
حذرت المحامية ابتسام الصباغ  «
من استخدام منصات التواصل 

االجتماعي لنشر الحاالت 
اإلنسانية وطلب المساعدة من 
خاللها دون االستعانة بالقنوات 

الرسمية المخصصة لذلك 
خصوصا فئة اإلناث والشابات.

أعلنت شركة نسيج، عن إطالقها  «
مبادرة لتوفير قسائم شرائية 
ألغذية وسلع استهالكية إلى 
المؤسسة الملكية لألعمال 

اإلنسانية لغرض توزيعها على 100 
أسرة بحرينية متعففة خالل شهر 

رمضان المبارك للعام 1443هـ.

ذكرت صحيفة “الجمهورية”  «
اللبنانية، أن رئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي سيتوجه اليوم 
)الخميس( إلى المملكة العربية 

السعودية، حيث سيلتقي عدداً 
من المسؤولين السعوديين الكبار 

لبحث العالقات بين البلدين.

أكدت الفنانة وفاء مكي أنها من  «
الممكن أن تضحي حتى لشخص 
ال تعرفه. وقالت: أنا نشمية وعن 

10 رجال.  وأضافت أن من أسوأ 
عاداتها التفكير في أشياء عادية 

وبسيطة.

اختتم االتحاد البحريني للسيارات  «
موسمه على منافسات أوتوكروس 

البحرين والذي شهد إقامة 4 جوالت 
تميزت بالتنافسية والنّدية العالية 

والمشاركة الواسعة من المتسابقين، 
حيث أقيمت الجولة الرابعة والختامية الجمعة الماضي بمواقف حلبة 

البحرين الدولية، وشهدت منافسات عالية كونها آخر جوالت الموسم.

الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  أكـــد 
المجتمعيـــة أن برنامـــج “كفـــو” 
عالمة مضيئة في تاريخ تنفيذ 
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطني وترسيخ قيم المواطنة 

“بحريننا”.
تصريحـــات  فـــي  وأضافـــوا 
البرنامـــج  أن  أمـــس،  صحافيـــة 
أحدث قفزة كبيرة في مســـتوى 
البرامـــج المجتمعيـــة المصورة، 
إذ تمكـــن خـــالل فتـــرة قصيـــرة 
كل  بيـــت  إلـــى  الوصـــول  مـــن 
ويســـلط  يكـــرم  كونـــه  مواطـــن 
الضـــوء علـــى قصـــص إنســـانية 
جديـــرة باالهتمـــام، معربين عن 

شـــكرهم لوزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
تنفيـــذ  متابعـــة  لجنـــة  رئيـــس 
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطني وترسيخ قيم المواطنة 
“بحريننا” علـــى دعمه ومتابعته 
وحرصـــه وتشـــجيعه للمبادرات 

المبدعة واإليجابية.

محرر الشؤون المحلية

فعاليات: “كفو” عالمة 
مضيئة في تنفيذ “بحريننا”

المنامة - بنا

قال ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن البحرين، على الرغم 
مـــن كل التحديـــات، تمضـــي بعزيمة أبنائها وبناتهـــا بخطواتهم الواثقة نحـــو غدهم الذي 
ســـيكون أكثر إشـــراًقا، وبعودة جميلـــة لصور الحياة التي عهدناها فـــي تقاربنا وتواصلنا 

وبسعينا الواحد... إعالًء لراية الوطن.
واســـتقبل جاللة الملك، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، والممثل الشـــخصي لصاحب الجاللة ســـمو الشـــيخ 
عبـــد هللا بـــن حمـــد آل خليفة، وممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، مســـاء أمس في قصر 
الصخير المهنئين من أهالي المحافظة الشمالية في إطار حرص جاللته على االلتقاء مع 
المواطنين الكرام خالل شـــهر رمضان المبارك. وقال جاللته في كلمة ســـامية إنه يؤلمنا 
فـــي هـــذه الليالي الفضيلـــة تكرار األحداث المؤســـفة التي يتعرض لها المســـجد األقصى 
المبارك، والتي يجب وقفها والســـماح بتأدية الفروض والشـــعائر الدينية بأمن واطمئنان 
للجميع، من منطلق احترام قدسية بيوت هللا وتوقير حرماتها. مؤكدا جاللته أن ال حل 
لهذا الصراع المســـتمر بين الشـــعبين الفلســـطيني واإلســـرائيلي، إال بقيام الدولتين وفق 
قرارات الشـــرعية الدولية ومبادرة الســـالم العربية، وأن يتعايش جميع أصحاب األديان 

في هذه األرض المقدسة بتسامح ووئام وسالم.

