
مستشــفــى الملـك حمــد يفصــل 
توأميـــــن سيامييـــن في تنزانيــا

المنامة - بنا

نجح فريق جراحي اختصاصي من مستشـــفى 
توأميـــن  فصـــل  فـــي  الجامعـــي  حمـــد  الملـــك 
ســـياميين فـــي جمهوريـــة تنزانيـــا )أنثـــى(، في 
ســـاعات   8 اســـتمرت حوالـــي  معقـــدة  عمليـــة 

فـــي  اختصاصييـــن   5 بمشـــاركة  متواصلـــة، 
مجاالت: التخدير وجراحة األطفال والتجميل، 
برئاسة استشاري جراحة األطفال بالمستشفى 

)03(مارتن كوربالي.
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تطوير األنظمة الدفاعية واألمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة... أمر ملكي:

إنشاء المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي في قوة الدفاع
المنامة - بنا

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البـــالد المعظـــم، أمـــر ملكي، رقـــم )23( لســـنة 2022، بإنشـــاء 
المؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيـــع الحربـــي فـــي قـــوة دفاع 

البحرين، فيما يلي نصه: 
المادة األولى: تنشـــأ مؤسسة تســـمى )المؤسسة العسكرية لتطوير 

التصنيع الحربي(، تتبع قوة دفاع البحرين.
المادة الثانية: تهدف المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي 
إلى تأســـيس وتنظيـــم النشـــاطات الخاصة بالتصنيـــع الحربي في 
قـــوة دفـــاع البحرين بما يشـــمل القيـــام بتصميم وتطويـــر وتعديل 

األنظمة الدفاعية واألمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
المادة الثالثة: للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي إنشاء 
المصانـــع الخاصـــة باألســـلحة والذخائـــر والعتاد الحربـــي وتصنيع 
التقنيـــات الحديثـــة واإلتجـــار فيهـــا، وكذلـــك الترخيـــص ألي مـــن 

النشاطات االقتصادية المتعلقة بذلك داخل مملكة البحرين.
المادة الرابعة: للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي القيام 
بتطوير قطاع الصناعات العسكرية من خالل المشاريع الخاصة بها 
سواء بإدارتها وإشرافها المباشر أو بالمشاركة مع شركات مختلفة 

داخل أو خارج مملكة البحرين وبما يخدم أهدافها وأدوارها.
المـــادة الخامســـة: يكـــون للمؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيـــع 

الحربـــي ميزانيـــة خاصـــة تـــدرج مـــن ضمـــن ميزانيـــة قـــوة دفـــاع 
البحرين.

المـــادة السادســـة: يصـــدر القائد العـــام األنظمة والقـــرارات الالزمة 
لتنظيم المؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيع الحربـــي وتحقيق 
الغـــرض الـــذي أنشـــئت مـــن أجله، وبمـــا يشـــمل مهامهـــا وواجباتها 
األنظمـــة  وإصـــدار  والمدنييـــن  العســـكريين  الموظفيـــن  وتعييـــن 

اإلدارية والمالية الخاصة بذلك.
المادة الســـابعة: علـــى نائب القائد األعلى والقائـــد العام لقوة دفاع 
البحرين تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

“الصحة” ُتحذر من اتصاالت مشبوهة تستخدم شعارها
المنامة - وزارة الصحة

هاتفيـــة  اتصـــاالت  مـــن  الصحـــة  وزارة  حـــذرت 
واتصـــاالت عبر تطبيق الواتس أب تحمل شـــعارها 

من أرقام خارج مملكة البحرين. 
مؤكدة أنهـــا اتصاالت وهمية من جهات مشـــبوهة، 

داعيـــة إلى عدم التعامل معها وعـــدم تزويدها بأي 
بيانات شخصية.

وبّينـــت الـــوزارة أنـــه جـــاٍر التعامـــل مـــع الموضـــوع 
بالتنسيق مع الجهات المختصة.

32 صفحة - 220 فلسا

فائزة رفسنجاني

طهران ـ وكاالت

أعلن القضـــاء اإليراني، إحالة 
فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس 
هاشـــمي  الراحـــل  اإليرانـــي 
المحاكمـــة  إلـــى  رفســـنجاني 
بتهمة القيام بأنشـــطة دعائية 
ضد الدولة وإهانة المقدسات.

وحســـب وكالـــة أنبـــاء الطلبة 
“إســـنا”، قـــال رئيـــس االدعـــاء 
فـــي طهـــران علـــي صالحـــي، 
صـــدرت  االتهـــام  “الئحـــة  إن 

وأحيلت إلـــى المحكمة بتهمة 
النشـــاط الدعائي ضـــد الدولة 
وإهانـــة المقدســـات”. وتواجه 
ابنة الرئيس اإليراني األســـبق 
هاشمي رفســـنجاني، مالحقة 
نشـــرها  بســـبب  قضائيـــة 
التواصـــل  بمواقـــع  تعليقـــات 
الحـــرس  بشـــأن  االجتماعـــي 
ونبـــي  اإليرانـــي  الثـــوري 

اإلسالم.

القضاء اإليراني يحيل فائزة رفسنجاني إلى المحاكمة
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اللجنة اإلعالمية

قـــرر المكتـــب التنفيـــذي باالتحـــاد 
اآلســـيوي لرفـــع األثقـــال منـــح حق 
اآلســـيوية  البطولـــة  اســـتضافة 
لرفـــع األثقال ألول مـــرة في تاريخ 
اللعبـــة إلى االتحـــاد البحريني لرفع 
األثقـــال  اتحـــاد  وتســـلم  األثقـــال، 
ا من نظيره  البحريني خطاًبا رســـميًّ
اآلســـيوي بمنـــح مملكـــة البحريـــن 
ســـتقام  حيـــث  االســـتضافة،  حـــق 
منافسات البطولة في الفترة من 6 

إلى 16 أكتوبر 2022. 
ورحب رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال إســـحاق 
إبراهيم إسحاق، باستضافة مملكة 
البحريـــن فعاليـــات هـــذه النســـخة 
من بطولة آســـيا لرفع األثقال للعام 

.2022

ألول مرة... البحرين 
تستضيف بطولة 
آسيا لرفع األثقال
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أكـــد وزير العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
نـــواف المعـــاودة أن بعثـــة مملكـــة البحريـــن للحـــج 
الحـــج مـــن  اســـتكملت جميـــع متطلبـــات حمـــالت 
مخيمـــات منـــى وعرفـــة ومزدلفـــة. جـــاء ذلـــك لدى 
توديع وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
البحريـــن  مملكـــة  حجـــاج  مـــن  األخيـــرة  األفـــواج 
المغادريـــن إلـــى المشـــاعر المقدســـة ألداء مناســـك 
الحـــج في مطـــار البحرين الدولـــي، بحضور رئيس 
بعثـــة مملكة البحرين للحج الشـــيخ عدنان القطان، 
والقائـــم بأعمال مديـــر إدارة الشـــؤون الدينية علي 
الريس. وقال رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم 
ببعثة الحـــج البحرينية صالح يوســـف لـ“البالد” إنه 
لـــم يتم اكتشـــاف أي حالـــة قائمة لفيـــروس كورونا 
بين الحجاج البحرينييـــن الواصلين لمكة المكرمة، 
وفـــي حـــال اكتشـــاف أية حالـــة )ال ســـمح هللا( فإن 
هنـــاك إجراءات واســـتعدادات للتعامل مع الحاالت 

ا. )09(القائمة، ويتم عزل المصابين داخليًّ

المبـــّرة  مؤسســـة  نّظمـــت 
بمناســـبة  احتفـــااًل  الخليفيـــة 
تخريـــج الدفعـــة التاســـعة مـــن 
للمنـــح  رايـــات  برنامـــج  طلبـــة 
الدراســـية، والـــذي بلـــغ عددهم 
مختلـــف  مـــن  خريًجـــا   26
فـــي  المطلوبـــة  التخصصـــات 
سوق العمل، كتقنية المعلومات 
وهندسة البرمجيات والهندسة 
من جامعة البحرين وبوليتكنك 
المناســـبة  وأقيمـــت  البحريـــن. 
بحضـــور رئيس مجلـــس أمناء 
الخليفيـــة  المبـــّرة  مؤسســـة 
ســـمو الشـــيخة زين بنـــت خالد 
آل خليفـــة، وأعضـــاء مجلـــس 
اإلداري  والطاقـــم  األمنـــاء، 

بالمؤسسة.

وقالـــت رئيـــس مجلـــس أمناء 
الخليفيـــة  المبـــّرة  مؤسســـة 
ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد 
آل خليفـــة: “لدينـــا ثقـــة كبيرة 
الطلبـــة  وقـــدرات  بإمكانيـــات 
برنامـــج  ضمـــن  الخريجيـــن 
الدراســـية،  للمنـــح  رايـــات 
وَترّكـــز حرصنـــا علـــى منحهـــم 
أفضل الفـــرص للتعّلم وتطوير 
المهارات ليباشـــروا مســـيرتهم 
وجاهزيـــة.  بكفـــاءة  المهنيـــة 
المؤسســـة  خريجـــو  وأثبـــت 
حيـــث  وتميزهـــم،  جدارتهـــم 
بـــكل  العمـــل  ســـوق  دخلـــوا 
ســـهولة بجانب حصولهم على 
جوائز على المســـتوى المحلي 

واإلقليمي”.

سمو الشيخة زين بنت خالد: خريجو “المبرَّة 
الخليفية” أثبتوا جدارتهم وتميزهم

المنامة - بنا
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ال إصابات مسجلة بين الحجاج البحرينيين الواصلين لمكة
وزير “العدل”: بعثة البحرين تستكمل جميع متطلبات حمالت الحج
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منوًها بجهود وزير المالية في متابعة األولويات... الصالح:

مهنئة وزيرة الصحة على الثقة الملكية... رئيسة النواب:

إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ خطط التعافي االقتصادي

تطوير المنظومة الصحية على رأس األولويات

أشـــاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
بمـــا تحقـــق علـــى صعيـــد تنفيـــذ أولويات 
ومبـــادرات خطة التعافـــي االقتصادي بما 
يدعـــم المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، منوهـــا بالتقـــدم الـــذي بلغتـــه 
المملكـــة في مجال حوكمة األداء، وتعزيز 
الفرص االســـتثمارية وإنعاش سوق المال 
واألعمال، وهو ما يستحق التقدير والثناء 

من الجميع.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله بمكتبـــه امـــس 
وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، إذ ثمن رئيس 

مجلـــس الشـــورى الـــدور يقـــوم بـــه وزيـــر 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي فـــي متابعة 
األولويـــات والبرامـــج التي تشـــملها خطة 
التـــوازن  وخطـــة  االقتصـــادي،  التعافـــي 
المالـــي، معرًبـــا عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بما 
حققتـــه مملكـــة البحرين في هـــذا المجال 
وفـــي وقت قياســـي، الـــذي يؤكد ســـيرها 
في االتجـــاه الصحيح نحـــو تحقيق رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

ولفـــت رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أن 
التقارير والمؤشرات المالية واالقتصادية، 
تظهر نجـــاح الحكومة في االســـتفادة من 
المنظومة التشـــريعية المتعلقة بالشـــؤون 
فـــرص  لتعزيـــز  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
المشـــتركة  بالجهـــود  منوًهـــا  االســـتثمار، 
فـــي مجال تطوير التشـــريعات والقوانين، 
معرًبـــا عـــن تطلعـــه أن يشـــهد المســـتقبل 
مزيًدا من التعاون والتنســـيق بين السلطة 

التشـــريعية والحكومـــة ممثلة فـــي وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني لتحقيق كل ما 

من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
كما تطرق رئيس مجلس الشـــورى للنجاح 
التعافـــي  منتـــدى  حققـــه  الـــذي  الكبيـــر 
االقتصـــادي، الذي نظمه مجلس الشـــورى 
بالتعـــاون مـــع معهـــد البحريـــن للدراســـات 
وزيـــر  بمشـــاركة  والماليـــة،  المصرفيـــة 
مـــا  مثمًنـــا  الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
تـــم تناوله خـــالل المنتدى مـــن معلومات، 
لتحقيـــق  الحكوميـــة  الجهـــود  أبـــرزت 
التعافي االقتصـــادي، وأطلعت المواطنين 
والمتابعين للشأن المالي واالقتصادي في 
مملكـــة البحريـــن علـــى آخر المســـتجدات 
فـــي هذا الشـــأن، معرًبا عـــن تمنياته لوزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي بمزيـــد مـــن 

النجاح والتوفيق.

أكدت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية زينل 
وتحســـين  الطبيـــة  الخدمـــات  توفيـــر  أن 
الرعاية الصحية، ســـتظل دائمـــًا على رأس 
االهتمامـــات التي توظف مـــن أجلها جهود 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، وذلك 
ترجمـــة للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية من 
لـــدن ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
المتواصلـــة  بالجهـــود  زينـــل  وأشـــادت 
والمبادرات المتميزة التي تســـتهدف تعزيز 
التقدم فـــي القطاع الصحـــي، مثمنة نجاح 
فريق العمل الوطني في مواجهة تداعيات 
جائحـــة كورونـــا بقيـــادة ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، والسعي 
الحكومـــي المتواصـــل فـــي ســـبيل تطويـــر 

القطـــاع الطبي ومواصلـــة تحقيق االرتقاء 
بجـــودة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة في 
مملكتنـــا الغالية. جاء ذلك خالل اســـتقبال 
رئيســـة مجلس النواب، فـــي مكتبها صباح 
امس، وزيرة الصحة جليلة السيد حسن، إذ 
قدمت الرئيسة خالص التهاني والتبريكات 
الملكيـــة  الثقـــة  نيلهـــا  بمناســـبة  للوزيـــرة 
الســـامية بتوليهـــا شـــؤون وزارة الصحـــة، 
متمنيـــة لهـــا التوفيق والنجاح فـــي مهمتها 

الجديدة من أجـــل تحقيق مصلحة الوطن 
بحـــث  اللقـــاء  تخلـــل  فيمـــا  والمواطنيـــن، 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون المشـــترك، وتطويـــر 
الخدمـــات الصحيـــة فـــي كافـــة محافظات 
مملكـــة البحريـــن. وثمنـــت رئيســـة مجلس 
النـــواب الدور الذي تقوم بـــه وزارة الصحة 
والرعايـــة  الخدمـــات  أفضـــل  توفيـــر  فـــي 
الصحيـــة للمواطنيـــن والمقيمين، مشـــيدة 
بحـــرص الوزارة المســـتمر، وســـعيها الدائم 

لتحقيـــق األهداف المرتبطـــة بتعزيز جودة 
الخدمـــات، وتطويـــر اإلمكانيـــات البشـــرية 
المســـتلزمات  توفيـــر  وضمـــان  والتقنيـــة، 
الطبية واألدويـــة بصورة دائمة، بما يحفظ 
للبحريـــن مكانتها الرائدة فـــي هذا المجال. 
مـــن جانبهـــا، قدمـــت وزيرة الصحة الشـــكر 
لرئيســـة مجلـــس النـــواب على هـــذا اللقاء، 
الصحيـــة  المنظومـــة  تطويـــر  أن  مؤكـــدة 
وتحســـين الخدمـــات المقدمـــة للمواطنين 
والمقيميـــن تحظى باهتمـــام ورعاية كبيرة 
مـــن لُدن جاللة الملك المعظم، وفي مقدمة 
أولويـــات برنامـــج عمـــل الحكومة برئاســـة 
ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
مشـــيرة إلـــى حـــرص وزارة الصحـــة علـــى 
التواصـــل الدائـــم والتنســـيق والتعـــاون مع 
مجلس النواب في كل ما شأنه تطوير أداء 

الخدمات الصحية.
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بعــث ملــك البــالد المعظــم صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة برقيتي تهنئة إلى رئيس الواليات المتحدة األميركية الصديقة جو بايدن، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عن 
أطيب تهانيهمـــا وتمنياتهما له بموفور الصحة 
والسعادة ولشعب الواليات المتحدة األميركية 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

وأشـــادا بمســـتوى عمـــق العالقـــات التاريخية 
التـــي تربط بين البلدين والشـــعبين الصديقين 
وما تشـــهده مـــن تطور ونمو وتصاعد مســـتمر 

في شتى المجاالت.

كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلة 
إلى نائبة رئيس الواليـــات المتحدة األميركية 

كاماال هاريس.

ة الخليفية احتفااًل  نّظمت مؤسســـة المبـــرَّ
مـــن  التاســـعة  الدفعـــة  بمناســـبة تخريـــج 
طلبـــة برنامـــج رايـــات للمنـــح الدراســـية، 
والـــذي بلغ عددهم 26 خريًجا من مختلف 
التخصصـــات المطلوبـــة في ســـوق العمل، 
كتقنيـــة المعلومات وهندســـة البرمجيات 
والهندسة من جامعة البحرين وبوليتكنك 
بحضـــور  المناســـبة  وأقيمـــت  البحريـــن. 
ة  المبـــرَّ أمنـــاء مؤسســـة  مجلـــس  رئيـــس 
الخليفية ســـمو الشيخة زين بنت خالد آل 
خليفة، وأعضاء مجلس األمناء، والطاقم 

اإلداري بالمؤسسة.
وأعربـــت رئيـــس مجلـــس أمناء مؤسســـة 
ة الخليفية ســـمو الشـــيخة زين بنت  المبـــرَّ
خالـــد آل خليفـــة عن بالغ ســـرورها بنجاح 
ق الطلبة المنتســـبين لبرنامج رايات  وتفوُّ
للمنح الدراســـية. وأكـــدت دور الخريجين 
في تحقيق رؤى وأهداف المؤسسة إلعداد 
جيل شـــبابي ُمثقف وقادر على التمّيز في 
مختلف مجاالت العمل. وأضافت سموها: 
“لدينا ثقة كبيرة بإمكانات وقدرات الطلبة 
الخريجيـــن ضمـــن برنامـــج رايـــات للمنـــح 
الدراســـية، وَترّكـــز حرصنـــا علـــى منحهـــم 
أفضـــل الفـــرص للتعّلم وتطويـــر المهارات 
بكفـــاءة  المهنيـــة  مســـيرتهم  ليباشـــروا 
المؤسســـة  خريجـــو  وأثبـــت  وجاهزيـــة. 

جدارتهـــم وتميزهـــم، حيث دخلوا ســـوق 
العمـــل بكل ســـهولة بجانب حصولهم على 
جوائز على المســـتوى المحلي واإلقليمي. 
ونحن نهنئهم على هذا النجاح ونشجعهم 

على متابعـــة جهودهم المتميزة لرفع راية 
الوطـــن عالًيا”. وفي ختـــام هذا الحفل، تم 
تكريم الطلبة الخريجيـــن والتقاط صورة 
تذكاريـــة تجمعهم مع ســـمو الشـــيخة زين 

بنـــت خالـــد آل خليفـــة وأعضـــاء مجلـــس 
ة  األمنـــاء والطاقم اإلداري لمؤسســـة المبرَّ

الخليفية.
وانطالقـــًا مـــن القيم األساســـية التي ُتركز 

ة الخليفيـــة، والتي  عليهـــا مؤسســـة المبـــرَّ
من بينها “العطاء سمة اإلنسان المخلص”، 
تعمل المؤسســـة على تعزيـــز وعي الطلبة 
بأهميـــة العمـــل التطوعـــي وتنميـــة حـــس 

االنتمـــاء للوطـــن، وُتطلب 30 ســـاعة عمل 
تطوعي في السنة الدراسية من كل طالب 
ملتحق بالبرنامج. ومن األعمال التطوعية 
التـــي قدمهـــا طلبـــة برنامج رايـــات للمنح 
الدراســـية، توزيع المســـاعدات الرمضانية 
على األســـر المحتاجة، وشارك الطلبة في 
فعاليـــات ومبـــادرات متعددة وتســـتهدف 
فئـــات مختلفـــة مـــن المجتمع، ومـــن بينها 
فعاليـــات ُموجهـــة لـــذوي الهمـــم واأليتام، 
وشـــارك الطلبـــة أيًضـــا فـــي تنظيـــم لقـــاء 
ترفيهـــي لفئـــات مـــن المجتمـــع البحريني. 
ة الخليفيـــة بمثابة  وتعتبـــر مؤسســـة المبرَّ
األســـرة الثانية للطلبة، إذ تقّدم لهم الدعم 
المعنـــوي و تقوم بإعدادهم لســـوق العمل، 
مـــن خـــالل تعاونها مع عدد من الشـــركات 
العملـــي  التدريـــب  لتوفيـــر  والمؤسســـات 

للطلبة وفًقا لتخصصاتهم األكاديمية.
الدراســـية  المنـــح  برنامـــج  أن  وُيذكـــر 
 2011 تـــم تدشـــينه فـــي العـــام  )رايـــات(، 
ليكون برنامًجا شـــاماًل ومتكاماًل ويساهم 
المهـــارات  وتنميـــة  التعليـــم  مجـــال  فـــي 
الشـــخصية للشباب البحريني، حيث يوفر 
البرنامج منًحا دراســـية للطلبـــة لاللتحاق 
بإحدى الجامعـــات المعتمدة في البحرين، 
إلـــى جانـــب تقديـــم العديـــد مـــن المزايـــا، 
ومنها: حوافز مالية، وورش عمل، وفرص 
تدريب في القطاعين الحكومي والخاص.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

العالقات التاريخية مع أميركا متطورة

“المبرَّة الخليفية” تحتفي بخريجي برنامج رايات للمنح الدراسية

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان بايدن

سمو الشيخة زين بنت خالد: نشجع منتسبي المؤسسة على متابعة الجهود المتميزة لرفع راية الوطن

المنامة - بنا

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

اســـتقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، امس بمكتبه بقصر القضيبية، المدير التنفيذي للمعهد 

الدولي للدراسات االستراتيجية في الشرق األوسط السير توم بيكيت.
وأثنـــاء اللقاء، رحب مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماســـية بالمدير 
التنفيذي للمعهد، مشـــيًدا بالدور المتميز الذي يضطلع به المعهد في مجال 
البحـــوث والدراســـات التـــي تتناول أهـــم القضايا لتعزيز األمن واالســـتقرار 
فـــي المنطقـــة، كما تم اســـتعراض أخر التطـــورات والمســـتجدات والقضايا 
اإلقليميـــة والدوليـــة. من جانبه، عبر الســـير توم بيكيت عـــن اعتزازه بلقاء 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وتقديره لدعمه ألنشطة المعهد 

من أجل تحقيق أهدافه.

أكـــد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل خليفة، 
عمـــق العالقات التاريخية الوطيـــدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة 
الصديقة، وما تســـتند إليه من مرتكزات راســـخة عززت التعاون والشـــراكة 
االقتصاديـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، مشـــيًرا إلـــى أهمية مواصلـــة تعزيز 
هذه الشـــراكة بما يســـهم في خلق المزيد من الفرص االســـتثمارية الواعدة 
التـــي تعود بالنماء على البلدين والشـــعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقائه 
أمس، وزيرة الدولة لشـــؤون آســـيا والشـــرق األوســـط في وزارة الخارجية 
والتنميـــة والكومنولـــث بالمملكة المتحـــدة، أماندا ميلنج، بمناســـبة زيارتها 
لمملكـــة البحرين، إذ رحـــب وزير المالية بأماندا ميلينـــج، منوًها بما تحظى 
به العالقات الثنائية بين البلدين من حرص واهتمام متبادل لتعزيزها على 
كافـــة األصعدة خصوصا علـــى الصعيدين المالي واالقتصادي، مشـــيًرا إلى 
أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر، والدفع بمسار العالقات 
الثنائيـــة نحـــو آفاق أرحب بمـــا يحقق التطلعـــات واألهـــداف المرجوة. كما 
جـــرى خالل اللقاء مناقشـــة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك، 

وبحث آخر التطورات والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

”IISS“ دعم أنشطة معهد

تعزيز الشراكة االقتصادية مع المملكة المتحدة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك المعظم



أكــد محافــظ المحافظــة الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفة، 
أن المحافظــة مســتمرة فــي جهودهــا المبذولة في تعزيــز التواصل والتفاعل 
الدائم وســرعة االســتجابة مع كافة االهالي والمواطنين بهدف ترسيخ مبدأ 
الشــراكة المجتمعيــة، وذلــك تنفيًذا للتوجيهات الســديدة من لــدن ملك البالد 

المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

ولـــي  قبـــل  مـــن  الالمحـــدود  والدعـــم   
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
اإللكترونـــي  التحـــول  فـــي  خليفـــة،  آل 
المقدمـــة  والتعامـــالت  الخدمـــات  لكافـــة 
للمواطنين والمقيمين وتقديمها بأساليب 
حديثة ومبتكرة. كما أكد سمو المحافظ، 
الشـــكاوى  بقســـم  المختـــص  الفريـــق  أن 

والمقترحات يقوم بشـــكل مستمر بإعداد 
الشـــكاوى  مجمـــوع  عـــن  مفّصـــل  تقريـــر 
عبـــر  الـــواردة  والطلبـــات  والمقترحـــات 
قنـــوات المحافظـــة، حيـــث بلـــغ مجمـــوع 
ذلك حتى نهاية شـــهر يونيو 2022م نحو 
720 شـــكوى وطلًبـــا، فـــي حيـــن تنوعـــت 
مجـــاالت الطلبـــات الـــواردة عبـــر برنامـــج 
شـــكوى   123 بلـــغ  بمجمـــوع  “تواصـــل” 

وطلًبـــا، كمـــا تلقـــت المحافظة عـــدد 377 
من المكالمات واالستفســـارات عن طريق 
االتصـــال الهاتفـــي المباشـــر لمركـــز خدمة 
العمالء، و102 شكوى وطلب عبر تطبيق 
“الجنوبيـــة”، وعدد 78 من االستفســـارات 
البريـــد  عبـــر  الـــواردة  والمقترحـــات 
اإللكتروني، باإلضافة إلى عدد الشـــكاوى 

“المجلـــس  الـــواردة خـــالل  والمقترحـــات 
االفتراضـــي” منذ مطلع العام، حيث بلغت 

عدد 23.
الفريـــق  أن  المحافـــظ  ســـمو  وأوضـــح 
المختص بتصنيـــف المعلومات والبيانات 
يقوم بفرزهـــا وتحليلها ليتم تحويلها الى 
اإلدارات المعنيـــة بالمحافظـــة، بعـــد ذلـــك 
يباشر فريق ميداني من المحافظة برصد 
الشـــكاوى والمقترحات الـــواردة لمختلف 
مناطـــق المحافظـــة وتمثيلهـــا فـــي إطـــار 
تقاريـــر موثقـــة بالصـــور والبيانـــات، ومن 
ثـــم مناقشـــتها خـــالل اجتمـــاع المجلـــس 
التنســـيقي للنظـــر حـــول الحلـــول المثلـــى 
لمعالجتها بالتعاون والتنســـيق المشـــترك، 
مناســـبة حيالهـــا  توصيـــات  رفـــع  بهـــدف 
االســـتجابة  و  التنفيـــذ  ســـرعة  وضمـــان 
واألهالـــي،  المواطنيـــن  الحتياجـــات 
ومـــن أمثلـــة ذلك خدمـــة موســـم األمطار 
وكذلـــك خدمـــة الحـــاالت الطارئـــة التـــي 
وفرتهـــا المحافظـــة للحـــاالت االجتماعية 
ســـعيًا لتحقيق ســـهولة التواصل وسرعة 

االستجابة.
وأكد ســـمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
المتواصـــل والجهـــود  العمـــل  باكـــورة  أن 

والخطة االستراتيجية التي تنتهجها في 
التواصل الدائم مع المواطنين والمقيمين 
يأتـــي  التواصـــل  عبـــر مختلـــف منصـــات 
تنفيًذا لتوجيهات وزيـــر الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
لتحقيـــق الرؤى والتطلعات الرامية لتلبية 
ومتابعة احتياجات األهالي والمواطنين، 
مثمـــًرا ذلك عن نيـــل المحافظة الجنوبية 
اإللكترونيـــة  للحكومـــة  التميـــز  لجائـــزة 
2021م عـــن فئـــة القطـــاع العـــام- أفضـــل 
اإللكترونيـــة  المشـــاركة  فـــي  ممارســـة 
المجتمعية لمشروع “المجلس االفتراضي 
للمحافظـــة الجنوبيـــة”، إلـــى جانـــب فـــوز 
المحافظـــة الجنوبيـــة لجائـــزة التميـــز في 
التواصـــل مـــع العمالء لســـنة 2021 ضمن 
النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى 
التوالـــي  علـــى  الثانـــي  للعـــام  )تواصـــل( 
وتحقيقهـــا التميـــز فـــي األداء مـــن حيـــث 
ســـرعة وكفاءة االســـتجابة مع مقترحات 
وشكاوى المتعاملين بنسب بلغت 100 % 

من مؤشرات قياس األداء.
وأشار سموه إلى أنه من واجب المحافظة 
التواصـــل مع األهالـــي وتلقي مالحظاتهم 
وطلباتهم، فقد وّفرت المحافظة 23 قناة 

تواصلية، تسهيالً على عمالئها، باإلضافة 
إلـــى توفير البريـــد اإللكترونـــي باإلدارات 
الخدمية واالجتماعية واالتصال المباشر 
لهـــا لتفعيـــل منظومـــة التحـــول الرقمـــي 
حيـــث بلغت عـــدد االستفســـارات الواردة 
عـــن طريـــق البريـــد اإللكتروني لـــإدارات 
والهاتـــف 2127 استفســـارًا، حـــول مجمل 
الخدمـــات التي تقدمهـــا المحافظة وذلك 
تفعيالً لـــدور المحافظة الجنوبية األهالي 
والمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
واســـتناًدا إلـــى عامـــل االبتكار الـــذي يعد 
من ســـلم أولويـــات المحافظـــة وأهدافها، 
اإلبـــداع  اســـتثمار  ســـياق  مـــع  تماشـــًيا 
اإللكترونـــي والتقنيـــات الذكيـــة وتوفيـــر 
الحلـــول المبدعـــة والوصـــول بالخدمـــات 
المســـتويات، بحيـــث يكـــون  أرقـــى  إلـــى 
العميل أكثر رضا سواء من ناحية تقديمه 
اختصـــار  فـــي  مقترحـــه  أو  لمالحظتـــه 
المســـافات وســـرعة عملية الوصـــول إلى 

الخدمات المتاحة.

سمو الشيخ خليفة بن علي

استالم 2127 
استفساًرا عن طريق 

الهاتف والبريد 
اإللكتروني لإلدارات

نريد للعميل أن يكون 
أكثر رضا بتقديمه 
مالحظته وسرعة 
الوصول للخدمات

توفير 23 قناة 
تواصلية لتلقي 

مالحظات 
وطلبات األهالي
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مستشفى الملك حمد يفصل توأمين سياميين في تنزانيا
نجح فريـــق جراحي اختصاصي من مستشـــفى 
الملك حمد الجامعي في فصل توأمين سياميين 
فـــي جمهوريـــة تنزانيـــا )أنثى(، وذلك فـــي عملية 
معقـــدة اســـتمرت حوالـــي 8 ســـاعات متواصلـــة، 
بمشـــاركة 5 اختصاصيين في مجاالت: التخدير 
وجراحة األطفال والتجميل، برئاســـة استشاري 

جراحة األطفال بالمستشفى مارتن كوربالي.
 وقال قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيب الشيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة إنه 
في إطـــار االتفاقيـــة التي وقعها المستشـــفى مع 
جمعية “تشـــايلد اليف الخيرية” اإليرلندية، التي 
تتكفـــل بتوفيـــر الرعايـــة الصحيـــة لألطفـــال في 
تنزانيـــا وفيتنام منذ العـــام 2012، قامت اإلدارة 

باالســـتجابة لعمليـــة إنقاذ حياة التوأم، وإرســـال 
 Muhimbili فريق طبي متخصص إلى مستشفى
في تنزانيا إلجراء عملية فصل التوأم السيامي.

التوأميـــن  فصـــل  أن  الطبـــي  الفريـــق  وأكـــد   
الســـياميين التنزانيين تكلل بالنجاح على الرغم 
من الصعوبـــات والتحديات التي تمت مواجهتها 
أثنـــاء عملية الفصل، مبيًنـــا أن العملية تعتبر من 
العمليات المعقدة بسبب تشارك التوأم في الكبد 

وعظمة القفص الصدري.
قـــام بوضـــع خطـــة  إنـــه  الطبـــي  الفريـــق  وقـــال 
مدروســـة إلجـــراء العملية تمت علـــى 4 مراحل، 
األولـــى هـــي مرحلـــة التخديـــر بإشـــراف الدكتور 
التخديـــر وعـــالج  الخضيـــري استشـــاري  ظافـــر 
للجراحـــة،  التخطيـــط  مرحلـــة  والثانيـــة  األلـــم، 

والثالثـــة عمليـــة فصـــل الكبـــد وعظمـــة القفـــص 
الصـــدري برئاســـة البروفيســـور مارتـــن كوربالـــي 
والفريق الجراحي المساعد له، والمرحلة الرابعة 
عبـــدهللا  الدكتـــور  بقيـــادة  الترميـــم  واألخيـــرة 
فخـــرو استشـــاري التجميل والترميـــم، بعدها تم 
وضـــع التوأمين تحت المالحظـــة، بعد أن انتهت 

معاناتهما لمدة 9 أشهر.
يذكـــر أن الفريـــق الطبـــي يتكـــون من استشـــاري 
جراحـــة األطفـــال البروفيســـور مارتـــن كوربالي، 
استشـــاري التخديـــر وعالج األلـــم الدكتور ظافر 
الخضيري، استشاري التجميل والترميم الدكتور 
عبدهللا فخرو، الدكتـــورة عبير فرحان والدكتور 
فـــي  األطفـــال  جراحـــة  قســـم  مـــن  راج  برنـــس 

مستشفى الملك حمد الجامعي.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

جهود متواصلة لتحقيق سرعة االستجابة وتلقي الشكاوى من مختلف القنوات
استقبال 720 شكوى وطلًبا في مركز خدمة العمالء... سمو محافظ الجنوبية:

في عملية معقدة استمرت 8 ساعات متواصلة بمشاركة 5 اختصاصيين
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صرح رئيس مجلـــس إدارة جمعية الكلمة 
الطيبـــة رئيـــس االتحـــاد العربـــي للتطـــوع 
حســـن بوهـــزاع بـــأن جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، 
مستمرة بنسختها الثانية عشرة، وستركز 
علـــى تكريم أهـــم الكوادر العربيـــة العاملة 
لهـــا  كان  التـــي  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي 
مـــن  التخفيـــف  فـــي  كبيـــرة  إســـهامات 
تداعيـــات وآثـــار جائحـــة كورونـــا )كوفيد 
مـــن  يقدمونـــه  لمـــا  تقديـــًرا  وذلـــك   ،)19
مجتمعاتهـــم،  لخدمـــة  كبيـــرة  تضحيـــات 
واعتراًفا بدورهم اإلنســـاني النبيل، منوًها 
إلـــى أن اختيار هذه الكوادر يتم وفق آلية 
ومعاييـــر موضوعية تحرص عليها اللجنة 
المنظمـــة، بالتعـــاون مـــع االتحـــاد العربـــي 
للتطوع. وأشاد بوهزاع بتخصيص جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
للعمـــل التطوعـــي لتكريم الكـــوادر العربية 
العاملة في الصفوف األمامية، والذي جاء 
تقديـــًرا من ســـموه لهذه النخبـــة المتميزة 
التي ساهمت في خدمة مجتمعاتها لتنعم 
باألمـــن والســـامة، كمـــا ثمـــن فـــي الوقت 
ذاتـــه الـــدور الرائـــد الـــذي يقوم بـــه وكيل 
وزارة شؤون مجلس الوزراء سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة الرئيس الفخري 
لجمعيـــة الكلمة الطيبة راعي الجائزة، في 
دعم مســـيرة العمل التطوعـــي في مملكة 

البحريـــن والعالم العربي، مـــن خال تبني 
سموه للعديد من المبادرات واالقتراحات 
التي تستهدف ترسيخ ثقافة وقيم العمل 
التطوعـــي والتضامـــن االجتماعـــي، كآلية 
هامـــة فـــي تطـــور المجتمعـــات وتقدمهـــا، 
مشـــيًدا بالدعم الســـخي الذي يقدمه سمو 
الشيخ عيســـى بن علي، من خال متابعة 
ســـموه الدائمـــة ألعمـــال اللجنـــة المنظمـــة 

للجائزة. 
وأكد القيمـــة الكبيرة التي تشـــكلها جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
فـــي شـــحذ الهمـــم نحـــو العمـــل التطوعي 
وإبـــرازه كقيمـــة إنســـانية عاليـــة وجوهـــر 
والعربـــي  المحلـــي  المجتمـــع  فـــي  نبيـــل 
مـــن خـــال إطـــاق جائـــزة ســـموه للعمـــل 
التطوعـــي والتـــي ســـاهمت خـــال عمرها 

الممتد 12 سنة، في إبراز النماذج المضيئة 
والمشـــرفة للعمـــل التطوعـــي فـــي مملكـــة 
البحرين والعالم العربي، معرًبا عن تشرف 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة وكافة منتســـبيها 
باإلشـــراف على هذه الجائـــزة الكبيرة في 
ســـموه  ومبـــادرات  ومضمونهـــا،  أهدافهـــا 
األخرى التي تعزز العمل التطوعي وتعلي 

ا. ا وعربيًّ همم المساهمة فيه محليًّ
ولفـــت إلـــى أن الجائـــزة أقيمت فـــي إطار 
أهـــداف الجمعية للمســـاهمة فـــي تحقيق 
لألمـــم  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
بأهميتهـــا، موضًحـــا  المتحـــدة والتوعيـــة 
أن مـــا تســـعى إليه الجمعية هـــو إبراز دور 
العمـــل التطوعي في بناء القدرات وتنمية 
المهارات لدى المتطوعين، كما يســـهم في 
تنميـــة الجوانـــب اإلنســـانية والمجتمعيـــة 
وروح المواطنـــة، فالتطـــوع ال يقتصرعلى 
تقديم المســـاعدات الخيرية فحســـب، بل 
يمتد ليشـــمل مختلف المجـــاالت الصحية 
والثقافيـــة  واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة 
والتعليمية وغيرها، ويستفيد منه كل فرد 

من أفراد المجتمع. 
واختتم بوهزاع تصريحه معرًبا عن شكره 
لســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة، 
على رعايته الكريمـــة المتواصلة للجائزة، 
الحكيمـــة،  والرؤيـــة  التخطيـــط  وحســـن 
التـــي كان لها األثر البالغ فـــي نجاحها منذ 

انطاقتها األولى في العام 2011.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

إطالق جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي بنسختها الـ 12
بوهزاع: ُتمنح للكوادر العربية العاملة في الصفوف األمامية

دور رائد لسموه في دعم مسيرة العمل التطوعي في البحرين والعالم العربي

حسن بوهزاع

لالستشــارات  وشــركائهم  العالــي  مرهــون  مزعــل  شــركة  افتتحــت 
القانونيــة مقرهــا الجديــد بمنطقــة الســيف صبــاح الخميــس الماضي، 
معلنة عن هويتها الجديدة بحضور الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة 
ونخبة من المحامين والمحكمين، إلى جانب المستشارين القانونيين.

