعتين  جورجيا 

النفوذ الروسي.

زيلينسكي يقطع العالقات الدبلوماسية مع سوريا
تل أبيب ـ وكاالت

أقـــّر الــنــواب اإلســرائــيــلــيــون، أمــس 
يفتح  مما  الكنيست  حل  الخميس، 
تشريعية  انتخابات  إلجـــراء  الــبــاب 
خالل  البالد  في  الخامسة  ستكون 
وتم  السنة،  ونصف  ســنــوات  ثــالث 
من  األول  ــي  فـ مـــوعـــدهـــا  تــحــديــد 

نوفمبر المقبل.
 وبعد تأخير دام ساعات، صّوت 92 
نائًبا من أصل 120 الخميس لصالح 
سيسمح  اقتراع  في  البرلمان،  حل 
أيًضا لوزير الخارجية يائير لبيد بأن 
يتولى رئاسة الحكومة خلفا لنفتالي 

بينيت، يوم الجمعة.
من  مكونة  برلمانية  لجنة  وكــانــت 

ــواب لــلــمــعــارضــة واالئـــتـــالف  ــ ن
وقت  في  أقــرت  الحاكم، 

ســابــق هـــذا األســبــوع 
ــيــــســــت  ــ ــن ــكــ ــ حــــــــل ال
لكن  األربعاء.  مساء 

تــم تــأجــيــل هـــذا الــتــصــويــت بسبب 
ــي الــمــجــلــس  ــة فـ ــل ــاقــشــات طــوي مــن
النواب  يريد  قوانين  مشاريع  حول 

تمريرها قبل حله.
مــســاء  مـــنـــاقـــشـــات  ذروة  ــانــــت  وكــ
ــاء إعـــــالن رئـــيـــس الــــــوزراء  ــ ــع ــ األرب
أنه  بينيت  نفتالي  واليته  المنتهية 
االنتخابات  فــي  مرشًحا  يــكــون  لــن 
المقبلة المقرر إجراؤها في الخريف 

في أكتوبر أو مطلع نوفمبر.
الترشح في  أنــوي  “ال  بينيت  وقــال 
سأبقى  لكنني  المقبلة  االنتخابات 
ــبــلــد، الـــذي  ــهــذا ال ــا مــخــلــًصــا ل جــنــديًّ
خــدمــتــه طـــــوال حــيــاتــي كــجــنــدي 
وضــــــابــــــط ووزيــــــــــــر ورئــــيــــس 
تسليمه  ــًدا  مــــؤكــ ــوزراء”،  ــ ــلـ ــ لـ
قيادة تشكيلته حزبه يمينا 
الداخلية الحالية  لوزيرة 

أيليت شاكيد.

نواب إسرائيل يقّرون حل الكنيست إلجراء انتخابات

أميركا تفشل في تجربة 
صاروخ فرط صوتي

هاواي ـ أ ب

فرط  أميركي  صــاروخ  اختبار  تجربة  فشلت 
لما  صوتي، بسبب مشكلة في إطالقه، وفقا 

ذكرت وزارة الدفاع األميركية.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن المتحدث باسم 
“البنتاغون” تيم غورمان قوله إن “العطل وقع 

عقب تشغيل المحرك”.
تجربة  فــإن  األميركية  الــدفــاع  وزارة  ووفــق 
هــاواي، واكتفت  الصاروخ جرت في  إطالق 
“اإلدارة التــزال واثقة من  إلــى أن  بــاإلشــارة 
يتعلق  فيما  الصحيح  الطريق  على  سيرها 
بــالــتــفــوق فــي مــجــال األســلــحــة األســــرع من 

الصوت سواء كانت هجومية أو دفاعية”.

بايدن يؤكد تماسك حلف شمال األطلسي ويتوعد روسيا بدفع “الثمن الباهظ”

الناتو: على بوتين سحب قواته من أوكرانيا
أفاد حلف شــمال األطلســي )الناتو(، أمس )الخميس(، بأن قمة الحلف صادقت 
علــى تعزيــز قدرات الحلف في دول الســفح الشــرقي ودعــم أوكرانيا، حيث إن 
كييــف بحاجــة إلــى الكثيــر مــن األســلحة الثقيلــة والمتقدمــة. جــاء ذلــك خالل 
مؤتمــر صحافــي لألميــن العــام للناتو ينس ســتولتنبرغ، من مدريــد، حيث قال: 
“عززنا شراكتنا مع حلفائنا في المحيط الهادي، وتوصلنا إلى اتفاق حول زيادة 

تمويل حلف الناتو بشكل مطرد حتى 2030”.

وشدد على أن “العدوان الروسي على 
أوكــرانــيــا غــيــر مــقــبــول ولـــه تــداعــيــات 
الرئيس  ومطالبًا  العالم”،  على  كارثية 
بــوتــيــن بسحب  ــي فــالديــمــيــر  ــروسـ الـ
ــيــا ووقـــف الــحــرب  قــواتــه مــن أوكــران

فورًا.
“نعمل  قــائــالً:  الناتو  عــام  أمين  وشــدد 
الــروســيــة  الــحــرب  ــار  آثـ عــلــى تخفيف 
أوكـــرانـــيـــا، واســتــئــنــاف تصدير  عــلــى 

الحبوب”.
وأضاف أن “أزمة الغذاء العالمية هي 
على  الروسية  للحرب  مباشرة  نتيجة 

أوكرانيا”.
وقال إن قرار انضمام السويد وفنلندا 
إلـــى “الـــنـــاتـــو” تـــم اتـــخـــاذه والــتــوقــيــع 
الخالفات  أن  مــؤكــدًا  قريبًا،  الرسمي 
الحلف  “لــكــن  طبيعية  “الــنــاتــو”  داخـــل 

متحد”.
على  “اتفقنا  أيضًا:  أضاف  ستولتنبرغ 
الهجرة  لمكافحة  تونس  قــدرات  دعم 

غير الشرعية”.
ــرئــيــس الــفــرنــســي  مـــن جــانــبــه، قـــال ال
ــالل مــؤتــمــر  ــ إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون خـ
شمال  حلف  قمة  ختام  فــي  صحافي 
المنعقدة في مدريد: “حتى  األطلسي 
ــقــارة األوروبـــيـــة تنعم  ال تــعــد  لــم  وإن 
بــالــســالم، فـــإن حــلــف األطــلــســي ليس 
في حالة حرب”. وشدد ماكرون على 
مسؤولية  تتحمل  وحدها  “روسيا  أن 
التي  الوخيمة  والعواقب  الحرب  هذه 
تــفــرضــهــا عــلــى الــعــالــم أجـــمـــع”. وتــابــع 
الــرئــيــس الــفــرنــســي: “أوكــرانــيــا ليست 
جزءًا من الناتو )...( لكن المعركة التي 
تقودها للدفاع عن نفسها هي حربنا”، 
الحلف  دعــم  مــن  ستستفيد  وبالتالي 

“طالما استغرق األمر”.

الرئيس األميركي: روسيا لن تنتصر

قــال الــرئــيــس األمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
بـــالده ستقدم  إن  )الــخــمــيــس(،  أمـــس 
ــمــزيــد مـــن الـــدعـــم ألوكـــرانـــيـــا حتى  ال
تتصدى للعمليات العسكرية الروسية، 
شــمــال  حــلــف  دول  أن  عــلــى  ــددًا  ــشـ مـ
الروابط فيما  )الناتو( عززت  األطلسي 

بينها بعد الحرب.
وأضاف بايدن، خالل مؤتمر صحافي 
في  “الــنــاتــو”  حلف  قمة  هــامــش  على 
روسيا  أن  مدريد،  اإلسبانية  العاصمة 
لن تنتصر، ثم قال إن هذا “األمر مهم 

بالنسبة للعالم”.
وأكد بايدن العمل على حشد دعم أكبر 
المتحدة  الواليات  إن  قائالً  ألوكرانيا، 
إضافية  دوالر  مــلــيــون   800 ســتــقــدم 
ستواصل  واشنطن  إن  وقــال  لكييف، 

دعم كييف “مهما استغرق الوقت”.
دوالً  أن  إلى  األميركي  الرئيس  وأشار 
فــي حــلــف “الــنــاتــو” تــزيــد مــن إنفاقها 
التحديات،  مواجهة  ألجــل  العسكري 
على  المتحدة  ــواليــات  ال تعمل  بينما 
نــشــر الــمــزيــد مــن الــقــوات فــي الـــدول 
األوروبية التي تشغل عضوية “الناتو”.
وأردف أن الرئيس الروسي، فالديمير 
ينقسم  أن  على  يــراهــن  كــان  بــوتــيــن، 
هو  العكس  لكن  ويــتــشــرذم،  “الــنــاتــو” 
الذي حصل، بحسب قوله، ال سيما في 
وفنلندا  السويد  استعداد كل من  ظل 

لالنضمام إلى الحلف العسكري.
ــأن تــدفــع  ــ ــدن مــوســكــو ب ــايـ ــد بـ ــوعـ وتـ
العمليات  بسبب  بالباهظ  وصفه  ثمنًا 
أوكرانيا،  في  أطلقتها  التي  العسكرية 

الغذاء،  أزمة  مسؤولية  روسيا  محمالً 
ألنها “ناجمة عن الحصار الذي تفرضه 

على موانئ أوكرانيا”، بحسب قوله. 

الصين وروسيا تهاجمان “الناتو”

ــيـــن ومــــوســــكــــو، أمـــس  ــكـ وجــــهــــت بـ
شمال  لحلف  ــتــقــادات  ان )الــخــمــيــس(، 
تمثل  روسيا  أن  إعالنه  بعد  األطلسي 
تشكل  الصين  وأن  مــبــاشــرًا”  “تــهــديــدًا 
“تحديات خطيرة” لالستقرار العالمي.

فالديمير  الروسي  الرئيس  حــذر  فقد 
ــمــثــل إذا  ــيــن مـــن أنــــه ســـيـــرّد بــال ــوت ب
أي  األوروبـــي،  الشمال  دولتا  سمحت 
فنلندا والسويد، لقوات “الناتو” وبنيته 

التحتية العسكرية بدخول أراضيها.
وقال بوتين إنه سيتعين على روسيا 
“خلق نفس التهديدات لألراضي التي 
تنشأ منها تهديدات ضدنا”، بحسب ما 

ذكر األسوشيتد برس.
مــن جــانــبــهــا، اتــهــمــت الــصــيــن الحلف 
الــدولــة  “بمهاجمة  الــغــربــي  الــعــســكــري 

وتشويه سمعتها بشكل خبيث”.
ــلــومــاســيــة لــدى  ــدب ــالـــت بــعــثــتــهــا ال وقـ
الــنــاتــو “يدعي  االتــحــاد األوروبــــي إن 
لكن  تحديات،  تشكل  أخــرى  دوالً  أن 
في  مشكالت  يخلق  الــذي  هو  )الناتو( 

جميع أنحاء العالم”.
وأصدر الحلف خالل قمته في مدريد 
تحذيرًا صارخًا من أن العالم قد دخل 
مــرحــلــة خــطــيــرة مـــن الــمــنــافــســة بين 
تحصى  ال  وتهديدات  العظمى،  القوى 

تغير  ــى  إل اإللكترونية  الهجمات  مــن 
الــنــاتــو رسميًا  قـــادة  الــمــنــاخ. كما دعــا 
فنلندا والسويد لالنضمام إلى الحلف، 

بعد التغلب على معارضة تركيا.

روسيا تنسحب من “جزيرة الثعبان”

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الــــــروســــــي، أمـــس 
)الخميس(، انسحاب قواته من جزيرة 
في  اإلستراتيجية  األوكرانية  الثعبان 
البحر األسود والتي كانت موسكو قد 

سيطرت عليها.
“في  الروسية:  الــدفــاع  وزارة  وقالت 
30 يونيو في بادرة حسن نية، أنجزت 
المحددة  أهــدافــهــا  الــروســيــة  الــقــوات 
كتيبتها  وسحبت  الثعبان  جزيرة  في 

منها”.
وشدد بيان وزارة الدفاع على أن من 
شــأن هــذه الــبــادرة “تسهيل صــادرات 
نقلت  وفقما  أوكــرانــيــا”،  مــن  الحبوب 

“فرانس برس”.
العملية  بــدايــة  وفــرضــت روســيــا مــع 
العسكرية في أوكرانيا سيطرتها على 
مساحتها  تبلغ  التي  الثعبان”  “جزيرة 
طولها  ويصل  مربعًا،  كيلومترًا   0.17
 440 662 مــتــرًا ويــبــلــغ عــرضــهــا  إلـــى 
مترًا، في حين ترتفع أعلى نقطة فيها 
نحو 41 مترًا. وتقع الجزيرة في موقع 
إســتــراتــيــجــي مــمــيــز بــالــبــحــر األســـود 
بالقرب من السواحل الشرقية لكل من 

أوكرانيا ورومانيا.

عواصم ـ وكاالت

قمة الناتو واجهت انتقادات من الصين وروسيا

الخرطوم ـ وكاالت

شهد الـــســـودان، أمــس )الــخــمــيــس(، خـــروج تــظــاهــرات رافضة 
لإلجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وذلك 
بالتزامن مع الذكرى الثالثة لالحتجاجات التي أطاحت بالرئيس 

السابق عمر البشير.
قتلوا  محتجين   5 إن  المركزية  الــســودان  أطباء  لجنة  وقالت 
بالرصاص أمس الخميس في الوقت الذي خرجت فيه حشود 
وانقطاع  المكثف  األمــنــي  الــوجــود  رغــم  ــشــوارع،  ال إلــى  كبيرة 

االتصاالت، للمطالبة بمدنية الحكم.
وذكر شهود عيان أن قوات األمن في وسط الخرطوم أطلقت 
منع  محاولتها  فــي  الــمــيــاه  وخــراطــيــم  لــلــدمــوع  المسيل  الــغــاز 
الجمهوري  القصر  نحو  السير  من  الزيادة  في  اآلخــذة  الحشود 

)الرئاسي(.
الجسور  األمـــن  قـــوات  وأغــلــقــت  الــهــاتــف  كما قطعت خــدمــات 
وهــي خطوة  وبــحــري،  درمـــان  وأم  الــخــرطــوم  بين  النيل  على 
حركة  من  للحد  الحاشدة،  االحتجاجات  أيام  في  تتخذ  أخرى 

المتظاهرين.
وذكـــرت أن مــتــظــاهــرًا أصــيــب بــالــرصــاص فــي احــتــجــاجــات أم 
درمان، في وقت سجلت حاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع 

في الخرطوم.
بالرصاص  قتلى  سقوط  الــســودان  في  األطــبــاء  لجنة  وأعلنت 
في  آخــَريــن  متظاهَرين  مقتل  أعلنت  والحــقــًا  درمـــان.  أم  فــي 

االحتجاجات.
وكان المبعوث األممي للسودان دعا في وقت سابق إلى إنهاء 

كل أشكال العنف ضد المدنيين في أم درمان.
وتتزامن التظاهرات مع الذكرى الثالثة لمليونية 30 من يونيو 
التفاق سياسي  التوصل  فارقة في  مثلت عالمة  والتي   2019

بين العسكريين والمدنيين عقب سقوط نظام عمر البشير.

