
رفضت وزارة التجارة والصناعة سجال  «
تجاريًا الفتتاح مطعم ومقهى بعد 
ان تم اعطاء المستثمر  الموافقة 

المبدئية والنهائية من قسم 
السجالت وحصوله على موافقة 
كافة الوزارات والجهات المعنية 

وطلبت منه اجراء بعض التعديالت.

أعلنت “طلبات”؛ عن ضمها على  «
منصتها أسواق “اللولو هايبر 

ماركت”. و يعتبر “اللولو هايبر 
ماركت” أحد األسواق المفضلة 

لدى المستهلك البحريني، حيث 
يتميز بتوافر تشكيلة واسعة من 

المنتجات المحلية والخارجية.

قالت السعودية والكويت، في  «
بيان مشترك ، أمس األربعاء، 

ونشرته وكالتي أنبائهما، إنهما 
تجددان الدعوة إليران لعقد 

مفاوضات حول تعيين الحد 
الشرقي من المنطقة المغمورة 

المقسومة في الخليج.

الممثل خليل الرميثي يتمتع  «
بحاسة فنية تختار له من خبراته 

السابقة ما تساعده على أن 
يعيش دوره، وهذه الحاسة ال 

تهبط على الممثل كالوحي، 
بل هي وليدة الخبرة الحسية 

السابقة.

أعلنت سوسن حاجي تقوي عن  «
إعادة ترشحها لرئاسة االتحاد 

العربي للريشة الطائرة للدورة 
االنتخابية القادمة 2022 - 2024، 
وأكدت أن ترشحها يأتي في إطار 

حرصها على مواصلة مسيرة 
النجاحات والمكتسبات.

أعلـــن قســـم العالقـــات العامـــة 
المســـاحة  بجهـــاز  واإلعـــالم 
والتســـجيل العقـــاري أن حجم 
التـــداول العقـــاري خـــالل الربع 
 2022 العـــام  هـــذا  مـــن  األول 
قد بلغ حوالـــي 293,343,941 
دينـــارا، أي بنســـبة زيـــادة تقدر 
بالمقارنـــة   %  29 بحوالـــي 
بنفس الفترة من العام الماضي 
2021، الذي بلغ حجم التداول 

فيه 226,675,793 دينارا.
معامـــالت  عـــدد  بلـــغ  كمـــا 
التســـجيل التي أجراها الجهاز 
العـــام  هـــذا  مـــن  األول  للربـــع 
2022 حوالـــي 6224 معاملـــة، 
لتزيد عن العام الماضي بنسبة 

9 %، إذ كانـــت عدد المعامالت 
خـــالل نفـــس الفترة مـــن العام 
الماضـــي 2021 حوالـــي 5705 

معامالت.

جاللة الملك مستقبال المهنئين من أهالي العاصمة بمناسبة رمضان

المنامة-جهاز المساحة والتسجيل العقاري

“المساحة والتسجيل العقاري” 29 % نسبة 
الزيادة في حجم التداول العقاري بالربع األول

المنامة - بنا

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تنفيـــذًا ألمـــر 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، بإطـــالق خطـــة تطوير 
وافتتـــاح  والمســـاجد،  الجوامـــع 
وترميـــم وتأهيـــل 20 دارًا للعبـــادة 
تابعـــة إلدارتـــي األوقـــاف الســـنية 
والجعفرية، في مختلف محافظات 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  المملكـــة، 
الكفيلة لســـرعة البـــدء في تصميم 
مدينـــة  فـــي  العبـــادة  دور  وبنـــاء 
سلمان، أعلن وزير العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقاف  الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة أن الوزارة بدأت 
بالتنســـيق مـــع األوقافيـــن الســـنية 
والجعفريـــة لمباشـــرة تنفيـــذ هـــذه 
المشـــروعات في جميع محافظات 

مملكة البحرين.

البدء بالتنسيق مع 
“األوقافين” لتدشين 

وتأهيل 20 داًرا للعبادة

المنامة-بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والممثل الشـــخصي 
لحضرة صاحب الجاللة ســـمو الشـــيخ عبد هللا بن حمد آل خليفة 
وممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، والنائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة، في قصر الصخير مســـاء 
أمـــس المهنئيـــن مـــن أهالـــي محافظـــة العاصمـــة، وذلك فـــي إطار 
حـــرص جاللته على التواصـــل وااللتقاء مع أبنـــاء البحرين الكرام 

بمناسبة شهر رمضان المبارك.
 وقـــد تفضـــل حضرة صاحب الجاللة بإلقاء كلمة ســـامية أكد فيها 
أن البشـــرية جمعـــاء تمر بظروف غير مســـبوقة من حيث شـــدتها 
وتعـــدد تحدياتهـــا، فالعالـــم، كما نشـــهد، يســـعى لحماية إنســـانيته 
ويواجـــه بشـــجاعة شـــرور الحـــروب والفتـــن، وجميعنـــا يتفق بأن 
الســـبيل لذلك، هو العمل المشـــترك إلحالل الســـالم وإرساء دعائم 

االستقرار، مهما صعب األمر أو طال الزمن.

العمل المشترك السبيل إلحالل السالم وإرساء دعائم االستقرار... جاللة الملك:

العالــم يواجـــه بشجاعــة شــرور الحــروب
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تقوي تترشح لرئاسة االتحاد العربي للريشة الطائرةالرميثي يعيش دورهحق السعودية والكويت في حقل الدرة“اللولو ماركت” على “طلبات”“التجارة” ترفض سجاًل تجاريًا
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تطوير أسطول الدفاع المدني وتزويده بأحدث اآلليات .. وزير الداخلية:

تعزيز الجاهزية لمواجهة أية مخاطر محتملة
المنامة - وزارة الداخلية

قام وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، بزيارة 
إلى اإلدارة العامة للدفاع المدني، حيث 
كان فـــي اســـتقباله رئيـــس األمـــن العـــام 
الفريق طارق بن حســـن الحسن، ومدير 

عام اإلدارة العامة للدفاع المدني.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لجهود 
الدفـــاع المدنـــي، ضباطـــا وضبـــاط صف 
وأفـــرادا ، وما يتمتعون به من احترافية 
أمنيـــة متميزة في جهود حماية األرواح 
والممتلكات، مشيرا إلى تطوير أسطول 
الدفاع المدني، وتزويده بأحدث اآلليات 
التـــي  التجهيـــزات  وكافـــة  والتقنيـــات 
تتطلبها المرحلـــة القادمة، باإلضافة إلى 
تكثيـــف الـــدورات التدريبيـــة في مجال 
التعامـــل مـــع حـــاالت الطـــوارئ، منوهـــا 
إلى أهميـــة تهيئة المجتمع وتوعيته من 

خالل ثقافة مدروسة.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد الوزيـــر أهمية 
دوري،  بشـــكل  اإلجـــراءات  مراجعـــة 
التدابيـــر  تعزيـــز  فـــي  قدمـــا  والمضـــي 
الوقائيـــة للحمايـــة المدنيـــة والوقـــوف 
علـــى مســـتوى االســـتعداد والجاهزيـــة؛ 

لمواجهـــة أي مخاطر محتملة، يمكن أن 
تنجم عـــن الكوارث والحـــاالت الطارئة، 
منوها إلـــى قياس وتقييم مدى ســـرعة 
االســـتجابة والوقوف علـــى اإلجراءات 
فاعليـــة  مـــن  والتأكـــد  والتجهيـــزات 

الخطط الموضوعة.
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امراض الحساسية 
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٣٢١٨١٨١٠ Royal Bahrain Hospital
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د. دايزي سماحة 

استشاري - الطب الباطني، 

 علم المناعة - الحساسية 

الرعاية الشاملة للطب الباطني 

الشيخ سلمان بن عبدالله
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، والممثل الشـــخصي 
لحضـــرة صاحـــب الجاللة ســـمو الشـــيخ 
عبـــد هللا بـــن حمـــد آل خليفـــة وممثـــل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، والنائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، في قصـــر الصخير مســـاء أمس 
المهنئين مـــن أهالي محافظـــة العاصمة، 
وذلـــك فـــي إطـــار حـــرص جاللتـــه علـــى 
التواصـــل وااللتقـــاء مـــع أبنـــاء البحرين 
الكـــرام بمناســـبة شـــهر رمضـــان المبارك، 
حيث تشرف الجميع بالسالم على جاللة 
الملك، معربين عن أســـمى آيـــات التهنئة 
والتبريـــك لجاللته بهذا الشـــهر الفضيل، 
داعيـــن المولـــى عز وجـــل أن يعيده على 
جاللته بموفور الصحة الســـعادة والخير 
والبـــركات وعلـــى مملكـــة البحرين وهي 
تنعم تحت قيادة جاللته الحكيمة بمزيد 

من الرخاء واالزدهار واألمن واألمان.
واالمتنـــان  التقديـــر  ببالـــغ  ثمنـــوا  كمـــا 
لتنفيـــذ  الســـامية  جاللتـــه  توجيهـــات 
المشـــاريع التنمويـــة والتطويرية الكبيرة 

في محافظة العاصمة.
واســـتهل اللقـــاء بتالوة عطـــرة من آيات 
الذكر الحكيم، ثم تفضل حضرة صاحب 
الجاللـــة حفظـــه هللا ورعـــاه بإلقـــاء كلمة 

سامية، فيما يلي نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصالة والسالم على رسول 
هللا، ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبه 

أجمعين،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

إن لقـــاء اليوم لهو فرصة طيبة ومفرحة 
للترحيـــب بكـــم فـــي هـــذا الجمـــع الخّيـــر 
ليعـــود وصلنا كما نحب أن يكون، والذي 
نرجـــو مـــن هللا أن يديمـــه علينـــا ونحـــن 
نســـتقبل شـــهر الرحمـــة والمغفـــرة، وهـــو 
يهـــل على البحرين الغاليـــة وجميع أهلها 
الكرام، بفضل من المولى القدير، باليســـر 

والبركات.
األخـــوة، تمـــر البشـــرية جمعـــاء بظروف 
غيـــر مســـبوقة مـــن حيث شـــدتها وتعدد 
تحدياتهـــا، فالعالـــم، كمـــا نشـــهد، يســـعى 
بشـــجاعة  ويواجـــه  إنســـانيته  لحمايـــة 
شـــرور الحروب والفتـــن، وجميعنا يتفق 
بـــأن الســـبيل لذلك، هـــو العمل المشـــترك 
إلحالل السالم وإرساء دعائم االستقرار، 

مهما صعب األمر أو طال الزمن.
وال يســـعنا هنـــا، إال أن نشـــكر المواطنين 
لنبـــل طباعهـــم وســـمو  الذيـــن  األعـــزاء، 
أخالقهـــم، أصبحـــوا مثـــاالً فـــي التعايش 
والتســـامح، لتبقـــى بالدنـــا وكمـــا يعرفها 
اإلنســـانية  للحضـــارات  موطـــن  العالـــم، 

المتآلفـــة، زادهـــا فـــي ذلـــك علـــم أبنائهـــا 
القيـــم  بتلـــك  التـــام  وإيمانهـــم  وبناتهـــا 
ينشـــرها  مـــن  ليكونـــوا خيـــرا  الســـامية، 

ويعمل بها.
أهالـــي  لجميـــع  رســـالتنا  هـــي  وهـــذه 
المحافظـــات بمملكتنـــا الغاليـــة فـــي مثل 
هذه األوقات المباركة، وشكرًا من أعماق 
القلب لكل من يسعى مخلصًا ألجل رفعة 
الوطـــن وحفـــظ أمنه وأمانـــه، مع خالص 
الدعاء بـــأن يعيد عليكم الشـــهر الفضيل 
بالخيـــر والســـعادة، وأن يجزينـــا وإياكم 
خير الجزاء. والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.
بعـــد ذلـــك ألقـــى الســـيد يوســـف صـــالح 
الديـــن كلمـــة نيابة عـــن أهالـــي محافظة 

العاصمة جاء فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

ســـيدي، حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة

هللا  حفظكـــم  المفـــدى،  البـــالد  عاهـــل 
ورعاكم

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
حفظكم هللا

أصحاب السمو والمعالي والسعادة

الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

سيدي، يتشرف أهالي محافظة العاصمة، 
بـــأن يرفعوا إلى مقام جاللتكم الســـامي، 
التبريـــكات،  وعظيـــم  التهانـــي  خالـــص 
بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده هللا 
على جاللتكم، وعلى حكومتكم الرشيدة 
وشـــعبكم الوفي وعلى األمتيـــن العربية 
واإلســـالمية، بالخيـــر واليمـــن والبركات، 
معربين عن أسمى آيات الشكر والعرفان 
لجاللتكـــم، واالعتزاز والتشـــرف بلقائكم 

أن  داعيـــن هللا  العامـــر،  مجلســـكم  فـــي 
يحفـــظ جاللتكـــم ويديـــم عليكـــم نعمـــة 

الصحة والعافية وطول العمر.
سيدي، حضرة صاحب الجاللة

التعافـــي  طريـــق  فـــي  نســـير  وإذ  إننـــا، 
بعـــد  طبيعتهـــا،  إلـــى  الحيـــاة  وعـــودة 
الجائحـــة الصحيـــة التـــي أصابـــت العالم 
كلـــه، نســـتذكر وبـــكل الفخـــر واالعتـــزاز، 
مســـيرة النهضة المباركة، التي تقودونها 
جاللتكم باقتـــدار، معبرين عـــن اعتزازنا 
ومتابعـــة  الســـديدة  بتوجيهاتكـــم 

صاحـــب  بقيـــادة  الرشـــيدة،  حكومتكـــم 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
حفظه هللا، والتي لها الفضل، بعد توفيق 
هللا عـــز وجـــل، فـــي احتـــواء الجائحـــة 
والتخفيـــف مـــن حدتها والســـيطرة على 
تداعياتهـــا، حيث أســـهمت فـــي الحفاظ 
مســـيرة  ومواصلـــة  المكتســـبات  علـــى 
اإلنجـــاز والتقدم، كما برهنت على كفاءة 

وقدرات فريق البحرين الوطني.
اإلصالحـــي  العهـــد  أعلـــى  لقـــد  ســـيدي، 

وعـــّزز  المواطـــن  شـــأن  مـــن  لجاللتكـــم، 
حقوقـــه اإلنســـانية كاملة غيـــر منقوصة، 
في أجواء تســـودها الوسطية والتعايش 
واالنفتـــاح، واســـتنادا إلى ركائز راســـخة 
مـــن الوحدة الوطنيـــة وســـيادة القانون، 
األمـــر الـــذي جعـــل مـــن البحريـــن واحـــة 
مـــن األمـــان واالســـتقرار ومهـــدا لحقوق 
مترســـخة،  وطنيـــة  كثقافـــة  اإلنســـان 
مشـــيدين باإلنجازات التـــي تحققت في 
عهد جاللتكـــم الزاهر من مدن إســـكانية 
متطـــورة،  صحيـــة  ومرافـــق  عصريـــة، 
وصروح تعليمية مرموقة، ومشـــروعات 

حيوية لالرتقاء بالبحرين وشعبها.
اإلنســـانية  المبـــادرة  عاليـــا،  نثمـــن  كمـــا 
من لـــدن جاللتكـــم والتي تحمـــل معاني 
الرحمة والعفو والتسامح، والمتمثلة في 
التوّسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة. 
هـــذا التشـــريع النوعـــي الذي يســـهم في 
تقويم ســـلوك المســـتفيدين مـــن القانون 
وعودتهـــم لمجتمعهـــم، أعضـــاء نافعين. 
إذ تجســـد مبـــادرة جاللتكم، أســـمى قيم 
نموذجـــًا  البحريـــن  وتجعـــل  اإلنســـانية، 
يحتذى به في مجاالت التنمية الشـــاملة 
والمســـتدامة، من خالل مبادرات نوعية 
تعـــزز المكانـــة المرموقـــة للمملكـــة ضمن 

عهد جاللتكم اإلصالحي.
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البشرية جمعاء تمر بظروف غير مسبوقة من حيث شدتها وتعدد تحدياتها...جاللة الملك:

ألقى الشاعر محمد هادي الحلواجي قصيدة أمام 

جاللة الملك:
ُشــِغــا بــه  مــن  إال  الــمــجــد  يــرتــقــي  ال 

ــا ــِم ع ــذي  ــ ــ ال إال  ــا  ــعـ الـ ــروم  ــ ــ ي وال 
ــاش فــي دعــٍة ــم يــنــْل ســـؤددا مــن ع ول

ــا ــداث قـــد ذه ــ ــ ــة األح ــه ــواج وعـــن م
تجربٍة غير  مــن  ارتــقــى  مهما  ــرء  ــم وال

العضا الشوكة  بــذات  سيلقى  حتما 
قــصــرْت وإن  يسعى  أن  لــلــمــرء  البـــّد 

ثقا أو  ــاه  ــ رجـ ــرْت  ــ ــّص ــ ق أو  ــداه  ــ يـ
ثــقــٍة ذو  الـــــأواء  لـــدى  ــام  ــق ــت اس فـــا 

بـــذال أو  األحــــــــداث  ــه  ــ ــ واج إذا  إال 
ــٌل ــس ك بــــِه  مـــن  ــا  ــومـ يـ تـــقـــّدم  وال 

ــوال ــح ولــــْم يـــرد عـــن نــعــيــم الـــلـــذة ال
ــٍة ــراوح م ــي  ف ــدو  ــغ ي ــرء  ــم ال أرى  وقـــْد 

ــذال خ أو  الـــبـــأس  ــن  ــي ح تـــــردد  إذا 
ــاوزه ــجـ تـ أو  ــٌي  ــعـ سـ ــّل  ــ ضـ ورّبــــمــــا 

عجا يكن  ــم  ل ــا  م إذا  ــواب  ــص ال ــرأُي  ــ ال
عــائــقــًة ــان  ــسـ اإلنـ يـــرى  أاّل  ــزم  ــحـ والـ

بـــدال حـــزمـــه  ــن  ــ م لـــهـــا  وخــــــّط  إال 
بــمــكــرمــٍة تــأتــي  أن  الـــجـــود  وغـــايـــة 

ــا أنـــبـــل الــنــبــا ــه ــن تـــكـــون فــيــهــا وم
ما عــواقــَب  يخشى  ــن  م ضـــّل  ــمــا  فــرّب

العقا يتبع  لــم  أو  الــصــدق  مــن  يــبــدي 
ــر عــّلــمــنــي ــع ــش ـــأّن ال ــ ـــول ب ــ ــد أق ــ وق

ــذال ــا ع ــمـ ــال صـــدقـــا رّبـ ــ ــن ق ــأّن مـ ــ بـ
ثقتي ــى  ــل ع قـــــوٌم  المـــنـــي  ــا  ــ ــم ــ ورّب

جها أو  ضـــّل  وقــالــوا  أحـــّب  ــن  م ــي  ف
ــود أنــا ــوجـ ــا الـ ــي ــذي أح ــ فــقــلــُت ال والـ

ــا ــِه زل ــّبـ ــي حـ ــدا فـ ــ ــرْف أبـ ــ ــت ــ ــْم أق ــ ل
ــي كـــّل حــادثــٍة ــذي ف فــهــو الــكــريــم الـ

البلا ــرق  ــغ ي ــفٍّ  ــك ب ــاء  ــط ــع ال يــعــطــي 
عنصرِه طيب  مــن  الـــذي  الحليم  ــو  وه

ــد ُجــِبــا عــلــى الــســمــاحــة واإلحـــســـان ق
معضلٍة ــد  ــن ع ــى  ــوان ــت ي أن  حـــاشـــاه 

كسا بـــه  تــلــقــى  أن  حـــاشـــاه  وألــــف 
ســاحــتــُه ــت  ــئ ج ــا  مـ إذا  تــلــمــنــي  فـــا 

بــاســمــه ثِما بــشــعــٍر  ــٍن  ــي ــّل ح فــي كـ
إْذ الــحــقــيــقــة  إال  أقـــل  لـــم  بـــه  ــرا  ــع ش

ــد كما ــه الــبــرهــان ق ــرٍف ب ــي كــّل حـ ف
متصٌل والــخــيــر  مــضــْت  عــامــا  عــشــرون 

مّتصا كـــان  قـــد  بــهــا  ــٍر  ــخــي ب ــم  ــع أن
ــان تــهــنــئــًة ــم ــل ــا أبــــا س ــه يـ وقــــل لـ

والجبا الــســهــل  تغطي  ــيــك  إل ــي  ــّن م
تهنئٍة ــف  ــ أل عــّنــي  لــســلــمــان  ــل  ــ وق

الــشــدة بــن جا ــو عــنــد  ــف ال وهـ ــي وك
ومــن أوال  ــيــا  ــل ُع مـــن  األكـــــارم  نــجــل 

الخلا ــق  ــرت ي صـــوابـــا  قـــال  قـــال  إن 
ــُه ِنـــَعـــٌم ــّلـ بـــشـــرى بــشــهــر صـــيـــام كـ

ــن قـــد قبا ــم ــرح ــِه مـــن ال ــي ــر ف ــي ــخ وال
ــا ســلــمــان فـــي فـــرٍح وجــئــتــكــْم يـــا أبـ

احتفا بــاســمــَك  شــعــٍب  ــوت  ص ــي  ألنــّن
ــك أرجــــو مــنــَك مــســألــًة ــت ــي وقــــْد أت

ســأال قــد  لــلــجــود  مــن  ــاب  خـ مــا  واهلل 
ــن بــطــن راحــتــِه ــذي م ــِت الــكــريــم الـ أنـ

هطا قــد  ــودق  الـ مثل  السحابِة  غيث 
ــرٍف فــي مــدائــحــه ــ ــّل ح وأنــــِت مــن كـ

اكــتــمــا بـــاســـمـــه  درٍّ  عـــقـــد  ــه  ــ ــأّن ــ ك
قافيتي ــوالي..  ــ م يــا  بقربك  لــي  ُجـــْد 

والعلا الــعــّي  تشكو  قــربــك  دون  مــن 
ومــْن القصيد  يحلو  باسمه  مــن  فــأنــِت 

ــد نــزال ــُي حــلــو الــشــعــر ق ــه وحـ ــي حــّب ف
فــائــدًة ــرف  ــح ال ــي  ف أرى  ال  ــن  م وأنـــَت 

َجُما سيدي  يــا  باسمكْم  يكْن  ــْم  ل مــا 

اســـتقبل عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة أمـــس بحضـــور ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة في قصر الصخير، األمين العام لمجلس 
التعـــاون لدول الخليج العربية نايف بن فالح الحجرف 
بمناســـبة زيارته للبالد، حيث هنأ جاللته بشهر رمضان 
المبارك، ســـائالً هللا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة 
الكريمـــة علـــى جاللته بـــدوام الصحة والســـعادة وعلى 
المملكة وشـــعبها الكريم بالخيـــر والرفعة والتقدم، وقد 
بـــادل جاللة الملك األمين العـــام لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم. 
وخالل اللقاء، اســـتعرض جاللـــة الملك مع األمين العام 
عـــددا من القضايـــا والموضوعـــات ذات الصلة بالشـــأن 
الخليجي خاصة ما يتعلق بدفع مسيرة مجلس التعاون 
لتحقيق تطلعات وطموحـــات أبناء دول المجلس نحو 

المزيد من التعاون والتكامل.

وأشـــاد جاللته باإلنجازات البـــارزة التي حققها مجلس 
التعـــاون على مختلف المســـتويات وبالمكانـــة الرفيعة 
التـــي يحظى بهـــا علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والدولي، 
وبـــدوره الفاعـــل فـــي ترســـيخ دعائـــم األمـــن والســـلم 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة ودعـــم المســـاعي الهادفـــة 

للوصول الى حلول سلمية ألزماتها.
كما أعرب جاللته عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها 
معالـــي األمين العـــام، وجميع منتســـبي األمانـــة العامة 
فـــي دفـــع مســـيرة المجلس المباركـــة وتعزيز التنســـيق 
والتكامل والترابط بين دولة الشـــقيقة لتحقيق المزيد 

من اإلنجازات على كافة األصعدة. 
ومـــن جانبه، أعـــرب األمين العام لمجلـــس التعاون عن 
شـــكره وتقديره لحضرة صاحب الجاللة على ما يبديه 
جاللتـــه مـــن حـــرص واهتمـــام لدعـــم العمـــل الخليجي 
المشـــترك وتحقيق المزيد من االنجازات والمكتسبات، 
وكل ما فيه خير وصالح شعوب دول المجلس وتعزيز 
تحقيقـــًا  األعضـــاء  الـــدول  بيـــن  والتضامـــن  التعـــاون 

لألهداف السامية النبيلة لمنظومتنا الخليجية.

المنامة- بنا

دور خليجـي فاعـل للوصـول لحلـول سلميـــــــــــــة ألزمات المنطقة
أشاد باإلنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون... جاللة الملك:

جاللة الملك مستقباًل األمين العام لمجلس التعاون

جرى اتصال هاتفي أمس بين 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد 
خليفـــة ونائـــب جاللـــة الملـــك 
ولـــي العهد بالمملكـــة االردنية 
الشـــقيقة صاحـــب  الهاشـــمية 
السمو الملكي األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني.
الملـــك  جاللـــة  اطمـــأن  وقـــد 
خـــالل االتصـــال علـــى صحـــة 
جاللـــة الملـــك عبـــدهللا الثاني 
المملكـــة  ملـــك  الحســـين  بـــن 
مقدمـــا  الهاشـــمية،  األردنيـــة 
جاللتـــه التهنئـــة لســـمو األمير 
العمليـــة  بنجـــاح  الحســـين 
الجراحية التي أجراها العاهل 
األردني أخيرا، متمنيا لجاللته 

موفور الصحة والعافية.

جاللة الملك 
يطمئن على صحة 

عاهل األردن

ــم ــمو أخالقهـ ــش لسـ ــي التعايـ ــاالً فـ ــوا مثـ ــن أصبحـ ــزاء الذيـ ــن األعـ ــكر المواطنيـ نشـ
ــرار ــق ــت ــاء دعـــائـــم االس ــ ــ ــرك الــســبــيــل إلحــــالل الـــســـالم وإرس ــت ــش ــم ــل ال ــم ــع  ال
المتآلفة اإلنــســانــيــة  ــلــحــضــارات  ل ــن  ــوط م ــم  ــعــال ال يــعــرفــهــا  ــا  ــم وك الــبــحــريــن 

سيدي، حضرة صاحب الجاللة
تحققـــت  التـــي  اإلنجـــازات  أبـــرز  مـــن 
العاصمـــة،  محافظـــة  فـــي  بهـــا،  ونفخـــر 
اعتماد منظمة الصحـــة العالمية “المنامة 
فـــي  عاصمـــة  كأول  صحيـــة”  مدينـــة 
إقليم شـــرق المتوســـط، في إنجاز دولي 
جديـــد، يضـــاف إلـــى ســـجالت البحرين 
في مجـــاالت الصحـــة والبيئـــة والتنمية 
االجتماعيـــة والحضريـــة. ولـــم يكن لهذا 
اإلنجـــاز أن يتحقـــق، لـــوال مـــا تحظى به 
العاصمـــة  ومحافظـــة  عامـــة  البحريـــن 

خاصـــة مـــن اهتمـــام ورعايـــة كريمة من 
لـــدن جاللتكـــم، حفظكـــم هللا ورعاكـــم، 
والمتابعـــة والتوجيهـــات الســـديدة مـــن 
لـــدن صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
هللا،  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
لتكثيف الجهـــود الرامية لتحقيق حاضر 
ومســـتقبل أفضل لجميع المواطنين في 

مملكة البحرين.
لنؤكـــد  العاصمـــة  محافظـــة  فـــي  وإننـــا 
لجاللتكـــم، حرصنـــا علـــى المضـــي ُقُدًما 
البرنامـــج  هـــذا  بتطبيـــق  التوســـع  فـــي 

الدولي الرائد في مختلف مناطق وقرى 
المحافظـــة، تحقيقـــًا لتطلعـــات جاللتكم 
نحـــو االرتقـــاء بالوطـــن والمواطـــن فـــي 
لمكانـــة  وإعـــالء  المجـــاالت،  مختلـــف 
المملكة في كافـــة المحافل الدولية. كما 
نؤكد مضي محافظة العاصمة في العمل 
علـــى تعزيز االنتمـــاء الوطني وترســـيخ 
مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية وإعـــالء قيم 
المســـؤولية االجتماعيـــة، والـــذي تنهض 
بـــه وزارة الداخليـــة، فـــي إطـــار تعزيـــز 
الثوابـــت الوطنية والترابـــط المجتمعي، 

كمرتكـــزات أساســـية فـــي أمن وســـالمة 
المجتمع وتماسكه.

وفـــي الختـــام، نتضـــرع إلـــى المولـــى عّز 
َوِجل، أن ينعم على جاللتكم بطول العمر 
ويديم عليكم موفـــور الصحة والعافية، 
وأن يحفظكـــم لمواصلـــة مســـيرة الخير 
والنمـــاء فـــي مملكتنا العزيـــزة، مؤكدين 
أن أهالـــي محافظة العاصمة، على العهد 

والوالء، يبادلونكم الحب واإلخالص.
ودمتم، سيدي، ودام عزكم،،

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
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قام وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمس، 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  إلـــى  بزيـــارة 
اســـتقباله  فـــي  كان  حيـــث  المدنـــي، 
رئيـــس األمـــن العام الفريـــق طارق بن 
حســـن الحســـن، ومديـــر عـــام اإلدارة 

العامة للدفاع المدني.
وفـــي مســـتهل الزيـــارة، أشـــاد الوزيـــر 
بدعـــم عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة لمنظومة 
التطوير والتحديث بوزارة الداخلية؛ 
األمنيـــة،  الخدمـــات  أفضـــل  لتقديـــم 
وتعزيـــز الســـالمة العامـــة للمواطنيـــن 

والمقيمين.
وأعـــرب الوزيـــر عـــن شـــكره وتقديره 
ضباطـــا  المدنـــي،  الدفـــاع  لجهـــود 
وضباط صـــف وأفرادا ، وما يتمتعون 
به مـــن احترافيـــة أمنيـــة متميزة في 
جهـــود حمايـــة األرواح والممتلـــكات، 
مشـــيرا إلـــى تطويـــر أســـطول الدفاع 

المدنـــي، وتزويـــده بأحـــدث اآلليـــات 
والتقنيـــات وكافـــة التجهيـــزات التـــي 
تتطلبهـــا المرحلـــة القادمـــة، باإلضافة 
إلـــى تكثيـــف الـــدورات التدريبية في 
مجـــال التعامـــل مع حـــاالت الطوارئ، 
منوهـــا إلـــى أهميـــة تهيئـــة المجتمـــع 

وتوعيته من خالل ثقافة مدروسة.
وخـــالل الزيارة، اطلع وزيـــر الداخلية 
علـــى إيجـــاز حـــول إجـــراءات األمـــن 
والسالمة ضد خطر التلوث اإلشعاعي 
االســـتباقية  اإلجـــراءات  تضمـــن 
وتوفير ســـبل الرصـــد وتحديد الخطر 

المعـــّدة  الخطـــط  إلـــى  باإلضافـــة   ،
لالســـتجابة وجاهزيـــة وحـــدة المواد 
للطـــوارئ،  واالســـتعداد  الخطـــرة 
باإلجـــراءات  الجمهـــور  وتثقيـــف 

الالزمة.
كمـــا تضمن اإليجـــاز ، أهداف وغايات 
للطـــوارئ،  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
والعمـــل علـــى إنشـــاء منصـــة وطنيـــة 
حـــاالت  فـــي  والتوعيـــة  للتثقيـــف 
الطوارئ، تعد بمثابة شراكة مجتمعية 
بمنظـــور جديـــد؛ مـــن أجل خلـــق بيئة 
علـــى  وتعتمـــد  المخاطـــر،  مـــن  آمنـــة 

تضافر الجهود المجتمعية. 
كما اشـــتمل اإليجاز على االحتياجات 
التطهيـــر  فـــرع  لتطويـــر  المطلوبـــة 
والتعامـــل مع المـــواد الخطرة بالدفاع 

المدني.
وفي هذا الســـياق، أكـــد الوزير أهمية 
دوري،  بشـــكل  اإلجـــراءات  مراجعـــة 
والمضـــي قدمـــا فـــي تعزيـــز التدابيـــر 
الوقائيـــة للحماية المدنيـــة والوقوف 
على مســـتوى االســـتعداد والجاهزية؛ 
لمواجهـــة أي مخاطـــر محتملة، يمكن 
والحـــاالت  الكـــوارث  عـــن  تنجـــم  أن 

الطارئـــة، منوهـــا إلـــى قيـــاس وتقييم 
مدى سرعة االستجابة والوقوف على 
اإلجـــراءات والتجهيـــزات والتأكد من 

فاعلية الخطط الموضوعة.
واختتـــم وزيـــر الداخليـــة أن إجـــراء 
التمارين الوطنية المشتركة، بمشاركة 
ووفـــق  المعنيـــة  األمنيـــة  القطاعـــات 
فرضيـــات واقعيـــة، يســـهم فـــي بنـــاء 
القـــدرات وتعزيـــز التعاون والتنســـيق 
وتطويـــر العمـــل الميداني المشـــترك ، 
معربـــا عـــن تمنياته للجميـــع بالتوفيق 

في خدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

تطوير أسطول الدفاع المدني وتزويده بأحدث اآلليات
إنشاء منصة للتثقيف والتوعية في حاالت الطوارئ... وزير الداخلية:

المنامة - بنا

المنامة - مجلس التعليم العالي

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك لشؤون 
اإلعـــالم نبيـــل الحمـــر بمكتبه فـــي قصر 
القضيبية امس األربعاء، سفير جمهورية 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة لـــدى المملكـــة 
بعمـــق  الحمـــر  واشـــاد  شـــعبان.   ياســـر 
العالقـــات األخويـــة التاريخيـــة الوثيقة 

والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
الشـــقيقين وما يشـــهده التعاون الثنائي 
من تطور مســـتمر على كافة المستويات 
وبخاصـــة فـــي المجال اإلعالمـــي، مثنيا 
على الجهود الطيبـــة التي يواصل بذلها 
الســـفير لتوثيق وتنمية أواصر العالقات 

البحرينية المصرية.