وقالت الشيخة هيا بنت راشد آل 
خليفة في حديثها إلى “الباد” إن 
التكنولوجيـــا المتوافـــرة بالمكتب 
كفيلة بإيصال المحامين الدوليين 
مع المحليين فـــي لحظة، مضيفة 
أن ســـرعة إبـــداء المحامين للرأي 
القانوني فائقة إلى جانب إمكانهم 
معلومـــات  علـــى  الحصـــول  فـــي 
تخدم الرأي القانوني، عبر المكتبة 

التكنلوجية في لحظة.
وأكـــدت أن المكتـــب يعـــد مكتـــب 
محاماة واعًدا وبا شـــك ســـيكون 
القانونـــي  للجهـــد  اســـتمراًرا 

البحريني العريق.
من جانبه، أشار الشريك المؤسس 
القانونـــي  والمستشـــار  المحامـــي 
المحكـــم أحمد المزعـــل في مطلع 
حديثه إلى “الباد” إلى أن المكتب 
ا من  صمم علـــى أن يكون نموذجيًّ
حيـــث الخدمـــات وكذلـــك ليكـــون 

مكتًبا با ورق.
 وأوضـــح أن المكتـــب إلكترونـــي 
اآلليـــة  الخدمـــات  وتحظـــى 

واإللكترونية فيه بمستوى راٍق.
وقـــال المزعـــل: أعتقـــد أننـــا مـــن 
أوائل المكاتب الذين مارسوا هذا 

النـــوع مـــن المهنـــة بهـــذه التقنية، 
ونحـــن علـــى يقيـــن بأننـــا ســـنأخذ 
مكاًنـــا رائًعـــا في صفـــوف مكاتب 

المحاماة بمملكة البحرين. 
الشـــريك  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن   
المؤســـس المحامـــي علـــي العالي 
أنـــه من منطلق اإليمان التام بدور 
أصبحـــت  ولكونهـــا  التكنولوجيـــا 

أي  نجـــاح  مـــن  يتجـــزأ  ال  جـــزًءا 
بهـــا  االســـتعانة  تـــم  منظومـــة 
وتوظيفها فـــي مجالهم المختص 
القانونيـــة  الخدمـــات  بتقديـــم 
مكتـــب  أول  أصبـــح  وبالتالـــي 
محامـــاة ذكي وكذلـــك أول مكتب 

محاماة با ورق.
وأشـــار العالـــي فـــي حديثـــه إلـــى 

“البـــاد” إلى أن كل ذلك تم بفضل 
الجهـــود المضنية التـــي بذلت من 
وزارة العدل والشؤون اإلسامية 

واألوقاف.
إلـــى  الجزيـــل  بشـــكره  وتوجـــه 
صنـــدوق العمل )تمكين( على دعم 

التكنلوجيا في المقر الحالي.
 إلى ذلك، عبر الشـــريك المؤســـس 

عـــن  مرهـــون  حســـين  المحامـــي 
واعتزازهـــم  ســـعادتهم  حجـــم 
كشـــركاء بتشـــريف الرعيل األول 
مـــن المحاميـــن والمحكميـــن إلـــى 
القانونييـــن  المستشـــارين  جانـــب 

في افتتاح المكتب.
 وبّيـــن أنهـــم فـــي شـــركة مزعـــل 
للمحامـــاة  العالـــي  مرهـــون 
واالستشـــارات القانونية تشـــرفوا 
بإعـــان هويتهـــم الجديـــدة التـــي 
تدمـــج مـــا بيـــن أصالـــة الماضـــي 

وانطاقة المستقبل.
 كما رصدت “الباد” آراء بعض من 
الحضور، إذ ســـجل المحامي علي 
األيوبـــي إعجابـــه بآليـــة توظيـــف 
يتيحـــه  مـــا  عبـــر  التكنولوجيـــا 
المكتب من خدمات، متمنًيا لعلي 
المزعـــل وشـــركائه دوام التوفيـــق 

والنجاح.

في افتتاح وتدشين الهوية الجديدة لـ“مزعل مرهون العالي للمحاماة”... الشيخة هيا بنت راشد:

المكتب يشكل استمراًرا للجهد القانوني البحريني العريق

منال الشيخ
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتضافت وزارة الخارجيـــة، أمس، االجتماع التنســـيقي لمتابعـــة “تعزيز التواصل 
والتعـــاون بيـــن الجهـــات القنصلية فـــي وزارتي خارجيـــة مملكة البحريـــن والمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة”، فـــي إطـــار المبـــادرات المنبثقة عن مجلس التنســـيق 
السعودي البحرينـي، والمدرجة ضمن اختصاصات اللجنة الفرعية للتنسيق السياسي 
. وفي بداية االجتماع، رحب القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية 
واإلدارية رئيس الجانب البحريني الســـفير خليل الخياط، بالوفد السعودي الشقيق 
برئاســـة وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون القنصلية الســـفير تميم الدوســـري، مشيًدا 
بعمق العالقات األخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين. وأكد 
الجانبـــان حرصهما على تعزيز التعاون والتواصل في الشـــؤون القنصلية، وتســـهيل 
الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعود بالخير والمنفعة على المملكتين والشـــعبين 
الشـــقيقين، ويحقـــق المصالح المشـــتركة في مختلـــف المجاالت، تنفيـــًذا لتوجيهات 

مجلس التنسيق السعودي البحريني.

تسهيل الخدمات المقدمة لمواطني البحرين والسعودية

وزارة التنمية االجتماعية

االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
أســـامة العصفور، صباح أمس بمكتبه، 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، الشـــيخ علـــي بـــن 

عبدالرحمن آل خليفة. 
وفـــي بدايـــة اللقاء، أعرب الســـفير عن 
خالـــص تهانيه للوزيـــر العصفور بالثقة 
حضـــرة  لـــدن  مـــن  الســـامية  الملكيـــة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، وتعيينه 
وزيـــرًا للتنميـــة االجتماعيـــة، متمنيًا له 
فـــي خدمـــة  التوفيـــق والســـداد  دوام 

الوطن.
ومـــن جانبه، نـــّوه العصفـــور بالعالقات 
التـــي  الراســـخة  التاريخيـــة  األخويـــة 
تربط بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكة 

العربية السعودية الشقيقة، مستعرضًا 
عددًا مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 
نحـــو  التطلـــع  عـــن  معربـــًا  المشـــترك، 
وتبـــادل  التعـــاون  فـــرص  مـــن  مزيـــد 
الخبـــرات بمـــا يدعـــم مصالـــح البلدين 
مجـــاالت  فـــي  وشـــعبيهما  الشـــقيقين 
التنميـــة والرعاية والحمايـــة والتأهيل 

االجتماعي.

من جانبه، أشـــاد الســـفير بجهود وزارة 
االرتقـــاء  فـــي  االجتماعيـــة  التنميـــة 
المقدمـــة  االجتماعيـــة  بالخدمـــات 
للمواطنين في مملكة البحرين، مؤكدًا 
الحـــرص على مواصلـــة الجهود لتعزيز 
أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، 
مـــن  يجمعهمـــا  لمـــا  ترســـيخًا  وذلـــك 

عالقات أخوية وتاريخية مميزة.

تعزيز أواصر التعاون بمجاالت التنمية والتأهيل االجتماعي

العصفور يشيد بالعالقات الراسخة مع السعودية
المنامة - بنا

القانونيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
يوســـف خلف أهمية مواصلـــة تعزيز 
مملكـــة  بيـــن  الراســـخة  العالقـــات 
البحرين والمملكة العربية السعودية 
العالقـــات  بعمـــق  منوًهـــا  الشـــقيقة، 
تربـــط  التـــي  التاريخيـــة  األخويـــة 
تشـــهده  ومـــا  الشـــقيقين،  البلديـــن 
مـــن تطور ونماء مســـتمر علـــى كافة 
األصعـــدة بفضـــل الرعايـــة واالهتمام 
بـــه مـــن ملـــك البـــالد  الـــذي تحظـــى 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه ملك 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ســـفير  اســـتقباله  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 

مملكة البحرين لـــدى المملكة العربية 
علـــي  للشـــيخ  الشـــقيقة  الســـعودية 
بـــن عبدالرحمن بـــن علـــي آل خليفة، 
حيـــث تـــم خـــالل اللقـــاء بحث ســـبل 
تعزيـــز أوجـــه التعـــاون بيـــن البلديـــن 
مســـتوى  علـــى  الســـيما  الشـــقيقين، 

البنية التشريعية والقانونية.

مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ علي عن 
خالص شكره وتقديره لوزير الشؤون 
القانونيـــة، مؤكًدا أهمّيـــة بذل المزيد 
مـــن الجهـــود لتطويـــر وتعزيـــز آفـــاق 
التعـــاون المشـــترك بيـــن البلديـــن في 
كافـــة المجاالت لمـــا فيه خير وصالح 

الشعبين الشقيقين.

وزير الشؤون القانونية: تطور العالقات بكل األصعدة

زيادة التعاون التشريعي مع السعودية

توطيد التعاون والشراكة األخوية الشاملة مع السعودية
تبادل الخبرات وتسهيل الخدمات القنصلية بين البلدين... الزياني:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الزيانـــي، بالروابـــط التاريخية الراســـخة 
والمتميزة بين مملكة البحرين وشقيقتها 
الكبـــرى المملكة العربية الســـعودية، وما 
تشـــهده من تقدم ونماء كنموذج يحتذى 
به في األخـــوة والتكامل االســـتراتيجي 
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمة لملـــك البالد 
الُمعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وأخيه عاهل المملكة 
الحرميـــن  خـــادم  الســـعودية  العربيـــة 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود.
ـــن وزير الخارجية التعاون البنَّاء بين  وثمَّ
وزارتـــي خارجية البلدين الشـــقيقين في 
تنفيـــذ المبـــادرات المنبثقـــة عـــن مجلس 
برئاســـة  البحرينـــي  الســـعودي  التنســـيق 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفـــة، وأخيـــه ولـــي العهد نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكة 
صاحـــب  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، بما يعكس الحرص 
المشـــترك علـــى توطيـــد أواصـــر التعاون 
والشـــراكة األخوية الشاملة والمستدامة، 

لمـــا فيه خيـــر وصالح البلدين والشـــعبين 
الشقيقين.

جـــاء ذلك لدى اســـتقبال وزير الخارجية، 
أمس بمقر الوزارة، وكيل وزارة الخارجية 
العربيـــة  بالمملكـــة  القنصليـــة  للشـــؤون 
الدوســـري،  تميـــم   الســـفير  الســـعودية 
والوفـــد المرافق، بحضـــور القائم بأعمال 

وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية 
واإلدارية السفير خليل الخياط، ورئيس 
بالـــوزارة  القنصليـــة  الخدمـــات  قطـــاع 
الســـفير إبراهيم المسلماني، حيث أعرب 
عـــن تقديره لجهودهم فـــي متابعة تنفيذ 
مبـــادرة “تعزيـــز التعـــاون والتواصل بين 
المبـــادرات  ضمـــن  القنصليـــة”،  الجهـــات 
للتنســـيق  الفرعيـــة  باللجنـــة  المنوطـــة 
السياسي، والمنبثقة عن مجلس التنسيق 

السعودي البحريني.
من جانبه، أعـــرب وكيل وزارة الخارجية 
العربيـــة  بالمملكـــة  القنصليـــة  للشـــؤون 
الســـعودية عـــن شـــكره وتقديره لســـعادة 
وزيـــر الخارجية ومســـؤولي الوزارة على 
تعاونهـــم واهتمامهـــم بالتنســـيق وتبادل 
الخبـــرات وتســـهيل الخدمـــات القنصلية 
بما يعود بالخيـــر والمنفعة على مواطني 
لمملكـــة  متمنًيـــا  الشـــقيقين،  البلديـــن 
البحرين دوام التقدم والرخاء واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

شـــاركت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء 
فـــي فعاليـــات المعســـكر الصيفـــي الثالـــث 
عشـــر، وذلـــك تلبيـــة لدعـــوة مـــن الجهـــة 
األكاديميـــة  فـــي  والمتمثلـــة  المنظمـــة 
الملكيـــة للشـــرطة، حيـــث قـــدم نخبـــة من 
ممثلـــي الهيئة عددًا مـــن البرامج والورش 
بعلـــوم  الخاصـــة  االفتراضيـــة  التدريبيـــة 
الفضـــاء للفئـــات المشـــاركة في المعســـكر، 
وقـــد القـــت البرامـــج التدريبيـــة اهتمامـــًا 

وتفاعالً كبيرين من المشاركين.
قـــدم البرامـــج التدريبية عـــدد من أعضاء 
فريـــق البحريـــن للفضـــاء وهـــم أخصائـــي 
هندســـة فضـــاء علـــي القرعـــان ومهندس 
فضاء أول منيرة المالكي ومهندس فضاء 
أول أشـــرف خاطـــر، كمـــا حملـــت البرامج 
عناوين شـــيقة من أبرزها برنامج “مقدمة 
في االقمار الصناعية المصغرة” و”الفضاء 

حيـــث  المســـتدامة”،  التنميـــة  وأهـــداف 
تركزت أهـــداف تلك البرامـــج على تقديم 
محاور نظريـــة مبســـطة ومعلومات عامة 
عن الفضاء، مثـــل تقنيات الفضاء وربطها 
والتنميـــة  المســـتدامة  التنميـــة  بأهـــداف 
الوطنيـــة وبرنامج عمـــل الحكومة ورؤية 
البحرين 2030 وذلك لزيادة وعي المتلقي 

واجباتـــه  أداء  ســـبيل  فـــي  همتـــه  ورفـــع 
الوطنيـــة. باإلضافـــة إلى تقديـــم عدد من 
المحـــاور المتعلقـــة بأهميـــة نشـــر الوعـــي 
بعلـــوم الفضـــاء بهـــدف تشـــجيع الناشـــئة 
والتخصصـــات  بالمـــواد  االهتمـــام  علـــى 
العلمية وكذلك التركيز على أهمية االقمار 
الصناعية واستخداماتها المتعددة وأثرها 

الكبير على حياتنا المعاصرة. 
وتضمنت الورش تقديم عدد من الفصول 
الفضـــاء  بتطبيقـــات  المتعلقـــة  النظريـــة 
وربـــط التكنولوجيـــا الحديثـــة ومنافعهـــا 
فـــي تطويـــر العديـــد مـــن المنتجـــات التي 
نســـتخدمها فـــي حياتنـــا اليوميـــة والتـــي 
دعمـــت ازدهـــار ورفاهيـــة حيـــاة اإلنســـان 

على كوكب األرض.
الـــورش،  تقديـــم  فـــي  مشـــاركتها  وعـــن 
مشـــاركة  “إن  المالكـــي:  منيـــرة  صرحـــت 
الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء في مثل 
هذه الورش يأتي حرصًا منها على تطبيق 
هـــدف الخطة اإلســـتراتيجية المتمثل في 
نشر الوعي وتطوير برامج بحثية وتعزيز 
االبتـــكار لتحقيق أفضل النتائج، وأن مثل 
هذه الورشـــة لها أهميـــة بالغة في تحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة وخلق قطاع 

فضائي مستدام في مملكة البحرين”.
مـــن جانبه، قـــال المهندس أشـــرف خاطر: 
“تعكس مشاركتنا في هذا المعسكر حرص 
إدارة الهيئـــة علـــى توعية الجيل الناشـــئ 
واســـتخداماتها،  الفضـــاء  علـــوم  بأهميـــة 
وكذلك تشـــجيعهم على التعمـــق أكثر في 
هذا المجال حيث إنه واحد من أبرز علوم 
المســـتقبل. ولقـــد لمســـت من المشـــاركين 

فـــي الورش المقدمة الحـــرص الكبير على 
التعلم واالســـتفادة منها الكتســـاب أحدث 
المعلومات المتعلقة بالفضاء وعلومه وما 

يتصل به من تطبيقات”.
وقـــال علي القرعـــان: “أْنَتِهُز هـــذه الفرصة 
علـــى  الداخليـــة  لـــوزارة  الشـــكر  لتقديـــم 
إلنجـــاح  قدموهـــا  التـــي  التســـهيالت 
هـــذا البرنامـــج، ممـــا ســـاهم فـــي تحقيـــق 
البرنامـــج لمخرجاتـــه المســـتهدفة بزيـــادة 
الفضـــاء  علـــوم  بأهميـــة  الطـــالب  وعـــي 
وتطبيقاتهـــا، ودور الهيئـــة في خلق قطاع 
فضائـــي مســـتدام فـــي مملكـــة البحريـــن، 
باإلضافـــة لمســـاعدة الطـــالب علـــى رســـم 
خططهـــم األكاديميـــة المســـتقبلية، لتلبية 
بعلـــوم  المتعلقـــة  الوطنيـــة  االحتياجـــات 
الفضـــاء والـــذي يعد أحد علوم المســـتقبل 
التـــي يعول عليها لخلـــق وظائف مرموقة 

لألجيال القادمة”.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزياني، في مقر الوزارة أمس، مع وزيرة 
الدولة لشؤون آسيا والشرق األوسط في 
وزارة الخارجيـــة والتنميـــة والكومنولث 
بالمملكة المتحدة أماندا ميلنج، بمناسبة 

زيارتها لمملكة البحرين.
وزيـــر  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
الخارجيـــة بميلنـــج، معرًبـــا عـــن الشـــكر 
والتقديـــر لجهودهـــا البنـــاءة فـــي إنجاح 
العمـــل  لفريـــق  عشـــر  الرابـــع  االجتمـــاع 
الـــذي  البريطانـــي  البحرينـــي  الـــوزاري 
ُعقـــد فـــي لنـــدن الشـــهر الماضـــي، منوًها 
بمـــا يشـــهده التعـــاون الثنائي مـــن تطور 
ملمـــوس فـــي مختلـــف المجـــاالت وعلى 

كافة األصعدة.

تقديـــر  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
مملكة البحرين إلعـــالن حكومة المملكة 
نظـــام  بتدشـــين  عزمهـــا  عـــن  المتحـــدة 
الجديـــد  اإللكترونـــي  الســـفر  تصريـــح 
اعتباًرا مـــن بداية العـــام المقبل 2023م، 
والذي يشـــمل اإلعفاء الكامـــل لمواطني 
المملكـــة ودول مجلـــس التعـــاون لـــدول 

الخليج العربية من التأشيرة، مما سوف 
الســـفر  إجـــراءات  تســـهيل  فـــي  يســـهم 
لمواطنـــي مملكة البحرين ودول مجلس 

التعاون إلى المملكة المتحدة.
كمـــا أثنى وزيـــر الخارجية علـــى التعاون 
القائـــم بيـــن مجلـــس التعـــاون والمملكـــة 
المتحـــدة الصديقة، منوًها بالتوقيع على 

إطالق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة 
بيـــن الجانبين، مما يعكس الرغبة لتعزيز 
العالقـــات االســـتراتيجية بيـــن الجانبين 

لخدمة المصالح المشتركة.
الدولـــة  وزيـــرة  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
فـــي  األوســـط  والشـــرق  آســـيا  لشـــؤون 
وزارة الخارجيـــة والتنميـــة والكومنولث 

بالمملكـــة المتحـــدة عن ســـعادتها بزيارة 
يربـــط  بمـــا  مشـــيدة  البحريـــن،  مملكـــة 
الصديقيـــن  والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن 
مـــن عالقـــات وثيقـــة ومتميـــزة، وتعاون 
مشـــترك فـــي مختلف المجـــاالت، منوهة 
بالحـــرص المتبادل على تنميـــة وتطوير 
التعـــاون الثنائـــي بمـــا يخـــدم المصالـــح 

المشتركة.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع، بحـــث عالقـــات 
الصداقـــة التاريخية المتميزة التي تربط 
بين مملكة البحريـــن والمملكة المتحدة، 
وما تشـــهده من تطور ونمو في مختلف 
لالرتقـــاء  الكفيلـــة  والســـبل  المجـــاالت، 
بالتعـــاون المشـــترك بمـــا يلبـــي التطلعات 
المشـــتركة، ويعود بالخير والمنفعة على 

البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم بحث تطورات األوضاع اإلقليمية 
االهتمـــام  محـــل  والقضايـــا  والدوليـــة 
المشـــترك، والتأكيد على أهمية التواصل 
التحديـــات،  مختلـــف  تجـــاه  والتشـــاور 
وزيادة التعاون والتنســـيق المشترك بين 
البلديـــن فـــي المحافـــل الدوليـــة لمـــا من 

شأنه خدمة مصالح البلدين.
حضـــر االجتمـــاع، مديـــر عـــام أكاديميـــة 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشيخة منيرة بنت خليفة 
الشـــؤون  قطـــاع  ورئيـــس   ، خليفـــة،  آل 
نانســـي جمـــال،  الســـفير  االســـتراتيجية 
ورئيس قطاع الشـــؤون األوروبية أحمد 
القرينيس، وسفير المملكة المتحدة لدى 
مملكـــة البحريـــن رودي دراموند، والوفد 

المرافق للوزيرة.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

المنامة - وزارة الخارجية

“هيئة الفضاء” تشارك في فعاليات “المعسكر الصيفي”

إعفاء المواطنين من التأشيرة يسهل إجراءات السفر لبريطانيا

المشاركون أبدوا حرصهم على التعلم واالستفادة

حرص متبادل على تطوير التعاون الثنائي... وزير الخارجية:

علي القرعان منيرة المالكيأشرف خاطر
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

أكد وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف نواف المعاودة أن مملكة 
البحرين حققت إنجازات مهمة على 
مســـتوى تطويـــر منظومـــة العدالـــة 
الجنائية، تشـــريًعا وممارسة، مشيًرا 
إلـــى أهمية التعاون بين الســـلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية الذي أســـهم 
في إحـــداث تغيير جوهري في هذا 
المجـــال، لتحقيق أهداف المســـيرة 
التنموية الشاملة بقيادة ملك البالد 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم 
واهتمـــام ولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
بيـــن  مـــن  إن  العـــدل  وزيـــر  وقـــال 
التشـــريعات النوعيـــة التـــي صدرت 
قانون العدالـــة اإلصالحية لألطفال 
المعاملـــة،  ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم 
والذي منـــح مصالح الطفل الفضلى 
القـــرارات  جميـــع  فـــي  األولويـــة 
واإلجـــراءات المتعلقة بـــه أيًا كانت 
الجهـــة  التـــي تصدرها أو تباشـــرها، 
وذلـــك اتســـاقًا مع المعاييـــر الدولية 

في هذا الشأن.
ولفـــت إلـــى أن مـــن أبـــرز المســـائل 
الجوهريـــة التـــي تضمنهـــا القانـــون 
هـــو التقرير االجتماعي للطفل الذي 
ســـيقوم بإعـــداده متخصصـــون في 
واالجتماعيـــة  النفســـية  المجـــاالت 

أمـــام محاكـــم العدالـــة اإلصالحيـــة 
لألطفال واللجنة القضائية للطفولة، 
قضائيـــة  رقابـــة  ظـــل  فـــي  وذلـــك 
ومراقبـــة  الطفـــل  لحالـــة  مســـتمرة 
وضعه أثنـــاء تنفيذ التدبيـــر البديل 
التقاريـــر  علـــى  وبنـــاًء  العقوبـــة،  أو 
المرفوعـــة عـــن حالتـــه يتـــم التقرير 
تنفيـــذ  فـــي  اســـتمراره  مـــدى  فـــي 
اســـتبدالها  أو  العقوبـــة  أو  التدبيـــر 
بأخـــرى أو إنهائها، مع متابعة دورية 
لحالته االجتماعية والنفسية ومدى 

التقدم والتحسن في حالته.
مـــن جانب آخر، أشـــار إلـــى التعديل 
على قانون العقوبات بشـــأن معاقبة 
مـــن امتنع مـــن دون عذر عن تمكين 
مـــن  المحضـــون  زيـــارة  مســـتحق 
زيارتـــه، الذي يأتي في إطار تطوير 
األســـرة  كيـــان  حمايـــة  منظومـــة 
وضمـــان تلبيـــة متطلبـــات حاجـــات 
الطفـــل العاطفيـــة، وذلـــك من خالل 
هـــذا  فـــي  التشـــريعي  الفـــراغ  ســـد 

الجانب.
وأكـــد المعـــاودة المضـــي قدًمـــا في 
فـــي تعزيز التشـــريعات التـــي تعنى 
بحمايـــة حقـــوق الطفـــل واســـتقرار 
بيئتـــه النفســـية واالجتماعيـــة مـــن 
التجـــارب  علـــى  االطـــالع  خـــالل 
والتطبيقات المتقدمة وفًقا ألحدث 
الممارســـات المثلـــى عبر االســـتفادة 

من الخبرات الدولية.

البحريـــن  رئيســـة هيئـــة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت 
محمد آل خليفـــة، في مكتبها امس 
األحـــد، رئيـــس المؤسســـة الوطنية 
الـــدرازي،  علـــي  اإلنســـان  لحقـــوق 
بحضور مستشار التراث في المركز 
اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث العالمـــي 
منيـــر بوشـــناقي، إذ شـــهد االجتماع 
مناقشـــة عـــدد مـــن المواضيـــع التي 
تهم الطرفين وتســـاهم في االرتقاء 
مملكـــة  فـــي  الثقافـــي  بالحـــراك 

البحرين.
وأشادت الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة بالمشـــاركة الفاعلة والدائمة 
لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة  مـــن 
اإلنســـان في برامج ومواســـم هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار، مؤكـــدة 

أهميـــة التعـــاون بيـــن الطرفيـــن من 
أجـــل تحقيـــق المنجـــزات الوطنيـــة 
لمملكـــة البحريـــن، ومنوهـــة بأهمية 
مشـــاركة المؤسســـة فـــي مهرجـــان 
صيـــف البحريـــن هـــذا العـــام الـــذي 

ينطلق يوم 11 يوليو الجاري.
هيئـــة  الـــدرازي  شـــكر  جهتـــه،  مـــن 
الثقافـــة على مـــا تقوم بـــه من جهد 
مـــن أجـــل تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة 
الثقافـــي  واإلرث  التـــراث  وحفـــظ 
لمملـــك البحرين، وأشـــار إلى أهمية 
بيـــن  مـــا  والبنـــاء  الدائـــم  التعـــاون 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان 
والهيئـــة، ومتطلعـــًا إلـــى المشـــاركة 
في مختلف المواســـم الثقافية التي 
تعـــزز مكانة البحريـــن على مختلف 

األصعدة.

المعاودة: تحقيق إنجازات مهمة على 
مستوى تطوير نظام العدالة الجنائية

تعزيز الهوية الوطنية وحفظ التراث

النعيمي يبحث مع الوكالء والمديرين الجدد أجندة “التربية”
40 مدرسة تحت الصيانة بعطلة الصيف

اســـتقبل وزير التربية والتعليم ماجد 
المســـاعد  الوكيـــل  مـــن  كاًل  النعيمـــي 
التعليـــم والتعلـــم  لتطويـــر سياســـات 
ســـماح العجـــاوي، والوكيل المســـاعد 
للخدمـــات المســـاندة هيثـــم الســـهلي، 
الملكـــي  المرســـوم  صـــدور  بمناســـبة 
مناصبهـــم  فـــي  بتعيينهـــم  الســـامي 
الجديـــدة، كمـــا اســـتقبل كاًل من مدير 
إدارة االتصال فواز الشروقي، ومدير 
إدارة نظم المعلومات نادية المريسي، 
الطالبيـــة  الخدمـــات  إدارة  ومديـــر 
زهـــرة الـــدالل، بمناســـبة صـــدور قرار 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بتعيينهم في 
مناصبهـــم، ضمـــن الهيكلـــة الجديـــدة 

للوزارة.
وخـــالل اللقـــاء، هنـــأ الوزيـــر الـــوكالء 
المساعدين والمديرين على تعيينهم، 
وناقـــش معهم توجهات الوزارة خالل 
العـــام الدراســـي المقبـــل، إذ وجه إلى 
الصحيـــة  الرعايـــة  تعزيـــز  ضـــرورة 
المقدمـــة للطلبـــة من كافـــة الجوانب، 
والتوســـع في الخدمات المقدمة لهم، 
بمـــا فيها الخدمات المقدمة في مراكز 
ارتباطهـــا  وتعزيـــز  المعرفـــة  مصـــادر 
بالمنهج الدراسي وباهتمامات وميول 
الطلبـــة، إضافـــة إلـــى تكثيـــف الجهود 

للكشف عن الطلبة الموهوبين وإعداد 
برامج وأنشـــطة متنوعـــة لهم تواكب 
المســـتجدات التربويـــة وتتوافـــق مع 
مهـــارات القـــرن الحـــادي والعشـــرين، 
وتسهم في اكتشاف المواهب وتعزيز 

القدرات الطالبية.
توصيـــات  مناقشـــة  اللقـــاء  وشـــهد 
عقـــد  الـــذي  التحضيـــري  االجتمـــاع 
لقمـــة  تمهيـــًدا  باريـــس  فـــي  مؤخـــًرا 
ســـيتم  التـــي  التعليـــم  فـــي  التحـــول 
عقدهـــا فـــي نيويـــورك، والتي تشـــمل 
العديد مـــن الموضوعات ذات العالقة 
بالتعليـــم، ومنهـــا أهمية اتســـام البيئة 
والتنـــوع،  بالشـــمولية  المدرســـية 

واالعتمـــاد على المشـــاورات الوطنية 
التـــي تمـــت فـــي 100 دولـــة كأســـاس 
للقمـــة المرتقبة في نيويـــورك، إضافة 
المعلميـــن  دور  نطـــاق  توســـيع  إلـــى 
وتعزيـــز البرامج التأهيلية والتدريبية 
المقدمة لهم، واالهتمام بمحور األمية 
المهنـــي،  والتدريـــب  الكبـــار  وتعليـــم 
والحاجـــة إلى تطويـــر منصات رقمية 

بجودة عالية لكل طالب.
آخـــر  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
مســـتجدات الخطة اإلنشائية للوزارة 
والتي تشـــمل جميع مناطـــق المملكة، 
إضافـــة إلى برنامج الصيانة الشـــاملة 
التي ســـيتم البـــدء بها خـــالل اإلجازة 

 40 ســـتغطي  والتـــي  الصيفيـــة، 
مدرســـة، مؤكـــًدا الوزيـــر دور البوابـــة 
التعليميـــة اإللكترونية للـــوزارة خالل 
العام الدراســـي المقبل، والتي ســـيتم 
تعزيزهـــا وتطويرها، وتمكيـــن الطلبة 
مـــن  األمـــور  وأوليـــاء  والمعلميـــن 
اســـتخدامها، إضافًة إلى التأكيد على 
الـــدور المطلـــوب مـــن إدارة االتصال، 
خصوًصـــا تعزيـــز التواصل مـــع جميع 
بمـــا  وتزويدهـــم  المجتمـــع  شـــرائح 
يحتاجونه من معلومات عن المشاريع 
التربويـــة والبرامج واألنشـــطة، ودعم 

المدارس إعالمًيا.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم يستقبل الوكالء المساعدين والمديرين الجدد

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
وزيـــرة  امـــس،  بمكتبـــه  المعـــاودة، 
والشـــرق  آســـيا  لشـــؤون  الدولـــة 
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  األوســـط 
والتنميـــة  الكومنولـــث  وشـــؤون 
بالمملكـــة المتحدة أمانـــدا ميلينج، 
بحضـــور ســـفير المملكـــة المتحـــدة 
رودي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

دراموند.
بالعالقـــات  العـــدل  وزيـــر  وأشـــاد 
التاريخية المتميزة التي تربط بين 

البلدين والشـــعبين الصديقين، وما 
تشهده من تطور ونماء مستمر في 
مختلـــف المجـــاالت. وجـــرى خالل 
اللقـــاء بحـــث عدد مـــن موضوعات 
االهتمـــام المشـــترك، وبحـــث تعزيز 
التعـــاون المشـــترك فـــي المجاليـــن 

العدلي والقانوني.
حضـــر اللقـــاء وكيل الـــوزارة للعدل 
القاضـــي  اإلســـالمية  والشـــؤون 
عيسى المناعي، ووكيل التخطيط 
والتوفيـــق األســـري والنفقـــة دانـــة 

الزياني.

تعزيز التعاون العدلي مع المملكة المتحدة

رنا بنت عيسى: “RECAF” يملك مهارات استثنائية
اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة، بمكتبهـــا، الفريق الفائز 
بجائزة المســـابقة السنوية الرابعة 
الشـــباب  األعمـــال  لـــرواد  عشـــرة 
بتنظيـــم مؤسســـة إنجـــاز عـــن فئة 
أفضـــل شـــركة في فئـــة الجامعات 

لعام 2022.
وخـــالل اللقاء، هنأت الشـــيخة رنا 
بنـــت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة 
الفريـــق الفائـــز )RECAF( بجائـــزة 
أفضل شـــركة لعـــام 2022 وأفضل 

أداء مالـــي برعايـــة بنـــك البحرين 
والكويـــت، حيـــث أشـــادت األمين 
العـــام بـــروح الفريق الواحـــد الذي 

ومهاراتهـــم  الفريـــق  بـــه  يتمتـــع 
االســـتثنائية فـــي ريـــادة األعمـــال 
والـــذي كان له األثر الكبير بتطبيق 

فكرتهـــم الفائـــزة، متمنيـــة لهم كل 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي مســـابقة 
رواد األعمـــال الشـــباب اإلقليميـــة 
إنجـــاز  مؤسســـة  تنظمهـــا  التـــي 

العرب.
مـــن جانبهـــم، عبـــر طـــالب الفريق 
الفائـــز عن اعتزازهـــم بلقاء األمين 
العالـــي،  التعليـــم  لمجلـــس  العـــام 
تقديرهـــم  عميـــق  عـــن  معربيـــن 
وامتنانهم على دعهما وتشـــجيعها 
الـــذي  األمـــر  للشـــباب  المســـتمر 
سيشـــكل دافعًا لهم لتحقيق مزيد 
مـــن اإلنجازات لرفعة اســـم مملكة 

البحرين في المحافل الدولية.

المنامة - مجلس التعليم العالي

محمد مبارك يهنئ العجاوي بالثقة الملكية
اســـتقبل المديـــر العام لشـــؤون المدارس 
بـــوزارة التربية والتعليم محمد مبارك بن 
أحمد، الوكيل المساعد لتطوير سياسات 

التعليم والتعلم سماح العجاوي.
وهنـــأ المديـــر العـــام لشـــؤون المـــدارس، 
الثقـــة  ســـماح العجـــاوي بمناســـبة نيلهـــا 
المرســـوم  بصـــدور  الســـامية  الملكيـــة 
الملكـــي رقـــم 30 لســـنة 2022 بتعيينهـــا 
وكيالً مســـاعدًا لتطوير سياسات التعليم 
وقدرتهـــا  بكفاءتهـــا  مشـــيدًا  والتعلـــم، 
العلمية، ودورهـــا في االرتقاء بمخرجات 

التعليـــم مـــن واقـــع خبرتهـــا فـــي مجـــال 
السياســـات التربوية، وعملهـــا مؤخرًا في 
مكتـــب المســـوحات الدوليـــة، وقبل ذلك 
مستشـــارًا تربويـــًا ومديـــرًا عامـــًا لمعهـــد 

البحرين للتدريب.
 ونـــوه بدورهـــا لإلعـــداد للقمـــة التعليمية 
المرتقبـــة بنيويـــورك بالواليـــات المتحدة 
المقبـــل،  ســـبتمبر  فـــي  األميركيـــة 
ومشـــاركاتها في القمـــة التحضيرية التي 
تمت مؤخرًا بمنظمة اليونســـكو بباريس، 

متمنيًا لها كل التوفيق والنجاح.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“مناقصات التربية” تعقد اجتماعها األسبوعي
عقدت لجنة المناقصات والمزايدات 
والمشـــتريات والمبيعـــات الداخلية 
اجتماعها األســـبوعي برئاســـة نوال 
الخاطـــر وكيـــل الوزارة للسياســـات 
واالستراتيجيات واألداء وبحضور 

أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة التقارير الفنية 
بعـــد تقييـــم عطـــاءات المناقصـــات 
باختيـــار  والتوصيـــة  والمزايـــدات 
الناحيتيـــن  مـــن  العـــروض  أفضـــل 
مقارنتهـــا  مـــع  والفنيـــة،  الماليـــة 
مطابقتهـــا  مـــدى  مـــن  والتحقـــق 
للشـــروط والمواصفـــات والخدمات 
المطلوبـــة، ومـــدى التـــزام العروض 

المقدمة بهذه المواصفات. 
القـــرارات  باتخـــاذ  اللجنـــة  وتقـــوم 
بإلغـــاء  الالزمـــة  التوصيـــات  أو 
طرحهـــا  إعـــادة  أو  المناقصـــات 
ودراســـة طلبات التمديد والتجديد 
الحاليـــة  العقـــود  وإلغـــاء  للعقـــود 
بالتنســـيق مـــع مجلـــس المناقصات 

والمزايدات.
المناقصـــات  لجنـــة  أن  يذكـــر 
والمشـــتريات  والمزايـــدات 
والمبيعات الداخلية قد استعرضت 
فـــي منتصـــف هـــذا العام مـــا يقارب 
تمـــت  حيـــث  فنيـــا  تقريـــرا   55

الموافقـــة علـــى التمديد لــــ 7 تقارير 
فنيـــة، والتفـــاوض بشـــأن 7 تقاريـــر 
فنيـــة، والتجديـــد لـ 4 تقاريـــر فنية، 
فنيـــا،  تقريـــرا   12 لــــ  والترســـية 
والترســـية بعد التفاوض لـ 3 تقارير 
فنية، والتعاقد المباشر لـ 11 تقريرا 

فنيـــا، والموافقة علـــى إلغاء وإعادة 
طـــرح لـ 5 تقاريـــر فنيـــة، والموافقة 
على طلب الدعم لتقرير فني واحد، 
في المقابل تم إعادة 4 تقارير فنية 
لوجـــود مالحظـــات عليهـــا مـــن قبل 

رئيس اللجنة واألعضاء.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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خريجـــة  ^تهـــدي 
العالمية  النـــور  مدرســـة 
 95.20 علـــى  الحاصلـــة 
محمـــود  فاطمـــة   %
عبـــدهللا شـــمس تفوقها 
عبر “البالد” إلى والديها، 
الســـياق  فـــي  متوجهـــة 
ذاتـــه بشـــكرها الجزيـــل 
لهمـــا علـــى دعمهمـــا منذ 

الصغـــر، مبينـــة رغبتها في دراســـة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في سبيل نيل درجة البكالوريوس.

^ أهـــدى أحمـــد علـــي عبـــدهللا مـــن مدرســـة أحمـــد 
العمـــران الثانويـــة للبنيـــن والحاصـــل علـــى 96.1 % عبر 
“البـــالد” تفوقه إلـــى والديه ووطنه ولكل من أشـــعل فيه 
روح التعلـــم، كما أهدى تفوقه إلى مدرســـته وإلى الكادر 
التعليمـــي، إلـــى جانـــب األهـــل واألصدقاء، شـــاكًرا إياهم 
على المســـاعدة والمســـاندة في كل شيء خالل مسيرته 
التعليميـــة الحافلة، راجًيا من المولى التوفيق وأن يكون 

مستقبله مشرًقا زاهًرا.

فاطمة  ^تــهــدي 
ــد الـــمـــعـــمـــاري  ــ ــريـ ــ فـ
مــن مــدرســة الــرفــاع 
الـــغـــربـــي الـــثـــانـــويـــة 
لــلــبــنــات والــحــاصــلــة 
 %  98.60 عــــلــــى 
تــفــوقــهــا مـــن خــالل 
نفسها،  إلــى  ــبــالد”  “ال
ــهــا  حــب أن  ــة  ــنـ ــيـ ــبـ مـ

نحو  لالتجاه  قــويــا  دافــعــا  لها  يمثل  للتكنولوجيا 
دراسة الذكاء االصطناعي.

^أهـــدت خريجـــة مدرســـة االســـتقالل الثانوية للبنـــات نورا 
عاطف محمد، الحاصلة على 99.3 %، تفوقها عبر “البالد” ألسرتها 

التي دعمتها وساندتها، مبينة أنها تطمح لدراسة طب األسنان.

ــريـــج  ^أهــــــــــدى خـ
زياد  بن  طــارق  مدرسة 
اإلعدادية بنسبة 96.18 
فهد  عــبــدالــرحــمــن   %
وتخرجه  تفوقه  جاسم 
إلى والدته  “البالد”  عبر 
منذ  لـــه  األول  الـــداعـــم 
نــعــومــة أظـــفـــاره وإلـــى 
أسرته الكريمة، مختتما 

من  بتفوق  التخرج  “أتمنى  بقوله  “الــبــالد”  لـ  حديثه 
الثانوية والمساهمة في خدمة الوطن”.

العالميـــة  النـــور  مدرســـة  خريجـــة  قالـــت   ^
الحاصلة على نســـبة 96 % زين عاصم عبداللطيف 
لــــ “البـــالد”: “أهـــدي تخرجـــي وتفوقـــي وحصـــاد ما 
زرعتـــه خـــالل ســـنين طويلة فـــي ســـبيل العلم إلى 
والَدّي العظيمين اللذين تعبا واجتهدا وبذال جهودا 
مضنية لكي أواصل مسيرة تعليمي إلى أن وصلت 

لهذه اللحظة الغالية”.

خريجة  ^تهدي 
مـــــــــدرســـــــــة غـــــــــازي 
الــقــصــيــبــي الــثــانــويــة 
لــلــبــنــات والــحــاصــلــة 
 %  96.10 عــــلــــى 
فاطمة السيد عباس 
ــا  ــهـ ــرجـ هـــــاشـــــم تـــخـ
مـــن خــــالل “الـــبـــالد” 
تفوقي  أهــدي  قائلة: 

يجزيهما  ال  اللذين  ووالدتي  والــدي  إلى  ونجاحي 
للِه حمًدا  “الحمُد  بــ  مني حرف،  مختتمة حديثها 

ال حدوَد لُه”.