البحرين تمضي بعزيمة أبنائها بخطواتهم الواثقة نحو غٍد أكثر إشراًقا... جاللة الملك:

يؤلمنا تكرار األحداث المؤسفة في المسجد األقصى ويجب وقفها
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إسدال الستار على موسم “أوتوكروس البحرين”وفاء مكي: نشمية وعن 10 رجالميقاتي يبدأ جولة خليجية“نسيج” توزع 100 قسيمة شرائيةتحذير من طلب المساعدة بـ “السوشال ميديا”
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المنامة - بنا

للتأميـــن  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعلنـــت 
االجتماعـــي إيمـــان المرباطـــي، أن الهيئـــة قامـــت أمس، 
إيداع الزيـــادة لجميع المتقاعدين بأثر رجعي للفترة من 
ينايـــر 2021 ولغايـــة أبريل 2022، تنفيذًا ألمر ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، في جلســـة مجلـــس الوزراء 
بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي 
للعام 2021 وحتى أبريل 2022 وإدخالها في حساباتهم 
المصرفيـــة بتاريـــخ 20 أبريـــل 2022 بالتزامن مع موعد 
صرف المعاشات التقاعدية، وذلك في إطار اإلصالحات 
على أنظمة التقاعد والتأمين االجتماعي بما يســـهم في 
التغلب على التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية 
ويكفـــل اســـتدامتها حفاظـــًا علـــى حقـــوق المتقاعديـــن 
والمشـــتركين، وتكليـــف ســـموه وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني بالتنســـيق مع الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

لمباشرة التنفيذ. 
وأوضحـــت المرباطـــي بـــأن زيـــادة 3 % شـــملت جميـــع 
المعاشات التقاعدية والمعاشات المصروفة للمستحقين 
عـــن المتوفين كذلك، بمجمـــوع أكثر من 95 ألف متقاعد 
ومســـتحق، وتـــم إيداعهـــا بأثـــٍر رجعـــي فـــي حســـاباتهم 
أمس تزامنًا مع معاشـــات أبريل الجاري، على أن يستمر 
صرفها شـــهريًا ضمن المعاش من مايو المقبل. الفتًة إلى 
أن الزيادة ســـُتصرف بنســـبة 3 % عن العـــام 2021 وبما 
ال يزيـــد علـــى 30 دينـــارًا، وبنســـبة 3 % عن ســـنة 2022 
وبمـــا ال يزيد على 30 دينارًا؛ مؤكـــدًة مواصلة العمل من 
أجـــل تعزيز اســـتدامة الصناديق التقاعديـــة والمحافظة 
علـــى المعـــاش التقاعدي بمـــا يؤّمن حصول المشـــتركين 
الحالييـــن والذين ســـيحالون إلى التقاعد مســـتقبالً على 

حقوقهم.

أفـــاد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني 
علـــى  رده  فـــي  خلـــف  عصـــام 
توصية لمجلس المحرق البلدي 
شـــارع  تطويـــر  طلـــب  بشـــأن 
الشـــيخ حمـــد، بأنه تـــم االنتهاء 
مـــن إعداد 80 % من التصاميم 

تطويـــر  لمشـــروع  التفصيليـــة 
شـــارع الشـــيخ حمد في ســـوق 
المحـــرق. وتجـــدر اإلشـــارة إلى 
أن الكلفـــة التقديريـــة لمشـــروع 
تطوير شارع الشيخ حمد بلغت 
نحـــو مليـــون و141 ألًفـــا و370 

ديناًرا.

لتطوير شارع الشيخ حمد بالمحرق
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سيدعلي المحافظة

مليون دينار
1.1

إيداع الزيادة لـ95 ألف متقاعد في حساباتهم بأثر رجعي
تزامًنا مع معاشات أبريل... رئيس “التأمين االجتماعي”:



اســـتقبل ملـــك البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بحضـــور ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
والممثـــل الشـــخصي لصاحب الجاللة ســـمو 
الشـــيخ عبد هللا بن حمـــد آل خليفة، وممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة، 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة 
العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة، مســـاء أمـــس فـــي قصـــر الصخيـــر 
المهنئيـــن مـــن أهالـــي المحافظـــة الشـــمالية 
فـــي إطار حـــرص جاللتـــه علـــى االلتقاء مع 
رمضـــان  شـــهر  خـــالل  الكـــرام  المواطنيـــن 

المبارك.
جاللـــة  علـــى  بالســـالم  األهالـــي  وتشـــرف 
الملك، ُمعربين عـــن أخلص التهاني وأطيب 
األمنيات بهذه المناســـبة الكريمـــة، مبتهلين 
إلـــى هللا جل وعـــال أن يعيدهـــا على جاللته 
دوام الصحـــة والســـعادة وموفـــور العافيـــة 
وطـــول العمـــر وعلى أهـــل البحريـــن جميًعا 