اســـتقبلت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة األمين العـــام لمجلس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعليـــم العالي بمكتبها الســـفير 
طه عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى 

مملكة البحرين.
مـــع  العـــام  األميـــن  اســـتعرضت  وقـــد 
الســـفير الفلســـطيني العالقـــات الثنائية 
بيـــن البلدين الصديقين وســـبل تعزيزها 

و  العلميـــة  المجـــاالت  فـــي  وتطويرهـــا 
البحـــث العلمـــي، مؤكدة حـــرص مجلس 
علـــى تطويـــر وتنميـــة  العالـــي  التعليـــم 
التعاون التعليمي والبحثي مع فلسطين 
بمـــا يدعـــم المســـيرة التعليميـــة ويخدم 
جهـــود تحقيـــق التنمية المســـتدامة في 

البلدين.
مـــن جانبـــه، تقـــدم الســـفير الفلســـطيني 
بالشـــكر والتقدير إلـــى األمين العام على 
بتطويـــر  واهتمامهـــا  اســـتقبالها  حســـن 
عالقات التعاون األكاديمي بين البلدين.

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان 
بـــن عبدهللا بـــن حمد آل خليفـــة بمكتبه، 
رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة المكاتـــب 
وأعضـــاء  العمـــران  مـــازن  الهندســـية 

مجلس إدارة الجمعية.
المكاتـــب  جمعيـــة  أهميـــة  علـــى  وأكـــد 
ودعـــم  لرعايـــة  ومهنيتهـــا  الهندســـية 
بمـــا  مشـــيدًا  لهـــا،  المنتميـــن  مصالـــح 
تقـــوم بـــه المكاتـــب الهندســـية مـــن دور 
أســـهمت من خالله في التطور العمراني 
والعقاري فـــي المملكة، متمنيـــًا ألعضاء 
التوفيـــق  كل  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
والنجـــاح فـــي أداء دورهـــم المنوط بهم 

لخدمة المنتميـــن للجمعية ودعم المهنة 
المهـــن  أهـــم  مـــن  كواحـــدة  وتطورهـــا 
والتخصصات. معربًا عن استعداد جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري وكذلـــك 
مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري لمزيـــد مـــن 
التعـــاون مع جميعة المكاتب الهندســـية 

البحرينية لدعم أنشطتها وبرامجها.
ومـــن جانبـــه، أعـــرب العمـــران وأعضـــاء 
شـــكرهم  خالـــص  عـــن  اإلدارة  مجلـــس 
وتقديرهم للشيخ سلمان بن عبدهللا آل 
خليفة على رعايته للقاء األول للجمعية 
والغبقـــة الرمضانيـــة التـــي أقيمـــت يوم 
األحـــد الماضي، وكذلك على ما لقوه من 
اهتمام وتوجيه واستعداد لدعم البرامج 
التي تقوم بها الجمعية في سبيل تعزيز 
دور المكاتـــب الهندســـية وتطورها وفق 

أفضل الممارسات العالمية.

تطوير التعاون اإلعالمي مع مصر

تطوير التعاون األكاديمي بين البحرين وفلسطين

دعم حكومي متواصل ألنشطة المكاتب الهندسية

وزير المالية: تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع أميركا

البدء بالتنسيق مع “األوقافين” لتدشين وتأهيل 20 داًرا للعبادة

تنمية مسارات التنسيق المشترك على الصعيد االقتصادي

منها 6 على وشك االفتتاح و14 تستعد للترميم... وزير العدل:

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة أمس، ســـفير مملكـــة البحرين 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  لـــدى 
الصديقة الشـــيخ عبدهللا بن راشد آل 

خليفة.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  ورحـــب 
الوطني بالشـــيخ عبدهللا بن راشد آل 
خليفة، مشـــيدًا بالجهـــود البارزة التي 
تقوم بها ســـفارة مملكـــة البحرين لدى 
المتحـــدة األميركيـــة، ومـــا  الواليـــات 
تبذله من عمٍل متواصل لتعزيز أواصر 

التعـــاون الثنائي بيـــن مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بمـــا 
العمـــل  تنميـــة مســـارات  فـــي  يســـهم 

والتنســـيق المشـــترك علـــى األصعـــدة 
كافة، وباألخص فيما يتعلق بالشراكة 
االقتصادية المتميزة بما يعود بالخير 

البلديـــن والشـــعبين  والنمـــاء لصالـــح 
الصديقين.

مملكـــة  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
المتحـــدة  الواليـــات  لـــدى  البحريـــن 
األميركية عن خالص شـــكره وتقديره 
الوطنـــي،  الماليـــة واالقتصـــاد  لوزيـــر 
دعـــم  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود  مثّمنـــًا 
عمـــل البعثـــات الدبلوماســـية لمملكـــة 
البحريـــن بالخارج وتطويـــر العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  االقتصاديـــة 
ومختلـــف الـــدول لتحقيـــق األهـــداف 

والتطلعات المنشودة.

تنفيـــذا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، بإطالق خطة تطوير الجوامع والمســـاجد، 
وافتتـــاح وترميـــم وتأهيـــل 20 دارا للعبـــادة تابعـــة 
إلدارتـــي األوقاف الســـنية والجعفرية، في مختلف 
محافظـــات المملكـــة، واتخـــاذ اإلجـــراءات الكفيلـــة 
العبـــادة  دور  وبنـــاء  تصميـــم  فـــي  البـــدء  لســـرعة 
فـــي مدينـــة ســـلمان، أعلـــن وزيـــر العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة أن الـــوزارة بدأت بالتنســـيق مـــع األوقافين 
السنية والجعفرية لمباشرة تنفيذ هذه المشروعات 

في جميع محافظات مملكة البحرين.
وقال وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف، 
إنه وبناًء على أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، فإن العمل جاٍر على االنتهاء 
من استكمال إجراءات االفتتاح لـ 6 من دور العبادة 
التالية أســـماؤها: بريد المنصوري بـ )جو( والرســـول 
األعظم بـ )مدينة عيســـى(، وأحمد الخاجة بـ )شـــرق 
الحد(، وعلي شهاب بـ )الصالحية(، ومدينة خليفة بـ 

)مدينة خليفة(، ولثمن بـ )جرداب(.
والمســـاجد  الجوامـــع  تطويـــر  خطـــة  شـــملت  كمـــا 
فـــي كافـــة محافظـــات مملكـــة البحريـــن البـــدء في 
إجراءات الترميـــم والتأهيل لـ 14 دار عبادة التالية 
أســـماؤها: عبدالرحمن بـــن عبدالوهاب بــــ )الجفير(، 
والـــدراز الكبيـــر بــــ )الـــدراز( والمؤمـــن بــــ )المنامـــة(، 
ومجبل بـ )المنامة( وأحمد بن حســـن بـ )الســـلمانية( 
والســـيدة خديجـــة بــــ )مدينـــة حمـــد( وأبـــو إبهـــام بـ 
)عـــذاري(، والعيـــد بــــ )النعيـــم( والشـــيخ يعقـــوب بــــ 
)النعيـــم( ولطف هللا بــــ )جد الحاج( واإلمام الهادي بـ 
)سترة( والمعتصم بـ )صدد(، وعين سهالن بـ )العكر( 

وسالم أبو عراق بـ )النعيم(.
وشـــرعت الـــوزارة بالتنســـيق مـــع إدارتـــي األوقاف 
ومختلـــف الجهـــات ذات العالقـــة لإلســـراع بوتيرة 
العمـــل على اســـتكمال إجراءات تســـجيل العقارات 
المخصصـــة لدور العبـــادة بمدينة ســـلمان وتصميم 

المشاريع وتنفيذها.

وأعـــرب وزير العدل عن بالغ الشـــكر والتقدير لدعم 
ومتابعـــة صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، لضمـــان تلبيـــة احتياجـــات كافة 

مناطـــق المملكة من دور العبـــادة ومزيٍد من العناية 
بها، وتوجيه سموه بتوفير الميزانية الالزمة لخطة 

إعادة إعمار بيوت هللا.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - بنا
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تصوير: خليل إبراهيم

الرمضانيـــة  غبقتهـــا  “البـــاد”  نظمـــت 
للموظفين بحضور رئيس مجلس اإلدارة 
عبدالنبي الشـــعلة، وعضو مجلس اإلدارة 
جواد الحـــواج، ورئيـــس التحرير مؤنس 
المـــردي ورؤســـاء األقســـام والموظفيـــن 
مـــن مختلـــف األقســـام، وذلك فـــي فندق 

الريجنسي.
وفي بداية الفعالية، شـــكر رئيس مجلس 
اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة العاملين بأسرة 
“البـــاد” على ما يبذلونه من جهود مهنية 
والتـــي جعلـــت  الماضيـــة  الفتـــرة  طيلـــة 
فـــي  متقدمـــا  مركـــزا  تتبـــوأ  الصحيفـــة 

المشهد اإلعامي.
كمـــا أثنـــى عضـــو مجلـــس اإلدارة جـــواد 

الحـــواج على جهـــود الزماء، مشـــيرا لما 
يتلقـــاه مـــن رســـائل إعجـــاب وتقدير من 

المتابعين للصحيفة.

وتحـــدث رئيس التحرير مؤنـــس المردي 
عن تميز إنتاج “الباد” في شـــهر رمضان، 
دورة  بإعـــداد  مبكـــرا  اســـتعدت  حيـــث 

برامـــج متنوعة نالـــت الصـــدى اإليجابي 
لـــدى المتابعيـــن، وموجهـــا شـــكره لجميع 
خلـــف  يقـــف  مـــن  خصوصـــا  العامليـــن 

الكواليس.
وشهدت األمسية تقديم عدد من الفقرات 
الترفيهية والمســـابقات مع توزيع الهدايا 

على الفائزين وسط بهجة الجميع. وقدم 
الفقـــرات الزميل ســـعيد محمـــد والزميلة 

منال الشيخ.

غبقة “^” للموظفين... مسابقـات وبهجـة وهدايـا
الشعلة والحواج والمردي يشكرون أسرة الصحيفة على جهودهم المتميزة

سلفي نسائي

كوادر “البالد” من أقسام عديدة

جاسم محمد ونور النظيفدليلة أرناؤوط وسميرة المبروك وسط بناتهما

عبدالله عيسى وطارق البحار ومحمد الحلي

عيسى الصفار ومحمد الستراوي

.. وهدية جاسم مشكور.. وهدية سيد علي المحافظة 

سعيد المبارك وحرمهإيمان عبدالله وجمانة جاسم

سعيد محمد وحامد المحاريوديعة الوداعي وحوراء مرهون

مروة أحمد وأمل الحامد ومحمد الجيوسي

معاذ وغيث توفيق

إبراهيم النهام يتسلم هديته من منال الشيخ

منى المطلق ووالدتها

زينب العكري وابنتيها

علوي الموسوي، عبدالجليل سلمان، مؤنس المردي، راشد الغائب، عبدالنبي الشعلة وعلي هالل

حوراء محمد وزينب سوارمؤنس المردي وعبدالنبي الشعلة وجواد الحواج وراشد الغائب

ألقى الزميل علي جمعة، وهو شاعر وخطاط وفنان، 
ويعمل بقسم اإلنتاج الفني، قصيدة خالل غبقة “^”.

يـــــــا زمـــــيـــــلـــــي يـــــــا أبــــــــــو الـــــــوجـــــــه الــــبــــشــــوش
ــوش ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـــــــــّمـــــــــة االحــــــــــــبــــــــــــاب تــــــحــــــلــــــى بـ

مـــــــــن يــــــجــــــي وقــــــــــــت الــــــولــــــيــــــمــــــة اجــــتــــهــــد
الـــــــتـــــــوش تــــــطــــــلــــــع  وال  األول  اطـــــــــلـــــــــع 

ــه ــ ــي ــ ــوف ــ ــب ــ ــل ــ جــــــــّنــــــــد احـــــــســـــــاســـــــك وقــــــــــــــــــّدم ل
واســـــــتـــــــعـــــــن بـــــــيـــــــدك وأســــــــنــــــــانــــــــك جــــيــــوش

ــاف ــ ــخـ ــ تـ ال  ال  آلـــــــمـــــــك  بـــــطـــــنـــــك  ان  ولــــــــــــو 
ــدوش ــ ــ ــرقـ ــ ــ مـ لــــــــك  اشـــــــــــــرب  ــد  ــ ــ ــرقـ ــ ــ تـ ال  قـــــبـــــل 

يــــالــــحــــبــــيــــب أمــــــــــــــــزح  تـــــــــــــرى  تــــــــصــــــــدق  ال 
ــوش ــ ــشـ ــ والــــــــــكــــــــــام الــــــــلــــــــي ســــــبــــــق كــــــلــــــه فـ

اعــــــتــــــنــــــي ابـــــنـــــفـــــســـــك واســـــــــمـــــــــع هـــــالـــــكـــــام
ــوش ــ ــة قـــــــالـــــــت األمـــــــــثـــــــــال خــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ خـــــــــــوش كـ

قـــــــالـــــــت األمــــــــــثــــــــــال لـــــــــو مــــــثــــــل الـــــــوحـــــــوش
ــا تــــحــــوش ــ ــ ــر رزقـــــــــــك مـ ــ ــيـ ــ ــك غـ ــ ــ ــري ــ ــري جــ ــ ــجــ ــ ــ ت

اطلع األول وال تطلع التوش
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المنامة - وزارة الخارجية

أجـــــــــــرى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــي، أمـــس،  ــانـ ــزيـ عــبــدالــلــطــيــف الـ
ــاًل هــاتــفــًيــا مـــع روســــان  ــصــ ــ ات
كـــازاكـــبـــايـــيـــف، وزيـــــر خــارجــيــة 

جمهورية قرغيزستان.
تم خال التصال، بحث عاقات 
البلدين  بــيــن  الــقــائــمــة  الــصــداقــة 

الصديقين، وسبل تنمية التعاون 
المجالت  مختلف  فــي  الثنائي 
المشتركة  المصالح  يحقق  وبما 
الصديقين،  والشعبين  للبلدين 
باإلضافة إلى تطورات األوضاع 
والقضايا  ــيــة  والــدول اإلقليمية 

ذات الهتمام المشترك.

الــزيــاني يبحث العــالقــات 
الثنائية مع نظيــره القــرغيــزي

تــوزيــع الــدعم الــرمضــاني لـ78 جمعية خيــريــة
ــاف  ــ ــيــس مــجــلــس األوق بــرعــايــة رئ
نظمت  الصالح  يــوســف  الجعفرية 
اللقاء  الــجــعــفــريــة  األوقــــاف  إدارة 
ــوي لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن )الـــغـــبـــقـــة  ــ ــن ــســ ــ ال
الرمضانية(، وسط أجواء اجتماعية 

متميزة ألسرة األوقاف الجعفرية.
ــــة عــــن مـــجـــلـــس األوقـــــــاف  ــاب ــ ــي ــ ون
الجعفرية رفع  نائب رئيس المجلس 
الشكر  آيـــات  أســمــى  مــحــمــود،  علي 
والــتــقــديــر إلـــى مــقــام عــاهــل الــبــاد 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
العهد  عيسى آل خليفة، وإلى ولي 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
حمد آل خليفة، على الدعم المستمر 
لدور العبادة والعمل الوقفي. داعيًا 
باليمن  يعيده  أن  وجــل  عز  المولى 

والخير والبركات على وطننا العزيز 
واألمتين العربية واإلسامية.

ــغ الــتــقــديــر  ــ ــال ــ ــا أعـــــــرب عــــن ب ــمـ كـ
ــب الــســمــو  ــاحـ ــى صـ ــ ــان إلـ ــرفــ ــعــ ــ وال
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي 
سموه  توجيهات  بمناسبة  الـــوزراء 
الــكــريــمــة بـــإطـــاق خــطــة تــطــويــر 
فـــي جميع  ــمــســاجــد  ــلــجــوامــع وال ل
مؤكدًا  البحرين،  مملكة  محافظات 
أن هذه التوجيهات أشاعت البهجة 

والسرور في النفوس.
إلــى  مــحــمــود  أشـــار  كلمته  وخـــال 
الكريم  الشهر  ــواء  أجـ يميز  مــا  أّن 
الــعــادات  الــبــحــريــن هــو  فــي مملكة 
الــكــريــمــة الــمــبــنــيــة عــلــى الــتــواصــل 
الترابط  ويبلغ  والتراحم،  والتزاور 
ــل ذروتـــــه  ــافـ ــكـ ــتـ ــي والـ ــاعـ ــمـ ــتـ الجـ
فبيوت  الــكــريــم،  الشهر  هــذا  خــال 
ــمــآتــم  هللا عـــامـــرة بـــالـــصـــلـــوات وال

والــحــســيــنــيــات عــامــرة بــالــعــبــادات، 
أبوابها  تفتح  والمجالس  والبيوت 
في إطار العادات الكريمة والسمات 
بركات هذا  المتوارثة في  الحميدة 

الشهر العظيم.
تعزيز  على  المجلس  حــرص  وأكــد 
ــتــواصــل الــمــيــدانــي الــمــبــاشــر مع  ال
البحرين والوقوف  مختلف مناطق 
تطلعات  عــلــى  الـــواقـــع  أرض  عــلــى 

العبادة  دور  تطوير  بشأن  األهــالــي 
وكذلك حرصنا على تعزيز الشراكة 
الخيرية  الجمعيات  مع  المجتمعية 
في إطار النهوض بالواجب الديني 
ــنـــي واإلنـــســـانـــي فـــي دعــم  والـــوطـ
وتوّفقنا  احــتــيــاجــًا،  األكــثــر  الــفــئــات 
لتوزيع  الكريم  الشهر  أعتاب  على 
جمعية  لــــــ78  الــرمــضــانــي  ــم  ــدعـ الـ

خيرية.

من جانبه، أكد مدير إدارة األوقاف 
الــجــعــفــريــة مــحــمــد الــحــســيــنــي أن 
من  جــديــدة  بمرحلة  تــمــر  “اإلدارة 
الجاد  والعمل  والتحديث  التطوير 
والدؤوب؛ من أجل تعزيز اإلنتاجية 
وتـــحـــفـــيـــز بــيــئــة الـــعـــمـــل وتــذلــيــل 
السياسة  ــم  رسـ وإعـــــادة  الــصــعــاب 
بــاألهــداف  وربطها  لـــإدارة  العامة 

التنموية العامة لمملكة البحرين”.

المنامة - األوقاف الجعفرية

إشادة بدعم 
جاللة الملك 

لدور العبادة... 
“الجعفرية”:

أشــاد أعضــاء المجالــس البلديــة فــي مملكــة البحريــن بأمر ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بإطالق 
خطــة تطوير للجوامع والمســاجد فــي كافة محافظات مملكة البحرين، وأمر 
ســموه بافتتــاح وترميــم وتأهيل 20 مســجدا تابعــا إلدارتي األوقاف الســنية 
والجعفريــة، فــي مختلف محافظــات المملكة، وما تضمنه مــن توجيه بتوفير 
الميزانيــة الالزمــة لخطة إعــادة إعمار بيوت هللا، واعتمــاد المعايير الحديثة 
والتصاميم اإلسالمية في إعادة بناء وتطوير المساجد، والتنسيق مع وزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص المواقع 
واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بســرعة البدء في تصميم وبناء  12 مســجدا في 

مدينة سلمان.

حرص  البلدية  المجالس  أعضاء  وأكــد   
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
السمو  وصــاحــب  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
هللا،  بيوت  وبناء  المساجد  تعمير  على 
العدل  وزارة  استجابة  ســرعــة  مثمنين 
والشؤون اإلسامية واألوقاف من خال 
تشكيل فريق معني للتنسيق مع الجهات 
الــمــعــنــيــة لــتــخــصــيــص الــمــواقــع واتــخــاذ 
في  الــبــدء  بسرعة  الكفيلة  ــراءات  ــ اإلجـ

تنفيذ أمر سموه.
الصدد، تحدث صالح طرادة   وفي هذا 
رئيس مجلس أمانة العاصمة عن سعادة 
العاملين في مجال العمل البلدي بجميع 
العاصمة  أمانة  وفــي  عامة  المحافظات 
خاصة بهذا األمر، مؤكدًا  اهتمام جالة 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  وسمو  الملك، 
العبادة وإعمار بيوت هللا  بــدور  ــوزراء  ال
، خاصة وأن هذا األمــر جاء خال شهر 
رمضان الفضيل مما يدل على مكانة دور 
قيادة وشعبا،  البحرين  أهل  عند  العبادة 
بهذا  البحرين  أبناء  سعادة  إلــى  مشيرًا 
التفاعل الكبير معه خال  األمر إذ لمس 
المجالس ووسائل التواصل الجتماعي.

ــراده أن هــذا األمـــر يحمل في   وبــيــن طـ
طياته تطوير الجوامع والمساجد حسب 

حــاجــة الــمــنــاطــق، مــؤكــدًا اعـــتـــزازه بهذا 
النوع من األوامر الهامة التي تصب في 
مساعي  وفق  وتعتبر  المواطنين  صالح 

المجالس البلدية أيًضا.
 من جانبه، قال  غازي المرباطي رئيس 
ــمــحــرق أن هــــذا األمـــر  مــجــلــس بــلــدي ال
ــادة الــكــبــيــرة مـــن جميع  ــ يــســتــحــق اإلشــ
أن  مؤكدا  البلدي،  المجال  في  العاملين 
التميز في األمر يتمثل ليس في افتتاح 
ــمــســاجــد الـــجـــديـــدة فــقــط بـــل وأيــضــا  ال
التأهيل والترميم للمساجد القديمة، وهو 
واستذكر  للغاية،  ضروريا  أمرا  يعتبر  ما 
ــاء جــامــع الــشــيــخ حــمــد الـــذي  ــن ــادة ب ــ إعـ
إرث  بوصفه  المحرق،  أهل  صــدور  أثلج 

تاريخي للمنطقة.
هي  الخطة  هــذه  أن  المرباطي  واعتبر   
مؤشر لبداية مرحلة تنموية قادمة، وبين 
الترحيب  من  الكثير  لقي  األمــر  هــذا  أن 
على  البحرين،  أبــنــاء  مــن  والستحسان 
ومجالس  أهلية  ومجالس  أفــراد  صعيد 
نوعية  نقلة  تشهد  العبادة  فــدور  بلدية، 
والتطوير،  والهتمام  الرعاية  حيث  من 
ــال اهــتــمــام  ــ ــن خـ ــا يــتــجــلــى مــ ــو مــ ــ وهـ
ووقـــفـــات صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه هللا 
القطاعات  بجميع  والمتعلقة  المعهودة 

الحيوية والمهمة.
بلدي  مجلس  رئــيــس  التميمي  بــدر  أمــا   
ســعــادة  عــن  ــدوره  ــ ب فــتــحــدث  الجنوبية 
المبادرة  بهذه  الجنوبية  المنطقة  أهالي 
أن  وقــال  الــصــدور،  أثلجت  التي  الهامة 
اإلعان عن هذه الخطة المهمة في أيام 
كبير  حــرص  على  دلــيــل  الفضيل  الشهر 

توليه مملكة البحرين بالمساجد.
ــدائـــم مع  ــد الــتــمــيــمــي تــواصــلــهــم الـ ــ  وأك
لطلبات  متابعة  فهناك  السنية،  األوقــاف 
ــل تــأمــيــن  ــ ــل مــــن أجــ ــمــ ــد وعــ ــاجـ ــسـ ــمـ الـ
البلدية  المجالس  الحتياجات فيها، وما 
سوى حلقة وصل بين الحكومة ومطالب 
المسيرة  جــوهــر  يمثل  مــا  وهـــو  ــنــاس  ال
الجالة  صــاحــب  ل  الــمــبــاركــة  التنموية 
واهتمام  جالته  اهتمام   مثمنًا  الملك، 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  سمو 

بدور العبادة وإعمار بيوت هللا.
الكوهجي رئيس  أحــمــد  قــال  ذلــك  إلــى   
الشمالية  بالمحافظ   الــبــلــدي  المجلس 
إن إطــــاق خــطــة تــطــويــريــة لــلــجــوامــع 
مملكة  محافظات  كافة  في  والمساجد 

البحرين يعتبر خبرا مفرحا جاء في أيام 
أمر  أن  إلى  لفتًا   ، المبارك  رمضان  شهر 
العهد رئيس  الملكي ولي  صاحب السمو 
لحتياجات  ملبيا  جاء  ــوزراء،  ال مجلس 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة،  ويــؤكــد حــرص 
في  وبنائها  المساجد  تأمين  على  سموه 
كافة المناطق، األمر الذي سيتم بالتعاون 

مع كل من األوقاف السنية والجعفرية.
 من جهته أكد  حسن الدوي نائب رئيس 
أمــر صاحب  أن  الــمــحــرق   بلدي  مجلس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
للجوامع  تطوير  خطة  بــإطــاق  خليفة 
مملكة  محافظات  كافة  في  والمساجد 
إلى  إضافة  فـــورًا،  بها  والــبــدء  البحرين، 
بناء 12 مسجدا في مدينة سلمان ليس 
على  يدل  إذ  الغريب على سموه،  باألمر 

اهتمام كبير بتطوير وبناء المساجد.
تاريخها  عبر  البحرين  أن  الــدوي  وأكــد   
كــانــت حــريــصــة عــلــى تــعــمــيــر الــمــســاجــد 
وتــقــديــم أعــمــال الــبــر والــخــيــر، وبــيــن أن 
هـــذه الــخــطــة قــد أفــرحــت قــلــوب أهــالــي 
المحرق، ولقــت إشــادة واسعة من قبل 

المواطنين، فقد كان هذا األمر هو حديث 
أبناء البحرين.

ــاد ســيــد شــبــر إبــراهــيــم   مــن جــانــبــه، أشــ
ــلـــس الـــبـــلـــدي  ــمـــجـ الــــــوداعــــــي عـــضـــو الـ
جالته  باهتمام  الشمالية  بالمحافظة 
بإطاق خطة  وأمر سموه  العبادة،  بدور 
تــطــويــر لــلــجــوامــع والــمــســاجــد فــي كافة 
مــحــافــظــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــافــتــتــاح 
وتــرمــيــم وتــأهــيــل 20 مــســجــدًا تــابــعــًا 
إلدارتي األوقاف السنية والجعفرية، في 
إلى  إضافة  المملكة،  محافظات  مختلف 
الازمة  الميزانية  بتوفير  سموه  توجيه 
واعتماد  هللا،  بيوت  إعمار  إعــادة  لخطة 
اإلسامية  والتصاميم  الحديثة  المعايير 
في إعادة بناء وتطوير المساجد، تركت 

أثرها الطيب على نفوس المواطنين.
الـــوداعـــي أن تــوجــيــه سموه   وأوضــــح  
ببناء 12 مسجدا في مدينة سلمان تؤكد 
الــحــرص عــلــى تــأمــيــن دور الــعــبــادة في 
المواقع اإلسكانية الحديثة وذلك مبعث 
سعادة للسكان في المناطق المستحدثة 
التي كانت ضمن مساعي المجلس البلدي 

للعبادة  دور  لبناء  الشمالية  المنطقة  في 
قريبة من مناطقهم السكنية.

عضو  مطلق  لــولــوة  ثمنت  جانبها  مــن   
مجلس أمانة العاصمة أمر سموه بإطاق 
في  والــمــســاجــد  للجوامع  تطوير  خطة 
كافة محافظات مملكة البحرين، والبدء 
بها فورًا، إضافة إلى بناء 12 مسجدا في 
وتأهيل  وترميم  وافتتاح  سلمان  مدينة 
20 مسجدًا تابعًا إلدارتي األوقاف السنية 
والــجــعــفــريــة، فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
تمثل  المبادرة  هذه  إن  وقالت   ، المملكة 
خطوة إيجابية ومميزة أتت في الوقت 

المناسب ولمست القلوب.
سلمان  اللطيف  عبد  ــار   أشـ جهته،  مــن   
عضو مجلس بلدي  المحافظة الجنوبية 
الملكي  السمو  صاحب  أمــر  أهمية  على 
ــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  ولــــي الــعــهــد رئـ
إلى  لفًتا  العبادة،  دور  بتطوير  المتعلقة 
أهــالــي  احــتــيــاجــات  يلبي  األمـــر  هـــذا  أن 
الطيب عند  األثر  ، وقد لقى  المحافظة 
الناس، وصدى واسع عند جميع المهتمين 

والمتابعين.
 مــن جــانــبــهــا، قــالــت إيــمــان حــســن عضو 
ــلـــدي  الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة  مــجــلــس بـ
ــر ســمــوه بـــإطـــاق خــطــة تــطــويــر  إن أمــ
للجوامع والمساجد في كافة محافظات 
الــمــمــلــكــة، وتــوجــيــهــات ســمــوه بــســرعــة 
البدء في تصميم وبناء 12 مسجدا في 
إلـــى توجيهات  مــديــنــة ســلــمــان، إضــافــة 
والشؤون  العدل  لــوزارة  الكريمة  سموه 

اإلسامية، ليست بغريبه على سموه.
 وأوضحت بأن هذا التوجيه الهام يأتي 
في إطار حرص سموه على بناء وإعادة 
إعــمــار بــيــوت هللا وتــطــويــرهــا، خصوصا 
المبارك،  رمــضــان  شهر  أيـــام  نعيش  أنــنــا 
الحكومة  حــرص  تعكس  الخطة  فــهــذه 
الخدمية  المرافق  لتوفير  سموه  بقيادة 

للمواطنين والمقيمين.