5 قتلى في اشتباكات أم درمان... وحاالت اختناق الخرطوم

بذكرى “30 يونيو”... احتجاجات غاضبة في السودان

متظاهرون في العاصمة السودانية )الخرطوم(

عواصم ـ وكاالت

ذكر سفير االتحاد األوروبي لدى األمم المتحدة، أمس الخميس، 
ونحن  النووي،  االتفاق  إحياء  إلعــادة  “أمامنا صفقة جيدة  أنه 
اإليرانية  النووية  “التطورات  أن  إلى  قريبون من ذلك”، مشيًرا 

مقلقة للغاية”.
 ولفت في تصريح له من نيويورك، خالل جلسة لمجلس األمن 
الدولي، إلى أن “إيران ال تزال تواجه عقبات اقتصادية خطيرة، 

بعد انسحاب واشنطن من االتفاق النووي”.
تقّدم”  “أّي  إحراز  لعدم  أملها”  “خيبة  المّتحدة  الواليات  وأبدت 
في المفاوضات غير المباشرة التي جرت بينها وبين إيران منذ 
أبرم  الذي  القطرية بهدف إحياء االتفاق  العاصمة  الثالثاء في 

في 2015 في فيينا حول البرنامج النووي اإليراني.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية األميركية إّن “المحادثات 
غير المباشرة في الدوحة انتهت” و”نشعر بخيبة أمل ألّن إيران 
االّتحاد  لمبادرة  إيجابي  رفضت، مرة أخرى، االستجابة بشكل 

األوروبي، وبالتالي لم يتّم إحراز أّي تقدم”.
وأضاف أّن المحادثات فشلت ألّن “إيران أثارت نقاًطا ال عالقة 
التفاق  الرسمي  )االســـم  المشتركة  الشاملة  العمل  بخطة  لها 
2015( وهي ال تبدو مستعّدة التخاذ القرار الجوهري بشأن ما 

إذا كانت تريد إحياء االتفاق أم دفنه”.
المتحّدث األميركي بعيد إعالن منّسق االتحاد   وأتى تصريح 
األوروبي في المفاوضات مع إيران إنريكي مورا أّن محادثات 

الدوحة لم تسفر عن “التقّدم” الذي يأمله االتحاد.
بعد  لم تؤد  الحظ،  “لسوء  وكتب مورا في تغريدة على تويتر 
للتقدم الذي كان يأمله فريق االتحاد األوروبي. سنواصل العمل 
النووي  االنتشار  منع  يخدم  الــذي  االتفاق  إلعــادة  أكبر  بإلحاح 

واالستقرار االقليمي لمساره”.

واشنطن تّتهم طهران بإثارة مطالب منفصلة عن االتفاق النووي

مسؤول أوروبي: التطورات النووية اإليرانية مقلقة للغاية

محادثات الدوحة انتهت دون التوصل الى اتفاق
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

عصابات لندن تترصد للسائح الخليجي
لقـــد أصبحـــت العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن وبـــا أدنـــى شـــك مكانـــا 
لانحـــراف والتهريـــج والخـــداع والتضليـــل، حيـــث كثـــرت جرائـــم 
االعتداء على الخليجيين وسرقتهم، وأصبحنا نشاهد بشكل يومي 
فيديوهـــات منتشـــرة على منصات التواصـــل االجتماعي توثق تلك 
الســـرقات التـــي يقوم بها ملثمـــون وغيرهم في وضـــح النهار وأمام 
العالـــم، وكأنهـــم يتلقـــون التهنئـــة مـــن الســـلطات التي تقـــف عاجزة 

وهادئة وساكنة.
ســـائح يتحدث فـــي هاتفه وهو يمشـــي، ينقضون عليـــه من الخلف 
بدراجـــة ناريـــة ويســـرقون هاتفه، وعائلـــة تجلس فـــي مقهى يقطر 
بشـــرا، يدخلون عليهم بكل بساطة ويســـرقون ساعاتهم وحقائبهم، 
والشـــيء المحيـــر هـــو أن المجرمين ال يجهدون أنفســـهم في القيام 
بأشـــياء ال تخطـــر علـــى البـــال، ثـــم يكـــون حصادهـــم ال شـــيء، إنما 
سرقات “عيني عينك” وكما يشاءون وأعينهم تشع فخرا ووجوههم 

تضحك.
بهذا الوضع يبدو أن العاصمة البريطانية لندن تغطيها شباك مهترئة، 

فبعـــد أن فتحـــت أبوابهـــا لإلرهابييـــن والعمـــاء والمطلوبيـــن أمنيا 
على أنهم “الجئون سياســـيون” وســـط دهشة العالم، أصبحت اليوم 
مثـــل الصنبـــور الخرب الذي يقطـــر اللصـــوص والمجرمين وقاطعي 
الطـــرق والعصابات، فكل من هب ودب يتســـلل كالقط بين المناضد 
والكراسي ليدخل لندن ومن ثم يقوم بجريمته من أعماق الشوارع 
والمقاهـــي بصحبـــة األصدقـــاء وبمـــد ضخـــم مـــن الامبـــاالة وعدم 
الخوف من عصا القانون البريطاني األكثر برودة من الصقيع نفسه.

هنـــا وعلـــى أرضنـــا التـــي نعيـــش فوقهـــا، نحتـــرم القريـــب والبعيد، 
والسائح يشعر باألمن واألمان أيا كانت جنسيته، بل حتى أن بعضنا 
يمشي على أطراف أصابعه في حذر شديد خوفا من إزعاج السائح 
األجنبـــي فـــي الشـــارع، فهـــذه عاداتنـــا وأخاقنـــا، وطالمـــا العاصمة 
البريطانيـــة تلســـع الســـائح الخليجـــي بألســـنتها المخيفـــة والعنـــف 
والجريمـــة، يفترض أن تكون هناك ردة فعل أو قرار خليجي موحد 
ينبه السلطات األمنية في بريطانيا لهذا الوحش الضاري الجائع في 

شوارعها “السطو واالعتداء” على السياح الخليجيين وغيرهم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في لقاءات واجتماعات ومحافل كثيرة على المســـتوى الدولي، يتجلى موقف 
مملكة البحرين الراســـخ في دعم الســـام واالستقرار والتنمية إقليمًيا وعالمًيا. 
إن هـــذا المنهـــج من الثوابت في السياســـة البحرينية التـــي تتضح من مواقف 
وتصريحـــات كثيرة يطرحها حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملك الباد المعظم، وصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما هللا، فمملكة البحرين حريصة 

على دعم الجهود الدولية كافة من أجل نماء وازدهار األوطان والشعوب.
هذا المنهج يسانده اتجاه مهم، حيث تحرص مملكة البحرين على تأكيد أهمية 
اســـتمرار تعزيز العاقات مع مختلف الدول الشـــقيقة والصديقة على األصعدة 
المختلفـــة، وتدعـــم تبـــادل األفكار واآلراء حـــول المســـتجدات والتطورات في 
المنطقة والعالم، بما يســـهم في تعزيز األمن واالســـتقرار، ومن بين هذا المنهج 
أيًضا الزيارة التي يقوم بها حالًيا معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة إلـــى الواليات المتحـــدة األميركية، فمعالـــي الوزير أعاد 
التأكيـــد على هـــذا المنهج الثابت والراســـخ لمضي مملكـــة البحرين “في نهجها 
الحضـــاري القائم على التعايش وتعزيز ثقافة الســـام انطاًقا من رؤية حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ملك البـــاد المعظم، حفظه 
هللا ورعاه، كما أن العاقات الوثيقة والشـــراكة االســـتراتيجية التي تجمع بين 

البحرين والواليات المتحدة األميركية هي في الواقع تجسد الجهود المشتركة 
في تعزيز االستقرار اإلقليمي وحماية األمن والسلم الدوليين”.

هنـــاك خطط تتطلـــب متابعة التنفيذ بتعـــاون المجتمع الدولـــي، ولطالما أكدت 
البحريـــن على ضـــرورة توحيد الجهود وتكثيفها بما يســـهم في ترســـيخ ركائز 
التنمية ســـواء على مســـتوى منطقة الخليج العربي والشرق األوسط أو العالم، 
مع تقديرها الدائم للجهود المبذولة لتعزيز الســـام واألمن واالســـتقرار العالمي 
بمـــا يدعم تحقيق الخطط الموضوعة للوصول إلى التنمية المســـتدامة، ووفق 
أهـــداف التنميـــة المقرة من قبل األمـــم المتحدة. إن مملكـــة البحرين وفي ظل 
منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل التعاون والتنسيق 
بمـــا يحقـــق حفـــظ األمن والســـلم الدولييـــن، وهذا العمل يشـــار لـــه بالبنان على 
صعيـــد الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه البحريـــن في التعـــاون والتنســـيق فـــي مجاالت 
أمنيـــة كبـــرى كمكافحة اإلرهاب والجرائـــم العابرة للحدود كتجـــارة المخدرات 
واالتجـــار بالبشـــر، بل ولها مرئياتها المتقدمة علـــى الكثير من الدول في مجال 
تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات وفق ما يتطلبه العصر الذي يشـــهد تحديات 
تتضاعـــف ومنهـــا مـــا ينضـــوي تحـــت “مهـــددات األمـــن” لألوطـــان والشـــعوب.. 
الخاصـــة أن البحريـــن مؤمنة تمام اإليمان بصيانة األمن العالمي، فاالســـتقرار 

والسلم الدوليان يعنيان حياة فضلى للشعوب.

عادل المرزوق

وزير الداخلية ومرئيات شراكة استراتيجية الستقرار إقليمي

فعـــا هـــي ظاهـــرة غريبة وجديـــدة ومرفوضـــة تماًما مـــن قبـــل الجميع، بل 
دخيلة وبعيدة كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا، ظاهرة القتل بدم بارد 
في عدد من الدول العربية، والتي وقعت مؤخرا! قصص أغرب من الخيال، 
وحســـب التقارير الرسمية التي نقرأها ال أعتقد أنها حاالت تستدعي القتل، 
لكـــن أنـــا على يقين أن هناك الكثير من األمـــور التي ال نعلمها أو نجهلها، لكن 

ذلك ال يعطينا الحق بأخذ حقوقنا بيدنا، فنحن ال نعيش في الغابة!
كنت دائًما أدعو إلى عدم التدخل في الخافات الزوجية أو األسرية لسبب 
واحـــد ال غيـــر، أال وهـــو أن المعلومـــات الواردة قـــد تكون غيـــر دقيقة، فكل 
طرف يظن أنه على حق على حساب الطرف اآلخر. لقد تعاطف الجميع مع 
الضحايا الذين راحوا بســـبب غدر القتلة الذين لم يحسنوا التصرف وقاموا 
بكل بســـاطة بنحـــر أو قتل المجني عليهم، بل بلغت بهـــم الجرأة والعنف أن 

يقوموا بعملهم أمام مرأى الناس وفي وضح النهار.
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي جميعهـــا نقلـــت هـــذه األخبار المحزنـــة وغير 

المقبولة في مجتمعاتنا العربية، واستنكر الجميع هذه األفعال، كما أن ديننا 
اإلســـامي الحنيـــف يرفـــض هذا العمـــل الجبان، يقـــول البعض إنه وبســـبب 
تكنولوجيـــا االتصـــال الحديثة فإن األخبـــار تصل إلى العالم بســـرعة كبيرة، 
لهذا السبب نحن نظن أن هذه الحاالت زادت، لكنني أختلف مع هذا الرأي.. 
نعـــم صحيـــح أن هناك ســـرعة في تداول هذه المعلومات وســـهولة نشـــرها، 
لكن تبقى القيم اإلنســـانية واألخاق والتعاليم اإلسامية لدى الناس مربط 
الفـــرس كمـــا يقولون، فمن وجهـــة نظري المتواضعة أن قيـــم ومبادئ الناس 

تغيرت كثيًرا والموضوع يطول شرحه.
يقـــول اإلمـــام الشـــافعي رحمه هللا “نعيـــب زماننا والعيب فينـــا.. وما لزماننا 
عيـــب ســـوانا، ونهجـــوا ذا الزمـــان بغيـــر ذنب.. ولو نطـــق الزمان لنـــا هجانا”، 
له مآســـينا ونكباتنا  وأنـــا بـــدوري أؤكد أن العيب ليس فـــي الزمان الذي نحمِّ
ومصائبنا، بل إن العيب في “البعض منا” الذين مازالوا يســـتخدمون الزمان 

شماعة ليعلقوا عليها كل ما هو رديء في هذا الزمان.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

ظاهرة مرفوضة في مجتمعنا

هروب النواب وذاكرة السمك
عدد من النواب، وهم معروفون للمواطنين باالسم، ويتردد الحديث عنهم 
بشـــجب وغضب ونقـــد بمنصات التواصل االجتماعـــي والمجالس وغيرها 
باســـتمرار، ال يجرؤون على لقاء النـــاس، أو مواجهتهم، أو الحديث معهم، 

أو الرد حتى على تعليقاتهم، وهذه حقيقة.
هـــؤالء النـــواب الذين انتخبـــوا من قبل أبناء الشـــعب، أصبحـــوا اليوم من 
ممثليـــن للناس، إلى هاربين منهم، يتصددون ويتجنبون حتى الصاة في 
المســـاجد التي هـــي بنطاق دوائرهم، ويعتـــذرون فورًا عـــن الندوات التي 
تقيمها المجالس العائلية واألهلية، بعد أن كانوا السباقين إليها فيما مضى.
هـــذا الحال المزري، مـــا كان له أن يكون إال بســـبب خذالنهم الناس، وعدم 
وفائهـــم بوعودهـــم، فكانوا أثنـــاء وجودهم بالمجلس رماحًا مســـنونة ضد 
المواطـــن، وضـــد إرادتـــه ورغباتـــه، دون أن يهتموا حتى بـــردة فعله، أو ما 
ســـيقوله وما ســـيفعله، فلماذا؟ التجارب الســـابقة، أثبتت في محافل عدة 
أن البعض لهم ذاكرة الســـمك، فهم ينســـون ببســـاطة خذالن هؤالء النواب 
مع أول ســـام، أو ابتســـامة، أو ترحيب، الطيبة لربما الســـبب، أو الشـــيمة، 
أو حســـن الظن، أو عدم متابعة الشـــأن السياســـي، لكن هل سيعيد التاريخ 

نفسه هذه المرة، أم ال؟
واقـــع المرحلـــة ومـــا نـــراه ونســـمعه، يؤكـــد خـــاف ذلـــك جملـــة وتفصيا، 
فالظـــروف االقتصاديـــة الخانقـــة وضعـــت هـــؤالء النـــواب فـــي مـــأزق ال 
يحســـدون عليـــه، ألنها ظـــروف تذكـــر الناس بمـــن خذولهم. بعـــض هؤالء 
النواب لم يعلنوا ترشـــيح أنفســـهم بعد، لمحاولة قراءة المشهد بدوائرهم، 
وبحذر، ومعرفة طبيعة المنافســـين وقوتهـــم، وحظوظهم، ومدى قدرتهم 
علـــى إقنـــاع النـــاس بشـــعاراتهم، أو برامجهـــم.. إلـــخ، لكنها قـــراءة خاطئة 
بالتأكيـــد، وحســـبة ال تناســـب ظروف المرحلـــة، وما حدث مـــن تصويتات 
ســـابقة، فما نســـمعه من الناس وباســـتمرار يقول إن إعصارا سيقتلع كثيرا 
من هؤالء النواب في االنتخابات القادمة، وسيدخل وجوها بديلة مكانها، 

وبغض النظر عن هذه البدائل، وقدراتها.
التغييـــر قـــادم، وبإرادة الناس، وهـــذه هي ضريبة الخـــذالن، وعدم الوفاء 

بالعهود، خسارة دائمة، ومستمرة، وأبدية، والناس اليوم ال ينسون.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عن ندوة “البالد”
نظمـــت جريـــدة “الباد” مؤخًرا نـــدوة بعنوان “االبتكار في مشـــروعات األســـر 
المنتجـــة”، شـــارك فيها عدد مـــن األفراد المهتميـــن بهذا الشـــأن، وألقوا الضوء 
على مدى مواءمة ما تقدمه الجهات الحكومية ومؤسساتها من خطط ودعم 
لمساندة المشاريع اإلنتاجية األسرية. فما هي المشاريع األسرية؟ وما أهميتها 