بالخير واليمن والبركات.
إلـــى  الشـــكر واالمتنـــان  وتوجهـــوا بجزيـــل 
جاللتـــه على ما تشـــهده المشـــاريع التنموية 
فـــي المحافظة الشـــمالية من تطور مســـتمر 

بفضل توجيهات جاللته الكريمة.
وبعـــد تالوة آيات بينات مـــن القرآن الكريم، 
تفضل صاحب الجاللة العاهل بإلقاء الكلمة 

السامية التالية، هذا نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمـــد للـــه، والصالة والســـالم على رســـول 
وصحبـــه  آلـــه  وعلـــى  محمـــد  ســـيدنا  هللا، 

أجمعين،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 يطيـــب لنا فـــي بداية لقائنـــا المبارك هذا أن 
نرحـــب بكم جميًعا، وأن نتوجه لكم بخالص 
التهاني بشهر رمضان الفضيل الذي نستقبل 

بشـــائر خيره وهباته خير استقبال، وبعودة 
مباركـــة يدوم فيهـــا وصلنـــا واجتماعنا على 

المحبة والصالح والفالح، بإذن هللا تعالى.
 وفـــي مثـــل هـــذا المقـــام، نحمـــد المولى عز 
وجل، على نعمه الكثيرة وأفضاله الواســـعة 
هـــي  فهـــا  والضـــراء،  الســـراء  فـــي  علينـــا 
البحريـــن، علـــى الرغـــم مـــن كل التحديـــات، 
تمضـــي بعزيمـــة أبنائهـــا وبناتهـــا بخطواتهم 
الواثقـــة نحـــو غدهـــم الـــذي ســـيكون أكثـــر 
إشـــراًقا، بـــإذن هللا، وبعـــودة جميلـــة لصـــور 

الحيـــاة التي عهدناها فـــي تقاربنا وتواصلنا 
وبسعينا الواحد... إعالًء لراية الوطن.

وال يفوتنـــا هنـــا، أن نجدد الشـــكر واالمتنان 
لـــكل جهـــد مخلص يضـــع الواجـــب الوطني 
نصـــب العيـــن، والـــذي يمثـــل فـــي تقديرنـــا، 
صمـــام األمـــان وركيزة االســـتقرار لمجتمعنا 
المتســـلح بثوابته الوطنيـــة وقيمه األصيلة 
التـــي ترتقـــي بأدائـــه، وتجعله، كمـــا عرفناه، 
متأهًبـــا ومســـتعًدا ومتيقًظـــا علـــى خطـــوط 

الحماية لسالمة الوطن ووحدة صفه.

وفـــي هـــذه الليالـــي الفضيلـــة، يؤلمنـــا تكرار 
لهـــا  يتعـــرض  التـــي  المؤســـفة  األحـــداث 
المســـجد األقصـــى المبـــارك، والتـــي يجـــب 
وقفهـــا والســـماح بتأدية الفروض والشـــعائر 
الدينيـــة بأمن واطمئنان للجميع، من منطلق 
احترام قدسية بيوت هللا وتوقير حرماتها. 
مؤكديـــن فـــي هـــذا الصـــدد، أن ال حـــل لهذا 
الصراع المســـتمر بين الشـــعبين الفلسطيني 
وفـــق  الدولتيـــن  بقيـــام  إال  واإلســـرائيلي، 
قـــرارات الشـــرعية الدولية ومبادرة الســـالم 

أصحـــاب  جميـــع  يتعايـــش  وأن  العربيـــة، 
األديان في هذه األرض المقدســـة بتســـامح 

ووئام وسالم. 
ونختـــم حديثنـــا معكـــم حضورنـــا الكريـــم، 
بتجديد ترحيبنا بكم وســـعادتنا بلقائكم في 
هذه الليالي المباركة، ســـائلين هللا عز وجل، 
لنـــا ولكـــم، أخلـــص األعمـــال وأبلـــغ الجـــزاء. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
المـــال  حميـــد  فيصـــل  ألقـــى  ذلـــك  عقـــب 
كلمـــة  البحريـــن(  جامعـــة  فـــي  )بروفيســـور 
بالنيابـــة عن أهالي المحافظة الشـــمالية قال 

فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
األنبيـــاء  أشـــرف  علـــى  والســـالم  والصـــالة 
والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين
ســـيدي، حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى، حفظكم هللا ورعاكم 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة

ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، حفظكم 
هللا

والســـعادة  والمعالـــي  الســـمو  أصحـــاب 
والفضيلة

الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 إّنه لشرف وفخر عظيم، يا صاحب الجاللة، 
أن أقف في مجلســـكم العامر في هذا اليوم 
أهالـــي  عـــن  ونيابـــة  الفضيـــل،  الشـــهر  مـــن 
المحافظـــة الشـــمالية، لكـــي أنقـــل لجاللتكم 
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ال حل للصراع بين 
الفلسطينيين 