^مبـــارك التخـــرج والتفوق لخريج المرحلـــة الثانوية 
مـــن مدرســـة اإلبـــداع الخاصة راشـــد فهد علـــي ولخريجة 
الشـــهادة اإلعداديـــة من مدرســـة الحـــد اإلعداديـــة للبنات 
فـــي فهد علي وكذلك لخريجة مدرســـة العروبة االبتدائية 
للبنات نوف فهد علي، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ينتظرني

أحمد علي: شكًرا لكل من أشعل ِفيَّ روح التعلم

تفوقي لنفسي... والذكاء االصطناعي وجهتي

نورا عاطف: أطمح بدراسة “طب األسنان”

عبدالرحمن فهد: أتمنى التخرج بتفوق من الثانوية

زين عاصم: حصاد ما زرعته لوالدّي

فاطمة السيد عباس: تفوقي لمن ال يجزيهم مني حرف

ألف مبروك التفوق والتخرج ألبناء فهد علي

^ تخرج الطالب راشـــد مبارك المســـعود من مدرســـة 
بريتـــوس الدوليـــة، حيـــث نال شـــهادة البكالوريـــا الدولية 
األميركيـــة بامتيـــاز مـــع مرتبـــة الشـــرف، وبهذه المناســـبة 
تتقـــدم أســـرته وجميـــع األهـــل واألصدقـــاء عبـــر “البـــالد” 
بخالـــص التهانـــي والتبريـــكات لـــه نظيـــر تميـــزه وجهـــده 
المشكور، متمنين له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

 راشد المسعود 
يتخرج بامتياز 

مع مرتبة الشرف

 والدها لــ ^ شاكًرا “التربية” على جل الجهود المضنية
الحـــد  مدرســـة  خريجـــة   ”^“ ^التقـــت 
اإلعدادية للبنات الحاصلة على نسبة 97 % العنود 
خالـــد ماجد، التـــي أهدت تفوقهـــا لوالدها ووالدتها 
نـــة أن المرحلـــة اإلعداديـــة  والعائلـــة الكريمـــة، مبيِّ
ســـارت بشـــكل طبيعي، ُمضيفًة أن فتـــرة المراجعة 
مـــا بيـــن امتحـــان وآخـــر كانـــت كافيـــة، ُمزيـــدًة أن 
جهود المعلمات مشكورة من ناحية المتابعة وعمل 

المراجعات.
 وفيمـــا يخـــص المرحلـــة الثانوية أشـــارت إلى أنها 

ســـتتجه للمســـار العلمي؛ بغية أن تكون يومًا ما جراحة. من جانبها، عبرت والدتها عن شـــعورها قائلة “شعور وايد 
حلـــو وآنـــه يايبتهـــا الجريدة في الدرب قلت لها جني قاعدة أزفج عروس فالحمـــد لله رب العالمين، تعبهم ما راح 

سدى”، مشيدة خالل حديثها لـ“البالد” بالجهود الجبارة التي بذلت من قبل المعلمات الفاضالت.

العنــود خــالـــد: حلمـــي أن أكــون جـــرَّاحـــة

التقـــت ^ خريجـــة مدرســـة مدينـــة عيســـى االعداديـــة 
للبنات بتول الســـيد عادل الســـماك والتي أحرزت نسبة عالية 
وأهـــدت تفوقهـــا لعائلتهـــا عموًما ووالدهـــا ووالدتها خصوًصا  
مبينة أن مشاعرها ممزوجة ما بين الفرح والفخر متمنية أن 

تتقلد مناصب عليا مستقبالً. 
كما وجهت الشـــكر والتقدير لمعلماتهـــا العزيزات موضحة أن 
المشوار لم يكن مملوًءا بالورود ولكن بفضل مساعيهم تذللت 
كل العقبـــات ووصلـــت لنهايـــة المشـــوار بتفـــوق وزادت قائلة 
المشـــكلة الوحيدة التي واجهتها خالل فترة االمتحانات هي 
ضيـــق الوقت وخصوًصا في االمتحانـــات التي من متطلباتها 
كتابـــة فقـــرات ومـــا إلـــى ذلـــك إلـــى جانـــب االســـئلة األخـــرى 
واختتمت الســـيد حديثها لــ”البالد” برســـالة للطلبة والطالبات 
قالت فيها دائما ادرســـوا أول بأول ال تخلون شي يتراكم ألن 
مو شـــي سهل اللي بتوصلون له واذا تبون توصلون لمناصب 
عالية في المســـتقبل اجتهدوا عشـــان توصلون لهدفكم.  كما 
ووجهـــت رســـالة مباشـــرة لوالدهـــا قائلـــة إن شـــاء هللا تكون 

مفتخر فيني واني حققت الهدف اللي كنت حاطه بعيونك.

الشـــكر  جزيـــل  الســـماك  عـــادل  والدهـــا  قـــدم  جانبـــه،  مـــن 
لصحيفـــة البـــالد علـــى كافـــة الجهـــود فـــي تغطيـــة األحـــداث 
المحلية والعالمية إلى جانب تســـليطها الضوء على الشـــباب 
وعطاءاتهم موجهًا الشـــكر إلى وزارة التربية والتعليم وعلى 
رأس الجميـــع الوزير على الجهود التي ســـخرتها الوزارة رغم 
التحديـــات والتي بال شـــك صبـــت بالنفع فـــي مصلحة الطلبة 
جميعًا مضيفًا في ســـياق متصل قائالً، أوجه الشـــكر الخاص 
لمعلمـــات مدرســـة مدينة عيســـى اإلعداديـــة للبنـــات على ما 
بذلوه من جهود مضنية متمنيًا أن يواصلوا على هذا المنوال.

بتول السماك: مشاعري خليط من الفرح والفخر

^أهدت خريجة 
مـــــــدرســـــــة مـــديـــنـــة 
ــة  ــويـ ــانـ ــثـ عـــيـــســـى الـ
لــلــبــنــات والــحــاصــلــة 
نور   %  95.50 على 
شهاب  علي  سلمان 
“الــبــالد”  عبر  تفوقها 
تفوقي  أهدي  قائلة: 
الحبيب  وطني  إلــى 

وإلى أمي وأبي وأخواتي وأخي ولجميع من ساهم 
في وصولي لهذه المرحلة، مبينة نيتها في دراسة 

طب األسنان بالمرحلة الجامعية.

منـــى  ^حصلـــت 
جوهـــر  مفتـــاح  علـــي 
على شـــهادة الماجستير 
األعمـــال  إدارة  فـــي 
ديبـــول  جامعـــة  مـــن 
بمعهـــد  األميركيـــة 
للدراســـات  البحريـــن 
والماليـــة.  المصرفيـــة 
وتتوجه بالشكر الجزيل 

عبـــر “البـــالد” إلـــى عائلتهـــا الكريمـــة وإلـــى إدارة المعهـــد 
المتمثلـــة فـــي رئيـــس المعهد أحمد الشـــيخ وإلـــى مديرة 
البرنامـــج األكاديمي لمياء إبراهيـــم األنصاري إلى جانب 

جميع زمالئها وأساتذتها على ما قدموه لها من دعم.

نور سلمان: شغفي بطب األسنان منى مفتاح تنال الماجستير في إدارة األعمال

^نبـــارك تفـــوق عبدهللا عمـــاد العلي من مدرســـة ســـند 
االبتدائية للبنين والحاصل على 99.3 % وعبدالرحمن عماد 
العلي من مدرسة بدر الكبرى االبتدائية للبنين الحاصل على 

98.5 %، متمنين لهم دوام التألق والتوفيق والنجاح.

ــوران  ــ ^أهـــــــدت نـ
يــــــــوســــــــف مــــشــــكــــور 
ــة قــرطــبــة  مــــن مــــدرســ
ــات  ــن ــب ــل اإلعـــــــداديـــــــة ل
 99.36 على  الحاصلة 
“البالد”  % تفوقها عبر 
إلـــى والــدتــهــا ووالــدهــا 
أسرتها،  أفــراد  وجميع 
أصدقائها  جــانــب  إلـــى 

ومعلماتها بمدرستها، مشيرًة إلى أنها ترغب في االلتحاق 
بالمسار العلمي في المرحلة المقبلة.

ُمبارٌك تفوُّق عبداهلل وعبدالرحمن العلي

نوران مشكور: تفوقي لوالدّي

^أهــــــدت 
خــــــــريــــــــجــــــــة 
مدرسة الدراز 
اإلعــــــــداديــــــــة 
لـــــــلـــــــبـــــــنـــــــات 
الحاصلة على 
 %  98.27
ســــــارة حــيــدر 
سلمان  خليل 
تــفــوقــهــا عــبــر 

“البالد” إلى والديها إلى جانب معلماتها وصديقاتها.

سارة حيدر: تفوقي لوالديَّ



المحامية زهراء الوطني تترشح بدائرة السنابس
لتعديل القوانين بما يعود بالمنفعة العامة على المواطنين

أعلنت المحامية زهـــراء الوطني 
بالترشـــح  رغبتهـــا  عـــن  لـ“البـــاد” 
الثالثـــة  الدائـــرة  عـــن  ـــا  برلمانيًّ

بمحافظة العاصمة.
وبّينت أن نية الترشح جاءت بناًء 
على تطلع للمســـاهمة التشريعية، 
والســـعي نحـــو تشـــريع وتعديـــل 
للقوانين بما يعود بالمنفعة العامة 

ومنحهـــم حقوقهـــم  للمواطنيـــن، 
والدفاع عن مصالحهم.

يســـتحق  المواطـــن  أن  ونّوهـــت 
وأن  كريمـــة  عيشـــة  يعيـــش  أن 
التكاتـــف المجتمعـــي حليـــف في 

نيل المطالب والتغيير الحق.
ممارســـة  ضـــرورة  وأكـــدت 
الحـــق الدســـتوري فـــي الترشـــح 

المجلـــس  لتعزيـــز  واالنتخـــاب 
دوره  تعـــزز  بكفـــاءات  النيابـــي 

المهم بالرقابة والتشريع.
الشـــاب  أن  علـــى  وشـــددت 
البحريني شـــعلة وطاقـــة ال بد أن 
تســـتثمر وتصقـــل ألجـــل خدمـــة 

الوطن والمواطنين.
يذكـــر أن الدائـــرة يشـــغل مقعدها 

ا النائب ممدوح الصالح وهي  حاليًّ
بذاتها تغطي: الســـنابس، كرباباد، 
بالمجمعـــات  والســـيف،  الديـــه 
الســـكنية التاليـــة: )402 – 404 – 
 412 – 410 – 408 – 406 – 406
 –  426  –  424  –  422  –  414  –
 436 – 434 – 432 – 430 – 428

.)592 – 438 –

أعلنـــت موظفة الموارد البشـــرية فاطمـــة بابا، رغبتها 
فـــي الترشـــح لانتخابـــات البلديـــة المقبلـــة بالدائـــرة 

التاسعة بالمحافظة الشمالية.
وأوضحت لـ”الباد” أن ترشـــحها جاء بهدف الوقوف 
مع أهالي الدائرة ودعمهم في كل ما يحتاجون إليه.
الجديـــر بالذكـــر أن الدائـــرة تغطـــي الجـــزء الغربـــي 
وتحديـــًدا مـــن الـــدوار الرابـــع إلـــى الثالـــث عشـــر في 

مدينة حمد والمجمعات الســـكنية التاليـــة: 1205 – 1207 – 1209 – 1210،وما 
زال يشـــغل مقعدها العضو البلدي عبدهللا مبارك أما عن المترشـــحين الحاليين 
فيها بجانب بابا فهم كل من زهرة رحيمي، محمد الكوهجي ومحمد األنصاري.

المـــزاول  الرويمـــي  أعلـــن محمـــد 
لألعمـــال الحـــرة رغبته بالترشـــح 
األولـــى  الدائـــرة  عـــن  ـــا  بلديًّ
بهـــدف  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة 
خدمـــة أهالـــي الدائـــرة. ووصـــف 
أداء العضو البلـــدي الحالي إيمان 

حمد بالممتاز  وتشـــمل هذه الدائرة الجزء الغربي من مدينة عيســـى بالمجمعات 
الســـكنية اآلتية: )718 – 720 – 801 – 802 – 803 – 804 – 805 – 806 – 807 – 
808 – 810(، وترشح فيها في الوقت الراهن بجانبه كلٌّ من: يوسف يعقوب، بدر 

هجرس، عبدهللا دراج والمترشحة السابقة وضحى الدوسري.

فاطمة بابا موظفة “HR” تترشح بمدينة حمد

ا في مدينة عيسى الرويمي يترّشح بلديًّ

مدير متقاعد من “المالية” يترشح في قاللي
أحمـــد  والمالـــي  التقنـــي  الخبيـــر  أعلـــن 
وخـــوض  الترشـــح  عزمـــه  بوهـــزاع 
بالدائـــرة  المقبلـــة  النيابيـــة  االنتخابـــات 
بعـــد  المحـــرق،  بمحافظـــة  الخامســـة 
تقاعـــده مؤخًرا عن العمـــل كمدير إلدارة 
نظـــم المعلومـــات المالية بـــوزارة المالية 

واالقتصاد الوطني.
وأوضـــح أنـــه يخوض هـــذه التجربة في 
العمل الوطني وللمرة األولى وهو محمل 
بخبـــرة طويلة في ثاثة قطاعات مهمة، 
القطـــاع الخاص والعـــام والقطاع الثالث 
)االجتماعـــي، الخيـــري و المهنـــي( بحكم 
عضويته في جمعيـــة البحرين للتدريب 

وعدد من الجمعيات المهنية.
وبيـــن بوهـــزاع فـــي حديثه لـ“البـــاد” أن 
الوقـــت حـــان لتوظيـــف هـــذه الخبـــرات 
الوطـــن  لصالـــح  التراكميـــة  والتجـــارب 

والمواطن.
 وأضـــاف بوهـــزاع “أعتقـــد أن التجـــارب 
والتحديـــات النوعيـــة التـــي خضتهـــا مع 
الخبـــرات المهنية واإلدارية والمجتمعية 
الحكومـــي  القطاعيـــن  فـــي  المتنوعـــة 
والخـــاص والقطـــاع المصرفـــي، إضافـــة 
إلـــى معرفتـــي العمليـــة بطبيعـــة الدائـــرة 
االنتخابيـــة ســـوف تســـهم فـــي صياغـــة 
واقعـــي  انتخابـــي  برنامـــج  وقيـــادة 
الفاعلـــة  الرقابـــة  علـــى  يرتكـــز  وفاعـــل 

الحكوميـــة،  المؤسســـات  أداء  علـــى 
وتطوير التشـــريعات التي تخدم الوطن 
والمواطـــن، وتدعـــم تطويـــر القطاعـــات 
التجارية وتحفيز تميز وريادة البحرين”.
يذكـــر أن بوهـــزاع باحـــث دكتـــوراة فـــي 
االبتـــكار مـــن جامعـــة محمـــد الخامـــس، 
إدارة  فـــي  ماجســـتير  علـــى  وحاصـــل 

ببريطانيـــا  ويلـــز  جامعـــة  مـــن  األعمـــال 
وماجستير كذلك في المعلومات المالية 
مـــن جامعة ديبـــول بأميركا، عـــاوة عن 
كونـــه خبيرًا معتمدًا لـــدى محاكم مملكة 
التجـــاري  التحكيـــم  ومركـــز  البحريـــن 
لـــدول الخليـــج العربـــي لما له مـــن خبرة 
عـــدة  فـــي  عامـــًا   25 الــــ  تفـــوق  عمليـــة 
قطاعـــات أهمها المصارف والمؤسســـات 
المالية واالســـتثمارية والتأمين، وقطاع 

االتصاالت، والقطاع الحكومي.
حصـــل  وأن  ســـبق  ذلـــك  علـــى  عـــاوة 
بوهـــزاع علـــى جوائـــز دوليـــة عـــدة منها 
جائزة الشـــرق األوســـط لقادة المستقبل 
المتميزيـــن كأفضـــل قيادي فـــي القطاع 

العام، كمـــا تولى بوهـــزاع إدارة وتطوير 
أكبر األنظمـــة الحكومية، كالنظام المالي 
المركـــزي وقـــاد العديـــد مـــن المبـــادرات 
والمشاريع الوطنية في برنامج الحكومة 
التحـــول  علـــى  وأشـــرف  اإللكترونيـــة، 
الرقمـــي والتجـــارة اإللكترونيـــة وتقديم 
المؤسســـات  مـــن  لعـــدد  االستشـــارات 

والشركات في دول الخليج العربي.
يذكـــر أن الدائـــرة  تغطي قالـــي، أمواج، 

الســـكنية  والمجمعـــات  المحـــرق  ديـــار 
اآلتية: )251 – 252 – 253 – 254 – 255 
 –  264  –  263  –  -258  257-  –  256  –
265 – 266 – 269(، ويشغل مقعدها في 
الوقت الراهن النائـــب خالد بوعنق الذي 
أعاد الترشح فيها مجدًدا بجانب بوهزاع 
وكلٌّ مـــن: أحمد نجيب، راشـــد القصاب، 
جمـــال المطوع، عبدهللا الســـهلي، ســـعد 

محبوب والمحامية هنادي الجودر.

صياغة برنامج انتخابي 
واقعي وفاعل يرتكز 

على الرقابة على أداء 
المؤسسات الحكومية

طبيب التجميل الشويخ يعيد المحاولة في دائرة مسقط رأسه
مرشح قائمة “المنبر التقدمي” قبل 4 سنوات في باربار وجنوسان

الجلديـــة  األمـــراض  أخصائـــي  أعلـــن 
والتجميـــل مهـــدي الشـــويخ عبـــر “البـــاد 
عـــن عزمـــه الترشـــح برلمانيـــا عـــن الدائرة 
موضحـــا  الشـــمالية،  بالمحافظـــة  األولـــى 
أنـــه أنجـــز جـــزءا مهما مـــن مشـــاوراته مع 
العديـــد مـــن العائات إلى جانـــب الوجهاء 
والشـــخصيات المؤثرة في منطقته، مبينا 
أنـــه في طور اســـتكمال تلك المشـــاورات، 
مؤكدا لجميع أهالي الدائرة أنه وفي حال 
وصوله إلى قبة البرلمان ســـيكون صوتهم 
الوطنـــي الجـــاد والمدافـــع عـــن حقوقهـــم 
والتقاعديـــة  المعيشـــية  ومكتســـباتهم 

والحقوقية والخدماتية.
يحظـــى  أنـــه  إلـــى  الشـــويخ  وأضـــاف 
باحترام أهالـــي دائرته من خال حضوره 
هنـــاك  أن  إال  بينهـــم،  الكبيـــر  االجتماعـــي 
العديـــد من الملفات التي يجب أن تحظى 
بعنايـــة خاصة من قبل مجلس النواب في 
فصله التشـــريعي المقبـــل، ومن بينها على 
ســـبيل المثـــال ال الحصر ملفات اإلســـكان 
والتعليـــم والصحة، باإلضافـــة إلى ملفات 

العمـــل، فضـــا  ســـوق  واختـــال  البطالـــة 
عـــن مزاحمـــة العمالـــة الوافـــدة للوظائـــف 
فـــي القطاعيـــن الخـــاص والعـــام، وكذلـــك 
الســـعي لتحســـين أوضـــاع ذوي الدخـــول 
المحدود بجانب العمل على صون حقوق 

المتقاعدين. 
وأوضـــح لـــــ “الباد” أنه ينطلـــق من الوعي 
بضـــرورة تفعيـــل دور البرلمـــان وتوســـيع 
صاحياته، بحيث يكون شـــريكا فاعا مع 
الحكومـــة في رســـم السياســـات التنموية 
واالجتماعية، ويتطلب ذلك وصول نواب 

الوطنـــي  الحـــس  يحملـــون  كفـــاءة  ذوي 
ويتمتعـــون باإلرادة في الدفاع عن حقوق 

الشعب.
وأكـــد أنه ســـيبذل ما يســـتطيع من جهود 
مع بقيـــة زمائه المتطلعين لتمثيل الناس 
بمســـؤولية، وذلـــك بهدف تعزيـــز التاحم 
الوطـــن  بمصالـــح  واالرتقـــاء  الوطنـــي 
والمواطنين دون اســـتثناء، واالرتقاء في 
الوقـــت ذاته بمســـتوى الخدمـــات والعمل 
علـــى تطويرها بما يتناســـب مـــع تطلعات 
الشـــارع البحرينـــي وبمـــا يعـــزز مـــن هيبة 

السلطة التشريعية ودورها. 

شطب الشويخ

قـــد  الحايكـــي  كلثـــم  النائـــب  وكانـــت 
اســـتطاعت قبل 4 سنوات إسقاط ترشيح 
الشـــويخ عندمـــا طعنت بترشـــحه. وخرج 
الشويخ من الســـباق االنتخابي بعد تأييد 
المحكمـــة الطعـــن ألنه يســـكن خـــارج مقر 

الدائرة.
المنبـــر  قائمـــة  ضمـــن  الشـــويخ  وترشـــح 

الديمقراطي التقدمي.

بروفايل الدائرة

بالمحافظـــة  األولـــى  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
الشمالية تشمل: المقشع، حّلة عبدالصالح، 
كرانة، جد الحاج، جنوسان، باربار وجزًءا 
مـــن الـــدراز، ويشـــغل مقعدها فـــي الوقت 
الحالي النائب كلثم الحايكي التي أحرزت 
فـــي انتخابـــات 2018، 838 صوتًا، أما عن 
الوقـــت الحالـــي فأبـــدى نية الترشـــح فيها 
كلٌّ من: ياسر نصيف ومحمد ربيع ومهدي 

الشويخ.

مهدي الشويخ كلثم الحايكي

أحمد بوهزاع  خالد بوعنق 

فاطمة بابا 

محمد الرويمي  إيمان حمد 
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المحامية زهراء الوطني 

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

ممدوح الصالح 

^أعلن رجـــل األعمال وخبير التنمية البشـــرية 
نواف محمد الجشي عن نيته الترشح لانتخابات 
النيابيـــة المقبلـــة عـــن الدائـــرة العاشـــرة فـــي 
محافظـــة العاصمة، مشـــيرًا إلى أنه حســـم 
قراره في هذا الشأن بعد دراسته الواسعة 
واحتياجـــات  الدائـــرة  ألوضـــاع  والدقيقـــة 
ســـكانها والقـــدرة علـــى تلبيتها من جهـــة، ورغبته 
األكيـــدة فـــي تســـخير خبراتـــه المختلفـــة فـــي تطوير 
العمـــل النيابي وتنمية المســـيرة الديمقراطية في 

مملكة البحرين من جهة أخرى.
وتمثـــل الدائـــرة مناطـــق العكـــر الغربي، 
ســـند، جنـــوب مدينة عيســـى. ويمثلها 

حاليًا النائب علي اسحاقي.
وأوضح الجشـــي أنه يقدم نفســـه 
االنتخابـــات  تلـــك  خـــال  مـــن 

كمترشـــح “مســـتقل”، معتبـــرًا أن العمـــل الجماعـــي للمترشـــح يبـــدأ 
بعـــد دخولـــه البرلمـــان وإثبات قدرته على تشـــكيل تحالفـــات لتمرير 
مقترحـــات بقوانيـــن تخـــدم الشـــعب البحرينـــي وتواكـــب التوجهات 

الوطنية وتضمن برنامج عمل حكوميًا فاعا يلبي التطلعات.
وأشار إلى أنه يقدم نفسه أيضًا كمترشح “تكنوقراط” نتيجة إدراكه 
أن حاضـــر ومســـتقبل البحريـــن لـــن يبنيـــه إال الكفـــاءات المحترفـــة 
المدركـــة لقيمـــة العمـــل والتخصـــص كوســـيلة ناجعـــة فـــي الوصول 

لألهداف وتحقيق اإلنجازات.
وقال الجشـــي إنـــه بدأ منذ فتـــرة بصياغة برنامجـــه االنتخابي الذي 
يلبي تطلعات أهالي الدائرة خاصة والبحرينيين بشكل عام، انطاقًا 
مـــن حقيقـــة أن المهمـــة األساســـية للنائـــب البرلمانـــي هـــي التشـــريع 
البحريـــن ككل،  علـــى مســـتوى مملكـــة  الحكومـــي  األداء  ومتابعـــة 
وأضاف أنه سيركز بشكل خاص على توفير الخدمات التي يحتاجها 

أهل الدائرة، ألن دوائر العاصمة ليس فيها نائب بلدي.
وتحدث عن عدد من معالم هذا البرنامج ومن بينها تطوير منظومة 

التشـــريعات والقوانيـــن التـــي تعزز الهويـــة الوطنية 
التعايـــش والتســـامح  البحريـــن وترســـخ  لشـــعب 
والســـلم واالستقرار، وترشـــيد اإلنفاق الحكومي، 
وحلحلـــة ملف اإلســـكان، ومتابعة تقريـــر الرقابة 
اقتصاديـــة  تنميـــة  باتجـــاه  والســـعي  الماليـــة، 

يجنـــي البحرينـــي ثمارهـــا، ومتابعـــة الملفات 
الســـاخنة مثـــل تقرير الرقابـــة المالية، 

وملـــف المتقاعديـــن، ورفـــع الحـــد 
األدنـــى لألجور، وقال إنه ســـيركز 
فـــي  موضوعـــات  علـــى  كثيـــرًا 
صلـــب اهتمامـــه ومتابعتـــه مـــن 
قبيـــل اإلحـــال وفـــرص العمل 
التعليـــم  وتطويـــر  للبحرينـــي، 
الرياضـــة،  ودعـــم  والتدريـــب، 

وتأهيل الشباب.

الجشي: أنا تكنوقراطي وسأترشح بدائرة سند والعكر الغربي
من معالم برنامجه االنتخابي ترشيد اإلنفاق الحكومي ومتابعة الملفات الساخنة

علي إسحاقينواف الجشي
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ثمـــن وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف 
نـــواف المعاودة، ما تقدمـــه حكومة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
فـــي خدمة ضيـــوف الرحمن لضمان راحة وســـامة 
حجاج بيت هللا الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر 

وسكينة.
جـــاء ذلـــك خـــال توديـــع وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقاف لألفواج األخيـــرة من حجاج 
مملكـــة البحرين المغادرين إلى المشـــاعر المقدســـة 
ألداء مناســـك الحـــج، وذلـــك فـــي مطـــار البحريـــن 
الدولـــي، بحضور رئيس بعثة مملكة البحرين للحج 
الشـــيخ عدنان القطان، والقائـــم بأعمال مدير إدارة 

الشؤون الدينية علي الريس.
وأشـــار وزيـــر العـــدل إلى أن بعثـــة مملكـــة البحرين 
للحج اســـتكملت جميع متطلبات حمات الحج من 

مخيمـــات منـــى وعرفـــة ومزدلفة، مشـــيًدا بالجهود 
المبذولـــة من قبـــل بعثة مملكة البحريـــن للحج في 

ســـبيل خدمـــة حجـــاج مملكـــة البحريـــن واالرتقـــاء 
بالخدمـــات المقدمـــة، فضـــًا عـــن دور البعثـــة فـــي 

التنســـيق مـــع الجهـــات ذات العاقـــة فـــي مملكـــة 
البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

قـــال رئيس لجنـــة العاقـــات العامة واإلعـــام ببعثة الحـــج البحرينية 
صالـــح يوســـف إن هنـــاك تنســـيًقا متواصـــًا مـــن أجـــل تأمين ســـامة 
الحجاج طوال موسم الحج، والذي يبدأ قبل سفر الحجاج من مملكة 

البحرين حتى وصولهم للمشاعر المقدسة. 
 )PCR( وأشـــار إلى أنه يتم إجراء الفحص المختبري لفيروس كورونا
لجميع المســـافرين قبل الســـفر، وفي حال اكتشـــاف أية حاالت قائمة 
يتـــم اســـتبدال هـــذه الحـــاالت بحجـــاج آخريـــن قبل الســـفر إلـــى مكة 

المكرمة.
وفيما يخص اإلجراءات الصحية المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا 
المتخذة في مكة المكرمة، كشـــف عن أن اللجنة الطبية التابعة لبعثة 
الحج تقوم بالتواصل مع جميع الحمات البحرينية من أجل التوعية 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية والتأكيـــد على إجراءات 

السامة والتعامل مع الحاالت القائمة بفيروس كورونا إن وجدت.
وبين أن بعثة الحج والحمات البحرينية جميعها تحرص على توفير 
جميـــع المســـتلزمات الصحيـــة الازمـــة مـــن معـــدات الفحص الســـريع 
والكمامات وغيرها بشكل يومي وبالتنسيق المشترك من أجل تطبيق 

اإلجراءات االحترازية.
وأشار إلى أنه  لم يتم اكتشاف أي حالة قائمة بين الحجاج البحرينيين 
الواصليـــن لمكة المكرمة، وفي حال اكتشـــاف أية حالة )ال ســـمح هللا( 
فإن هناك إجراءات واســـتعدادات للتعامل مـــع الحاالت القائمة، ويتم 

عزل المصابين داخليًا.
وبّيـــن أنـــه وفـــي حال كانـــت هذه الحـــاالت عليهـــا أعراض تســـتدعي 
الدخول للمستشـــفى يتم تحويلها إلى مستشـــفى النور السعودي، كما 
يتم التنســـيق مع الجانب السعودي لترتيب إتمام الحاالت القائمة من 

الحجاج حجتهم من بالتعاون مع الجانب البحريني.
ولفت صالح يوســـف إلـــى أن مجموع الحمات 

حمـــات،   8 بلغـــت  المدمجـــة  البحرينيـــة 
فيمـــا بلـــغ عـــدد الحجـــاج الكلـــي 2094 

ـــا وحاّجًة، إضافـــة إلى 105  حاجًّ
حيـــث  الحمـــات،  إداريـــي  مـــن 
وصـــول  ُيســـتكمل  أن  ُيتوقـــع 
جميـــع الحمـــات صبـــاح اليوم 

)اإلثنين(.
وقـــال رئيـــس لجنـــة العاقات 
العامة واإلعام إن إدارة بعثة 

نفـــذت  البحرينيـــة  الحـــج 
جولة ميدانية في المشاعر 
علـــى  للوقـــوف  المقدســـة 

جاهزية المخيمات التي 
سيتم استقبال الحجاج 

فيهـــا، وذلك اســـتجابة لتوجيهات حضرة صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ملك الباد المعظـــم، وبمتابعة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، وإشـــراف وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف رئيس 

اللجنة العليا للحج والعمرة نواف المعاودة.
وأوضـــح أن الجولـــة ركـــزت علـــى جوانـــب الســـامة والخدمـــات 
المتوافـــرة فـــي المخيمـــات، حيـــث تعاقـــدت البعثـــة مع 
مؤسســـة جنوب آســـيا للطوافـــة لتجهيـــز مخيمات 
المشاعر بأفضل الخدمات التي توفر سبل الراحة 

واألمن لحجاج بيت هللا الحرام.
البحرينيـــة  الحـــج  بعثـــة  أن  يوســـف  وأردف 
وبمســـاندة  القطـــان،  عدنـــان  الشـــيخ  برئاســـة 
نائـــب رئيس البعثة محمد طاهر القطان تتولى 
متابعة اللجان العاملة في البعثة بصورة دورية 
والنـــزول الميداني معهـــم، وذلك للتأكد من 
جميـــع اشـــتراطات األمـــن والســـامة في 
مبانـــي الحمـــات، والعمـــل علـــى توفيـــر 
كل اإلجـــراءات التنظيميـــة للحمـــات بما 
يتفق مع قوانين وأنظمة المملكة العربية 

السعودية.

قال رئيس لجنـــة المواصات ببعثة الحج 
البحرينيـــة محســـن لطـــف هللا إن الـــدور 
المنوط بلجنـــة المواصات يقتضي العمل 
علـــى ترتيب خروج جميـــع أعضاء اللجان 
العاملة في البعثة لمواقع عملهم بساسة، 

بما يساعد على تسريع إنجاز مهامهم.
وأشار لطف هللا إلى أن اللجنة تتابع كذلك 
مهمة استخراج تصاريح دخول السيارات 
للمشـــاعر المقدســـة للحمـــات البحرينيـــة 

بالتنسيق مع اللجنة األمنية بالبعثة.

وحث لطـــف هللا الحمات البحرينية على 
ســـرعة التواصـــل مـــع البعثـــة الســـتخراج 
التصاريـــح األمنيـــة الخاصـــة بســـياراتهم 
لدخـــول المشـــاعر؛ بما يســـاعد على إنجاز 
المهمة في الوقت المحدد لها د ون إبطاء.
وأكد ضـــرورة التزام الحمـــات البحرينية 
بقوانين السير في مكة المكرمة والمشاعر 
المقدســـة من خال مراعـــاة ارتداء حزام 
المحـــددة  بالســـرعة  والتقيـــد  األمـــان، 
للشـــوارع واإلشارات المرورية، إلى جانب 

عـــدم تعـــدي الخـــط األبيض عند إشـــارات 
المـــرور؛ بمـــا يعين علـــى الخروج بموســـم 

حج خال من المخالفات المرورية.
وتوجـــه رئيـــس لجنة المواصات بالشـــكر 
الجزيـــل إلى جميـــع الحمـــات البحرينية، 
بالتعليمـــات  االلتـــزام  علـــى  لحرصهـــم 
البحريـــن،  مملكـــة  بعثـــة  عـــن  الصـــادرة 
المروريـــة  باألنظمـــة  جميعـــا  وتقيدهـــم 

وقوانين السير والسامة.

قال رئيس شركة جنوب آسيا للطوافة، مطّوف مملكة البحرين بالمشاعر المقدسة 
إيهــاب بــدر “إن تراجــع حصة مملكة البحرين من الحجاج إلــى 2200 حاج، لم يؤثر 

على حجم المساحة المخصصة لحجاج مملكة البحرين بالمشاعر المقدسة”.

وأشـــار إلى أن تجهيـــز المواقع بدأ العمل 
عليـــه قبـــل شـــهر ونصـــف الشـــهر تقريبًا، 
وذلك على المســـاحة المخصصة لحجاج 
مملكـــة البحريـــن والبالغـــة 12 ألـــف متـــر 
مربـــع، بواقـــع متريـــن لكل حـــاج، إضافة 
إلى المساحة المخصصة لخيام الحجاج 

البحرينيين والبالغة 4400 متر مربع.
ولفت إلى وجود شريحتين مخصصتين 
تشـــمل  إذ  الحجـــاج،  خيـــام  لخدمـــات 
الشريحة األساسية توفير خيام مقاومة 

للحريق مزودة بوحدات تكييف 5 أطنان 
بمعـــدل 60 ألـــف وحـــدة لـــكل 25 متـــرا، 
ومجهـــزة بالســـجاد، إضافـــة إلـــى توفير 
والســـخانات،  والمجمـــدات  الثاجـــات 
واألغطيـــة  الوســـائد  توفيـــر  وخدمـــات 
المتوافرة على مدار الساعة، إضافة إلى 
توفير العصائـــر ومياه زمزم والمثلجات، 
وتوفيـــر الثلـــج مراعاة الرتفـــاع درجات 

الحرارة إلى معدالت عالية.
وأشـــار إلى أن الشـــريحة الثانية تتضمن 

خدمـــات إضافيـــة يتـــم توفيرهـــا وفقـــًا 
لرغبة الحمات.

وتعـــد شـــركة ِكدانـــة للتنميـــة والتطويـــر 
الشـــركة المســـؤولة عـــن تنميـــة وتطوير 
وحماهـــا،  المقدســـة  المشـــاعر  منطقـــة 
ومقّرهـــا في مشـــعر منـــى، وهـــي الذراع 
التنفيـــذي للهيئـــة الملكيـــة لمدينـــة مكـــة 
المكرمة والمشـــاعر المقدسة في نطاقها 
الجغرافـــي، حيـــث تأسســـت فـــي العـــام 

1441 هجريـــة قمرية، بـــرأس مال مليار 
ريال سعودي.

الطاقـــة  رفـــع  علـــى  الشـــركة  وتعمـــل 

االســـتيعابية للمشـــاعر إلتاحـــة الفرصـــة 
ألكبر عدد ممكن من المســـلمين من أداء 
فريضـــة الحـــج على أكمل وجـــه، وتهيئة 

المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى 
االســـتخدام  طريـــق  عـــن  لهـــا  الجـــذب 
األمثـــل علـــى مدار العـــام وجعلهـــا مركزا 
حضريا مستداما، إضافة إلى رفع كفاءة 
تطويـــر  مـــع  الحـــج  بمواســـم  التشـــغيل 
وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال 

العام بجودة عالية.
وتعمـــل الشـــركة علـــى قيـــادة وتصميـــم 
وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، 
وتنفيذ وتطوير البنية التحتية واألماكن 
العامـــة وضمـــان جاهزيتهـــا علـــى أكمـــل 
وجه، إلـــى جانب العمل مع الجهات ذات 
العاقـــة على توحيد نطـــاق األعمال في 
المشـــاعر وتطبيق أعلـــى معايير الجودة 
لســـامة الحجـــاج وتحســـين الخدمـــات 

المقدمة.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المعاودة يشيد بجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن

ال إصابات مسجلة بين الحجاج الواصلين لمكة المكرمة

نطمــح لمــوســـم خـــال مـــن مـخــالفـــات السيـــر

خيام الحجاج مقاومة للحريق ووحدات التكييف 5 أطنان

بعثة البحرين تستكمل جميع متطلبات حمالت الحج

إجراءات لعزل المصابين داخليًّا... المسؤول اإلعالمي لبعثة الحج:

داعيا لإلسراع في استخراج التصاريح األمنية لسيارات المشاعر... مسؤول “مواصالت البعثة”:

شريحة خدمات إضافية حسب رغبة الحمالت... مطّوف البحرين بالمشاعر:

بعثة مملكة البحرين للحجة خالل تفقدها المشاعر المقدسة

توفير الثلج 
لمقاومة ارتفاع 

درجة الحرارة

سيدعلي المحافظة

صالح يوسف 

عالج الحاالت التي تستدعي 
دخول المستشفى 

بمستشفى النور السعودي

الحجاج البحرينيون 
يلتئم شملهم بالديار 

المقدسة اليوم االثنين

8 حمالت مدمجة 
ًة  ا وحاجَّ و2049 حاّجً

و105 إداريين



+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
 )CR2022- 97303( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :هنادي محمد سلطان محمد الغانم 
االسم التجاري الحالي :التاجرالصغير لخدمات الدعم االعمال

االســـــم التجـــاري : التاجر الصغير للفنون
رقم القيد : 1-92044

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة استراتيجي ماترز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره   SAMIR JAMIL SAMI SAMI / السيد
لشركة استراتيجي ماترز ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 131933، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ 2022-03-09
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-33390( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جاسم عبدهللا خلف فخرو 

االسم التجاري الحالي : مطعم سواتي أودوبي 
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم كارا سرم

قيد رقم : 7941-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)المعارض تج للهواتف ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )146198(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )المعارض 
تج للهواتف ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )146198(، بطلب تصفية الشركة تصفية 
)اختيارية( وتعيين السادة )TANGWEIHENG ( مصفيا للشركة. عنوان المصفي:

)TANG WEIHENG(
)32133133( 

)amirmatooq@icloud.com( 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع جزء من أصول و موجودات المحل)مؤسسة فردية(
 وتحويل المؤسسة الى شركة ذات مسؤولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة بالك سكوربيون لزينة السيارات والمملوكة للسيد/السيدة علي 
147646-1، بطلب بيع جزء من  القيد رقم  خليل مسعد علي صالح والمسجلة بموجب 
أصول وموجودات والتزامات المحل و تحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة ليصبح 

مملوكا للشركاء التاليين:
علي خليل مسعد علي صالح بنسبة 60 %

ياسر عبدالرحمن عبدالرحمن صالح بنسبة 30 % 
نداء فؤاد عبدالحميد دبوان بنسبة 10 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

يونايتد مديكال ش.م.ب. )مقفلة ذات رأس مال أجنبي(
سجل تجاري رقم ) 32288 (

قاسم محمد حسن   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدهللا علي ابراهيم )عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية( نيابة عن السادة شركة يونايتد 
تصفية  بطلب   ،)32288( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  أجنبي(  مال  رأس  ذات  )مقفلة  مديكال ش.م.ب. 
الشركة تصفية (اختيارية) وتعيين السادة جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية مصفيين 
325 من قانون الشركات  للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي :
عنوان المصفي : جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية

رقم هاتف المصفي: 17500188 +) 973 (
jassim.abdulaal@bh.gt.com  إيميل المصفي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة   لتيل سيزر

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة   ليتل سيزر  المسجلة بموجب القيد رقم   97450   طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم   10
من: ليتل سيزر.  

LITTLE CAESARS RESTAURANT
الى: ليتل سيزر بيتزا  ذ.م.م

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

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم لتيل سيزر

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة مطعم لتيل سيزر  المسجلة بموجب القيد رقم   97450   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم   11
من:  مطعم لتيل سيزر.  