المنامة - بنا

تطوير الجوامع والمساجد خطوة تالمس القلوب
دور العبادة تشهد نقلة نوعية على صعيد االهتمام... أعضاء المجالس البلدية:

الشيراوي... سيرة عطرة في خدمة الوطن والمواطنين
“الفكر العربي” يكرم الراحل تقديرا إلسهاماته التأسيسية ... الزياني:

أشاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
بمناقب المفكر البحريني والوزير السابق 
الشيراوي، وسيرته  الراحل يوسف أحمد 
ــه فـــي خــدمــة الــوطــن  ــاصـ ــعــطــرة وإخـ ال
ــيــه الــمــنــاصــب  ــاء تــول ــنـ والــمــواطــنــيــن أثـ
مملكة  حكومة  في  والتنفيذية  الــوزاريــة 
الـــبـــحـــريـــن، ومــــن بــيــنــهــا وزيـــــر الــتــنــمــيــة 
والصناعة ووزير شؤون مجلس الوزراء، 
وإسهاماته البارزة ومواهبه المتنوعة في 
والثقافة  والقــتــصــاد  السياسة  مــيــاديــن 

واآلداب وعلم الفلك .
الخارجية،  وزيــر  استقبال  لدى  ذلك  جاء 
الشيراوي،  يوسف  من سيرين  كًا  امس، 
تكريم  بمناسبة  الشيراوي،  يوسف  ورانيا 
ــر الـــراحـــل يــوســف أحمد  الــمــفــكــر والـــوزيـ
الشيراوي، رحمه هللا، من قبل سمو األمير 

الفكر  منتدى  رئــيــس  طـــال،  بــن  الحسن 
في  الجليلة  إلسهاماته  تــقــديــًرا  الــعــربــي، 
تأسيس المنتدى منذ أربعين عاًما، ودعم 
بين  الحوار والعاقة  أهدافه في ترسيخ 
الفكر والمواطنة والمجتمع المدني وصنع 
البحرين  مملكة  اعتزاز  عن  معرًبا  القرار، 
والفكرية  السياسية  بالجهود  وفــخــرهــا 
للراحل يوسف أحمد الشيراوي وإنجازاته 
التنموية  الــنــهــضــة  رواد  كــأحــد  ــارزة  ــبـ الـ

والثقافية الخليجية والعربية.
ابنتا  ورانيا  سيرين  تقدمت  جانبهما،  من 
تعالى يوسف أحمد  بإذن هللا  له  المغفور 
ــراد الــعــائــلــة  ــ ــاســم جــمــيــع أفـ الـــشـــيـــراوي ب
على  الخارجية  وزيــر  سعادة  إلى  بالشكر 
ُحسن استقباله وترحيبه وثنائه، معربتين 
ــر الــتــقــديــر والمــتــنــان إلـــى سمو  عــن وافـ
منتدى  رئيس  طــال،  بــن  الحسن  األمــيــر 
المنتدى  على  والقائمين  الــعــربــي،  الفكر 

بجهوده  اعــتــزاًزا  لوالدهن،  تكريمه  على 
منذ  المنتدى  أعــمــال  دعــم  فــي  المخلصة 
التأسيسية  اللجنة  في  كعضو  مشاركته 
الداعمة  ومبادراته  أمناء،  مجلس  وأول 
ــعــربــيــة  ــافـــة ال ــقـ ــثـ ــمــســتــنــيــر والـ ــلــفــكــر ال ل
ــدن أن  ــ ــمــشــتــرك، وأكـ ــعــربــي ال ــعــمــل ال وال
والـــدهـــن الــمــرحــوم يــوســف الــشــيــراوي، 
والقتصادية،  السياسية  انشغالته  رغم 
كـــان مــتــعــدد الــمــواهــب بــمــجــالت كثيرة 
ومختلفة، كالفكر واألدب والثقافة، وكان 
حيث  الــفــلــك،  علم  فــي  المتبحرين  أحــد 
)تقويم  اســم  عليه  ُأطلق  كتاًبا  وضــع  أنــه 

الشيراوي(.
حــضــر الــلــقــاء، مــديــر عـــام شـــؤون وزارة 
ــاري،  ــــصــ الــخــارجــيــة الــســفــيــر طــــال األن
الستراتيجية  ــشــؤون  ال قــطــاع  ورئــيــس 
نــانــســي عــبــدهللا جــمــال،  ومــديــر  السفير 

مكتب وزير الخارجية سعيد عبدالخالق.

المنامة - وزارة الخارجية
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األعلـــى  المجلـــس  اســـتقبل عضـــو 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
حاكم إمارة الشارقة صاحب السمو 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، 
إمـــارة  فـــي  العامـــر  البديـــع  بقصـــر 
الشارقة، سفير مملكة البحرين لدى 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة  
الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة.

صاحـــب  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــال 
الســـمو حاكم إمارة الشـــارقة بعمق 
اإلماراتيـــة  البحرينيـــة  العاقـــات 
الماضيـــة،  العقـــود  عبـــر  الممتـــدة 
األخويـــة  الروابـــط  مـــن  انطاًقـــا 
المتينة والتاريخ المشـــترك ووحدة 

المصير والمصالح الواحدة.
وكلـــف صاحب الســـمو حاكم إمارة 
بنقـــل  الســـفير  ســـعادة  الشـــارقة 
تحياتـــه وتهانيه لمقام عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، والى ولي العهد 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة،  بمناســـبة حلـــول 
شهر رمضان المبارك، داعًيا المولى 
عـــز وجـــل أن يعيـــد هذه المناســـبة 

المباركـــة عليهمـــا بموفـــور الصحـــة 
مملكـــة  وعلـــى  العافيـــة،  وتمـــام 
والرقـــي  التقـــدم  بـــدوام  البحريـــن 

واالزدهار.
مـــن جانبه، عبر الســـفير عن شـــكره 
الســـمو حاكـــم  وتقديـــره لصاحـــب 
عمـــق  مؤكـــًدا  الشـــارقة،  إمـــارة 
العاقـــات األخويـــة الراســـخة التي 
تربـــط بين البلدين الشـــقيقين، وما 
يجمعهما من أواصر القربى وتاريخ 
وعادات وتقاليد ومواقف مشتركة 
ثابتـــة، مثنًيـــا على ما وصلـــت إليه 
إمارة الشـــارقة في عهد ســـموه من 
نمو وتطور وازدهار عبر المشـــاريع 
والتراثيـــة  العمرانيـــة  النوعيـــة 
وكذلـــك  والســـياحية،  والثقافيـــة 
الرؤيـــة الســـديدة لســـموه والجهود 
البنـــاء  التـــي تبـــذل فـــي  الحثيثـــة 
الهويـــة  علـــى  والحفـــاظ  الثقافـــي 
اإلسامية مما أسهم في استحقاق 
امارة الشارقة لقب عاصمة الثقافة 
متمنًيـــا  جـــدارة،  بـــكل  اإلســـامية 
إلمـــارة الشـــارقة المزيـــد مـــن النمو 
والتقدم واالزدهار في عهد ســـموه 

الزاهر.

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بمقـــر  الزيانـــي،   عبداللطيـــف 
المملكـــة  ســـفير  أمـــس،  الـــوزارة 
المتحـــدة لـــدى مملكـــة البحريـــن 

رودي دراموند.
بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  وجـــرى 
والتعـــاون  الصداقـــة  عاقـــات 
التاريخيـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة 
المتحـــدة،  والمملكـــة  البحريـــن 
ومســـار التعـــاون الثنائي وســـبل 

يخـــدم  بمـــا  وتنميتـــه  تطويـــره 
البلديـــن  وأهـــداف  تطلعـــات 
والشعبين الصديقين، إضافًة إلى 
مناقشـــة أبرز المســـتجدات على 
الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة 

محل االهتمام المشترك.
قطـــاع  رئيـــس  اللقـــاء،  حضـــر 
بـــوزارة  األوروبيـــة  الشـــؤون 
إبراهيـــم  أحمـــد  الخارجيـــة 

القرينيس.

اجتمـــع ســـفير مملكـــة البحرين 
فـــي رومـــا، ناصر البلوشـــي، مع 
السفير لويجي ماريا فيجنالي، 
شـــؤون  إلدارة  العـــام  المديـــر 
فـــي  اإليطالييـــن  المواطنيـــن 
الهجـــرة  وسياســـات  الخـــارج 
الخارجيـــة  الشـــؤون  بـــوزارة 
والتعـــاون الدولـــي بالجمهورية 
الوزيـــر  بحضـــور  اإليطاليـــة، 
مفوض ستيفانو بيانكي، مدير 
بالـــوزارة،  التأشـــيرات  إدارة 
والمستشـــار رافايلـــي كاّلوســـو، 
العامـــة  اإلدارة  رئيـــس  نائـــب 
واألمـــن.  السياســـية  للشـــؤون 
أشـــاد  االجتمـــاع،  وخـــال 
السفير بعمق العاقات الوثيقة 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  والمتميـــزة 

مملكـــة البحريـــن والجمهوريـــة 
اإليطالية وما تشهده من تطور 
األصعـــدة،  كافـــة  علـــى  ونمـــاء 
مؤكـــًدا أهميـــة مواصلـــة تعزيز 
الثنائـــي  والتنســـيق  التعـــاون 
المشـــترك بمـــا يلبـــي التطلعات 
البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة 

والشعبين الصديقين.
الســـفير  ثمـــن  جانبـــه،  مـــن 
لويجي ماريا فيجنالي المســـار 
مـــع  بـــاده  لعاقـــات  المتميـــز 
شـــتى  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
بأهميـــة  منوًهـــا  المجـــاالت، 
التجاريـــة  العاقـــات  تطويـــر 
واالقتصاديـــة وتســـهيل عملية 
السفر والتأشيرات بين البلدين 

الصديقين.

حاكم الشارقة: العالقات البحرينية 
اإلماراتية ممتدة عبر العقود

تطوير مسار التعاون الثنائي مع بريطانيا

تعزيز التنسيق المشترك مع إيطاليا

موظفو “الملكية” يتسلمون وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي
السيد: االعتزاز الملكي بالصفوف األولى دعم المحدود للجهود الوطنية

أكـــد األميـــن العام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
مصطفى الســـيد أن اعتـــزاز عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتثمين ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، للجهـــود الوطنيـــة المخلصة 
لكافـــة العاملين في الصفـــوف األمامية للتصدي لفيروس 
كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة 
الداخلية، وكافة الجهات المســـاندة، ُيمّثل دعًما ال محدود 
لنـــا جميًعـــا لهـــذه الجهود الوطنية، مشـــيًدا بجهـــود جميع 
موظفي المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية وما بذلوه 

من عمل إنساني طوال فترة الجائحة.
وأكـــد الســـيد أن الحفـــاظ علـــى مـــا تحقـــق حتـــى اليـــوم 
يســـتدعي بـــذل المزيـــد مـــن العمـــل للوصـــول للنجاحـــات 
المنشودة، ومواصلة السعي والجهود في العمل اإلنساني 
النبيـــل لخدمـــة كافة شـــرائح المجتمع عبـــر عملنا اليومي 

الذي نقوم به.
جـــاء ذلـــك لدى تســـليم الســـيد “وســـام األمير ســـلمان بن 
حمد لاســـتحقاق الطبـــي” للكوادر الوطنية من منتســـبي 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية إنفاًذا لألمر الملكي 
الســـامي وفي إطـــار توجيه صاحـــب الســـمو الملكي ولي 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لكافـــة الجهـــات المعنيـــة 
بتســـليم الوســـام للعامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن 
الكـــوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 

وكافة الجهات المساندة. 
وهنأ األمين العام للمؤسسة الحاصلين على “وسام األمير 
ســـلمان بن حمـــد لاســـتحقاق الطبـــي”، معرًبا عن شـــكره 
الكبيـــر علـــى الجهـــود المخلصـــة والمشـــاركة الفاعلـــة في 

التصدي للجائحة بكل عزم وتفان.
مـــن جانبهم، أعرب منتســـبو المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية الذي تشـــرفوا بتســـلم وســـام األمير سلمان بن 
حمـــد لاســـتحقاق الطبي، عـــن بالـــغ الفخر بهـــذا التكريم 
الســـامي، مؤكديـــن أن خدمـــة البحرين تظـــل دائًما نصب 
أعينهـــم، وبـــأن هذا الوســـام يضع علـــى عاتقهـــم مواصلة 

الجهود المبذولة في العمل اإلنساني.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تدشين نظام العالمة المميزة “الطوابع الرقمية”
حماية المستهلك من السلع المزورة وتعريفهم ببيانات المنتج

أطلـــق الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات نظام 
الرقميـــة(،  )الطوابـــع  المميـــزة  العامـــة 
والذي يهـــدف إلى تتبع الســـلع االنتقائية 
مـــن مرحلـــة التصنيـــع وصواًل إلـــى نقطة 

االستهاك.
الرقابـــي  النظـــام  هـــذا  بموجـــب  ويتـــم 
وضـــع طابـــع رقمـــي مخصـــص يحتـــوي 
على مميـــزات ورمـــوز أمنية على الســـلع 
االنتقائيـــة لضمان حماية المســـتهلك من 
مخاطر اســـتخدام الســـلع غير الشـــرعية 

والمتدنية الجودة.
أّن  لإليـــرادات  الوطنـــي  الجهـــاز  وبّيـــن 
نظام الطوابع الرقمية ســـيعمل من خال 
عملية مسح الطابع الرقمي الملصق على 
العبـــوة عنـــد منافـــذ المملكـــة؛ للتأكـــد من 
أن المنتجـــات أصليـــة، حيث يســـهم ذلك 
في ضمـــان حماية المســـتهلك من تداول 
الســـلع المزورة وغير القانونيـــة مما يعزز 
مصداقيـــة المتاجـــرة بتلك الســـلع والحد 
من حاالت تهريبها داخل مملكة البحرين، 
مع ضمـــان التحصيـــل الفعـــال لإليرادات 
الحكومية. باإلضافة إلى أن هذه الطوابع 
الرقمية ستمّكن المستهلكين من التعرف 
علـــى بيانـــات المنتـــج والتحقـــق مـــن أن 

المنتجات أصلية.
وتابـــع الجهـــاز بأنه ســـيتم تطبيـــق نظام 
الطوابـــع الرقميـــة مبدئًيـــا علـــى منتجات 
السجائر، ليتم في الفترة الاحقة توسيع 
نطـــاق تطبيـــق النظـــام، وذلك بالتنســـيق 
والتعـــاون المشـــترك مـــع كل من شـــؤون 
ووزارة  الداخليـــة،  بـــوزارة  الجمـــارك 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، ووزارة 
الصحـــة؛ بهـــدف ضمـــان اتخـــاذ التدابيـــر 
الازمة والتأكد من التطبيق الســـليم لهذا 

النظام.
أن  لإليـــرادات  الوطنـــي  الجهـــاز  وذكـــر 
التســـجيل فـــي نظـــام الطوابـــع الرقميـــة 
مـــن  لانتقائيـــة  بالخاضعيـــن  معنـــي 
مســـتوردي منتجـــات التبغ والمؤسســـات 
ذات الصلة في سلســـلة التوريد بدًءا من 
اإلنتاج واالستيراد حتى طرح المنتجات 
في األسواق المحلية في مملكة البحرين.
وأشار الجهاز إلى أن تطبيق نظام الطوابع 
الرقميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن يشـــمل 3 
مراحـــل، حيـــث بـــدأت المرحلـــة األولـــى 
اعتبـــارًا مـــن 11 مـــارس 2022 الخاصـــة 
باســـتقبال طلبـــات الطوابـــع الرقميـــة من 
قبـــل الخاضعيـــن لانتقائيـــة المســـجلين 
لـــدى الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات وذلـــك 

عبـــر نظـــام إلكترونـــي خاص مع الســـماح 
بتـــداول المنتجـــات التـــي ال تحتوي على 
طوابـــع فـــي األســـواق المحليـــة، وتليهـــا 
مرحلـــة التطبيق على منتجات الســـجائر 
المســـتوردة، ويجـــب علـــى المســـتوردين 
فـــي هـــذه المرحلـــة التأكـــد مـــن أن تكون 
تصـــل  التـــي  الســـجائر  منتجـــات  كافـــة 
إلـــى منافـــذ مملكـــة البحريـــن للتخليـــص 
الجمركـــي تحمـــل الطوابـــع الرقميـــة، أما 
المرحلـــة األخيـــرة فهي مرحلـــة التطبيق 
داخل األســـواق المحلية، حيث ُيمنع في 
هـــذه المرحلـــة تـــداول أي مـــن منتجـــات 
الســـجائر التـــي ال تحتـــوي علـــى الطوابع 
الرقميـــة. كمـــا يجـــب إعـــادة أي منتجات 
ســـجائر ال تحمـــل الطوابـــع الرقميـــة فـــي 
سلســـلة التوريـــد ليتـــم إتافهـــا أو نقلهـــا 

للبيع خارج مملكة البحرين.
وضمـــن الجهود الحثيثـــة للجهاز الوطني 
لإليـــرادات فـــي نشـــر الوعي فيمـــا يتعلق 
بتطبيـــق نظـــام الطوابـــع الرقمية وضمان 
إلمـــام األطـــراف المعنيـــة بحيثياتهـــا، تّم 
عقـــد ورشـــتي عمل بحضـــور ممثلين عن 
الســـجائر،  منتجـــات  ومصنعـــي  مـــوردي 
لضمـــان نجاح تطبيق النظام عبر مراحله 
المختلفة، وذلك بالتعاون مع شـــركة “دي 

ال رو”، وهـــي شـــركة عالميـــة رائـــدة فـــي 
نظـــام الطوابـــع الرقمية، وذلـــك للتعريف 
بنظام الطوابع الرقمية واستعراض آليات 
تطبيقـــه والجوانـــب الفنيـــة والتنظيميـــة 
المتصلـــة بـــه، إلـــى جانـــب تقديـــم كافـــة 
تحقيـــق  فـــي  ُتســـهم  التـــي  المعلومـــات 
أقصى درجات الكفـــاءة والفاعلية، والرد 
المباشـــر على كافة االستفسارات المعنية 

بذلك.
وجـــدد الجهـــاز الوطني لإليـــرادات دعوة 
المســـتهلكين وقطـــاع األعمـــال للتواصل 
مع مركـــز االتصال وطرح االستفســـارات 
حول كل ما يتعلق بنظام الطوابع الرقمية 
علـــى الرقم 80008001 للتحدث مع أحد 
ممثلـــي خدمة العمـــاء المتواجدين على 
مدار الســـاعة، وطـــوال أيام األســـبوع أو 
ds@nbr.gov. البريـــد اإللكترونـــي  عبـــر 

bh، إضافة إلى االستفادة من المعلومات 
المفصلة المتاحة على الموقع اإللكتروني 
www.nbr.  للجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات

gov.bh، مشـــيرًا إلى أنـــه باإلمكان كذلك 
االطـــاع علـــى المعلومات التي ينشـــرها 
الجهـــاز باســـتمرار مـــن خـــال حســـاباته 
على مواقع التواصـــل االجتماعي “تويتر 
.BahrainNBR@ ”وانستغرام ويوتيوب

المنامة - بنا

“ابتدائية الرفاع الغربي للبنين” تطلق “قادرون باختالف”
 يستهدف الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون بجميع المراحل الدراسية

أطلقـــت مدرســـة الرفـــاع الغربـــي االبتدائيـــة للبنين 
التطبيق الذكي )قادرون باختاف(، الذي يســـتهدف 
الطلبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة ومتازمة داون 
بجميـــع المراحـــل الدراســـية، ويمكـــن تحميلـــه على 

األجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. 
وقـــال مديـــر المدرســـة حمـــود أحمـــد إن التطبيـــق 
يشـــتمل على مجموعـــة كبيرة من المـــواد التعليمية 
واألنشـــطة المتنوعة التي تتناســـب مـــع قدرات كل 
طالـــب، وتتيـــح فرصـــة التعّلـــم الذاتـــي، إضافة إلى 
اشـــتمال التطبيق على مجلة “براعم الرفاع الغربي” 
الموجهـــة لهـــذه الفئـــة الطابيـــة بالتحديـــد، والتـــي 

تعـــرض كل ما هو مميز من فعاليات وقصص نجاح 
وأنشـــطة ومواهب، إضافة إلى توفير خدمة معززة 

للتواصل مع أولياء األمور.
وأشـــاد المدير بجهـــود العاملين على التطبيق وهما: 
معلـــم الحاســـوب ولـــي أحمـــد، ومعلما صـــف الدمج 

سيد عبد الحليم، وأحمد عبد الوهاب.
يذكـــر أن وزارة التربيـــة والتعليـــم تطبـــق سياســـة 
دمـــج ذوي العزيمة في المـــدارس الحكومية، والتي 
تشـــمل فئات اضطـــراب التوحد، واإلعاقـــة الذهنية 
ومتازمـــة داون، واإلعاقـــات الســـمعية والبصريـــة 

والجسدية وغيرها.
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طالب مستفيد من التطبيق

طالبات ثانوي يبتكرن الجهاز الذكي “ُمنقذ األرواح”
يصدر تنبيًها بأخطار المركبات

ابتكـــرت 3 طالبات بمدرســـة االســـتقال الثانويـــة للبنات 
الجهـــاز الذكـــي “ُمنقذ األرواح”، الذي يهـــدف إلى الحد من 
مخاطـــر المركبات، مـــن خال احتوائه على مستشـــعرات 
الحركـــة والحرارة والغازات، وقدرتـــه على اتخاذ قرارات 
تلقائيـــة مـــن عـــدة مســـتويات بحســـب درجـــة الخطـــورة 
مثـــل: التواصـــل مـــع صاحـــب المركبـــة، أو إصـــدار صوت 
تنبيه للمارة أو االتصال بالطوارئ. ويأتي ذلك في ســـياق 
المشروعات الطابية التي تعد ثمارًا لجهود وزارة التربية 
والتعليـــم فـــي تدريب الطلبة على االســـتفادة من تقنيات 

الذكاء االصطناعي وبرمجة الروبوت.
وقالت الطالبة رتاج أســـامة “لقد أنجزنا مشـــروعنا بهدف 
خدمة المجتمع، عبر الحد من حوادث المركبات المؤسفة، 
الســـيما وفاة األطفال الناجمة عن االختناق، سبب ارتفاع 
درجـــة الحـــرارة، خصوصـــا فـــي منطقتنـــا الجغرافية، كما 

يتميز الجهاز بكونه معقول التكلفة، وصديقًا للبيئة يعمل 
بالطاقة الشمسية، وله خواص سهلة الفهم واالستخدام”.
الفريـــق  إن  الجزيـــري  أمينـــة  زميلتهـــا  قالـــت  بدورهـــا، 
قـــام بالبحـــث وإجـــراء المقابـــات مـــع المختصيـــن لجمِع 
المعلومـــات وفرزها ُثم تحليلهـــا للتوصل للحقائق العلمية 
التي ســـاهمت في اختيـــار أفضـــل األدوات إلنتاج الجهاز 
الذي يؤمن نظامًا ُمتكاماً لسامة مستخدمي السيارات، 
عـــن طريـــق تنبيـــه الســـائق باألخطـــار، كتســـرب الغـــازات 

السامة، أو عند نسيان أي طفل فيها.
وأضافـــت المســـاهمة الثالثـــة إيمان ربيـــع إن الجهاز يقوم 
باتخـــاذ الخيار المناســـب مـــن تنبيهات ضوئيـــة وصوتية 
ورســـائل نصيـــة واجـــراء المكالمات، ويطمـــح الفريق في 
الخطـــة المســـتقبلية إلـــى أن يســـمح الجهـــاز بمراقبـــة من 
بداخل الســـيارة باستخدام خصائص الذكاء االصطناعي، 

مشيدًة بدعم منسقة لجنة الروبوتكس جميلة عمر.
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الطالبة رتاج مع الجهاز
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مجلـــس  عضـــو  أفـــادت 
معصومـــة  النـــواب 
عبدالرحيـــم فـــي مقطـــع 
علـــى  نشـــرته  فيديـــو 
صفحاتهـــا فـــي منصـــات 
االجتماعـــي  التواصـــل 
اإلســـكاني  الملـــف  بـــأن 
السادســـة  الدائـــرة  فـــي 
بمحافظـــة العاصمـــة قـــد 

كل  تصفيـــر  وتـــم  ُأغلـــق، 
الطلبات اإلسكانية في المنطقة.

أن  الفيديـــو  مقطـــع  فـــي  وأكـــدت 
الســـلطة  لتعـــاون  يعـــود  اإلنجـــاز 
التنفيذيـــة واهتمام وزير اإلســـكان 
اإلســـكاني  بالملـــف  الحمـــر  باســـم 
إلـــى  باإلضافـــة  الدائـــرة،  ألهالـــي 
جهود الوكيل المســـاعد للسياسات 
خالـــد  اإلســـكانية  والخدمـــات 

الحيدان وكل الموظفين والعاملين 
في الوزارة.

عـــدد  أن  النائـــب  وأوضحـــت 
الوحـــدات التـــي تـــم توزيعهـــا فـــي 
سادســـة العاصمة، بلـــغ 227 وحدة 
إلـــى أن الدائـــرة  ســـكنية، مشـــيرة 
حظيت بالعدد األكبر من الوحدات 
الموزعـــة  فـــي محافظـــة العاصمة 

من أصل 1314 وحدة.

استقبل محافظ الشمالية علي العصفور بمكتبه أدري هيرماوان بمناسبة 
وفي  البحرين.  مملكة  لــدى  أندونيسيا  لجمهورية  جديًدا  سفيًرا  تعيينه 
حلول  بمناسبة  الــتــهــانــي  السفير  مــع  الــمــحــافــظ  تــبــادل  الــلــقــاء،  مستهل 
على  ومؤكًدا  البحرين  مملكة  في  بالسفير  مرحًبا  المبارك،  رمضان  شهر 
ترحيبه  المحافظ  وأبــدى  الصديقين.  البلدين  تربط  التي  العالقات  عمق 
سيما  الشمالية،  المحافظة  فــي  األندونيسية  االستثمارات  باستقطاب 
لالطالع  الرسمية  الوفود  واستقبال  واإلنتاجية،  الصناعية  االستثمارات 

على اإلمكانات التي تتمتع بها المحافظة الشمالية.
لمحافظ  والتقدير  الشكر  بخالص  األندونيسي  السفير  تقدم  جانبه،  من 
العمل  مجاالت  لفتح  استعداده  مبدًيا  االستقبال،  حفاوة  على  الشمالية 

والتعاون مع المحافظة الشمالية في مختلف المجاالت.

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي 
بنـــت محمد آل خليفـــة في مقر 
الهيئـــة أمس، ســـفير الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
لدى مملكة البحرين عبدالحميد 
الزيـــارة  هـــذه  وتأتـــي  خوجـــة، 
بهـــدف بحـــث مجـــاالت التعاون 
والتكامـــل الثقافي بيـــن البلدين 

الشقيقين.
في بداية اللقاء، رحبت الشيخة 
مـــي بالســـفير الجزائـــري، معربة 
عن اعتزازها بمستوى العالقات 
التاريخية واألخوية التي تجمع 

بيـــن البلدين الشـــقيقين، مؤكدة 
أهميـــة بحـــث مجـــاالت التعاون 
كمـــا  الجانبيـــن،  بيـــن  المشـــترك 
أعربـــت عـــن أملها في تجســـيد 
رؤيـــة ثقافيـــة تزيـــد مـــن عمـــق 
الروابـــط الثقافيـــة بيـــن شـــعبي 

البلدين.
الســـفير  أعـــرب  جانبـــه  مـــن 
الجزائري عـــن بالغ تقديره لدور 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
فـــي حفـــظ المكونـــات الثقافية 
والحضارية في مملكة البحرين، 
لتطويـــر  اســـتعداده  كمـــا وأكـــد 

التبادل الثقافي بين البلدين.

عبدالرحيم: تصفير الطلبات 
اإلسكانية بـ “سادسة العاصمة”

استقطاب االستثمارات 
األندونيسية في “الشمالية”

تعميق الروابط الثقافية مع الجزائر

متابعة اشتراطات عمليات التوسع في الوحدات اإلسكانية
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتعرض 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف جهود الوزارة 
في مجال البنية التحتية وتطوير شـــبكة الصرف 
الصحـــي، مشـــيًرا إلى المشـــاريع القائمـــة، متطرقا 
إلى زيـــادة الطاقة االســـتيعابية لشـــفط البالعات 
من خـــالل زيـــادة الصهاريج المكلفـــة تقديم هذه 

الخدمة.
جاء ذلك، خالل انعقاد المجلس التنســـيقي للجنة 
التنســـيقية العليـــا بيـــن وزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديات والتخطيط العمراني ورؤساء المجالس 
البلدية، برئاســـة وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف، وذلـــك في 
مكتب  الوزير بشـــئون البلديات، وبحضور رئيس 
مجلـــس أمانـــة العاصمـــة صالـــح طـــرادة ورئيس 
مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة بـــدر التميمـــي ورئيـــس 
مجلس بلدي الشـــمالية أحمـــد الكوهجي وكل من 
وكيـــل الـــوزارة لشـــئون األشـــغال ووكيـــل الوزارة 

لشئون البلديات وعدد من مسئولي الوزارة.
وناقـــش االجتمـــاع عـــدًدا مـــن المواضيـــع المهمة 
أهمهـــا  ومـــن  األعمـــال،  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 
مســـتجدات االشـــتراطات التنظيميـــة للوحـــدات 
اإلســـكانية وأهميـــة إقرارها للتعامـــل مع عمليات 
التوســـع فـــي المنازل بالمـــدن اإلســـكانية، وكذلك 
وخطـــة  المحافظـــات  التحتيـــة  البنـــى  مناقشـــة 
الـــوزارة للســـنوات القادمة إلى جانب آلية شـــفط 
البالعـــات ومناقصـــات الصهاريج في ظل التوجه 

لترسية مناقصة جديدة لصهاريج الشفط.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من المواضيع ومن 
أهمها سير العمل في مشروع تنمية المدن والقرى 

)الترميم وعوازل األمطار( حيث أكد الوزير تنفيذ 
المشـــروع حســـب أولويات المجالس البلدية، من 
جانبهم طالب رؤســـاء المجالس البلدية بضرورة 
تذليل بعض التحديات التي تواجه ســـرعة تنفيذ 
المشـــروع، خصوصـــا ما يتعلـــق بزيـــادة الميزانية 

المخصصة للمشروع.
ويعتبـــر هذا االجتماع ضمن االجتماعات الدورية 
التي تقام بين المجالس البلدية والوزارة من أجل 
متابعة ســـير العمل فـــي المشـــروعات والخدمات 
البلدية ومناقشـــة مســـتجدات خطـــط وأولويات 
المجالـــس من الخدمات والمشـــاريع وبما يتوافق 
التأكيـــد  تـــم  مـــع برنامـــج عمـــل الحكومـــة، كمـــا 

واالســـتفادة مـــن دعـــم وإشـــراك القطـــاع الخاص 
فـــي تنفيذ بعض المشـــروعات.  وتطرق االجتماع 
كذلـــك إلـــى وضـــع خطـــة حلـــول لمشـــكلة الكالب 
الضالـــة حيـــث بينـــت الـــوزارة أنهـــا ســـتعمل على 
زيادة فرق العمل العاملة في صيد الكالب الضالة، 
إلى جانب مناقشـــة تفعيل قانـــون النظافة العامة 
وتطبيق اإلجراءات التي تحد من المخالفات. كما 

نوقشـــت خالل االجتمـــاع خطة الـــوزارة للحفاظ 
على مســـتوى جودة الخدمات في ظل التحديات 
الماليـــة وإعـــادة هيكلـــة المـــوارد البشـــرية، حيث 
تـــم التأكيد علـــى التعاون بين األجهـــزة التنفيذية 
والمجالس البلديـــة لمواجهة هذه التحديات، إلى 
جانـــب بحث الهيكل التنظيمـــي للمجالس البلدية 

بما ينسجم مع حجم األعمال التي تقوم بها.