واإلسرائيليين إال 
بقيام الدولتين

الجهود الوطنية 
المخلصة صمام 

األمان وركيزة 
االستقرار لمجتمعنا

أهالي “الشمالية” 
لجاللته: اللقاء 

السنوي وسام 
على صدورنا

يؤلمنا تكرار األحداث 
المؤسفة في 

المسجد األقصى 
ويجب وقفها

نجدد الشكر لكل جهد مخلص يضع الواجب الوطني نصب العين... جاللة الملك:

َنْسُجــــُد ِلِ   َنـلَهــــُج   ِبـالـدِّعــــاِء   َو 
ــُد ــا  َنْحَمــ ــْد  َحـَباَنــ ــا  َقــ ــى  َمــ ــُه َعلـ َو َلــ

َمــــِلٌك  َعـِظــــيٌم   َقــــْد  َتــــوَلى  أْمـَرَنــــا
َفَبَنـــى  َلـَنــــا  الَبْحــــَريَن  ِفـْيَهــــا  َنْسَعــــُد

َحَمــــٌد َغــــَدا َرمــــًزا  ِلـِوْحــــَدِة  َشْعـِبَنــــا
ــدُّوا ــِك  َتَوَحــ ــبِّ  الَمِليـ ــى ُحــ ــٌب ّعَلـ َشْعــ

ـــٌم ُمَعـلِـّ أٌَب   َو   َلـَنــــا   َفَأْنــــَت   َحـَمــــٌد  
ــُد ــا  َنَتَسيَّــ ــي  الُعــ ــا   فـ ــْم َغـَدوَنــ َو ِبُكــ

ــا ــوِب  َو ُكـلَُّنــ ــَك  الُقـُلــ ــا َمِلـ ــئَناَك  َيــ ِجــ
َشــــوٌق  ِلـُرؤَيِتــــُكم    َفــــَأْنَت  الـَقـاِئــــُد

ـــوِم ِعــــنَدَك َعــــاَدٌة َو  َلَنـــا  ِبَشْهــــِر الصَّ
ِعــــْنَدَك   ُنـرَفــــُد أَْفــــَواَجاً   َو  َنأِتْيــــَك  

َمٍلْيـَكـَنــــا َنــــُزوَر   أْن   َعِظــــيٌم   َشـــرٌف 
ُد الـــــَوالَء   ُنَجــــدِّ َو   الَمَحــــبََّة   َلـــُه    َو  

ــُكم ــَنا  َلــ ــَمٌد  َو   َيْسِبُقــ ــا  َحــ ــئَناَك  َيـ ِجــ
ُد  ُحــــبٌّ    َغـــــَدا   ِبُقـُلـوِبَنــــا    َيـَتَجــــدَّ

ُئُكــــم   أَبــــا   َسلَمــــاَن  ِفـــي ِجئَنــــا  ُنَهـنِـّ
ُد َعــــاِء   ُنــــَردِّ ِللـدُّ َيـــاِم   َو   الصِّ َشْهــــِر 

َيـْحَفـَظُكــــْم   َلـَنــــا   َ اِلَّ َلَنـْدُعــــو   ــــا   إَنّ
الُمـَتَفــــرُِّد الَقــــاِدُر  الَعـِزْيــــُز   َو   ُهــــَو  

ْنَت  أََفَضـــُل  َمــــا َتَمــــنَّى  َشْعبـُُكــــْم َفــــَأَ
ــــُد َحـَمــــٌد  َبـَفْضــــِل  اِل   أَْنــــَت   ُمـَؤَيّ

ـــْد ـــاَن  َقـ ـــا  َسلَمـ ــَـَيا  أََبـ ـــُك  فـ ـــَم  الَمِلي َنـْعـ
آَثـــرَت  َشْعــــَبَك  َو الَخـَائــــُق  َتْشَهــــُد

َحـَمــــٌد   َمَكاِرُمُكــــم   َعـَلْيَنــــا   ِكــــْثَرٌة
ُد  َمـــا َذا َو َقــــْد َكــــُثَرْت  ُتــــَرى  َسُأَعــــِدّ

ــِرد ــْن  ُيــ ــَذلَك  َمـ ــُثَرْت ِلــ ــم َكــ أفَضاُلـُكــ
 ِتْعــــداَدها   فـــي  َسْعــــِيِه  ال   ُيْحـَســــُد

َفَعَطاؤُكـــْم َحـَمــــٌد  َلـَيْصُعــــُب  َوْصُفـــُه
ال   َيـْنـَفــــُد َعَطــــاؤَك   َزاِخــــٌر  َبْحــــٌر 