ودورها في االقتصاد الوطني؟
المشـــاريع األســـرية مشـــاريع إنتاجية تقوم بها األســـرة محدودة الدخل ألجل 
رفد وتحســـين دخلها االقتصادي، ولكي تتحول هذه األســـرة من أســـرة ُمعالة 
إلـــى أســـرة قـــادرة على العمـــل واإلنتاج، وبدعم ســـوق العمل بأيـــد وطنية من 
أفراد األسرة، وألجل التخلص من الفقر والبطالة في المجتمع والنهوض بقالب 
تنمية اإلنتاج األسري بما يعود على األسرة بالمنفعة االجتماعية واالقتصادية، 
وتمتلك البحرين مخزونا كبيرا من مشاريع اإلنتاج األسري، وتجد باب الدعم 
مفتوًحـــا من عدة جهات حكومية كوزراة العمل والشـــؤون االجتماعية، وهذا 
التواجـــد يحتـــاج إلـــى نشـــر ثقافـــة العمل األســـري فـــي مجتمعنا وتشـــجيعها، 
وحث المواطنين على التوجه لشـــراء هذه المنتجـــات التي تنافس المنتجات 
األجنبيـــة فـــي الجودة والنوعية، خصوصا أن تســـويق هـــذه المنتجات أصبح 
سها من خال وسائل التواصل االجتماعي المختلفة، فشراء المواطنين هذه 
المنتجـــات ُيمثل دعًمـــا وعوًنا لهـــا، فالبحرين مليئة بإنتاج مشـــغوالت الحرف 

اليدوية ومنتجات األطعمة المنزلية والفنية التراثية والحديثة.
وتمثل مشاريع اإلنتاج األسري مؤسسات تنموية أسرية، وهي ضرورة حياتية 
لألســـرة، وتتطلـــب التعـــاون والتضامـــن بين أفرادها مـــن أجل زيـــادة اإلنتاج، 
فبعض األســـر لم يعد يكفيها ما يحصل عليه رب األســـرة من دخل، ومثل هذه 
المشاريع تساند األســـرة لتأمين احتياجاتها ومتطلباتها المعيشية والحياتية، 
لذلك يقومون بتوظيف مهاراتهم في مشـــاريع إنتاجية تزيد مدخول األســـرة 
االقتصادي، خصوصا في هذه الظروف االقتصادية التي تحتاج إلى التضامن 
والتعاون األسري لتأمين متطلباتها واحتياجاتها المعيشية والحياتية اعتماًدا 

على ما تملكه من إمكانيات ومهارات ووفًقا لبيئتها.
إن توجه األسر إلى المشروع اإلنتاجي المناسب لها سواء كان مشروعا زراعيا 
أو حرفيا أو صناعيا ُيعبد الطريق نحو نجاحها، وبالتالي زيادة مدخول األسرة 
واســـتقرارها والرفع من مؤشر االقتصاد األسري “األسر المنتجة” من استثمار 

وإنتاج واستهاك، والذي ُيعتبر أحد الروافد الداعمة لنمو االقتصاد الوطني.

عبدعلي الغسرة



سموه: نعتزُّ بثقة 
االتحاد اآلسيوي 

للمصارعة

سموه: البحرين 
وجهة رئيسية 

إلقامة مختلف 
البطوالت

منتخب الناشئين يحقق إنجاًزا غير مسبوق
الوطنـــي  المنتخـــب  العبـــو  حقـــق 
للناشـــئين نتائج مميزة في واحدة 
مـــن البطـــوالت األوروبيـــة رفيعـــة 
العبـــو  حصـــد  حيـــث  المســـتوى، 
البحرين المركز الثالث في 3 فئات 
لبطولـــة تـــن بـــرو األوروبيـــة التـــي 
أقيمت في بلجيكا، إذ توج الالعب 
فارس التوبلـــي بالمركز الثالث في 
مســـابقات تحـــت 16 ســـنة، وتـــوج 
بالمركـــز  حســـام  أحمـــد  الالعـــب 
الثالث في مســـابقة تحت 14 سنة، 
فيمـــا تـــوج الالعب هاشـــم التوبلي 
بالمركـــز الثالث في مســـابقة تحت 

12 سنة.

الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب  ونجـــح 
للناشـــئين في تحقيق هـــذا اإلنجاز 
ألول مرة في البطوالت األوروبية، 
حيـــث تمكـــن العبـــو منتخبنـــا مـــن 
التفوق على مجموعة من الالعبين 

األوروبيين المميزين في اللعبة.
بـــن  عبدالعزيـــز  الشـــيخ  وأعـــرب   
مبـــارك آل خليفـــة رئيـــس االتحـــاد 
ســـعادته  عـــن  للتنـــس  البحرينـــي 
بتحقيـــق هذه اإلنجـــازات والنتائج 
المشـــرفة للبحرين، مؤكـــًدا أن هذه 
النتائج هي ثمرة لدعم وتوجيهات 
قـــادة الرياضـــة في المملكـــة وعلى 
رأسهم سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفـــة رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة، وســـمو الشـــيخ 
بـــن حمـــد آل خليفـــة نائـــب  خالـــد 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة، والجهـــود الكبيرة التي 
يبذلها االتحاد البحريني للتنس في 
إعداد الالعبين الناشئين وتأهيلهم 
ليكونـــوا نـــواة المنتخـــب األول في 

المستقبل القريب.
وأكـــد أن االتحاد يمضـــي قدًما في 
تنفيذ برامجـــه الخاصة في تطوير 
إلـــى  مشـــيًرا  الناشـــئين،  الالعبيـــن 

أن االتحـــاد يحـــرص علـــى توفيـــر 
كافة ســـبل النجاح لالعبين ســـواء 
مـــن حيـــث توفيـــر الكـــوادر الفنيـــة 
المتميـــزة أو زيادة عدد مشـــاركات 
الالعبيـــن فـــي البطـــوالت المحليـــة 
والخارجية لتطوير ورفع مســـتوى 

أداء الالعبين.
وأشـــاد رئيـــس االتحـــاد بمـــا قدمـــه 
طيبـــة  مســـتويات  مـــن  الالعبـــون 
فـــي بطولـــة أوروبـــا والتـــي أهلتهم 
متقدمـــة  مراكـــز  علـــى  للحصـــول 

فـــي البطولـــة، الفًتا إلـــى أن العبي 
خبـــرة  أكثـــر  أصبحـــوا  البحريـــن 
ونضًجا فـــي التعامل مع المباريات، 
وذلك بفضل اإلعداد البدني والفني 
عليـــه  يحصـــل  الـــذي  والنفســـي 
الالعبون خالل فترة االعداد طوال 
الموســـم، وقد ترجم الالعبون ذلك 
أرض  علـــى  ملموســـة  نتائـــج  إلـــى 
بإمكانيـــات  ثقتـــه  مؤكـــًدا  الواقـــع، 
الالعبيـــن وقدرتهـــم علـــى تحقيـــق 
نتائج أفضل في البطوالت المقبلة.

مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

منتخب البحرين للناشئين المشارك في البطولة
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المجلس البحريني لأللعاب القتالية- المركز اإلعالمي

 تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينـــي  االتحـــاد  البحرينيـــة، ينظـــم 
المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون  للمصارعـــة 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة واالتحـــاد 
للمصارعـــة وتحـــت إشـــراف  اآلســـيوي 
النســـخة  للمصارعـــة،  الدولـــي  االتحـــاد 
األولـــى لبطولـــة آســـيا للمصارعـــة تحت 
15 و20 عاًمـــا، وذلك فـــي الفترة -2 10 
يوليـــو المقبل على صالـــة مدينة خليفة 

الرياضية.
 وبهـــذه المناســـبة، أعرب ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة عـــن اعتزازه 
االتحـــاد  منحهـــا  التـــي  بالثقـــة  الكبيـــر 
احتضـــان  فـــي  للمصارعـــة،  اآلســـيوي 
لهـــذه  البحريـــن  مملكـــة  واســـتضافة 
علـــى  مـــرة  ألول  يقـــام  الـــذي  الحـــدث 
مســـتوى قـــارة آســـيا، مؤكًدا ســـموه أن 
هـــذه الثقـــة مـــن االتحـــاد القـــاري تأتـــي 
تأكيـــد لمـــا توليـــه البحرين مـــن اهتمام 
واســـع بجميـــع األلعـــاب الرياضيـــة بمـــا 
فيهـــا الرياضـــات القتالية، مـــن خالل ما 
تحظـــى بـــه الرياضة مـــن رعايـــة ودعم 
مـــن لدن ســـيدي الوالد حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملـــك البـــالد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، 
ومســـاندة ودعم صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، 
والذي ســـاهم في دفع عجلة التقدم في 
الرياضـــة البحرينيـــة، بمـــا انعكـــس على 

تحقيـــق العديـــد من المنجـــزات في هذا 
القطاع الحيوي.

  ونـــّوه ســـموه بالجهـــود المتميـــزة التي 
يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
فـــي دعـــم ومتابعـــة القطـــاع الرياضـــي، 
من خـــالل المبادرات واالســـتراتيجيات 
التطويريـــة، التي ســـاهمت فـــي تحقيق 
معـــدالت متقدمة فـــي الرياضة ورفعت 
مـــن مســـتوى وكفـــاءة منتســـبيها نحـــو 
المنافسة وتحقيق العديد من اإلنجازات 

المشرفة لسجل الرياضة بالمملكة.
 وقـــال ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
البطولـــة  هـــذه  احتضـــان  “إن  خليفـــة: 
يعـــّزز الجهـــود التـــي نبذلهـــا فـــي دعـــم 
موقـــع مملكـــة البحرين كوجهـــة مثالية 
مختلـــف  إلقامـــة  بالمنطقـــة  ورئيســـية 
األلعـــاب  بطـــوالت  الســـيما  البطـــوالت 
القتاليـــة، وذلـــك بعـــد النجاحـــات التـــي 
حققتهـــا البحريـــن في هـــذه الرياضات، 
والتي تبوأت من خاللها مكانة مرموقة 
على المســـتوى القـــاري والدولي. كما أن 
استضافة وتنظيم مثل هذه البطوالت، 
يأتي لدعم السياحة الرياضية بالمملكة، 
والذي يشّكل رافًدا من روافد االقتصاد 
رؤيـــة  أهـــداف  يحقـــق  بمـــا  الوطنـــي، 

البحرين 2030”.
اســـتضافة  هـــذه  “إن  ســـموه:  وتابـــع    
البطولـــة تدعـــم رؤيتنا لتطويـــر رياضة 
المصارعـــة البحرينيـــة، ودفعهـــا لتكـــون 
المنافســـة والمُنجـــزة”،  الرياضـــات  مـــن 

معرًبـــا ســـموه عـــن تقديـــره بالخطـــوات 
التـــي اتخذها اتحـــاد اللعبـــة وفق رؤية 
ســـموه لتطوير هذه الرياضة، من خالل 
التنســـيق المشـــترك مـــع الهيئـــة العامـــة 
للرياضة وزارة التربية والتعليم، بإدراج 
هـــذه اللعبـــة ضمن المقررات الدراســـية، 
مؤكًدا ســـموه أن هذه الخطوة ستسهم 
المواهـــب  اكتشـــاف  فـــي  تأكيـــد  بـــكل 

والعناصـــر المميـــزة والتـــي يمكـــن مـــن 
والمنتخبـــات  الفـــرق  تشـــكيل  خاللهـــا 
المملكـــة  لتمثيـــل  وتهيئتهـــا  الوطنيـــة، 
بالصـــورة المشـــرفة ودفعهـــا للمنافســـة 
وتحقيـــق اإلنجازات، متمّنًيا ســـموه كل 
التوفيـــق والنجـــاح للمنتخـــب الوطنـــي 
في ظهوره األول بهـــذه البطولة، والتي 
ستؤكد الحضور البحريني على مستوى 

ا. هذه الرياضة قاريًّ
 وقد أشـــاد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة بالجهـــود التي يبذلها االتحاد 
عبـــاده  برئاســـة  للمصارعـــة  البحرينـــي 
عدنـــان المـــال، فـــي اإلعـــداد والتحضير 
إلقامـــة هـــذا الحـــدث الرياضـــي الكبير، 
اللجـــان  جميـــع  جهـــود  ســـموه  مقـــّدًرا 
أن  ســـموه  متطلًعـــا  بالبطولـــة،  العاملـــة 

تحقـــق هذه البطولة األهـــداف المرجوة 
وأن تســـهم جهـــود اللجنـــة المنظمة في 

إظهارها بأبهى حلة.

توافد المنتخبات المشاركة

  بـــدأت مملكـــة البحرين يـــوم أمس في 
اســـتقبال الوفود المشاركة في البطولة، 
والتـــي ســـتتوافد إلـــى البحريـــن تباًعـــا 

حتى اكتمال عقد المنتخبات. 
  وسيشارك في هذه النسخة من البطولة 
ـــا بينهـــم 426 العًبـــا والعبة  675 رياضيًّ
يمثلـــون 17 دولـــة مـــن القـــارة، وهـــي: 
األردن،  الســـعودية،  البحريـــن،  مملكـــة 
العـــراق، ســـوريا، الهنـــد، ايـــران، الصين، 
اليابان، كازاخستان، كوريا، غيرقستان، 
طاجاكســـتان،  ســـيريالنكا،  منغوليـــا، 
تايوان واوزبكستان، وسيدير منافسات 
هـــذه البطولـــة 49 حكًمـــا معتمـــًدا مـــن 

االتحاد الدولي للمصارعة.

 اللمسات األخيرة

  تعكـــف اللجنـــة المنظمـــة للبطولة على 
وضع اللمسات األخيرة في تجهيز صالة 
مدينـــة خليفة الرياضيـــة الحتضان هذا 
الحـــدث يوم غد الســـبت. حيـــث قامت 
اللجنة وبالتنســـيق مع االتحاد اآلسيوي 
للمصارعة في إعداد 3 أرضيات ســـتقام 
عليها النزاالت، وكذلك إعداد الملصقات 
التـــي تضمنت شـــعار البطولـــة، وتجهيز 
بالتدريبـــات  الخاصـــة  المرافـــق  كافـــة 
وغـــرف  اإلحمـــاء،  وتماريـــن  اليوميـــة 

تبديل المالبس والمرافق الصحية.

من وصول المنتخبات وصول الوفود

سمو الشيخ خالد بن حمد

سموه: احتضان النسخة األولى تأكيد على مكانة المملكة قاريًّا ودوليًّا

خالد بن حمد يرعى بطولة آسيا األولى للمصارعة تحت 15 و20 عاًما

اللجنة المنظمة تضع اللمسات النهائية لتجهيز صالة مدينة خليفة الرياضية إلقامة الحدث

الشيخ عبدالعزيز بن مبارك 
مع الالعب هاشم التوبلي بعد التتويج

في بطولة “تن برو” األوروبية للتنس



علي مجيد

علي مجيد

سبورت

أشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة بالمســـيرة الحافلـــة 
للنجـــم الدولـــي الفرنســـي والعـــب نـــادي 
تشيلســـي اإلنجليـــزي لكـــرة القدم ســـابقًا 
 ”Florent Maloda“ مالـــودا  فلـــوران 
وإنجازاتـــه وخبراتـــه ســـواء مـــع منتخب 
بـــاده أو األندية األوروبية التي لعب في 

صفوفها.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال ســـموه الاعب 
فلـــوران مالودا الذي يزور مملكة البحرين 

حاليـــًا وذلـــك بحضـــور الشـــيخ أحمـــد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة والســـيد إســـحاق 

.”stage33“ عبدهللا إسحاق من شركة
ورحب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفة بالنجـــم الدولي فلوران 
مالودا معربًا ســـموه عن ســـعادته الكبيرة 
بتواجـــده علـــى أرض المملكـــة واالطـــاع 
علـــى واقـــع كـــرة القـــدم المحليـــة ولقـــاء 
المســـئولين الرياضييـــن بمـــا يســـهم فـــي 

االستفادة من خبراته وتجاربه الكروية.
ونـــوه ســـموه بمشـــوار الاعـــب الفرنســـي 
مـــع منتخب باده وتحديـــدًا في نهائيات 

كأس العالـــم 2006 عندما ســـاهم مع بقية 
الاعبيـــن في وصول منتخب فرنســـا إلى 
المبـــاراة النهائية بمونديـــال ألمانيا 2006 
أمـــام ايطاليا والتي خســـرها الفرنســـيون 
بـــركات الترجيح رغـــم أن فلوران مالودا 

آنذاك سجل ركلته بنجاح.
كما اســـتذكر ســـموه مشـــواره المتميز مع 
نـــادي تشيلســـي اإلنجليزي عندمـــا انضم 
إليه فـــي 2007 وحجـــز له مكانًا أساســـيًا 
فـــي التشـــكيلة وحقق مـــع النـــادي العديد 
من البطـــوالت المحليـــة واألوروبية ومن 
 2012 بينهـــا لقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا 

باإلضافة إلى مســـيرته الكروية مع الكثير 
مـــن األنديـــة مـــن بينهـــا ليـــون الفرنســـي 
ونـــادي طرابزون ســـبور التركـــي والعديد 

وتمنـــى  األخـــرى.  العريقـــة  األنديـــة  مـــن 
ســـموه لاعب الفرنسي طيب اإلقامة في 
مملكـــة البحرين مبديًا ترحيبه به مجددًا؛ 

باعتبـــاره أحد ألمع نجوم الكرة الفرنســـية 
والعالميـــة الذين أثـــروا الســـاحة الكروية 

بعطائهم وفنهم.
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سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل النجم الفرنسي فلوران مالودا
استذكر عروضه المتميزة بكأس العالم 2006

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة ُمستقِباًل مالودا

محافظ المحرق يشيد بجمعية قدامى الرواد
بارك جهودها لخدمة الرياضة البحرينية

المعظـــم  الملـــك  أكـــد مستشـــار جالـــة 
صالـــح  والرياضـــة  الشـــباب  لشـــئون 
أن  المناعـــي  هنـــدي  بـــن  عيســـى  بـــن 
التعاضـــد والتكاتف والتعاون من هوية 
والرياضـــة  والبحريـــن،  المحـــرق  أهـــل 
والرياضيـــون جـــزء ال يتجـــزأ مـــن هذا 
المكون الوطني، مشـــيًرا إلى أن جمعية 
قدامـــى الـــرواد هـــي رافـــد مـــن روافـــد 

حقـــوق  حمايـــة  إلـــى  وتســـعى  الخيـــر 
وعطاء الرياضيين بالمملكة.