“تنسيقي األشغال”: رفع المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
الطاقة االستيعابية لشفط 

البالعات بزيادة الصهاريج

رؤساء المجالس البلدية: 
لزيادة ميزانية مشروع 

تنمية المدن والقرى

ابات “اإلنستغرام” يساهم في انتعاش سوق الخطَّ
ابات “األونالين” مشكلة كبيرة المحامية الصباغ: خطَّ

شــهد ســوق الخطابــات مؤخــًرا انتعاًشــا ملحوًظــا وذلــك بعــد اتجــاه عــدد منهــّن نحو 
التواصــل االجتماعــي وأبرزهــا منصــة اإلنســتغرام وذلــك عبــر تخصيــص  منصــات 

الحساب لعرض مواصفات الجنسين وتوفيق رأسين بالحالل كما ُيدار. 

تحدثـــت “البـــالد” مـــع إحـــدى الخّطابـــات 
والتـــي اكتفـــت باإلشـــارة لهـــا بــــ”أم زينب” 
اإلنســـتغرام  لســـوق  اتجهـــت  حيـــث 
للترويج لخدمـــات الخطبة والتزويج منذ 
حوالـــي ســـنة، وأكـــدت أن الفكرة شـــهدت 
إقبـــااًل واســـًعا من النـــاس، كما عـــززت من 
خصوصية األطراف باإلضافة إلى التنّوع 
وســـهولة عرض المعلومات مما ساهم في 

انسيابية عملية التزويج.
زينـــب  أم  لفتـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي   
إلـــى تنـــوع الخدمـــات المقدمـــة مـــن قبـــل 

الخّطابـــة  صـــارت  إذ  حالًيـــا،  الخّطابـــات 
تســـتلم مبلًغا لتزويد الطرفيـــن بمعلومات 
ا في حال  التواصل، وتســـتلم مبلًغا إضافيًّ

إتمام الزواج.
وبشـــأن الجانـــب القانونـــي مـــن المســـألة، 
تحدثـــت المحاميـــة ابتســـام الصبـــاغ عـــن 
هـــذه الظاهـــرة المنتشـــرة مؤخـــًرا والتـــي 
وصفتها بالمشكلة الكبيرة، النتشار حاالت 
النصـــب واالحتيال من خالل هذه العملية 
حيـــث أكدت وجود حـــاالت لخّطابات في 
اإلنســـتغرام يطلبـــن مقدًمـــا قبـــل الخوض 

للمبلـــغ  اســـتالمهن  وفـــور  الخدمـــة  فـــي 
المحـــّول تختفي الخطابـــة وتبدأ بتجاهل 

الطرف الثاني.
كمـــا تطّرقت المحامية إلـــى حاالت الغش 

االجتماعـــي الحاصـــل بســـبب هـــذه الفئة، 
حيث أشارت إلى وجود العديد من حاالت 
الغـــش في المواصفات مـــن أحد الطرفين 
ويتم اكتشاف ذلك في يوم المقابلة، ومن 
أغـــرب الحـــاالت التـــي وصلتهـــا هـــو قيام 
خّطابـــة بتوزيـــع رقـــم فتاة علـــى أكثر من 
شـــاب يرغب بالـــزواج ليتعـــرض صديقان 
مقّربـــان لصدمـــة بزيارتهمـــا للفتاة نفســـها 

التي تعّرفا عليها عن طريق الخّطابة.
كمـــا أشـــارت لحالـــة عـــن فتـــاة متزوجـــة 
تفاجـــأت بكـــم هائـــل مـــن االتصـــاالت من 
شـــباب راغبيـــن بالـــزواج وحصلـــوا علـــى 
عـــن  معهـــا  التواصـــل  ورقـــم  مواصفاتهـــا 
طريـــق هـــذه الخّطابـــة ممـــا أدى لنشـــوب 

مشاكل مع زوجها انتهت أخيًرا بالصلح.

ابتسام الصباغ

لقاء المجالس

الَخاُلون من األمراض قبل اإلفطار... والُمْبَتَلون بعد
أفضل األوقات لممارسة الرياضة في شهر رمضان... العلوي:

أكـــد األســـتاذ الجامعي صـــادق العلوي أن 
جســـم اإلنســـان عبـــارة عن جـــدول دوري 
الحيويـــة،  العناصـــر  جميـــع  بـــه  متحـــرك 
ويعتبـــر الدم أكبر محلـــول كيميائي يعمل 
الهيدروجينـــي  الرقـــم  دائًمـــا علـــى جعـــل 

مستقًرا.
وأوضـــح في المحاضـــرة التـــي ألقاها في 
جمعيـــة الكيميائييـــن البحرينيـــة بعنـــوان 
فـــي  الجســـم  كيميـــاء  دواؤك،  “غـــذاؤك 
شـــهر رمضـــان”، أن الدهـــون الفوســـفاتية 
الموجـــودة بجســـم اإلنســـان تعمـــل علـــى 
عمليـــات  وتضبـــط  الكولســـترول  تكســـير 
الجهاز الهضمي. أما مادة الستيرويد فهي 
تعمـــل على حـــرق الدهـــون ولكـــن زيادتها 
تـــؤدي إلى تلـــف الكبـــد، وكذلـــك أكد على 
الـــدور المحـــوري لألحمـــاض األمينية في 

عمليات الجسم المختلفة.
التـــي  العمليـــات الحيويـــة  وتحـــدث عـــن 
تحدث أثناء الصيـــام وبعد اإلفطار وقال: 
إن العمليـــات الحيوية التـــي تحدث أثناء 

الصيام وبعد اإلفطار وعمليات الهضم، 
ولفـــت إلـــى أن هرمونـــات الشـــبع والجوع 
تتأثـــر بســـاعة اإلنســـان البيولوجيـــة أثناء 
الصيام، موضًحا أن عظمة الخالق تتجلى 
فـــي كيفيـــة إدارة الجســـم لهـــذه العمليات 
الحيويـــة المعقدة، وقد أثبتت الدراســـات 
الحديثـــة أن الجســـم يســـتهلك الجلكـــوز 
إلنتـــاج الطاقـــة الالزمـــة لـــه ولكـــن أثنـــاء 
الصيـــام يقـــوم الجســـم بإنتـــاج الجلوكوز 
األساســـي  العضـــو  ألنـــه  الدمـــاغ  لتغذيـــة 

والمسيطر على جميع أعضاء الجسم.
وأشار إلى أن للصيام فوائد كثيرة وعديدة 
ومنها مقاومة األنســـولين، وإزالة السموم، 
والتخلـــص مـــن االلتهابـــات، ويســـاعد في 
مـــن  والتخلـــص  الســـكري،  داء  تخفيـــف 
اإلدمان، وفقدان الوزن، وتكســـير الدهون 

وصحة القلب وغيرها.
وأكـــد أنـــه يجـــب أن تكون وجبـــة اإلفطار 
بســـيطة وعلـــى مرحلتيـــن، تبـــدأ المرحلة 
خفيفـــة  وشـــوربة  ومـــاء  بالتمـــر  األولـــى 

تحتـــوي  بأطبـــاق  الثانيـــة  المرحلـــة  ثـــم 
الضروريـــة  والعناصـــر  البروتينـــات  علـــى 
للجســـم، علـــى أن يتـــم شـــرب مـــا يقـــارب 
مـــن لترين مـــاء لفتـــرات متقطعـــة ما بين 
إلـــى  مشـــيًرا  والســـحور،  الفطـــور  وجبـــة 
أنـــه مـــن األفضـــل االبتعـــاد عـــن الدهـــون 
والسكريات في وجبات السحور وضرورة 
عـــن  وتحـــدث  األليـــاف.  علـــى  احتوائهـــا 
الرياضـــة فـــي شـــهر رمضـــان قائـــاًل: “مـــن 
المفضـــل أن يتـــم مزاولتهـــا قبـــل اإلفطـــار 
لألشـــخاص الذين ال يعانون مـــن أمراض، 
المصابيـــن  لألشـــخاص  اإلفطـــار  وبعـــد 
بأمـــراض معينـــة مثـــل الســـكري وغيـــره، 
مشـــدًدا على ضـــرورة إجـــراء الفحوصات 
الدوريـــة للتأكـــد من ســـالمة البروســـتات، 
الغدة الدرقية الكرياتينين، الكولســـترول، 
حمـــض اليوريك وغيـــره. وهذا وقد القت 
ا الفًتـــا من دول  المحاضـــرة حضـــوًرا دوليًّ
متعـــددة منهـــا: مملكة البحريـــن، اإلمارات 
العربيـــة  المملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة 
المغـــرب  العـــراق،  جمهوريـــة  الســـعودية، 

العربي والواليات المتحدة األميركية.

 األستاذ الجامعي صادق العلوي

مروة أحمد

مروة أحمد

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

صورة من مقطع الفيديو

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

ــا “التجــارة” ترفــض سجــًل تجاريًّ
بعد حصوله على كل الموافقات مما تسبب في خسائر مالية للمستثمر

والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  رفضـــت 
ـــا الفتتـــاح مطعـــم ومقهـــى  ســـجاًل تجاريًّ
بعـــد أن تـــم إعطـــاء المســـتثمر الموافقـــة 
المبدئيـــة والنهائيـــة من قســـم الســـجالت 
وحصولـــه علـــى موافقـــة جميع الـــوزارات 
والجهـــات المعنيـــة وطلبـــت منـــه إجـــراء 
بعـــض التعديـــالت علـــى المنشـــأة التي تم 

استئجارها.
مـــكان  علـــى  “حصلـــت  المســـتثمر  وقـــال 
معـــروض لإليجـــار، فأحببـــت أن أســـتثمر 
فيـــه بافتتـــاح مطعـــم ومقهـــى للمأكوالت 
والمشـــروبات، وقبـــل أن أتقدم باســـتئجار 
المحـــل، توجهـــت إلـــى الســـجل التجـــاري، 
مصطحًبا عنوان المحل للتأكد من سالمة 
فطلـــب  أســـتأجره،  أن  قبـــل  اإلجـــراءات 
منـــي التوجه إلـــى وزارة البلديـــات للتأكد 

مـــن اإلجـــراءات القانونيـــة، وتـــم التقديم 
علـــى الســـجل وطلبت مني إدارة الســـجل 
التجـــاري أن أحصل علـــى موافقة كل من: 
وزارة البلديـــات بأنهـــا ال تمانـــع مـــن إقامة 
محـــل تجـــاري علـــى العنـــوان المخصص، 
المدنـــي  الدفـــاع  إدارة  موافقـــة  وكذلـــك 

ووزارة الصحة. 
فقمت بتنفيذ ما طلـــب مني وتم إعطائي 
لالفتتـــاح  المطلوبـــة  الموافقـــات  جميـــع 
المحـــل، علـــى أن يتـــم إعطائـــي موافقـــة 
نهائية من الســـجل التجاري، وتم إعطائي 
موافقـــة نهائية من الســـجل التجاري على 
أن أقوم بتنفيذ ما يلي: إرفاق رسالة عدم 
ممانعة من المالك، وتخصيص قسم مغلق 
للمدخنيـــن، وتركيـــب أبواب مـــزودة بغلق 
ذاتي وســـتارة هوائيـــة، وأن يكون المحل 
مزّوًدا بنظام تكييف، والجدران واألسقف 

مصنوعـــة مـــن الطابـــوق واألســـمنت، وأن 
تتوافـــر فـــي المحـــل اإلضـــاءة المناســـبة 
والتهويـــة الكافيـــة، باإلضافـــة إلـــى توافر 

معدات مكافحة الحريق”.
وأضـــاف “بعـــد أن حصلـــت علـــى كل هذه 
الموافقـــات، اســـتأجرت المحـــل ودفعـــت 
قيمة إيجارات لمدة 4 أشـــهر، وتم التعاقد 
الســـجل  متطلبـــات  لتنفيـــذ  شـــركات  مـــع 
التجـــاري، ألتفاجأ بعد كل هذه المصاريف 
أن إدارة الســـجل التجاري عادت ورفضت 
الطلـــب بحجـــة أن تصنيـــف المـــكان ليس 

ا”. تجاريًّ
وتابـــع “المحل الذي قمت باســـتئجاره يقع 
بيـــن محلين تجارييـــن، باإلضافـــة إلى أن 
الســـجل التجاري لم يمانع، وحصلت على 
كل الموافقـــات بمـــا فيهـــا وزارة البلديات، 
بعـــد  الطلـــب  ُيرفـــض  أن  يمكـــن  فكيـــف 

أن تمـــت الموافقـــة عليـــه، ومـــن ســـيقوم 
ـــا بعد كل هذه المصاريف،  بتعويضي ماديًّ
متســـائاًل هـــل يمكـــن أن يثق أي مســـتثمر 
بهذه اإلجراءات التي تتســـبب في خسائر 

مالية كبيرة”.
واقترح المستثمر أن يتم حل هذا اإلجراء 
غيـــر المبرر بمـــا يمّكنه من االســـتمرار في 
افتتـــاح محلـــه التجـــاري متعهـــدًا بأنه في 
حال تم إخراج جميـــع المحالت التجارية 
المالصقـــة لمحلـــه التجـــاري ســـوف يقوم 

طواعية بالخروج من المحل.
وطالب الـــوزارة بإعادة النظـــر في قرارها 
غير المنصـــف والذي حّمله تكاليف كبيرة، 
مؤكـــدًا أن البحريـــن بيئـــة اســـتثمار آمنة، 
ومثـــل هـــذه اإلجـــراءات ال تتناســـب مـــع 
خطـــة التعافـــي االقتصادي التي تشـــهدها 

البحرين بكل جدارة اقتدار.
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التاريخ: 5/ابريل/2022 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
) CR2022- 53172 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
رقم السجل : 69016-2

اسم التاجر : حسين علي ابراهيم العسكري
االسم التجاري الحالي : فيرتكس للتصميم

االسم التجاري المطلوب : نجاح لإلستشارات

بموجب الحكم القضائي الصادر من عدالة المحكمة االستئناف 
العليا الدائرة الرابعة التجارية بتاريخ 26/10/2020 م والذي 
رقم  س.ت.  ذ.م.م  تاباس  زري  شركة  بحل  بمنطوقه  قضى 
58006-1 وضعها تحت التصفية وحيث تم تعيين أنمار أحمدي 
مصفياً قضائياً فيعلن كل من له عالقة بالشركة محل التصفية أو 
مالبات مراجعة المصفي على عنوانه برج الراشدية، المنطقة 
أو بريد   39652252 51 على رقم هاتف  الدلوماسية، مكتب 
من  واحد  اسبوع  خالل   anmar@fagcc.com الكتروني 

تاريخ اإلعالن مع إحضار كافة المستندات الثبوتية.

التاريخ :11/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
) CR2020-110438 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : بدريه حسن سند راشد

االسم التجاري الحالي : السهم للكبائن المجهزة بالهواتف لالتصاالت
االسم التجاري الجديد : نجم المنامة للتجارة

قيد رقم : 57865 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم التجاري لفرع في  شركة  المتجر االخضر عبد الحسين
 وفاضل محمد علي حمادي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  المتجر االخضر عبد 
الحسين وفاضل محمد علي حمادي المسجلة بموجب القيد رقم 837 ، بطلب تغيير اسم التجاري للفرع 

1 من:
شركة  المتجر االخضر عبد الحسين وفاضل محمد علي حمادي

GREEN STORES
الى:

المتجر االخضر شركة تضامن بحرينية
GREEN STORES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

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 وتحويل قيد المؤسسة الفردية روتس كافيه إلى
 شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة روتس كافيه والمملوكة للسيدة هدى جميل حسن 
المؤسسة  قيد  تحويل  بطلب   ،  153074 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  نجار 
 20000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  إلى شركة  المذكور  الفردية 

دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة اشتامر للبيع اإللكتروني ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة اشتامر 
للبيع اإللكتروني ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 140368 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 1 من:
اشتامر للبيع اإللكتروني ذ.م.م

ISHTAMER FOR ONLINE SALES W.L.L
الى:

نبته للتسويق ذ.م.م
.LNABTA MARKETING W.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 السجل التجاري

  CR2021-158957   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : حسين اسماعيل يونس احمد علي

االسم التجاري الحالي : سبا 107
االسم التجاري الجديد : سبا 107 بيوتي الونج & سبا

قيد رقم : 121438 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة البحرين للمنتجات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 56804

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة البحرين 
تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،  56804 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للمنتجات 

)اختيارية( وتعيين السادة علي سلمان الشيخ علي حسن مصفيا للشركة. 
عنوان المصفي :

علي سلمان الشيخ علي حسن
+) 973 ) 36660577

ALSHAIKH2@HOTMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة برادات المنطقة الصناعية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة برادات 
االسم  تغيير  طالبين   ،2-9429 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الصناعية  المنطقة 

التجاري للفرع رقم 2 من:
برادات المنطقة الصناعية ذ.م.م

INDUSTRIAL AREA COLDSTORE W.L.L
إلى: بقاله اللطافه ذ.م.م

 ALLATAFA GROCERY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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Vacancies Available
SAYED JAAFAR HUSAIN ALAWI ( THARWAT ALKHILAN / 5532 ) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39070333  or  SYEDJAFFAR802@GMAIL.COM 

AL-ANZOOR PHYSIOTHERAPY COMPLEX 

has a vacancy for the occupation of

  FITNESS TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17244777  or  MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

RABAB ABDULRASOOL BAHROOZ TURANI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533272  or  info@babyfairest.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

SARGODHA STAR COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35576972  or  SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

SIEMENS ENERGY L.L.C BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 

 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS-ENERGY.COM 

DELMON POTTERY FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  POTTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17642539  or  ALSAMMAK22@HOTMAIL.COM 

BETTER WELDING SMITHERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  RAFIQELAH@YAHOO.COM 

RITA INTERNATIOANAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM 

HIGH DAM CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 39642679  or  accounts@hi-dam.com 

SUPER LAUNDRY 212 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39930400  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

BURGER EXPRESS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

ALAMANAH SANDWICHES & JUICE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17334088  or  EBRAHIMALAMANA@GMAIL.COM 

Nawaz grill 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33118489  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

AL KARAWAN PASTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39677555  or  MAJEEDALYAMANI@YAHOO.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

LAYLA NOMDAR MOHAMED ALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17822551  or  ACCOUNTS@KHALAFSONSREALESTATE.COM 

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com 

Kabero cars services Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39028211  or  KABEERMOLLICK@GMAIL.COM 

ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

NATIONAL FIRE FIGHTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 

 suitably qualified applicants can contact

 17242217  or  vaisakhpillai@gmail.com 

Narowal Trading Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33146673  or  RIASAT.BUTT6@GMAIL.COM 

HABIB MAHDI ALABAAR 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17231805  or  alabbarhabib@gmail.com 

ROOTS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36930303  or  dosseri-691@hotmail.com 

BEENU WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33996661  or  HASSAN.JAB88@HOTMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ARYAF BUILDING PAINTING 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36732444  or  ALSHKHOORI@HOTMAIL.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Beauty Morocco Salon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33540899  or  ALSYED3354@GMAIL.COM 

NAYA BANU W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13606301  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

ALSHOMILI CARPENTRY CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17676987  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

ALRUKN ALAALI  CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33369554  or  mohd_kd2@hotmail.com 

AMMOW YASSER RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 38882225  or  JAIDAALALAWI9@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Green innova trading 

has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17600334  or  info@green-innova.com 

AHLA LAMSAH GENTS SALON 2 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33066004  or  ALIJAMRI-63@HOTMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

ALDOR GATE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39664402  or  ALDORCONT@HOTMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALROWISH CONSTRCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  haifa@alrowishgroup.com 

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.COM 

Atlas Marine W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  admin@atlasmarinebh.com 

TECHNIUM FOR ALUMINUM FABRICATION WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33284244  or  AHMEDEID.MOHD@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

AHMED YAQOOB MOHAMMED YOUSIF )GESHRI( 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39605557    

 LUXURY CARPET CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36312661  or  aharies@live.com

Advance Industrial Solutions General Trading 

has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33799666  or  HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Turkish Trabzon Pastries 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17240025  or  MOHDSAEED.1976@GMAIL.COM 

HUSAIN ABDULSHAHEED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HUSSAINABDULBH@GMAIL.COM 

REFCONE HEAT INSULATION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39666128  or  hussain@refcone.coM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

SITRA MEAT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

GHULAM MUSTAFA COMPUTER CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  GHULAM135287@GMAIL.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR OF FINANCE AFFAIRS 

 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

HUSAIN ABDULSHAHEED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HUSSAINABDULBH@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

GULF GATE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

Oak 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

NOOR ALWLAYA RESTURAT & GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33544410  or  noor.abdulla2018@gmail.com 

AL MOOSA BUILDING EQUIPMENT HIRING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33225002  or  almoosa.hiring@gmail.com 

MIANWALI SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77104964  or  YOUNASBH00@GMAIL.COM 

Al wasm Ironing clothes 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 

 suitably qualified applicants can contact

 39639093  or  Mohdalkaabi26@outlook.com 

DUNYA ALAJAEB CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39064813  or  DUNYACONWLL@GMAIL.COM 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 77144144  or  aayfan@binfaqeeh.com 

MANDARIN CHINESE RESTAURANT CO 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17531111  or  HR@BAHRAINGAS.BH 

Thailand Gate Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17641191  or  YASEEN.75@HOTMAIL.COM 

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785131  or  FIRSTANDBC@GMAIL.COM 

JABAL SAND BUILDING CLEANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33007733  or  SNAKE007_3@HOTMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

The K - Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

NASSER AHMED ALKHAIRANI / ALNAJEM - 4341 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

NASS ELECTRICAL CONTRACTING CO. (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

NASS ELECTRICAL CONTRACTING CO. (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NESTO EXPERTS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  HANEEF.M@WESTERNINT.COM 

FORT PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 36419614  or  OSAMA19733@OUTLOOK.COM 

NASS ELECTRICAL CONTRACTING CO. (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BUDUAIJ LABOR SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 77365888  or  buduaijmanpower2017@gamil.com 

KARAMI CORNER RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 77019913  or  zahra@karamigroup.com 

ROOTS MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33386375  or  KAASHRAF03@GMAIL.COM 

HOUSE OF UNIFORMS FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36660577  or  UNIFORMS@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MAM WASHER LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66662647  or  ZAINABAMD@HOTMAIL.COM 

MAYA OPTICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33402304  or  MAYAOPTICS99@GMAIL.COM 

LALABELLA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36399339  or  NAHLA@LALABELLABH.COM 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

RAZOUK GENERAL TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  CMA.WAQASAKRAM@HOTMAIL.COM 

ALTAQADEM CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39460608  or  RAJA-ADEL@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

SPHINX SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700032  or  hr_bh@sphinxservicesbh.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

Instant cargo clearance 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17622516  or  albayanap@yahoo.com 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

PK FOR DELIVERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39643189  or  INFO@AWTADI.COM 

AL-HAYAT INTERNATIONAL FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17716977  or  MADINATHAMADSOCIETY@GMAIL.COM 

MINDTECK MIDDLE EAST LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17534469  or  ali.mahdi@mindteck.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

ZELLA ASKER SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66664555  or  ZELLAASKER.BR@GMAIL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ELECTRA PUBLICITY & ADVERTISING BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ELECTRAPAB@GMAIL.COM 

PANGALA INTERNATIONAL HOLDING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39901297  or  PANGALA.IHC@GMAIL.COM 

Future zone Construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39881443  or  AMRAN_SAMAD2000@YAHOO.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 

has a vacancy for the occupation of

  SHIP’S OILER AND GREASER 

 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17467477  or  amin.hameed@unirol.com 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

GRIP MACHINERY AND RELIABILITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36228808  or  gripservices.com@gmail.com 

FAMOUS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39609230  or  FAAZWORK@GMAIL.COM 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

KING KARAK CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  S-208030@HOTMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

AL ADIBA CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 32363735  or  S.K.MEHENAZ8659@GMAIL.COM 

KING KARAK CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM  
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Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

 BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

E KON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

ABDULLA SALMAN DAWOOD SADEQ(MUHZIM - 7558 ) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39460697  or  ABDULLAS57000@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

AGILITY BAHRAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17461033  or  shabib@agility.com 

AGILITY BAHRAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17461033  or  shabib@agility.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Sana Aluminium Workshop 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39411003  or  EBEX15@GMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ALKALAITI KITCHEN 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33971775  or  AALKALAITI@SCE.GOV.BH 

MARINO CARS CARE CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33055719  or  MARINOCENTER88@GMAIL.COM 

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

Tyrol Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17256617  or  MONCYTYROL@GMAIL.COM 

Naqel- Branch of Foreign Company 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17108919  or  a.alawadhi@naqel.com.sa 

TEST THE BEST SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39555558  or  sgk_29@hotmail.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

AIRTECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 

 suitably qualified applicants can contact

 17675599  or  admin@airtech.com.bh 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

Abo Nisha Clothing Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 38031000  or  infobahrain@nishaclothing.com 

Artisans Contracting And Trading 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17234557  or  INFO@ARTISANSIINTL.COM 

ALKAMEL DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17554143  or  ALKAMEL-DECOR@HOTMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMAIL.COM 

AWAL GATE CONSTRUCTION & REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33900191  or  INFO@AWALGATE.COM 

ECOSIS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 39676306  or  ECOSIS.CONTRACTING@GMAIL.COM 

MANAMA BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 33482656  or  AYAZMUSHTAQ2003@GMAIL.COM 

ECOSIS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39676306  or  ECOSIS.CONTRACTING@GMAIL.COM 

Mister Fit Body Building W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contact

 39202132  or  contact@misterfitco.com 

HARDSCAPE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

Cafeteria SHEEL W MSHY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37777701  or  BOSSCO99@GMAIL.COM 

Behlim Construction Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33356833  or  gmibcon@gmail.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

FARFASHA TRADING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39414663  or  FARFASHA_10@HOTMAIL.COM 

HARDSCAPE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 34092612  or  BHOLAGI@YAHOO.COM 

PAK BEARD SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SHAKEELG8607@YAHOO.COM 

SKY LINE CARPENTRRY & FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 66698866  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

BLUE WING ELECTRONICE AND SATELITE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39919980  or  MOHSINSAKRAN@GMAIL.COM 

GALAXY ARABIA FOR WELDING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39880282  or  A.JALIL.ABDULLA@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

MONISH CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

EBRAHIM A.NABI H. HUSSAIN (TAIR ALJAMEEL-10960) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33040239  or  EBRA690103700@GMAIL.COM 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33533606  or  fc@emi-bh.com 

ASILON CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 16163782  or  ikumaran@gmail.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

TOUJAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36660196  or  toujanelectricals@gmail.com 

Allianz computer 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33525441  or  AHMED@ALLIANZ-BH.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

MAJEED & MOHAMMED CO FOR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  suresh@alabbas.com.bh 

Altholathyah for Projects and Consultancy Bahraini partnership c 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 16661234  or  TRICO@MAIL.COM 

SHAWKAT BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17226978  or  SHAUKAT3650@GMAIL.COM 

SYDENY CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING 

 suitably qualified applicants can contact

 39888701  or  hbastaki@tamkeen.bh 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SYMPHONY RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

COPPER TRADING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36699564  or  CTSRADIATOR@CTSRADIATORS.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

AL-MARHOON PHONS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33343354  or  maryooma_05@hotmail.com 

Delmon Warehousing 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  azhar@delmonfish.com 

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 

has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR (QUANTITY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17588796  or  ali.qattan@AECOM.COM 

Al enma house for security services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

BUZAYED SERVICE CENTER w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17673170  or  saibujames@gmail.com 

COPPER TRADING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36699564  or  CTSRADIATOR@CTSRADIATORS.COM 

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33459333  or  ABURIYDH144@GMAIL.COM 

The K - Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

63 BURGER 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 39626363  or  BUR63GER@HOTMAIL.COM 

ALKHABBAZ KITCHEN 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17596061  or  alkhabbazkitchen@gmail.com 

ALWARDI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

ALAWSAJ TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39636316  or  AL-AWSAJ@HOTMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Al enma house for security services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

Al Rayah For Safety Items WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

IBKA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 33205165  or  IBRAHIMAKL405@GMAIL.COM 

Al enma house for security services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAREHOUSE KEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

PHOENICIA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

Al enma house for security services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

SARA BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 33455880  or  EFAIROOZ@CBB.GOV.BH 

J & S TRADING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 33258825  or  FAIZANJAMIL1992@GMAIL.COM 

BATELCO FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 36363931  or  ahmed.alkhayyat@btc.com.bh 

FRIENDS MEN SALOON CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36463958  or  FRIENDSMEN841@GMAIL.COM 

MOTO POINT TRADING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33774734  or  INFO@MOTOPOINTARABIA.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

BAHRAIN INTERNATIONAL HOTEL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

CAFE’ ITALIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725885  or  madhavankannan727@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

ALMARZOOK BAKERY COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39805905  or  ANIL.R.NATH@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

STING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BRIGHTOBH@GMAIL.COM 

BATELCO FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 36363931  or  ahmed.alkhayyat@btc.com.bh 

LINKS LOGISTICS FOR DELIVERY SERVICES & ONLINE WEBSITE OPERATION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36565950  or  AL.HAWRA.MARINE@HOTMAIL.COM 

POPOY SWEETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35581314  or  NAZZARALI9@GMAIL.COM 

AL WALEEMA CORNER RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39766605  or  FIROZVEKE@GMAIL.COM 

MAXWAX W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38318248  or  AQK1991@GMAIL.COM 

PRIME GREEN TRADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36363414  or  TAHIRAWAN1777@GMAIL.COM 

JEWEL DELMON GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 

 suitably qualified applicants can contact

 33044085  or  CATALYTICINTSP@GMAIL.COM 

DARLY FASHION DESIGN BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39960975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

PHONE LINK SHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36182987  or  MEHRANKHAN213@YAHOO.COM 

STING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BRIGHTOBH@GMAIL.COM 



international@albiladpress.com 12
الخميس 14 أبريل 2022 - 13 رمضان 1443 - العدد 4930

عواصم ـ وكاالت

قالت الســـعودية والكويـــت، في بيان 
مشـــترك نشـــرته وكالتـــا األنبـــاء فـــي 
البلدين، أمس األربعاء، إنهما تجددان 
الدعوة إليران لعقـــد مفاوضات حول 
تعييـــن الحـــد الشـــرقي مـــن المنطقـــة 

المغمورة المقسومة في الخليج.
ونقـــل البيان عـــن وزارتـــي الخارجية 
إن  القـــول  والكويتيـــة  الســـعودية 
البلديـــن يؤكـــدان “علـــى حقهمـــا فـــي 
اســـتغالل الثروات الطبيعية في هذه 
المنطقة، وعلى اســـتمرار العمل إلنفاذ 
ما تم االتفاق عليـــه بموجب المحضر 
مـــارس   21 بتاريـــخ  بينهمـــا  الموقـــع 

.”2022
وذكر البيـــان أن الســـعودية والكويت 

إليـــران  الدعـــوات  وجهتـــا  أن  ســـبق 
للتفاوض حول تعيين الحد الشـــرقي 
للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلِب 

تلك الدعوات.
وأضاف “ُتجدد كل من المملكة العربية 
كطـــرف  الكويـــت  ودولـــة  الســـعودية 
تفاوضـــي واحد دعوتهمـــا الجمهورية 

اإليرانية لعقد هذه المفاوضات”.
وفي مـــارس الماضي، وقعت الكويت 
وثيقـــة مـــع الســـعودية لتطويـــر حقل 
الـــدرة، الـــذي مـــن المتوقـــع أن ينتـــج 
مليـــار قدم مكعبة قياســـية مـــن الغاز 
يوميـــا و84 ألـــف برميـــل يوميـــا مـــن 
المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها 

عن مؤسسة البترول الكويتية.