ــْم ــي   أوَطاِنِهــ ــفَس  فـ ـ ــوَن  النَـّ َفـالَباِذُلــ
َو الُمؤِثـــروَن علـــى النُّفـُـــوِس  َلُيْحَمـــُدوا

َفـالــــَبْذُل  ِمْنــــَك َسِجـيَّــــٌة  َحَمــــٌد   َفَكــــْم
ــُدوا ــوُكم َيْحُصـ ــي َبُنــ ــِمْيُنَك َكـ ــْت َيــ َزَرَعـ

و الُجــــوُد  َيْعــــِرُفُكْم  َفـأْنــــَت  َقـِريُنــــُه
َلــــو  َيْســـَأُلوُه   َلـَقــــاَل  أْنــــَت  األْجــــوُد

َمـــا  َجـاَءُكــــْم  ِمـــْن  َساِئــــٍل   َفــــَرَددَتُه
ُيوَصــــُد ال   ُمْشــــَرٌع   َفـَباُبــــَك   َحَمــــٌد  

فـــُح َطبُعــــَك َيـــا  أَبـــا ســـلَماَن  إْذ َو الصَّ
ـــُد ـــَك َجاِح ـــِن َصفِحـ ـــْن ُحْس ـــْم َع ـــْم ُيْثِنُك َلـ

ــــٌل َتَفضُّ َو  َتَساُمــــٌح   الِكــــَراِم   َطـْبــــُع  
ــرُُّد ــِه   َتـَفــ ــلَماَن   ِفـْيــ ــا  َسـ ــْم  أَبــ َو  َلُكــ

َتـَدبُّــــٌر َو  َصــــاِدٌق   َعــــزٌم   َو   َصــــْبٌر  
ـــُد َتَجـلُـّ َتـَمُكــــٌن   َو     َ َتـَيـِقــــٌن   و   َو  

ـــَماَحُة  َطـبُعُكــــم ِحلــــٌم و ُجــــوٌد  و السَّ
ُســــؤَدُد ِعــــزَّك   َزاَن   َكــــِريٌم   ُخــــلٌق  

َداَنـــت  َلــــَك  اأَلْمَجــــاُد  َحــــتَّى  أَنَّـَهــــا
َجـــاَءْت َلُكـــْم َتْرُجــــو الَجـــَواَز َو َتـْنُشــــُد

َحَمـــٌد َوَضعـــَت الَحـــقَّ َنْصـــَب ُعــــُيوِنُكم
َعْنــــُه  أِليِّ  َظــــْرٍف  َحائــــُد أْنــــَت  َمــــا 

ـــاً ـــْم أََبـ ـــوَن  َلُهـ ـــَبَك أْن َتُكـ ـــاّهْدَت َشْعـ َعـ
ــُد ــا  َحـاِقــ ــاَر  َيوًمــ ــو  َجــ ــُم  َلــ َو  َتَقـِيُهــ

ــْم ــَم  ِلَشْعِبـُكــ ــَش الَكِريــ ــَر الَعيـْـ ــ َو  َتـَوفِّ
ــُد ــَك  أَْرَغــ ــلِّ َعْطِفــ ــي  َظــ ــا ِفـ َو َلَعيُشَنــ

َسَكــــٌن  َو َتْعِلــــْيٌم  َو  ِصَحـــُة  َشْعـِبُكــــم
أْن   ُتوِجــــُدوا َلـُكــــم   أوَلِويَّــــاٌت   ِهـــي  

َو ِبَفْضـــِل  َربِّـــَك َقــــْد َوَفــــيَت  ِبَعْهــــِدُكم
ُد ــدَّ ــُه    ُمَسـ ــَعًى   َتـْبَتـِغْيــ ــي  ُكلِّ  َمسـ فـ

فـــي  ُكــــلِّ  ِحــــيٍن أنـــَت  فـــي  ُوْجَداِنَنــــا
َعــــْن َقــــلِب ُكــــلِّ  ُمَواِطــــٍن  ال  َتـْبُعــــُد

ْعــــِب الــــَوِفيِّ  َكـراَمــــًة أَيَقْظـــَت فـــي الَشّ
َفُهــــُم ِبُكــــْم أعلـــى الَمــــَراِتِب  َيْصَعــــُدوا

َمْعــــَنًى   ِللَحَيـــــاِة   ِبـِعــــزٍَّة أْعـَطــــْيَت  
ـــُد ـــَفى ُيْقَصـ ـــَريُن  َمْلـ ـــَك الَبْحـ ـــَدْت ِبـ َفَغـ