LITTLE CAESARS RESTAURANT
الى: ليتل سيزر بيتزا  ذ.م.م

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

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم لتيل سيزر

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة مطعم لتيل سيزر  المسجلة بموجب القيد رقم   97450   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم   13
من:  مطعم لتيل سيزر.  

LITTLE CAESARS RESTAURANT
الى: ليتل سيزر بيتزا  ذ.م.م

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

اإلعالن.

التاريخ   22 يونيو 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
CR2022-94441 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : راشد شوقي عبدالرحمن المناعي

االسم التجاري الحالي : ذا ايه اكاديمي للتعليم والتدريب
االسم التجاري الجديد : ايه اكاديمي

قيد رقم : 88211 – 6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جاسمن لإلنشاء والصناعات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة جاسمن لإلنشاء والصناعات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 151622 

1- ، طالبين تغيير االسم التجاري
من: جاسمن لإلنشاء والصناعات ذ.م.م

JASMINE CONSTRUCTION & INDUSTRIES W.L.L
الى: جاسم الماي لالنشاء ذ.م.م

JASIM ALMAI CONSTRUCTION W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ارت ام للتسويق شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / السيدة فاطمة أخريشف المصفي القانوني ل شركة ارت ام 
للتسويق شركة تضامن بحرينية والمسجلة بموجب القيد رقم 125000 
اختياري  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  1  -
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ : 30-6-2022
CR2022- 98933 إعالن رقم 

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد علي عبدالرحمن علي بوحسين بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ امير حمزه محمد رزاق ميان خان بيران ديتا

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

رقم القيد : 4-39762
االسم التجاري : ساكورا سوشي كافيه

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء
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مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
 )CR2022- 97303( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :هنادي محمد سلطان محمد الغانم 
االسم التجاري الحالي :التاجرالصغير لخدمات الدعم االعمال

االســـــم التجـــاري : التاجر الصغير للفنون
رقم القيد : 1-92044

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة استراتيجي ماترز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره   SAMIR JAMIL SAMI SAMI / السيد
لشركة استراتيجي ماترز ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 131933، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ 2022-03-09
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-33390( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جاسم عبدهللا خلف فخرو 

االسم التجاري الحالي : مطعم سواتي أودوبي 
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم كارا سرم

قيد رقم : 7941-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)المعارض تج للهواتف ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )146198(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )المعارض 
تج للهواتف ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )146198(، بطلب تصفية الشركة تصفية 
)اختيارية( وتعيين السادة )TANGWEIHENG ( مصفيا للشركة. عنوان المصفي:

)TANG WEIHENG(
)32133133( 

)amirmatooq@icloud.com( 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع جزء من أصول و موجودات المحل)مؤسسة فردية(
 وتحويل المؤسسة الى شركة ذات مسؤولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة بالك سكوربيون لزينة السيارات والمملوكة للسيد/السيدة علي 
147646-1، بطلب بيع جزء من  القيد رقم  خليل مسعد علي صالح والمسجلة بموجب 
أصول وموجودات والتزامات المحل و تحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة ليصبح 

مملوكا للشركاء التاليين:
علي خليل مسعد علي صالح بنسبة 60 %

ياسر عبدالرحمن عبدالرحمن صالح بنسبة 30 % 
نداء فؤاد عبدالحميد دبوان بنسبة 10 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

يونايتد مديكال ش.م.ب. )مقفلة ذات رأس مال أجنبي(
سجل تجاري رقم ) 32288 (

قاسم محمد حسن   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدهللا علي ابراهيم )عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية( نيابة عن السادة شركة يونايتد 
تصفية  بطلب   ،)32288( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  أجنبي(  مال  رأس  ذات  )مقفلة  مديكال ش.م.ب. 
الشركة تصفية (اختيارية) وتعيين السادة جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية مصفيين 
325 من قانون الشركات  للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي :
عنوان المصفي : جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية

رقم هاتف المصفي: 17500188 +) 973 (
jassim.abdulaal@bh.gt.com  إيميل المصفي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة   لتيل سيزر

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة   ليتل سيزر  المسجلة بموجب القيد رقم   97450   طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم   10
من: ليتل سيزر.  

LITTLE CAESARS RESTAURANT
الى: ليتل سيزر بيتزا  ذ.م.م

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

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم لتيل سيزر

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة مطعم لتيل سيزر  المسجلة بموجب القيد رقم   97450   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم   11
من:  مطعم لتيل سيزر.  

LITTLE CAESARS RESTAURANT
الى: ليتل سيزر بيتزا  ذ.م.م

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

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم لتيل سيزر

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة مطعم لتيل سيزر  المسجلة بموجب القيد رقم   97450   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم   13
من:  مطعم لتيل سيزر.  

LITTLE CAESARS RESTAURANT
الى: ليتل سيزر بيتزا  ذ.م.م

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

اإلعالن.

التاريخ   22 يونيو 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
CR2022-94441 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : راشد شوقي عبدالرحمن المناعي

االسم التجاري الحالي : ذا ايه اكاديمي للتعليم والتدريب
االسم التجاري الجديد : ايه اكاديمي

قيد رقم : 88211 – 6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جاسمن لإلنشاء والصناعات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة جاسمن لإلنشاء والصناعات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 151622 

1- ، طالبين تغيير االسم التجاري
من: جاسمن لإلنشاء والصناعات ذ.م.م

JASMINE CONSTRUCTION & INDUSTRIES W.L.L
الى: جاسم الماي لالنشاء ذ.م.م

JASIM ALMAI CONSTRUCTION W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ارت ام للتسويق شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / السيدة فاطمة أخريشف المصفي القانوني ل شركة ارت ام 
للتسويق شركة تضامن بحرينية والمسجلة بموجب القيد رقم 125000 
اختياري  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  1  -
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ : 30-6-2022
CR2022- 98933 إعالن رقم 

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد علي عبدالرحمن علي بوحسين بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ امير حمزه محمد رزاق ميان خان بيران ديتا

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

رقم القيد : 4-39762
االسم التجاري : ساكورا سوشي كافيه

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
 )CR2022- 97303( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :هنادي محمد سلطان محمد الغانم 
االسم التجاري الحالي :التاجرالصغير لخدمات الدعم االعمال

االســـــم التجـــاري : التاجر الصغير للفنون
رقم القيد : 1-92044

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة استراتيجي ماترز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره   SAMIR JAMIL SAMI SAMI / السيد
لشركة استراتيجي ماترز ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 131933، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ 2022-03-09
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-33390( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جاسم عبدهللا خلف فخرو 

االسم التجاري الحالي : مطعم سواتي أودوبي 
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم كارا سرم

قيد رقم : 7941-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)المعارض تج للهواتف ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )146198(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )المعارض 
تج للهواتف ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )146198(، بطلب تصفية الشركة تصفية 
)اختيارية( وتعيين السادة )TANGWEIHENG ( مصفيا للشركة. عنوان المصفي:

)TANG WEIHENG(
)32133133( 

)amirmatooq@icloud.com( 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع جزء من أصول و موجودات المحل)مؤسسة فردية(
 وتحويل المؤسسة الى شركة ذات مسؤولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة بالك سكوربيون لزينة السيارات والمملوكة للسيد/السيدة علي 
147646-1، بطلب بيع جزء من  القيد رقم  خليل مسعد علي صالح والمسجلة بموجب 
أصول وموجودات والتزامات المحل و تحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة ليصبح 

مملوكا للشركاء التاليين:
علي خليل مسعد علي صالح بنسبة 60 %

ياسر عبدالرحمن عبدالرحمن صالح بنسبة 30 % 
نداء فؤاد عبدالحميد دبوان بنسبة 10 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

يونايتد مديكال ش.م.ب. )مقفلة ذات رأس مال أجنبي(
سجل تجاري رقم ) 32288 (

قاسم محمد حسن   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدهللا علي ابراهيم )عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية( نيابة عن السادة شركة يونايتد 
تصفية  بطلب   ،)32288( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  أجنبي(  مال  رأس  ذات  )مقفلة  مديكال ش.م.ب. 
الشركة تصفية (اختيارية) وتعيين السادة جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية مصفيين 
325 من قانون الشركات  للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي :
عنوان المصفي : جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية

رقم هاتف المصفي: 17500188 +) 973 (
jassim.abdulaal@bh.gt.com  إيميل المصفي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة   لتيل سيزر

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة   ليتل سيزر  المسجلة بموجب القيد رقم   97450   طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم   10
من: ليتل سيزر.  

LITTLE CAESARS RESTAURANT
الى: ليتل سيزر بيتزا  ذ.م.م

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

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم لتيل سيزر

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة مطعم لتيل سيزر  المسجلة بموجب القيد رقم   97450   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم   11
من:  مطعم لتيل سيزر.  

LITTLE CAESARS RESTAURANT
الى: ليتل سيزر بيتزا  ذ.م.م

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

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم لتيل سيزر

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة مطعم لتيل سيزر  المسجلة بموجب القيد رقم   97450   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم   13
من:  مطعم لتيل سيزر.  

LITTLE CAESARS RESTAURANT
الى: ليتل سيزر بيتزا  ذ.م.م

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

اإلعالن.

التاريخ   22 يونيو 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
CR2022-94441 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : راشد شوقي عبدالرحمن المناعي

االسم التجاري الحالي : ذا ايه اكاديمي للتعليم والتدريب
االسم التجاري الجديد : ايه اكاديمي

قيد رقم : 88211 – 6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جاسمن لإلنشاء والصناعات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة جاسمن لإلنشاء والصناعات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 151622 

1- ، طالبين تغيير االسم التجاري
من: جاسمن لإلنشاء والصناعات ذ.م.م

JASMINE CONSTRUCTION & INDUSTRIES W.L.L
الى: جاسم الماي لالنشاء ذ.م.م

JASIM ALMAI CONSTRUCTION W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ارت ام للتسويق شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / السيدة فاطمة أخريشف المصفي القانوني ل شركة ارت ام 
للتسويق شركة تضامن بحرينية والمسجلة بموجب القيد رقم 125000 
اختياري  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  1  -
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ : 30-6-2022
CR2022- 98933 إعالن رقم 

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد علي عبدالرحمن علي بوحسين بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ امير حمزه محمد رزاق ميان خان بيران ديتا

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

رقم القيد : 4-39762
االسم التجاري : ساكورا سوشي كافيه

االثنين 4 يوليو 2022 - 5 ذو الحجة 1443 - العدد 105011



We Have Moved

اإلنتقال إلى مكتبنا الجديد

 احنا في
السيف

 نقلة نوعية ورؤية تطويرية
  .. كبيرة لخدمتكم

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

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

لوكيشن
مبـــاشر

قسمـ إدارة وتطوير الممتلكات بمجموعة غرناطة العقارية 
يفتتــح مكتبه الجديــد في ضاحية السيف
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Vacancies Available
ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ITHIBAT CONTRACTING EST .  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(BUILDING DECOR) 
 suitably qualified applicants can contac
39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

GHUSOON SPA BEAUTY  
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contac
17466434  or  YERASHID@YAHOO.COM 

JENAN BUILDING MATERIALS EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17280180  or  BASHEERJINAN56@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

36945444  or  info@jssbahrain.com 

LOYAL CONTRACTORS  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

36828666  or  ELYABH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

AL THAWADI 911 CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33000025  or  OTHMANOOO999@GMAIL.COM 

LUCKY 9 CONSRTUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33242404  or  LUCKY9CONT@GMAIL.COM 

NDT CORROSION CONTROL SERVICES CO foreign company  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
35158790  or  anjali@ndtcorrosion.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

JABOR HASAN M. ALNOAIMI / GHAZWAT TAH-2437  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac
36653616  or  GABR200055@GMAIL.COM 

S.SADEQ AHMED ALAWI ALI / NAJMAT ALDAN-13850  
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33228118  or  SA899306486@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35313475  or  A3DOCUMENT36@GMAIL.COM 

ALAINSIJAM RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

39812665  or  ALCASR.AHMED@GMAIL.COM 

ALAINSIJAM RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

39812665  or  ALCASR.AHMED@GMAIL.COM 

ASHFAQ AND ARIF SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

0  or  ASHFAQBH89@GMAIL.COM 

FIRE FLY SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17870023  or  LEADCUBE.BH@GMAIL.COM 

MARWA GHULOOM BUILDING COMPLETION AND DECOR  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM 

SAYD MOHAMMED JAWAD EBRAHIM ALAALI & SAYED SAEED MAHFODHEBRAHIM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17642553  or  sjawad@sadah.biz 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contac

17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

AIRMECH COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

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

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L  
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

CITY GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17246006  or  CITYGARAGE109@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  lmra@jasmis.com 

A.AHMED NASS CONTRACTING CO.  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

ALNASEEN POULTRY FARM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17325514  or  YOUISF1@HOTMAIL.COM 

AL MIQAT ROASTERY  
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33235500  or  khalil.buahmed@gmail.com 

ASHA YUSIF MOHAMMED JASIM  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17414263  or  ALEKHTIAR.EST@HOTMAIL.COM 

ABBAS ALI AYOUSIF  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39462421  or  INFODOCS999@GMAIL.COM 

NEWYORK PERFUMES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33778820  or  AL-SAHRE2010@HOTMAIL.COM 

EUROPE POINT BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17213696  or  Joshi6812@gmail.com 

ALWESAM IRONING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39666839  or  ALWESAM71@OUTLOOK.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

NASSER PHARMACY  
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF OPERATIONS 
 suitably qualified applicants can contac

17740900  or  a.omar@remza.com 

LUQMAN CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17685727  or  info@akhyar-group.com 

GEORGIA UNIFORMS  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

Georgia Fashions  
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED ABDULLA SHOWAITER SWEETS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33461361  or  NSUDHIKUMAR@YAHOO.COM 

ALBARAKA LOGISTIC  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17740444  or  info@albarakabh.com 

THE MAP CLEARING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36699234  or  map_construction@hotmail.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMANSOORI CATERING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39888014  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

AWALI GAS COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(GEN.MAINTENANCE WORKS) 
 suitably qualified applicants can contac

17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

ALTASHIEED BULDING CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH 

MACDONALDS  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ADEL ALI ABDULLA ALI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17321622  or  RIFFAIA_77@HOTMAIL.COM

 MANAMA PRINTING PRESS Co W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17253399  or  MPRINTER@BATELCO.COM.BH 

AMEE ISHAQ RESTARANT &GRILL  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39522260  or  HAKIM.SALEH999@GMAIL.COM 

ECOLE BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33494873  or  FADHELABBAS40@GMAIL.COM 

TRANS CONTINENTAL SHIPPING  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36699919  or  INFO@TRANSCOBAHRAIN.COM 

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

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

IBN AL-NAFEES HOSPITAL B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17823703  or  mahmood@ibnalnafees.com 

REHAB CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

33244441  or  YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

NEW LAHORE RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38881815  or  NEWLAHORERESTAURANT@GMAIL.COM 

AL QAIDOOM AUTOMOTIVE & CARS YOWWING SERVICE  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17242206  or  MOQAIDOOM@HOTMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED  
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contac
17704040  or  recruitment@bapco.net 

Alashball decor construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33600065  or  COZYD215@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

BLANC RETRO KITCHEN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17870191  or  MGMT@ALMERBATI.COM 

GOLDEN WING BUILDING MAINTENANCE CO.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17591008  or  TAIFJ@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

38406711  or  SAMKV@MACBH.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contac

17536222  or  firoz.p@tcs.com 

Reef Facilities Management Co. WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
17564808  or  shawqi.reef@hotmail.com 

BOSS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contac

13600014  or  hhasan@6-pence.com 

ROYAL PHOENICIA HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39868744  or  HASSANMUSTAFA11@HOTMAIL.COM 

Sky light trading  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39775699  or  AMEENA.84.AA@GMAIL.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17000490  or  bolanbh@gmail.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

39287383  or  account@nicbh.com 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac
17558558  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

39666154  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

The Resources Printing Services and Stationary  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17414756  or  HUSSAIN240@HOTMAIL.COM 

BOXON VISION ADVERTISING DESIGN CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNT EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17421441  or  MOATH@BOXONVISION.COM 

PAK PUNJAB RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33006161  or  AMAA411998@GMAIL.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

Business Oasis Industrial Supplies W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39400019  or  HSHOALA@BUSINESSOASIS.NET 

JAMIL AHMED COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39238105  or  JAMILAHMED772010@GMAIL.COM
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AHMED MANSOOR ALAALI  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contac

17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contac

17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17591560  or  ASKAR@AROMANURSERY.COM 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

MIDDLE EAST RESTAURANT 1  
has a vacancy for the occupation of

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

RANOOSH GOURMET  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

36734343  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

JALAL OPTICIAN  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39897188  or  SALES@JALALOPTICIAN.COM 

India palace restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39696411  or  ABUHASSANS600@GMAIL.COM 

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

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

ALNOOH WOODEN PRODUCTS DESIGN  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17691166  or  khadija@alnoohwd.com 

ALSAEGH TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33441020  or  ALSAEGH@LIVE.COM 

ASWAR ALBAYAN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

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

CRYSTAL COPY CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36423336  or  meead@crystalpp.com 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17560337  or  Shereen.Faraz@Maersk.com 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

ARAFAH CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39800990  or  ABUHATAM2001@HOTMAIL.COM 

BU ABDULLA KITCHENS FURNITURE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39222669  or  hissa711@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

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

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

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  GHULAM.ABBAS@ALTRAD.COM 

MACDONALDS  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35465576  or  anees.zq@gmail.com 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

OKORDER INTERNATIONAL W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38728538  or  116156143@QQ.COM 

GOLD GULF CONTACTING company partnership owned by hasan abdulre  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

QIHANG INTERNATIONAL TRADING W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39755899  or  Z.GERRY88@GMAIL.COM 

NOOR ALSHROOQ INTERNATIONAL CONTRACTING . W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contac
39797017  or  accs.2001@yahoo.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35079722  or  JABELALI1976@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
33890356  or  BH.ASFOOR@GMAIL.COM 

SAGA BURGER EXPRESS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

Plus rent a car s p c  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17838282  or  INFO@PLUSRENTAL.NET 

FAKHRO OPTICALS  
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17827278  or  ARFAKHRO@BUSINESSPLUS.BH 

ECIOM contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

HIGHER PACK & MOVERS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33172539  or  HUMSAFFAR2016@GMAIL.COM 

Al zubari for construction  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

Curato Tower Construction & Maintenance Co. - Partnership Compan  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36441188  or  CURATOSERVICES@GMAIL.COM 

EVERTON GENTS SALON W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac
17532013  or  rimshanrahim@gmail.com 

BFC Payments B.S.C.(Closed)  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR MANAGER FOR MARKETING AND COMMUNICATION 
 suitably qualified applicants can contac

17576262  or  TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH 

Khunnay  Kanom Thai W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

33002483  or  PROMSOMTHICHANAKAN@GMAIL.COM 

Alsafa Dental Center W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17483455  or  alsafadentalcenter@gmail.com 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

66331128  or  LIQUANFENG@SEPCO3.COM 

Hassan ali hussain al hadab  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39913393  or  HASSAN-1436HS@HOTMAIL.COM 

YOUR CHOICE UNIFORM TAILORING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP CO.  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33331807  or  ALHAMEEDI.89@GMAIL.COM 

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66664123  or  DEEPUMILAN4123@GMAIL.COM 

JOHN RHEE AUTOMOTIVE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STORE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17344717  or  JOHNRHEEAUTOMOTIVE@GMAIL.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

ARHAM GATE CONSTRUCTION AND CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17215189  or  ahramconstruction769@gmail.com 

Aldana Amphitheatre B.S.C Closed  
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

16505050  or  S.ALKHALIFA@BIC.COM.BH 

EMPOWER ENTERPRISE PERFORMANCE CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39209918  or  ALALI771@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17590191  or  seema.sajeev@cityneongroup.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

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

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

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

CREATIVITY SECRETS DECOR  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

TAMIMI MARKETS BAHRAIN COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35127876 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

WALAA ALBAHRAIN FOR  MANPOWER  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

38139157  or  ZAINAB.AHMED.1274@HOTMAIL.COM 

ARHAM GATE CONSTRUCTION AND CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17215189  or  ahramconstruction769@gmail.com 

Rose Leaf W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

39003797  or  ALKOOHEJI72727@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (CLUB) 
 suitably qualified applicants can contac

66744444  or  thalaradi@gmail.com 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17550106  or  PRADEESHKM1@GMAIL.COM 

RENAD CAR AUTO SERVICE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

35611928  or  AHMADMOHD0200@GMAIL.COM 

ABSOLUTE AND ABSTRACT INTERIOR DESIGN CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33833324  or  A.BINKHALIFA9@GMAIL.COM 

WARRAICH CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36905199  or  ADILNAWAZWARRAICH88@GMAIL.COM 

BEYON SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

36363931  or  AHMED.ALKHAYYAT@BTC.COM.BH 

MAINTENANCE MASTERS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38229973  or  HEROJAVED93@GMAIL.COM 

AOSCO INTERNATIONAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

33317861  or  AYUBBAIG535@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
36758776  or  SHAHIDP824@GMAIL.COM 

MARKHOR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35058303  or  ZUBAIRMEHBOOB72@YAHOO.COM 

BLACK HORSE VAPE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

17325339  or  AL.ZAHER998@GMAIL.COM 

MAK GALLERY DECORATIVE PAINTING AND ORNAMETATION CONTRACT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

34339912  or  YAASMINAH.JEWELLERY@GMAIL.COM 

SAL COUTURE BY SALWA  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

38343430  or  SALWAAL580@GMAIL.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh 

ABDULSHAHEED ISA MOHAMED HUSAIN / MAQDESE 7783  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36493499  or  ALI.BH30@YAHOO.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALHAIKI UNIVERSAL CONTRACTING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17276776  or  alhayki.co@outlook.com 

FUTOON FITNESS & BEAUTY CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17777994  or  LATIFA.EID@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17275545  or  admin@alezzco.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17275545  or  admin@alezzco.com 
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عمان ـ وكاالت

أعلن رئيس الوزراء األردني بشر الخصاونة، أمس األحد، إنهاء خدمات عدد 
من المســؤولين على خلفية كارثة تســرب الغاز التي وقعت في ميناء العقبة 

جنوبي البالد األسبوع الماضي.

وفـــي سلســـلة تغريدات عبـــر “تويتر”، 
قال الخصاونة إن فريق التحقيق في 
حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريرا 
يتضمن مجموعـــة من اإلجراءات من 
ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة 
إدارة وتشـــغيل الموانـــئ ومجموعـــة 
أخـــرى مـــن المســـؤولين في الشـــركة. 
وأضاف الخصاونة أن إنهاء الخدمات 

طال أيضا مدير عام الهيئة البحرية.
ولفـــت إلـــى أن الحكومة ســـتعلن عن 
نتائـــج التحقيـــق بصـــورة كاملـــة فـــي 

حادثة تسرب غاز الكلورين السام في 
وقـــت الحقـــا، مؤكدا أنـــه أظهر وجود 
عجـــز كبيـــر وتقصيـــر فـــي إجـــراءات 
الســـامة والتعامل مع المواد الخطرة 
فـــي مينـــاء العقبـــة ال يمكـــن التهـــاون 

معه.
ولقـــي 13 شـــخصا مصرعهم وأصيب 
نحـــو 260 آخرين، إثر حدوث تســـرب 
غـــاز الكلوريـــن، بعدمـــا وقـــع صهريج 
يحملـــه أثنـــاء عملية نقله إلى ســـفينة 

راسية عند رصيف الميناء.

األردن.. إنهاء خدمات مسؤولين على خلفية كارثة الغاز

العربية.نت

ــول الـــفـــريـــق الــعــســكــري  ــ عــقــب وصـ
للحكومة اليمنية، أمس، إلى األردن 
إطاق  وقــف  قــرار  تثبيت  لمناقشة 
المتحدة،  األمـــم  تــرعــاه  الـــذي  الــنــار 
ــدت حــكــومــة الــيــمــن، اســتــمــرار  ــ أكـ
تجاه  اإليجابي  بالتعاطي  تمسكها 
أممية  برعاية  أبرمت  التي  الهدنة، 
تمديدها  وتــم  الماضي  أبــريــل  منذ 

حتى مطلع أغسطس المقبل.
وقال رئيس الفريق العسكري التابع 
الــصــبــري،  سمير  الــلــواء  للحكومة، 
ــعــد لـــقـــاء الـــفـــريـــق الــمــخــتــص في  ب
مكتب المبعوث األممي إن “األعمال 

العسكرية من قبل الحوثيين تهدد 
الهدنة”، وفق ما نقلته وكالة 

األنباء اليمنية.
ــا قـــــــــال الــــــلــــــواء  ــ ــمـ ــ كـ
إن  بيان،  في  الصبري، 
ــان  ــي عــّم االجـــتـــمـــاع فـ

ــدًا لــأعــمــال  ــ يــفــتــرض أن يــضــع حـ
التي  العسكرية  واألعــمــال  العدائية 
تهدد الهدنة من ميليشيات الحوثي.
اللجنة  اجتماع  أن  إلى  أشــار  كذلك 
الهدنة،  تثبيت  سيناقش  العسكرية 
العسكرية،  الــنــاحــيــة  مــن  خــصــوصــا 
بعدما شهدت العديد من الخروقات 
الحوثي، سواء  ميليشيات  قبل  من 
من حيث إطاق النار أو المسيرات 
والمدن  األحياء  على  الصواريخ  أو 
فــي جبهات  والــتــحــشــيــد  الــســكــنــيــة 

القتال.
الحوثي  ميليشيا  لوحت  بالمقابل، 
ــمــدعــومــة إيـــرانـــيـــًا بــاســتــئــنــاف  ال
الــــمــــعــــارك وإنـــــهـــــاء الـــهـــدنـــة 
اإلنــســانــيــة  فـــي حـــال عــدم 
فــي  ــدم  ــ ــق ــ ت أي  إحـــــــــراز 
ــع  االتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات مـ

الحكومة اليمنية.

حكومة اليمن تتمسك بالهدنة.. والحوثي يلوح بإنهائها
القدس - وكاالت

اتهمت إسرائيل أمس األحد حزب 
هللا اللبناني حليف إيران بأنه يعيق 
لبنان  وبين  بينها  التفاق  التوصل 
حـــول تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
بعيد  االتــهــامــات  هــذه  تــأتــي  بينما 
الشيعية  الجماعة  إرســال  يوم من 
3 طائرات استطاع دون طيار إلى 
عليها  المتنازع  البحرية  المنطقة 
إنه  اإلسرائيلي  الجيش  قال  التي 

تمكن من اعتراضها.
منطقة  على  هللا  حــزب  ويسيطر 
ــة مــع  ــ ــدودي ــحــ ــ جـــنـــوبـــي لـــبـــنـــان ال
ــيــل، حــيــث تــتــنــازع بــيــروت  إســرائ

بحرية  منطقة  على  أبيب  وتل 
مربعا  كلم   860 مساحتها 

غنية بالنفط والغاز.
ــبــنــان حقل  ل ويــعــتــبــر 
غاز كاريش جزءا من 
عليها  المتنازع  المياه 

أبيب  تل  تؤكد  فيما  إسرائيل،  مع 
أنه يقع ضمن منطقتها االقتصادية 
ــزب هللا  ــمــــارس حــ ــ الــخــالــصــة. وي
الشيعي وهو عدو لدود إلسرائيل، 

نفوذا كبيرا في لبنان.
اإلسرائيلي  ــوزراء  الـ رئيس  وقــال 
الــــذي تــســلــم منصبه  لــبــيــد  يــائــيــر 
لــلــتــو خــلــفــا لــنــفــتــالــي بــيــنــيــت إن 
ــســيــر في  “حـــــزب هللا يـــواصـــل ال
طــريــق اإلرهـــــاب ويـــقـــوض قـــدرة 
ــى اتــفــاق  لــبــنــان عــلــى الــتــوصــل إلـ
وأضــاف  البحرية”.  الــحــدود  حــول 
لحكومته  األول  االجــتــمــاع  خــال 
ــام عــلــى حــل الــبــرلــمــان  ــ بــعــد أي
تمهيدا النتخابات تشريعية 
ــيـــل  ــرائـ “إسـ أن  ــديــــدة  جــ
ــة  ــايـ ــمـ ســـــتـــــواصـــــل حـ
نــفــســهــا ومــواطــنــيــهــا 

ومصالحها”.

إسرائيل تتهم حزب اهلل بعرقلة اتفاق الحدود البحرية
موسكو ـ نوفوستي

روســـيا  خارجيـــة  وزيـــر  صـــرح 
سيرغي الفروف بأن لندن تحاول 
إيجـــاد ذرائـــع إلدخـــال أســـطولها 
إلـــى البحـــر األســـود لتصبح جهة 
تشـــرف علـــى كافة عمليـــات نقل 
الحبوب مـــن الموانئ التي لغمت 

أوكرانيا المياه حولها.
وقـــال الفـــروف فـــي مقابلة على 
التلفزيونيـــة   1“ روســـيا  “قنـــاة 
أمس األحد: “يتم استخدام أزمة 
الغـــذاء هـــذه ألغـــراض متنوعـــة، 
ليـــس فقـــط فـــي مجـــال الدعاية 
لتبييض وجـــه أوكرانيا وتحميل 

كل  عـــن  المســـؤولية  روســـيا 
شيء”.

وتابع: “وإذا استمعتم، 
علـــى ســـبيل المثـــال، 
تصريحـــات  إلـــى 

الـــوزراء  لـ)رئيـــس 

جونســـون  بوريـــس  البريطانـــي( 
ووزيـــرة خارجيتـــه، فيصبـــح من 
الواضـــح أنهمـــا يحـــاوالن تهيئـــة 
الظـــروف وإيجاد ذرائـــع للبحرية 
الملكية للتسلل إلى البحر األسود 
والبـــدء فـــي إدارة جميع عمليات 
نقـــل الحبـــوب مـــن تلـــك الموانئ 
التـــي لغمهـــا األوكرانيـــون والتي 

يتعين عليهم نزعها منها”.
وحـــذرت األمـــم المتحـــدة مـــرارا 
مـــن خطر أزمة الغـــذاء في العالم 
واتهـــم  الحبـــوب،  نقـــص  بســـبب 
الغـــرب روســـيا بإعاقـــة توريد 
شحنات الحبوب األوكرانية 
إلـــى األســـواق العالميـــة، 
فيمـــا ترفض موســـكو 
مثل هذه االتهامات 

بشكل قاطع.

الفروف: بريطانيا تبحث عن ذريعة إلدخال أسطولها

سيدتان ضمن تعيينات 
جديدة في السعودية

الرياض ـ وكاالت

ــدر الــعــاهــل الــســعــودي الــمــلــك ســلــمــان بن  أصـ
عبدالعزيز، أمــس األحـــد، عــددا مــن األوامــر 
الملكية، تتعلق بتعيينات جديدة في مناصب 
حكومية رفيعة، حسبما أفادت وكالة األنباء 

السعودية.
حيث  سيدتين،  الجديدة  التعيينات  وشملت 
بن  محمد  بــنــت  هــيــفــاء  األمــيــرة  تعيين  “تـــم 
سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا 
وتعيين  الممتازة،  بالمرتبة  السياحة  لوزير 
الــشــيــهــانــة بــنــت صــالــح بـــن عــبــدهللا الـــعـــزاز، 
بالمرتبة  الــوزراء  لمجلس  العام  لألمين  نائبا 

الممتازة”.

هجمات مكثفة شرقي أوكرانيا.. وكييف ترد في العمق الروسي

موسكو تعلن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروســـية، أمس 
األحد، أن قواتها وقوات االنفصاليين 
الموالية لها باتت تسيطر بشكل كامل 
علـــى منطقـــة لوغانســـك، فيمـــا يبدو 
أنـــه تطور عســـكري كبير فـــي الحرب 

المندلعة منذ فبراير الماضي. 
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وذكـــرت 
الكاملـــة علـــى منطقـــة  أن الســـيطرة 
لوغانســـك في إقليم دونباس شرقي 
أوكرانيـــا تمـــت، إثـــر “تحريـــر” مدينة 
للقـــوات  جيـــب  آخـــر  ليسيشانســـك، 
األوكرانيـــة فـــي لوغانســـك، وفـــق ما 

أوردت وكالة “تاس” الروسية.
الـــوزارة أعلنـــت فـــي وقـــت  وكانـــت 
المدينـــة  تطـــوق  قواتهـــا  أن  ســـابق 

وتندفع نحو القتال في داخلها.
ولـــم تعلق كييف على هذه التطورات 
حتـــى اآلن، لكنهـــا أكـــدت فـــي وقـــت 
فـــي  شرســـة  معـــارك  انـــدالع  ســـابق 
ليسيشانســـك، ودعـــت الســـكان إلـــى 

المغادرة.
منطقـــة  فـــي  األحـــداث  وتســـارعت 
األخيـــرة،  األيـــام  خـــال  لوغانســـك 
بعدمـــا كثفـــت قـــوات الروســـية مـــن 
هجومها على ليسيشانســـك، آخر إثر 
الســـيطرة علـــى المدينـــة التـــوأم لهـــا 
سيفرودونيتســـك فـــي أواخـــر يونيو 

الماضي.
شـــرقي  دونبـــاس  إقليـــم  ويتكـــون 
لوغانســـك  منطقتـــي  مـــن  أوكرانـــي 
ودونيتســـك، ويعيش فيها مواطنون 
بالروســـية،  ناطقـــون  أوكرانيـــون 
وتقول موسكو إنهم كانوا يتعرضون 
لاضطهـــاد واإلبـــادة الجماعيـــة مـــن 

جانب كييف.
وأطلقـــت روســـيا حربا فـــي أوكرانيا 
فـــي 24 فبرايـــر الماضـــي، وذكرت أن 
السبب وراء ذلك هو حماية دونباس.

وتنبع أهمية إقليم دونباس من كونه 
منطقـــة صناعية بارزة فـــي أوكرانيا، 
فضـــا عن أنـــه يحتضـــن احتياطيات 

ضخمة من الفحم.
وُينظر البعض للسيطرة عل لوغانسك 
بأنه إنجاز عســـكري روســـي، ســـيمهد 

الطريق أمام ضمها إلى روسيا.
وقـــوات  موســـكو  وتســـيطر 
االنفصالييـــن الموالين لها على معظم 
أراضـــي منطقة دونيتســـك، وتســـعى 
إلـــى اســـتكمال الســـيطرة علـــى بقية 
األراضي في دونباس الذي أعلن فيه 
“جمهوريتيـــن”  إنشـــاء  االنفصاليـــون 

في عام 2014.
العامـــة  األركان  هيئـــة  وقالـــت 
األوكرانيـــة، أمـــس األحد، إن روســـيا 
كثفت هجماتها وتحركاتها العسكرية 
شـــرقي الباد باإلضافة لضربات، في 
وقـــت أكـــد حاكـــم منطقـــة بيلغـــورود 
الروسية مقتل 3 أشخاص انفجارات 
ُيعتقد أنها ناجمة عن هجوم أوكراني.
العامـــة  األركان  هيئـــة  وأوضحـــت 
األوكرانيـــة في بيان أن قواتها صدت 
هجمات روسية بالقرب من خاركيف 

وسلوفينسك شرقي الباد.
بلديـــة  رئيـــس  قـــال  الســـياق،  وفـــي 
إن  أوكرانيـــا  جنوبـــي  ميليتوبـــول، 
قوات باده قصفت قاعدة عســـكرية 
الروســـية  القـــوات  عليهـــا  تســـيطر 
فـــي محيـــط المدينـــة بأكثـــر مـــن 30 

صاروخا. 

أعلـــن  بعدمـــا  التطـــور  هـــذا  ويأتـــي 
الروســـية  بيلغـــورود  منطقـــة  حاكـــم 
 3 أن  جادكـــوف،  فياتيســـاف 
أشـــخاص على األقل قتلـــوا، ولحقت 
أضرار بعشـــرات المباني السكنية في 
مدينـــة بيلـــورود القريبة مـــن الحدود 
األوكرانية، وذلك بعد ورود أنباء عن 

وقوع عدة انفجارات في المدينة.
وقـــال جادكـــوف فـــي منشـــور على 
تطبيـــق “تلغرام” إن 11 بناية ســـكنية 
علـــى األقـــل و39 منـــزال خاصا لحقت 
بهم أضرار مشـــيرا إلـــى دمار 5 منازل 

بالكامل، وفق “رويترز”.
ويبلـــغ عـــدد ســـكان مدينـــة بيلغورود 
400 ألف شـــخص وتقـــع على بعد 40 
كيلومتـــرا تقريبا شـــمالي الحدود مع 
أوكرانيا وهي المركز اإلداريل منطقة 

بيلغورود.
ولـــم تعلـــن أوكرانيـــا مســـؤوليتها عن 
الهجوم، لكن يعتقد أنها هي من تقف 

وراءه.
إزاء  الصمـــت  كييـــف  والتزمـــت 
فـــي  مـــرارا  التـــي وقعـــت  الهجمـــات 
الداخل الروســـي منذ انـــدالع الحرب 
فـــي 24 فبراير الماضـــي، لكنها أكدت 
حقهـــا في ضرب أهداف داخل العمق 

الروسي.

ألمانيا تتدخل إلنهاء أزمة 

كالينينغراد

يبـــدو أن تهديـــدات موســـكو باتخـــاذ 
ا علـــى حظـــر  إجـــراءات انتقاميـــة ردًّ
ليتوانيـــا مرور البضائع الروســـية عبر 
ألمانيـــا  دفعـــت  كالينينغـــراد،  جيـــب 
إلعـــادة النظـــر فـــي حزمـــة العقوبات 

المفروضة ضد روسيا.
األلمانيـــأوالف  المستشـــار  وطالـــب 
شـــولتز، ليتوانيا واالتحـــاد األوروبي 
برفـــع القيـــود المفروضـــة علـــى نقـــل 
البضائـــع الروســـية فـــي كالينينغـــراد، 
مشـــيًرا في ختام قمـــة الناتو بمدريد، 
إلـــى أن العقوبـــات األوروبيـــة تجـــاه 
روســـيا يجب أال تطبـــق تجاه اإلقليم 

التابع لأراضي الروسية.
وعقب تصريحات شـــولتز بســـاعات، 
أجـــرى مســـؤولو االتحـــاد األوروبـــي 
مباحثات مع ليتوانيا إلعفاء البضائع 
الروســـية المارة عبـــر كالينينغراد من 

العقوبات.
مقـــر  هـــو  كالينينغـــراد  وإقليـــم 
لأســـطول الروسي في بحر البلطيق، 
وممـــر لمنتجـــات البنـــاء واألخشـــاب 
والحديـــد  الزجاجيـــة  والصناعـــات 

والصلب الروسية.
اتفاقيـــة  وّقعـــت   ،1994 عـــام  ومنـــذ 
تعاون بين روسيا وليتوانيا، للحفاظ 
علـــى العبـــور بينهما عبر هـــذا الجيب 
الـــذي تصل مســـاحته إلـــى نحو 223 

كم.
وألن تقييد العبور عبر اإلقليم بمثابة 
الســـلطات  اعتبـــرت  لروســـيا،  عـــزل 
الروســـية القـــرار “انتهـــاك للقوانيـــن”، 
وطالبـــت االتحـــاد األوروبي بالتدخل 
إللغائه، متوعدة بأن روسيا ستتعامل 
مع ليتوانيا باعتبارها بلًدا ال ينتســـب 

لاتحاد إن استمر الحظر.

عواصم ـ وكاالت

بعد معارك ضارية.. موسكو تسيطر على ليسيتشانسك وكامل لوغانسك

طهران ـ وكاالت

أعلـــن القضـــاء اإليراني، إحالـــة فائزة رفســـنجاني ابنة الرئيس 
اإليرانـــي الراحـــل هاشـــمي رفســـنجاني إلـــى المحاكمـــة بتهمة 

القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة المقدسات.
وحســـب وكالـــة أنبـــاء الطلبة “إســـنا”، قـــال رئيـــس االدعاء في 
طهـــران علـــي صالحـــي، إن “الئحـــة االتهـــام صـــدرت وأحيلـــت 
إلـــى المحكمـــة بتهمـــة النشـــاط الدعائـــي ضـــد الدولـــة وإهانـــة 
المقدســـات”. وتواجـــه ابنة الرئيس اإليراني األســـبق هاشـــمي 
رفســـنجاني، ماحقة قضائية بســـبب نشـــرها تعليقات بمواقع 
التواصـــل االجتماعـــي حـــول الحـــرس الثـــوري اإليرانـــي ونبي 

اإلسام.
وقـــرر المدعـــي العـــام اإليرانـــي اســـتدعاء فائـــزة هاشـــمي )59 
عامـــا( في مايو الماضـــي للتحقيق بشـــأن تصريحاتها المتعلقة 

بالعقوبات على الحرس الثوري إضافة إلى إهانة المقدسات.