السعودية والكويت تؤكدان حقهما في ثروات حقل الدرة

نيويورك ـ وكاالت

شدد أعضاء مجلس األمن الدولي في 
بيـــان صـــدر عنه أمـــس األربعـــاء، على 
أهمية تشكيل مجلس القيادة الرئاسي 

في اليمن.
ورحـــب مجلـــس األمـــن بقـــرار الرئيس 
اليمنـــي عبد ربه منصور هادي بإنشـــاء 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي وتفويضـــه 

بكامل صالحياته.
بعثـــة  نشـــرته  الـــذي  البيـــان  واعتبـــر 
أن  المتحـــدة،  األمـــم  فـــي  النرويـــج 
“تشـــكيل مجلـــس قيـــادة رئاســـي فـــي 
اليمـــن خطـــوة مهمـــة نحـــو االســـتقرار 
والوصول إلى تســـوية سياسية شاملة 

في اليمن”.
الحوثييـــن  البيـــان  وحـــض 

علـــى التعاون مـــع جهود 
المبعـــوث األممي لوقف 
النـــار،  إلطـــالق  شـــامل 
الميليشـــيا  طالـــب  كمـــا 

بالتعـــاون مـــع المبعـــوث للتوصـــل إلى 
حـــل سياســـي فـــي اليمـــن عـــن طريق 

التفاوض.
وأعرب مجلس األمن عن القلق “البالغ” 
بشأن األزمة اإلنسانية في اليمن، ودعا 
الجهـــات المانحـــة إلـــى تمويـــل خطـــة 
االســـتجابة األممية. كمـــا رحب البيان 
عـــن  واإلمـــارات  الســـعودية  بإعـــالن 
حزمـــة دعـــم اقتصادية لليمن، وأشـــاد 
بمســـاهمات مجلس التعاون الخليجي 

في دعم السالم والمفاوضات.
يأتـــي هـــذا بينمـــا دعـــا مبعـــوث األمم 
المتحـــدة لليمـــن هانـــس غروندبـــرغ، 
أمـــس  صنعـــاء  مغادرتـــه  قبيـــل 
األربعـــاء، أطـــراف النـــزاع إلى 
التـــي  بالهدنـــة  االلتـــزام 
خفـــض  علـــى  ســـاعدت 
بشـــكل  العنـــف  أعمـــال 

كبير في اليمن.

مجلس األمن يطالب الحوثي بالتعاون مع غروندبرغ
باريس ـ وكاالت

مقعـــد  علـــى  المرشـــحة  أعلنـــت 
الرئاســـة فـــي فرنســـا ماريـــن لوبان، 
انتخبـــت  إذا  أنهـــا  األربعـــاء،  أمـــس 
رئيســـة ستسحب بالدها من القيادة 
إنهـــا  قالـــت  كمـــا  للناتـــو،  الموحـــدة 
ســـتقترح تقاربًا بين روســـيا والناتو 

بعد انتهاء حرب أوكرانيا.
وأضافـــت ماريـــن لوبـــان أنهـــا رغـــم 
إذا  الناتـــو  مـــن  االنســـحاب  عزمهـــا 
بالبنـــد  ســـتلتزم  أنهـــا  إال  انتخبـــت 

الخامس للحلف، كما قالت.
وأظهـــرت نتائج الجولـــة األولى من 
االنتخابات، تصّدر الرئيس المنتهية 

ماكـــرون  إيمانويـــل  واليتـــه 
نتائـــج الـــدورة األولـــى من 

الرئاســـية  االنتخابـــات 
األحـــد،  الفرنســـية، 
بحصولـــه على مـــا بين 

مـــن  و29,7%   27,6

األصوات وتأهله إلى الدورة الثانية 
مع منافســـته اليمينيـــة مارين لوبان 
التـــي نالـــت 23,5 إلـــى %24,7 مـــن 

األصوات.
المرشـــح  حـــل  التقديـــرات،  ووفـــق 
لـــوك  جـــان  الراديكالـــي  اليســـاري 
علـــى  بحصولـــه  ثالثـــا  ميالنشـــون 
مـــن  بالمئـــة  و20,8   19,8 بيـــن  مـــا 

األصوات.
اليميـــن  مرشـــحو  دعـــا  بالتزامـــن، 
وحزب الخضر والحزبين الشـــيوعي 
واالشـــتراكي في الـــدورة األولى من 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية األحد 
إلى التصويت للرئيس المنتهية 
ماكـــرون  إيمانويـــل  واليتـــه 
في الـــدورة الثانيـــة لقطع 
الطريـــق على مرشـــحة 
المتطـــرف  اليميـــن 

مارين لوبان.

لوبان: إذا انتخبت رئيسة ستنسحب فرنسا من الناتو
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

بشـــارة  المارونـــي  البطريـــرك  قـــال 
الراعي، في مقابلة على قناة “ســـكاي 
نيوز عربية”، إن لبنان يحتاج وجوها 

جديدة تفرزها االنتخابات.
وتحـــدث الراعي عن تفاصيـــل زيارة 
البابا فرانســـيس إلى لبنان، في يونيو 
المقبل، مؤكـــدا أنه ناقش مع الرئيس 
اللبناني ميشال عون ترتيبات الزيارة 
التي تلقى ترحيبا كبيرا في األوساط 

الشعبية والسياسية في لبنان.
وقـــال إن البابا ســـيخاطب اللبنانيين 
كمســـيحيين ومســـلمين معـــا، مضيفا 
ومســـيحييه  لبنـــان  “مســـلمي  أن 

توحدهم المعانـــاة من الظروف 
الحاليـــة التي وصـــل إليها 

االنهيـــار  بســـبب  لبنـــان 
االقتصادي والسياسي 

الذي تعيشه البالد”.
مشـــكلة  أن  وأوضـــح 

لبنـــان تكمـــن فـــي أن “الحكومـــة يتم 
تأليفهـــا من األضـــداد باســـم التوافق 
األمـــر الـــذي يجعـــل البلـــد يعانـــي من 
عدم وجود أي سلطة تمتلك الحسم، 
إذ إن تناحر األضداد داخل الحكومة 
يعطـــل عملهـــا. والنتيجة أننـــا نعيش 
في حالة حرب سياسية ضحيتها هو 

الشعب”.
وتابـــع “األمل هو أن تفرز االنتخابات 
المقبلـــة وجوهـــا جديـــدة، فمـــن غيـــر 
المعقـــول أن تظـــل األســـماء نفســـها 
السياســـية  الحيـــاة  علـــى  تســـيطر 
فـــي لبنـــان منـــذ أكثـــر مـــن ثالثيـــن 
عامـــا”، مشـــيرا إلـــى أنـــه يدعـــو 
إلـــى التصويـــت بكثافـــة فـــي 
االنتخابات المقبلة من أجل 
الصناديـــق  تعكـــس  أن 
االنتخابية هوية لبنان.

الراعي: لبنان يحتاج وجوها جديدة تفرزها االنتخابات

مقتل محاٍم فلسطيني 
برصاص االحتالل في نابلس

الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  ــادت  ــ ــ أف
األربعاء  أمس  فلسطينيون  ومسؤولون 
بــرصــاص  قــتــل  فلسطينيا  مــحــامــيــا  أن 
في  نابلس  مدينة  في  إسرائيلية  قــوات 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
بـــيـــان مقتضب  فـــي  الـــــــوزارة  وأعــلــنــت 
محمد  حــســن  محمد  الــشــاب  “اســتــشــهــد 
برصاصة  إصابته  بعد  عاما(   34( عساف 
في الصدر أطلقها عليه جيش االحتالل 
مدينة  على  الــعــدوان  خــالل  اإلسرائيلي 

نابلس صباح األربعاء”.

زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام قنابل فسفورية.. وموسكو: مزاعم مضللة

تعزيزات عسكرية شرق أوكرانيا.. المعركة الكبرى تقترب
لألقمـــار  حديثـــة  صـــور  أظهـــرت 
عســـكريا  انتشـــارا  االصطناعيـــة 
روســـيا متزايـــدا فـــي عـــدة مواقع 
شـــرق  مـــن  قريبـــة  اســـتراتيجية 

أوكرانيا.
األقمـــار  صـــور  ورصـــدت 
االصطناعية، التي نشـــرتها شـــركة 
عمليـــات  األميركيـــة،  “ماكســـار” 
انتشـــار عســـكرية روســـية جديدة 
بالقرب من الشـــرق األوكراني، في 
وقت أفادت فيه تقارير غربية بأن 
هناك مؤشـــرات حول احتمال شّن 
القوات الروســـية لهجوم عســـكري 

واسع النطاق في غضون أيام.
وذكـــر موقـــع “أكســـيوس” أنـــه تـــم 
عســـكريتين  قاعدتيـــن  إنشـــاء 
أوكرانيـــا  جنـــوب  فـــي  روســـيتين 
يتـــم  قـــد  القـــرم،  وجزيـــرة 
اســـتخدامهما في تعزيـــز العمليات 
في ماريوبول والمناطق المجاورة 

لها.
وقالت شركة “ماكسار”، في مذكرة 
البريـــة  القـــوات  إن  للصحفييـــن، 
الروســـية تواصـــل التحـــرك باتجاه 
شـــرق أوكرانيا، حيث يتم اإلعداد 
لهجوم واسع النطاق في دونباس.

هـــذه  االنتشـــار  عمليـــات  وتشـــمل 
المدرعـــة  المركبـــات  عشـــرات 
والقوات المزودة بالخيام ومعدات 
الحقـــول  فـــي  وتمركـــزت  الدعـــم، 
البلـــدات  مـــن  بالقـــرب  والمـــزارع 
الروسية، على بعد حوالي 5 أميال 

من شرق الحدود األوكرانية.
األوكرانـــي  الرئيـــس  وكان 
فولوديميـــر زيلينســـكي قـــال، فـــي 
وقـــت ســـابق، إن األســـبوع الحالي 
ســـيكون “عصيبـــا”، محـــذرا من أن 
إلـــى  الروســـية ســـتنتقل  “القـــوات 

عمليات أكبر في شرق أوكرانيا”.
وكانـــت موســـكو أعلنـــت تخفيض 
عملياتهـــا فـــي محيط فـــي محيط 

العاصمة األوكرانية وشـــمال البالد 
عموما، متحدثة عن تركيز الجهود 

على القتال في إقليم دونباس.
 ، األوكرانـــي  الرئيـــس  قـــال  كمـــا 
أمـــس األربعـــاء، في خطـــاب ألقاه 
أمـــام برلمـــان إســـتونيا، إن روســـيا 
فـــي  فســـفورية  قنابـــل  تســـتخدم 
أوكرانيا، واتهم موسكو باستخدام 

أساليب لترويع المدنيين.
ولـــم يقدم الرئيـــس األوكراني أدلة 
علـــى كالمـــه، ولـــم تتمكـــن رويترز 
مـــن التحقـــق بشـــكل مســـتقل مـــن 

مزاعمه.
وذكر زيلينســـكي أنـــه يجب إيجاد 
أدوات للضغط على روســـيا لوقف 
لألوكرانييـــن،  القســـري  الترحيـــل 
ودعا إلى استمرار العقوبات عليها، 
قائال إنهـــا الطريقة الوحيدة لحمل 

موسكو على قبول السالم.
وفي وقت ســـابق، أوضح الرئيس 
أنـــه  األربعـــاء،  أمـــس  األوكرانـــي، 
إلـــى  التوصـــل  الممكـــن  غيـــر  مـــن 

اســـتنتاجات مؤكدة %100 بشأن 
الروســـية  القـــوات  كانـــت  إذا  مـــا 
كيمياويـــة  أســـلحة  اســـتخدمت 
فـــي ماريوبول، مشـــيرا إلـــى أنه ال 
يتسنى إجراء تحقيق مناسب في 

المدينة المحاصرة.
وفي خطـــاب ألقـــاه في الســـاعات 
األولى من الصباح، قال زيلينسكي 
إن ما وصفها بالتهديدات المتكررة 
من البعض في روســـيا باســـتخدام 
أســـلحة كيمياوية تعنـــي أن الغرب 
بحاجة إلـــى التحرك اآلن للحيلولة 

دون نشر مثل هذه األسلحة.
روســـيا،  قالـــت  فيمـــا  ذلـــك  يأتـــي 
أمس األربعاء، إن مزاعم الواليات 
قـــد  بأنهـــا  وأوكرانيـــا  المتحـــدة 
تســـتخدم أســـلحة كيمياويـــة فـــي 
معلومـــات  إال  هـــي  مـــا  أوكرانيـــا 
مضللـــة، ألن موســـكو دمـــرت آخـــر 
مخزوناتهـــا الكيمياويـــة فـــي عـــام 

.2017
عـــن  أوكرانيـــا وحلفاؤهـــا  وعبـــرت 

القلق من اســـتخدام روسيا أسلحة 
كيمياويـــة فـــي الحـــرب، بعدما ورد 
تقريـــر غيـــر مؤكد عن اســـتخدامها 
فـــي مدينـــة ماريوبـــول الســـاحلية 
الجنوبية المحاصرة، مساء االثنين 
الماضـــي. لكن فـــي الســـاعات الـ24 
التاليـــة، اتضحـــت صعوبـــة العثـــور 

على دليل يثبت الهجوم.
فـــي  الروســـية  الســـفارة  وقالـــت 
واشـــنطن إن متطرفيـــن أوكرانيين 
يستعدون لترويج مسألة استخدام 
أســـلحة كيمياويـــة وإن المتحـــدث 
باسم وزارة الخارجية برايس ينشر 
معلومات مضللة. وذكرت الســـفارة 
في بيان: “ندعو واشنطن للكف عن 

نشر المعلومات المضللة”.
هذا وســـخر الرئيـــس األوكراني من 
تأكيد موســـكو على أن الحرب ضد 
بالده تمضي على ما يرام، متسائال 
كيف يمكن للرئيس بوتين أن يكون 
قد أقر خطة تنطوي على عدد كبير 

من الوفيات من الروس.

عواصم ـ وكاالت

انتشار روسي متزايد في شرق أوكرانيا

واشنطن - وكاالت

قالـــت البحرية األميركية أمس األربعاء إنها بصدد تشـــكيل قوة 
جديـــدة متعـــددة الجنســـيات ســـتتصدى لتهريب األســـلحة في 
الميـــاه المحيطـــة باليمـــن، في أحـــدث رد عســـكري أميركي على 

هجمات الحوثيين على السعودية واإلمارات.
وقال نائب األميرال براد كوبر قائد األسطول األميركي الخامس 
إن القـــوة الجديـــدة ســـتعمل اعتبـــارا من يـــوم األحد فـــي البحر 
األحمر وباب المندب وخليج عدن، وستســـتهدف أيضا التصدي 
لالتجـــار بالبشـــر وتهريـــب المخـــدرات والســـلع غيـــر المشـــروعة 
األخرى. وقال كوبر في اتصال هاتفي مع الصحفيين “هذه مياه 

مهمة من الناحية االستراتيجية تستدعي اهتمامنا”.
وســـتتألف القوة مما يتراوح بين ســـفينتين وثماني سفن، وهي 
جزء من القوات البحرية المشتركة المكونة من 34 دولة، والتي 
يقودها كوبر أيضا ولديها ثالث فرق عمل أخرى في مياه قريبة 

تستهدف أنشطة التهريب والقرصنة.
وردا علـــى ســـؤال حـــول الصواريـــخ والطائـــرات المســـيرة التي 
يســـتخدمها الحوثيون لمهاجمة السعودية واإلمارات، قال كوبر 
إن القـــوة الجديدة ســـتؤثر على قدرة الحوثييـــن على الحصول 

على مثل هذه األسلحة.

وأضاف “سنكون قادرين على القيام بذلك بشكل حيوي ومباشر 
أكثر مما نفعله اليوم”.

وقال مســـؤول أميركي تحدث بشـــرط عدم الكشـــف عن هويته 
إن المياه بين الصومال وجيبوتي واليمن كانت “ممرات تهريب” 

معروفة لألسلحة المتجهة إلى الحوثيين.
وأضاف المســـؤول “القوة الدولية الجديدة ستتابع بالتأكيد هذه 

القضية”.

لمنع تهريب األسلحة والتصدي لالتجار بالبشر وتهريب المخدرات

الواليات المتحدة تشكل قوة بحرية جديدة قبالة اليمن

تشكيل قوة جديدة للبحرية األميركية في البحر األحمر

عواصم ـ وكاالت

قال مصدر دبلوماســـي إســـرائيلي، أمس األربعاء، إن إيران على 
وشـــك الحصول على ما يكفـــي من اليورانيـــوم المخصب لصنع 
ســـالح نـــووي، وذلـــك وســـط اســـتمرار توقـــف مفاوضـــات فيينا 

الرامية إلحياء االتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال المصدر، بحسب ما نقلته عنه صحيفة “جيروزالم بوست”: 
“يقتـــرب النظام اإليراني من امتالك كميـــة كبيرة من اليورانيوم 
المخصـــب تكفـــي إلنتـــاج قنبلـــة واحـــدة، وهذا األمر خـــط أحمر 

كانت األطراف الغربية قد وضعته خالل المحادثات”.
ر إســـرائيل أن إيران  وبحســـب تقريـــر لـ”جيروزالم بوســـت”، تقدِّ
على وشـــك الحصول على كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب 

بنسبة 60%.
الـــى ذلـــك، قال قائـــد القوة البرية فـــي الحرس الثـــوري اإليراني 
أمـــس األربعاء إن قتل جميع القـــادة األميركيين لن يكون كافيا 
للثـــأر لمقتل قاســـم ســـليماني فيما يبـــدو انه تصعيـــد جديد في 
خضم تصاعد الخالف بين إيران والغرب بشان االتفاق النووي.

وكانـــت الواليـــات المتحدة وإيران على شـــفا صراع شـــامل بعد 
أن قتـــل الجيـــش األميركـــي ســـليماني القائد البـــارز في الحرس 
الثوري في يناير 2020 بهجوم بطائرة مســـيرة على مطار بغداد 

خـــالل زيارته للعراق. وردت إيران بمهاجمة قواعد أميركية في 
العراق.

ونقلت وسائل إعالم رسمية إيرانية عن محمد باكبور قائد القوة 
البرية في الحرس الثوري قوله “الشهيد سليماني كان شخصية 
عظيمـــة حتـــى أن قتل جميع القـــادة األميركيين لـــن يكفي للثأر 

لمقتله”.
وأضاف “علينا أن نثأر له بالسير على دربه وبأساليب أخرى”.

طهران تعود للتهديد بالثار لسليماني مع تعثر مفاوضات فيينا

إسرائيل: إيران على وشك امتالك مكونات السالح النووي

تصنيف الحرس الثوري وفيلق القدس ابرز العقبات امام التوصل التفاق نووي

رام اهلل ـ أ ف ب
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للتواصل: 17111483

بسبب “االختيار” اإلخوان المسلمون يصرخون بجنون
الرسالة الملقاة على عاتق الفن هي إيصال الحقيقة وكشفها للناس مهما 
كانـــت قاســـية وتجعلهم يصرخـــون بجنون، كما فعلـــت جماعة اإلخوان 
المســـلمين اإلرهابية الرجعية بعد ما كشـــف مسلسل “االختيار 3” زيفهم 
وأباطيلهم واســـتطاع أن يصل بكل الحقائق والمعلومات والتسجيالت 

إلى ما فوق القمة، متصدرا جميع المسلسالت العربية قاطبة.
المسلســـل يســـتعرض الفتـــرة التـــي وصل فيهـــا اإلخوان بقيادة مرســـي 
إلى ســـدة الرئاســـة، ومحاولتهم الغبية فرض أســـاطيرهم الموروثة عن 
مرشـــدهم، وكيـــف استشـــروا في مصـــر العزيـــزة كالســـرطان بالمواعظ 
المتخلفة والحافلة بصيحات التكفير والجاهلية، مستندا – أي المسلسل 
- علـــى تســـجيالت حيـــة بين مرســـي وأتباعـــه لتكون دليـــال يحطم كل 

الهجمات التي تعرض لها المسلسل من اإلخوان في كل مكان.
أبـــرز صفـــات اإلخـــوان المســـلمين إذكاء روح التناحر بين أبناء الشـــعب 
الواحـــد وتفكيـــك الجبهـــة الداخليـــة وتبييـــض وجـــه اإلرهـــاب وإنعاش 
بيئات التطرف، وأنماط ســـلوكية شاذة قد تحتاج إلى بحوث ودراسات 
متعمقـــة لفهمها، فكر منغلق وتحريض على ســـلوكيات منحرفة وتجارة 

باألسلحة ودمار وتخريب، وأظهر لنا المسلسل التسجيل الحقيقي الذي 
يظهر فيه الرئيس محمد مرسي مع المشير طنطاوي واللواء عبدالفتاح 
السيســـي آنذاك، ليهدد مرســـي المشـــير ويتوعد بحرق مصـــر وتخريب 
البالد في حالة عدم فوزه في االنتخابات، وتسجيل حقيقي خطير آخر 
للقيـــادي اإلخواني خيرت الشـــاطر يتحدث فيه عـــن مخطط تفجيرات 
حـــازم وجماعتـــه، وغيرهـــا مـــن المؤامـــرات باســـتخدام العنف المســـلح 

والرغبة في إنشاء الدولة اإلسالمية كما يزعمون.
كتـــب ذات يـــوم عـــادل عبدالباقي العائد مـــن بؤرة إرهـــاب اإلخوان في 
منتصـــف التســـعينات فـــي مجلة القاهـــرة: “هؤالء ليس عندهـــم دين أو 
انتمـــاء لمصر، وليســـوا علـــى دين أو خلـــق، هم مجموعة مـــن اللصوص 
والحراميـــة ومنحلـــون أخالقيـــا وكلهـــم كذابـــون.. يعتبـــرون الحكومـــة 

واألمن كفارا”.
لكـــن القضيـــة المهمة التي غابت عن جماعة اإلخوان المســـلمين، هي أن 
مصر في أيد أمينة بفضل شـــعبها الواعي وجيشها العظيم.. مصر أرض 

المحبة والتسامح والترابط الوطني.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“األخالق بتزيد هاليومين”
من المحاســـن الجميلة لالســـتحقاق االنتخابي أن األخالق تصبح فجأة 
فـــي األعالي، فال تجاهل لالتصاالت، وال أعصاب “فالته” وال تعالي على 

الناس، وال “تصدد” عن هذا وذاك.
في االستحقاق سيصبح الكثيرون طيبين، وذوي خلق وود، يطاردونك 
للســـالم عليـــك، والســـؤال عنـــك وعـــن أوالدك، وتقبيـــل رأســـك الكريم، 

بإرادتك أو “غصبًا عنك”.
كمـــا ســـيفتح موســـم االســـتحقاق أبـــواب الـــرزق، فمحـــالت الضيافـــة 
اإلعالنـــات،  وشـــركات  والمصـــورون،  والقهـــوة،  والحلـــوى  ستنشـــط، 
وأصحاب الحســـابات التجارية واإلخبارية في “السوشال ميديا”، وفقًا 

لمبدأ “نفعني وأنفعك”.
مـــا ســـنراه باأليام المقبلة، ســـيكون نقلة نوعية في التعامل الشـــخصي 
بيـــن الناس، وفي الصبر على “الحنه والزنه”، واإلنصات الذي ســـيصبح 

فجأة موهبة للجميع تقريبًا.
كما ســـيصبح البعض مهتما بمعرفة هموم الناس ومشـــاكلهم، وســـيبدي 

الرأي بها أيا كانت، وإن تطرقت للتغيرات المناخية بكوكب المريخ.
في االســـتحقاق االنتخابي، ستنكشـــف معـــادن الكثيرين، دون أي جهد 
منا، وســـنرى حضـــورًا غير متوقع للبعـــض في الخيـــم االنتخابية، وهم 
يتشـــدقون بحماس عن السياسة واالقتصاد واالستدامة والدين العام، 

ونحن نتساءل ال شعوريا.. ما الذي يفعله هذا هنا؟
وفـــي ظل هذه األجواء الدرامية، ســـيبرز نـــواب أحبطوا الناس بأدائهم 
المناقـــض لآلمـــال والضمائـــر، وســـيحاولون تفســـير المواقـــف، وشـــرح 
األســـباب والمســـببات، بنكهة مالحة تكمـــل “الجو المعفـــوس أصالً” من 

بقية المرشحين.
خلطـــة جميلـــة، و)مخبوصـــه(، ســـيكون بطلهـــا األول واألخيـــر الناخـــب 

الكريم، والذي نسيه البعض أربع سنوات كاملة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

التراث سجل وطني وإنساني
التـــراث جـــزء ال يتجـــزأ مـــن التاريخ، ومن ســـجل الوطـــن الُممتد عبر 
التاريـــخ، والبحريـــن مـــن األمـــم التـــي تعتـــز بتاريخها وتعظـــم تراثها، 
وتفتخـــر بهذا التراث الذي تحتفل به كل عام في “المهرجان الســـنوي 
للتـــراث” منـــُذ 1992م وبتنظيـــم مـــن هيئة البحريـــن للثقافـــة واآلثار، 
وافتتحـــت فـــي هذه األيام من شـــهر رمضان المبارك النســـخة الثامنة 
والعشـــرون منه بعنوان “تراثنا الذهبي” حتى يوم )16( من شهر أبريل 
2022م، بحيـــث يتـــم اســـتعراض تاريـــخ صناعـــة الذهـــب البحرينـــي 
وكنـــوزه التاريخيـــة، لمـــا ُيمثلـــه الذهـــب من قيمـــة تاريخيـــة وتراثية 

وجوهرية جمالية وأداة استثمارية.
ُيمثـــل االحتفـــاء بالتـــراث ومكوناتـــه جـــزءا مـــن الثقافـــة البحرينيـــة 
وموروثاتها، ويعمل على تناقلها عبر األجيال، وكذلك فالتراث جاذب 
للســـياحة ونافذة للترويج االســـتثماري من خالل االهتمام به والعمل 
علـــى تطويـــر صناعتـــه ومنتجاته الجماليـــة ليكون ُمســـاهًما فعااًل في 
التنمية الوطنية، كما أن تنظيم هذا المهرجان سنوًيا وبعناوين تراثية 
متنوعة ُيحافظ على الهوية الثقافية والتراثية البحرينية ومنجزاتها.
وُيعتبـــر التـــراث الوطني رمـــًزا للهوية الوطنية والقـــدرات التي كونته 
وتناقلتـــه عبر األجيال، ما جعله رابطا أساســـيا بين الماضي والحاضر 
والمســـتقبل، فهـــو ُيســـاهم فـــي التنميـــة الوطنيـــة وينعـــش الســـياحة 
ويجـــذب االســـتثمار ويزيـــد تـــداول النقـــد األجنبـــي. إن الحفاظ على 
التـــراث مســـؤولية جماعيـــة ووطنيـــة وعالميـــة مشـــتركة مـــن خالل 
نشـــر الوعـــي بأهميـــة التراث وثقافتـــه وصونه، وتشـــجيع الناس على 
استكشـــاف تاريـــخ األمـــم ودراســـة تراثهـــا من معالـــم أثريـــة ومواقع 
ومبانـــي تاريخية وجميع المنتجات والصناعـــات التراثية التي تتمتع 

بقيمة جمالية ومواطن تاريخية.
ويتزامـــن افتتـــاح مهرجـــان التراث الســـنوي مـــع احتفـــاء دول العالم 
بيـــوم التـــراث العالمـــي فـــي )18( أبريـــل برعايـــة منظمـــة اليونســـكو 
ومنظمـــة التـــراث العالمي، والذي يهدف إلى حماية التراث اإلنســـاني، 
والحفاظ عليه يتطلب جهودا ُمضنية ُمشتركة من جميع الدول كونه 
إرثـــا طبيعيا وثقافيا إنســـانيا، وذلـــك من خالل إبراز التـــراث الثقافي 
للشعوب باعتباره من مقومات المجتمعات اإلنسانية، وبزيادة المراكز 
والمتاحف التاريخية والتراثية، وَسن تشريعات قانونية للحفاظ على 
التـــراث وصونه وجعله جـــزءا ال يتجزأ من التنمية الوطنية، وجســـًرا 
للعالقـــات الثقافية بين دول العالم وشـــعوبها، لمـــا ُيمثله من كنز ثمين 

في حياتنا وفي حياة الشعوب.

عبدعلي الغسرة

تربينا على الكبت، وُعوقبنا على إبداء مشـــاعرنا الجميلة، ظنَّ أهُلونا 
أنَّ ذلك هو الصواب، وظنَّنا أنَّا ُمذنبون، من الُمعيب أْن نعترف بحبنا 
ألحـــٍد على المأل، ومن الغريب جـــدًا أن ُيبدي أٌخ ألخيه ما يعتمُل في 
صدره من مشـــاعر شـــوٍق ومودة ولو بعد فراٍق طويل.. كلمٌة واحدٌة 

تكفي.. انتهى.
ـــَم أجداُدنـــا وآباؤنـــا كبـــَت مشـــاعرهم اللطيفة،  فـــي أيـــِة مدرســـٍة تعلَّ
ولمـــاذا؟ ماذا لو تخيلنـــا عالمنا بصورٍة مختلفة؟ عالـــٌم تملؤه المودة، 
ـــرون فيه عن  يتبـــادل فيـــه النـــاُس عباراٍت جميلـــٍة ال نفاَق فيها، وُيعبِّ
مشاعرهم بال خجل أو محاذيَر مجتمعيٍة بائدة، فُتعبَر األُم عن حبها 
العارم تجاه طفلها وهي ُتالعبُه وتالطفه بلغٍة عَفوية، وإْن كانت في 
ُر الولُد عن شـــوقه  مـــكاٍن عام كقســـم االنتظـــار في المستشـــفى، وُيعبِّ
الشديد لوالدته بعد ِسِني الغربِة الطويلة، وإْن كانا في بهِو االستقبال 
فـــي المطار، وُيبدي الزوجان مودتهما لبعضهما في األجواء األســـريِة 
أمـــام أطفالهما.. أليس جميالً أْن ُنطِلَق مشـــاعَر المحبة بدالً من كبتها 
وِكتمانهـــا وهي رائعة، في حين ُنطِلُق مشـــاعَر الغضِب والكراهية وال 

نخجُل منها وهي ُمخجلة؟
نحـــن ال نتحـــدُث عـــن إطـــالِق المشـــاعِر الشـــاذة بطبيعـــة الحـــال، وال 

عـــن المغـــاالِة في إبداِء مشـــاعِر الحـــب، لكننا نتحدث عـــن العواطف 
الطبيعيـــة التـــي أنشـــأها المولى عـــز وجل فـــي قلوبنا، هذه المشـــاعُر 
الفطرية المحمودة التي فطرنا هللا عليها، والمحبُة التي ُتَعدُّ امتدادًا 
لحـــِب هللا ســـبحانه، ينبغي أْن ينمـــو ِجذُعها ويتفرع بعد أْن انشـــقْت 
بذرُتـــه وتفرعـــت في دواخلنـــا، وال ضيَر وال حرَج في ذلـــك البتة. إن 
أغلَب مشكالتنا االجتماعية إفراُز كبتنا لمشاعرنا الطيبة، وهي سبٌب 
رئيس للمشـــكالت الزوجيـــة التي تقود الزوجيـــن لالنفصال والطالق 
حين ال يعبر أحدهما عن خلجات نفسه لآلخر، وهي سبٌب من أسباب 
التوتر النفســـي العاطفي لدى األطفـــال والمراهقين الذين يتضورون 
جوعـــًا لعواطـــف الحـــِب التي يتوجـــب علـــى الوالديـــن إغداقها على 
أبنائهـــم، وهـــي ســـبٌب فـــي ضمـــور العالقـــاِت االجتماعية بيـــن األهل 
والجيـــران حيـــن ينـــزوون عن بعضهم خجـــالً حينًا وعنـــادًا حينًا آخر 
ويفضلون االبتعاد كي ال تتبدى لدى اآلخرين مشاعُر االهتمام لديهم 

بقوٍل أو فعل.
أحبتي، تحابوا في الله، أطلقوا مشاعركم السجينة، أفشوا الودَّ كما  «

ُتفشوَن السالم، فإن ذلك يشيُع المودَة بينكم ويشدَّ أزركم ويجعلكم 
األقوى واألعزَّ بين األمم بالمحبِة والوئام، ال بالكبِت والخصام.