آِمَنـــاً صرحـــاً  الُخـْلــــِد   أَرَض  َجَعْلــــَت  َو 
ـــُد ُكــــلٌّ     ِبُمْعـَتـَقــــٍد    َيــــَرى   َيـَتَعـبَـّ

ُحـِريَّــــُة  اأَلْدَيــــاِن   أَْنــــَت   َكـَفـْلـَتَهــــا
َعـْنَهــــا   ُيْبَعــــُد أَو ِديــــُن   َمـْذَهــــٌب   ال 

الــــرَِّشيِد   َمـَباِدئــــا ِللُحـْكــــِم   أرَســـيَت  
ـــُد َفـَغــــَدْت  ِمَثــــاالً  ُيْحتـَــــَذى  َو  يـَقـلَـّ

َسِفــــْيَنًة َيـُقــــوُد   ُربَّـاَنــــاً   اْخــــَترَت   َو  
ـــا  ُهــــَو  أَْحَمــــُد ــٍة  َتْســـَعى  ِلَمـ ِلُحُكـوَمــ

ــــاً َخــــيُر َمــــْن َســـْلَماَن َنْجَلـــَك َو ْهــــَو َحقَّ
ُيْرَجـــى  َلــــُه  أََمــــُر الُحُكـوَمــــِة  ُيْعَهــــُد

ــٍة ــَت  ِبِحـْنَكــ ــَت ُصْغــ ــِريٌد  أْنــ ــٌج  َفــ َنْهــ
ــيُِّد ــ ــَت   السَّ ــم   َفـأْنــ ــْن  َذا  ُيـَناِفُسُكــ  َمــ

ــم ــلُّ   ِبَفـيِئُكــ ــٌن   َنْسَتِظــ ــَت ُحْصـ َو أَلْنــ
ــــُد ـــَداِئِد   باســـمكم    َنـَتـَوحَّ ِعْنــــَد  الشَّ

َهـاِجــــٌس َعَراَنــــا   أْو  َخــــوٌف   اَلَح   َمـــا 
ُد إالَّ  ِبَعـْزِمــــَك   َقــــْد  َغـــــَدوَت   ُتـَبــــدِّ

َمــــرْت َعــــلى  الَبْحــــَريِن  أَيَّــــاٌم  َبــــَدْت
ـــُد ِفـْيَهــــا   الُغـُيــــوُم   ِبـُأْفـِقـَنــــا    َتـَتـَلبَـّ

ــٌة ــا  َرْهـَبــ ــِد  اْعـَتـرْتَنــ ــاِء َقــ ــَن الَوَبــ َفِمــ
ــــُد َتـَرصُّ َو   َتَخــــوٌُّف   الَجِمــــيَع   َســــاَد  

َو  َقــــِد انْبــــريَت َلـَهــــا  ِبُكــــلِّ  َجــــَداَرٍة
ُتـَؤِكــــدُّ الـنََّجــــاَة   َو  ـَاَمــــَة   السَّ َلــــَنا   َو 

ــا ــَداَق  َمــ ــْم  ِمْصـ ــْت  أَْفَعاُلُكــ ــْد أََتـ َو  َلَقــ
ُد ُقـْلـُتــــُم  َو  ُرْحـُتــــْم   ِللـِعــــاِج  ُتَحــــدِّ

ــِد اْنـَقـَشــــَع  الَغـَمــــاُم  َو َساَدَنــــا ولـــَذا قـَـ
ُد َجــــوُّ  اأَلَمــــاِن  َفــــا   َوَبــــاُء    ُيَهـــــدِّ

ُكــــم َيـــا  أيََّهــــا الَمــــِلُك   الَعِظـْيــــُم   ُنِجلُـّ
َعْهــــَد الـــَوالِء  َلُكـــْم  َنُصـــوُغ  َو نْعـِقــــُد

إن َلــــْم  َيُكــــْن َحمـَـــٌد  َفَمــــْن  ذا َغــــيُرُه
ــــُد ُنـَمـجِّ لَفـْضِلــــِه   و   َعــــليِه   ُنـْثــــني 

 قصيدة ألقاها عبداهلل أحمد منصور آل رضي، أمام

جاللة الملك
 بهذه المناسبة، ألقاها نيابة عنه علي منصور نصر آل شهاب:

“َشرٌف َعِظيٌم أْن َنـُزوَر َمليَكَنا”

الكريـــم،  رمضـــان  شـــهر  بمناســـبة  تهنئتهـــم 
مجدديـــن لجاللتكم البيعة والوالء والطاعة، 
ومســـتذكرين نهـــج جاللتكـــم فـــي االنفتـــاح 
والتواصل مع أبناء شـــعبكم الوفي، ضارعين 
إلى هللا العلي القدير أن يعيد هذه المناســـبة 
الصحـــة  بوافـــر  جاللتكـــم  علـــى  الكريمـــة 
والعافية، وعلى مملكة البحرين بدوام العزة 