مهاجمة إمام مسجد بأصفهان

أصيـــب رجـــل ديـــن بجروح، فـــي أصفهان وســـط إيـــران، وفق 
التلفزيون الرسمي اإليراني، الذي تحدث عن “هجوم”.

وأفـــاد التلفزيـــون أن ســـائق دراجـــة نارية أصاب بســـاح ناري 
حجة اإلســـام )وهي رتبة متوســـطة لدى رجال الدين الشيعة( 

محسن أخوان، وهو إمام مسجد في شمال أصفهان.
وقال التلفزيون إن رجل الدين كان عائدًا إلى منزله بعد صاة 
الفجر عندما وقع “الهجوم”، ولم يصب أخوان بجروح خطيرة، 

لكنه نقل إلى المستشفى.
وذكـــر التلفزيون الرســـمي أن دوافع إطاق النار لم تعرف على 

الفور.

بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة المقدسات

القضاء اإليراني يحيل فائزة رفسنجاني إلى المحاكمة

فائزة رفسنجاني

القاهرة ـ وكاالت

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس األحد، 
أن القاهـــرة تبذل الجهود لعدم اللجوء للحل العســـكري 
في ليبيا. وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي 
“نأمل في التوصل التفاق ليبي ليبي واحترام الشرعية 

الموجودة اآلن في ليبيا”.
كمـــا قـــال إن االضطرابـــات في ليبيا مؤشـــر لعـــدم رضا 
الشعب عن االنسداد الراهن، الفتا إلى أن مصر مستمرة 
فـــي الدفع نحو تحقيـــق توافق ليبي يقـــود نحو إجراء 

االنتخابات.
وشـــدد علـــى احتـــرام شـــرعية مجلـــس النـــواب الليبـــي 
والمجلـــس الرئاســـي والعمـــل علـــى الدفـــع نحـــو إجراء 
االنتخابـــات، مشـــددا على أهميـــة خروج كافـــة القوات 
األجنبية من ليبيا وحل مشكلة الميليشيات. المنقوش 

تطالب برحيل السلطة
دعـــت وزيرة الخارجيـــة الليبية، نجـــاء المنقوش، إلى 
رحيـــل جميـــع األطراف الموجـــودة في الســـلطة بالباد 
بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية التي تنتمي إليها، 

اســـتجابة لمطالـــب المتظاهرين، ووصفت فـــي تغريدة 
هذه االحتجاجات بأنها “روح جديدة في عروق ليبيا”.

يذكـــر أن خـــروج االحتجاجات في جميـــع أنحاء الباد، 
يعكـــس اإلحبـــاط المتزايـــد بيـــن الليبيين مـــن الفصائل 
التي يدور بينها االقتتال منذ ســـنوات في شـــرق الباد 
وغربهـــا، فضـــا عـــن االنقســـام السياســـي الـــذي تجـــدد 
قبل أشـــهر، وقسم الســـلطة إلى حكومتين متنافستين، 
الســـيما بعد انهيار االنتخابات الليبية التي كانت مقررة 

في ديسمبر الماضي.

االضطرابات تعكس اإلحباط المتزايد بين الليبيين من االنسداد السياسي

مصر: نبذل الجهود لتجنب الحل العسكري في ليبيا

سامح شكري خالل مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي
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التعّدي على مواقف ذوي الهمم
ُكتـــب الكثيـــر والكثيـــر جـــدا عن همـــوم ذوي الهمـــم، بيـــد أّن واحدة من 
هـــذه الهمـــوم لم تجـــد لها آذانـــا صاغية حتـــى اللحظة، ونعنـــي أّن هناك 
مـــن يتعدى علـــى المواقف المخصصة لهـــم، وبالتحديد فـــي المجمعات 
التجاريـــة. وبودنـــا أن نتســـاءل هنـــا هل يـــدرك من يمارس هـــذا التعدي 
حجـــم األلـــم والمعاناة التي تتكبدها هذه الفئـــة من المجتمع، األمر الذي 
يؤثر على طبيعة حياتهم اليومية وحياة ذويهم! هل تصور من يمارس 
هذا الفعل غير اإلنسانّي نفسه يوما فاقدا القدرة على الحركة ولم يجد 
موقفـــا؟ لألســـف أّن األفراد األســـوياء ال يقدرون معانـــاة ذوي الهمم وال 

كيفية التعامل معهم في كل الحاالت.
الدولة كفلت لذوي الهمم الكثير من الحقوق من خدمات تعليمية ورعاية 
صحية ودمجهم في المجتمع عبر توفير فرص عمل لهم، وهذه بال شك 
تبعـــث على الفرح، لكن غير مقبول أن يســـتمر البعض في اإلســـاءة لهم 
دون رادع. البـــد من فرض جزاء على من يتعدى على حقوقهم، وأتذكر 
أّن مقترحـــا تقـــدم به أحد أعضـــاء المجلس النيابّي قبيل ســـنوات برفع 
مخالفـــة شـــغل المواقف المخصصة لذوي الهمم مـــن 20 دينارا إلى 400 
دينـــار، وال تتجـــاوز 500 دينار. وفي حالة قيام المخالف بشـــغل مواقف 

ذوي الهمم فإنه يعاقب بغرامة ال تقل عن 500 دينار. 
غير خاف على أحد أّن وجود المواقف لهذه الفئة هو لمســـاعدتهم على 
الوصول إلى المكان بأســـرع وقت ممكن، ولتقليل الجهد عليهم انطالقا 
مـــن أحقيتهـــم فـــي هذه المواقـــف، نظـــرا لظرفهـــم الخاصة. إننا نناشـــد 
اإلدارة العامة للمرور والمسؤولين بالمجمعات التجارية بوضع الضوابط 
والتنبيهات بعدم إشـــغال المواقف، لكننـــا في ذات الوقت نرى أّن فرض 
القانون يحتاج إلى تكثيف الحمالت، خصوصا في المجمعات التجارية 

لرصد المخالفين واإلبالغ عنهم وإلزامهم بالغرامة. 
ومـــن واقـــع المالحظـــة الدقيقـــة فإّننـــا نـــرى أّن اإلرشـــادات وحدها غير 
كافية، وليست رادعة لمن تعمدوا استغالل المواقف، وال مفر من تنفيذ 
العقوبـــة المشـــددة فهي وحدها الكفيلة بوضع حـــد لهذا التعدي الصارخ 

على فئة ال حول لها وال قوة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

الغالء.. باب حديدي أغلق على أصحاب الدخل المحدود
في الواقع، ال يستطيع المرء إال أن يدهش عندما يعرف أن موجة 
ارتفاع األســـعار بشـــكل حاد ســـتبقى مثـــل القصائد االســـتفزازية 
والنوافـــذ الغارقـــة فـــي البحـــر، وليـــس في مقـــدروه ســـوى كتابة 
مرثيـــات األلـــم والمعانـــاة علـــى الطرقـــات، وهـــو يئن مـــن أتعابه، 
والعجيـــب فـــي األمر هو أنه حتـــى “البرادات الصغيـــرة” المتناثرة 
فـــي األحيـــاء بدأت تقتل عصافيـــر األمل الصغيـــرة عند المواطن 
صاحـــب الدخـــل المحـــدود بتالعبهـــا بأســـعار بعـــض الســـلع ذات 
األشكال والطلبات المعينة، فمثال تباع السلعة الفالنية هنا بـ 900 
فلـــس، وفي مكان آخر بدينار، وال نتكلم هنا عن كمية وتوصيات 
مطلوبـــة، وال أحـــد يســـتخف بمبلغ الزيادة )100 فلـــس(، فإنها في 
نهايـــة المطاف زيادة غير مبررة وال تحتـــاج إلى تحليل مختبري 
لمعرفـــة تأثيرها الســـلبي علـــى المواطن، ثم لماذا هـــذا الفرق في 
التســـعيرة في محالت المواد الغذائية وسر االهتمام فوق العادي 

ألصحابها.
وقبـــل أيام قرأنـــا عن رصد عدد مـــن المواطنين تغييـــرا ملحوظا 

فـــي بعـــض منتجـــات عدد مـــن المخابز، إذ قـــام عدد مـــن المخابز 
بتغييـــر أحجـــام خبز البرغر “الروتي” وتقليلـــه من 8 حبات إلى 6، 
بالرغـــم من دعم الحكومة المخابز اآللية والشـــعبية، وهناك أيضا 
مطاعـــم رفعت أســـعار صحـــن “البرياني” إلـــى 1.200 فلس، بينما 
غيرهـــا مازالت ملتزمـــة بدينار والوجبة نفســـها من حيث الحجم 
والمقاديـــر، وقد نحتاج إلى تخصيص صفحة كاملة الســـتعراض 
ضربـــات مختلـــف المطاعـــم وتالعبهـــا باألســـعار أفقيـــا ورأســـيا 
وجوعها المخيف لجيب المواطن الذي أصبح يدور حول حروف 

الغالء وهي تلفحه بسياط من نار وتتركه مثل دمية من قش.
إن هـــذا الواقع المرير أو الباب الحديدي الذي أغلق على أصحاب 
الدخـــل المحدود، قد يســـتمر لفتـــرة طويلة بدواعـــي الحرب بين 
روســـيا وأوكرانيـــا، وهي قضيـــة معروفة ومحســـومة، لكن حتما 
هناك جشـــع للتجـــار الذين يحاولون القفز فوق شـــرفة االنضباط، 
ويتحركون أســـفل الشـــجرة مســـتغلين األوضـــاع العالمية وحجز 

بعض المقاعد في طرف المستفيدين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الحديـــث عن الزيارة المرتقبة التي ســـيقوم بها الرئيس األميركي جو 
بايدن منتصف هذا الشـــهر للســـعودية، حيث سيشارك في القمة قادة 
دول مجلـــس التعـــاون لدول الخليج العربـــي، باإلضافة إلى جمهورية 
مصـــر العربيـــة واألردن والعـــراق، تؤكد أن الرئيس األميركي ســـيعمل 
خالل هذه الزيارة على إعادة ضبط هندسة عالقة الواليات المتحدة 

األميركية مع المملكة العربية السعودية.
والجميـــع يعلم أن العالقات الســـعودية األميركيـــة مرت بفتور واضح 
وتوتـــر ملحـــوظ منـــذ تولي بايـــدن الرئاســـة مطلـــع 2021، إلى جانب 
مواقفـــه المعروفة والمعلـــن عنها منذ حملتـــه االنتخابية وتصريحاته 
وشـــعاراته المعاديـــة للســـعودية، لـــذا يبـــدو لـــي أن الريـــاض تصرفت 
بعقالنية سياســـية راقية في ترتيبها هذه القمة، والتي أتت في وقت 
مناســـب للجميع لما يشـــهده العالم من أحداث وصراعات وانعكاسات 
متغيرة على جميع األصعدة، لتضع اإلدارة األميركية أمام مسؤولياتها، 

وإعادة النظر في ملفات حلفائها ومصالحها المختلفة تجاههم.

وســـتكون هـــذه القمة األميركيـــة الخليجيـــة العربيـــة المرتقبة فرصة 
للـــدول العربيـــة ألن تقـــدم مشـــاريعها للواليـــات المتحـــدة، خصوصـــًا 
على المســـتوى األمنـــي الذي تطالب فيه دول الخليـــج وفي مقدمتها 
الســـعودية، علـــى أن تلتزم بـــه إدارة بايدن وأال تكـــون هناك مفاجآت 
مـــن واشـــنطن تجاه هذه الملفـــات المهمة والحساســـة، ومن أهم هذه 

الملفات ملف المفاوضات النووية اإليرانية.
وأجمع الكثير من المحللين السياسيين في الشرق األوسط والواليات 
المتحـــدة األميركية حســـب ما أشـــارت إليه بعض معاهد الدراســـات، 
أن زيـــارة الرئيـــس األميركي تأتي لتؤكد دعـــم الواليات المتحدة أمن 
المنطقـــة وســـالمتها، فـــي وقـــت يمر فيـــه العالـــم بمرحلـــة اقتصادية 

وسياسية صعبة بسبب الحرب الروسية األوكرانية. 
لذا يجب أن تستثمر الدول الخليجية والعربية هذه القمة في تقديم 
مشـــروعها األمنـــي االســـتراتيجي، وأن يكون هناك تنســـيق وتشـــاور 

خليجي عربي لمواجهة مختلف التحديات.

د. خالد زايد

جو بايدن.. وإعادة ضبط هندسة العالقات األميركية العربية

في موقف تقشـــعر له األبـــدان، تابعت كغيري الفيديو المنشـــور في 
الصحـــف ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي عن أســـير فلســـطيني تم 
اإلفـــراج عنـــه بعـــد أن حكم عليـــه بالســـجن 15 عامًا! وما اقشـــعرت 
لـــه األبـــدان وأثلج صدورنـــا هنا هو انتظار خطيبة األســـير “ســـمية” 
خطيبها كل هذه السنوات الصعبة! وأقسمت أن تنتظره حتى موعد 
تحريره، حيث اســـتقبلت “ســـمية” خطيبها فور وصوله منزله بثوب 
فلســـطيني مطرز وأطلقت الحمام األبيـــض تعبيًرا عن الحرية، فيما 

نثرت األم واألقارب الزهور وتعالت الزغاريد.
الغريب في األمر أن ســـمية عقدت قرانها على ابن عمها األســـير بعد 
عامين من اعتقاله! وقد صرحت بأن خطيبها أنموذج وفخر لإلنسان 
الـــذي ضحى بعمره وهو أغلى ما يملكه ألجل حرية وكرامة شـــعبه، 
مضيفـــة أن تقديـــم الوفاء والصبر له أقل شـــيء يمكن تقديمه، كما 
أكـــدت أنهـــا وافقت على ذلك بكامل إرادتهـــا دون تردد أو إجبار من 
أحـــد، علما أنها كانت تعلم أن االنتظار ســـيكون طوياًل، لكنها وهبت 

تلك السنوات هدية له ومكافأة لصبره وثباته وعدم تخليه عنها.

ال أدري بمـــاذا أصف هذه اإلنســـانة أو المـــرأة الحديدية التي ضربت 
مثـــااًل ودرًســـا رائعـــا فـــي اإلخـــالص والحـــب الحقيقـــي والتضحية، 
وتستحق أن نرفع لها القبعة. ال شك بن الصبر على المصيبة واجب، 
أمـــا الرضا بســـوء القضاء فمســـتحب عند أكثر أهـــل العلم. قال عمر 
بـــن عبدالعزيـــز: )أما الرضـــا فمنزلة عزيزة أو منيعـــة ولكن جعل هللا 
في الصبر معوال حسنا(، وذلك ألن الرضا أمر زائد على الصبر، حيث 
يكـــون المبتلى غيـــر كاره لوقوع المصيبة راض بالقضاء ال يتألم به، 
يستوي عنده األمران البالء والعافية ليقينه بالثواب وأن الخيرة له 

ما كتبه هللا عليه.
قد يقول القارئ إن سمية ليست األولى في ذلك، ولماذا هذا التهويل 
والتمجيد لها بالذات؟ نعم.. أتفق مع ذلك، لكن من المهم جًدا الكتابة 
والتذكيـــر بهـــذه األمثلـــة والتجارب الرائعـــة لتعزيز ثقافـــة المجتمع 
للمحافظـــة علـــى القيـــم واألخـــالق واإلخـــالص والحـــب واالحترام 
والتقديـــر وغيرها من الصفات الحميدة وبغرض توصيلها وغرســـها 

في أبنائنا وبناتنا. قال تعالى “وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

درس في اإلخالص والتضحية

ن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َوَأذِّ
انطلقـــت فترة إقامة شـــعيرة الحج لعام 1443هـ/ 2022م، وقد ســـبقتها 
اســـتعدادات شـــهدتها الُمدن المقدسة في المملكة العربية السعودية من 
أعمال توسعة وإشراف وتنظيم وإدارة إلقامة الفريضة السنوية بجانب 
العمرة، ولتمكين حجاج بيت هللا الحرام وزوار مسجد الرسول )ص( من 
أداء مناســـكهم في أجواء من الروحانية والطمأنينة، وبما يتماشـــى مع 
اإلجـــراءات الصحية التي أعلنتها الســـعودية لمواجهة فيروس كورونا، 

وتوافًقا مع القرارات التي أعلنت بهذا الشأن. 
اشـــترطت المملكـــة العربيـــة الســـعودية شـــروطا صحيـــة وُعمرية ألداء 
فريضـــة الحـــج، وهـــي تســـتهدف ســـالمة الحجـــاج صحًيـــا وجســـدًيا، 
وليكونوا مقتدرين على أداء هذه الفريضة بصحة بدنية. لقد استطاعت 
الســـعودية التغلـــب على العديد من التحديات التـــي واجهتها في “إدارة 
ملـــف الحج” بما يتفق مع ما وهبها هللا من إمكانيات مادية وقدرة على 
إدارة الحج بكل جدارة واقتدار، محققة بذلك النجاح الدائم والمســـتمر 

في هذا الملف في كل عام.
المنـــاخ الروحـــي ومعماريـــة الُبنـــى التحتيـــة والخدمـــات الجليلـــة التي 
تقدمهـــا المملكـــة العربية الســـعودية عنوان إدارة “ملـــف الحج” في هذه 
البالد، فهي تقوم بتوفير السبيل لكل من أراد أن يلتحق بفوج الحجاج 
أينما كانت جغرافية إقامته، ولتحقيق أمنية الحج للجاليات اإلسالمية 
فـــي الخـــارج، فقد قامـــت الســـعودية في هذا الموســـم بتطبيـــق “الحج 
الذكـــي”، ويقوم تطبيق “الحج الذكي” بتغيير ديناميكية رحلة الحجيج 
وتخفيـــض نفقتهـــا وتحقيق هدف الفريضة المنشـــود، وبمـــا يتوافق مع 

خصوصية الحجاج الدينية.
وتنفـــق المملكة العربية الســـعودية المليارات على تنظيم الحج والُعمرة 
النبـــوي، وتقـــوم بوضـــع  وتوســـيع الحـــرم المكـــي والعنايـــة بالمســـجد 
اإلجـــراءات وتســـن القوانين الخاصة بالحج والُعمـــرة للحفاظ على أمن 
المدينتيـــن المقدســـتين ولســـالمة الحجـــاج والُمعتمريـــن، وهـــو تصرف 
ســـعودي ســـيادي على أراضيها، وقـــد أثبتت المملكة العربية الســـعودية 
على مر الســـنين أنهـــا قادرة على إدارة الحج بمـــا أوتيت من عزم وقوة 

وإمكانية.

عبدعلي الغسرة
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المجلس البحريني لأللعاب القتالية

تواصلـــت يوم أمس منافســـات النســـخة 
األولى لبطولة آســـيا للمصارعة تحت 15 
و20 فـــي يومها الثاني، والتي تقام تحت 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، والتي ينظمهـــا االتحاد البحريني 
المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون  للمصارعـــة 
واالتحـــاد  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
إشـــراف  تحـــت  للمصارعـــة  اآلســـيوي 
االتحـــاد الدولـــي للمصارعـــة، وذلـــك فـــي 
الفتـــرة 2 - 10 يوليـــو المقبـــل على صالة 

مدينة خليفة الرياضية.
العـــام  األميـــن  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة أن 
استضافة مملكة البحرين النسخة األولى 
من بطولة آسيا للمصارعة تحت 15 و20 
عاما، تجسد الرعاية الفائقة التي تحظى 
بهـــا الرياضـــة البحرينيـــة من لـــدن عاهل 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة واهتمام ومســـاندة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، في جعل مملكـــة البحرين واحة 
رياضية واجتماعية تجمع أطياف الدول 
اآلســـيوية تحـــت قبـــة واحـــدة، وأن هذه 
االســـتضافة تتماشـــى مع رؤيـــة البحرين 

االقتصادية “2030”.
إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وأوضـــح 
آل خليفـــة أن دعـــم ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة يســـهم 
فـــي إبراز القطـــاع الرياضي فـــي المملكة 
ومدى تطوره الكبير من خالل استعراض 
المنجـــزات واإلنجازات التي تحققت في 
الفتـــرة الماضيـــة عبر اســـتضافة مختلف 

البطوالت الكبرى على أرض المملكة.
وأشـــار إلـــى أن االســـتضافة ســـيكون لها 
مردود إيجابي كبير على مواصلة ازدهار 
الجانـــب  وتأكيـــد  البحرينيـــة  الرياضـــة 
التنظيمـــي فـــي المملكـــة، والـــذي ســـجل 

العديد من اإلنجازات في الفترة الماضية 
البطـــوالت  العديـــد مـــن  بعـــد اســـتضافة 
الكبرى التي حققت نجاحا بارزا، ما يؤكد 
مـــدى اإلمكانـــات العاليـــة التـــي تمتلكهـــا 
الكوادر والكفاءات البحرينية في إخراج 
جميع المحافل بأفضـــل صورة تنظيمية، 
مبينـــا حـــرص المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة علـــى تقديـــم مختلف أشـــكال 
الدعـــم لتحقيق نجاح جديـــد يضاف إلى 
سلســـلة اإلنجازات التـــي حققتها المملكة 

في الفترة الماضية.
وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
يبذلهـــا  التـــي  البـــارزة  بالجهـــود  خليفـــة 
القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  برئاســـة 
للرياضة ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  وجهـــود االتحاد 
البحريني للمصارعة برئاســـة عباده المال، 
متمنيـــا كل التوفيـــق والنجـــاح للمنتخب 
البحرينـــي فـــي هـــذه المشـــاركة المهمـــة 

وجميع الدول.

منافسات قوية واكتساح 
ياباني وهندي

األمـــس حضـــورا  منافســـات  شـــهدت 
يابانيـــا قويـــا فـــي ظـــل تقـــدم العباته 

لألدوار المتقدمة على رغم المشـــاركة 
الواســـعة مـــن مختلـــف الـــدول الــــ17، 
ويعتبـــر المســـتوى الفنـــي للمباريـــات 
متقاربـــا ومتطورا خصوصا مع وجود 
خامات جيدة تبشر بمستويات أفضل 
في مقبل الســـنوات ال ســـيما مع صغر 
أعمـــار المشـــاركين، ولعـــل مثـــل هـــذه 
البطـــوالت تمثـــل لهـــم قاعدة رئيســـة 
وأساســـية لتنمية مهاراتهم وإكسابهم 

الخبرات الالزمة والمطلوبة. 
حضـــورا  المنافســـات  شـــهدت  كمـــا 
الفتـــا لالعبـــات اليابـــان مـــع الهند في 
مختلـــف األوزان والفئـــات، إذ نجحـــن 
في اكتساح النتائج ووصولن لألدوار 
المتقدمة وســـط منافســـة من العبات 
وهـــو  وقيرغســـتان،  كازاخســـتان 
المتوقع نظرا للخبرات المتراكمة التي 
تمتلكها دولة مثل الهند واليابان على 

مستوى فئة الناشئات والشابات.

إصابة قوية وتدخل طبي سريع

تعرضـــت العبـــة منتخب قيرغســـتان 
خـــالل  قويـــة  إلصابـــة  ميرباتـــوف 
مواجهتها مع العبـــة منتخب اليابان، 
وهـــي اإلصابة التي ربمـــا لفتت أنظار 
جميـــع مـــن فـــي الصالـــة خصوصا مع 

الصرخـــات واآلالم التـــي تعرضت لها 
الالعبـــة، ومع التدخل الســـريع للجنة 
الطبية بقيادة أحمد العرادي والطاقم 
الطبـــي المجهز بمختلـــف التجهيزات، 
تم إجراء اإلســـعافات األولية واتخاذ 
مـــا يلزم من خطوات، ما خفف الكثير 
الـــذي  الموقـــف  وهـــو  الالعبـــة،  عـــن 
نـــال استحســـان مســـؤولي المنتخب 
الضيف، وأشـــادوا فيـــه، خصوصا أن 
الالعبة لم تضطر للذهاب للمستشفى 
هـــذا  وأثبـــت  المطـــاف،  نهايـــة  فـــي 
الطبيـــة  اللجنـــة  جهوزيـــة  الموقـــف 
ومختلف الطواقم الموجودة للتدخل 
الســـريع نتيجـــة الخبـــرات المتراكمـــة 
الموجـــودة  والكفـــاءات  والطاقـــات 

فيها.

تحكيم متميز وال اعتراضات

لم تســـجل فـــي منافســـات األمس أي 
حالـــة مـــن االعتـــراض علـــى التحكيم 
علـــى الرغـــم مـــن المنافســـات القويـــة 
والكبيرة بين مختلف الدول، ووســـط 
تحكيـــم جيد ووفق نظـــام معتمد من 
االتحـــاد الدولي للعبة ويتم من خالله 
مراجعة المباريات والمنافســـات التي 
قد تشهد حالة من الخطأ التحكيمي.

وخـــالل المنافســـات يتـــم اللجوء إلى 
“تقنيـــة VAR” إلعـــادة بعـــض اللقطات 
علـــى األجهـــزة الخاصـــة ومـــن خـــالل 
الشاشـــة الصغيـــرة، للتأكـــد من صحة 
يتخذهـــا  التـــي  والقـــرارات  النقـــاط 
بعـــض الحـــكام المشـــاركين، وتميزت 
المباريـــات أمـــس بالمســـتويات الفنية 
تحكيميـــة  قيـــادة  ووســـط  الجيـــدة 

متميزة من مختلف الحكام.

تنظيم رائع

علـــى مـــدى أكثـــر مـــن 3 ســـاعات في 
الـــدول  خاضـــت  الصباحيـــة  الفتـــرة 
والمنتخبـــات المشـــاركة أكثـــر من 40 
وفـــي  األولـــى  األدوار  فـــي  مواجهـــة 
وســـط  والفئـــات  األوزان  مختلـــف 
حضور الفت، واســـتمرت المنافســـات 
في الفترة المســـائية لـــألدوار النهائية 
وســـط مشـــاركة مختلفة للـــدول، وما 
الرائـــع  التنظيـــم  هـــو  االنتبـــاه  يلفـــت 
اآلن  لغايـــة  البطولـــة  شـــهدته  الـــذي 
ونال معـــه رضا واستحســـان مختلف 
فـــي  المنتخبـــات  ومســـئولي  الوفـــود 
ظل انســـيابية وسالســـة وعدم وجود 
عقبات أو مشـــكالت تواجـــه الالعبين 
والالعبـــات ســـواء فـــي وصولهـــم أو 

خروجهم لحلبات المنافسة.
وتشـــهد صالة مدينة خليفة الرياضية 
حضـــورا تنظيميـــا رائعـــا مـــن مختلف 
اللجان العاملة في البطولة في صورة 
أشبه بخلية نحل وسط حضور يطغى 

عليه العنصر الشبابي من الجنسين.

أول مشاركة عربية

ســـجل منتخـــب فتيات األردن نفســـه 
القـــارة  فـــي  عربـــي  منتخـــب  كأول 
يشـــارك في منافســـات فئـــة تحت 15 
عاما بهذه النسخة من البطولة. حيث 
يشـــارك المنتخب األردني بالالعبتين 
مايـــا قطيشـــات ومايـــا محمـــد ضمـــن 
التـــي  للفتيـــات   15 فئـــة  منافســـات 
أقيمـــت أمس، حيث قدمت الالعبتان 
مســـتويات جيدة فـــي النـــزاالت رغم 
بقيـــة  مـــن  قويـــة  منافســـة  وجـــود 

المنتخبات.

جهود كبيرة للقناة الرياضية

الرياضيـــة  البحريـــن  قنـــاة  شـــكلت 
أحـــداث  نقـــل  فـــي  فارقـــة  عالمـــة 
عبـــر  للمصارعـــة  اآلســـيوية  البطولـــة 
نقل مباشـــر مـــن أرضية صالـــة مدينة 
خليفـــة الرياضية بمشـــاركة كبيرة من 
المصوريـــن والمعديـــن والفنيين. ولم 
يقتصـــر دور القناة الرياضية على نقل 
البطولـــة، إنما شـــمل لقاءات مباشـــرة 
بعد النزاالت إضافة إلى لقاءات دائمة 
مع اللجنة المنظمة ومسؤولي االتحاد 
اآلســـيوي للمصارعـــة. وعملـــت القناة 
الرياضيـــة علـــى تأمين النقل المباشـــر 
ووضـــع المشـــاهد فـــي قلـــب الحـــدث 
عبـــر وجـــود كوكبـــة مـــن المصوريـــن 
المخصصـــة  األماكـــن  مختلـــف  فـــي 
للبطولة، إضافة إلى استوديو تحليلي 
المشـــاركين  مـــع  مباشـــرة  ولقـــاءات 
واللجـــان العاملـــة فـــي البطولة عالوة 
البحرينـــي  االتحـــاد  مســـؤولي  علـــى 

للمصارعة وغيرهم.
شـــكرها  المنظمـــة  اللجنـــة  وقدمـــت 
وتقديرها إلى قناة البحرين الرياضية 
علـــى تعاونها الدائم في نقل األحداث 
الرياضية الكبرى في مملكة البحرين، 
والذي يقام للمرة األولى، واحترافيتها 
الدائمـــة فـــي العمـــل وهـــو مـــا يؤكـــد 
القـــدرات العالية التي تمتلكها المملكة 

من كفاءات مميزة في هذا المجال.

سمو الشيخ سلمان بن محمد الشيخ سلمان بن إبراهيم سمو الشيخ خالد بن حمد 

أشاد بدعم ناصر بن حمد وخالد بن حمد

سلمان بن إبراهيم: استضافة آسيوية المصارعة تجسد رعاية الملك المعظم واهتمام ولي العهد
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أكد الرئيس الفخري لهيئة مشجعي ريال مدريد الرسمية - مملكة البحرين 
محمد العليوي أن الهيئة حققت نجاحا منقطع النظير في الترويج لمملكة 
البحريــن عالميــا بفضل الجهود الكبيرة التــي بذلت من قبل أعضاء الهيئة 
ومنتسبيها في سبيل تحقيق األهداف التي وضعتها الهيئة عند التأسيس.
جــاء ذلــك خــال ثاني حلقــات “الايــف انســتغرام” لبرنامــج “البــاد ارينا” 
الذي يعده ويقدمه الزميل علي العيناتي، والذي استضاف فيه باإلضافة 
للعليــوي، الرئيــس الفخــري لرابطــة مشــجعّي برشــلونة فــي البحرين خالد 

العجمي. وجاءت تفاصيل الحلقة كالتالي:

في البداية نود أن نعرف ما  «
الفرق بين الرابطة والهيئة؟

الحقيقـــة ال يوجـــد  فـــي  العليـــوي: 
اختالف كبير وهي مجرد مسميات 
بلـــد وآخـــر بحســـب  مختلفـــة بيـــن 
هنـــاك  يوجـــد  الداخليـــة.  أنظمتـــه 
اتحـــاد رســـمي لروابـــط نـــادي ريال 
مدريـــد في الوطن العربي وينضوي 
تحـــت مظلتـــه ما يقـــارب 29 رابطة 
وكلهـــا بمســـميات مختلفة ومعترف 
بها من قبل نادي ريال مدريد األم. 

لماذا لم يتم االعتراف رسميا  «
برابطة مشجعي برشلونة في 

البحرين على الرغم وجود شريحة 
كبيرة من المشجعين؟

العجمـــي: اجتمعنـــا برئيـــس روابـــط 
نـــادي برشـــلونة في العالـــم، وأوضح 
لنـــا ضـــرورة اســـتيفاء العديـــد مـــن 
التقـــدم  قبـــل  أوال  االشـــتراطات 
للحصـــول علـــى االعتـــراف الرســـمي 
مـــن النـــادي، ومـــن أبرزهـــا أن يكون 
هناك حسابات في مختلف تطبيقات 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
المعروفة بحيث ال يقل عدد متابعيه 
تبـــدو  وهـــي  متابـــع،   50,000 عـــن 
شـــروطا معقدة للغايـــة ومن الصعب 

استيفاؤها على المدى القصير. 

متى وكيف تأسست هيئة  «
مشجعي ريال مدريد الرسمية 

في البحرين؟

العليـــوي: فـــي العـــام 2013 أسســـنا 

مجموعة واتســـاب تضـــم مجموعة 
من مشـــجعي ريال مدريـــد، وكانت 
حينهـــا ال تضـــم ســـوى 25 شـــخصا. 
وكنا ننظم بعـــض التجمعات الودية 
لمتابعـــة مباريـــات ريـــال مدريد إلى 
أن ُطرحـــت فكـــرة أن يكـــون هنـــاك 
تجمع رسمي معلن الستقطاب أكبر 
قدر ممكن من عشـــاق ريال مدريد. 
وعندمـــا تـــم تنظيـــم هـــذا التجمـــع 
تفاجأنـــا بأن عدد الحضور قد وصل 
100 مشـــجع وهـــذا مـــا شـــجعنا  لــــ 
لتوســـيع الدائـــرة وتحويلها للصبغة 
النـــادي  مـــع  بالتواصـــل  الرســـمية 
للحصـــول على االعتراف الرســـمي، 

وقد نجحنا في ذلك العام 2016.

لم يعد نشاط رابطة برشلونة كما  «
السابق على مستوى التجمعات.. 

فما األسباب؟ 

العجمي: أصاب الجماهير الكثير من 
اإلحبـــاط بســـبب الحـــال الذي وصل 
لـــه الفريق بابتعادة عـــن األلقاب في 
السنوات األخيرة.. وهذا ما أدى إلى 
أن يخفت حماس هؤالء المشجعين 
حضـــور  يســـتهويهم  يعـــد  ولـــم 
مباريـــات  لمشـــاهدة  التجمعـــات 
برشلونة بسبب معرفتهم مسبقا بما 

ستؤول عليه نتائج الفريق.

هل تتحصل الروابط الرسمية في  «
البحرين على أي دعم مالي من 

أي جهة رسمية؟ 

العجمـــي: ال توجـــد هنـــاك أي جهة 

روابـــط  وتمويـــل  بدعـــم  تقـــوم 
األنديـــة فـــي البحرين، إنمـــا تعتمد 
الروابط نفســـها على الشـــخصيات 
التـــي ســـتنضم لهـــا والقـــادرة على 

المساهمة في الدعم.
الدعـــم  غيـــاب  بســـبب  العليـــوي: 
المـــادي من أي جهـــة فإننا أصبحنا 
نعتمد على مصادر دخل ابتكرناها 
الرســـوم  أهمهـــا  ومـــن  بأنفســـنا 
االشـــتراكات  مـــن  المتحصلـــة 
الهيئـــة،  عضويـــة  فـــي  الجديـــدة 

والتـــي يتحصل فيها المشـــتركون 
على نســـب عالية من التخفيضات 
فـــي متاجـــر كثيـــرة فـــي البحرين. 
ونفكر حاليا في إنشاء فرع لمتجر 
نـــادي ريـــال مدريـــد فـــي البحرين 
بحيث تتحصل الهيئة على نســـب 
ألفـــكار  باإلضافـــة  المبيعـــات  مـــن 

أخرى سيتم طرحها الحقا.

ما األهداف الرئيسة لهذه  «
الروابط غير التجمعات الرسمية 

والحصول على مميزات 
العضويات؟

أن  األمـــر  فـــي حقيقـــة  العليـــوي: 

الترويج لمملكـــة البحرين خارجيا 
مـــن أهم األهداف المنشـــودة التي 
حيـــث  الهيئـــة..  إدارة  وضعتهـــا 
نســـتغل حضورنـــا لمباريـــات ريال 
الســـنتياغو  ملعـــب  فـــي  مدريـــد 
أعـــالم  معنـــا  حامليـــن  بيرنابيـــو 
البحرين ومنشورات ترويجية عن 
المملكـــة)...(، وفـــي إحـــدى المرات 
المباريـــات  إحـــدى  مخـــرج  طلـــب 
أن يقـــوم المصـــور بتصويـــر علـــم 
فـــي  بـــارزا  كان  الـــذي  البحريـــن 
المدرجـــات وبعدهـــا قـــام المعلـــق 
القنـــوات  إحـــدى  فـــي  اإلســـباني 
اســـم  بذكـــر  الناقلـــة  اإلســـبانية 
البحرين أثناء تعليقه وهذا شـــرف 

كبير لنا.
كما اتفق العليوي والعجمي ســـويا 
علـــى أن مـــن أبـــرز أهـــداف هـــذه 
الروابـــط هو زيادة وعي الجماهير 
الرياضـــي  التعصـــب  نبـــذ  بمســـألة 
الذي أصبح ظاهرة سلبية منتشرة 

بين جماهير مختلف األندية. 

وبما أنه تم التطرق لظاهرة  «
التعصب الرياضي.. هل سيقبل 
العجمي )البرشلوني( بعضوية 
ريال مدريد لو تم عرضها عليه؟

العجمي: نعم وسأتشرف بذلك. 
العليـــوي: إذن ســـتصلك العضوية 

قريبا. 

كلمة أخيرة..  «

العليـــوي: نشـــكر صحيفـــة “البالد” 
على طـــرح مثل هذه الموضوعات 
الرقميـــة  منصاتهـــا  عبـــر  القيمـــة 
المطـــاف أن  نهايـــة  فـــي  ونتمنـــى 
ينضم للهيئة أكبر شـــريحة ممكنة 
فـــي  مدريـــد  ريـــال  مـــن جماهيـــر 

البحرين.
موصـــول  الشـــكر  العجمـــي: 
إلدارة الصحيفـــة علـــى طـــرح هذا 
الموضوع الشيق ونتمنى أن يعود 

برشلونة سريعا لوضعه المعتاد.

البحرين تستضيف بطولة آسيا لرفع األثقال
للمرة األولى في تاريخ اللعبة

قــرر المكتــب التنفيــذي باالتحــاد اآلســيوي لرفــع األثقال منح حق اســتضافة 
البطولــة اآلســيوية لرفــع األثقــال ألول مــرة فــي تاريــخ اللعبــة إلــى االتحــاد 
البحرينــي خطابــًا رســميا  لرفــع االثقــال، وتســلم اتحــاد االثقــال  البحرينــي 
مــن نظيــره اآلســيوي بمنــح مملكــة البحريــن حق االســتضافة، حيث ســتقام 

منافسات البطولة في الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر 2022. 

ورحب اسحاق ابراهيم اسحاق رئيس 
مجلس ادارة االتحـــاد البحريني لرفع 
االثقـــال، باســـتضافة مملكـــة البحرين 
فعاليـــات هـــذه النســـخة مـــن بطولـــة 
آسيا لرفع االثقال لسنة 2022، مؤكدًا 
أهمية الحـــدث التاريخي والذي يعزز 
من مكانة مملكة البحرين لتكون ُقبلة 

الســـتضافة البطوالت الدولية الكبرى 
بالصـــورة التي تليق بســـمعة البحرين 

احتضـــان  صعيـــد  علـــى  المتميـــزة 
األحداث الرياضية اإلقليمية والقارية 

والدولية بكل كفاءة واقتدار، وأشـــار 
اســـحاق إلـــى أن اســـتضافة الحـــدث 
توجيهـــات  تترجـــم  الكبيـــر،  القـــاري 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
البـــالد  ملـــك  آل خليفـــة  بـــن عيســـى 
المعظـــم، فـــي تعزيـــز مكانـــة المملكـــة 
على الخارطـــة الرياضية الدولية، كما 
تنســـجم مـــع دعـــم واهتمـــام صاحـــب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء، وحرص ســـموه على 
جعـــل البحرين وجهـــة مفضلة إلقامة 
الفعاليـــات الرياضية الدولية والقارية 

على أرض المملكة.