هدى حرم

إطالُق الشعوِر أجمُل.. أْم الكبت؟

زعيـــم حـــزب هللا اللبناني لـــه تاريخ كبير في المغالطـــة ولي الحقائق 
والتأثيـــر والســـيطرة علـــى أتباعـــه مـــن خالل الخطـــب المؤثـــرة، وال 
غضاضة عند الرجل أن يبدل الفاعل والمفعول ويضع ذلك في جملة 
جميلـــة وطبقة صوتية تقنـــع األتباع الذين يهتفـــون لذلك مدفوعين 

بانتماء وتحيز مطلق للسيد الفصيح.
بكل بســـاطة قام الرجل بوصف الســـعودية بأنها مســـؤولة عن تمزيق 
العالقات العربية العربية، وحول المليشـــيات والقتلة التابعين إليران 

إلى شعب مظلوم بعد كل الخراب وسفك الدماء الذي ارتكبوه.
الحوثيون شعب مظلوم، ونصر هللا واإليرانيون أصدقاء هذا الشعب 
المظلوم حســـب كلمة نصر هللا، وال يجب علينا حســـبما قال نصر هللا 
أن نتوقـــع مـــن هـــؤالء األصدقـــاء أن يضغطوا علـــى المظلومين لكي 

يقبلوا بحلول.

هـــذا هو مضمون كلمة نصر هللا وهذه هي رســـالته الواضحة المليئة 
بالتحريض والدعوة الســـتمرار ســـفك الدم من قبـــل جماعة الحوثي 

التي يعتبرها نصر هللا شعبا مظلوما.
أليســـت هـــذه هي قمـــة المغالطـــة؟ ألم تشـــتعل اليمن وتصـــل إلى ما 
وصلت إليه بفعل مليشيات الحوثي واألسلحة والمسيرات اإليرانية 

والخطب الرنانة للسيد الفصيح؟
اليمن لن تستريح وتمضي في طريق األمن واالستقرار إال إذا رفعت 

إيران وأذنابها أيديهم عنها.

الحوثيون ليسوا شعبا مظلوما، ولكنهم قتلة، وأنتم لستم أصدقاء  «
الشعب اليمني المظلوم بسبب وجودكم وتحريضكم، فابتعدوا عن 

اليمن لكي يحل بها السالم.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

نصر اهلل ومغالطة جديدة



سبورت

االتحاد العربي للريشة الطائرة

أعلنـــت د. سوســـن حاجي تقوي 
لرئاســـة  ترشـــحها  إعـــادة  عـــن 
االتحاد العربي للريشـــة الطائرة 
القادمـــة  االنتخابيـــة  للـــدورة 

.2024 - 2022
 وأكـــدت حاجـــي عضـــو اللجنـــة 
الدولـــي  باالتحـــاد  التنفيذيـــة 
ونائب رئيس االتحاد اآلســـيوي 
للريشة الطائرة أن ترشحها يأتي 
في إطار حرصهـــا على مواصلة 
مســـيرة النجاحات والمكتسبات 
العربـــي  االتحـــاد  حققهـــا  التـــي 
للريشة الطائرة منذ انتقال المقر 

إلى مملكة البحرين في 2018.
ماضيـــة  أنهـــا  تقـــوي  وأضافـــت 
في تنفيذ برامـــج التطوير للعبة 
والســـعي لتنظيم البطوالت بعد 
جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد - 19” 

الطائـــرة  بالريشـــة  واالهتمـــام 
الخاصـــة  االحتياجـــات  لـــذوي 
والمدربيـــن  الحـــكام  وتطويـــر 

واإلداريين بالتعاون مع مختلف 
االتحـــادات العربية األعضاء بما 
يسهم في رفعة وازدهار اللعبة.

االتحـــاد  مـــر  “لقـــد  وتابعـــت 
العربي بسلســـلة مـــن التحديات 
الكثيـــرة فـــي مقدمتهـــا جائحـــة 
كورونـــا والتـــي عطلت النشـــاط 
الرياضـــي في معظم دول العالم 
وكانت الريشـــة الطائـــرة العربية 
واحدة من األلعـــاب التي تأثرت 
بذلـــك التوقـــف ونحـــن عازمون 
علـــى البـــدء مـــن جديـــد لتنفيـــذ 
العديـــد مـــن األنشـــطة والبرامج 
لتعزيـــز  الراميـــة  والمبـــادرات 
الوطـــن  فـــي  اللعبـــة  مســـيرة 
والتنســـيق  بالتعـــاون  العربـــي 
أعضـــاء  كافـــة  االتحـــادات  مـــع 

الجمعية العمومية”.

للدورة االنتخابية الجديدة

تقوي تترشح لرئاسة االتحاد العربي للريشة الطائرة

سوسن تقوي

نادي الرفاع للتنس

تنطلـــق مســـاء اليوم الخميس بطولة نـــادي الرفاع للتنس 
الرمضانيـــة للتنس للعموم للرجال والســـيدات، حيث تعد 
البطولة هي المسابقة الرئيسية ألنشطة النادي الرمضانية، 
والتي تتضمن بطولة الناشـــئين تحت 12 سنة وتحت 14 

سنة، باإلضافة إلى بطولة زوجي السيدات.
وســـتكون بطولة العموم خاضعة لنظام سبورتيا لتصنيف 
الالعبين على المســـتوى المحلي، حيث ســـتقوم سبورتيا 
التـــي تـــم التعاقـــد معها مؤخـــرًا لوضـــع تصنيـــف لالعبين 

المحليين بحساب نقاط ضمن نظام تصنيف الالعبين.
من جانب آخر، بلغ كلٌّ من هاشـــم التوبلي وأحمد حســـام 
نهائـــي مســـابقة تحـــت 14 ســـنة، كمـــا بلـــغ التوبلـــي نهائي 
مســـابقة تحـــت 12 ســـنة بانتظار الفائز من لقـــاء الالعبين 

أحمد مرتضى وطالل السيد.
وفـــي نصف نهائي مســـابقة تحت 12 ســـنة، تغلب هاشـــم 
التوبلي على منافســـه عبدالرحمن الدوســـري بنتيجة 6/0 

و6/2.
ويســـدل الســـتار مســـاء اليوم )الخميس( على منافســـات 
بطولة الناشئين، حيث ستقام المباراة النهائية لفئة تحت 

14 ســـنة والتي ستجمع بين هاشم التوبلي وأحمد حسام 
في تمام الســـاعة 9 مساء، وتســـبقها المباراة النهائية لفئة 
تحت 12 ســـنة في تمام الســـاعة الثامنة مساء، وستجمع 
بين هاشم التوبلي والفائز من لقاء أحمد مرتضى وطالل 
الســـيد، وتقام المباريات علـــى مالعب نادي الرفاع للتنس 

في الرفاع فيوز.

التوبلي وحسام في نهائي تحت 14 سنة

انطالق بطولة نادي الرفاع للتنس للعموم

هاشم التوبلي

انتصــارات كبيــرة ببطولــة الضبــاط الرمضانيــة للكــرة
الثالثـــة  الجولـــة  منافســـات  اختتمـــت 
للبطولة الرمضانية لكرة القدم للضباط 
الخامســـة والمقامة تحت رعاية ســـمو 
النقيـــب الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان آل 
خليفة علـــى ملعب المدفعيـــة الملكية 

مساء الثالثاء. 
 وأســـفرت نتائـــج منافســـات الجولـــة 
الثالثـــة التـــي بدأت مســـاء يـــوم أمس 
األول األحـــد 10 أبريـــل 2022م بفـــوز 
وحـــدة  لفريـــق  ومســـتحق  عريـــض 
هندســـة الميدان الملكية بستة أهداف 
مقابـــل ثالثـــة أهـــداف لفريق معســـكر 
الجبـــل بعـــد أن ســـيطر فريـــق وحـــدة 
هندسة الميدان الملكية على مجريات 
المبـــاراة، وجاءت أهداف فريق وحدة 
هندســـة الميـــدان الملكيـــة عـــن طريق 
كل مـــن الالعبين حمد عدنان شـــويطر 

وعلي النار، هدفان لكل منهما، وهدف 
لكل من الالعبين فرحان طارق وحمد 
مبـــارك، بينمـــا ســـجل لفريـــق معســـكر 
الجبل كل من الالعبين عيسى عبدهللا 
هدفيـــن والالعـــب ســـعود حمـــد هدفا 

واحدا. 
 وفي المباراة الثانية فاز فريق ســـالح 
البحرية الملكـــي البحريني على فريق 
معسكر الرفاع بســـتة أهداف لهدفين، 
ســـالح  فريـــق  أهـــداف  أحـــرز  حيـــث 
الملكـــي البحرينـــي الالعـــب  البحريـــة 
وأحـــرز  هدفيـــن،  المناعـــي  إبراهيـــم 
ايمـــن وعبدالرحمـــن  مـــن فيصـــل  كل 
الجودر وســـلمان الســـعد وعلي راشـــد 
هدفـــا لكل منهـــم، فيما ســـجل أهداف 
فريق معســـكر الرفاع كل من الالعبين 
عبـــدهللا عيســـى الســـعدون، ومحمـــد 

نبيل. 
 وفاز فريق الدروع الملكية على فريق 
معسكر المحرق بخمسة أهداف مقابل 
هدف، في منافسات المجموعة الثانية 
مســـاء يـــوم اإلثنيـــن، ســـجل للـــدروع 
الملكيـــة كل مـــن الالعـــب علـــي الغتـــم 
)هاتريـــك(، والالعـــب أحمد الســـعدون 
هدفا، والالعـــب خالد الجالهمة هدفا، 
بينمـــا ســـجل لفريـــق معســـكر المحرق 
الهـــدف الوحيد الالعب عبدهللا عدنان 

الدوي.  
الثالثـــة  الجولـــة  منافســـات  وانتهـــت 

بفـــوز فريـــق معســـكر أم الصمـــان على 
فريق الدفـــاع الجوي الملكـــي بنتيجة 
أربعـــة أهـــداف مقابـــل ثالثـــة أهداف، 
حيث ســـجل أهداف فريق معســـكر أم 
الصمـــان كل مـــن الالعب محمـــد فواز 
الرميحـــي )هاتريـــك(، والالعـــب طالل 

الكـــواري هدفـــا، بينمـــا ســـجل أهداف 
كل  الملكـــي  الجـــوي  الدفـــاع  فريـــق 
مـــن الالعـــب عبـــدهللا النهـــام هدفين، 
والالعـــب أحمـــد المقهـــوي هدفا، وفي 
المبـــاراة الثانيـــة تخطى فريق ســـالح 
الجـــو الملكـــي البحرينـــي فريق وحدة 

الشـــرطة العســـكرية الملكيـــة بتســـعة 
أهداف نظيفة، حيث ســـجل األهداف 
كل مـــن الالعبين حمـــد خالد الرميحي 
أربعة أهداف، محمد يوسف بودهيش 
)هاتريك(، يوسف أحمد عبدهللا هدف، 

محمد صالح هدف.
ذاتهـــا  الجولـــة  منافســـات  وتســـتمر 
للمجموعـــة الثانيـــة فـــي مســـاء اليوم 
الخميس بمباراة تجمع فريق المدفعية 
الملكيـــة مـــع فريـــق الـــدروع الملكيـــة، 
وتختتـــم الجولـــة الثالثة يـــوم الجمعة 
بلقاءيـــن ضمـــن منافســـات المجموعة 
المبـــاراة  فـــي  يلتقـــي  الثالثـــة، حيـــث 
األولـــى فريقا الدفـــاع الجـــوي الملكي 
وســـالح الجو الملكـــي البحريني، وفي 
المبـــاراة الثانيـــة يلتقي فريق معســـكر 
أم الصمان مع فريق الكتيبة الخاصة.

اللجنة اإلعالمية

اليوم تفتتح 
منافسات الجولة 

الرابعة

جانب من اللقاء

Sports@albiladpress.com 14
الخميس 14 أبريل 2022 - 13 رمضان 1443 - العدد 4930

مباريات اليومنتائج مباريات األمس

مباريات الغد 

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

األهلي٣٢٢٦النجمة

دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة )النهائي 2(دوري خالد بن حمد لكرة اليد

النصر9.30 مساًءاألهلي

دوري زين لكرة السلة )4-3(دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري زين لكرة السلة )النهائي 2(دوري خالد بن حمد لكرة اليدالحالة١١٥٨٧األهلي

المحرق9.30 مساًءالمنامة

أعلــن المحتــرف البحرينــي حمــد الدوســري عــن مشــاركته فــي بطولــة 
“دبي ماسل شو”، إحدى أكبر بطوالت كمال األجسام واللياقة البدنية 
في منطقة الشــرق األوســط والمقرر إقامتها في الفترة من 28 وحتى 

30 أكتوبر المقبل.

ويســـعى الدوسري لتحقيق المركز 
األول في فئـــة “الفيزيك” والتأهل 
أولومبيـــا”  “مســـتر  بطولـــة  إلـــى 
المقـــرر إقامتها فـــي الس فيجاس 
األمريكيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 
والتـــي تعتبـــر أهـــم حـــدث وأكبـــر 
حـــدث عالمـــي فـــي رياضـــة كمـــال 
الشـــهير  الصيـــت  ذات  األجســـام، 
والتي يعتبر الوصول إليها في حد 

ذاته إنجاز رياضي ضخم.

وســـبق لالعـــب أن فـــاز هـــذا العام 
بالمركـــز األول في بطولـــة “كويت 
“بطـــل  لقـــب  كالســـيك” وتحقيـــق 
األبطـــال” والحصـــول علـــى بطاقة 
االحتـــراف التي تؤهله للمشـــاركة 
فـــي فئـــة المحترفين، هـــذا عالوة 
علـــى تحقيـــق المركـــز األول فـــي 
بطولة “دينيس جيمس كالســـيك” 
فـــي  األول  والمركـــز  ألمانيـــا  فـــي 
بطولة “رومانيا ماسل فيستيفال”.

وعـــن مشـــاركته فـــي البطولة قال 
الدوسري: “قد تكون فرص التأهل 
 “ أولومبيـــا  “مســـتر  بطولـــة  إلـــى 
للمحترفين محـــدودة، مع اقتراب 
الموســـم من نهايتـــه ما يحتم عليَّ 
الســـعي نحو تحقيق المركز األول 
في بطولة “دبي ماسل شو”، لكنني 
أشـــعر بحالة إيجابية فـــي اإلعداد 
والتجهيـــز وأتمنـــى أن يؤتـــي هذا 
التعـــب ثمـــاره بعـــد موســـم طويل 

ومجهد”.
وأضـــاف الدوســـري أن التأهل إلى 
“مســـتر أولومبيا” للمحترفين حلم 
ألي العب كمال أجسام منذ الوهلة 
األولى لممارســـته اللعبة، كما كأس 
العالم فـــي كرة القدم، وأن وصول 

الالعبيـــن البحرينيين والمشـــاركة 
فيهـــا لهو إنجاز ومفخـــرة للرياضة 

في المملكة والمنطقة ككل.
لقـــب  أكبـــر  هـــي  أولمبيـــا ،  مســـتر 
للمحترفيـــن فـــي االتحـــاد الدولي 
لكمـــال األجســـام واللياقـــة البدنية 
)IFBB(. وأقيمـــت النســـخة األولى 
فـــي 18 ســـبتمبر 1965 بأكاديمية 
بروكليـــن للموســـيقى، فـــي مدينة 

نيويورك.
وتقام النسخة الجديدة من بطولة 
فـــي  للمحترفيـــن  أولمبيـــا  مســـتر 
مدينـــة الس فيجـــاس األمريكيـــة 
خـــالل الفتـــرة مـــن 15 وحتـــى 18 

ديسمبر المقبل.
حمد الدوسري

رغبة في التأهل إلى بطولة مستر أولومبيا بـ “فيجاس”

 المحتــرف الدوســري يشـــارك 
فـي بطولــة “دبــي ماســل شــو”



اللجنة اإلعالمية

بمشـــاركة شـــعبية واســـعة وحضور 
شـــباب  تمكيـــن  مركـــز  أقـــام  غفيـــر 
جبلـــة حبشـــي مســـابقته الرياضيـــة 
اســـتهدفت  حيـــث  الرمضانيـــة، 
مختلف الفئات، األشـــبال والشـــباب 
)قدامـــى  واألســـاطير  والكبـــار 

الالعبين(.
حميـــد  وجـــه  المناســـبة،  وبهـــذه 
منصـــور رئيـــس مركـــز شـــباب جبلة 
حبشـــي شـــكره إلـــى وزارة شـــؤون 
دعمهـــم  علـــى  والرياضـــة  الشـــباب 
الدائـــم للمراكـــز الشـــبابية، مبينًا أن 

مركـــز تمكيـــن شـــباب جبلة حبشـــي 
يعمـــل بجد على اكتشـــاف المواهب 
وجـــه  كمـــا  الشـــبابية.  والكفـــاءات 
المنطقـــة  أهالـــي  لعمـــوم  شـــكره 
لدعمهم الكبير الحضوري والمعنوي 
مؤكـــدًا لهـــم بأن المركز مســـتمر في 
تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية 
والثقافيـــة والفنيـــة. وأعلن منصور 
عـــن شـــكره لمركـــز تمكيـــن شـــباب 
أبوقوة لدعمهم الدائم والمساند في 
توفيـــر المالعب إلقامة المســـابقات 

الرياضية.

بطولة مركز تمكين شباب جبلة حبشي

انتصار “دزني البحرين” وتعادل “مازدا السعودي”
حقق فريق دزنـــي البحرين انتصاره 
الثانـــي فـــي بطولـــة شـــركة دلمـــون 
القـــدم  لكـــرة  الرمضانيـــة  للدواجـــن 
الثالثـــة،  نســـختها  فـــي  للصـــاالت 
والمقامـــة على صالة نادي الشـــباب، 
حيـــث تمكن فريق دزني االســـتفادة 
مـــن خبـــرة العبيـــه وإمكانياتهم في 
التغلـــب على نظيره فريـــق المعامير 
فـــي  مقابـــل،  دون  أهـــداف  بثالثـــة 
مباراة شـــهدت ندية وتنافًســـا كبيًرا 

من جانب الفريقين. 
 وسجل أهداف فريق دزني البحرين 
حامد عبدهللا )هدف( وصالح سنجار 
)هدفيـــن( ليرتقي الفريق إلى صدارة 
مجموعتـــه، فيمـــا اليـــزال المعاميـــر 
يبحـــث عـــن االنتصـــار األول لـــه في 
البطولـــة علـــى الرغـــم مـــن العروض 

القوية التي يقدمها الفريق. 
 وحصل العب فريق دزني البحريني 
صالـــح ســـنجار علـــى جائـــزة أفضل 
العـــب فـــي المبـــاراة، والتـــي تقدمها 

الشركة تشجيًعا لالعبين البارزين. 
 وفي المباراة الثانية حســـم التعادل 
الســـعودي  مـــازدا  فريـــق  مواجهـــة 
ونظيـــره فريـــق األبعـــاد بهـــدف لكل 
فريـــق، فـــي مبـــاراة قويـــة ومثيـــرة 
شـــهدتها البطولة، حيث سجل العب 
الفريق السعودي محمد قمبان هدف 

التقـــدم لفريقـــه، فيما العـــب األبعاد 
حبيـــب العلي مـــن معادلـــة النتيجة، 

ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. 
 وحصل العب فريق مازدا السعودي 
إيهـــاب الســـعد علـــى جائـــزة أفضـــل 

العب في المباراة. 
 وشـــهدت المباراة إثارة كبيرة كونها 
واحدة من أفضـــل مباريات البطولة 
الفريقـــان  ظهـــر  حيـــث  اآلن،  لحـــد 
بإصـــرار كبير على تحقيـــق االنتصار 

وهـــو  الكاملـــة،  بالنقـــاط  والخـــروج 
مـــا جعـــل الفريقان يتجهـــان للهجوم 
فـــي البدايـــة، لكن ســـرعان مـــا غلب 
جانـــب  مـــن  األداء  علـــى  التحفـــظ 
الطرفيـــن، وظهـــر الفريق الســـعودي 

بصـــورة أقـــوى من خـــالل رغبته في 
التســـجيل والخـــروج منتصـــًرا فـــي 
المباراة، إال أن التعادل هو ما حســـم 
نقـــاط  الفريقـــان  وتقاســـم  الموقـــف 

المباراة.

اللجنة اإلعالمية

بطولة “دلمون 
للدواجن لكرة 

الصاالت”

اليوم نهائي بطولة األندية والشركات للدارتس
اللجنة المنظمة أنهت جميع ترتيباتها اإلدارية

الســـتار  )الخميـــس(  اليـــوم  يســـدل 
والشـــركات  األنديـــة  بطولـــة  علـــى 
الرمضانيـــة للدارتـــس والتـــي ينظمها 
االتحـــاد البحريني للبليارد والســـنوكر 
ألبـــا  نـــادي  صالـــة  علـــى  والدارتـــس 

الرياضي.
وأقيمت مساء يوم الثالثاء منافسات 
األدوار اإلقصائية المتقدمة، ففي دور 

الثمانيـــة، فـــاز كل مـــن فريـــق طيـــران 
الخليـــج علـــى نظيـــره فنـــدق الخليـــج 
)0/2(، وألبـــا 4 على ألبا 3 )0/2(، وألبا 1 
علـــى GPIC (0/2(، ونادي المنامة على 

.(CFR (0/2
وفي دور نصـــف النهائي، التقى فريق 
ألبـــا 1 مـــع فريق نـــادي المنامـــة ليظفر 
ألبـــا 1 بنتيجة المواجهة )0/3( ويحجز 
مقعـــده فـــي المبـــاراة النهائيـــة، وفـــي 

الطـــرف اآلخـــر، ظفـــر فريـــق طيـــران 
الخليـــج بالبطاقة النهائيـــة الثانية بعد 

ما اجتاز فريق ألبا 4 )1/3).
من جانبه، أشاد رئيس لجنة الدارتس 
التـــي  بالمســـتويات  راشـــد الدوســـري 
ظهرت عليها البطولة والتنافس القوي 
فيمـــا بين الالعبيـــن على مـــدار أيامها 
الماضيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن المشـــاركة 
الواســـعة مـــن ِقبل األندية والشـــركات 

تعكس حرصهم على المشاركة الفاعلة 
البحرينـــي  االتحـــاد  مســـابقات  فـــي 

للبليارد والسنوكر والدارتس.
مؤكـــًدا فـــي الوقـــت ذاتـــه، أن اللجنـــة 
أنهـــت جميـــع  قـــد  للبطولـــة  المنظمـــة 
المبـــاراة  إلقامـــة  اإلداريـــة  ترتيباتهـــا 
الختامية وسخرت إمكاناتها من أجل 
تحقيـــق أعلـــى معـــدالت النجـــاح لهذا 

الحدث.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

فريق “ألبا 1”   فريق “طيران الخليج”

لقطة من لقاء “دزني البحرين” و”المعامير” تكريم أفضل في المباراة
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تنافس شديد ببطولة الزياني للتنس
مـــع اقتـــراب األدوار األولـــى مـــن نهايتهـــا 
ودخـــول الجولـــة الرابعـــة وقبـــل األخيـــرة 
مـــن المباريات مازال التنافس على أشـــده 
بين كل المشـــاركين علـــى بطاقات التأهل 
لألدوار النهائية في بطولة المرحوم ماجد 
الزياني الرمضانية لزوجي السوبر، والتي 

ينظمها نادى البحرين للتنس.
ففـــي المجموعـــة األولـــى يتصـــدر الثنائي 
أحمـــد جعفـــر وفيصـــل أحمـــدي برصيد 4 
نقـــاط يليهما الثنائي أحمـــد العالي وأحمد 
إبراهيم والثنائي أحمد الموســـوي وأحمد 
المنصـــوري، وفي المجموعة الثانية ينفرد 
الثنائـــي أشـــرف العتبانـــي ومحمـــد مـــال 
هللا بالصـــدارة برصيـــد 6 نقاط، ويشـــترك 
الثنائـــي صـــالح النجـــار ويوســـف القعـــود 

والثنائي خالد عبدالقيـــوم وخالد جناحي 
فـــي المركـــز الثانـــي ولـــكل منهـــم 4 نقاط، 
ومـــن الواضح أن حســـم بطاقـــات التأهل 
لهـــذه البطولـــة ســـيظل معلقًا ولن يحســـم 
سوى في يوم االثنين المقبل في آخر أيام 

الدور األول للبطولة. 
وقـــد أســـفرت مباريـــات أمـــس عـــن فـــوز 
الثنائـــي خالـــد عبدالقيوم وخالـــد جناحي 
علـــى الثنائي أحمد الخلفـــان وعبدالرحمن 
الثانـــي بنتيجـــة 4-6 و1-6 وفـــوز الثنائي 
علـــي العالي وأحمد إبراهيـــم على الثنائي 
هاشـــم العامر وكمـــال عبداللطيف بنتيجة 
2-6 و2-6، وبالنتيجـــة نفســـها فاز الثنائي 
أحمـــد الموســـوي وأحمد المنصـــوري على 

الثنائي إبراهيم قائد وفتح هللا إبراهيم.

اللجنة اإلعالمية

المشاركون في مباريات أمس

البريميرليغ تحت المجهر
في تصـــرف غريب..قام نجم فريق مانشســـتر يونايتد كريســـتيانو 
رونالـــدو واثناء خروجه من الملعب بعد تلقي فريقه هزيمة جديدة 
امام ايفرتون بتحطيم هاتف طفل من مشجعي ايفرتون كان يقوم 
بتصويره..مما احدثت هذه الواقعة المؤســـفة جدال كبيرا وادت الى 
ان تصل الى مكاتب تحقيق شرطة مقاطعة ميرسيساد البريطانية 

رغم تقديم رونالدو االعتذار للطفل ولعائلته.
 والـــدة الطفـــل الُمذنب عبـــرت عن جام غضبها مـــن تصرف رونالدو 
االحمـــق حيـــث كتبت في تغريـــدة ان ابنها مصـــاب بالتوحد وللمرة 
االولى يحضر مباراة في حياته وهذا التصرف سبب له ازمة نفسية 
حـــادة من الصعب تجاوزها نظرا لوضعـــه الصحي الذي يتأثر كثيرا 

بتقلبات المواقف.
 مما ال شك فيه ان هذا التصرف االرعن يعكس حجم الضغط الكبير 
الذي يعيشـــه رونالدو مع فريقه بســـبب ان االعـــالم االنجليزي دائما 
مـــا يوجـــه انتقاداته له كلما فشـــل مانشســـتر في تحقيـــق الفوز في 
مبارياته..وذلك لإليمان بإن الدون وصل للمانيو من اجل ان يساعد 
الفريـــق للتقـــدم بخطـــوة لألمـــام ولكن مـــا يحدث حتى اآلن يشـــير 

لعكس ذلك تماما!!.

قمة الدوري االنجليزي بين مانشســـتر ســـيتي وليفربول انتهت  «
بالتعادل وهي نتيجة تصب لصالح السيتيزنز اكثر مع االقتراب من 

خط النهاية.
  ليفربـــول لـــم يعـــد مصيره بيـــده واصبـــح بحاجة لمســـاعدة الفرق 
التي ســـتواجه الســـيتي في الجوالت القليلة القادمة..ونظريا يبدو 
فريـــق “المواطنون” االقرب لتحقيق لقب البريميرليغ الن مواجهاته 
القادمة تبدو في المتناول رغم ان البريميرليغ عودنا دائما ان نتوقع 

عكس المتوقع!!.
 
اكـــد نجم مانشســـتر يونايتد الســـابق فيديتـــش ان ادارة النادي  «

يجب عليها ان تتخذ قرارا حاســـما بالتخلي عن مغواير في الصيف 
المقبل اذا ارادت ان تفكر بالعودة لمنصات التتويج!!.

 االعـــالم االنجليـــزي وجماهير المانيو وفيديتـــش يدركون تماما ان 
مغواير نقطة ضعف الفريق وال جديد في ذلك!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

الخليوي يضغط على صدارة “أرض المرح” للبولينج
نجح في الحصول على جائزة أعلى محاولة

زاد الالعب الســـعودي تركي الخليوي 
مـــن الضغـــط على صاحبـــي المركزين 
األول والثانـــي بالمجموعة )A(، وذلك 
علـــى  الحصـــول  فـــي  نجـــح  أن  بعـــد 
جائـــزة أعلـــى محاولـــة فـــي اليوم 16 
مـــن بطولـــة أرض المـــرح الرمضانيـــة 

للبولينج.
نقطـــة   747 الخليـــوي  ســـجل  حيـــث 
خاللهـــا  مـــن  رفـــع  محاولـــة،  كأعلـــى 
مجموعـــه مـــن النقاط إلـــى 2207 في 
المركـــز الثالـــث وبفـــارق بســـيط عـــن 
 Emerson المتصدر الالعب الفليبيني
2283 نقطـــة، وصاحـــب المركز الثاني 

عبدهللا عبدالكريم 2246 نقطة.
ويحتل الالعـــب أحمد الخاجه المركز 
الرابـــع بمجموع 2132 نقطـــة، وخلفه 
الخامـــس  بالمركـــز  القعـــود  أحمـــد 

2129 نقطـــة، ثم علي المـــاس بالمركز 
الســـادس 2118 نقطـــة، وأحمـــد فريد 
بالمركز الثامن 2109 نقطه، وعيســـى 
نقطـــه،   2099 الثامـــن  بالمركـــز  تقـــى 
فيما تراجع يوســـف فـــالح إلى المركز 

التاســـع بمجموع 2098 نقطة، وأخيًرا 
الفلبينـــي JM بالمركـــز العاشـــر 2070 

نقطة.
 وعلـــى صعيـــد المجموعـــة )B( حصل 
الالعـــب الفليبنـــي Euly علـــى جائـــزة 

أعلـــى محاولة، وذلك بتســـجيله 659 
نقطـــة رفـــع مـــن خاللهـــا مجموعه من 
النقـــاط إلـــى 1986 نقطـــة فـــي المركز 
األول، ومحافًظـــا علـــى تقدمـــه علـــى 
المركـــز  صاحـــب  األنصـــاري  أحمـــد 
الثانـــي بمجمـــوع 1964 نقطـــة، وجاء 
بالمركـــز   Ronald الفليبينـــي  خلفـــه 
الثالث 1829 نقطه، ثم عيســـي اكبري 
بالمركـــز الرابـــع 1871 نقطـــة، وخالـــد 
القعـــود بالمركز الخامس 1863 نقطة، 
والفليبيني Dexter بالمركز الســـادس 
1864 نقطـــة، وســـامي ســـلوم بالمركز 
الســـابع 1824 نقطه، تاله خالد ســـمير 
بالمركـــز الثامـــن 1821 نقطـــة، ووليـــد 
نقطـــة،   1799 التاســـع  بالمركـــز  دراج 
وأخيًرا الفلبيني jake بالمركز العاشـــر 

1774 نقطة.

اللجنة اإلعالمية

جانب من التكريم



tariq.albahar@albiladpress.com
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دعاء

العصائر  تناول  األشخاص  من  الكثير  يفضل 
أثناء  رمضان  شهر  في  الــبــاردة  والمشروبات 
الحرارة  درجــات  ارتفاع  مع  وخاصة  اإلفطار، 

الــنــاقــصــة فـــي الجسم  ــل  ــســوائ لــتــعــويــض ال
الصيام  ســاعــات  طـــوال 

ولــــــــــإحــــــــــســــــــــاس 
ولكن  باالنتعاش، 
“البودر”  العصائر 
لها أضرار صحية 
ــان،  ــســ ــ ــلـــى اإلن عـ
نذكرها لكم وفق 
مـــــا نـــقـــل مـــوقـــع 

.”healthline“
أمالح  على  تحتوي   -
عـــالـــيـــة مـــثـــل حــمــض 

ويعتبر  األســكــوربــيــك، 
من أخطر أنواع األمالح؛ 

الكلي  في  الحصوات  تكوين  إلــى  يــؤدي  ألنــه 
بشكل سريع.