واالزدهار في ظل عهدكم الميمون.
 سيدي، حضرة صاحب الجاللة إن هذا اللقاء 
الســـنوي، محل فخر واعتزاز وأعظم شـــرف، 
ألهالي المحافظة الشـــمالية، حيث يأتي في 
إطـــار النهج الحكيم لجاللتكـــم بتعزيز األلفة 
والمحبـــة بين أبناء شـــعبكم الوفـــي، ويحمل 
في مضامينه الكثير من المشـــاعر اإلنســـانية 
النبيلـــة. وهـــو ما يعد وســـاما علـــى صدورنا، 
جاللتكـــم  علـــى  بالســـالم  نتشـــرف  حيـــث 

واالستماع إلى توجيهاتكم الحكيمة.
البحريـــن  مملكـــة  تشـــهده  مـــا  إن  ســـيدي،   
عمومـــا والمحافظـــة الشـــمالية خصوصا، من 
تطـــور وازدهار ونمـــاء، مـــا كان ليتحقق لوال 
توجيهاتكـــم الســـديدة. فالمحافظة تســـتلهم 
من نهج جاللتكم القويم، األعمال المجتمعية 
واإلنســـانية، ســـيرا علـــى عطـــاء المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، والتي رســـخت 
رؤى وتطلعـــات جاللتكم في العمل التكافلي 
علـــى مدار العـــام. ما يعكس تحضـــر وأصالة 
هـــذا الوطـــن العزيـــز في نشـــر قيـــم التكافل 
االجتماعـــي. ومـــن بيـــن برامـــج المحافظـــة 
في هذا الشـــأن التعـــاون مع أصحاب األيادي 
البيضاء والمخلصين لرعاية األســـر المتعففة 
مـــن خالل “مشـــروع بيوت” وتوزيع الســـالل 
الخيريـــة،  الجمعيـــات  ودعـــم  الرمضانيـــة 
مؤكدين بذلك قيم ومبادئ عمل البر والخير 

التـــي توارثناهـــا جيـــال بعـــد جيل مـــن اآلباء 
واألجداد.

إن  الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  ســـيدي،   
المحافظة الشمالية، ال تدخر جهدا في العمل 

تحت مظلـــة فريق البحريـــن الوطني بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
حفظـــه هللا، ضمـــن رؤيتها “تنمية مســـتدامة 

لحيـــاة أفضل في مجتمع آمن للجميع لتنمية 
الوالء وترســـيخ قيم المواطنة”. ففي قطاع 
العمل، ســـاندت المحافظـــة البرنامج الوطني 
الصحـــي عملـــت  القطـــاع  للتوظيـــف، وفـــي 
علـــى تعزيز الصحة من خـــالل برنامج المدن 
صحيـــة  مدينـــة  عالـــي”  العتمـــاد”  الصحيـــة 
والترويـــج للحملـــة الوطنيـــة للتطعيم، وفي 
القطاع اإلســـكاني، دعمت المحافظة، أولوية 
الحـــاالت  ذوي  مـــن  المواطنيـــن  حصـــول 

اإلنسانية على الخدمات المتاحة.
 سيدي، تفخر المحافظة الشمالية بالمشاركة 
في تنفيـــذ مبادرات الخطـــة الوطنية لتعزيز 
االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم المواطنة 
المناســـبات الوطنيـــة والدينيـــة  مـــن خـــالل 
فـــي  والتوســـع  والصحيـــة،  والرياضيـــة 
تنفيـــذ برامـــج تدريـــب وتأهيـــل المحكومين 
وزارة  تنفذهـــا  والتـــي  البديلـــة،  بالعقوبـــات 
الداخليـــة، وتشـــكل نقلة نوعية في مســـيرة 
بدولـــة  اإلنســـان  حقـــوق  وتعزيـــز  اإلصـــالح 
المؤسســـات والقانون، القائمة على مرتكزات 

التعايش واالنفتاح.
 سيدي، حضرة صاحب الجاللة إن المحافظة 
الشمالية، بمدنها وقراها، بأطيافها وأعراقها، 
تقف صفـــا واحدا بقيادة جاللتكـــم، والتزاما 
بنهجكم القويم الذي جعل من البحرين واحة 

أمن وأمان، ونموذجا للتعايش والتسامح.
أن  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا  نســـأل  ختامـــا، 
يديـــم على جاللتكـــم الصحـــة والعافية، وأن 
يحفظكـــم لمواصلـــة مســـيرة الخيـــر والنماء 
فـــي مملكتنا العزيزة. ودمتـــم جاللتكم ذخرَا 