جـــاء ذلك، خـــال المجلس األســـبوعي 
لمحافظـــة المحـــرق والـــذي رّحـــب مـــن 
خالـــه ســـلمان بـــن عيســـى بـــن هنـــدي 
بجمعيـــة  المحـــرق  محافـــظ محافظـــة 
تحققـــه  بمـــا  مشـــيًدا  الـــرواد،  قدامـــى 
الرياضه البحرينية بقيادة ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.
جمعيـــة  أن  المحـــرق  محافـــظ  وأكـــد 
ورواًدا  أســـماء  تضـــم  الـــرواد  قدامـــى 
العطـــاء  يقدمـــون  يزالـــون  وال  قدمـــوا 
بعطـــاء  مشـــيًدا  البحرينيـــة،  للرياضـــة 

والـــدور  البحرينـــي  الرياضـــي  اإلعـــام 
الهـــام والافت للصحافة البحرينية في 
دعم المنتخبات والمشـــاركات الوطنية 

في كافة المحافل الدولية.
وقّدم محافظ محافظة المحرق باسمه 
وباســـم األهالي درع المحافظة لرئيس 
وأعضاء جمعية قدامى الرواد، مشـــيًدا 
بأهـــداف الجمعية ومـــا تقدمه للرياضة 

والرياضيين من عطاء واهتمام.

اللجنة اإلعالمية

خالل اللقاء

األكاديمية األولمبية تختتم “اإلنعاش القلبي” بنجاح
بنجاح كبير وبمشـــاركة جيـــدة اختتمت 
للجنـــة  التابعـــة  األولمبيـــة  األكاديميـــة 
اإلنعـــاش  دورة  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
القلبـــي والتـــي أقيمت على مـــدار يومي 
يونيـــو  و30   29 والخميـــس  األربعـــاء 
2022 بالتعـــاون مـــع القاعـــدة األميركية 

والصليب األحمر الدولي.
  واســـتقطبت الـــدورة 17 مشـــارًكا فـــي 
اليـــوم  فـــي  يومهـــا األول و15 مشـــارًكا 
  Joseph Belt التدريبـــات  وزار  الثانـــي 
مديـــر مركـــز اللياقـــة البدنيـــة بالقاعـــدة 
األميركية والمسئول عن فريق اإلنعاش 
 Tina ومســـاعدته  بالقاعـــدة  القلبـــي 

Nguyen اللذان عّبرا عن سعادتهما بعدد 
المشاركين واالهتمام الذي تبديه اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية لمثل هذه الدورات 
التي تســـهم فـــي إنقـــاذ أرواح الكثير من 

الناس ومن بينهم الرياضيين.
المشـــاركين  جميـــع  وســـيمنح  هـــذا،   
اإلنعـــاش  جهـــاز  اســـتخدام  رخصـــة 
القلبـــي وهـــي صالحة لمدة عام وســـيتم 

تســـليم المشـــاركين الرخصة عبـــر البريد 
اإللكتروني.

 وتأتـــي إقامـــة الـــدورة في إطـــار حرص 

اللجنـــة األولمبيـــة علـــى المســـاهمة فـــي 
الحد من ظاهرة الموت المفاجئ تماشًيا 
مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفـــة ممثـــل جالة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــئون  اإلنســـانية 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 

والتي أطلقها عام 2018.
 وتعـــد دورة اإلنعـــاش القلبي واحدة من 
أهم الـــدورات التـــي تنظمهـــا األكاديمية 
األولمبيـــة الكتســـاب مهـــارات اإلنعـــاش 
القلبـــي، خصوًصا في ظـــل تزايد حاالت 
والتـــي  للرياضييـــن  المفاجـــئ  المـــوت 
حصدت أرواح العديـــد من الناس الذين 
كانوا يزاولون األنشـــطة الرياضية سواء 
إن  حيـــث  التنافســـية،  أو  الترويحيـــة 
تلـــك الدورة ستســـاهم فـــي تهيئة أعداد 
مـــن الرياضييـــن للتعـــرف على أســـاليب 
ومهارات اإلنعاش القلبي بما يســـهم في 

إنقاذ حياة العديد من الناس.
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مدير مركز اللياقة 
البدنية بالقاعدة 

األميركية شهد الدورة

من الدورة

حقق فريق القادســـية الكويتي الميدالية البرونزية 
للبطولة اآلســـيوية 24 لألنديـــة لكرة اليد، بعد فوزه 
على العربـــي القطري بنتيجـــة )27/28( في المباراة 
التـــي جمعتهما ظهر أمـــس )الخميس( بمدينة حيدر 
بالتقـــدم  األول  الشـــوط  القادســـية  وأنهـــى  آبـــاد.  
)12/16(، وبذلـــك احتـــل المركـــز الثالـــث وحاز على 
الميدالية البرونزية فيما العربي القطري حّل رابًعا.

يذكـــر أن القادســـية يحتـــرف فـــي صفوفـــه كلٌّ من 
الدولّيـــان: محمد حبيب وأحمـــد المقابي، وبخاف 
المبـــاراة األولـــى التي لعب فيهـــا المقابي، ثم محمد 
حبيـــب لعب فـــي المباريـــات األخرى، غـــاب االثنان 
عـــن مباراة تحديد المركزيـــن الثالث والرابع بداعي 

اإلصابة.

برونزية آسيوية قدساوية 
لحبيب والمقابي

الســـعودي  النـــور  فريـــق  احتـــل 
بمحترفه الوطني حسين الصياد 
البطولـــة  فـــي  الســـادس  المركـــز 
اآلســـيوية لألنديـــة 24 لكرة اليد 
التـــي اخُتتمت أمـــس )الخميس( 

في مدينة حيدر آباد الهندية.
وجـــاء ذلـــك بعدمـــا خســـر النـــور 
مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن )5-6( 
بنتيجـــة  القطـــري  الوكـــرة  أمـــام 
)24/30( والشوط األول )12/15(.
ودون شك، إن هذا المركز ال يليق 
بآمال وطموحات النور السعودي 

وخصوًصا أنـــه كان يمّني النفس 
النهائيـــة، إال  لـــألدوار  بالوصـــول 
أن النتائـــج التي خلفهـــا في دور 
أمـــام  بالخســـارة  المجموعـــات 
العربـــي القطري، ثـــم التعادل مع 
القادسية الكويتي، وفوز متوقع 
على الفريق الهندي، كانت كفيلة 

ليخرج من صلب المنافسة.
وفـــي مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن 
الفريـــق  حـــّل  والثامـــن،  الســـابع 
اإليرانـــي مس كرمان ســـابعًا بعد 
فوزه على تي ســـبورتس الهندي 

بنتيجة )28/33(.

الصياد يحل سادسًا بـ”آسيوية اليد”

النجمـــة  اليـــد فريـــق  كـــرة  أحـــرز ممثـــل 
اآلســـيوية  للبطولـــة  الفضيـــة  الميداليـــة 
لألندية 24 التي اختتمت منافساتها يوم 

الخميس بمدينة حيدر آباد الهندية.
 وجاء ذلك بعدما خســـر المباراة النهائية 
أمـــام الكويت الكويتـــي بنتيجة )23/28(، 
بتقـــدم  األول  الشـــوط  انتهـــى  أن  بعـــد 
 .)11/15( أهـــداف   4 بفـــارق  الكويـــت 
وعقب اللقـــاء تم تتويـــج الكويت بكأس 
وميداليـــات المركـــز األول، وتقلد النجمة 
والقادســـية  الثانـــي  المركـــز  ميداليـــات 

الكويتي ميداليات المركز الثالث. 
 وحصد النجمة نصيب األسد في الجوائز 
الفردية، مهدي ســـعد جائزة أفضل جناح 
أيســـر، محمد حبيب جائـــزة أفضل ظهير 
أيســـر، محمد عبدالحســـين جائزة أفضل 
حـــارس، علـــي عيـــد أفضـــل العـــب فـــي 

البطولة.
ولـــم يظهر النجمة بالشـــكل المطلوب في 
اإلرهـــاق  عليـــه  األول، ووضـــح  الشـــوط 

البدنـــي بصـــورة كبيـــرة وغيـــاب التركيـــز 
والـــذي أثـــر عليـــه كثيـــًرا فـــي الجوانـــب 
الدفاعيـــة والهجوميـــة رغـــم اجتهـــادات 
الاعبيـــن بأرضية الميـــدان والتوجيهات 
المســـتمرة والتغييـــرات من ِقبـــل المدرب 

سيدعلي الفاحي. 
وفي الشـــوط الثاني، تحسن أداء النجمة 
نوعـــا مـــا عـــن ســـابقه مـــع بـــروز الحارس 
محمـــد عبدالحســـين، ليتمكـــن الفرق في 
أكثر من مناســـبة من تقليـــص الفارق إلى 
هدفين وهدف، وذلـــك من خال النصف 

األول، إال أن ســـرعان مـــا عـــاد الكويـــت 
لتوســـيع الفارق مســـتغًا أخطـــاء النجمة 
وإيقـــاف بعـــض العبيـــه وضيـــاع كـــرات 

التسجيل. 
العشـــر  دقائقهـــا  فـــي  المبـــاراة  دخلـــت 
األخيرة والسيناريو مستمر بين الطرفين 
في محافظة الكويت على فارق األهداف 
ومســـاعي النجمة لتقليـــص الفارق إال أن 
ضياع كرات سهلة بصورة غريبة من ِقبل 
العبيـــه وغياب التركيز في الدفاع، جعله 

يخرج خاسًرا في اللقاء.

خسر أمام نادي الكويت في النهائي

النجمة يحرز الميدالية الفضية اآلسيوية

تتويج النجمة بكأس المركز الثاني 
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اإلذاعيـــة  البرامـــج  حققـــت 
التـــي  والتلفزيونيـــة 

وزارة  بهـــا  تقدمـــت 
شـــؤون اإلعـــام في 
الخليـــج  مهرجـــان 
والتلفزيون  لإلذاعة 

في دورته الـ 15 التي 
اختتمـــت قبل أيـــام، 13 

جائـــزة، بينهـــا 8 جوائز ذهبية 
و5 جوائـــز فضيـــة، وهـــذا الرقـــم الكبيـــر 
يؤكد قـــوة البرامـــج البحرينيـــة وتميزها 
وعلـــو كعب المبدع البحريني، وفيما يلي 

نستعرض البرامج الفائزة:
 جائزة الشراع الذهبي عن فئة البرامج  «

التلفزيونية الحوارية ببرنامج “وطني”.

 جائزة الشراع الذهبي للبرامج التلفزيونية  «
المتميزة للبرنامج الرمضاني “ كفو”. 

- جائزة الشراع الذهبي عن فئة البرامج  «
اإلذاعية الدينية ببرنامج “جنة األرض”.

جائزة الشراع الذهبي عن فئة  «
البرامج اإلذاعية الحوارية برنامج 

“نوافذ على المستقبل”.

 جائزة الشراع الذهبي عن فئة  «
البرامج الرياضية اإلذاعية ببرنامج 

“المستطيل األخضر”. 

 جائزة الشراع الذهبي عن فئة  «
الدراما الكوميدية اإلذاعية بمسلسل 

“يوميات أم سحنون”. 

 جائزة الشراع الذهبي عن فئة الدراما  «
التلفزيونية االجتماعية بمسلسل 

“الزقوم” للمخرج أحمد يعقوب المقلة. 

 جائزة الشراع الذهبي عن فئة الدراما  «
الكوميدية التلفزيونية بمسلسل 

“هاشتاغ شو”. 

 جائزة الشراع الفضي عن فئة الدراما  «
االجتماعية اإلذاعية بمسلسل “جزر 

االمادوس”. 

 جائزة الشراع الفضي عن فئة البرامج  «
الثقافية اإلذاعية ببرنامج “سوق عكاظ”. 

 جائزة الشراع الفضي عن فئة البرامج  «

التلفزيونية الرياضية ببرنامج “بانوراما 
المالعب”. 

 جائزة الشراع الفضي عن فئة الفواصل  «
التلفزيونية التوعوية بفاصل “مجتمع 

واعي”. 

 جائزة الشراع الفضي عن فئة برامج  «
األسرة والطفل التلفزيونية ببرنامج 

“عيالنا”.
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العنايــة بالمظهــر الخارجــي وارتــداء أحــدث الصيحات، من أكثر األشــياء التي 
يهتــم بهــا الكثيــرون، فهــي بالنســبة لهــم أمــر ضــروري يعطونــه نصــف طاقتهم 
واهتمامهم، لكي يظهروا على أكمل وجه، ويخطفوا األنظار بحضورهم. يمكنك 
أن تتعرف على هذه الشخصيات من خالل أبراجهم الفلكية، التي توضح بعض 
الصفــات التــي تــدل على أن أصحاب هذه األبــراج، األناقة واالهتمام بالمالبس 

لعبتهم المفضلة وفًقا لما جاء في موقع “Pink Villa” الهندي.

برج الثور

يعتبر مواليد برج الثور من أكثر  «
األبراج التي تهتم بالموضة، 

فهم يعشقون الدالل 
وشراء المالبس الجديدة، 

التي تحسن حالتهم 
المزاجية، لذلك فهم 

عندما يشعرون بالملل 
أو التوتر، أو شيء يخطر 

على ذهنهم، الذهاب لشراء 
المالبس.

ال تقتصر اختياراتهم على شراء  «
المالبس بشكل عشوائي، بل 

يمتلكون القدرة على اختيار القطع 
المناسبة لشكل أجسامهم، كما أنه 

لديهم جراءة والشجاعة، لتجربة بعض 
األلوان الصاخبة والصيحات غير 

التقليدية بحًثا عن كل ما هو جديد.

برج األسد

يحتل أصحاب برج األسد المركز  «
الثاني، كأكثر األبراج العاشقة للموضة 

واالهتمام بالمظهر الخارجي، 
فهم يعطون األولوية الكاملة لهذا 
األمر، فيما يتعلق بشراء المالبس 

واإلكسسوارات واألحذية، فهم 
يعتقدون أن االهتمام الخارجي هو 

الذي يخطف األنظار في الوهلة األولى.