اللجنة اإلعالمية

اسحاق ابراهيم

من اللقاء المرئي
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دهاء بيريز.. وغموض بوغبا
Û  أكــد فلورنتينــو بيريــز رئيــس نــادي ريــال مدريــد اإلســباني أن

فريقــه مــا زال يضــع المهاجــم النرويجــي هاالند ضمــن خططه 
المســتقبلية علــى الرغم مــن تعاقده مؤخرا مع نادي مانشســتر 
ســيتي.. حيث كشــف بيريز أنه في ســوق االنتقاالت الصيفية 
الحالية لم يكن هاالند من ضمن خطط وأولويات إدارة النادي، 
ألن الفريــق ليــس بحاجة لخدماته حاليــا في ظل وجود وتألق 
المهاجــم الفرنســي كريــم بنزيمــا، الذي يعتقــد بيريز أنــه مازال 
قــادرا علــى قيــادة هجــوم المرينغــي لســنتين أو ثالث ســنوات 
علــى األقــل.. مبينــا أن وقــت التفكيــر بهاالنــد قد يحيــن عندما 

يبدأ بنزيما الدخول في مراحله النهائية مع الملوك!
Û  التخطيــط االســتراتيجي الســليم الذي يحبكــه بيريز هو واحد

مــن أهــم أســباب اســتمرار تفــوق وتميز نــادي ريــال مدريد عن 
بقيــة األنديــة فــي أوروبا.. فهو ال يهمه عــدد الصفقات الواجب 
إبرامهــا فــي كل ميركاتــو بقــدر مــا يعنيــه مــدى حاجــة الفريــق 
للصفقــات الجديــدة فعليــا حتــى يتمكــن مــن مواصلــة سلســلة 

النجاح المبهر الذي تحقق في السنوات االخيرة!
Û  تمكــن نــادي يوفنتــوس اإليطالــي مــن التعاقــد مــع نجــم خــط 

وســط المنتخــب الفرنســي بــول بوغبــا بالمجــان بعــد انتهــاء 
عقده مع مانشســتر يونايتد.. ليجدد يوفنتوس خداعه للمانيو 
باســترجاع بوغبــا بالمجــان بعــد أن دفعــت إدارة المانيــو 100 
مليــون يــورو مــن اجــل إعادتــه للنــادي بعــد التفريط بــه مجانا 

لصالح السيدة العجوز العام 2012!
Û  مدرب يوفنتوس اليغري يراهن على نجاح بوغبا مع يوفنتوس

ولذلــك أصــر علــى التعاقد معــه.. ولكن عليه أن يــدرك تماما أن 
بوغبا الذي ســيصل ليوفنتوس قريبا لن يكون هو نفســه الذي 
وصــل لتورينــو مســبقا بســب اختالف حجــم الدوافــع كليا بين 
الفترتيــن.. ناهيــك عــن اهتــزاز مســتواه في الســنوات األخيرة 
لــه مــع مانشســتر.. وبالتالي فإن إعادة بوغبــا لليوفي قد تكون 
سالحا ذا حدين.. أما أن يسطع نجمه مجددا أو أن يصبح عالة 

على الفريق!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

علي بن محمد يعتمد لجان بطولة آسيوية الشباب لطالئرة
تنطلق بأغسطس على مجمع صاالت عيسى بن راشد

اعتمد الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
رؤســاء وأعضــاء اللجــان العاملــة ببطولــة آســيا لمنتخبات الشــباب تحت 20 
عاما في نسختها 21 والمقرر إقامتها بمجمع صاالت عيسى بن راشد بمدينة 
عيســى الرياضية بالرفاع )صالتي اتحاد الطائرة واتحاد كرة الطاولة( خال 

الفترة من 22 حتى 29 اغسطس القادم، وبمشاركة 18 منتخب آسيوي. 

وجاء اعتماد أســـماء رؤساء اللجان 
العاملـــة للبطولـــة من خـــالل اجتماع 
مؤخـــرًا  االتحـــاد  ادارة  مجلـــس 
التحضيـــر  بهـــدف  مبكـــر  وبشـــكل 
الجيد للحدث اآلســـيوي وبما يضمن 
نجاح االســـتضافة اآلســـيوية أســـوة 
االتحـــاد  حققهـــا  التـــي  بالنجاحـــات 
فـــي الســـنوات العشـــر االخيـــرة على 

والعربـــي  الخليجـــي  المســـتوى 
واآلسيوي والعالمي.

 حيـــث يترأس اللجنة المنظمة العليا 

محمـــد  بـــن  علـــي  الشـــيخ  للبطولـــة 
آل خليفـــة وعضويـــة محمـــد أحمـــد 
الذوادي، وتضم اللجنة العليا كال من 

فراس جواد الحلواجي رئيسا للجنة 
التنفيذيـــة، وحبيـــب محمـــد عبدهللا 
الفرســـاني  حســـن  للبطولـــة،  مديـــرا 
راشـــد  الماليـــة،  اللجنـــة  رئيـــس 
جابـــر ســـيار رئيـــس لجنـــة الحـــكام، 
لجنـــة  رئيـــس  حيـــدر  محمـــد  علـــي 
رئيـــس  الزيمـــور  صـــادق  االحصـــاء، 
لجنـــة الســـكرتارية، جـــالل المختـــار 
رئيس لجنة المراســـم، محمد قاســـم 
رئيـــس اللجنة االعالميـــة، عبدالرضا 
عاشـــوري رئيس لجنة السكن، مهدي 
الجمـــري رئيـــس لجنـــة المواصـــالت، 
جعفـــر ابراهيم رئيس لجنة المالعب 
لجنـــة  رئيـــس  فتيـــل  وعبدالجليـــل 

االستقبال والمرافقين.

اتحاد كرة الطائرة

علي بن محمد

العليوي: هيئة مشجعي ريال مدريد نجحت في الترويج للبحرين عالميا
عبر برنامج “^ أرينا” عن روابط األندية العالمية في البحرين:

هيئة مشجعّي 
ريال مدريد 

تأسست بفكرة من 
“قروب واتساب”

ال نمتلك دعما 
ماديا من أي جهة 

ومصادر دخلنا 
نصنعها بأفكارنا

بسبب تدني 
مستوى برشلونة 
لم تعد الجماهير 

تتحمس للتجمعات

زيادة التوعية 
لنبذ التعصب 

الرياضي من أهم 
أهداف الروابط

العجمي: لهذه االســباب رابطة برشلونة في البحرين لم تحصل على االعتراف الرسمي بعد
علي العيناتي



tariq.albahar@albiladpress.com 18
االثنين 4 يوليو 2022 - 5 ذو الحجة 1443 - العدد 5011

عادت الممثلة 
الحسناء الجميلة 

كاميرون دياز 
من االعتزال 

وستلعب 
دور البطولة 

مع الممثل 
جيمي 

فوكس في 
فيلم أكشن 

وكوميديا 
 BACK“ بعنوان

 ”IN ACTION
لصالح شبكة 

نتفلكس 
العالمية.

tariq_albahhar

“دراما بال حدود” بألمانيا يمنح جيهان العمران “شخصية العام”
ضمـــن برامـــج االحتفاالت الســـنوية 
بذكـــرى تأســـيس “معهـــد درامـــا بـــا 
الهيئـــة  اختـــارت  الدولـــي”،  حـــدود 
برئاســـة  للمعهـــد،  الدوليـــة  اإلداريـــة 
دالل مقـــاري بـــاوش، مجموعـــة مـــن 
العربيـــة  النســـائية  الشـــخصيات 

لتكريمهّن. 
العمـــران  جيهـــان  توجـــت  فقـــد 
بأعلـــى لقب في هـــذا التكريـــم للعام 
الحالـــي، حيـــث حصلـــت علـــى لقـــب 
ادارة  مـــن  تقديـــرا  العـــام  شـــخصية 
المعهـــد لجهودهـــا النبيلة والســـامية 
فـــي المجـــال األكاديمـــي واإلنســـاني 
لمـــا حفلـــت  واالجتماعـــي، وعرفانـــا 
بـــه ســـيرتها الذاتيـــة مـــن اإلنجازات 

العربية والدولية. 
مقـــاري  دالل  ذكـــرت  جهتهـــا  مـــن 
لمعهـــد  المؤســـس  المديـــر  بـــاوش، 
درامـــا با حـــدود الدولـــي أن اختيار 
جيهـــان العمـــران مـــا هـــو اال تتويـــج 
للمـــرأة األكاديمية، المعطاء، المثابرة 

والملهمة.
جيهـــان  أن  مقـــاري  دالل  وأضافـــت 
بجـــدارة  اســـتحقت  قـــد  العمـــران 

لقـــب شـــخصية العام؛ ألنهـــا أضاءت 
الطريـــق أمـــام العديـــد من الشـــرائح 
والفئـــات، ســـواء فـــي نطـــاق التربية 
والتعليـــم، أو بين الفئات المســـتحقة 

التي استرشـــدت باإللهام من جيهان 
العمران وعطائها المستمر. 

وضمن أمســـية مميزة ومكثفة، تمت 
مراسم التكريم في البحرين مؤخرا، 

وذلك خال زيـــارة خاصة قامت بها 
دالل مقاري باوش من المانيا لتفعيل 

مراسم التكريم.
وقـــد حضر آمســـية التكريم الثقافية 
ســـعادة الســـفير ظافر أحمد العمران 
الـــذي قـــدم العديـــد مـــن المداخات 
التراثيـــة  التحـــوالت  ترصـــد  التـــي 
والتاريخيـــة فـــي البحرين من خال 
استعراض الســـيرة الذاتية للمرحوم 

المغفور له المربي أحمد العمران. 
مـــن جانبها تحدثت جيهـــان العمران 
عن شـــتى أنواع العطاء التي رافقت 
رحلتها التاريخية بين فضاء الجامعة 
والتخصـــص األكاديمـــي وفضـــاءات 

العمل اإلنساني االجتماعي. 
وعبـــرت عـــن شـــكرها لهذه ألمســـية 
التكريـــم التـــي تناغمـــت بيـــن ما هو 
ثقافـــي، تراثـــي، انســـاني، تاريخـــي، 

وأكاديمي. 
يذكـــر أن التكريـــم حمل نصـــًا مفاده 
ســـيدة اإللهام انِت، المـــرأة، الكرامة، 
األرض، روحـــك المضيئـــة، تنثر فينا 
بـــذور األمـــل والعمل والخيـــر.. دمِت 

صانعة للفرح والمستقبل.

يقيـــم مركـــز إنكـــي للفنون فـــي الفترة من 5-1 أغســـطس القادم ورشـــة 
تصنيـــع الدمـــى لألطفال ســـيقدمها الفنان أحمد جاســـم، بمركـــز الفنون، 
حيث ســـيتم في هذه الورشـــة تدريب الطفل على تنشـــيط الخيال في 
صناعة الدمى من المواد الخفيفة عبر المواد الخام وإعادة تدوير المواد 
والكرتون، وكيفية تحريكها بشكل فردي أو جماعي باإلضافة إلى كتابة 
نص بســـيط للورشـــة. هذه الورشـــة تحفز ملكات األطفال مما لديهم من 

خيال خصب في محاكاة القصص والشخصيات.
المعـــروف أن الفنـــان أحمد جاســـم يعد من أشـــهر الفنانين فـــي البحرين 
المشـــتغلين بالدمى ويمتلك خبرة واســـعة في هذا المجال واســـس في 
العام 2017 مســـرحا خاصا بالدمى أطلق عليه مســـرح الفراشـــة لتصنيع 
الدمى وعرضها، وكان باكورة هذا المســـرح عرض بعنوان” قرية صفاء” 
والذي شاهده أكثر من 1600 طفل عبر جولة فنية بين مدارس البحرين.

تتويج للمرأة األكاديمية المعطاء المثابرة والملهمة

ورشة تصنيع الدمى بمركز إنكي

أحــدث مسلســل كوميــدي اليــوم علــى “نتفلكــس” للنجــم البريطاني المحبــوب روان 
أتكينسون هو “رجل ضد نحلة” الذي يعج بدروس الحياة، وكيف يمكنك أن تحاصر 

نحلة في بيانو كبير أو أن تضعها في الميكروويف.

ويدرك أتكينســـون، مـــع كاتبه ويل ديفيز 
الكوميديـــا  أن  كيـــر،  ديفيـــد  والمخـــرج 
ليســـت تقدم لشـــغل فـــراغ أو بـــا هدف، 

ولكنها مع رسائل كثيرة.
يمكـــن أن يطلـــق على المسلســـل القصير 
 Man vs اســـم  بســـهولة   Man vs Bee
Self أو Man vs House “رجـــل يصـــارع 
أتكينســـون  يقـــدم  إذ  منـــزل”،  أو  نفســـه 
دور ”تريفـــور”، وهـــو رجـــل قـــد طـــرد من 
مشـــاجرة  بعـــد  “أســـدا”  هايبرماركـــت 
مـــع عربـــة، ومـــن مكتـــب بعـــد أن انتهـــى 
بـــه المطـــاف علـــى الجانـــب الخاســـر من 
معركـــة مـــع آلة تمزيـــق، وطلقتـــه زوجته 
وابنته تتوق إليه باســـتمرار دون جدوى. 
”تريفـــور“ ليـــس الرجـــل المفضـــل لرعاية 

منـــزل به أنظمـــة أمـــان متقدمة تعمل 
بالصوت كما نعرف جميعا عشـــاق 

“مستر بين”.
ــمــســلــســل  ــيـــل ال ــفـــاصـ ــتـ ــي الـ ــ فـ
يــعــرض حاليا  ــــذي  ال الــجــديــد 
عن  يبحث  “تريفور”،  نشاهد 
ــاع عــاقــتــه مع  طــريــقــة إلرجــ

ابنته حتى يتمكن من الذهاب معها في 
يجرب  لهذا  البحيرة،  من  بالقرب  عطلة 
العمل بوظيفة غريبة بعض الشيء علينا، 

يتولى  إذ  بــيــت“،  “جليس  وهــي 
فاخر  بــقــصــر  ــاء  االعــتــن

مليء بالتكنولوجيا 
واآلثار  واللوحات 

الثمن  الــبــاهــظــة 
وســـــــــــيـــــــــــارة 
جــــــــــــاكــــــــــــوار 
ــيــــة  ــكــ ــيــ كــــاســ
ــة، حــتــى  ــن ــمــي ث

ــة  ــحــل تـــــدخـــــل ن
ــة  ــجـ ــزعـ مـ

جدا هذا البيت وتدمر العمل السهل الذي 
المفروض أن يقوم به ويدخل معها  من 
في حرب في محاولة إلبعادها عن المنزل 
المجنونة  طرقه  بشتى  منها  والتخلص 
كما نعرفها، من خال مشاهداتنا له في 

التسعينات.
لوسي“  “جينغ  و  تـــوت“  ريــنــد  ”جــولــيــان 
البطولي  أدائهما  في  حرفيا  يتصان 
المنازل  أصحاب  بصفتهما  البشع 
ــن يــقــضــون  ــ ــذي ــ ــن ال ــيـ ــروعـ ــمـ الـ
ــم يــتــســكــعــون  عــطــاتــهــم وهــ
ــانـــب حـــمـــام الـــســـبـــاحـــة،  بـــجـ
ــذي  ــ ــل ال ــرجـ ــالـ ويـــتـــصـــلـــون بـ
ممتلكاتهم  بغباء  إليه  عهدوا 
الفنية  األعمال  مثل  الثمينة 
ــثــمــن، وكــلــب  الـــتـــي ال تـــقـــدر ب
مــطــيــع، وبــالــطــبــع يــنــتــهــي بهم 
ثورة  منزلهم في  بتدمير  المطاف 
غضب مع قاذفات اللهب 
وغيرها، لقد شعرت 
دائــمــا وأنـــا أدرك 
أفضل  أن  ــك  ذلـ
ــدي هــو  ــيــ ــومــ كــ
”أتـــكـــيـــنـــســـون“ 
“مـــســـتـــر  وأن 

المقام  في  كانا  إنجلش“  “جوني  و  بين” 
الــديــمــوغــرافــيــة  اهــتــمــام  مــوضــع  األول 
أن  ينبغي  ــان  كـ مــا  الــخــافــتــة،  الــمــربــحــة 
المحبوب  عمله  اســتــمــراريــة  هــو  أقـــدره 
الذي مازال يعرف كيف يضحكننا عندما 
وهو  أو  مرتفعة،  أماكن  في  عالقا  يكون 
يفكر في كيف أن يتخلص من هذا النحل 
الذي يهدده مثل المسلسل الذي نتحدث 

عنه.
خمـــس  السلســـلة  هـــذه  ســـأعطي  كنـــت 
نجـــوم مـــن خمســـة لـــوال أن مثـــا النحلة 
غيـــر موصوفة بشـــكل يرثى لـــه، وما هو 
دافعهـــا؟ هـــل علينا أن نأخـــذ على محمل 
الجـــد االدعاء الضمني بـــأن ذكور النحل، 
التـــي طـــردت من خايـــا النحل، مشـــردة 
وبا أصدقاء، وبالتالي فإن هذا الشخص 
إذا  مـــأوى وشـــركة؟  عـــن  يبحـــث فقـــط 
كان األمـــر كذلك، فلماذا يعـــذب تريفور؟ 
التفسير الوحيد المنطقي هو أنه غاضب 
من النقص المستمر في تمثيل النحل في 
الترفيـــه، لعـــب الفنـــان “جيري ســـينفيلد” 
دور الحشرة في فيلم Bee Movie، وكان 
سيمبســـون  لعائلـــة   Bumblebee Man
متحـــورا بشـــريا أعـــاد تحريـــر النحل إلى 
عقـــود إلى الـــوراء، ال يمكنك أن تكون ما 

ال يمكنك رؤيته، خاصة إذا كنت نحلة.
 Man vs. Bee يتكون المسلســـل القصير
مـــن 9 حلقات، بمشـــاركة: جينج لوســـي، 
وكلودي باكلي، وتوم باســـدن، وجوليان 
تـــوت، وجريـــج ماكهيـــو، وإنديـــا  راينـــد 

فاولر، وهو تأليف وإخراج ديفيد كير.
يذكر أن عودة أتكينســـون إلى الكوميديا 
تأتي بعـــد تعهده العـــام 2012 بعدم لعب 
دور “مســـتر بين” مرة أخرى، بعدما حقق 
بفضله شهرة عالمية كبرى، على مدار 17 
عاما من تجســـيدها بين العامين 1990 و 

.2007
وتحدث النجم ”روان أتكينســـون“ لموقع 
CBR: “بغـــض النظـــر عن كل شـــيء، أجد 
العمل حالًيا أمـــًرا مرهًقا فقدرتي البدنية 

بدأت باالنخفاض، وثقل المسؤولية ليس 
لطيًفا، وأعتقد أن شخًصا كبيًرا في السن 
مثلـــي يصبـــح حزيًنـــا قليًا“. وفـــي حوار 
مـــع صحيفـــة التايمـــز اآليرلندية، شـــارك 
نجم الكوميديا بعض وجهات النظر لديه 
حول مجال الكوميديـــا، وأوضح المغزى 
مـــن وراء مقولة “لكل نكتـــة ضحية”، كما 
انتقد ثقافـــة اإللغاء في الكوميديا، وهي 
شـــكل حديث من أشـــكال النبـــذ يتم فيه 
إقصاء شخص ما من الدوائر االجتماعية 
اإلنجليـــزي  النجـــم  وشـــارك  المهنيـــة،  أو 
وجهة نظره حول هذا الموضوع، مشـــيًرا 
إلـــى أن الكوميدييـــن يجـــب أن يكونـــوا 
قادريـــن علـــى إلقـــاء النـــكات حـــول “أي 

شيء على اإلطاق“.

في “رجل ضد نحلة” النجم روان أتكينسون يعود مع “نتفلكس” لعشاقه

تصدر فيلم “إلفيس” الذي يتناول سيرة ملك موسيقى الروك أند رول 
األول  األسبوع  الشمالية في  أميركا  التذاكر في  بريسلي شباك  إلفيس 

ما  على  مافريك”،  غن:  “تــوب  مع  بالتساوي  عرضه  بدء  على 
حسب  المتخصصة،  ريليشنز”  “إكزبيتر  شــركــة  ــادت  أفـ

وكالة الصحافة الفرنسية.
لورمان  باز  األسترالي  أخرجه  الــذي  الفيلم  وحقق 
متوسط  ضــعــف  نــحــو  وهـــو  دوالر،  مــلــيــون   30.5

إيرادات أفام السير الذاتية الموسيقية السابقة، 
شركة  من  غــروس  ديفيد  الخبير  بحسب 

“فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش”.
وحظيت تتمة “توب غن” الذي حقق نجاًحا 

واسًعا قبل 36 عاًما، باستحسان النقاد. 

ميتشل  “مافريك”  بيت  الطيار  دور  كروز  توم  يؤدي  ومرة جديدة، 
الذي يصبح في العمل الجديد نقيًبا مهّمته قصف منشأة تخصيب 

يورانيوم تابعة لدولة معادية.
“جوراسيك  فيلم  نصيب  من  الثالث  المركز  وجــاء 
وورلـــد دومــيــنــيــون”، وهــو الــجــزء الــســادس من 
سلسلة األفام عن عالم الديناصورات، محقًقا 

إيرادات بـ 26.4 مليون دوالر. 
وحل في المركز الرابع “ذي باك فون”، وهو 
فيلم رعب يؤدي فيه األميركي إيثان 
األسبوع  في  سفاح،  قاتل  دور  هــوك 
 23.4 محقًقا  عرضه  بدء  على  األول 

مليون دوالر كإيرادات.

بورصة األفالم السينمائية هذا األسبوع.. الفيلم الغنائي “إلفيس” في الصدارة

طارق البحار
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أكــد رئيســا مجلســي الشــورى والنــواب أن ما حققته الســلطة التشــريعية من إنجــازات خالل الفصل 
التشريعي الخامس، يعد ثمرة للدعم الالمحدود الذي حظيت به من لدن عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن خالل التعاون والمتابعة التي قدمتها الحكومة برئاسة 
ولــي العهــد رئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، مثمنين 
في ذات الســياق الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلســي الشــورى والنواب ومســاعيهم المخلصة 

لخدمة الوطن والمواطنين.

جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال رئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح 
)األحـــد(،  أمـــس  بمكتبـــه صبـــاح 
رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
زينـــل، إذ بينـــا أهميـــة اســـتمرار 
فـــي  الديمقراطيـــة  المســـيرة 
مملكـــة البحريـــن، والعمـــل علـــى 
تطويرهـــا بمـــا يواكـــب تطلعـــات 
القيادة الحكيمة وشـــعب مملكة 
البحرين الكريم، مستعرضين ما 

تم إنجازه بشـــأن مبنى المجلس 
إلـــى  الوطنـــي الجديـــد، إضافـــة 
بحث الترتيبات واالســـتعدادات 
الفصـــل  باســـتقبال  الخاصـــة 
تـــم  حيـــث  المقبـــل،  التشـــريعي 
العامتيـــن  األمانتيـــن  توجيـــه 
والنـــواب  الشـــورى  لمجلســـي 
للتعـــاون بشـــأن ذلك، وفـــي هذا 
اإلطار تم تأكيـــد أهمية التكامل 
بين األمانتين العامتين لمجلسي 

الشـــورى والنـــواب فيمـــا يتعلـــق 
بالهياكل اإلدارية والمالية، والتي 
تـــم الوصـــول فيهـــا إلـــى مراحل 
متقدمـــة من التوافق على جميع 

التفاصيل المعنية بذلك.
وبين رئيســـا مجلســـي الشـــورى 
مواصلـــة  ضـــرورة  والنـــواب 
التعـــاون القائم بين المجلســـين، 
بمـــا يعـــزز العمـــل نحـــو تحقيـــق 
ومتابعـــة  المشـــتركة،  األهـــداف 

عمل الســـلطة التشـــريعية خالل 
الفتـــرة المقبلـــة، خصوًصـــا فيمـــا 

الدبلوماســـية  بتفعيـــل  يتعلـــق 
وفـــود  ومشـــاركة  البرلمانيـــة، 

السلطة التشريعية في المحافل 
اإلقليمية والدولية.

القضيبية - مجلس الشورى

اإلنجازات التشريعية ثمرة لدعم جاللة الملك المعظم
أكدا أهمية استمرار المسيرة الديمقراطية والعمل على تطويرها... رئيسا الشورى والنواب:

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
راشـــد بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
حـــرص المحافظـــة علـــى متابعة 
ســـير تنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج 
التـــي تســـهم فـــي الحفـــاظ على 
األمـــن والنظـــام العام بالتنســـيق 
مـــع مديريـــة شـــرطة  والتعـــاون 
ورصـــد  العاصمـــة،  محافظـــة 
واقتراحـــات  شـــكاوى  ومتابعـــة 
األهالـــي والعمل علـــى معالجتها، 
بما يسهم في حماية المكتسبات، 
ويتـــواءم مـــع األهـــداف الرامية 
آمنـــة  حيـــاة  توفيـــر  لضمـــان 
المواطنيـــن  لكافـــة  ومطمئنـــة 

والمقيمين.
إلـــى  زيارتـــه  أثنـــاء  ذلـــك  جـــاء 
محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة 
اســـتقباله  فـــي  وكان  العاصمـــة، 
العميـــد  المديريـــة  عـــام  مديـــر 
إبراهيـــم ســـيف النجـــران، وعدد 
األمنيـــة،  المراكـــز  رؤســـاء  مـــن 
وبحث أوجه التعاون والتنســـيق 
لضمـــان الوصول إلـــى كل الرؤى 

واألفـــكار التـــي تضمـــن تحقيـــق 
لخدمـــة  المرجـــوة  األهـــداف 
أهالـــي العاصمـــة، كما اســـتعرض 
المديريـــة  وبرامـــج  خطـــط 
الهادفة لدعم االســـتقرار واألمن، 
مشـــيًدا بالـــدور الفاعـــل لمختلف 
اإلدارات واألجهـــزة األمنيـــة في 
الحفاظ على األمن العام والسلم 

المجتمعي.

عـــام  مديـــر  أعـــرب  مـــن جهتـــه، 
محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة 
العاصمة عن بالغ تقديره للجهود 
التي يبذلها محافظ العاصمة في 
سبيل تعزيز التنســـيق والتعاون 
ينعكـــس  والـــذي  المديريـــة،  مـــع 
الهـــدف  علـــى  إيجاًبـــا  بـــدوره 
المشترك في الحفاظ على األمن 

والنظام العام.

بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الشرطة

رصد شكاوى واقتراحات أهالي العاصمة
المنامة - إدارة المركز البحريني للحراك الدولي

المركـــز  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
عـــادل  الدولـــي  للحـــراك  البحرينـــي 
المطـــوع إن جهـــات حكوميـــة وفـــي 
مقدمتها وزارة األشغال تحرص على 
التعـــاون مـــع المركـــز وذلـــك لالطالع 
على المشروعات قيد اإلنشاء ومدى 
وســـهولة  اإلعاقـــة  لـــذوي  مالءمتهـــا 
الســـيارات  مواقـــف  مـــن  تنقالتهـــم 
المخصصـــة إلى المداخـــل والمخارج 
والمرافـــق المختلفـــة، الفًتـــا إلـــى أن 
المركز يقدم هذه االستشـــارات ألكثر 

من 40 عاًما. 
وذكـــر المطـــوع أنـــه زار بدعـــوة مـــن 
وزارة األشـــغال وبمعيـــة الســـكرتيرة 
التنفيذيـــة بالحـــراك الدولـــي زهـــراء 
المعتـــوق ورئيس قســـم اإلنشـــاءات 
الحديقـــة  ســـرور،  باســـم  باألشـــغال 

المائية وهي في طور اإلنشاء.
وأضـــاف أنـــه تـــم تخصيـــص مرافـــق 
اإلعاقـــة،  لـــذوي  مهيئـــة  ومســـاحات 
مثمًنـــا دور مديـــر إدارة المشـــروعات 
بالـــوزارة يوســـف حجـــي، واالهتمام 
الدولـــي  الحـــراك  مالحظـــات  بـــكل 

قبـــل  الواقـــع  أرض  علـــى  وتطبيقهـــا 
افتتاح المشروعات؛ لتكون بالصورة 

المطلوبة والتي تتناسب مع تطلعات 
ذوي اإلعاقة وأسرهم.

بدعوة من “األشغال” وتفعيًل للتعاون مع الجهات الحكومية

لع على جهوزية “المائية” الستقبال ذوي اإلعاقة “الحراك الدولي” يطَّ

المنامة - معهد اإلدارة العامة

أّكد مدير إدارة االستشارات 
والبحوث فـــي معهد اإلدارة 
العامة )بيبا( محمد الســـّباع، 
البحـــوث  تســـخير  أهميـــة 
العلميـــة اإلداريـــة والمهارات 
التـــي يتمتـــع بهـــا الباحثـــون 
صناعـــة  فـــي  والمهتمـــون 
ترتقـــي  عامـــة  سياســـات 
بالقطاعيـــن العـــام والخاص. 
جـــاء ذلـــك بمناســـبة إطالق 
جديـــدة  توجهـــات  المعهـــد 
ترتكز على توظيف البحوث 
القائمـــة مـــن أجـــل الخـــروج 
استشـــرافية  بسياســـات 
تهـــدف إلى جعـــل القطاعات 
الحيويـــة قطاعات منافســـة 
وُتلّبـــي  بـــاألداء  ترتقـــي 
االحتياجـــات الواقعيـــة فـــي 

مملكة البحرين.
هـــذه  أّن  الســـّباع  وأوضـــح 
إلـــى  ترمـــي  التوجهـــات 
البحـــوث،  بمجـــال  الصعـــود 
عبـــر مجموعـــة مـــن الـــورش 
التـــي  والبرامـــج  التعليميـــة 
تهدف إلى تسخير إمكانيات 
والمهتميـــن  األكاديمييـــن 
وتطوير مهاراتهم وتزويدهم 
بآليات تمكنهـــم من الخروج 
بملخصات بحثيـــة لبحوثهم 
ومقـــاالت قابلـــة للنشـــر فـــي 
واإلصـــدارات  المجـــالت 
العلمية واإلدارية، بما يسهم 

فـــي توظيفها الحًقا للخروج 
ترتقـــي  عامـــة  بسياســـات 
بمســـتوى الخدمات المقدمة 
العـــام  بالقطاعيـــن  وترتقـــي 

والخاص.
وأضـــاف الســـّباع أن المعهـــد 
ُممثـــاًل بـــإدارة االستشـــارات 
والبحوث يسعى إلى تكثيف 
الجهـــود  تشـــبيك  عمليـــة 
ومختلـــف  المعهـــد  بيـــن  مـــا 
والمؤسســـات  الجامعـــات 
الدعـــم  وتقديـــم  واألفـــراد، 
والباحثيـــن  لألكاديمييـــن 
والمهتميـــن بالعلوم اإلدارية، 
بهـــدف تطويـــر مخرجاتهـــم 
البحثيـــة التـــي تســـاهم فـــي 
إداريـــة  سياســـات  صناعـــة 
مملكـــة  توّجهـــات  تواكـــب 
الرؤيـــة  وُتحاكـــي  البحريـــن 

االقتصادية 2030.

“بيبا” يطلق توجهات بحثية جديدة تهدف 
إلى االرتقاء بصناعة السياسات العامة حملة توعوية في جميع المحافظات ضد المخدرات

بقر وبط وِجمال بحظيرة وسط مجمع سكني بأبوصيبع

بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحتها

الكوهجي لـ“^”: غير مرخصة ونطالب بإزالتها

العامـــة  بـــاإلدارة  الجنائـــي  اإلعـــالم  نظمـــت شـــعبة 
بمناســـبة  فعاليتيـــن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
االحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي 
يأتي هذا العام تحت شـــعار )شـــارك بالحقائق حول 
المخـــدرات(، حيـــث نظمـــت اإلدارة حملـــة توعويـــة 
شـــملت جميع محافظات المملكة، كما نظمت فعالية 
العامـــة  اإلدارة  لمنتســـبي  بالـــدم  بالتبـــرع  صحيـــة 

بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي.

وبهذه المناســـبة، أكد رئيس شـــعبة اإلعالم الجنائي 
الرائـــد حمد المهيزع أن الحملـــة التوعوية تأتي في 
إطار تعزيز الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتماء الوطني 
بهدف نشـــر الثقافـــة التوعوية ضد المـــواد المخدرة 
وحمايـــة المجتمـــع مـــن أخطارهـــا، كما أشـــار إلى أن 
فعاليـــة التبـــرع بالـــدم تأتي فـــي إطار أهميـــة تعزيز 
المســـؤولية والشـــراكة االجتماعية، ونشـــر التوعية 
الصحيـــة وثقافـــة التبـــرع بالـــدم فـــي المجتمـــع وما 

لهـــا من فوائـــد كثيرة على المتبرع نفســـه والمريض 
المحتـــاج للـــدم، فضاًل عـــن تعزيـــز روح التطوع في 
خدمـــة المجتمـــع الـــذي ننتمي إليه، وهو ما يســـاهم 

في تعزيز القيم االجتماعية.
وأعرب رئيس شعبة اإلعالم الجنائي باإلدارة العامة 
للمباحـــث عـــن شـــكره للمســـؤولين في المستشـــفى 
الملك حمد الجامعي وكل من شـــارك في هذا العمل 

اإلنساني االجتماعي.

طالـــب رئيس مجلس بلدي الشـــمالية 
أحمـــد الكوهجـــي بأخـــذ اإلجـــراءات 
القانونية الالزمة حيال إحدى حظائر 
المواشـــي الُمخالفـــة والتـــي تتوســـط 
مجمع 473 السكني بقرية أبو صيبع.

لــــ  تصريـــح  فـــي  الكوهجـــي  وقـــال 
“البـــالد”: “إنه بنـــاء على الزيـــارة التي 
تمـــت فـــي تاريـــخ 19 ينايـــر الماضي، 
المعنيـــة  الجهـــات  ممثلـــي  وبحضـــور 
مناطـــق  وعـــدة  والزرائـــب  للحضائـــر 
متفرقة في الدائرة الخامســـة ولكثرة 
شـــكاوى المواطنين، فلقد تم الوقوف 
علـــى عدد مـــن المخالفات بهـــا، والتي 

تستلزم المخالفة واإلزالة”.

المذكـــور  بالحظيـــرة  “ُتحـــرق  وتابـــع: 
الحيوانـــات  وتربـــى  المخلفـــات، 
الُمختلفـــة، وهناك شـــكاوى إثر صدور 
األصـــوات المزعجـــة منهـــا، والروائـــح 

الكريهـــة، وكذلك الدخـــان جراء حرق 
المخلفـــات ممـــا ســـبب ضـــررًا كبيـــرًا 
للقاطنيـــن؛ كون بعـــض األهالي يعاني 
أطفالهم من ) الربو ( وهذا أمر يشـــكل 

خطرًا على حياتهم”.
وبيـــن: لقد تـــم إصدار خطـــاب عاجل 
المختصـــة  المعنيـــة  الجهـــات  لجميـــع 
والتجـــارة؛  الصناعـــة  وزارة  منهـــا 
للتأكـــد من صحـــة ترخيـــص المزرعة، 
الثـــروة الحيوانيـــة؛ للتحقق من تربية 
الحيوانـــات وإيجـــاد بديـــل آخـــر مثل 
)مســـالخ الهملة(، وكذلك بقية الجهات 
وزارة  الصحـــة،  كـــوزارة  األخـــرى 

الداخلية.
وأردف الكوهجـــي: “علـــى الرغـــم من 
كثرة شـــكاوى ومناشدات المواطنين، 
قبـــل  مـــن  المســـتمرة  والمخاطبـــات 
المجلـــس البلـــدي، ال يـــزال الوضع كما 

هو عليه”. 

المنامة - وزارة الداخلية

رئيس مجلس الشورى ُمستقِبًل رئيسة مجلس النواب 

محمد السّباع 

إبراهيم النهام
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وقعـــت شـــركة كونتيننتال شـــراكة مع شـــركة يوســـف 
خليل المؤيد وأوالده لتكون الموزع الرســـمي إلطارات 
كونتيننتـــال فـــي مملكـــة البحريـــن. تـــم عقـــد الشـــراكة 
هذا في المكتب الرئيس لشـــركة يوســـف خليل المؤيد 
وأوالده فـــي المنامة مـــن قبل كاريل كوتشـــيرا، المدير 
العـــام لشـــركة كونتيننتـــال الشـــرق األوســـط، ورئيـــس 
مجلـــس إدارة مجموعـــة لـــدى شـــركة يوســـف خليـــل 
المؤيـــد وأوالده فـــاروق المؤيـــد، بحضـــور نائب رئيس 
البعثـــة للســـفارة األلمانية في البحريـــن فيرنر جروهي. 
تأتـــي االتفاقيـــة بيـــن الشـــركتين فـــي أعقـــاب سلســـلة 
مـــن التطـــورات التـــي شـــهدت قيـــام الشـــركة المصنعة 
لإلطـــارات األلمانيـــة بتعزيـــز دعمها للعمـــاء في جميع 

أنحاء البحرين بشكل كبير.
وتعليًقـــا علـــى االتفاقيـــة، قـــال المديـــر العـــام لشـــركة 
كونتيننتال الشـــرق األوســـط كاريل كوســـيرا “يســـعدنا 
توقيـــع هذه االتفاقية مع شـــركة يوســـف خليل المؤيد 
وأوالده لتصبح شريًكا رئيسا لنا. ستساعد هذه الشراكة 
على االســـتمرار في توفير إطارات متميزة للعماء في 
جميع أنحاء الباد. أنا واثق من أننا سنحقق نجاًحا مًعا 

في البحرين”.
خليـــل  يوســـف  شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المؤيـــد وأوالده فـــاروق المؤيـــد “بصفتنـــا واحـــدة مـــن 
أكبـــر الشـــركات العائلية فـــي البحرين، نحـــن فخورون 
باالنضمـــام إلى عائلـــة كونتيننتال والمســـاهمة في نمو 
العامـــة التجارية في المملكة خال الســـنوات المقبلة. 
إن تاريخنـــا العريـــق وجذورنـــا العميقـــة فـــي البحريـــن 
تجعلنـــا شـــريًكا مثالًيـــا، ونتطلـــع إلى عاقـــة مثمرة من 

منظور على مدى السنين المقبلة”.

لمســـتقبل  “الخليـــج  احتفلـــت مجموعـــة 
األعمـــال” بمرور 20 عامـــا على انطاقتها 
فـــي البحريـــن وتوســـعها الحقـــا لتشـــمل 
أعمالهـــا اإلمارات  والســـعودية و الكويت 
وُعمـــان، وإضافـــة الكثيـــر إلـــى األنشـــطة 
وخدمـــات  االستشـــارات،  مثـــل  إليهـــا 
تقنيـــة المعلومات واالتصـــاالت، وتنظيم 
والتدريـــب  والمؤتمـــرات،  المعـــارض 
والرئيـــس  المؤســـس  وقـــال  والتطويـــر. 
هللا  عطيـــة  أحمـــد  للشـــركة  التنفيـــذي 
الحجيـــري “لقـــد واكبـــت انطاقتنـــا فـــي 
النهضـــة   2002 العـــام  البحريـــن  مملكـــة 
الحديثـــة للمملكـــة وما شـــهدته من بوادر 
األعمـــال  فـــي  ونمـــو  اقتصـــادي  انفتـــاح 
التجاريـــة، وفي كل مرحلة مـــن المراحل 
كنا نتطور وننمو ونتوسع في مشروعاتنا 
وكوادرنا وأنشـــطتنا”. وأضاف الحجيري 
“نريـــد من خال احتفالنـــا بمرور 20 عاما 
علـــى انطاقتنـــا أن نقـــدم نموذجـــا عـــن 

شـــركة ناجحـــة تأسســـت فـــي البحريـــن 
مختلـــف  فـــي  التوســـع  مـــن  وتمكنـــت 
دول الخليـــج العربـــي وتجـــاوز الصعـــاب 
والتحديـــات، ونحن على أتم االســـتعداد 

المتراكمـــة  لمشـــاركة تجاربنـــا وخبراتنـــا 
مـــع الجيـــل الجديـــد مـــن رواد األعمـــال 
المؤسســـات  وأصحـــاب  البحرينييـــن 
الصغيرة والمتوســـطة، ومساعدتهم على 
تنميـــة أعمالهم داخل وخـــارج البحرين”. 
وأوضـــح أنـــه منـــذ البدايـــة قـــرر تســـمية 
لألعمـــال”  الخليـــج  “مســـتقبل  مجموعـــة 
إدراكا منـــه ألهميـــة تبنـــي نمـــوذج عمـــل 
متطـــور يلبـــي متطلبـــات ســـوق األعمـــال 
الحالية والمســـتقبلية، إضافـــة إلى العمل 
على مســـتوى الخليج العربي ككل تطلعا 
إلى دخـــول األســـواق الخليجيـــة وزيادة 
حصة الشـــركات البحرينيـــة فيها، وصوال 
لبنـــاء شـــبكة تحالفـــات تجاريـــة نشـــطة 
مـــع عدد من أكبر الشـــركات فـــي المنطقة 
للجهـــات  شـــكره  عـــن  وأعـــرب  والعالـــم. 
الحكوميـــة الداعمة فـــي مملكة البحرين، 
وللشـــركاء في القطاع الخاص، مثمًنا في 

الوقت ذاته جهود كوادر المجموعة.