وسكريات  حــراريــة  ســعــرات  على  تحتوي   -
إلـــى زيـــادة  بكميات كــبــيــرة، مــا يـــؤدي 
ــة بـــمـــرض الــســمــنــة،  ــ ــاب ــوزن واإلصــ ــ ــ ال
وتــســوس األســنــان عند اإلفـــراط في 

تناوله.
-لـــكـــن الـــمـــواد الــكــيــمــاويــة 
ــيــهــا  ــوي عــل ــ ــت ــحــ ــ ــي ت ــ ــتـ ــ الـ
الصناعية،  العصائر  بــودرة 
تـــــؤدي إلــــى تــكــســيــر هــذه 
ــبــروتــيــنــات، وبــالــتــالــي ال  ال

يستفيد الجسم منها.
تحتوي على صبغات تدخل 
إلى  يؤدي  ما  في صناعتها، 
ــل صــحــيــة  ــاكـ ــشـ حـــــــدوث مـ

عديدة.

مضار عصائر “البودر” على الصحة

صحتك مع الصوم

األســـواق  وشـــوارع  المســـاجد    تعـــج 
بالحشـــود التي تغريها رائحـــة الحلويات 
الشـــهية وأطباق األرز، حيـــث يفطر أكثر 
من نصف مليار مســـلم فـــي جميع أنحاء 
جنـــوب آســـيا فـــي رمضـــان الـــذي ينظـــر 
إليـــه علـــى أنه ســـباق روحي ضـــد إغراء 
الملذات األرضية - ولكن بالنســـبة لوجبة 
“اإلفطـــار”، تجمـــع الوجبـــات االحتفاليـــة 
تقليديـــا العائـــالت معـــا مـــع العديـــد مـــن 
bar-  االنشطة االجتماعية بحسب موقع

.rons
يعـــد ســـوق “تشـــوك بـــازار” الـــذي يعـــود 
تاريخه إلى قـــرون في بنغالديش مركزا 
المســـائية خـــالل  تقليديـــا لالجتماعـــات 
شهر رمضان، مع مئات من أكشاك الطعام 
المؤقتـــة التـــي تبيـــع اللحـــوم المشـــوية 

التقليدية واألطباق الشهية.
عـــادت حشـــود ضخمـــة إلى الحـــي للمرة 
األولـــى منذ أن وضعـــت جائحة فيروس 
كورونـــا حاجـــزا فـــي التجمعـــات العامـــة 
الكبيـــرة. يقول رمضان علـــي، الذي يبيع 
الســـمان المشـــوي في الســـوق منـــذ نحو 
أربعة عقود”أنا ســـعيد جـــدا لرؤية الناس 

هنا، كان العامان الماضيان مؤلمين”. 
تـــم تقديم األطباق التقليدية من حســـاء 
“الباكورا” والعدس إلى جانب المزيد من 
المأكوالت الشـــعبية األخرى، مثل الكباب 
المصنـــوع من لحـــم الثور ودمـــاغ الماعز 
كبيـــرة  بشـــعبية  يحظـــى  الـــذي  المقلـــي 
لمرافقة اللحوم والخضروات المشـــوية. 
يقول رجل األعمال محمد أشـــرف الدين 
“لقد شـــعرت باالرتياح للمجـــيء إلى هنا 

مرة أخرى”.
كمـــا يســـتمتع مســـلمو باكســـتان بفرصة 
األهـــل  بصحبـــة  أخـــرى  مـــرة  اإلفطـــار 
واألصدقـــاء بعد قوانين الوباء من حيث 
رفعـــت الحكومة القيـــود المفروضة على 

التجمعات العامة قبل أســـابيع. وأضيئت 
األســـواق  وتعـــج  بالفوانيـــس  المســـاجد 
لتنـــاول  الحشـــود  توقـــف  مـــع  القريبـــة 
وتخزيـــن  المقليـــة  الحلـــوة  المعجنـــات 

وجبات الطعام لتوزيعها على الفقراء.
وفي الهند، تتدفق الحشود إلى األكشاك 
التي تصطف في شارع في ظل المسجد 
الجامـــع المتألـــق في نيودلهـــي، أحد أكبر 
دور العبـــادة في البـــالد، لتناول الوجبات 
الخفيفـــة مـــن التمـــور المجعـــدة والكعك 
الحلو الموســـمي المخبوز مع دفعات من 

جوز الهند أو الكرز.
وتجـــري المزيد من التجمعات المســـائية 

الهادئـــة فـــي أفغانســـتان، حيـــث ال يزال 
إنســـانية  أزمـــة  فـــي  يفكـــرون  النـــاس 
حـــادة في أعقـــاب االنســـحاب األمريكي 
إلـــى الســـلطة.  مؤخـــرا وعـــودة طالبـــان 
هـــو  شـــعبية  األكثـــر  المحلـــي  الطبـــق 
“كابولـــي بوالو” والذي هـــو عبارة عن أرز 
مرشـــوش بالزعفران والممزوج بالفواكه 
الجافـــة، وخاصـــة الزبيـــب األســـود. كمـــا 
الحـــارة  بالمخلـــالت  العائـــالت  تســـتمتع 
و”الجليبيـــس”، وهـــي كـــرة حراريـــة مـــن 
شـــراب  فـــي  المنقـــوع  المقلـــي  الخليـــط 
ســـكري خـــالل وجباتهـــم المســـائية بعـــد 

اإلفطار من الفجر إلى الغسق.

الحشود تتجه إلى األكشاك في نيودلهي

رائحة رمضان تغري مسلمي جنوب آسيا بالصيام

اللوز وماء الورد ينســـجمان في هذه البسبوسة الخفيفة 
المصنوعة بطريقة الكيك

 المكونات:

عبوة )٥٠٠غ( سوبر مويست خليط الكيك األبيض
٨٠ مل زيت نباتي

)٢٧٥مل( ماء
بياض ٣ بيضات

١٥٠غم لوز مطحون
)١٠٠غ( سكر ناعم

مبشور برتقالة واحدة
٣ مالعق كبيرة ماء

نصف ملعقة صغيرة ماء الورد
٦ حبات هيل، حبوبها مطحونة
ملعقة صغيرة ماء زهر البرتقال

 ظرف )٣٥غ( خليط الكريمة المنزلية 

 )١١٥مل( حليب بارد
 ١٦ حبة لوز مقّشرة محمصة

 التعليمات:

يســـخن الفـــرن على درجـــة حـــرارة ١٨٠° مئويـــة. تدهن 
بالزبدة صينية مربعة بقياس ٢٣ ســـم ويرش القليل من 

الطحين.
يخفـــق خليـــط الكيك مع بيـــاض البيض والزيـــت والماء 
في وعاء كبير باستخدام الخالط الكهربائي على سرعة 
منخفضـــة حتى يصبـــح المزيج متجانســـًا. يتبـــع الخفق 
علـــى ســـرعة متوســـطة لمـــدة دقيقتيـــن. يضـــاف اللـــوز 

المطحون ويخلط، ويصب المزيج في الصينية.
يخبـــز لمـــدة ٤٠-٤٥ دقيقـــة لحيـــن إدخال عود األســـنان 
وإخراجـــه دون أن تعلـــق به عجينة الكيـــك. يترك الكيك 
خارجـــًا ليبرد لمـــدة ١٠ دقائق. يخرج الكيك من الصينية 

إلى السلك المعدني حتى يبرد.

في هذه األثناء، يذاب السكر في ٣ مالعق من الماء في 
طنجرة صغيرة على نار متوسطة مع التحريك من وقت 
إلى آخر. يضاف ماء الورد ويرفع عن النار. يخفق خليط 
الكريمة مع الحليب البارد في وعاء متوسط الحجم كما 

في التوجيهات المذكورة على العلبة. توضع الكريمة في 
كيس التزيين مع رأس النجمة.

يقطـــع الكيك إلى مربعـــات ويرش اللـــوز المطحون على 
الوجه. يقدم مع الكريما المخفوقة.   

بسبوسة اللوز وماء الورد بطريقة الكيك
مطبخ

يؤكـــد “ربوبـــورت” أهميـــة االســـتعداد للـــدور، فيقـــول إنه 
ال يقـــل أهميـــة عـــن أداء الدور نفســـه، فاإلجـــادة تقتضي 
أن يـــدرس الممثـــل دوره ويهضمـــه ال كمـــا هو مرســـوم له 
فحســـب، بل عليه أيضا أن يجمع شـــتات الشخصية ويلم 
بـــكل ظروفها المعيشـــية من يوم مولدها لو اســـتطاع، ما 
تحب وما تكره، وذلك حتى يكون أداؤه نابعا من داخله.

الفنـــان الكوميـــدي والشـــامل خليـــل الرميثـــي خـــرج على 
جمهوره ومحبيه في رمضان من خالل 
عملين، األول “ســـاعي البريد” للمخرج 
محمـــد القفاص، والثاني “حكايات ابن 
الحداد 2 “ للمخرج يوسف الكوهجي، 
وتابعت هذا المسلســـل العائلي بنسبة 
تفـــوق المسلســـل األول بحكم ظروف 

عملي. 
الرميثـــي يتمتع بحاســـة فنيـــة تختار 
لـــه مـــن خبراتـــه الســـابقة ما تســـاعده 
علـــى أن يعيش دوره، وهذه الحاســـة 
ال تهبـــط علـــى الممثـــل كالوحـــي، بـــل 
هـــي وليدة الخبرة الحســـية الســـابقة، 
والخبرة مع الحاسة الفنية يحددان ما 

يطلق عليه “سوداكوف” الخط الخفي لمالمح الشخصية.
عندمـــا يقف الرميثي أمام الكاميرا تشـــعر أن هناك عملية 
ال تنقطـــع مـــن التأمـــل والتفكيـــر، فعقليتـــه واحترافيتـــه 
تتبـــع اســـلوبا فريـــدا فـــي التعبيـــر، واعتبره “الســـوبرمان” 
كممثـــل وأخالق وقيم إنســـانية أيضا، فنـــان أصبح الرقم 
الصعـــب خليجيا بال منازع؛ ألنه يدرك أن الشـــخصية هي 
حجـــر الزاوية في بنـــاء الصورة الكلية، فهـــي التي تحدد 
اتجاهاتها واتجاه سير األحداث، وهي التي تحدد التحام 

حـــدا  فتضـــع  المتضاربـــة  اإلرادات 
للصراع وقلة من يفعل ذلك.

أنـــا متابـــع للرميثي منـــذ بداياته في 
التمثيـــل، وما يحســـب له هـــو إيجاد 
الظـــروف الجديـــدة للتطـــور في كل 
عمل يشـــارك فيه، من خـــالل صورة 
فردية خاصة وصورة جمالية تعكس 
للشـــخصية،  الخارجيـــة  الحقيقيـــة 
فـــي  “كشـــحان”  شـــخصية  فمثـــال 
الحـــداد”  ابـــن  “حكايـــات  مسلســـل 
يخيـــل لنـــا أننا ســـوف نعرف مـــاذا تفعـــل، وماذا ســـتقول 
بعـــد مشـــاهدتنا الجزء األول، ولكن شـــخصية “كشـــحان” 
في الجـــزء الثاني أخذتنا إلى معالـــم جديدة بنفس القدر 
والميـــزان الذي عشـــناه مع “كشـــحان الجـــزء األول”، وهنا 
ســـر قوة الرميثي الذي يمتلك ســـحرا في األداء ال يقاوم 
ورؤيـــة بعيدة وقصيرة مكنته من اعتـــالء عرش التمثيل 
فـــي الخليـــج وأنا مســـؤول عن هـــذا الكالم مـــع احترامي 

لبقية الفنانين.

عقلية احترافية تتبع أسلوبا فريدا في التعبير

الرميثي.. الممثل “السوبرمان” والرقم الصعب خليجيا
ترجمة: طارق البحار

أسامة الماجد
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مادة الدبلوماسيين

أكد الملحق الثقافي بالســـفارة اليمنية 
المائـــدة  أن  ســـيف  آدم  المنامـــة  فـــي 
الرمضانيـــة فـــي اليمن تتميـــز بالتنوع 
مـــا بيـــن أكالت يمنية أصيلـــة وأكالت 
أخـــرى دخيلة علـــى المجتمـــع اليمني، 
لكنهـــا ال تخلـــو مـــن لمســـته الخاصـــة، 
ولكن في شـــهر رمضـــان يختلف األمر 
تمامـــا، حيـــث إنـــه يتميـــز بمأكوالت ال 
تتواجـــد فـــي غيـــره كالشـــفوت وبنت 

الصحن وغيرها من المأكوالت.
فـــي  اليمنـــي  الســـفير  نائـــب  وقـــال 
المملكة شـــعفل الغفلي عند اســـتقباله 
إن  بالمنامـــة  الســـفارة  مقـــر  فـــي  لنـــا 
اليـــوم الرمضانـــي فـــي اليمـــن مزدحم 
بالعبـــادات والطاعـــات، حيـــث ال يزال 
هنـــاك الكثيـــر مـــن األهالـــي يذهبـــون 
للمســـاجد قبل اإلفطـــار حاملين معهم 
وجبات الفطور لمشاركتها مع إخوتهم 
الصائميـــن وهـــذه من العـــادات التي ال 
يـــزال الشـــعب اليمني محافظـــا عليها 
منـــذ القدم.  وعـــن األطباق الرمضانية 
ال  مأكـــوالت  عـــن  ســـيف  آدم  حدثنـــا 
يتميـــز بهـــا ســـوى رمضـــان، وينقســـم 
اإلفطار في اليمن إلى قســـمين، األول 
يبدأ عنـــد اإلفطار، وهـــو يحتوي على 

التمـــر والشـــفوت والسنبوســـة، والفتة 
هـــي من أكثـــر األكالت اليمنيـــة تميًزا، 
وهـــي تختلـــف عـــن البلـــدان األخـــرى، 
ويختلف هذا الطبق حســـب إمكانيات 
كل أســـرة، فالبعـــض يطبخهـــا بالمـــرق 
والخبز ويضع بعـــض البهارات؛ لزيادة 
النكهـــات فيهـــا ممـــا يجعلهـــا أكثـــر لذة 
فتـــة  توجـــد  كمـــا  غذائيـــة.  وفائـــدة 
بالعســـل والخبز والموز المدخن، وفي 
الغالـــب يتـــم إعـــداد الفتـــة مـــن أنواع 

مختلفة من الخبز. 
أما القســـم اآلخر من الفطور، فهو يبدأ 
بعـــد صالة المغـــرب، حيـــث يتم وضع 
والمعكرونـــة  كاألرز  األطبـــاق  باقـــي 
واللحـــم إن وجـــد، والســـلتة والعيـــد، 
األطبـــاق  مـــن  األخيرتـــان  وتعتبـــر 

اليمنيـــة المميـــزة فـــي رمضـــان، وفـــي 
النهاية يتم اختتام السفرة بالمحليات 
حســـب  كاًل  والمحلبيـــة  كالجيلـــي 
اســـتطاعت األســـر.  ويعتبـــر اليمنيون 
شـــهر رمضـــان جالبـــا للخيـــر والبركـــة، 
ففيـــه تكثـــر الزيـــارات العائليـــة وصلة 
الرحـــم باإلضافة إلى توافـــد اليمنيين 
على المســـاجد وبيوت الذكر.  وعندما 
يحـــل اليوم العاشـــر من رمضـــان يبدأ 
اليمنيون بالتنافس في مسابقات إلقاء 
القصائد الشـــعرية والرقصات الشعبية 
باإلضافـــة إلى لبـــس األقنعة المختلفة 
والكثيـــر مـــن الفعاليـــات المميـــزة في 
فـــي  فرمضـــان  الكريـــم،  الشـــهر  هـــذا 
وفيـــه  مختلـــف  اليمنيـــة  الجمهوريـــة 

الكثير من الحياة والبركة.

الفتة من أكثر األكالت اليمنية تميًزا
نســـجل فـــي برنامـــج “ســـوالف رمضانية” 
ذكريـــات الفنانين الحلـــوة والمرة، ونطرح 
عليهم أســـئلة مفاجأة تالمس شخصيتهم 

وطبيعتهم.

مثل أو حكمة تؤمنين بها؟ «

)عامـــل الناس كمـــا تحب أن يعاملـــوك...(، 
ومـــع مـــرور الوقـــت تحولـــت بالنســـبة لي 
إلى: )عامل الناس كما يعاملوك وليس كما 

تحب أن يعاملوك(. 

 ما الذي يبكيك وما الذي  «
يسعدك؟

مـــا يســـعدني هـــو أي عمل أنجزه ويســـعد 
النـــاس. ومـــا يبكيني هو إســـاءة المقربين 

لي والتقليل من عملي وشأني.

عالقتك بالمطبخ... وهل تجيدين  «
نوعية معينة من األطباق؟

أدخل المطبخ لمساعدة الوالدة وبإمكاني 
تجهيـــز مقادير الطبخة كاملة... أي طبخة 

كانت. وأفضل شيء هو السمك بالفرن.

 أفضل ثالثة تطبيقات في تلفونك  «
ال تستغنين عنها؟

الواتسب، إنتسجرام، وتطبيق نبض.

أكبر مخاوفك؟ «

فقـــد شـــخص عزيـــز. فقـــد مـــررت بهـــذه 
التجربة المؤلمة وال أريد تكرارها.

أسوأ عاداتك؟ «

النســـيان... فمثـــالً... عندمـــا يســـيء إلـــّي 
شـــخص مـــا، ثـــم يأتـــي بعـــد فتـــرة طالبـــًا 
المســـاعدة، ال أتـــردد أبـــدًا في مســـاعدته؛ 
ألننـــي أكـــون بالفعـــل قد نســـيت ما حدث 

وما سببه لي.

شخص تفدينه بروحك؟ «

والدتي هللا يعطيها الصحة والعافية.

أجمل صفة تمتلكينها؟ «

إلـــى  االبتســـامة  دائمـــة  فأنـــا  االبتســـامة. 
درجة أن البعض يقول لي... عبير... )انتي 
ما تزعلين...(، وفي الوقت الذي أزعل فيه 

يستغرب الجميع؛ ألنهم لم يعتادوا ذلك.

عندك رياضة مفضلة؟ «

منـــذ صغـــري وأنـــا أحـــب رياضـــة التنـــس 
األرضي.

أصعب موقف تعرضت له في حياتك؟ «

قبـــل وفـــاة والـــدي رحمـــه هللا، زرتـــه فـــي 
المستشـــفى، وقبـــل أن أخـــرج مـــن الغرفة 

ال أدري مـــا الـــذي جعلني ألتفـــت إليه وهو 
يبكي... وقد رسخت صورته في بالي ولم 
تغادرني أبدًا، وبعدهـــا جاءني خبر وفاته 

صباحًا.

ثالث حيوانات تخافين منها؟ «

الزواحف، والطيور الجارحة.

لو كنتي شبحًا... ستطاردين من؟  «

سأطارد أي إنسان ظالم لمعرفة دوافعه.

لو طلع لك المارد وقال إنه  «
سيعطيك ثالث أمنيات... ما هي؟

صحـــة  فـــي  أخـــي  يكـــون  أن  األولـــى... 
وعافيـــة، والثانيـــة امتـــالك عصا ســـحرية 
تأســـيس  والثالثـــة  النـــاس،  لمســـاعدة 
أكاديمية إعالمية الحتضان طلبة اإلعالم 

من الشباب.

حــادث مؤلــم قلب حياة األم زينب عبدالعزيز رأًســا على عقــب، وأجبرها على مالزمة 
المقعد المتحرك لبقية عمرها، لكنها كانت أقوى من كل التحديات، وبذلك قصة إرادة 

تسردها لكم “البالد”.

وقالت زينب “عمري 55 ســـنة، وكنت قبل 
الحادث أعمل بأحـــد البنوك، لكن الظروف 
الجديـــدة أجبرتني علـــى البقاء في البيت 
ألكمـــل بقية حياتي ربة أســـرة غير عاملة، 
ولـــدّي اآلن ولله الحمـــد 4 “ولدان وابنتان، 
إحـــدى البنـــات ولدتهـــا بعـــد ســـنوات مـــن 

الحادث”.

وأضافت “كان عمري 27 ســـنة إذ تعرضت 
مـــا   ،1995 العـــام  مؤلـــم  ســـيارة  لحـــادث 
تســـبب بقطع في النخاع، وضـــرر بفقرات 

العمود الفقري”.
وأردفـــت “حيـــن قـــال لـــي الطبيـــب إننـــي 
ســـأظل مقعـــدة علـــى الكرســـي المتحـــرك 
لمـــا تبقـــى من عمـــري، أجبتـــه: )الحمد لله، 

هللا أعطانـــي ســـاقين لمدة 27 ســـنة وهي 
نعمـــة، واســـتالمه ألمانتـــه اآلن هـــي نعمة 
أخـــرى، والحمد لله مازالت لدّي نعم أخرى 

كثيرة(”.
حملـــُت  اإلعاقـــة،  هـــذه  “بعـــد  وتابعـــت 
بابنتي وأنجبتهـــا وربيتها، وأصبحت اآلن 
محامية، والتحدي األكبر كان في والدتها، 
إذ أصر الطبيب أن تكون العملية قيصرية، 
لكننـــي رفضت، وأصـــررت أن تكون والدة 

طبيعية، وهو ما حصل بالفعل”.
وأضافـــت “أكثر ما ســـاعدني في مواجهة 
هذه اإلعاقة بعد هللا هو زوجي، الذي كان 
الســـند الوحيد لي باألزمـــة، ومعه أوالدي، 

وأهلـــي، والذيـــن لـــم يتعاملـــوا معـــي قـــط 
كمعاقة”.

وقالـــت “مازلـــت حتـــى اللحظـــة مـــن دون 
“شغالة”، أعتمد على نفسي بكل شيء في 
إدارة البيـــت، وبقوام 20 شـــخًصا، وأنا من 
ينظف ويطبخ، ولقد رجعُت للســـياقة مرة 

ثانية بعد الحادث بسنتين فقط”.
وزادت “أربي اآلن أحفادي، وأهتم بهم من 
تدريس وتعليم وطبخ وغيره، إضافة إلى 
ممارســـتي لهواياتي المفضلة، على رأسها 
األعمال اليدوية والتي أشارك بها بالعديد 

من المعارض”.
البحرينـــي  المركـــز  “ســـاعدني  وأكملـــت 

للحـــراك بهـــذا المجـــال، وبـــه أســـتفيد من 
وقتي، والفرصة ألخدم اآلخرين”.

وفي ســـؤال عن مقدرتها في إدارة األمور 
الحياتيـــة، على الرغـــم من تحدي اإلعاقة، 
أجابـــت “جلوســـي دون أي مســـؤولية هو 
اإلعاقـــة الحقيقيـــة، وأكبر راحـــة ومصدر 

سعادة لي هو خدمتي ألوالدي وأحفادي”.
وقالـــت “أهم شـــيء لـــدّي هو الرضـــا، فإذا 
أراد هللا عـــز وجـــل أن أكـــون هكـــذا، فلـــه 
منـــي القبول والرضا، ألنـــه األعلم بحالتي، 
ومازلـــت أقـــول وأكـــرر أن لدي قلًبـــا ذاكًرا 

ولساًنا شاكًرا”.

زينب: لدّي قلب ذاكر ولسان شاكر
جلوسي بال عمل هو اإلعاقة

زينب عبدالعزيز

إرادة

 إبراهيم النهام  |  تصوير - حوراء مرهون

أسامة الماجد

وديعة الوداعي

سوالف رمضانية عبير مفتاح:
 أسوأ عاداتي النسيان وما 

يبكيني هو إساءة المقربين لي
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”UX 2022 أسواق التميمي” تعلن السحب على “لكسزس“
تسوق بـ 10 دنانير واحصد 10 فرص للفوز بسيارة

أطلقــت شــركة أســواق التميمــي دعــوة لجميع عمالئهــا في مملكــة البحرين للمشــاركة في 
ــا، وذلــك  دخــول فرصــة الســحب علــى ســيارة مــن فئــة لكســزس UX 2022 الجديــدة كليًّ
بالتزامن مع افتتاح فرعها الثالث “أســواق التميمي إكســبرس” في مجمع النخيل بمنطقة 
سار، بعد فرعي مجمع دلمونيا في ديار المحرق ومجمع ذا فيو بمنطقة البحير في الرفاع 

الشرقي. 

ويمكن للعمالء التأهل للســـحب عبر التسوق 
في أي من الفروع داخل البحرين لكل عملية 
شراء بقيمة عشـــرة دنانير كحد أدنى، حيث 
يتم احتساب عشر نقاط للفائز الواحد مقابل 
عشـــرة دنانيـــر، ويحـــق للعميل بعدهـــا زيادة 
فـــرص الفوز بنقطة واحدة عن كل دينار يتم 
إنفاقـــه. كمـــا أتاحت أســـواق التميمي فرصة 
الدخول التلقائي للسحب بنقطة واحدة عن 
كل تســـجيل صحيـــح لألعضـــاء المســـجلين 
فـــي تطبيق ثماري. وســـيقوم النظـــام تلقائيا 
بتخصيـــص فرص الســـحب بناء علـــى الحد 
األدنـــى للمشـــتريات فصاعًدا ، وذلك بشـــرط 

أن ال يكون المشـــارك أحد موظفي مجموعة 
وأسواق التميمي أو من أفراد أسرهم.

 بـــدأت الحملة 12 أبريل وتســـتمر إلى األحد 
12 يونيـــو مـــن العـــام الجـــاري، حيث ســـتتم 
عملية السحب يوم األربعاء 22 يونيو القادم  
بحضور ممثل عـــن وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة. وتحـــث أســـواق التميمـــي كافة 
المشـــاركين على التأكد من تســـجيل االســـم 
ورقم الهاتف بشـــكل صحيح لتسهيل عملية 
االتصال بالفائز وتســـليمه السيارة، موضحة 
بأنـــه ال يمكـــن للفائـــز تغييـــر لون الســـيارة أو 

طلب الجائزة نقًدا.

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، 
زايد بن راشـــد الزياني، اعتزاز الحكومة 
بما تنجزه مؤسســـات القطاع المصرفي 
فـــي مملكة البحرين مـــن نتائج إيجابية 
متقدمة والفتة تسهم بشكل مباشر في 
تعزيز النمو االقتصادي وتنشـــيط حركة 
االســـتثمار في هذا القطـــاع، إضافة إلى 
جذب المزيد من االستثمارات الخارجية 

وتوطينها في مملكة البحرين.
جاء ذلك خالل اســـتقبال وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة بمكتبه صباح أمس 
الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك، 

ميشـــال صوايـــا، حيث تم خـــالل اللقاء 
استعراض ومناقشـــة عدد الموضوعات 
ذات الصلـــة بالشـــأن االقتصادي والعمل 
المصرفـــي في مملكـــة البحريـــن، حيث 
نـــوه الوزير في ذات الســـياق إلى عراقة 
القطـــاع المصرفي في مملكـــة البحرين 
تعزيـــز  فـــي  والمؤثـــر  الكبيـــر  ودوره 
االقتصـــاد الوطني واإلســـهام المتعاظم 
فـــي الناتـــج اإلجمالي المحلـــي. كما نوه 
التـــي كان  إلـــى التشـــريعات واألنظمـــة 
لهـــا بالغ األثر في اســـتقرار هـــذا القطاع 

ونموه المستمر.

الزياني يستعرض دور القطاع المصرفي بتعزيز االقتصاد

تـــم إتاحـــة خدمـــة حجز 
 )bh.( المحلـــي  النطـــاق 
المجمـــع  خـــالل  مـــن 
 ،mall.bh اإللكترونـــي 
برعايـــة وزيـــر الصناعـــة 
والســـياحة  والتجـــارة 
زايـــد بـــن راشـــد الزياني 
هيئـــة  مـــع  وبالتعـــاون 
تنظيم االتصـــاالت. وقد 
تم حجـــز أكثر مـــن 100 
نطـــاق محلـــي إلكتروني 
خـــالل عشـــرة أيـــام مـــن 
حجـــز  خدمـــة  إتاحـــة 

النطاق المحلي ).bh( من خالل المجمع اإللكتروني mall.bh، مما يعكس مدى 
مســـاهمة هذا التعاون في تعزيز النطاق المحلي ).bh( والمســـاهمة في زيادة 

استخدامه من قبل ممارسي التجارة اإللكترونية.
وتأتي خطوة إتاحة حجز النطاق المحلي ).bh( لمنصات التجارة اإللكترونية 
من خـــالل المجمع اإللكتروني mall.bh كخدمة تضاف إلى الخدمات الحالية 

 .mall.bh التي يقدمها المجمع اإللكتروني
ودعت الوزارة ممارســـي التجارة اإللكترونية الراغبين بحجز النطاق المحلي 
).bh( بزيارة المجمع اإللكتروني https://www.mall.bh إلتمام عملية الحجز.
كمـــا أن الـــوزارة تســـتقبل جميع االستفســـارات مـــن قبل المهتميـــن والراغبين 
بحجـــز النطاق المحلي ).bh( عبر قنـــوات التواصل التالية: البريد اإللكتروني: 
info@mall.bh أو االتصـــال علـــى 17359008 أو عـــن طريـــق النظام الوطني 

للمقترحات والشكاوى “تواصل”.

“الصناعة والتجارة”: حجز أكثر 
من 100 نطاق محلي إلكتروني

“ التطبيقية” تشارك في االجتماع الـ 54 لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية
بحث التحديات الجديدة لمؤسسات التعليم العالي بعد الجائحة

شــارك رئيــس جامعــة العلــوم التطبيقيــة، غســان عواد، فــي أعمال االجتمــاع الرابع والخمســين للمؤتمر العــام التحاد 
الجامعــات العربيــة، الــذي اســتضافته جامعــة عمان األهليــة بالعاصمة األردنية عمــان، بحضور األميــن العام لجامعة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، واألمين العام التحاد الجامعات العربية عمرو عزت ســالمة، وعدد كبير من رؤســاء 
الجامعــات العربيــة، وممثلــون عن منظمــات عربية وإقليمية ودوليــة، حيث تناول االجتماع العديــد من الموضوعات 

ذات األهمية مثل الدوريات والنشر العلمي، والتصنيف العربي للجامعات العربية وغيرها.

وألقـــى األمين العام التحاد الجامعات 
كلمـــة  عـــزت ســـالمة  عمـــرو  العربيـــة 
االتحـــاد التـــي ركـــزت علـــى إنجازات 
العام الماضي والتوجهات المستقبلية، 
منوهـــًا بعمليـــة المنـــاخ وأهميـــة ملء 
اســـتبانة المنـــاخ التي سترســـل لكافة 
الجامعـــات العربيـــة، كما ألقـــى األمين 
العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة أحمد 
أبـــو الغيـــط كلمـــة مســـجلة، باإلضافة 
إلـــى العديد مـــن الكلمات التـــي ألقاها 

رئيـــس جامعـــة عمـــان األهليـــة ســـري 
مـــن  مرموقـــون  وضيـــوف  حمـــدان 
المملكة المتحـــدة والواليات المتحدة 
الكلمـــات  ركـــزت  حيـــث  األميركيـــة، 
االفتتاحية لالجتماع على التحديات 
مؤسســـات  تواجـــه  التـــي  الجديـــدة 
 COVID التعليـــم العالـــي بعد جائحـــة

.19
 مـــن جانبـــه، عبـــر غســـان عـــواد عـــن 
ســـعادته بالمشـــاركة في هـــذا الحدث 

أهـــم  فيـــه  تشـــارك  والـــذي  الكبيـــر 
الجامعـــات العربيـــة، مؤكـــدا أن هـــذا 
المؤتمـــر يســـاهم فـــي زيـــادة التعاون 
بين الجامعات العربيـــة؛ للوصول إلى 
نهضة تعليمية على المســـتوى العربي 
والعالمي، مبينًا أن هذه الدورة هدفت 
إلـــى دعم وتنســـيق جهـــود الجامعات 
وتشـــجيع  بينهـــا،  والتعـــاون  العربيـــة 
إنشـــاء مراكـــز البحوث ودعـــم إجراء 
البحـــوث العلميـــة المشـــتركة وتبـــادل 

نتائجها.  وأشـــار رئيـــس الجامعة إلى 
أّن هـــذا المؤتمـــر يســـاعد الجامعـــات 

تطـــور  لكيفيـــة  تصـــور  وضـــع  علـــى 
العملية التعليمية ونهضة المجتمعات 

العلـــوم  جامعـــة  أن  مؤكـــدًا  العربيـــة، 
التطبيقيـــة حريصـــة علـــى المشـــاركة 
فـــي اجتماعـــات االتحاد ومد جســـور 
التعـــاون والتواصـــل مـــع المؤسســـات 
اتحـــاد  فـــي  األعضـــاء  التعليميـــة 
الجامعـــات العربيـــة من خـــالل تبادل 

الخبرات والكفاءات.
يشـــار أن المؤتمـــر خـــرج بالعديـــد من 
التوصيـــات التـــي مـــن شـــأنها خدمـــة 
كافة المجـــاالت األكاديمية والبحثية، 
وتجويـــد  تحســـين  إلـــى  باإلضافـــة 
عمـــل الجامعات العربيـــة في مختلف 
المجـــاالت األكاديميـــة، وفتـــح نطـــاق 
واســـع األفق نحو الحداثـــة والتطوير 
فـــي  الحاصـــل  التطـــور  لمواكبـــة 

الجامعات العالمية العريقة األخرى.