يفضلون التواجد في منطقة األمان،  «
حتى ال يتم توجيه االنتقاد لهم على 

مالبسهم، فهذا األمر يكره مولود 
األسد، لذلك فستجد أن معظم 

مالبسه تناسب جميع األذواق.

برج القوس

أما عن مواليد القوس فهم لديهم  «
هوس الموضة، يتابعون كل ما 

هو جديد في عالم الموضة، ال 

يستطيعون السيطرة على أنفسهم، 
عند الذهاب للموالت التجارية، فشراء 

المالبس تعتبر لعبتهم البسيطة.

لذلك عليك أن تختار شريكك من برج  «
القوس أو صاحبك المفضل، حتى 
يسهل عليك اختيار المالبس التي 
تناسب قوامك، فمواليد القوس ال 

يمكنك التفتيش وراءهم فيما يتعلق 
باألزياء.

برج الدلو

برج الدلو لديه أسلوب مختلف تجاه  «
الموضة، لذلك ستجد آراءه غريبة 

نوًعا ما عند اختيار المالبس، يميلون 
إلى الصيحات الجريئة وغير تقليدية 
على اإلطالق، فهم يشعرون بالفخر 
عندما يدخلون لمكان جديد، يجدون 

الحاضرين ينظرون لهم بإعجاب. 

من أكثر األشياء التي تلفت انتباه  «
مواليد الدلو، عند اختيارهم المالبس 
واألحذية والحقائب، يشترط أن تكون 

من عالمة تجارية شهيرة، فالتباهي 
باألشياء من ضمن صفات مواليد 

الدلو.

ا تعتني بمظهر  أبراج أنيقة جدًّ
الخارجي أكثر من الالزم!

طرحت النجمة تايلور 
سويفت أغنيتها 

الجديدة التي 
تحمل عنوان 
 ،”Carolina“
وذلك على 

قناتها 
الخاصة 

على 
يوتيوب، وقد 

بدأت األغنية تحقق 
رواجًا كبيرًا بين 

الجمهور على مواقع 
التواصل االجتماعي 

في أميركا.

tariq_albahhar

كـــرم مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون في حفل الختام اإلعامية 
القديرة بدرية عبداللطيف، التي تعتبر قامة من قامت العمل اإلذاعي 
فـــي البحريـــن ودول الخليـــج، وتركت بصمـــة في المجـــال اإلعامي 
وأّهلـــت العديـــد من الكـــوادر الوطنيـــة المتميزة في المجـــال اإلذاعي 
وصاحبة مشـــوار حافل بالعطاء والنجاح، وارتبط اســـمها وعلى مدى 
سنوات باإلذاعة والبرنامج الشهير “عالم األسرة” وغيرها من البرامج. 
شخصيا تعلمت من اإلعامية القديرة بدرية عبداللطيف الكثير، فقد 
كانت تشجعنا على المضي قدما في كتابة البرامج الثقافية لإلذاعة، 
وكذلـــك االجتهـــاد في مواصلة كتابـــة حلقات “يوميات أم ســـحنون”، 
وكانـــت تزودنـــا مـــع فريـــق العمـــل خـــال أيـــام التســـجيل بالنصائـــح 
واإلرشـــادات التـــي تمكنـــا من تحقيق هدفنا األســـمى وهو رفع اســـم 

مملكة البحرين.

تكريم اإلعالمية بدرية عبداللطيف

شاهدُت لكم: “Last Vegas” شديد 
الكثافة في النكتة على “ستارزبالي”

إذا كنـــت من عشـــاق الفيلـــم الكوميدي 
 The Bucket”و  ”The Hangover“
List”، يجب عليك حاالً مشاهدة الفيلم 
يحكـــي  والـــذي   ”Last Vegas“ الرائـــع 
بصـــورة ســـاخرة الحياة مـــع العجز في 
مدينـــة الخطيئـــة الس فيجاس بصورة 
مجموعـــة  حـــول  ممتعـــة  كوميديـــة 
رجـــال كبار ســـن يقضـــون إجازتهم في 
جـــو مـــن المـــرح والكوميديا فـــي رحلة 
األخيـــرة  والفرصـــة  بالدرامـــا  مليئـــة 
أصـــدر  الكوميـــدي  الفيلـــم  للحيـــاة، 
 ،2013 المتحدة ســـنة  في الواليـــات 
تيرتلتـــوب  إخراج جـــون  مـــن  وهـــو 
ويعرض حاليًا على “ســـتارزباي”، ومن 
تمثيـــل كلٍّ من: مايـــكل دوغاس بدور 
“بيلي”، وروبـــرت دي نيرو بدور “بادي”، 
وكيفيـــن كاين بدور “ســـام”، ومورغان 

ومـــاري  “آرتشـــي”  فريمان بـــدور 
“ديانـــا”،  ســـتينبرجن بدور 

وجيـــري فيرارا بدور “تود” 
الين معًا يقـــررون الذهاب 

معًا الى رحلة خاصة.
الس  فـــي  الرومانســـية 
تقـــدم  عـــادة   فيجـــاس 

”محرمـــة“  بصـــورة 
وهذا مـــا أراد تقديمه 
المخـــرج بعـــد تقليده 
أوفـــر“  ”هانـــغ  لفيلـــم 
لكن مـــع رجـــال فوق 

الستين من العمر، أصدقاء منذ الطفولة 
معًا، وفيهم نذر مايكل دوغاس “بيلي” 
نذور العزوبية وأقسم على عدم الزواج، 
ولكـــن في النهايـــة تقدم بطلـــب الزواج 
مـــن فتـــاة فـــي الثاثينـــات مـــن عمرها، 
وقبل الشـــروع في ذلك يقرر األصدقاء 
أن يســـافروا إلـــى الس فيغـــاس إلعادة 
أخـــرى  مـــرة  ومجدهـــم  شـــبابهم  أيـــام 
وأخيـــرة قبـــل زواج بيلـــي، ولكـــن فـــور 
وصولهـــم، يكتشـــفون أن الس 
فيجاس قـــد تغيرت كثيرًا، 

وتتعقد األمور بمجموعة من المشـــاكل 
يختبرون فيها صابة صداقتهم.

الســـيناريو  مـــع  الفيلـــم   مـــع  المشـــكلة 
تحديدًا، يمكـــن التنبـــؤ بـــه فـــي أنـــه لم 
يأخـــذ أبدًا فرصتـــه، وال يقدم أي صورة 
نمطيـــة دون تغيير، رجل عجوز فاســـد 
تقريبـــًا، جمـــوح زائـــد عـــن حـــده، نّكـــت 
عـــن الفياجـــرا، ولـــم يعتمد مطلقـــًا على 
ســـمعة نجومـــه! لكـــن بســـاطة الكيمياء 

بين هؤالء الرجال أدى الغرض منه في 
جمعهم معًا وتقديم نوع من الكوميديا، 
مع العلم أني على استعداد للمراهنة أن 
معظـــم الُجمل التي قيلت في الفيلم لم 
يكتبهـــا السيناريســـت تمامـــًا، كل ممثل 
يجلب أسلوبًا فريدًا من نوعه، والعامة 
التجارية الخاصة من الفكاهة إلى جزء 
مـــن األحداث. ليس مـــن المبالغة القول 
بأن هذا واحد مـــن أطرف األفام التي 
شـــاهدتها أخيرًا،  خصوصـــًا مع رد فعل 
الرجال على األشـــياء المرتبطة بالعصر 
مثـــل  فيجـــاس،  الس  فـــي  الحديـــث 
التكنولوجيا، وموســـيقى الراب، وعدم 
الخيانـــة، خصوصـــًا فـــي المشـــهد الذي 
كان بيـــن ”كيفين كليـــن“ وممثلة ثانوية 
والتـــي كانت معه فـــي حجرته بالفندق 

وكان هذا الحوار الجميل بينهما:
- ال أســـتطيع.. ! - أال تريـــد ”أن أكـــون 
معـــك لوحدنـــا بالغرفـــة“؟  - بالطبـــع 
أريد، ومن المؤكد أنه سيكون أفضل 
شـــيء حدث لي منـــذ 25 عامًا، ولكن 
طـــوال الـ 40 ســـنة زواج، وحين 
يحـــدث لي شـــيء رائـــع في 
الحياة، أذهب إلى زوجتي 
وأخبرهـــا إيـــاه، فـــي هـــذه 
المرة لن أستطيع أن أقوم 
بذلـــك، ولن أقـــدر إخبارها 
بأني كنت لوحدي مع فتاة 
جميلـــة، فلـــن يكون ذلك 

األمر رائعًا!

تعرف على البرامج واألعمال البحرينية الفائزة بمهرجان الخليج
8 جوائز ذهبية و5 جوائز فضية

هاشتاغ شو وطني كفو

يوميات أم سحنونمسلسل الزقزم

محرر مسافات

محرر مسافات

طارق البحار
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ألــــف ديــنـــار

زيارة السيسي تنعكس ايجابًا على البحرين ومصر في جميع المجاالت االقتصادية

استحقـاقـات أدوات الدخـل الثابـت في الخليـج بـ 5 سنـوات

“لو ميريديان سيتي سنتر” يكشف أحدث إضافاته لتجربة الطعام بالبحرين

العالقات بين البلدين نموذج يحتذى به عربياً... “المصارف”:

وفقاً لوحدة بحوث كامكو لالستثمار

مطعم “بوتشر أند بانز الونج” يقع في الطابق األرضي

رحبـــت جمعية مصارف البحرين بالزيـــارة الكريمة التي 
قـــام بهـــا فخامـــة الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي رئيس 
جمهوريـــة مصر العربية إلى بلده الثاني مملكة البحرين، 
وهو ما يجســـد عمق الروابط األخويـــة والتاريخية بين 
البلدين الشقيقين، والتي يحرص عليها ويرعاها حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 

البالد المعظم.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس مجلـــس ادارة جمعيـــة 

مصـــارف البحريـــن، عدنـــان أحمـــد يوســـف، إن 
مملكـــة  فـــي  والمالـــي  المصرفـــي  القطـــاع 

الزيـــارة  بهـــذه  كثيـــرًا  يرحـــب  البحريـــن 
المهمة، والتي ســـوف تنعكس ايجابًا في 

تطور العالقـــات الثنائية بين البلدين 
الشـــقيقين فـــي جميـــع المجـــاالت 
والتنمويـــة، حيـــث  االقتصاديـــة 
باتـــت هـــذه العالقـــات المتينـــة 
نموذجـــًا  تشـــكل  والراســـخة 
الصعيـــد  علـــى  بـــه  يحتـــذى 

العربي.
وأضاف يوسف “يفخر القطاع 
المصرفي في البحرين أنه لعب 

دورًا تاريخيًا ورياديـــًا في تطوير العالقات بين البلدين 
الشـــقيقين منذ ســـبعينات القـــرن الماضـــي، حينما بدأت 
المؤسســـات المصرفيـــة فـــي البحريـــن بتقديـــم الودائع 
والتســـهيالت المصرفيـــة لنظيراتهـــا المصريـــة، وكذلـــك 

تمويل التجارة المتنامية بين البلدين”.
كمـــا أن المؤسســـات المصرفيـــة البحرينيـــة تمتلـــك أكبر 
تواجد مصرفي خليجي في السوق المصرفي من خالل 
تملُّـــك وتأســـيس عدد من البنوك التابعـــة لها العاملة في 

الســـوق  هـــذه 

وتســـاهم بـــكل نشـــاط فـــي تمويـــل المشـــاريع اإلنمائية 
الكبـــرى في مصـــر، حيث تقدر أصول هـــذه البنوك بما ال 

يقل عن 15 مليار دوالر.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للجمعيـــة، وحيـــد 
القاســـم “حرصنـــا فـــي جمعيـــة مصـــارف البحريـــن على 
تطويـــر عالقـــات التعـــاون والعمل المشـــترك مـــع البنوك 
المصرفيـــة، ووّقعنـــا العـــام الماضـــي مذكـــرة تفاهـــم مع 
اتحـــاد بنـــوك مصـــر، وشـــاركت الجمعية، ممثلـــة برئيس 
مجلس إدارتها عدنان يوســـف، فـــي العديد من الندوات 
المشـــتركة  والمصريـــة  البحرينيـــة  والملتقيـــات 
التـــي تهدف إلى تطوير التعاون االســـتثماري 
والتجاري والمالي بين البلدين الشقيقين”.

وأكد القاســـم  في هذه المناسبة استعداد 
جمعيـــة مصـــارف البحريـــن والبنـــوك في 
البحرين على تقديم كل الدعم والمســـاندة 
لكل ما من شـــأنه توسيع وتعزيز عالقات 
التعاون االقتصادي والتجاري والمالي 
واالســـتثماري بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وجمهورية مصر العربية، معربًا عن 
ثقته التامـــة بالنتائـــج المثمرة 
والطيبة لهذه الزيارة الكريمة.

توقـــع تقريـــر وصـــول قيمـــة أدوات الدخـــل الثابت 
مســـتحقة الســـداد من قبل حكومـــات دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، على مـــدى الســـنوات الخمس 
دوالر  مليـــار   175.8 إلـــى   ،)2022-2026( المقبلـــة 
أميركي، في حين أن آجال استحقاق أدوات الدين 
الخاصة بالشـــركات ســـتظل أقل قليالً عند مستوى 

150.7 مليار دوالر أميركي.
عـــن  األربعـــاء  اليـــوم  الصـــادر  التقريـــر،  ورجـــح 
وحـــدة بحـــوث كامكـــو لالســـتثمار، أن تظـــل قيمة 
الســـداد مرتفعـــة خـــالل  الديـــن مســـتحقة  أدوات 
الفتـــرة الممتـــدة مـــا بيـــن 2022 حتـــى 2026 ثـــم 
تنخفض تدريجيًا لبقية مدة االســـتحقاق. ويشـــير 
الســـداد  مســـتحقة  الديـــن  أدوات  قيمـــة  ارتفـــاع 

خـــالل الســـنوات الخمـــس المقبلـــة إلـــى تزايد عدد 
اإلصدارات قصيرة األجل )مدة اســـتحقاق أقل من 
5 ســـنوات( في عامي 2020 و2021. ولفت التقرير 
إلـــى أن معظم تلك االســـتحقاقات مقومة بالدوالر 

األميركي بنسبة 58 %.
إضافـــة إلى ذلـــك، فإنه نظرًا لمســـتويات التصنيف 
التعـــاون  مجلـــس  دول  لحكومـــات  االئتمانـــي 
الخليجـــي، فإن أغلبيـــة هذه االســـتحقاقات تتميز 
بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة 

.)A( من الفئة
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بنوعيـــة أدوات الديـــن، فتأتـــي 
الســـندات التقليديـــة في الصـــدارة؛ إذ تمثل القيمة 
مستحقة الســـداد خالل الســـنوات الخمس المقبلة 

نحو 205 مليارات دوالر، في حين يتوقع أن تصل 
قيمة الصكوك مســـتحقة الســـداد إلى 121.5 مليار 
دوالر. وفيمـــا يتعلـــق بآجال االســـتحقاق وفقًا لكل 
دولـــة علـــى حـــدة، تأتـــي الســـعودية فـــي الصدارة 
متفوقـــة بذلك على اإلمارات مـــن حيث أكبر قيمة 
أدوات دين مســـتحقة الســـداد على مدى السنوات 

الخمس المقبلة.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد المملكة اســـتحقاق ســـداد 
الثابـــت  الدخـــل  أدوات  مـــن  دوالر  مليـــار   114.2
حتى العـــام 2026، تليها جهات اإلصدار اإلماراتية 
مليـــار  و69  دوالر  مليـــار   95.9 بقيمـــة  والقطريـــة 

دوالر، على التوالي.
وعلى الصعيد القطاعـــي، تصل قيمة أدوات الدين 

مســـتحقة الســـداد على قطـــاع البنـــوك والخدمات 
الماليـــة 102.4 مليـــار دوالر علـــى مـــدى الســـنوات 
الخمـــس المقبلـــة، ممـــا يمثـــل نحـــو 67.9 % مـــن 
إجمالي قيمة أدوات الدين مســـتحقة الســـداد على 
الشـــركات و31.4 % مـــن إجمالي المبالغ مســـتحقة 
الســـداد فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي حتى 

.2026
وتبعـــه قطـــاع الطاقـــة ببلـــوغ قيمـــة أدوات الديـــن 
مســـتحقة الســـداد إلـــى 16.8 مليـــار دوالر، أو مـــا 
يعـــادل 11.2 % مـــن إجمالـــي االســـتحقاقات على 
الشـــركات الخليجيـــة حتى عـــام 2026، ثـــم قطاع 
المرافـــق العامـــة والقطـــاع االســـتهالكي بقيمة 9.2 

مليار دوالر و6.2 مليار دوالر على التوالي.