الشركة المصنعة لإلطارات األلمانية تعزز دعمها للعمالء بالبحرين

الحجيري: نقدم نموذًجا لشركة ناجحة تأسست بالبحرين وتوسعت خليجيًّا

“يوسف المؤيد وأوالده” و“كونتيننتال” توقعان اتفاقية شراكة

“الخليج لمستقبل األعمال” تحتفل بمرور 20 عاًما النطالقتها

األســـبوع  الخليـــج،  طيـــران  رحبـــت 
الماضي بالدفعـــة األولى من موظفيها 
المشـــاركين في برنامج تطوير القيادة 
“الـــرواد”؛ حيـــث يهـــدف البرنامج إلى 
بناء قادة المستقبل من خال ترسيخ 

ثقافة التدريب والتطوير بالناقلة.
إلـــى  أيًضـــا  يهـــدف  الـــذي  البرنامـــج 
تعزيـــز المرونـــة والقدرة علـــى التكيف 
لقـــادة المســـتقبل في طيـــران الخليج 
مـــن خال إعـــداد وتمكيـــن الموظفين 
بالناقلـــة  البحرينييـــن  اإلدارييـــن 
وللمســـتوى  للمســـتقبل  إلعدادهـــم 
التالـــي مـــن أدائهـــم القيادي، سيشـــمل 
سلســـلة من ورش العمل المتخصصة، 
وطـــرح  التحفيزيـــة،  والجلســـات 
الموضوعـــات ذات العاقـــة بمتغيرات 
التدريبيـــة  العمـــل  وورش  الســـوق، 

التفاعلية.
وقـــال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
لطيران الخليج القبطـــان وليد العلوي 
“يســـعدنا أن يشـــارك 40 بحرينًيـــا في 
هـــذا البرنامـــج، مـــع انضمـــام الدفعـــة 
األولـــى المكونـــة مـــن 20 موظًفـــا إلى 
البرنامـــج قريًبـــا. هـــذه ليســـت ســـوى 
البدايـــة، حيث ســـنقوم أيًضـــا بإطاق 
التدريبيـــة  المبـــادرات  مـــن  المزيـــد 
لضمان حصول جميع موظفي طيران 
الخليج على الفرصة لتطوير قدراتهم 
لدعم األهداف والقيم االســـتراتيجية 
للناقلـــة الوطنية. أتمنى لـــكل كفاءاتنا 
من المشـــاركين بالبرنامج كل التوفيق 
في تطوير مهاراتهم واستخدام نتائج 
هذا البرنامج في المســـاهمة في رحلة 

نجاح الناقلة”.

طيران الخليج تستثمر في قادة 
المستقبل عبر برنامج “الرواد”

ضمن النسخة 14 من مسابقة إنجاز البحرين السنوية لرواد األعمال الشباب

“الوطني” يرعى جائزة التميز في الحوكمة البيئية واالجتماعية و“الشركات”
كشـــف بنـــك البحريـــن الوطنـــي عـــن 
14 مـــن المســـابقة  للنســـخة  رعايتـــه 
الشـــباب،  األعمـــال  لـــرواد  الســـنوية 
 29 و   28 بتاريخـــّي  أقيمـــت  والتـــي 
ويندهـــام  فنـــدق  فـــي   2022 يونيـــو 
جراند المنامة، حيث شهدت الفعالية 
حضـــور أكثـــر من 200 طالـــب من 15 
مدرســـة ثانويـــة و10 جامعـــات مـــن 
البحريـــن.  مملكـــة  أنحـــاء  مختلـــف 
وعلـــى مـــدار يوميـــن، تم اســـتعراض 
نتائـــج التصميم والعمـــل الجاد لطلبة 
إنجـــاز البحريـــن وذلـــك بهـــدف دعـــم 
لـــدى  ريـــادة األعمـــال  وتحفيـــز روح 

الشباب البحريني.
وقـــد قامت دينا كوهـــري، قائد فريق 
مراجعـــة ائتمـــان األعمـــال التجاريـــة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والشـــركات 
وعضـــو لجنـــة اإلســـتدامة فـــي بنـــك 
البحريـــن الوطني بمنح “مســـؤوليتنا 
الحديثـــة”  المعـــارف  مدرســـة  مـــن 
“جائـــزة التميـــز في الحوكمـــة البيئية 
الشـــركات  وحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
)ESG(”. كما أســـتضاف أعضاء لجنة 
االســـتدامة في البنك جلسة توعوية 
حول الحوكمة البيئيـــة واالجتماعية 
وحوكمة الشركات )ESG( مع التركيز 
علـــى كيفية دمج أفضل الممارســـات 
وكانـــت  التجاريـــة.  العمليـــات  عبـــر 

اللجنـــة ذاتها جزًءا مـــن لجنة تحكيم 
بتقييـــم  قامـــت  والتـــي  المســـابقة، 
طلبـــات الطاب ضمن إطار متطلبات 

الجائزة المذكورة.
دانـــة  صرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
للمـــوارد  تنفيـــذي  رئيـــس  بوحجـــي 
البشـــرية واالســـتدامة فـــي مجموعة 
بنـــك البحرين الوطنـــي بقولها: “نحن 
فخورون بشراكتنا مع مؤسسة إنجاز 
البحرين فـــي مســـابقة رواد األعمال، 
حيث تأتـــي هذه الخطوة لتؤكد على 
وقـــدرات  بمواهـــب  الراســـخ  إيماننـــا 
نتطلـــع  ونحـــن  البحرينـــي.  الشـــباب 
لتوسيع نطاق القيمة المضافة لبعض 
المتســـابقين عن طريق عقد شراكات 

طويلـــة األجـــل تصـــب لصالـــح دعـــم 
مشاريعهم المستقبلية”. 

وأضافـــت قائلة “تمكـــن بنك البحرين 
نظـــًرا  القطـــاع  مـــن تصـــدر  الوطنـــي 
لتمتعه بخبرة واســـعة في مجال أطر 
نجـــاح ممارســـات الحوكمـــة البيئيـــة 
الشـــركات  وحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
)ESG(. وخـــال هـــذا الحـــدث، قمنـــا 
بمشـــاركة رحلتنا نحو االســـتدامة مع 
الجيـــل القادم مـــن المتخصصين في 
هـــذا المجـــال. ونحن نتطلع لتوســـيع 
نطاق هذه المعرفة للشـــباب البحرين 
وتشـــجيعهم علـــى تبنـــي ممارســـات 
تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشـــركات )ESG( وتضمينها 

عنـــد  المســـتقبلية  مشـــاريعهم  فـــي 
دخولهـــم ســـوق العمل مما من شـــأنه 
أن ُيمهـــد الطريق نحو إرســـاء معايير 

جديدة للقطاع”.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت ســـمو الشـــيخة 
حصـــة بنـــت خليفـــة آل خليفة رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين 
“نود أن نشـــكر بنـــك البحرين الوطني 
على مشـــاركتهم فـــي هذه المســـابقة 
وعلـــى تطوعهـــم لتخصيـــص الوقـــت 
والمـــوارد الازمـــة لتنفيـــذ مبـــادرات 
إنجـــاز البحريـــن. لطالمـــا كان البنـــك 
داعًمـــا حيوًيا، مما مكننـــا من تحقيق 
مهمتنـــا المتمثلة في إعـــداد المواهب 
وتزويدهـــم  البحريـــن  فـــي  الشـــابة 
الضروريـــة  والقـــدرات  بالمهـــارات 

لدخول سوق العمل”.
ويأتـــي دعـــم بنـــك البحريـــن الوطني 
البحريـــن  إنجـــاز  مؤسســـة  لمســـابقة 
لرواد األعمال الشباب في نسختها 14 
ليؤكـــد على التزامه بدعـــم المبادرات 
المحليـــة التـــي تعمـــل كمحفـــز للنمـــو 
عجلـــة  بدفـــع  وتســـاهم  االقتصـــادي 
التنمية فـــي الباد، عاوة على قيادة 
البيئيـــة  الحوكمـــة  تقاريـــر  مبـــادرات 
الشـــركات  وحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
)ESG( التي تخلق بدورها فرًصا لنمو 

وازدهار أفراد والمجتمعات.

الشـــيخ  بـــن  محمـــد  الوجيـــه  قـــام 
اســـحاق العباســـي، بناًء على دعوة 
من مركـــز العنايـــة بمتازمـــة داون 
التابع للجمعية البحرينية لمتازمة 
داون، بزيارة مركز العناية بمتازمة 
داون ، وكان في اســـتقباله األستاذ 
أحمـــد العلي مدير المركز وعدد من 
علـــى  للتعـــرف  وذلـــك  الموظفيـــن. 
المركـــز  يقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
متازمـــة  فئـــة  مـــن  للمســـتفيدين 

داون.
 وقـــد أثنى علـــى ما يقدمـــه المركز 
من خدمـــات لعدد كبير مـــن األبناء 
من فئـــة متازمـــة داون في مملكة 

البحرين ولجميع األعمار.
تقديـــًرا  الزيـــارة  هـــذه  وتأتـــي 
لمشـــروع  وتمويلـــه  لمســـاهمته 
البيـــوت الزراعيـــة التي يشـــارك بها 
ا، وذلـــك لتعليم  أبنـــاء المركز ســـنويًّ

األبنـــاء من فئة متازمة داون حب 
العمـــل الزراعـــي مـــن خـــال غرس 
البذور ومن ثـــم جني الثمار وبيعها 
في ســـوق المزارعين. وهـــذا العمل 
هو جـــزء مـــن الخـــروج المجتمعي 

للمركز وإدماج األبناء في المجتمع.
مديـــر  قـــدم  الزيـــارة  ختـــام  وفـــي 
ا للضيف الكريم  المركز درًعا تذكاريًّ
لما قدمه من دعم طوال الســـنوات 

الماضية.

البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة  أكـــدت 
بتطويـــر  التزامهـــا  )البـــا(،  ش.م.ب. 
الشـــباب البحرينـــي، وذلك أثنـــاء لقاء 
رئيســـها التنفيـــذي علـــي البقالي بنحو 
تحـــت  منضويـــن  وطالبـــة  طالًبـــا   70
مظلـــة برامـــج التدريـــب العملـــي فـــي 
الشـــركة. وأقســـام  دوائـــر  مختلـــف 

حضـــر اللقـــاء - الذي أقيـــم بتاريخ 30 
يونيو 2022 في مقر الشـــركة - المدير 
اإلداري للشـــؤون اإلدارية حمد الشيبة 
 – بالشـــركة  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد 
إلـــى جانـــب الطلبـــة المتدربيـــن الذين 
انضموا إلى ألبا هذا العام من جامعات 
محليـــة وخارجية مختلفة الســـتكمال 
ضمـــن  العملـــي  التدريـــب  متطلبـــات 
متطلبات التخـــرج الخاصة ببرامجهم 
وجههـــا  كلمـــة  وخـــال  الجامعيـــة. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  للمتدربيـــن، 
لشركة ألبا علي البقالي: “بناء الخبرات 

ال  متواصلـــة  رحلـــة  يمثـــل  المعرفيـــة 
تقتصـــر على تعلم المزيد فحســـب، بل 
تتطلب بذل الجهد المتواصل لمواكبة 
التغير المســـتمر – وهو مـــا يعد الثابت 

الوحيد في عالمنا اليوم.
نهدف لمساعدة المتدربين في تطبيق 
مـــا تعلمـــوه بشـــكل عملـــي علـــى أرض 
الواقـــع ودعمهم لخلق ميزة تنافســـية 
فريـــدة تعزز مســـاهمتهم فـــي تحقيق 

تطلعات مملكة البحرين”.
ُيذكـــر أن شـــركة ألبا تســـتقبل كل عام 
العديد من المتدربين الجامعيين الذين 
يســـعون إلـــى تطوير مهاراتهـــم الفنية 
والتقنيـــة والشـــخصية فـــي بيئة عمل 
احترافية. وشـــهدت الفترة بين عامي 
2019 و2022 استضافة الشركة ألكثر 
من 250 طالًبـــا جامعًيا تلقوا التدريب 

العملي وفًقا لتخصصاتهم الجامعية.

ضمن دوره الوطني وإدماج األبناء في المجتمع

أثناء لقاء رئيسها التنفيذي بنحو 70 طالًبا وطالبة

الوجيه محمد بن الشيخ إسحاق العباسي يزور مركز العناية بمتالزمة داون

“ألبا” تؤكد التزامها بتطوير الشباب البحريني



 A320 حصلت شركة إيرباص على طلب بالجملة لشراء 292 طائرة من طراز
ذات الممــر الواحــد، مــن قبل أربع شــركات طيــران صينية، حيــث أدى تدهور 
العالقــات بيــن الواليات المتحدة والصين إلى ترجيــح كفة مبيعات الطيران 

لصالح الشركة األوروبية، مما وجه ضربة لمنافستها األميركية بوينغ.

أوردت وكالـــة أنباء الصيـــن الجديدة 
“شينخوا”، أسماء الشـــركات الصينية 
وهي خطوط China Southern وإير 
تشـــاينا وتشـــاينا إيســـترن وشنتشـــن 
إيرالينـــز. فيما لـــم تتوافر علـــى الفور 
تفاصيل عـــن كيفية تخصيص الطلب 

والسعر المدفوع.
جـــاء هـــذا الطلب الضخم فـــي أعقاب 
China Southern Air�  قـــرار شـــركة

lines في مايو باستبعاد أكثر من 100 
طائـــرة من طائرات بوينغ 737 ماكس 

- المنافس المباشر لطائرة A320 - من 
خطة توســـيع أسطولها، حيث أشارت 
أكبـــر شـــركة طيران فـــي الصيـــن إلى 
“عدم اليقين بشأن عمليات التسليم”.

مـــن  تتخـــذ  التـــي  الطيـــران  شـــركة 
قوانغتشـــو مقرًا لها - وهي أول شركة 
أوقفـــت “737 ماكس” في العام 2019 
بعد حوادث مميتة متتالية على مدى 
خمســـة أشهر لحقت بشـــركات طيران 
 - وإثيوبيـــا  إندونيســـيا  فـــي  أخـــرى 
ســـتقلص عمليات التســـليم من بوينغ 

 ،2024 العـــام  78 طائـــرة حتـــى  إلـــى 
مـــن 181 طائـــرة كانت وفـــق توقعات 

مارس.
يمكن لطائرة A320 حمل ما بين 150 

و 180 راكًبـــا اعتماًدا على التكوينات، 
وهي مدرجة بسعر 101 مليون دوالر 
لـــكل طائـــرة. لكـــن يحـــق للمشـــترين 
بالجملـــة الحصـــول علـــى خصومـــات 

Ya�  كبيـــرة، بحســـب مـــا أورده موقع
.hoo Finance

وتمتلـــك شـــركات الطيـــران المملوكة 
طائـــرة   2070 الصيـــن  فـــي  للدولـــة 
إيرباص في أسطولها المشترك بنهاية 
مايـــو، وفقـــًا لهيئـــة تنظيـــم الطيـــران 

المدني الصينية.
ويعـــد قرار إضافة المزيد من طائرات 
إيربـــاص واحـــدًا مـــن أكثـــر الصفقات 
ربحيـــة في التجـــارة العالميـــة لصالح 
الواليـــات  غـــرق  ظـــل  فـــي  أوروبـــا، 
المتحدة والصين في نزاعات تجارية 

موروثة عن عهد ترمب.
الواليـــات  بيـــن  العالقـــات  وصلـــت 
المتحـــدة والصين إلى أدنى مســـتوى 
لهـــا منـــذ أكثـــر مـــن أربعـــة عقـــود، مع 

احتـــدام الخالفـــات حـــول مجموعـــة 
من القضايا مـــن الحرب التجارية إلى 
التوترات حول مضيـــق تايوان وبحر 

الصين الجنوبي.
وقـــال متحـــدث باســـم شـــركة بوينـــغ 
يـــوم الجمعـــة في بيـــان، وفقـــا لوكالة 
مصـــدر  أكبـــر  “بصفتنـــا  “بلومبـــرغ”: 
أميركـــي لـــه عالقة اســـتمرت 50 عاًما 
مع صناعة الطيران الصينية، فإنه من 
المخيب لآلمال أن تســـتمر الخالفات 
الجيوسياســـية فـــي تقييد صـــادرات 
واصلـــت  األميركية”.كمـــا  الطائـــرات 
شـــركة صناعـــة الطائـــرات األميركيـــة 
الحـــث علـــى إجراء حـــوار مثمـــر بين 
حكومتي الواليات المتحدة والصين، 

وفًقا لتقرير لوكالة “رويترز”.
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عبدالرحيم السيد

أحد الفنادق السياحية بالمملكة )أرشيفية(

إبراهيم الكوهجيعبدالحميد الحلواجي

الســياحة وأصحــاب ومديــري فنــادق ارتفــاع نســبة  أكــد عــدد مــن خبــراء 
حجــوزات الغــرف الفندقيــة لفنــادق فئــة الـــ 4 و5 نجــوم، 50 % فــي الوقــت 
الراهن استعداًدا الستقبال موسم إجازة عيد األضحى المبارك، إذ إن بعض 
الدول المجاورة ســتكون مدة إجازتها 10 أيام، وبدأت بعض العوائل بحجز 

الغرف الفندية قبل إجازة نهاية األسبوع المقبل.

 وتوّقـــع خبـــراء الســـياحة والفندقـــة، 
الغـــرف  إشـــغال  نســـبة  تكـــون  أن 
خـــالل أيام إجـــازة العيـــد ابتداًء من 
نهاية األســـبوع المقبـــل نحو 90 %، 
مقارنـــة مـــع المواســـم الســـابقة التي 
تأثـــرت فيهـــا نســـبة إشـــغال الفنادق 
بســـبب تداعيات جائحة كورونا في 
العامين الماضيين، وأن تكون نســـبة 
تعافـــي قطـــاع الفنـــادق نحـــو 80 % 

خالل فترة الصيف.
مـــن جهتـــه، قـــال الخبيـــر الســـياحي 
عبدالحميد الحلواجي، إن التوقعات 
ـــا إلـــى انتعـــاش  األولـــى تشـــير حاليًّ
القطـــاع الفندقـــي بنســـبة 84 % مع 
بـــدء اإلجـــازة الصيفيـــة فـــي منطقة 
الســـفر  موســـم  وبـــدء  الخليـــج، 

والتنقـــالت، الفًتـــا إلـــى أن اإلجازات 
القصيرة التي تتزامن مع مناســـبات 
اح  يَّ األعياد الموسمية تستقطب السُّ
والعوائـــل الخليجيـــة التـــي تقضـــي 
فترة اإلجازة في البحرين، مردًفا أن 
إقامة وتنظيـــم الفعاليات الترفيهية 
من قبل الجهات الرسمية ممثلة في 
اح  يَّ وزارة الســـياحة ستستقطب السُّ
الذين يفضلون قضاء أوقات عائلية 
في المملكة، مما يساهم في تحسين 
مستوى التعافي االقتصادي للقطاع 

الفندقي من آثار كوفيد 19.
بـــدوره، توّقع رئيس لجنـــة الضيافة 
والســـياحة بغرفـــة صناعـــة وتجارة 
إبراهيـــم  التجـــار”  “بيـــت  البحريـــن 
الكوهجي بأن تصل نســـبة اإلشـــغال 

 ،% 100 إلـــى  الفنـــادق  بعـــض  فـــي 
مشيًرا إلى أن تضخم أسعار تكاليف 
الســـفر لبعـــض العواصـــم الســـياحية 
بســـبب غالء التذاكر وارتفاع أسعار 

اح  يَّ الحجوزات الفندقية، يجعل السُّ
الخليجيون يعزفون عن السفر إليها 
المنامـــة، ممـــا ينعكـــس  ويختـــارون 
علـــى القطاع الفندقي فـــي البحرين 

أغلـــب  أن  ايجابـــي، مؤكـــًدا  بشـــكل 
الخليجييـــن يفضلـــون قضاء أوقات 

اإلجازة في المنامة.
وأكد الكوهجي أن نســـبة حجوزات 

الغـــرف في بعض الفنـــادق بلغت 50 
%، حيث ســـتكون الغـــرف الفندقية 
مشـــغولة مـــن ليلـــة الوقفـــة بعرفـــة 
وإلـــى مدة تصل 10 أيام خالل فترة 
عطلة عيد األضحى المبارك، مشـــيًرا 
ا  إلى أن أســـعار الغرف الفندقية حاليًّ
مستقرة وهي مثل البورصة سترتفع 
بشـــكل تدريبي بســـبب كثرة اإلقبال 

على الحجوزات في أيام المواسم.
إلـــى ذلـــك، توقـــع مديـــر عـــام فندق 
جولـــدن توليـــب الخبيـــر الســـياحي 
عبدالرحيـــم الســـيد أن تكـــون حركة 
إشـــغال بعـــض الفنادق خـــالل عطلة 
عيـــد األضحى المبـــارك جيـــدة نوًعا 
ما، حيث تعتمد الفنادق في المملكة 
اح الخليجيين بنســـبة 70  على الُســـيَّ
%، مشـــيًرا إلـــى أن برامـــج الترفيـــة 
للجذب الســـياحي فـــي بعض الدول 
بعـــض  فـــي  واالنفتـــاح  الخليجيـــة 
منافســـة  لوجـــود  أدى  العواصـــم 
حـــادة فـــي القطاع الفندقي، مشـــيًرا 
إلـــى أهميـــة طـــرح برامـــج ترفيهيـــة 
الخليجييـــن  الُســـّياح  تســـتقطب 

وذويهم.

القطــاع الفنــدقــي ينتعــش عشيــة عيــد األضحــى
نسبة إشغال الفنادق قد تصل إلى 100 %

حسن عبدالرسول

يشــكل الصعــود الســريع للــدوالر منــذ بداية العام ســالًحا ذا حّدين للشــركات 
األميركيــة المتعــددة الجنســيات التــي يمكنهــا، للحــد مــن التداعيــات، إما أن 
تلجأ إلى التحوط أو أن تقوم بإعادة تموضع ألنشطتها في الخارج. وبالنسبة 
لشــركة مســتوردة، يعد ارتفاع ســعر الدوالر مقابل اليورو أو الين أو الجنيه 

اإلسترليني نعمة؛ ألن ذلك يعني تدني كلفة المنتجات بالنسبة لها.

لكن بالنســـبة لشركة أميركية مصّدرة، 
تصبـــح المنتجـــات المباعـــة بالـــدوالر 
أكثـــر كلفة، ما قد يكلفها عمالء، فضاًل 
التـــي  العائـــدات  قيمـــة  عـــن خســـارة 
تحققهـــا في الخارج عند تحويلها إلى 

دوالرات.
متعـــددة  شـــركات  عـــدة  وراجعـــت 
الجنسيات توقعاتها لهذا العام، ومنها 
العمالقـــة  مايكروســـوفت  مجموعـــة 
أن  مـــن  حـــذرت  التـــي  للكمبيوتـــر 
مبيعاتهـــا الفصلية ســـتنخفض بمقدار 
460 مليـــون دوالر وأرباحهـــا الصافية 
بمقـــدار 250 مليوًنـــا بســـبب تأثيرات 

أسعار الصرف.
“أدوبـــي”  مجموعـــات  وحـــذرت 
و”ســـيلزفورس” و”بايوجين” و”فايزر” 
مـــن أن االرتفاع الســـريع للـــدوالر في 
بداية العام ســـيكون له تأثير أكبر مما 

كان متوقًعا على حساباتها.

 أربعون ملياًرا 

والشـــركات التي تحقق معظـــم إيراداتها 
خـــارج الواليـــات المتحـــدة هـــي بطبيعـــة 
الحـــال األكثـــر عرضـــة للخطـــر بـــدًءا من 
مجموعـــات التكنولوجيـــا العمالقـــة إلـــى 
وشـــركات  الطبيـــة  المعـــدات  مصّنعـــي 
الخدمـــات، حســـب منصـــة إدارة ســـيولة 

الشركات “كيريبا”.
وتتوقـــع المنصـــة أن تؤثـــر تبعات أســـعار 
الصـــرف على نتائـــج الشـــركات المدرجة 
بمبلـــغ   ”500 بـــورز  أنـــد  “ســـتاندرد  فـــي 
إجمالي قدره 40 مليار دوالر في النصف 

األول من العام.
معـــدالت  فـــي  الحـــاد  االرتفـــاع  وأدى 
الفائـــدة الذي قرره االحتياطي الفيدرالي 
األميركي لمكافحـــة التضخم، إلى جانب 
تدفق أموال المســـتثمرين إلـــى الواليات 
المتحـــدة بحًثا عن رهانات آمنة في هذه 

األوقات المضطربة، إلى تعزيز الدوالر.
وارتفع الدوالر بنسبة 13 % مقابل اليورو 
خالل األشـــهر الـ12 الماضية مقترًبا بذلك 
من التساوي مع العملة الموحدة، أو حتى 

22 % مقابل الين.
ويرى ديسموند الكمان من المركز الفكري 
“أميريكان انتبرايز ريفليكشـــن” أنه “على 
األمد القصير، هذه أخبار ســـاّرة للواليات 
المتحـــدة ألنهـــا تجعل الـــواردات أرخص 

وبالتالي يمكن أن تبطئ التضخم”.

لكن على األمد المتوسط، سيكون التأثير 
على االقتصـــاد األميركي أكبر ألن تراجع 
الصـــادرات “ســـيؤدي إلـــى زيـــادة العجـــز 
وبالتالـــي  المتحـــدة  للواليـــات  التجـــاري 

ديونها الخارجية”.
لكنـــه يشـــير إلـــى أن الشـــركات المتعددة 
الجنســـيات “ليـــس لديها ســـيطرة فعلية” 
علـــى هـــذه العوامل. في المقابـــل، يمكنها 
أن تخفـــف من تأثير التقلبات في أســـعار 
العمالت األجنبية التي تحدد بها أسعارها 

وفواتيرها عبر اعتماد أدوات تحوط.
من جهته، أوضح بوب ستارك من منصة 
“كيريبـــا” أن معظـــم الشـــركات المتعـــددة 
الجنســـيات لديها مثل هذه البرامج التي 
تعدلها كل ربع ســـنة إن لم يكن كل شـــهر، 
أســـعار  بتغيـــر  التكهـــن  أحياًنـــا  محاولـــة 

الصرف.
ويعتـــرف الخبيـــر بـــأن ذلـــك ليـــس علًمـــا 
دقيًقـــا، خصوًصـــا فـــي فترة يســـود فيها 
قـــدر كبيـــر من عـــدم اليقين بشـــأن اتجاه 
وإمكانيـــة  الفائـــدة  وأســـعار  التضخـــم 

حدوث ركود وغيرها.

 تغيير البلد
   قـــال بـــوب ســـتارك “منـــذ بدايـــة الوباء 
أصبح الرؤســـاء الماليون أكثر جدارة في 
وضـــع ســـيناريوهات متعـــددة والتحـــرك 

بناء عليها”.
وأضاف “إذا كان من الممكن تقييم تأثير 
مختلـــف الســـيناريوهات علـــى تقديرات 
النقـــدي، يمكـــن عندئـــذ  المالـــي  التدفـــق 

اتخاذ قرارات أفضل”.
فقـــد حـــذرت “نايكـــي” مثاًل يـــوم اإلثنين 
مـــن أن تأثيرات أســـعار الصرف ســـتؤدي 
إلى تراجع إيراداتها السنوية ببضع نقاط 
مئوية. كما يفترض أن تؤثر على هامشها 

الصافـــي لكـــن بدرجـــة أقل بكثير بســـبب 
“معدالت تحوط مواتية”.

وتعنـــي التقلبـــات الحاليـــة الكبيـــرة أيًضا 
أن التحـــوط أكثـــر كلفـــة. وتختـــار بعـــض 
ال  إليـــه حتـــى  اللجـــوء  عـــدم  الشـــركات 

تضطر إلى دفع أقساط التأمين.
وبين األدوات األخرى المتاحة للشـــركات 
المتعددة الجنســـيات الحد من انكشـــافها 
تعديـــل  خـــالل  مـــن  المخاطـــر  علـــى 
ممارســـاتها، وذلـــك عبـــر الدفـــع لموّرديها 
إعـــادة  أو  مثـــاًل  بالـــدوالر  اليابانييـــن 
التفـــاوض علـــى األســـعار أو حتـــى تغيير 

البلد الذي تستقدم منه إمداداتها.
كما يمكنها انتظـــار انخفاض الدوالر قبل 

إعادة أرباحها إلى الواليات المتحدة.
أســـتاذ  روســـانوف  نيكـــوالي  ويعتقـــد 
المـــال فـــي جامعـــة بنســـلفانيا أنـــه “فـــي 
نهايـــة المطـــاف”، عندمـــا ارتفـــع الـــدوالر 
أصبحت هوامش المناورة لدى الشركات 
محـــدودة، ال ســـيما مـــع ارتفـــاع األســـعار 
أيًضـــا بســـبب مشـــاكل سالســـل التوريـــد 

وتكاليف الطاقة.
وتابـــع روســـانوف “إذا حاولـــَت الرد على 
شـــيء حدث أصاًل، فقـــد يرتّد ذلك عليك 

ألن بعض هذه الحركات مؤقتة”.

المجموعات المتعددة الجنسيات تواجه تبعات ارتفاع سعر الدوالر

“إيربـاص” تقتنـص واحـدة مـن أعظـم الصفقـات في العالـم



أّكد وزيـــر الصناعة والتجارة رئيـــس مجلس تنمية 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، زايـــد الزياني، 
بـــأّن مملكـــة البحريـــن تولي اهتمامـــًا كبيـــرًا بقطاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل ترسيخ 
دعائمه عبر إصدار التشـــريعات والقوانين المحفزة 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة لتوفيـــر بيئـــة اقتصادية 
جاذبة لالســـتثمار وخلق المزيد من الفرص النوعية 
للمواطنيـــن، وذلـــك بمـــا يحّقـــق أهـــداف المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة حضرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعّظم، 
وبدعـــم الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده 
الوزيـــر الزياني لتدشـــين خطة عمـــل مجلس تنمية 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة )المحدثة 2.0( 
أعضـــاء  بحضـــور  وذلـــك   ،)2022-2026( لألعـــوام 

مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقـــال الزيانـــي إّن خطـــة عمـــل المجلـــس المحدثة 
خطـــة  رفـــد  فـــي  تســـهم   )2022-2026( لألعـــوام 
التعافـــي االقتصـــادي، وتتضمن 27 مبـــادرة، منها 7 
مبادرات تأتي استكماالً للخطة التأسيسية لألعوام 
)2022-2018(، حيث أنها تهدف إلى زيادة مساهمة 
الناتـــج  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
المحلـــي اإلجمالـــي إلـــى 45 %، وزيادة مســـاهمتها 

فـــي الصـــادرات الوطنية إلـــى 25 %، وزيـــادة عدد 
الموظفيـــن البحرينييـــن فـــي المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة مـــن 43 ألـــف في العـــام 2022 إلى 47 
ألـــف موظف بحلـــول العـــام 2026، وذلك من خالل 
خمســـة محاور استراتيجية أساســـية، وهي تيسير 
التمويـــل، تســـهيل الدخول في األســـواق، تبســـيط 
المهـــارات  تطويـــر  األعمـــال،  تأســـيس  إجـــراءات 

وتعزيز االبتكار.
وفيمـــا يتعّلـــق بالمحـــور األول والخـــاص بتيســـير 
التمويل، أفاد الزياني بأنه يشـــتمل على 6 مبادرات 
تمويـــل  خدمـــات  تيســـير  فـــي  تتلخـــص  رئيســـية 
برنامـــج  الجماعـــي،  التمويـــل  منصـــة  الصـــادرات، 
تمويـــل المشـــتريات العامـــة للمؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة، الحلـــول المصرفية للمـــرأة، التصنيف 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  للمؤسســـات  االئتمانـــي 

وصندوق الصناديق )الواحة(.
أّمـــا المحـــور الثانـــي، والـــذي يهـــدف إلـــى تســـهيل 
الدخـــول إلـــى األســـواق، بّيـــن الزياني بأنه يشـــتمل 
على 9 مبادرات رئيســـية تتلخص في دعم االمتياز 
التجاري، توســـيع نطاق حلول وشـــراكات التصدير، 
تخصيص أنواع معينة من المشتريات والمناقصات 
الحكومية للمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة، دعم 
الشـــراكات “العضيـــد”، تعزيز عطاءات المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة، دليـــل المصدرين الوطنيين، 
دعم التعبئة والتغليف والعالمات التجارية، إطالق 

أسبوع التصدير، والتعاقدات الفرعية.
بتبســـيط  والخـــاص  الثالـــث  للمحـــور  وبالنســـبة   
إجراءات تأســـيس األعمـــال، فأوضـــح الزياني بأنه 
يشتمل على 5 مبادرات رئيسية تتلخص في قاعدة 
بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – المرحلة 
الثانيـــة، حلـــول الخدمـــات المصرفيـــة للمؤسســـات 
الناشـــئة والصغيرة والمتوسطة، قانون المؤسسات 
قانـــون  “تجـــارة”،  منصـــة  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
المعامالت المضمونة وسجل الضمان اإللكتروني. 

تطويـــر  إلـــى  يهـــدف  والـــذي  الرابـــع  المحـــور  أمـــا 
مبـــادرات   4 بأّنـــه يضـــم  الوزيـــر  المهـــارات، فذكـــر 
رئيســـية وهـــي تنمية المواهـــب، التدريـــب المكثف 
للمناقصـــات الحكومية، منصة التعليـــم اإللكتروني 
للتصديـــر، واالستشـــارات للصـــادرات، مضيفـــًا بـــأّن 
المحـــور الخامس والمتعّلق بتعزيز االبتكار، فيرتكز 

على 3 مبادرات رئيسية هي تعزيز االبتكار وحماية 
الملكية الفكرية في حاضنات ومســـرعات األعمال، 
إنشـــاء مركز البحريـــن لالبتكار ونقـــل التكنولوجيا، 
وإطالق منصة االبتكار المفتوح )تحدي المحتوى(.

وفي ذات الســـياق، أشار الوزير إلى أّن المجلس قد 
حّقق عـــدد من المنجزات والتـــي تتمثل في إصدار 
قـــرار وزاري بتصنيف المؤسســـات متناهية الصغر، 
فـــي عيـــن االعتبـــار  الصغيـــرة والمتوســـطة،يؤخذ 
اإليرادات الســـنوية للمؤسسة باإلضافة إلى العمال، 
والتـــي تبيـــن من خاللها بـــأن 94 % من الســـجالت 
التجاريـــة تصّنـــف علـــى أنهـــا مؤسســـات، متناهيـــة 
الصغر، صغيرة ومتوســـطة، حيث تبلغ المؤسســـات 
المتناهيـــة الصغـــر مـــا نســـبته 47 %، والمؤسســـات 
الصغيرة 41 %، بينما تمثل المؤسســـات المتوسطة 

الحجم 6 %.

تهيئـــة  خـــالل  مـــن  تحقـــق  ذلـــك  كل  إّن  وقـــال 
البيئـــة الخصبـــة الحتضـــان المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة وتســـريع نموهـــا عبـــر اعتمـــاد نشـــاط 
حاضنـــات ومســـرعات األعمال واشـــتراطاتها لدعم 
تأســـيس األعمـــال، حيـــث وصـــل عـــدد الحاضنـــات 
والمســـرعات المرخصـــة إلـــى 28 حاضنة ومســـرعة 
أعمال، وقارب عدد المؤسســـات الناشئة المحتضنة 
إلـــى 1000 مؤسســـة، باإلضافة إلى مبـــادرة تطوير 
المهـــارات التكنولوجية حيث اســـتفاد مـــا يزيد عن 
ـــا فـــي أكثر مـــن 119 شـــهادة لتطوير  5102 بحرينيًّ
المهارات التكنولوجية لجذب محترفي التكنولوجيا 
وجعـــل مملكة البحرين مركزًا للمؤسســـات الناشـــئة 
والمبتكـــرة. كما ذكـــر الزياني بأنه تّم تدشـــين نظام 
خاص لتســـجيل المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
لمنحهـــا شـــهادة تصنيـــف لتأهيلهـــا للحصـــول علـــى 
األفضليـــة فـــي عـــدد مـــن البرامـــج التنمويـــة، وبلغ 
عدد الشـــهادات الممنوحـــة أكثر من 2500 شـــهادة، 
فيمـــا بلغـــت عـــدد الطلبـــات المســـتلمة 3803 طلًبا، 
مضيفـــًا بـــأّن المؤسســـات المصنفة من خـــالل نظام 
تســـجيل المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة تمّكنت 
مـــن ترســـية مناقصـــات تقـــدر بــــ111 مليـــون دينار 
بحرينـــي، حيـــث اســـتفادت أكثر من 187 مؤسســـة 
صغيـــرة ومتوســـطة مـــن أكثـــر 350 مناقصـــة بيـــن 
1760 مناقصة عامة ونافست حوالي 430 مؤسسة 

القتناص تلك الفرص.

وقـــع كل مـــن صـــادرات البحريـــن وبنك 
البحريـــن للتنميـــة مذكرة تفاهـــم لتوفير 
مزيـــد مـــن الخيـــارات والدعـــم الخاصـــة 
بخدمـــات تمويل الصادرات لألعمال في 

البحرين.
وقـــد جـــرت مراســـم توقيـــع االتفاقيـــة 
مجلـــس  خطـــة  تدشـــين  هامـــش  علـــى 
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
)المحدثـــة 2.0( لألعـــوام )-2022 2026( 
بحضـــور زايـــد بـــن راشـــد الزيانـــي وزير 
مجلـــس  رئيـــس  والتجـــارة،  الصناعـــة 
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
حيـــث وقعهـــا من جانـــب بنـــك البحرين 
للتنميـــة ؛ الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
بنـــك البحرين للتنمية دالل الغيص، فيما 
وقعهـــا مـــن جانـــب صـــادرات البحريـــن 

الرئيس التنفيذي صفاء عبدالخالق.
وتهـــدف هذه المذكـــرة إلى تعزيـــز النمو 
على مســـتوى عالمي لألعمـــال التجارية 
فـــي البحريـــن ودعـــم أنشـــطة التصديـــر 

صـــادرات  عمـــالء  منـــح  خـــالل  مـــن 
البحريـــن معدل تفضيلي فـــي الحصول 
علـــى التمويـــل. ويعتبـــر توفيـــر تمويـــل 
الصادرات نوعًا مهمًا من تمويل التجارة 

حيـــث يوفـــر للمصّدريـــن الدعـــم الـــالزم 
والتســـليم  اإلنتـــاج  خطـــوط  لتحســـين 
وتعزيز قدرتهم التنافســـية في األسواق 

العالمية. 
وتشـــكل هـــذه الشـــراكة الجديـــدة بيـــن 
البحريـــن  وبنـــك  البحريـــن  صـــادرات 
للتنميـــة أحـــدث إضافـــة لحلـــول تمويل 
الصـــادرات من قبـــل صـــادرات البحرين 
والتـــي تهـــدف إلى توفيـــر تمويل قصير 
األجـــل وتغطيـــة متطلبـــات رأس المـــال 
لألعمـــال لالســـتفادة من فـــرص األعمال 
الدولية والنمو العالمي على هذا الصعيد 
من خالل ســـد الفجوة المرتبطة بتمويل 
القابلـــة  المؤسســـات  لـــدى  الصـــادرات 
لالســـتمرار والنمو عبر تسهيل الحصول 
على التمويل بأقـــل كلفة ممكنة وتوفير 

الحصول على الســـيولة الالزمة لتغطية 
تكاليف عمليات التصدير. 

وقالـــت صفـــاء عبدالخالـــق “تتركز رؤية 
وجهـــود صـــادرات البحرين نحـــو إقامة 
وايجـــاد  لتســـهيل  حصريـــة  شـــراكات 
حلـــول لمواجهـــة التحديـــات المختلفـــة 
التـــي قـــد يواجههـــا قطـــاع األعمـــال في 
مملكـــة البحريـــن خالل رحلـــة التصدير. 
ومـــن ثم فإن هذه الشـــراكة الجديدة مع 
بنـــك البحريـــن للتنمية تجعلنـــا على ثقة 
مـــن أن المصّدرين ســـيجنون فوائد هذه 
االتفاقية االســـتراتيجية عبـــر تزويدهم 
بالقنـــوات الالزمـــة والمناســـبة للوصـــول 
إلـــى تمويل سلســـلة اإلمداد لالســـتفادة 
من فرص التجارة العالمية بشكٍل أكبر”. 
مـــن جانبهـــا، قالت دالل الغيص “يشـــكل 

علـــى  والنمـــو  العالمـــي  التوســـع  دعـــم 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  دولـــي  مســـتوى 
والمتوســـطة فـــي مملكـــة البحرين هدفًا 
كمـــا  للتنميـــة.  البحريـــن  لبنـــك  أساســـيًا 
نهدف إلى توســـعة منتجاتنـــا وخدماتنا 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  الرئيســـية 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  والمتوســـطة 
بمعدل تفضيلي لدعم رحلتها في مجال 
التصديـــر. ونتطلـــع عبـــر هـــذه الشـــراكة 
الجديـــدة مـــع صـــادرات البحريـــن إلـــى 
تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
من دخـــول األســـواق العالمية من خالل 
توفيـــر حلـــول تمويلية لسلســـلة اإلمداد 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تحتاجهـــا  التـــي 
والمتوســـطة لتلبيـــة متطلبـــات أنشـــطة 

وصفقات التصدير”.