 

عواد لدى مشاركته في االجتماع

تزويد خدمات اتصاالت مبتكرة وذات مستوى عاٍل للحدث العالمي

“بتلكو” راعيًا رئيسيًا لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022

“اللولو هايبر ماركت” اآلن على منصة “طلبات”

قـــام وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت 
نائـــب رئيس اللجنـــة العليـــا المنظمة 
للمعـــرض، كمـــال أحمد محمد، ســـعيًا 
للجهـــود التـــي تبذلهـــا اللجنـــة العليـــا 
بـــن  الشـــيخ عبـــدهللا  برئاســـة ســـمو 
حمـــد آل خليفـــة الممثـــل الشـــخصي 
لجاللـــة الملـــك ورئيس اللجنـــة العليا 
المنظمـــة لمعـــرض البحريـــن الدولـــي 
فـــي  ســـموه  وتوجيهـــات  للطيـــران، 
إشـــراك الشـــركات الوطنيـــة وتفعيل 
دورهـــم وحضورهـــم فـــي الفعاليـــات 
مملكـــة  تســـتضيفها  التـــي  العالميـــة 
البحرين، والشيخ عبد هللا بن خليفة 
آل خليفة رئيس مجلس إدارة بتلكو، 
بالتوقيع اتفاقية الرعاية الرسمية مع 
شركة بتلكو الشـــريك اإلستراتيجية 
الحصـــري لتزويد خدمات االتصاالت 
لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 
قاعـــدة  فـــي  عقـــده  المزمـــع   2022
الصخيـــر الجوية في مملكة البحرين 
9 – 11 نوفمبـــر  الفتـــرة مـــن  خـــالل 
مـــن  2022، برعايـــة ملكيـــة ســـامية 
لدن صاحب الجاللة الملك، وبتنظيم 

مـــن وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت 
البحرينـــي،  الملكـــي  الجـــو  وســـالح 
وتأتـــي مســـاهمة الشـــركة ضمن فئة 
الرعايـــة الرئيســـية للمعـــرض ودعمـــًا 
لمشـــاركة الجمهـــور مـــن المواطنيـــن 
والوافديـــن  الدولييـــن  والـــزوار 

المقيمين في فعاليات المعرض.
وزيـــر  صـــرح  الســـياق،  هـــذا  وفـــي   
تعـــد  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
النســـخة السادســـة لمعرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران 2022 معربـــًا عـــن 

بالـــغ تقديره واعتزازه بالـــدور الكبير 
الـــذي تلعبـــه شـــركة بتلكـــو والتزامها 
منذ انطـــالق المعرض في رعاية هذا 
الحدث الدولي باســـتمرار وما تقدمه 
الشـــركة من خدمات اتصال متقدمة 
لقطـــاع الطيـــران علـــى مـــدار العـــام، 
منوهًا الوزير بامتنانه لشـــراكة بتلكو 
الطويلـــة األمد في دعـــم هذا الحدث 
فـــي وضـــع  أهميـــة  مـــن  يمثلـــه  بمـــا 
اســـم مملكـــة البحرين علـــى خريطة 
تشـــهدها  التـــي  العالميـــة  الفعاليـــات 

المنطقة الخليجية.
ومـــن جانبه، أعـــرب الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة عـــن ســـروره 
اإلســـتراتيجية  بتلكـــو  بشـــراكة 
لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 
على مدى الســـنوات الماضية، منوهًا 
بـــأن المعـــرض أصبـــح مـــن المعارض 
العالمية التي تحظى بسمعة مرموقة 
وتســـتقطب المتابعيـــن والـــزوار مـــن 
هـــذه  وأن  العالـــم،  أنحـــاء  مختلـــف 
الشـــراكة تتماشـــى مع إســـتراتيجية 
بتلكـــو في دعـــم الفعاليـــات الوطنية 
التـــي لهـــا صـــدى عالمي حرًصـــا منها 
علـــى عكس صورة مشـــرفة للمملكة، 
معربًا عن اعتزازه بكون شركة بتلكو 
والحصـــري  االســـتراتيجي  الشـــريك 
لتزويـــد خدمـــات اتصـــاالت مبتكـــرة 
وذات مســـتوى عاٍل للمعرض لضمان 
التـــي  للشـــبكة  الجيـــدة  التغطيـــة 
يســـتفيد منهـــا الـــزوار، باإلضافة إلى 
تلبيـــة احتياجات اتصـــاالت البيانات 
خـــالل  التشـــغيلية  العمليـــات  إلدارة 

فترة المعرض.

أعلنـــت “طلبـــات”؛ عـــن ضمهـــا علـــى 
هايبـــر  “اللولـــو  أســـواق  منصتهـــا 
هايبـــر  “اللولـــو  يعتبـــر  و  ماركـــت”. 
ماركت” أحد األســـواق المفضلة لدى 
المســـتهلك البحرينـــي، حيـــث يتميز 
بتوافر تشـــكيلة واسعة من منتجات 
البقالـــة المصنعـــة محلًيـــا وخارجًيـــا، 
الخيـــارات  مـــن  العديـــد  يوفـــر  ممـــا 
االقتصادية للمســـتهلك. وبانضمامها 
لمنصـــة طلبـــات، فإنهـــا توفـــر خيـــار 

تسوق أكثر راحة للمستهلك. 
ومـــن جانبـــه، عبـــر المديـــر التنفيذي 
لطلبات البحرين، هشـــام الســـاعاتي، 

عـــن مـــدى ســـعادته بانضمـــام “اللولو 
هايبـــر ماركت” لمنصة طلبـــات قائاًل: 
نحـــن ســـعداء بوجـــود “اللولـــو” على 

سيشـــكل  حيـــث  طلبـــات،  منصـــة 
لعمالئنـــا  نوعيـــة  إضافـــة  وجودهـــم 
الكرام”. ويضيف: “نحن نســـعى دائًما 

لتوفيـــر جميـــع الخيـــارات المريحـــة 
لزبائننـــا، ووجود اللولـــو على طلبات 

سيوفر تجربة متميزة لهم”. 
وقـــال مديـــر مجموعة لولـــو، جوزير 
روباواال  “تعد مجموعة لولو دائًما في 
الطليعة لجعل تجربة البيع بالتجزئة 
أكثـــر متعة، وبأســـعار معقولـــة بقيمة 
عالية من حيث الجودة لمتســـوقينا. 
وتفتـــح هـــذه الشـــراكة مـــع طلبـــات 
آفاًقـــا جديـــدة خـــالل تواجدنـــا للبيع 
بالتجزئة في البحرين، “نهج القنوات 

المتعددة للتجارة اإللكترونية””.

الوزير الزياني مستقباًل الرئيس التنفيذي لـ “سيتي بنك”

توقيع اتفاقية الرعاية الرسمية 

عقب إبرام الشراكة بين “لولو” و”طلبات”
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شـــارك 3 من مســـؤولي بنـــك البحرين اإلســـامي كأعضاء 
لجنة تحكيم في مسابقة افتراضية بعنوان” عالم االبتكار” 
نظمتها إنجاز البحرين تحت شعار “اكتشف روح الريادة”. 
وهدفـــت الورشـــة إلـــى إيجـــاد حلـــول مبتكـــرة لتحديات 
واقعيـــة مـــن عالـــم األعمال عن طريـــق االبتـــكار والتفكير 
اإلبداعـــي والعمل الجماعي، حيث يختبر الطاب مهارات 
القيادة والتفكير النقدي، ومهارة تقديم العروض والتعرف 

على كيفية نشأة األعمال التجارية بطريقة ممتعة.
وخـــال الفترة مـــا بين 6 مارس حتـــى 10 مارس، تحدت 
الورشـــة مهارات الطـــاب لإلتيان بفكرة مبتكرة لمشـــكلة 
معينـــة فـــي أقل من ســـاعتين ومـــن ثم منحهـــم دقيقتين 
لعرضهـــا على لجنـــة التحكيم من أجل اختيار فريق واحد 

يومًيا يتأهل للمنافسة في اليوم األخير من الورشة. 

وخال المرحلة األولى من الورشـــة، شارك كاً من: القائم 
بأعمـــال رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات في بنك 
البحريـــن اإلســـامي جـــواد عبدالهـــادي حميـــدان، ومدير 
التسويق في البنك أحمد فخرو ضمن لجنة التحكيم التي 
طلبت من الطاب القيام برقمنة منتج أو خدمة تقليدية، 
أو اختيـــار منتـــج أو خدمـــة رقمية والعمل علـــى تحديثها 
التعـــاون  فريـــق مدرســـة  بالتحـــدي  فـــاز  إذ  تكنولوجًيـــا، 
الثانويـــة للبنيـــن. وفـــي مرحلـــة أخـــرى، انضمـــت رئيـــس 
المـــوارد البشـــرية في البنـــك دالل الرّيس للجنـــة التحكيم 
لتقييـــم تحدي الطالبات لوضع خطة عمل لفكرة أو خدمة 
من شـــأنها أن تســـاهم بتبســـيط حياة المرأة العاملة، وفاز 
بالتحـــدي فريـــق مدرســـة المحـــرق الثانوية للبنـــات نظير 

فكرته باسم )ُمساند(.

3 مسؤولين بالبنك شاركوا بلجنة تحكيم مسابقة افتراضية

“البحرين اإلسالمي” و“إنجاز “ يتعاونان في “عالم االبتكار”
أعلـــن بيـــت التمويل الكويتـــي – البحرين 
“ بيتـــك” عـــن توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع 
مستشـــفى البحريـــن التخصصـــي تمنـــح 
أصحاب بطاقات بيـــت التمويل الكويتي 
- البحريـــن االئتمانيـــة وبطاقات الصراف 
World- “اآللـــي وبطاقة فيـــزا باتينيـــوم 

Pay” للدفع المسبق فرصة الحصول على 
عـــروض ترويجيـــة وخصومـــات خاصـــة 
من المستشـــفى حتى 31 ديسمبر 2022. 
وتمـــت مراســـم توقيـــع االتفاقيـــة بمقـــر 
البنك الرئيس في مركز البحرين التجاري 
العالمي بحضور كل من: رئيس الخدمات 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بيـــت التمويـــل 
مشـــعل،  حامـــد  البحريـــن   – الكويتـــي 

ومدير العمليات في مستشـــفى البحرين 
التخصصـــي ماجد عرداتـــي، إضافة لعدد 

مـــن الممثلين من كا الطرفين وذلك يوم 
األربعاء الموافق 16 مارس 2022.

عروض ترويجية وخصومات خاصة لحاملي بطاقات البنك

“بيتك” يوقع تفاهمات مع مستشفى البحرين التخصصي

توقيع مذكرة التفاهم
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المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  يعمـــل 
لدعـــم  البحريـــن  جامعـــة  وبالتعـــاون 
ماجســـتير  لطلبـــة  التخـــرج  مشـــروع 
خـــال  مـــن  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
التابـــع  الرقمـــي  المختبـــر  اســـتخدام 
Fin- المركـــزي، البحريـــن   لمصـــرف 
نظـــام  وفـــق  يعمـــل  الـــذي   ،Hub973
تشغيل منصة FinX22 لابتكار التابعة 
وذلـــك  جالكســـي”،  “فينتيـــك  لشـــركة 
تماشيا مع سياســـية المصرف الداعمة 
لتطوير قطاع الخدمات المالية وقطاع 
التكنولوجيا الماليـــة وحرص المصرف 

على تطوير الكوادر البحرينية في هذا 
المجال. وســـتوفر هـــذه المنصة للطلبة 
فرصـــة الختبار علمي لتطبيق المعارف 
والمهـــارات لما ســـتعرضه المؤسســـات 
الماليـــة المشـــاركة فـــي البرنامـــج مـــن 

قضايا فنية. 
التكنولوجيـــا  وحـــدة  مديـــر  قالـــت  و 
الماليـــة واالبتكار فـــي مصرف البحرين 
المركزي ياســـمين آل شـــرف “يسرنا أن 
نعلـــن عن تعاوننـــا مع جامعـــة البحرين 
لدعـــم الطلبة من خـــال توفير المنصة 
الرقمية للمصرف إلتاحة الفرصة لطلبة 

الماجســـتير تجربة اســـتخدام الوسائل 
التقنيـــة الحديثـــة حيـــث ســـيوفر هـــذا 
البرنامـــج للطاب خبـــرة عملية لوجود 
بالتقنيـــات  متعلقـــة  لتحديـــات  حلـــول 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  الرئيســـة 
الماليـــة والتي يحتاجهـــا القطاع المالي 
والمصرفي مما سيتيح المجال للطاب 
لتطبيق المهارات المكتســـبة من برامج 
التعلـــم األكاديمي وتوظيفهـــا في إطار 

عملي واقعي”. 
 وأشـــادت آل شـــرف بـــدور كل من بنك 
البحريـــن  بنـــك  والكويـــت،  البحريـــن 

اإلســـامي )BisB( والمجموعـــة العربية 
دعـــم  فـــي   )ABC )بنـــك  المصرفيـــة 
هـــذه المبـــادرة والـــذي يعكـــس دورهـــم 
الرائـــد والبنـــاء لدعـــم وتطويـــر صناعة 
التكنولوجيـــا الماليـــة وتطويـــر الكوادر 
البحرينية في قطاع الخدمات المالية. 
األعمـــال  إدارة  كليـــة  عميـــد  وأشـــاد 
المصـــري  حاتـــم  البحريـــن  بجامعـــة 
بالدعـــم الـــذي تحظـــى بـــه الكليـــة مـــن 
الشـــركات الكبـــرى ومؤسســـات القطاع 
العـــام والخاص وفـــي مقدمتها مصرف 

البحرين المركزي.

وعبرت رئيسة قسم االقتصاد والتمويل 
بكليـــة إدارة األعمال بجامعـــة البحرين 
هناء باوزير، عن ســـعي القسم للتعاون 
مع خبـــراء اختصاصييـــن؛ بهدف إثراء 
الملتحقيـــن للبرنامج بمهـــارات االبتكار 
واإلبـــداع في هـــذا المجـــال، وتدريبهم 

عملًيا ونظرًيا.
 وأكـــدت مشـــرفة مشـــاريع التخرج في 
ماجســـتير التكنولوجيـــا الماليـــة يمنـــى 
عبد هللا، أهمية أن تكون مشاريع الطلبة 
ذات تأثير على المجتمع وتســـاعد على 

تنمية االقتصاد في مملكة البحرين.

“المركزي” يدعم مشروعات التخرج لطلبة ماجستير الـ “الفنتك”بجامعة البحرين

ياسمين آل شرف

العامـــة  العاقـــات  قســـم  أعلـــن 
المســـاحة  بجهـــاز  واإلعـــام 
حجـــم  أن  العقـــاري  والتســـجيل 
الربـــع  خـــال  العقـــاري  التـــداول 
األول مـــن هذا العـــام 2022 قد بلغ 
حوالـــي 293,343,941 دينـــارا، أي 
بنســـبة زيادة تقـــدر بحوالي 29 % 
بالمقارنـــة بنفـــس الفترة مـــن العام 
الماضـــي 2021، الـــذي بلـــغ حجـــم 
التداول فيه 226,675,793 دينارا.
كمـــا بلغ عـــدد معامات التســـجيل 
التـــي أجراهـــا الجهـــاز للربـــع األول 
حوالـــي   2022 العـــام  هـــذا  مـــن 

العـــام  6224 معاملـــة، لتزيـــد عـــن 
الماضي بنسبة 9 %، إذ كانت عدد 
المعامـــات خال نفـــس الفترة من 
العام الماضي 2021 حوالي 5705 

معامات.

نظمت شركة الخدمات المالية العربية AFS مساء أمس األول، غبقة رمضانية في فندق الفورسيزون بحضور رئيس مجلس إدارة 
الشركة صائل الوعري والرئيس التنفيذي سامر سليمان، وشهدت الغبقة حضورا واسعا.

و صرح الرئيس التنفيذي للشـــركة ســـامر 
بـــأن اســـتراتيجية  ســـليمان للصحافييـــن 
التوســـع  تتضمـــن   2023 لعـــام  الشـــركة 
الجغرافـــي فـــي منطقة الشـــرق األوســـط، 
مشـــيًرا إلـــى أن المحطـــة القادمـــة لتواجد 

شركة AFS ستكون في مصر.
وعـــن أحـــدث المشـــاريع الرقمية للشـــركة 
قـــال ســـليمان “اســـتراتجيتنا ترتكـــز على 
ثاثة محاور أولها تقديم خدماتنا للعماء 
بكفـــاءة عالية وعلى مدى أيام األســـبوع”، 
موضًحـــا أن ذلـــك يتطلـــب االســـتثمار في 
البنية التحتية لتجهيز األساس للخدمات 
الرقمية. وتابع “المحـــور الثاني هو تقديم 
الخدمـــات للعمـــاء بأعلـــى كفـــاءة وفـــي 
“قلـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا  واحـــدة”،  خطـــوة 
اإلجراءات إلتمام المعاملة يزيد من فرص 
نجاحها”. وأردف قائاً “التوسع الجغرافي 
هـــو المحور الثالث وســـيكون أول عام لنا 
فـــي التوســـع فـــي الـــدول التي بهـــا كثافة 
اقتصـــاد  إلـــى  باإلضافـــة  عاليـــة  ســـكانية 

وطني متطور في الرقمنة”.
ســـوق  فـــي  الجديـــدة  المنتجـــات  وعـــن 
ثاثـــة  “قدمنـــا  ســـليمان  قـــال  البحريـــن 

منتجـــات جديـــدة أولهـــا بطاقـــة ديســـكفر 
)Discover Card( الصـــادرة مـــن أميـــركا 
مـــع ســـباق الفورموال1 هذا العـــام. وصلت 
النقاط التي وزعت عليها بطاقة ديســـكفر 
ما يقـــارب الـ 14 ألف ماكينة عل مســـتوى 
البحريـــن بدايـــة مـــن ثانـــي يـــوم لســـباق 
الفورمـــوال 1، حيـــث القـــت إقبـــاال بدايـــة 
مـــن اليـــوم األول وتـــم مـــن خالهـــا دفـــع 
مبالـــغ كبيـــرة”.  وأضاف ســـليمان “المنتج 
اآلخـــر الـــذي وفرتـــه الشـــركة في أســـواق 
البحريـــن هـــو الدفع عـــن طريـــق الموبايل 
بنظـــام األندرويد “AFS Go” وقد اســـتفاد 
منه ســـواق التكاسي بشـــكل كبير. وأردف 
“المنتـــج الثالـــث هـــو مســـاعدة المحـــات 
االنترنـــت  شـــبكة  علـــى  للبيـــع  الصغيـــرة 
بتقديـــم تســـهيل لوجيســـتي بالتعاقـــد مع 
شـــركات توزيـــع المنتجـــات وعـــن طريـــق 
تقديم نماذج معينة على مواقع االنترنت”.

وفي نفس الســـياق تحدث رئيس مجلس 
اإلدارة، صائـــل الوعـــري، عـــن الزيـــادة في 
االســـتثمارات التـــي رصدتها الشـــركة في 
مليـــون دوالر   98 بقيمـــة   2021 ديســـمبر 
للعام 22 و23 موضًحا أن هذه االستثمارت 

اعتمـــدت لتنفيـــذ المحـــاور الثاثة ســـالفة 
الذكـــر، مؤكدا أن هذه االســـتثمارات بدأت 
ولـــن تتوقـــف. وأوضـــح الوعـــري “شـــركة 
البنـــوك  AFS عملهـــا األساســـي مســـاعدة 
لتطوير االقتصاد الرقمي في البلدان التي 
تقـــدم فيهـــا الخدمات وهـــي 20 دولة في 
الشرق األوســـط وإفريقيا واســـتراتجيتنا 

الوصول إلى 50 دولة”.
وأشـــار الوعري  إلى أن البنية التحتية في 
البحريـــن مـــن أفضـــل البنيـــات الموجودة 
فـــي الخليـــج والعالـــم العربـــي وتعتبر من 
الشـــركات المتقدمة في تقنية المعلومات 
مدعومة مـــن المصرف المركزي وتســـاعد 
الرقميـــة،  العمـــات  فـــي  االنطـــاق  علـــى 
البحريـــن  فـــي   AFS تواجـــد  أن  مضيفـــا 
ساعدها على النمو لما تمتلكه المملكة من 

.AFS سياسات لدعم شركات مثل
 AFS زيادة رأس مال

من جهة أخرى، كشـــف الرئيـــس التنفيذي 
شـــركة  مســـاهمي  أن  ســـليمان،  ســـامر 
الخدمـــات المالية العربيـــة “AFS”، المزود 
الرقميـــة وتمكيـــن  الدفـــع  لحلـــول  الرائـــد 
التكنولوجيـــا الماليـــة Fintech في منطقة 

الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا، قـــرروا زيادة 
رأس مالهـــا المصـــرح بـــه إلـــى 150 مليون 
المصـــدر  مالهـــا  رأس  وزيـــادة  دوالر، 

والمدفوع إلى 98 مليون دوالر.
وأضـــاف رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة 
صائل الوعري “نحن متحمسون للشروع 
فـــي هـــذه الرحلـــة الجديـــدة فـــي مســـار 
نمونا بمســـاعدة هذا التمويل، وســـتعمل 
AFS علـــى تعزيـــز المدفوعـــات الرقميـــة 
وحلـــول التكنولوجيـــا المالية، والتوســـع 
في أســـواق جديدة مع المزيد من حلول 
المدفوعات الرائـــدة وتعزيز مكانتها في 
النظـــام البيئـــي المالـــي لمنطقـــة الشـــرق 

األوسط وإفريقيا”.

29 % نسبة الزيادة في حجم التداول العقاري بالربع األول

لدعم البنية التحتية والتوسع الجغرافي لـ “AFS” حتى 2023

6224 معاملة بنمو 9 % مقارنة بالعام الماضي... “المساحة والتسجيل العقاري”:

الشركة تعتزم دخول السوق المصرية بنهاية يونيو المقبل
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التغييرالسعر 0.001-0.320 دوالر
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.002+0.098 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.20+0.422 دينار
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.08+0.098 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.40+0.290 دوالر
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

أعلنت وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني أمس عن ملخص أداء 
عدد من المؤشرات االقتصادية 
التـــي ترصدهـــا الوزارة بشـــكل 
 2022 العـــام  خـــال  دوري 
مقارنـــة بالعـــام الســـابق، والتي 
تحســـن  اســـتمرار  إلـــى  تشـــير 
عدد من القطاعات االقتصادية 
نمـــو  مؤشـــرات  وتحقيقهـــا 
مســـتويات  لتتجـــاوز  إيجابيـــة 
بالتزامـــن  وذلـــك   2019 العـــام 
التعافـــي  خطـــة  إطـــاق  مـــع 
االقتصـــادي، ومـــا تضمنتـــه من 
وإســـتراتيجيات  مبـــادرات 
تســـتهدف عددًا مـــن القطاعات 
أثرهـــا  تنصـــب  التـــي  الواعـــدة 

لصالح الوطن والمواطنين.
مؤشـــرات  أوضحـــت  حيـــث 
نســـبة  أن  الســـياحي،  القطـــاع 
إشغال الفنادق )4 و5 نجوم( قد 

بلغـــت 55 %، كمـــا ارتفع أعداد 
التجاريـــة  للمجمعـــات  الـــزوار 
وبّينـــت   .%  26.9 بنســـبة 
مؤشرات قطاع التجارة ارتفاع 
التجاريـــة  الســـجات  أعـــداد 
الجديـــدة للشـــركات فـــي العام 
كمـــا   ،%  35.4 بنســـبة   2022
ارتفعـــت قيمـــة المبيعـــات عنـــد 
نقاط البيـــع لبطاقـــات الصراف 
اآللـــي الصـــادرة فـــي البحريـــن 

بنسبة 4.2 %.
المعامـــات  يخـــص  وفيمـــا   
الماليـــة اإللكترونيـــة، فقد نمت 

قيمة معامات “فوري+” بنسبة 
قيمـــة  ارتفعـــت  كمـــا   ،55.1%
معامـــات “فوري” بنســـبة 22.1 

  .%
التجـــارة  صعيـــد  علـــى  وأمـــا 
القيمـــة  فبلغـــت  الخارجيـــة، 
اإلجماليـــة للصـــادرات الدوليـــة 
ارتفـــع  كمـــا   ،%  64.7 نســـبة 
إجمالي مبيعات الوقود بنســـبة  

 .% 12.2
أما بالنســـبة لمؤشـــرات القطاع 
العقـــاري، فقـــد شـــهدت ارتفاعًا 
العقاريـــة  المعامـــات  لعـــدد 

المســـجلة لـــدى جهاز المســـاحة 
بنســـبة  العقـــاري  والتســـجيل 
19.6 %، فيمـــا ارتفعـــت عـــدد 
الرخص الصادرة للبناء بنســـبة 

 .% 15.8
القـــروض  لمعـــدالت  وبالنســـبة 
والودائـــع الصـــادرة من مصرف 
البحرين المركزي، فقد ارتفعت 
نسبة الودائع لغير البنوك بنسبة 

 .% 12.7
ومـــن جهـــة أخـــرى، فقـــد شـــهد 
مؤشر بورصة البحرين ارتفاعًا 

بنسبة 33.3 %.

ارتفاع أعداد السجالت التجارية 
الجديدة للشركات بنسبة 35.4 %

استمرار تحسن قطاعات اقتصادية وتحقيقها نموًّا إيجابيًّا بالربع األول 2022...  “المالية”:

أطلق بنك البحرين الوطني حملة ترويجية لقروض 
الســـيارات بـــدءًا من الشـــهر الفضيل، حيث ســـيمنح 
البنـــك مـــن خالهـــا العمـــاء فرصـــة الفـــوز بجوائـــز 
نقديـــة بقيمـــة 1,000 دينـــار بحريني، وذلـــك ابتداًء 
مـــن 12 أبريل ولغاية تاريـــخ 2 يونيو 2022. ويأتي 
ذلـــك بالتوافـــق مع الوعد الذي قطعـــه البنك للعماء 
بمواصلة المســـاعي الهادفة لتقديـــم وطرح عروض 

والخدمـــات  المنتجـــات  علـــى  حصريـــة 
المقدمـــة التـــي تســـتند علـــى مركزية 
العماء وتلبية تطلعاتهم، إذ سيدعم 

البنـــك عمـــاءه فـــي عملية شـــراء 
ســـيارة أحامهـــم بأســـعار فائـــدة 
ســـريعة  وبإجـــراءات  تنافســـية 

وسلســـة، عـــاوة على منح خمســـة 
الفـــوز  فرصـــة  محظوظيـــن  فائزيـــن 

بجوائز نقدية بقيمـــة 1,000 دينار لكل 
منهم.

وســـيتمكن العماء من االســـتفادة 
مـــن  الســـيارات  قـــروض  مـــن 

بنـــك البحريـــن الوطني دون 
رواتبهـــم  تحويـــل  إلزاميـــة 

ودون تســـليم أي دفعـــة مقدمـــة، باإلضافـــة، لن يتم 
احتســـاب رســـوم إدارية على العمـــاء الراغبين في 

شراء السيارات الهايبرد أو الكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد 
فـــي البنـــك، صبـــاح الزياني “تقديـــرًا لعمائنـــا، ومن 
أجل أن نكون أقرب لهم، يسعدنا أن نمنحهم فرصة 
الفوز بجوائز بقيمة 1,000 دينار بحريني لكل منهم 
باإلضافـــة إلى االســـتفادة من العديد من 
المزايا المطروحة ضمن منتج قروض 
الســـيارات. حيث إننا مستمرون في 
تقديـــم أفضـــل الحلـــول التمويليـــة 
المتنوعة لتغطيـــة كل احتياجات 
عمائنا. عاوة على ذلك، كجزء 
حـــث  نحـــو  مســـؤوليتنا  مـــن 
عمائنـــا علـــى اعتمـــاد خيارات 
أكثـــر اســـتدامة، قمنـــا بطـــرح 
للفوائـــد  تفضيليـــة  أســـعار 
وإلغـــاء الرســـوم اإلدارية 
فـــي  الراغبيـــن  للعمـــاء 
شراء ســـيارات هايبرد أو 

كهربائية”.
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السنة الرابعة عشرة - العدد 4930

الخميس
14 أبريل 2022 - 13 رمضان 1443  

55 % نسبة 
إشغال الفنادق 

4 و5 نجوم  

ارتفاع عدد 
المعامالت العقارية 

بنسبة 19.6 %

نمو إجمالي 
مبيعات الوقود 
بنسبة  12.2 %

جوائز بقيمة 1000 دينار لخمسة فائزين محظوظين

الشركة تنتج نحو مليون ونصف طن متري ألمنيوم سنويًّا

“الوطني” يطلق حملته الترويجية لقروض السيارات

علي البقالي

صباح الزياني

“ألبا”: أسعار المواد الخام تأثرت إيجاًبا بحرب أوكرانيا
قال الرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيوم البحرين، 
علـــي البقالـــي، فـــي مقابلـــة مـــع قنـــاة “العربية”، 
إن حـــرب أوكرانيـــا أثـــرت بشـــكل إيجابـــي على 

جميع قطاعـــات المواد الخـــام بما في ذلك 
األلمنيـــوم. وأضـــاف أن الشـــركة تنتج 

نحـــو مليـــون ونصف طـــن متري من 
األلمنيوم في السنة. وقال “ارتفعت 
ا، وفاق  األســـعار بشـــكل كبير جـــدًّ
ســـعر األلمنيوم 3500 دوالر للطن 
الواحد، وهذه أســـعار تاريخية لم 
نَرهـــا منذ عقـــود طويلة”. وأوضح 
أن الشـــركة ال تســـتورد مـــواد خام 

من روســـيا أو أوكرانيا، فيما “نقوم 
باســـتيراد بعض المواد األولية التي 

تدخـــل فـــي عملية اإلنتـــاج وقد 
وجدنا بدائل من موردين 

آخرين”.

ولفت إلـــى “أن التأثير األكبر جراء الحرب على 
الشحن وشح الحاويات في السوق، وقد زادت 
الحـــرب وفاقمت هذه المشـــكلة، وأضافت نحو 
50 أو60 % إلـــى تكلفـــة الشـــحن التـــي 
كانت سائدة في العام الماضي، وقد 
وجدنـــا حلـــواًل لتوصيـــل البضائع 
مســـتوى  علـــى  العمـــاء  إلـــى 

العالم”.
وأشـــار إلـــى أن أزمـــة الشـــحن 
ليســـت جديـــدة، إال أنـــه وفي 
نهايـــة العام وجدنا مؤشـــرات 
انخفـــاض  علـــى  إيجابيـــة 
أسعار الشـــحن، وبسبب الحرب 
مـــرة  األوضـــاع  تفاقمـــت 
انتهـــاء  وبعـــد  أخـــرى، 
ســـتنخفض  الحـــرب 

األسعار مرة أخرى.

عيديتك هذا العام ذهب

17734040 *تطبق الشروط واالحكام
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