وتأتـــي البنـــوك العاملـــة فـــي اإلمـــارات فـــي مركـــز 
ديـــن  أدوات  قيمـــة  أعلـــى  حيـــث  مـــن  الصـــدارة 
مســـتحقة السداد خالل الســـنوات الخمس المقبلة، 
بقيمـــة 34.6 مليـــار دوالر، تليهـــا قطـــر بقيمة 22.6 

مليار دوالر.
واســـتحوذت البنـــوك العاملـــة في البلديـــن على ما 
نسبته 23.2 % من إجمالي استحقاقات السندات/  
الصكوك للخمس ســـنوات المقبلة في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
كما تتركز قيمة المبالغ مستحقة السداد في قطاع 
العقـــار بصفـــة رئيســـية في اإلمـــارات والســـعودية 
بمقـــدار 5.2 مليـــار دوالر و1.7 مليـــار دوالر، علـــى 

التوالي حتى العام 2026.

كشف فندق لو ميريديان سيتي سنتر، 
فـــي حـــدث تواجـــدت فيـــه الصحافة 
المحليـــة مـــع عـــدد مـــن المؤثرين في 
عـــن  اإلجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
أحـــدث إضافاتـــه لتجربـــة الطعام في 
البحرين، مطعم بوتشر أند بانز الونج، 
و كان ذلك في الثامن والعشـــرين من 

يونيو الجاري.
يقع بوتشـــر أند بانز الونج في الطابق 
لـــو ميريديـــان ســـيتي  مـــن  األرضـــي 
ســـنتر البحريـــن، ويعتبر مكانـــًا مثاليًا 
الصنـــع  محلـــي  بالبرجـــر  لالســـتمتاع 
والميلـــك شـــيك العمـــالق مـــع منطقـــة 
جلـــوس خارجية. أيضـــًا وفي مفاجأة 
لضيوفـــه  المطعـــم  يقدمهـــا  حصريـــة 

األعـــزاء، وهـــو تحـــدي إنهـــاء وجبـــة 
“البرجر العمالق” حيث إنه من يتمكن 

مـــن إنهائهـــا لـــن يدفـــع قيمتهـــا البالغة 
25 دينـــار بحرينـــي. ويدعـــو المطعـــم 

ضيوفه الراغبين بخوض هذا التحدي 
للحجز قبل يوم واحد عبر االتصال أو 
إرســـال رســـالة عبر تطبيق الواتساب 
الحجـــز  أو    97333502101+ للرقـــم 
عبـــر التواصل مع صفحة اإلنســـتغرام  

butcherandbunslounge@
وقالـــت فروســـينا بتروفســـكا، مديرة 
فـــي  والمشـــروبات  األغذيـــة  إدارة 
فندقي ويســـتن ولو ميريديان سيتي 
ســـنتر البحريـــن: “ســـنواصل االرتقـــاء 
بمســـتوى المأكوالت والمشروبات في 
فندقي ويســـتن ولو ميريديان سيتي 
تقديـــم  خـــالل  مـــن  البحريـــن  ســـنتر 
تجربـــة أكثـــر إثـــارة فـــي الســـوق؛ لذا 

ترقبوا المزيد”.

تشمل أعمال الصباغة والتشققات وإصالح األسقف واألرضيات

لصيانة شاملة لمدرسة سار الثانوية
تنافست 6 شركات في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس على 
مناقصــة لــوزارة األشــغال لتنفيــذ أعمال الصيانة الشــاملة لمدرســة ســار 
الثانوية للبنات، وكان أقل عطاء لشركة دار الخليج للتجارة والمقاوالت 

بنحو 242.7 ألف دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 287.7 ألف دينار.

أعمـــال  تنفيـــذ  المشـــروع  ويتضمـــن 
مثـــل  واإلنشـــائية  المدنيـــة  الصيانـــة 
والخارجيـــة  الداخليـــة  الصباغـــة 
وصيانة التشـــققات وإصالح األســـقف 
اســـتبدال  أو  وإصـــالح  واألرضيـــات 
دورات  وتجديـــد  والنوافـــذ  األبـــواب 
المياه. إضافة إلى األعمال الميكانيكية 
مثل تطوير شـــبكات المياه واســـتبدال 
خزانـــات الميـــاه، واألعمـــال الكهربائية 
الكهربـــاء  إعـــادة تأهيـــل غرفـــة  مثـــل 
واســـتبدال لوحات التوزيع الكهربائية 

والمصابيح، وغيرها من األعمال.
وفتح المجلـــس مناقصة أخرى لوزارة 
إرشـــادية  لوحـــات  لتركيـــب  األشـــغال 
لمدينـــة خليفة خالل 3 أشـــهر، تقدمت 
إليهـــا شـــركة وحيـــدة هي شـــركة أوال 

بالستك بنحو 84 ألف دينار، وستكون 
لوحـــة اإلعـــالن بجـــوار طريـــق الملـــك 
حمد الســـريع بالقرب مـــن مركز مدينة 
خليفـــة الصحي حيـــث تتكون األعمال 
إعالنيـــة  الفتـــة  لوحـــة  تركيـــب  مـــن 
4.1X3 متـــر( مـــع   ( الـــوزارة  لمشـــروع 
شاشـــة فيديـــو إلكترونيـــة )LED( بمـــا 
في ذلك جميع أعمال البناء والكهرباء 

واألعمال المتعلقة. 
وتـــم إجماالً، فتـــح 4 مناقصات تابعة لـ 
3 جهـــات حكومية بإجمالي 28 عطاء، 
وبلغ مجموع أقل العطـــاءات المقدمة 

نحو 388.3 ألف دينار.
لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
الكهربـــاء والمـــاء الســـتبدال اللوحات 
الهيئـــة  مرافـــق  لمختلـــف  اإلعالنيـــة 

تنافســـت عليهـــا 6 شـــركات وكان أقل 
عطـــاء بنحو 42.3 ألف دينار، في حين 
بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 74.1 ألـــف دينـــار. 
علـــى  للحصـــول  المناقصـــة  وتهـــدف 
أفضل العروض التنافســـية الســـتبدال 
الهيئـــة  لمرافـــق  اإلعالنيـــة  اللوحـــات 
المنتشـــرة في مختلـــف مناطق مملكة 
جديـــدة  إعالنيـــة  بلوحـــات  البحريـــن 
متضمنـــة الهوية المؤسســـية المحدثة 

البحريـــن ومطابقـــة  لحكومـــة مملكـــة 
ألحجام اللوحات اإلعالنية الحالية.

كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة 
العمـــل لتوفيـــر وتركيـــب لوحة عرض 
الـــوزارة  لمبنـــى  إلكترونيـــة  إعالنيـــة 
تنافســـت عليهـــا 15 شـــركة وكان أقـــل 
عطـــاء لشـــركة فـــور ســـكوير للدعايـــة 
واإلعـــالن بنحـــو 19.5 ألـــف دينار، في 

حين بلغ أكبرها 55 ألف دينار.

أمل الحامد

أحكام براءات االختراع
القانـــون رقم )1( لســـنة 2004، بشـــأن بـــراءات االختراع ونمـــاذج المنفعة يمنح 
كل صاحب اختراع ما يســـمي “براءة اختراع” أو شهادة اختراع وذلك عن كل 
اختـــراع جديد يشـــتمل على خطـــوة إبداعية ويكون قابـــالً للتطبيق الصناعي، 
ســـواء كان االختراع متعلقـــًا بمنتجات صناعية جديدة، مســـتوردة، أو منتجة 
محليـــًا أو بطـــرق صناعية أو بتطبيق طرق صناعية معروفة. كما تمنح البراءة 
اســـتقالالً عـــن كل تعديـــل أو تحســـين أو إضافـــة تـــرد علـــى اختـــراع ســـبق أن 
منحـــت عنـــه براءة، ويكون منحهـــا لصاحب التعديل أو التحســـين أو اإلضافة 
وفقًا ألحكام القانون. ومن هذا يتضح جلّيًا، أن المشـــّرع وضع أحكامًا قانونية 
واضحـــة لتشـــجيع االختراعات وكل مخترع. وعبـــر االختراعات وهذه العقول 

المتفتحة تستفيد البشرية ويتقدم العالم مع كل اختراع جديد.
ووفقًا لألحكام القانونية، يعتبر االختراع جديدًا إذا لم يكن ضمن حالة التقنية 
الصناعية الســـابقة. ويعتبر االختراع مشـــتمالً على خطوة إبداعية إذا لم يكن 
التوصل إليه بديهّيًا للرجل الماهر في الفن المتعلق بموضوع االختراع. ويعتبر 
االختـــراع قابـــالً للتطبيـــق الصناعـــي إذا أمكـــن تطبيقـــه فـــي الزراعـــة أو صيد 
األســـماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوســـع 

معانيها. 
كل هـــذه النشـــاطات يقبلهـــا القانـــون وبموجبها تمنـــح “براءة االختـــراع” وتعم 
المنفعـــة. وبنـــص القانون، ال تمنح البراءة إذا كان موضوع االختراع قد أفصح 
عنه للجمهور في مملكة البحرين أو في الخارج بالوصف، الكتابي أو الشفوي، 
أو باالســـتعمال أو بأية وســـيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون االختراع قبل 

تاريخ تقديم طلب منح البراءة أو تاريخ األولوية عند المطالبة به. 
وللتوضيـــح، فإنـــه ال يعد إفصاحًا الكشـــف عن االختراع فـــي المعارض الدولية 
الرسمية أو المعترف بها رسمّيًا، وذلك طبقًا للقانون، بشرط اإلفصاح في طلب 
البراءة عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الكشـــف. والكشف الذي ال يتم من قبل 
طالـــب البـــراءة أو بتصريـــح منـــه أو مـــن خالله وذلـــك كله إذا كان الكشـــف قد 
تم خالل االثني عشـــر شـــهرًا الســـابقة على تقديم طلب منح البراءة أو تاريخ 

األولوية عند المطالبة به.
وبصفـــة عامة، ال تمنح بـــراءة اختراع في الحاالت اآلتيـــة، وهي: االختراعات 
التي يكون حظر استغاللها تجارّيًا في المملكة ضروريًا لحماية النظام العام أو 
اآلداب العامة، بما في ذلك حماية حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات 
أو لتفـــادي إلحاق أضرار جســـيمة بالبيئـــة، أو الحيوانات، أو طرق التشـــخيص 
والعالج والجراحة الالزمة لعالج اإلنســـان أو الحيوان، وال يســـري ذلك بشـــأن 
المنتجات التي تســـتخدم في هذه الطـــرق. ومع عدم اإلخالل بأحكام القانون، 
يجوز منح البراءة ألي اســـتخدام أو طريقة اســـتخدام منتج معروف، بما في 

ذلك المنتج الذي يستخدم في حاالت طبية معينة.
ولتحقيـــق هذه اإلجراءات، تقوم الجهـــة اإلدارية المختصة بالملكية الصناعية 
ســـجالً يسمى “ســـجل براءات االختراع” تقيد فيه براءات االختراع التي تقرر 
منحهـــا وجميـــع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها طبقًا ألحكام 
القانـــون والالئحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. واآلن يوجد ســـجل 
واحـــد لكل بـــراءات االختراع ويتضمـــن كل المعلومات الضروريـــة التي يمكن 

الرجوع إليها عند الحاجة.
إن اإلنتـــاج الفكـــري والمجهـــود العقلي البشـــري يحتاج للدعم ويتطلـــع للعناية 
بـــه حتـــى تعم الفائدة لصاحـــب العقل والفكر وكذلك للجميـــع. وهللا جل جالله 
كـــّرم اإلنســـان ومنحـــه العقل الخـــاّلق، وعبر مثل هـــذه األعمال العقلية تنتشـــر 
االختراعـــات الجديـــدة المفيـــدة المثمـــرة لصالح وتقدم البشـــرية التـــي تتطلع 
كل يـــوم إلـــى المزيد من االختراعات وشـــحذ العقول والهمـــم للمزيد من العمل 
واإلنتـــاج المفيـــد. وكلنا نســـتفيد يومّيًا مـــن االختراعات الســـابقة التي جعلت 
الحياة ســـهلة وممتعة، ونتطلع دومًا للمزيد من االختراعات لنســـير على طريق 
التقدم والرفاهية. ومنح براءة االختراع لصاحب االختراع ليستفيد منها وفق 
رغباته المادية والمعنوية، كما أنها تشـــعل المنافسة بين العقول وتأتي بالمزيد 

من العطاء والجديد من االختراعات في هذا العصر سريع الخطوات.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
الدواجن 

البرتقـــال مـــن الفواكـــه التـــي يمكـــن تخزينها بأســـاليب 
ســـهلة لكونها ال تفسد ســـريًعا مثل بعض أنواع الفواكه 
األخـــرى، ألنه من الحمضيات التـــي تتميز بقدرتها على 
االحتفـــاظ بطعمها فترة ال بأس بهـــا. ويمكن االحتفاظ 
بحبات البرتقال في درجة حرارة الغرفة لمدة  أســـبوع 
فـــي األيام غيـــر الحـــارة، ويمكـــن وضعها فـــي الثالجة 

إلطالة عمرها.
وباإلمـــكان وضع حبـــات البرتقال فـــي رّف الثالجة مع 
الحـــرص علـــى تغليف الثمرة بـــأوراق أو مناديل مطبخ 
إلطالة عمرها، ويبقى بحالته أسبوًعا، كما يمكن تقشير 
حبـــات البرتقال وتقســـيمها إلى 4 أقســـام ووضعها في 
عبـــوة بالســـتيكية وإضافـــة قليـــل مـــن الســـكر والمـــاء 
لتـــدوم لفتـــرة أطول. كمـــا يمكن حفظ حبـــات البرتقال 
فـــي الفريـــزر واســـتخدامها فيمـــا بعـــد لصنـــع العصيـــر 
أو تناولهـــا، إذ يتـــم تقشـــير الثمرة وإزالـــة أكبر قدر من 
القشـــر األبيـــض الداخلي، ثم يتم تقســـيم كل ثمرة إلى 
4 أقســـام، ويتم وضع أقسام الثمرة في أكياس الفريزر 
القابلة لإلغالق مع رش بعض الســـكر عليها والتأكد من 
عدم وجود هواء داخل الكيس، ثم يتم وضع األكياس 

في الفريزر لحين الحاجة إليها.

طرق تخزين البرتقال

 أسعار 
الفواكه

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.7

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.1

بيض تركي
بالشدةد.ب1.2

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.2

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

^أفاد تاجر األسماك في سوق المنامة المركزي الجزاف علي سلمان لـ “البالد االقتصادي” أن سمك الصافي متوافر بكثرة وأسعاره متدنية 
تتراوح ما بين دينار واحد إلى دينارين وفًقا لألحجام المتوافرة، لذا يشهد إقبااًل على شرائه من المستهلكين.