يســـعى بنك الكويت الوطني – البحرين دائما إلى مكافأة 
أفضـــل  بتوفيـــر  المصرفيـــة  تجربتهـــم  وإثـــراء  عمالئـــه 
الخدمـــات والعـــروض، وفـــي هـــذا اإلطار دخـــل البنك في 
أول شراكة طويلة األمد مع شركة Padel Bahrain، لمنح 
حاملـــي بطاقات الوطني االئتمانيـــة خصومات تصل إلى 

50 % على جميع باقات Padel السنوية.
ويشـــمل هذا العرض الذي يســـري حتى مايو 2023 جميع 
مواقـــع “Padel Bahrain” بإجمالـــي 18 موقًعا، من أبرزها 
الجفير وديار المحرق وســـند، على أن يطبق الخصم على 
جميع باقـــات “Padel Bahrain” على النحو التالي: الباقة 
البالتينيـــة: خصـــم 20 %، الباقـــة الذهبيـــة: خصم 30 %، 

الباقة الفضية: خصم 50 %، الباقة البرونزية: مجاًنا.

ويمكن للعمالء اآلن االســـتفادة من هذا العرض الحصري 
باســـتخدام بطاقاتهم االئتمانية من بنك الكويت الوطني، 
إضافـــة إلـــى ذلـــك سيســـتمتع حاملـــو بطاقـــات الوطنـــي 
االئتمانيـــة بنقـــاط مكافـــآت بنـــك الكويـــت الوطنـــي نظير 

.”Padel Bahrain“ نفقاتهم في
وبإمكان العمالء االســـتعالم عـــن متطلبات الحصول على 
بطاقـــات الوطنـــي االئتمانيـــة من خالل زيـــارة أقرب فرع 
لهم أو االتصال بمركز خدمة الوطني على 17155555 أو 
nbk.com/Bahrain من خالل موقع البنك على اإلنترنت

وقـــال المدير العام لبنك الكويت الوطني – البحرين، علي 
 Padel Bahrain فردان “نحن ســـعداء بهذه الشـــراكة مـــع
التي تأتي في إطار سعى البنك المستمر نحو توفير باقة 

من المنتجات والخدمات المتميزة لعمالئه”. وشدد فردان 
علـــى أن تركيـــز البنـــك ينصب علـــى توفير أفضـــل تجربة 
مصرفية لعمالئه، واســـتفادتهم من العالقات القوية التي 
تربطه بالمؤسسات الرائدة في كافة األنشطة والقطاعات 
المتنوعة وبما يساهم في حصولهم على عروض وجوائز 
حصريـــة متنوعـــة إلـــى جانب مـــا يوفره لهـــم الوطني من 
خدمـــات ومنتجات مصرفيـــة متميزة. مـــن جانبه، أعرب 
الرئيـــس التنفيذي لــــ “Padel Bahrain”، حذيفة الســـالمي 
عن ســـعادته بهذه الشـــراكة التي تجمع مؤسســـته بعالمة 
تجاريـــة مصرفية مرموقة مثل بنك الكويت الوطني، كما 
أكد على تطلعه إلى مواصلة هذه الشـــراكة في المستقبل 

وبما يوفر عروًضا ومزايا حصرية لعمالء البنك”.

تعتزم”ســـباير” المـــزود الرائـــد للخدمـــات 
مجلـــس  بـــدول  المفتوحـــة  المصرفيـــة 
التعـــاون الخليجيـــة االســـتثمار في زيادة 
ومنطقـــة  البحريـــن  فـــي  أعمالهـــا  حجـــم 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، وذلك 
بما يقارب 15 مليون دينار بحريني، وهو 
ما من شـــأنه أن يخلق 200 وظيفة خالل 
الثالث سنوات المقبلة وذلك في مجاالت 
علوم البيانات والذكاء االصطناعي، وذلك 

بدعم من مجلس التنمية االقتصادية.
وتخرجت “ســـباير تكنولوجيز” من البيئة 
البحريـــن  التجريبيـــة بمصـــرف  الرقابيـــة 
مـــن  ترخيصهـــا  جـــرى  وقـــد  المركـــزي 
المصـــرف لتقديـــم الخدمـــات المصرفيـــة 

المفتوحة في البحرين. وتتخذ سباير من 
البحرين مقًرا رئيًســـا ألعمالها وهي بصدد 

بالمملكـــة  لهـــا  إقليمـــي  مكتـــب  تأســـيس 
“ســـباير”  تحظـــى  الســـعودية.  العربيـــة 

بشـــراكات مع عـــدة شـــركات عالمية، منها 
منصـــة الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة 
الكندية الرائدة “ســـالت إيدج” إلى جانب 
“ماســـتركارد” وذلك لتوفيـــر حلول الجيل 
القادم من الخدمات المصرفية المفتوحة.
خدمـــات  توفيـــر  إلـــى  “ســـباير”  وتهـــدف 
الخدمـــات  ضمـــن  التنظيمـــي  االمتثـــال 
جانـــب  إلـــى  المفتوحـــة  المصرفيـــة 
البنيـــة التحتيـــة وحلـــول اإلدارة الماليـــة 
اإلســـتراتيجية لعمالء البنوك والشـــركات 
الصغيرة، كما تعمل الشـــركة على إحداث 
تغيير نوعي في مشاركة البيانات المالية، 
إضافـــة إلى جعـــل العمليـــات المالية أكثر 

سهولة وأمان ومتعة للمتسهلك.

“ســـباير  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
تكنولوجيـــز” أســـامة الخاجـــة “ستســـاهم 
فـــي  المفتوحـــة  المصرفيـــة  الخدمـــات 
إحـــداث تغييـــر نوعي فـــي دور المصارف 
ضمـــن  الماليـــة  التكنولوجيـــا  وشـــركات 
االقتصـــاد، إذ تعمـــل “ســـباير” على تمكين 
ستســـاعد  أنهـــا  كمـــا  واألعمـــال،  األفـــراد 
علـــى خلق حلول مالية أقـــل تكلفة وأكثر 
ابتـــكاًرا، لـــذا فقد كانـــت البحريـــن الخيار 
الطبيعي أمام “سباير” إلطالق أعمالها في 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، 
حيـــث أخذنـــا فـــي اعتبارنا مـــا تحظى به 
المملكة من منظومة تشريعية قوية، وما 
تحتضنه من مواهب وكفاءات إلى جانب 

مـــا لقينا من دعم كبير من مجلس التنمية 
االقتصادية ومصرف البحرين المركزي”.

 مـــن جهته، قـــال المدير التنفيـــذي بإدارة 
التنميـــة  بمجلـــس  االســـتثمارات  تطويـــر 
“يعكـــس  عبـــدهللا  مصعـــب  االقتصاديـــة 
النجـــاح الذي حققته “ســـباير” ما تتميز به 
مملكة البحرين من بيئة داعمة للخدمات 
الخدمـــات  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المصرفيـــة، 
المصرفيـــة المفتوحة، ونحن مســـرورون 
بدعمهـــم في زيادة أعمالهم واســـتفادتهم 
وجـــود  مـــن  البحريـــن  بـــه  تتمتـــع  ممـــا 
المنظومة التشريعية القوية والمتماسكة 
الداعمة للتنافســـية واالبتـــكار، إلى جانب 

اهتمام ومتابعة “فريق البحرين”.

“صادرات” و“البحرين للتنمية” يوقعان تفاهمات استراتيجية لتطوير حلول تمويلية

”Padel Bahrain“ الكويت الوطني” البحرين يبرم شراكة مع“

“سباير تكنولوجيز” تستثمر 15 مليون دينار في زيادة أعمالها في المنطقة

على هامش تدشين خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

فردان: تركيزنا ينصب على توفير أفضل تجربة مصرفية لعمالئنا

بدعم من مجلس التنمية االقتصادية

زيادة مساهمة “الصغيرة والمتوسطة” في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 45 %
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أشـــاد وزير الصناعة والتجارة، زايد بن راشـــد الزياني بجهود لجنة المرأة في 
التكنولوجيا المالية، وذلك خالل لقاء الوزير بسمو الشيخة حصة بنت خليفة 
آل خليفـــة عضـــو المجلـــس األعلى للمـــرأة رئيســـة اللجنة، حيـــث جرى خالل 
االجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بمشاركة المرأة االقتصادية.  
 حيـــث أشـــار الوزيـــر إلى الجهـــود والبرامج االســـتراتيجية التـــي يعمل عليها 
المجلـــس األعلـــى للمرأة برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المعظم، والتي تســـير بشـــكل متواٍز مع 
الرؤى والطموحات العالية لقيادة وحكومة مملكة البحرين التنموية، وقد أكد 
على أن إســـهام المرأة البحرينية حقق إنجازات فاقت التوقعات والتطلعات، 
منوها في ذات السياق على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن النجاحـــات وفتـــح آفاق أوســـع لتمكيـــن وتقـــدم المرأة 

البحرينية. 
 من جانبها، أشـــادت ســـمو الشـــيخة حصة بمبادرات وزارة الصناعة والتجارة 
في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وبما تبذله الوزارة من جهود داعمة 
للمشـــاريع الناشـــئة في مجال التكنولوجيا المالية كونه من المجاالت الواعدة 
التـــي يعتمـــد عليهـــا النمو االقتصـــادي للمملكة والتي شـــهدت إقبـــاال الفًتا من 
قبـــل المرأة البحرينية خالل الســـنوات األخيرة الماضية من خالل المشـــاركة 
فـــي مختلف البرامـــج والمبادرات المطروحة والتي من شـــأنها تعزيز مهارات 

وتنافسية المرأة في المجال.

الـزيانــي يشيــد بمبــادرة المــرأة
فــي التكنــولوجيــا الماليــة

“البحرين والكويت” يوفر لمستخدمي بطاقاته 
االئتمانية فرصة استرداد كامل قيمة مشترياتهم

“غــرنـاطــة العقــاريــة” ضمــن قــائمـــة 
^ ألقــوى 50 شــركــة بحرينيــة

في إطار أحدث الحمالت الترويجية للبنك

نائب المدير العام للمجموعة: المبادرة تبين حجم االقتصاد المحلي عبر الشركات

تزامًنـــا  والكويـــت،  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
مـــع احتفاليـــة البنـــك بمـــرور 50 عامًا منذ 
بطاقاتـــه  مســـتخدمي  أن  التأســـيس، 
االئتمانيـــة الجديدة أمام فرصة اســـترداد 
كامل قيمة مشـــترياتهم، وذلـــك في إطار 
أحـــدث الحمـــالت الترويجيـــة للبنك التي 
يعمـــل مـــن خاللهـــا علـــى مواصلـــة تقديم 
المزيد من المزايا غير المسبوقة لعمالئه.

وأوضـــح بنك البحريـــن والكويت أن هذه 
الحملـــة الترويجيـــة ســـتمتد علـــى مـــدى 
عـــام كامل، من 1 يوليـــو 2022 وحتى 30 
يونيـــو 2023، وأن 12 عميال من أصحاب 
مـــا  سيســـتعيدون  االئتمانيـــة  البطاقـــات 
يصـــل إلـــى 100 % مـــن قيمـــة الرصيـــد 
المســـتحق علـــى بطاقتهم، وبحـــد أقصى 

2000 دينار بحريني.
ن البنك أنه عمالءه من حملة بطاقاته  وبيَّ
اإلئتمانية الجديدة: إنفنيت وسيجنيتشر 
 Prive و  إنفِنـــت  والوجاهـــة  وبالتينـــوم 
الفرصـــة  هـــذه  علـــى  يحصلـــون  إنفنـــت، 
بفرصـــه  الســـحوبات  جميـــع  بدخولهـــم 
الربـــح  بفـــرص  احتفاظهـــم  مـــع  واحـــدة، 
األخرى التـــي يوفرها البنـــك، والتي أعلن 
عنها في حمالت سابقة، بما فيها “مكافآت 
واالمتيـــازات  والخصومـــات  الـــوالء” 

األخرى. 

وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة، قـــال 
المدير العام للخدمـــات المصرفية لألفراد 
فـــي بنك البحرين والكويت، عادل ســـالم، 
البطاقـــات  ألصحـــاب  البنـــك  تقديـــم  إن 
االئتمانيـــة الجديـــدة المزيـــد مـــن المزايـــا 
يأتي في إطار التزام البنك الدائم بتوفير 
أكثـــر األدوات والمنتجـــات الماليـــة تقدًما 
وتميـــًزا فـــي الســـوق البحرينـــي، وتلبيـــة 
احتياجات المستخدمين ودعم توقعاتهم 
وإثراء تجربتهم، إضافة إلى إتاحة المزيد 
من فرص الفوز المجزية أمامهم. وأوضح 
ســـالم أن منـــح 12 عميال فرصة اســـترداد 
كامـــل للمبالغ المســـتحقة علـــى بطاقاتهم 
يأتي في إطـــار الحملة الترويجية الثانية 

الخاصـــة بالبطاقـــات االئتمانيـــة الجديدة 
زا بذلك  التـــي أصدرها البنك مؤخـــرا، معزِّ
ما يمنحـــه لعمالئه مـــن مكافآت وعروض 
فـــي  لهـــا، ومســـاندتهم  مثيـــل  ال  خاصـــة 
تحقيـــق أهدافهم المالية بأريحية، وإدارة 
نفقاتهـــم بشـــكل فعـــال واالســـتفادة مـــن 

تحويل تلك النفقات الى مكافئات.
وأكـــد مواصلـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت 
العمـــل مـــن أجـــل تلبيـــة رغبـــات عمالئـــه 
الكـــرام فـــي تقديـــم كل ما هـــو جديد من 
المنتجـــات والخدمات المصرفية والمالية 
تجربـــة  بأفضـــل  وتزويدهـــم  المبتكـــرة، 
مصرفية شـــاملة، وذلـــك تأكيدا للشـــراكة 
المتبـــادل  واالحتـــرام  والثقـــة  الراســـخة 

بيـــن البنـــك وعمالئـــه على مـــدى أكثر من 
خمسين عاًما.

يمكن للعمالء اليوم التقدم للحصول على 
إحـــدى بطاقـــات بنـــك البحريـــن والكويت 
االئتمانيـــة للمشـــاركة فـــي هـــذا البرنامج 
واالســـتمتاع بمزايـــا أكثر حيث ســـيتمكن 
موظفـــو خدمـــة العمالء في شـــبكة فروع 
البنك تقديـــم مزيد مـــن التفاصيل. يمكن 
للعمـــالء أيًضـــا االتصـــال بمركـــز االتصال 
أو   17500600 هاتـــف  علـــى  المخصـــص 
www. البنـــك األلكترونـــي  زيـــارة موقـــع 

عـــن  المزيـــد  لمعرفـــة   bbkonline.com
البحريـــن  بنـــك  مـــن  االئتمـــان  بطاقـــات 

والكويت.

أعلنـــت كارفـــور، التـــي تملكهـــا وتديرهـــا شـــركة 
“ماجد الفطيم” فـــي البحرين، عن إتاحة الفرصة 
أمام أول 100 عميل من عمالئها في كل فرع من 
فروعها 13 المنتشرة في المملكة، للحصول على 
األكياس القابلة إلعادة االســـتخدام مجانًا يوم 3 

يوليو. 
مـــن  للحـــد  العالمـــي  اليـــوم  كارفـــور  ُتحيـــي  إذ 
استخدام األكياس البالستيكية، من خالل توزيع 
أكثـــر مـــن 1000 ألف كيـــس من أكياس التســـوق 
القابلة إلعادة االستخدام، بهدف تشجيع وتعزيز 

أنماط السلوك المستدام.
ويمكن لعمالء كارفور، إلى جانب حصولهم على 
األكياس القابلة إلعادة االســـتخدام مجانا، شراء 
هذه األكيـــاس التي تتوافر في فروع كارفور 13 
 Carrefour فـــي المملكـــة وعبـــر تطبيـــق كارفـــور
App، بسعر رمزي يبلغ 300 فلس للكيس الواحد، 

كما تقدم عرض اشـــتر كيسا واحصل على الثاني 
مجانـــا خـــالل الفتـــرة الممتـــدة مـــن 1 حتـــى 14 
يوليـــو. وتتوافـــر هـــذه األكياس مع ضمـــان مدى 
الحيـــاة، حيث يمكن اســـتبدالها مجاًنـــا بناًء على 
طلب العميل في حال دعت الحاجة. وتأتي هذه 
المبادرة تماشيًا مع جهود مملكة البحرين والتزام 
شـــركة “ماجد الفطيم” بالتخلـــص التدريجي من 
المواد البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة في 
جميع عملياتها وفي المملكة بحلول العام 2025. 
اإلقليمـــي  المديـــر  هاوسكنشـــت،  لـــوران  وقـــال 
لمنطقـــة الخليـــج لدى “ماجـــد الفطيـــم للتجزئة”: 
“تأتـــي االســـتدامة فـــي صميـــم كل مـــا نقـــوم بـــه 
فـــي كل مـــن كارفور وفي شـــركة ماجـــد الفطيم. 
ونهـــدف إلى أن نشـــكل مصدر إلهـــام للعمالء من 
خـــالل مبادراتنـــا للحـــد مـــن اســـتخدام األكياس 
البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمساهمة 

في عالم أكثـــر مراعاًة للبيئة وأكثر أمانا وصحة. 
وتؤكـــد كارفـــور التزامهـــا المتواصل بالمســـاعدة 
في هـــذه القضية، انطالقا من جهودها وســـجلها 
المتميز في إدارة حمالت االستدامة عبر فروعها 
الموجـــودة فـــي مختلـــف األســـواق. كمـــا تقـــوم 
كاروفـــور بدوٍر مهـــم وفعال في تثقيـــف العمالء 
البالســـتيك وإعـــادة  الحـــد مـــن  حـــول مفاهيـــم 

االستخدام وإعادة التدوير”.
وأضاف هاوسكنشت “كما سيتيح انتهاء األعمال 
فـــي أكبـــر محطـــة خاصة للطاقـــة الشمســـية في 
مجمع البحرين خالل هذا الشهر، والتي ستتضمن 
نحـــو 11,600 لوح مـــن ألواح الطاقة الشمســـية، 
توفير الطاقة النظيفـــة وتلبية احتياجات 50 % 
مـــن احتياجـــات اســـتهالك الطاقة، أي مـــا يعادل 
10 ماليين كيلووات في الســـاعة، واإلســـهام في 

خفض انبعاثات الكربون بنحو 6300 طن”.

كارفور تمنح األكياس القابلة إلعادة االستخدام مجانا
في “اليوم العالمي للحد من استخدام األكياس البالستيكية”
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صـــرح نائـــب المدير العام فـــي مجموعـــة غرناطة العقارية، حســـين 
يوســـف “تلبيـــة للدعـــوة الكريمـــة والمبـــادرة المميـــزة مـــن صحيفـــة 
البـــالد البحرينيـــة نحـــن فـــي مجموعـــة غرناطـــة العقاريـــة ســـعداء 
الختيارنا ضمن أقوى 50 شركة في مملكة البحرين والذي جاء بعد 
قـــرار اللجنـــة المختصة والتي درســـت أوضاع أكثر من 250 شـــركة 

ومؤسسة محلية”. 
وأضاف يوســـف “تســـعى غرناطـــة دائًما إلى أن تكون من الشـــركات 
األقوى على الصعيد اإلقليمي والعالمي وهناك خطط ُنفذت وبعضها 
قيـــد التنفيـــذ مـــن أجـــل االنتشـــار الجغرافـــي، ونحـــن إذ نشـــيد بهذا 
النـــوع مـــن المبادرات التـــي تهدف لتبيـــان حجم االقتصـــاد المحلي 
عبر الشـــركات والمؤسســـات المؤثرة خصوًصا فيما يخص أحد أكبر 
القطاعات تأثيًرا وهو السوق العقاري، وبروز اسم شركتنا ضمن هذه 
القائمة يعطي انطباًعا مريًحا لدى المســـتثمرين المحليين وأصحاب 
رؤوس األمـــوال األجنبيـــة، أيًضـــا أن هـــذا القطـــاع يحظـــى بأهميـــة 
كبيرة ويحقق نجاًحا وأرقاًما تشـــجع على ضخ روؤس األموال في 

المشاريع التي يتم طرحها كفرص حقيقية في هذا السوق”.
واســـتطرد يوســـف بالقـــول “أما عـــن المعايير التـــي اعتمدتها اللجنة 
فهـــي معايير واقعية قائمة على القيمة الســـوقية، األصول، الربحية 
والمبيعـــات وقد قدمنـــا تقاريرنا الرســـمية المدققـــة والمعتمدة بكل 
شـــفافية حيث نعتقد أن ما تقوم به صحيفة “البالد” يساهم ويدعم 

في تعزيز قاعدة اإلعالم االقتصادي في مملكة البحرين. 
كمـــا أننـــا نتعهـــد بتقديـــم نتائـــج أفضل خـــالل هـــذا العام 

واألعوام القادمة ضمن برنامج التوسعة الخاص بالمجموعة 
وسنشـــارك في هذا المشروع العام القادم أيضا. في هذا 

الصـــدد أيًضـــا ال يســـعنا إال أن نتقدم لصحيفة 
والعرفـــان  الشـــكر  بجزيـــل  “البـــالد” 

علـــى إتاحـــة الفرصـــة لنا للمســـاهمة 
ومســـاعيها  المشـــروع  هـــذا  فـــي 
باالقتصـــاد  لالرتقـــاء  النيـــرة 
وعكـــس صورتـــه الحقيقية لدى 

الجمهور”.

حسين يوسف:
قدمنا تقاريرنا الرسمية 

المدققة والمعتمدة بكل 
شفافية

عادل سالم

انتخبـــت الجمعيـــة العموميـــة لجمعيـــة المســـتقبل الشـــبابية أعضـــاء مجلس 
إدارتهـــا الجديـــد لعامين قادميـــن، خالل اجتماع عقد بمقر مبادرة “ابتســـامة” 
التابـــع للجمعيـــة، وذلك بعد أن اســـتعرض أعضاء الجمعيـــة التقريرين األدبي 
والمالي لمجلس اإلدارة السابق وصادقوا عليهما بإجماع األعضاء الحضور. 

وكان أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة قـــد أشـــادوا خـــالل جمعيتهـــم العموميـــة 
بــــاإلنجازات المهمة التي حققها مجلس اإلدارة الســـابق رغم التحديات التي 
فرضتهـــا الظـــروف االســـتثنائية لجائحـــة كورونـــا علـــى مدى عامـــي 2020 – 

2021، بما في ذلك تنظيم نسختين من ملتقى “مايكروشباب”.
وفي أعقاب الجمعية العمومية عقد مجلس اإلدارة الجديد المكون من سبعة 
أعضاء اجتماع جرى خالله توزيع المناصب بحيث تولى صباح عبد الرحمن 
الزيانـــي منصـــب رئيـــس المجلـــس، ويوســـف الصائـــغ نائبـــا للرئيـــس، وصفاء 
الناصر األمين المالي، ومحمد الســـكري أمينا للسر، وحسنية كريمي للعالقات 
العامة واالتصال، وأمل القالف للتخطيط االســـتراتيجي، وزهراء عبد األمير 
للتدريـــب والتطويـــر.  وأعـــرب الزياني عن شـــكره للثقة التـــي منحها أعضاء 
الجمعيـــة العموميـــة لمجلـــس اإلدارة الجديـــد، مؤكـــدا حـــرص المجلس على 
مواصلة تطوير العمل واالرتقاء به، وقال إن تشـــكيل المجلس عبر االنتخاب 
وليـــس التزكية يبرهـــن على حيوية وحماس جميع األعضـــاء للعمل والعطاء 

حيث تنافس عشرة أعضاء على المقاعد السبعة.

“المستقبــل الشبــابيــة” تنتخب 
مجلــس إدارتهــا الجــديــد

“غرناطة العقارية” تعتزم التوســع جغرافيًّا على الصعيد اإلقليمي والعالمي

حسين يوسف
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خـــرج الــمــلــيــارديــر األمــيــركــي إيــلــون لبنان: رفع أسعار االتصاالت واإلنترنت 5 أضعاف
عن  )الــســبــت(  األول  أمـــس  مــاســك 
الــصــمــت الـــذي كـــان يــلــزمــه مــنــذ 21 
يونيو على شبكة تويتر االجتماعية 
التي يعمل على إتمام شرائها، بنشره 
مجموعة صور من بينها صورة له مع 

البابا فرنسيس.
“تشرفنا  حسابه  على  ماسك  وكتب 
بلقاء Pontifex@ أمس”، معّلقًا بذلك 
ببدلة  فيها  يظهر  التي  الصورة  على 
بينما يقف  البابا،  ســوداء على يمين 
4 من أبنائه متأنِّقين أيضًا على يسار 

خورخي بيرغوليو المبتسم.
وألغــنــى رجـــل فــي الــعــالــم 8 أبــنــاء، 
بــيــنــهــم 6 مــــن جـــاســـتـــيـــن مــاســك 
األول  العقد  )المولودة ويلسون( في 
توفي  والعشرين،  الحادي  القرن  من 
أحدهم بعد أسابيع قليلة من والدته، 
ثم رزق اثنين آخرين مع الموسيقية 

غرايمز.

ولم يذكر مؤسس “تيسال” و“سبايس 
إكس” مكان لقائه البابا وال تفاصيله، 
هــذه  عــن  الــفــاتــيــكــان  يعلن  لــم  فيما 

الزيارة الخاصة للبابا.
الماضي  يونيو   21 وأكــد ماسك في 
أن خطوته لالستحواذ على “تويتر” 
تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة 
ا” بشأن عدد المستخدمين  “مهمة جدًّ

الوهميين على الشبكة االجتماعية.

ماسك يخرج عن صمته عبر “تويتر” بنشر صورته مع البابا

“جمعية النقل” تشكو مزاحمة “أوبر” و“كريم” بمطار البحرين
طالبوا بمنح أصحاب التاكسي البحرينيين فرصتهم أمام البوابات

عبــر رئيــس جمعيــة النقــل العــام البحرينيــة محمــد البربوري عن اســتياء أصحــاب ســيارات األجــرة البحرينيين من 
مزاحمــة تطبيقــات “أوبــر” و “كريم” لســيارات األجرة التي يمتلكها األهالي، إذ تحصل هــذه التطبيقات على معاملة 

تفضيلية بحسب رأيه من قبل إدارة مطار البحرين الدولي.

وأرسل البربوري صورة للصحيفة تظهر إعالن للتطبيقين 
إلى  مشيًرا  القادمين،  الزائرين  فيه  يرشدان  المطار  في 
المملوكة  التاكسي  سيارات  موقع  فــإن  المقابل  في  أنــه 
ما  القادمين،  للكثير من  بعيد وغير معروف  للبحرينيين 

يقلل من فرص هذه السيارات التي 
في  طــويــلــة  لــســاعــات  تنتظر 

الحصول على زبون.
وقال البربوري “جميع 

ــارات الــعــالــم  ــطـ مـ
تــــــحــــــرص عـــلـــى 
وجـــــود ســـيـــارات 
أجــــــــــرة مــنــظــمــة 
أمـــــام الـــبـــوابـــات 
ــع شــركــات  ــمــن وت

ت  لتطبيقا ا
مــــــــــــــن 

سيارات  على  العاملين  رزق  لتأمين  المطار  فــي  العمل 
األجرة المنظمة، وذلك في طابور مثل ما هو معمول به 

في اإلمارات وغيرها من الدول”.
ــرة الــمــطــار نعاني مــن اإلقــصــاء  وتــابــع “نــحــن ســـواق أجـ
ُألزمنا باستبدال سياراتنا وأخذ رسوم،  والتهميش حتى 
ولكن تم وضعنا في مبنى مواقف سيارات المطار”، 
في إشارة منه لبعد الموقع عن بوابة المطار، 
األمر الذي ال يجعل السيارات بالقرب من 
المغادرين من البوابات؛ وبالتالي يحرم 

أصحاب التاكسي من العمل.
بعد  إال  زبــون  “ال نحصل على  وتابع 
انتظار 4 إلى 5 ساعات، في حين أن 
غير  األجـــرة  لسيارات  مفتوح  العمل 
والكثير  المطار،  إدارة  لدى  المسجلة 
منها يأخذ الزبون دون تطبيق، إلى 
جانب سيارات خاصة يعمل 

عليها اآلسيويون”.
البربوري  وأضاف 
“هــــــــــذا الــــيــــوم 
أكــــــمــــــلــــــنــــــا 8 
دون  ــات  ــاعـ سـ
على  الحصول 

زبون”.

ومضى بالقول “طالبنا مراًرا أن نكون على بوابة المطار 
لنحلَّ هذه اإلشكالية، وكثير من الزبائن يقدمون شكوى 
لدينا بأن سيارات األجرة في مواقف بعيدة ومكانها غير 

صحيح”.
وعــبــر الــبــربــوري عــن أمــلــه بــأن يحصل مــوضــوع ســواق 
سيارات األجرة على اهتمام من وزير المواصالت الجديد 
في  األجــرة  ســيــارات  مكان  الكعبي، ووضــع  ثامر  محمد 
ُماّلك  من  الكثير  أن  خصوًصا  المناسب،  بالموقع  المطار 
 7 لـ  السيارات قام بشراء سيارات جديدة بقروض تمتد 

سنوات.

رفعت شـــركات االتصاالت واإلنترنت 
فـــي لبنـــان، أســـعار خدماتهـــا بنحو 5 
أضعـــاف، وذلـــك تنفيـــذًا لقرار ســـابق 

أصدرته وزارة االتصاالت.
مايـــو  فـــي  قـــررت  الـــوزارة  وكانـــت 
الماضـــي، فـــرض هـــذه الزيـــادة علـــى 
األســـعار علـــى أن يبـــدأ تطبيقهـــا في 
كلفـــة  وأصبحـــت  الجـــاري.  يوليـــو 
االشـــتراك الشهرية للخطوط الخلوية 
 5( لبنانيـــة  ليـــرة  ألـــف   125 نحـــو 
دوالرات( بعدما كانت حوالي 23 ألف 
ليـــرة )نحـــو 1 دوالر(، باإلضافـــة إلـــى 
زيادة أســـعار باقـــات االنترنت بنفس 

النسبة تقريبًا.
وزيـــر  مـــن  قريـــب  مصـــدر  وقـــال 
تصريـــف  حكومـــة  فـــي  االتصـــاالت 

القـــرم، إن “تعديـــل  األعمـــال جونـــي 
األســـعار هدفه منع انهيار هذا القطاع 

في البالد”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر 
اســـمه، أن اإلجـــراء المتخذ “كان ال بد 
منه، تماشيًا مع االرتفاع الحاد ألسعار 
المحروقـــات، وهبـــوط قيمـــة العملـــة 
الـــدوالر”.  مقابـــل  )الليـــرة(  المحليـــة 
ولفت المصدر، إلى أن زيادة األســـعار 
هدفها “تأمين اســـتمرارية االتصاالت 
واالنترنـــت فـــي لبنان، وليـــس تأمين 

أموال إضافية للخزينة العامة”.
وفـــي أواخـــر عـــام 2021، حـــذر وزير 
االتصـــال  انقطـــاع  مـــن  االتصـــاالت 
واإلنترنت في لبنان تدريجيًا، بسبب 
األزمة المالية في البالد وشح الوقود.

بيتكوين تهوي بنحو 60 % منذ بداية العام

إيلون ماسك

منذ   %  60 بنحو  بيتكوين  عملة  انخفض سعر 
مطلع العام الجاري، بعدما المس سقف 69 ألف 
مستوى  أعلى  وهو  الماضي،  نوفمبر  في  دوالر 
سجلته العملة األكثر شهرة في العالم، إذ كانت 
فيما  الــعــام  بــدايــة  دوالر  ألــف   47 مستوى  عند 

ا عند 19 ألف دوالر. تتداول حاليًّ

وُمنيت بيتكوين بأسوأ أداء ربع سنوي لها منذ 
أكثر من 10 سنوات.

المشفرة عن  العمالت  الكبير في  الهبوط  ونَجم 
عالية  األصــول  على  المستثمرين  إقبال  تراجع 
إلى  المركزية  البنوك  اتجاه  ظل  في  المخاطر، 

زيادة أسعار الفائدة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

اإلبداع... هل يصبح ثقافة مؤسسية؟
Û  يســعدني ســيدي الرئيــس ونيابــة عــن الجهــاز اإلداري والفنــي أن أهنئــك علــى

حصولــك علــى جائــزة الفكــرة اإلبداعيــة الممنوحــة لــك وباســتحقاق مــن قبــل 
ا. تابع  مجلــس اإلدارة. فــي الواقع نهنئ أنفســنا بهذا اإلنجاز المميز لك شــخصيًّ
نائب الرئيس: في الحقيقة الجائزة تستأهلك فهذه هي المرة الثالثة التي تفوز 
بها وبجهد شخصي. ال شك أن هذه األفكار اإلبداعية التي تخلقها قد ساهمت 
وبشــكل فاعــل فــي تطــور مؤسســتنا والتــي نفخــر بأنهــا تعمــل تحــت قيادتــك 

اإلدارية المميزة والمهنية. 
Û  .فــي رده علــى كلمــات النائــب قــال الرئيــس التنفيذي: شــكًرا علــى تهنئتكم لي

تحضرنــي اآلن مقولــة جميلــة وأخالهــا ذات عالقــة قريبة بموضــوع حفلنا هذا 
وهي ربما تعبر عما أريد التأكيد عليه وتسند ما سأقوله. تابع الرئيس وبصوته 
الهــادئ المتــزن: يقــول أحــد االختصاصيين الممارســين للعمــل اإلداري: إن دور 
القائــد اإلداري الخــاّلق ليــس في تمّلكه وحده لكل األفكار المبدعة أو أن يكون 
هــو المصــدر الوحيــد لها، وإنما في قدرته على خلق ثقافة مؤسســية يســتطيع 
مــن خاللهــا الجميــع مــن المشــاركة وتقديم تلــك األفــكار وأن هذه األفــكار هي 
محــل تقديــر واهتمــام. وتابــع الرئيــس قائــاًل: أعتقــد أن محتــوى تلــك المقولــة 
تنطبــق وبشــكل كبيــر علــى المتحــدث إليكــم اآلن، فأنــا أعتــرف بأني لــم أنجح 
فــي توفيــر المنــاخ المناســب والمشــجع والحاضــن لإلبــداع واالبتــكار في هذه 
المؤسســة والدليــل واضــح للجميع. أنــا الرئيــس التنفيذي أصبحت مســتحوًذا 
ومحتكــًرا هــذه الجائــزة لـ 3 مرات متتالية. بعبارة أكثر وضوًحا لم يشــارك أحد 
مــن الزمــالء فــي هذه المســابقة غيــري، علًما أن الهــدف من وراء هــذه الجائزة 
هــو المشــاركة فــي التطويــر المســتمر للعمليــات فــي مؤسســتنا وختــم الرئيس 
حديثــه قائــاًل: لــذا أطلــب مــن زمالئــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ومســؤولي 
الموارد البشرية وضع خطة عملية لتأسيس وحدة تنظيمية تكون مهامها بناء 
وترســيخ ثقافة اإلبداع ووضع األنظمة التحفيزية المناســبة لها، وتكوين لجنة 
مســتقلة من االختصاصيين تكون مهامها النظر في األفكار اإلبداعية المقدمة 
ويكــون لهــا القرار األخير والنافذ. ســيدي القارئ، مــا رأيك في اعتراف الرئيس 

التنفيذي وتعليماته؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري
تجارية

رفض دعوى إلزام وسيط عقاري ردَّ 1000 دينار عربون شراء منزل
أيدت محكمة االستئناف المدنية حكًما برفض دعوى بحريني 
بإلزام وسيط عقاري رد 1000 دينار قيمة عربون شراء منزل 
العقاري  الوسيط  أن  اّدعـــى  إذ  ديــنــار،  ألــف   120 بـــ  يــقــدر 
تنفيذ  امتنعا عن  العقار  بيع  الحق في  والشركة صاحبة 
الدعوى  أوراق  من  تأكدت  المحكمة  أن  إال  البيع،  اتفاق 
تنفيذ  عن  تأخر  من  هو  المّدعي  وأن  الشهود  وشــهــادة 

ا. عملية الشراء في الموعد المتفق عليه تعاقديًّ
وقـــال المحامـــي محمد مهـــدي وكيل الشـــركة المدعى 
عليها، إن المدعي رفع دعواه طالًبا فيها إلزام المدعي 
عليهمـــا بســـداد 2000 دينـــار قيمة العربـــون ومثله، 
مدعًيـــا أنه اتفق على شـــراء المنزل بقيمة 120 ألف 
دينار وسدد 1000 دينار عربوًنا واستكمل إجراءات 
التمويل من بنك اإلسكان؛ إال أنه بعد الحصول على 
الموافقات الالزمة تفاجأ ببيع المنزل لشـــخص آخر، 
فرفـــع دعـــواه طالًبا فيهـــا إلزام المدعـــي عليهما برد 
قيمة العربون ومثله إلخاللهما بالعقد المبرم بينهما.

وأضـــاف مهـــدي أن محكمـــة أول درجـــة خـــالل نظـــر الدعـــوى أمـــرت 
ق عقاري  بإحالـــة الدعـــوى للتحقيـــق واســـتمعت للشـــهود، ومنهم مســـوِّ
أفاد بأن المدعي طلب شـــراء العقار وســـدد عربوًنا له 1000 دينار على 
أن يكـــون ســـعر البيـــع 120 ألف دينار، علـــى أن تتم عمليـــة البيع خالل 
شـــهر؛ إال أن تلـــك المهلة امتدت إلى 4 أشـــهر بســـبب تأخـــر المدعي في 
إنهـــاء اإلجـــراءات الالزمة الخاصة بـــه، فتم عرض العقـــار مجدًدا على 
آخريـــن وتم بيعـــه، وعاد المدعي لطلب الشـــراء، فتم إخبـــاره بضرورة 
ســـداد مقـــدم جديد لعقار آخـــر؛ ألن العقار المتفق عليه تم بيعه بســـبب 
التأخر في تنفيذ العقد، فيما أكد باقي الشهود على تلك اإلفادة فقضت 

محكمة أول درجة برفض الدعوى.
وأضاف المحامي مهدي أن المدعي لم يرتِض الحكم فطعن عليه أمام 
محكمة االســـتئناف التي أكدت على أن دفع العربون وقت إبرام العقد، 
ا كانت تسميته، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه مقابل  أيًّ
هـــذا المبلـــغ، فإذا عدل عن دفعه فقـــده، وإذا عدل عن قبضه التزم برده 
ودفـــع مثلـــه مـــا لم يتفقـــا على غير ذلك فـــي العقد، وحيث إنـــه لما كان 
الثابـــت مـــن أن المدعي والمدعى عليهما ال خـــالف بينهما على أن مبلغ 

1000 دينار المســـدد كان عربوًنا لعقد بيع العقار ســـند التداعي، وكانت 
محكمة أول درجة قد استمعت إلى شاهدي الواقعة وأخذت بأقوالهما 
والتي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها من أن العدول عن الشـــراء كان 
من جانب المدعي الذي قام بســـداد عربون الشـــراء بواقع 1000 دينار 
على أن يكون ســـعر البيع 120 ألف دينار، وعلى أن يقوم بإتمام عملية 
الشراء خالل مدة شهر من تاريخ سداد العربون وإال سيفقد الحق في 
اســـترجاعه، إذ لم يقم بإتمام عملية الشـــراء خـــالل المدة المتفق عليها 
كونـــه مازال ينتظر الحصـــول على التمويل البنكي، وقد تم منحه مهلة 
4 أشـــهر إضافيـــة ولم يقـــم أيًضا بالشـــراء؛ لذا قامت المســـتأنف ضدها 

الثانية بعرض العقار المملوك للمستأنف ضده للبيع مرة أخرى.
وقالـــت المحكمـــة إنها ترى أن النعي المقدم من المســـتأنف على الحكم 
المســـتأنف قائم على غير ســـند صحيح من الواقـــع والقانون، ولما كان 
الحكـــم المســـتأنف قـــد التزم هـــذا النظـــر ولم يـــأِت االســـتئناف بجديد 
بصحيفـــة الطعـــن يغّير من وجهـــة الرأي في الدعـــوى، األمر الذي يكون 
معـــه االســـتئناف خليًقـــا بالرفـــض وتأييـــد الحكـــم المســـتأنف؛ فلهـــذه 

األسباب حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

هبة محسن

المحامي عصام الطيب

محمد البربوري

البــربـــــوري: قـضـيـنــــا 8 ســــاعــــات أمـــام الـمـطــــار دون أي زبـــون