األســـماك  أن  إلـــى  ســـلمان  ولفـــت 
المتوافـــرة بالســـوق يـــوم أمس هي 
ســـمك الصافي والســـبريم و”نيسر” 
األســـماك  جانـــب  إلـــى  و”قرقفـــان” 
والتـــي  الخـــارج،  مـــن  المســـتوردة 

تشهد إقبااًل كبيًرا عليها.
وذكر أن األســـماك التي يتم صيدها 
بالبحرين في الموسم الحالي تشمل 
“الكنعـــد”،  “الشـــعري”،  “الصافـــي”، 
“قرقفـــان”،  “نيســـر”،  “الهامـــور”، 

و”السلوس”، مشيًرا  إلى خلو السوق 
من سمك الكنعد البحريني والهامور 
البحريني والشعري البحريني وعدم 
درجـــات  ارتفـــاع  بســـبب  توافرهـــا 
حـــرارة البحر مما يـــؤدي إلى هروب 
األسماك إلى أعماق البحر ومن ثم ال 
يتمكن الصيادون من صيدها وعدم 

وصول الصيادين لصيدها.
وأشـــار إلـــى توافر ســـمك الســـبريم 
حيث بلغ ســـعر الكيلو منه 3 دنانير، 

و”نيســـر” بســـعر 600 فلـــس للكيلـــو 
الواحـــد، وســـمك “قرقفـــان” يتراوح 
الكيلـــو الواحـــد مـــا بيـــن 500 و600 

فلس.
واختتـــم حديثه بأن ســـمك الهامور 
البحرينـــي غيـــر متوافـــر أيضـــًا في 
السوق إال أن هناك الهامور المستورد 
مـــن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية الســـعودية بســـعر 

2.5 دينار للكيلو الواحد.

^أفاد تاجـــر الدواجن والبيض 
في ســـوق المنامـــة المركـــزي صادق 
سلمان لـ”البالد االقتصادي”، أن بيض 
المائدة المستورد من الكويت وتركيا 
شـــهدا إقبااًل كبيًرا في الطلب عليهما 
خصوًصـــا لتوافر كميـــات المعروض 
منه إلـــى جانب انخفاض أســـعارهما 
قياًسا بسعر بيض المائدة البحريني.

وأشار إلى أن بيض المائدة المستورد 
من الكويت يبدأ سعره من 1.2 دينار 
ويصل إلى 1.4 دينـــار للحجم األكبر 
حجًمـــا )جامبـــو(، وتتوافـــر نحـــو 20 
شـــركة من بيـــض المائدة المســـتورد 
من تركيا ويبدأ ســـعره من 1.2 دينار 
ليصـــل إلى 1.4 دينـــار للحجم األكبر 

حجًما )جامبو(.
وذكـــر أن بيـــض المائـــدة البحرينـــي 
تتوافـــر منه كميات قليلة وال يتوافر 
ـــا في ســـوق المنامـــة المركزي،  يوميًّ
ـــا غيـــر متوافـــر إال أن ســـعره  وحاليًّ
يبلغ 2.1 دينار، مشـــيًرا إلى أن بيض 
الســـعودية  مـــن  المســـتورد  المائـــدة 
ا غير متوافر أيًضا منذ أكثر من  حاليًّ

شهر وأسعاره مرتفعة.
أنـــواع  بعـــض  أســـعار  وشـــهدت 
فـــي  اســـتقراًرا  الطازجـــة  الدواجـــن 
أســـعارها ومنها كيلو دجاج المزرعة 
الطـــازج )البحرينـــي( والـــذي اســـتقر 
ســـعره فـــي الفتـــرة الماضيـــة. وأفاد 
سلمان أن ســـعر كيلو دجاج المزرعة 

الطـــازج )البحريني( بلـــغ 1.45 دينار، 
و1.5 دينار ســـعر كيلو دجاج “اليوم” 
الطازج، و1.6 دينار سعر كيلو دجاج 

التنمية الطازج )السعودي(.
وأشـــار إلى أنه بســـبب ارتفاع ســـعر 
دجـــاج التنمية فـــإن الطلب عليه من 
المشـــترين في الســـوق قليل بســـبب 
باألنـــواع  مقارنـــة  ســـعره  ارتفـــاع 
شـــراء  النـــاس  يفضـــل  إذ  األخـــرى، 

األنواع األخرى األرخص ثمًنا.
تاجـــر  توقـــع  آخـــر،  صعيـــد  وعلـــى 
الدواجـــن والبيض زيادة في اإلقبال 
الدواجـــن  شـــراء  علـــى  والطلـــب 
والبيض قبل عيـــد األضحى بنحو 3 

إلى 4 أيام.

“الصـافــي” يتـوافــر بكثــرة... والكيلــو بدينــار واحــد

البيــض الكــويتــي والتــركــي يغــزوان الســوق

خلو السوق المركزية من “الهامور” و”الكنعد” و”الشعري” بسبب ارتفاع درجة حرارة البحر 

توافر المعروض وانخفاض السعر إلى 1.2 دينار

إعداد: أمل الحامد

سنطرة: 800 فلسمانجو: 600 فلسموز: 450 فلًساتفاح: 700 فلس

شمام: 400 فلسبطيخ: 250 فلسأناناس: 800 فلسالرمان: 1.3 دينار

جوافة: 1.5 دينارعنب: 1.3 دينارأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1 دينار

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 500 فلس

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع: 120 فلسا للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 90 فلًسا للحزمة

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

أسعار اخلضروات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
450 فلًسا

خيار:
350 فلًسا

كوسة:
400 فلس

فاصوليا:
1 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
650 فلًسا

بصل أحمر:
250 فلسا

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
500 فلس

زنجبيل:
700 فلس

بطاطس:
300 فلس

فندال:
600 فلس

بروكلي:
1.3 دينار

فلفل أخضر:
500 فلس

قرنبيط:
600 فلس

مشروم:
750 فلًسا

جزر:
450 فلًسا

خس:
500 فلس

أسعار
السمك 

قرقفان
فلس500

نيسر
فلس600

السبريم
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المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

اســتقبلت وكيل الصناعة والتجارة إيمان أحمد الدوســري صباح أمس الســفيرة 
ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، بحضور الوكيaل 
المســاعد للتجارة المحلية والخارجية الشــيخ حمد بن سلمان آل خليفة حيث تم 

استعرض العالقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية تركيا.

وقـــد تـــم خالل اللقـــاء بحث عـــدد من 
الموضوعـــات االقتصاديـــة المشـــتركة 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
التركية وســـبل تعزيزهـــا وتفعيل دور 
القطاع الخاص في كال البلدين وزيادة 
كل  خبـــرات  مـــن  االســـتفادة  حجـــم 
طرف لآلخـــر وزيادة حجـــم المبادالت 
التجاريـــة، كمـــا تم اســـتعراض الفرص 

واإلمكانات االستثمارية المتوافرة في 
مملكة البحرين واإلجراءات الميســـرة 
تقدمهـــا  التـــي  الكثيـــرة  والتســـهيالت 
حكومة البحرين الموقرة للمستثمرين 
واألجـــواء  العالـــم،  أنحـــاء  كل  مـــن 
المميزة التـــي تنعم بها البحرين والتي 
تجعلها الوجهة المفضلة لالستثمارات 

العالمية في مختلف المجاالت.

وكيل “الصناعة” تبحث الفرص االستثمارية مع تركيا

منع شحنة أغنام مريضة بالجدري من دخول البحرين
عددها 3020 رأساً قادمة من دولة إفريقية... “الثروة الحيوانية”:

رفضـــت وكالـــة الثـــروة الحيوانيـــة بوزارة 
شـــؤون البلديات والزراعة، أمس ، السماح 
لشحنة أغنام، الدخول إلى مملكة البحرين 
اإلفريقيـــة،  الـــدول  إحـــدى  مـــن  قادمـــة 
لالشـــتباه بإصابتها بمرض جدري األغنام، 
مؤكـــدة مغادرة الشـــحنة من ميناء خليفة 

بن سلمان وعودتها إلى بلد المصدر.
الرقابـــة  إدارة  “قامـــت  وأوضحـــت  
الحيوانيـــة  الثـــروة  بوكالـــة  الحيوانيـــة 
أمـــس )الخميس( 30 يونيـــو 2022 برفض 
اســـتقبال شـــحنة مواشـــي عددهـــا 3020 
رأسًا )500 ماعز، و2520 ضأن( قادمة من 
إحـــدى الـــدول اإلفريقية عبـــر منفذ ميناء 
خليفة بن ســـلمان وذلك بســـبب االشـــتباه 
بإصابتهـــا بمـــرض جـــدري األغنـــام، والذي 
يعتبـــر مـــن األمـــراض الفيروســـية شـــديد 
العدوى يصيـــب األغنام والماعـــز وينتمي 

إلى مجموعة فيروسات الجدري، وينتقل 
المـــرض بين األغنام عـــن طريق االختالط 
المباشر بين الحيوانات السليمة والمريضة 
بواســـطة رذاذ تنفســـها وإفـــرازات األنـــف 

واللعاب أو القشـــور الجافة، وبطريقة غير 
مباشرة باالحتكاك باألدوات الملوثة”.

وأكدت وكالة الثروة الحيوانية أن “إرجاع 
الشـــحنة إلـــى بلـــد المصـــدر يأتـــي تنفيـــذًا 

لقانـــون الحجـــر البيطـــري الموحـــد لـــدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
رقـــم )8( لســـنة 2003 والئحـــة التنفيذيـــة 
رقم )7( لســـنة 2004”، وقالت إن “المحجر 
البيطـــري هـــو خط الدفـــاع األول للتصدي 
لألمـــراض المعديـــة والســـارية والمتناقلة 
والعابـــرة للحـــدود وذلـــك حمايـــة للثـــروة 

الحيوانية والصحة العامة”. 
الوكالـــة فـــي بيانهـــا “إن إدارة  وأضافـــت 
الرقابـــة الحيوانيـــة ممثلـــة بكوادرهـــا من 
أطبـــاء وفنيين بيطريين تقوم بالتشـــديد 
علـــى الرقابة فـــي المنافذ خالل المواســـم 
المواشـــي  اســـتيراد  فيهـــا  يزيـــد  التـــي 
المخصصـــة للذبـــح باإلضافة إلـــى اللحوم 
خصوصـــًا  والبيضـــاء  الحمـــراء  بأنواعهـــا 
وعيـــد  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر  لموســـم 

األضحى”.

المنامة - بنا
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أفــاد تقريــر صــادر أمــس )الخميــس( عــن تصدير كميــات كبيرة من الفوســفات الســوري 
المســتخدم في إنتاج األســمدة إلى أوروبا، لصالح شــركة روســية ودمشق، فيما يعاني 
المزارعون في أنحاء البالد من نقص في األســمدة. وذكر التقرير الصادر عن مجموعة 
مــن الصحافييــن االســتقصائيين بقيــادة “اليتهــاوس ريبورتــس” ومشــروع اإلبــالغ عن 
الجريمــة المنظمــة والفســاد، أّن إيطاليــا وبلغاريــا وإســبانيا وبولندا في عــداد دول من 

االتحاد األوروبي تتلقى الفوسفات السوري.

اســـتيراد  الدوليـــة  العقوبـــات  تحظـــر  وال 
الفوسفات السوري، لكن األطراف الروسية 
والســـورية الرئيســـية الضالعة في التجارة 
تخضـــع لعقوبـــات أميركيـــة أو أوروبية، ما 
يثيـــر تســـاؤالت إزاء المســـؤولية المترتبـــة 
فـــي هذا اإلطار. وتعّد صربيا وأوكرانيا من 
الزبائـــن الرئيســـيين أيضًا. وذكـــر التحقيق 
نقـــالً عن وثائـــق جمركية وبيانـــات تجارية 
أن صربيا اســـتوردت بمـــا قيمته 72 مليون 
دوالر منـــذ العـــام 2017، بينمـــا اســـتوردت 

أوكرانيـــا ما يســـاوي 30 مليـــون دوالر على 
مدى السنوات األربع الماضية.

واســـتأنفت إيطاليا وبلغاريـــا التجارة أيضًا 
خالل العامين الماضييـــن. في يناير، بدأت 
كل من إسبانيا وبولندا استيراد الفوسفات 
الســـوري. واشـــترت األولـــى بحوالـــى 900 
هـــذا  ألـــف دوالر   37 والثانيـــة  ألـــف دوالر 
العـــام، وفـــق بيانات تجاريـــة أوردتها األمم 

المتحدة.
وبحســـب التقريـــر، تنمـــو التجـــارة بســـرعة 

بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع 
أسعار األســـمدة والفوسفات، وهو ما أسفر 
عن زيادة الطلب على الفوســـفات الســـوري 
المنخفـــض الثمـــن والعالي الجـــودة، والذي 
كان مـــن بيـــن أهـــم صـــادرات ســـوريا قبـــل 

اندالع النزاع في العام 2011.
وتتـــّم إدارة صفقـــات التصديـــر مـــن قبـــل 
مؤسسات مرتبطة بشركة سترويترانسغاز، 
البنـــاء الروســـي وقـــد  التـــي تعـــد عمـــالق 
منحتهـــا الحكومـــة الســـورية عقـــدًا إلدارة 
واستثمار مرفأ طرطوس ومصانع األسمدة 
التي تديرها وامتياز اســـتخراج الفوسفات 

من حقل رئيسي لمدة خمسين عامًا.
وتحصـــل الدولة الســـورية علـــى 30 % من 
عائـــدات مبيعـــات الفوســـفات، وفقـــًا للعقد 
المبـــرم مع الشـــركة الروســـية التـــي يملكها 
شريك مقّرب من الرئيس فالديمير بوتين.

أوروبا تعيد إحياء صادرات الفوسفات السوري لصالح روسيا
فيما يعاني المزارعون في أنحاء البالد من نقص األسمدة

مـــن  العديـــد  المتحـــدة أن  لمنظمـــة األمـــم  أظهـــر تقريـــر 
الـــدول العربيـــة التزال تكافح من أجـــل التعامل مع اآلثار 
االجتماعيـــة واالقتصادية المدمـــرة لجائحة “كوفيد19-”، 
وفي مقدمة تلك التبعات زيادة معدالت البطالة واتســـاع 
فجوة عدم المســـاواة في بعـــض دول المنطقة، فضالً عن 

اآلثار االقتصادية السلبية للجائحة.
وأشـــار تقريـــر التنميـــة اإلنســـانية العربيـــة للعـــام الجاري، 
الصـــادر عـــن برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي، إلـــى أن 
معدالت البطالة في المنطقة العربية ارتفعت ســـنة 2021 
إلى 12.6 % وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 
6.2 %. وأوضح التقرير أن معدل بطالة النســـاء ظل عند 
24 % وهو ما يماثل 3 إلى 4 أضعاف المتوسط العالمي.

ولفـــت التقريـــر، وعنوانـــه “تعظيـــم الفرص لتعاٍف يشـــمل 
الجميـــع ويعزز القدرة على مواجهة األزمات في حقبة ما 
بعـــد )كوفيد(” إلى أن اقتصاد المنطقـــة انكمش بنحو 4.5 
% في العام 2020، حيث شهدت البلدان الهّشة والمتأثرة 
بالصراعـــات أكبر متوســـط لالنخفاض بمقـــدار حوالي 15 

.%
وتابـــع التقريـــر بأنـــه علـــى الرغـــم مـــن بعـــض المؤشـــرات 
اإليجابيـــة فـــي نهاية العام 2021، يشـــير التقريـــر إلى أنه 
ليـــس مـــن المرجح أن يكـــون التعافي ســـريعًا خالل العام 
2022 نظرًا للتحديات الناشئة التي تواجه المنطقة كذلك.

وأضـــاف التقريـــر أن العجز المالي الضخـــم أدى إلى زيادة 
الدين الحكومي، مما أدى إلى تفاقم الوضع الهّش للديون 

والذي كان قائمًا بالفعل قبل الجائحة.
ولفت كذلك إلى أن نســـبة كبيرة من الالجئين والنازحين 
داخليـــًا في المنطقة لقوا صعوبـــة أكبر في الحصول على 
الرعايـــة الطبية أثناء تفشـــي الجائحة، إذ لم يتم شـــمول 
الالجئين بشكل رسمي ضمن الخطط الوطنية لالستجابة 

لجائحة “كوفيد19-” في الدول العربية.
وُيقـــدر التقريـــر أيضـــًا أن الجائحة أدت إلى زيادة بنســـبة 
5 % فـــي الطلـــب علـــى الميـــاه فـــي العـــام 2020 نتيجـــة 
تكثيف ممارسات النظافة الشخصية والعامة، مما أضاف 
ضغوطًا على إمدادات المياه الشـــحيحة بالفعل في جميع 
أنحـــاء المنطقة، مشـــيرًا إلى أن 18 دولـــة عربية من أصل 

22 تواجه مستويات خطيرة من ندرة المياه.

األمم المتحدة: تداعيات جائحة كورونا ترفع معدالت البطالة بالمنطقة العربية
زادت نسبتها في العام 2021 إلى 12.6 %

فتــح قــرار مجموعــة الســبع حظــر العقود الجديدة للذهب الروســي، الباب، أمام احتمالية ظهور ســوق ثانويــة موازية لبيع الذهب لألســواق العالمية، 
خــارج دائــرة الــدول المؤيــدة لهــذه العقوبــات. ويأتي هذا القرار بعــد قرار مماثل للواليات المتحــدة وكندا والمملكة المتحدة، حظرا فوريا على شــراء 
النفط الروسي أو مشتقاته، فيما بدأت دول االتحاد األوروبي خفضا تدريجيا، وصوال إلى حظر تصديره اعتبارا من نهاية العام الجاري. على األرض، 
تظهر البيانات أن روسيا تمكنت من مضاعفة مداخيلها المالية في أول 100 يوم من الحرب على أوكرانيا، من مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي، 

واللذين تسجل أسعارهما مستويات قياسية.

وفي قطـــاع الذهب، فـــإن تقديرات 
أســـواق المـــال، تشـــير إلى تكـــرار ما 
النفـــط  ســـوق  فـــي  حاليـــا  يحصـــل 
الروســـي، إذ تبيـــع موســـكو برميـــل 
النفط عبر ســـوق ثانوية، أي أســـعار 
مـــن  أقـــل   %  35 تصـــل  مخفضـــة، 

األسعار الرسمية.

وتســـتفيد دول شـــرق آســـيا والهند 
مـــن هـــذه العـــروض الروســـية لبيـــع 
نفطهـــا، إذ تضاعفت واردات الصين 
والهنـــد مـــن النفـــط الخام الروســـي 
خـــالل األشـــهر التي تبعـــت الحرب، 
برميـــل  1.8 مليـــون  إلـــى متوســـط 

يوميا للبلدين معا.

كذلـــك األمر، يتوقع أن تنشـــأ ســـوق 
ثانويـــة لمبيعـــات الذهـــب من خالل 
تســـويقه إلى الدول خارج التحالف 
وهـــي  مخفضـــة،  بأســـعار  الغربـــي، 
خطوة من شـــأنها أن تكســـب الدول 
المستوردة مبالغ طائلة. وتستهدف 
والشـــرق  آســـيا  أســـواق  روســـيا 

أكبـــر  الهنـــد  تعتبـــر  إذ  األوســـط، 
مســـتورد في العالم للذهب، وإحدى 

أكبر المصدرين للذهب المصّنع.
األســـواق  مـــن  كذلـــك،  الصيـــن 
الرئيســـية، فهـــي أيضـــا أكبـــر منتـــج 
للذهـــب في العالم، بمتوســـط حصة 
عالمية 10.6 % من إجمالي اإلنتاج، 

وأكبـــر مصـــّدر له بمتوســـط ســـنوي 
335 طنا.

أما روســـيا فتأتي ثانيـــا بعد الصين 
في اإلنتاج بحصـــة عالمية تبلغ 9.5 
العالمـــي، وتصـــدر  اإلنتـــاج  مـــن   %
بحســـب  طنـــا،   330 قرابـــة  ســـنويا 

بيانات مجلس الذهب العالمي.
الخليـــج  دول  تكـــون  أن  ويتوقـــع 
العربي هدفا للذهب الروسي، خاصة 
في اإلمارات العربية المتحدة، التي 

تسجل تجارة في الذهب مزدهرة.
ووفـــق تقريـــر حديث، يصـــل حجم 
مـــن  الصـــادرات  وإعـــادة  صـــادرات 

الذهب والمجوهـــرات في اإلمارات 
إلى نحو 240 طنًا سنويًا.

فيمـــا تســـتأثر الدولـــة بحصة 11 % 
مـــن صـــادرات الذهـــب العالمية، كما 
تمثـــل تجـــارة الذهـــب نحـــو 20 % 
من الصادرات غيـــر النفطية للدولة، 
دبـــي  “مجموعـــة  تقديـــرات  وفـــق 

للمجوهرات”.
حـــول  الذهـــب  أســـواق  تـــزال  ومـــا 
العالـــم، تترقـــب تبعـــات قـــرار دول 
وأنهـــا  خاصـــة  الســـبع،  مجموعـــة 
تســـتورد أكثر من 50 % من الذهب 

من السوق الروسية.

ا؟ حظر الذهب الروسي.. هل تنشأ سوق موازية للمعدن األصفر عالميًّ
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بجائزة  فوزها  بمناسبة  للتهنئة  الــورد  باقات  من  مزيدا  “البالد”  صحيفة  تلقت 
سمو رئيس الوزراء للصحافة من جمعية الكلمة الطيبة، حيث هنأ المسؤولون 
المحلية  الــشــؤون  قسم  رئيس  ونــائــب  الصحيفة،  منتسبي  جميع  بالجمعية، 
والمحتوى اإللكتروني علوي الموسوي بفوزه بأفضل تحقيق صحافي، والكاتبة 

الصحافية ياسمين خلف بفوزها بأفضل عمود رأي. 
وجاء في رسالة التهنئة “نتقدم إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التبريكات، 
بمناسبة فوزكم بجائزة سمو رئيس الوزراء للصحافة، ونعرب لكم عن بالغ فخرنا 

واعتزازنا بهذا اإلنجاز النبيل، سائلين هللا لكم دوام التقدم واالزدهار”.

أمــس خالل  بــالس”  “أوبـــك  تكتل  أعلنت دول 
في  المتمثل  هدفها  على  أبقت  أنها  اجتماعها 
زيادة طفيفة لإلنتاج لهذا الصيف، لكن ذلك لن 
يكفي للجم ارتفاع األسعار الناجم عن الحرب 
في أوكرانيا. وأفاد التكتل في بيان في ختام 
ممثلي  أن  المغلقة  الفيديو  دائــرة  عبر  اجتماع 
الــــدول الــثــالث عــشــرة األعـــضـــاء فــي منظمة 
وحلفاءهم  )أوبــك(  للبترول  المصدرة  البلدان 
العشرة، اتفقوا على أّن “إنتاج أغسطس سيتّم 
ا”  تعديله بزيادة مقدارها 648 ألف برميل يوميًّ
كــمــا فــي يــولــيــو، مــقــابــل 432 ألـــف بــرمــيــل تم 
تحديدها في األشهر السابقة. ومنذ ربيع 2021 
في  متواضعة  بــزيــادات  يكتفي  الــكــارتــل  كــان 
ا إلى مستويات  حصصه بهدف العودة تدريجيًّ
ما قبل كوفيد. وفي هذا االجتماع الذي أصبح 
شــبــه شــهــري مــنــذ وبـــاء كــوفــيــد19- الـــذي هــّز 
ـــ13 األعــضــاء في  ــدول الـ ــواق، ناقشت الـ األســ
منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( بقيادة 
موسكو  بقيادة  العشرة  وشــركــاؤهــا  الــريــاض، 
بها.  الخاصة  اإلنتاج  حصص  تعديل  )أوبـــك+( 
المتابعة  لجنة  داخــل  الفنية  المناقشات  بــدأت 
 11:20 الــســاعــة  حــوالــى  المشتركة  الـــوزاريـــة 
صباًحا بتوقيت غرينتش )1:20 بعد الظهر في 
عن  الكامل  االجتماع  قبل  أوبـــك(،  مقر  فيينا، 
المالية.  بلومبرغ  لوكالة  وفًقا  الفيديو،  طريق 
إنتاجها  زيـــادة  قـــّررت  األخــيــر  اجتماعها  وفــي 
في  يوميا،  برميل  ألف   648 بمقدار  يوليو  في 
بداية  ومــنــذ  ســابــًقــا.  برميل  ألــف   432 مقابل 
الحرب في أوكرانيا، قفز سعر برميل برنت بحر 
خام  وسعر   ،%  16 من  أكثر  بحوالي  الشمال 
 17 أكثر من  الوسيط األميركي  غرب تكساس 
 115.63 %. وتم تداول برنت أمس عند سعر 
غــرب  خـــام  ــداول  ــ ت تــم  بينما  للبرميل  دوالًرا 
دوالرات،   109.04 عند سعر  الوسيط  تكساس 

وال تزال األسعار مرتفعة للغاية.

للتصنيف  العالمية  “فيتش”  وكــالــة  أعلنت 
البحرين  بنك  تصنيف  تأكد  عن  االئتماني 
 ”B+“ األمد االئتماني طويل   NBB الوطني 
مع نظرة مستقبلية مستقرة، باإلضافة إلى 
التصنيفات  إن  حيث   ،”b+“ الجدوى  تأكيد 
والـــنـــظـــرة الــمــســتــقــبــلــيــة تـــعـــادل الــمــســتــوى 

السيادي لمملكة البحرين.
من جانب آخر، أكدت الوكالة تصنيف بنك 
للوفاء  االئتماني   )BBK( البحرين والكويت 
 ”B+“ بااللتزامات المالية طويلة األجل عند
وتصنيف  مــســتــقــرة  مستقبلية  نــظــرة  مــع 

.”B+“ الجدوى معدل الجدوى عند

جمعية الكلمة الطيبة تهنئ “البالد” 
لفوزها بجائزة الصحافة

“أوبك+” تقّرر زيادة إنتاجها 
لكن ليس بمستوى كاٍف 

لكبح ارتفاع األسعار

”BBK”و ”NBB“ وكالة فيتش تؤكد تصنيفات

عودة عملياتنا بمبنى رقم 4 في مطار هيثرو الدولي

ا بعــدد المستخــدميــن  تطبــيق “أهاًل” يشهـــد نمـوًّ
والعــالمــات التـجــاريـــة العــالمــيـــة والـمـحلـيــــة

بمعدل رحلتين يومّيتين اعتبارًا من اليوم... طيران الخليج:

بعد عام ونصف من تدشينه في مملكة البحرين

الوطنية  الناقلة  الخليج،  طيران  أعلنت 
اعــتــبــاًرا مــن يوم  ــه  أن الــبــحــريــن،  لمملكة 
سيتم   ،2022 يــولــيــو  مـــن  األول  غـــد 
ــادة عــمــلــيــات الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة إلــى  ــ إعـ
الدولي؛  هيثرو  مطار  في   4 رقم  المبنى 
الخليج  طيران  رحــالت  جميع  أن  حيث 
رحلتين  بمعدل   – ولــنــدن  البحرين  بين 
العاصمة  وتـــغـــادر  ستصل   – يــومــّيــتــيــن 

البريطانية من المبنى رقم 4.
وقد عّلق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
العلوي  ولــيــد  القبطان  الخليج  لطيران 
على هذا التطور بقوله “نحن سعداء لنقل 
الدولي  هيثرو  مطار  وإلــى  من  عملياتنا 

الى المبنى رقم 4 لتسهيل وتعزيز حركة 
طيران  عمالء  لجميع  يمكن  المسافرين. 
وفعالة  بخدمات عصرية  التمتع  الخليج 
في المبنى رقم 4 لما يتميز به هذا المبنى 
الحديث من العديد من المرافق المصممة 

لتسهيل عملية السفر.”
المبنى  مرافق  بعض  أن  بالذكر  الجدير 

رقم 4 ال تعمل مؤقًتا نظًرا لبعض العقبات 
هيثرو  بمطار  التنظيمية 

ــــي، وبــالــتــالــي  ــــدول ال
الصقر  قاعة  فــإن 
ــذهــبــي الــتــابــعــة  ال

لـــطـــيـــران الــخــلــيــج 
المذكور  المبنى  في 

لن تكون متاحة اآلن 
وحــــــتــــــى 

إشــعــار 
آخر. 

وكانت طيران الخليج قد بدأت بتسيير 
ــدن فـــي الــعــام  ــن رحــالتــهــا الـــى مــديــنــة ل
رحــلــتــيــن  ــا  حــالــيًّ ــر  تــســّي ــي  وهــ  ،1970
الدولي،  هيثرو  مطار  إلــى  يوميتين 
السفر  خيار  المسافرين  إعطاء  مع 
أو  صباًحا  البريطانية  العاصمة  إلى 
المزيد  مساًء. يمكن الحصول على 
عمليات  حول  المعلومات  من 
ــــى  ــج إل ــيـ ــلـ ــخـ طـــــيـــــران الـ
الموقع  زيــارة  عبر  لندن 
gul-  اإللكتروني للناقلة

.fair.com

ــوالء  ــ ــو بـــرنـــامـــج ال أعـــلـــن تــطــبــيــق “أهـــــــالً”، وهــ
المتخصص في توفير شبكة واسعة من منافذ 
التوصيل  لخدمات  والمشروبات  األطعمة  بيع 
أعداد  نمو  عن  والخارجية،  الداخلية  والطلبات 
اآلالف  مئات  إلــى  ليصل  التطبيق  مستخدمي 
من  المزيد  انضمام  إلى  باإلضافة  وذلــك  ا،  حاليًّ
العالمات التجارية العالمية والمحلية إلى شبكة 
التطبيق.  عبر  المتوافرة  والمقاهي  المطاعم 
كبيرة  قاعدة  ن  ُيكوِّ أن  “أهــاًل”  تطبيق  استطاع 
من  العديد  تضم  شبكة  مع  المستخدمين،  من 
المطاعم والمقاهي خالل عام ونصف من العمل 
فقط  مطعًما   30 مع  التطبيق  بدأ  وقد  المتمّيز. 
خالل فترة التدشين، ويضم اآلن أكثر من 1000 

600 عالمة تجارية بأنحاء  فرع تابع ألكثر من 
مملكة البحرين.

ومن بين المطاعم المتوافرة عبر تطبيق “أهاًل” 
مطعم “ماكدونالدز” و”مجموعة مطاعم األبراج 
و”بابا جونز” و”ديري كوين” و”فدركرز” و”دجاج 
و”وينج  برجر”  و”فليب  و”أصفهاني”،  تكساس” 
مان” ومقهى “كاريبو” و”كوستا” ومطعم “باستا 

إكسبرس” والمزيد من المطاعم األخرى.
وفي حديثه عن هذا اإلنجاز، أشار المدير العام 
قد  “أهـــاًل”  تطبيق  نجاح  أن  إلــى  راشــد  فيصل 
تحقق بفضل جهود فريق العمل المكّون غالبيته 
من طاقات وكفاءات بحرينية. وقد شهد الفريق 
انضمام كوادر جديدة تماشًيا مع جهود التوّسع 

والتقّدم، وهو ما يعكس 
لضم  المتواصل  السعي 
عالمات تجارية جديدة 
ولتقديم  التطبيق  ضمن 
الــخــدمــات لجميع  أرقــى 
ــمــســتــخــدمــيــن. ونـــوه  ال

التطبيق  هــو  أهـــاًل  تطبيق  بـــأن  راشـــد  فيصل 
عند  الزبون  يكافئ  الــذي  البحرين  في  الوحيد 
عند  أو  الــمــفــضــل  لمطعمه  زيـــارتـــه  عــنــد  طــلــبــه 
الــطــلــب لــلــتــوصــيــل والــطــلــبــات الــخــارجــيــة مما 
يمنح التطبيق لمسة من التميز ويساعدنا على 
تقديم ما هو مختلف، باإلضافة إلى الخصومات 
مختلف  لــدى  الطلب  عند  المستمرة  والــعــروض 
المطاعم والمقاهي المشاركة. وُيذكر أن الشركة 
المالكة للتطبيق تعمل على تطوير “أهاًل” بشكل 
المتجددة  االحتياجات  يتناسب مع  بما  مستمر 

للمستخدمين.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD  1.155

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD  0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.49

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $  0.865

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD  0.084

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD  0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $  0.272

إنوفست
INOVEST $  0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD  0.615

وليد العلوي

فيصل راشد