وسنًدا للبحرين وأهلها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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االطالع على خطة “التربية” إلنشاء 6 مباٍن تعليمية وصيانة 13 مدرسة
تدابير أمنية مسبقة لضمان أمن وسالمة المصلين في العيد... “تنسيقي الجنوبية”:

تـــرأس محافـــظ المحافظـــة الجنوبية 
ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفة، اجتماع المجلس التنسيقي 
الرابع فـــي دورته الثالثـــة للعام 2022، 
عبـــر تقنية االتصـــال المرئـــي، بحضور 
نائـــب المحافـــظ العميـــد عيســـى ثامر 
الدوســـري، وعـــدد مـــن األعضـــاء مـــن 

ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.
وفـــي مســـتهل االجتماع، رحب ســـمو 
المحافـــظ بالحضـــور، مشـــيًدا بالـــدور 
المجلـــس  أعضـــاء  بـــه  يقـــوم  الـــذي 
التنســـيقي في متابعة تنفيذ وتحسين 
لألهالـــي  المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون 
المختصة، تنفيًذا للتوجيهات السديدة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبدعـــم 
مـــن ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
ســـموه  منوًهـــا  آل خليفـــة،  بـــن حمـــد 
حـــرص المحافظة الدؤوب نحو توفير 
جميـــع احتياجات األهالي في مختلف 

المجاالت التنموية.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  وتابـــع 
الجنوبية، اســـتعدادات إدارة األوقاف 
الســـنية، الخاصـــة بتجهيـــزات مصلـــى 
العيد والجوامع والمســـاجد الســـتقبال 
صـــالة العيـــد، من خـــالل االطالع على 
أوضـــاع المصليـــات بمختلـــف مناطـــق 

المحافظة.
رئيـــس  المحافـــظ  كمـــا أوصـــى ســـمو 

المجلـــس التنســـيقي مديريـــة شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبية، التخـــاذ التدابير 
األمنيـــة المســـبقة تعزيـــًزا لـــدور مبـــدأ 
الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي المصليـــات 
وســـالمة  أمـــن  لضمـــان  والجوامـــع، 
المصليـــن، والتعـــاون مـــع الجهات ذات 
العالقة، موصًيا ســـموه، بلدية المنطقة 
الجنوبية لمواصلة الجهود في استمرار 
الحفـــاظ على نظافة األماكن والمرافق 
العامة وزيادة الرقعة الخضراء لتوفير 

بيئة صحية وآمنة لألهالي والمقيمين 
في جميع مناطق المحافظة الجنوبية.

المحافظـــة  تابـــع ســـمو محافـــظ  كمـــا 
قبـــل  مـــن  مرئًيـــا  عرًضـــا  الجنوبيـــة، 
وزارة التربيـــة والتعليـــم حـــول الخطة 
المرافـــق  وصيانـــة  إلنشـــاء  المتبعـــة 
التعليمية المقامة في نطاق المحافظة 
الجنوبيـــة، حيـــث تشـــمل خطـــة وزارة 
التربيـــة والتعليـــم صيانة 13 مدرســـة، 
المســـتقبلية  المشـــاريع  كمـــا ستشـــمل 

مـــدارس  بيـــن  مـــا  6 مشـــاريع  إنشـــاء 
ومبـــاٍن أكاديمية جديدة، وعليه أشـــار 
والتنســـيق  المتابعـــة  بأهميـــة  ســـموه 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن أجل 
توفير المرافق التعليمية، التي تتوافق 
والمعاييـــر  المواصفـــات  احـــدث  مـــع 
التـــي تكفـــل نجـــاح العمليـــة التعليمية 
أن  ســـموه  مبيًنـــا  اإلبـــداع،  وتشـــجيع 
المحافظة الجنوبية تزخر بالمكتسبات 
التعليميـــة النموذجيـــة التـــي تحتضـــن 

مرافق متطورة وتقنيات حديثة.
وفي ســـياق آخـــر، اطلع ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة رئيـــس المجلس 
التنســـيقي، علـــى عـــرض مرئـــي لنتائج 
المشـــترك  الميدانـــي  الفريـــق  زيـــارات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  لـــوازرة 
والمحافظـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الجنوبيـــة، والـــذي تم مـــن خالله رصد 
عـــدد مـــن االحتياجـــات الخدميـــة فـــي 
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إنشـــاء  االحتياجـــات،  شـــملت  حيـــث 
وتطوير مشاريع البنية التحتية ورصف 
اإلنـــارة  وتركيـــب  وصيانتهـــا،  الطـــرق 
بالطرق والمداخـــل، إضافة إلى صيانة 
المرافـــق العامة وتجميل المســـطحات 
الخضراء، مشيًرا سموه بضرورة تنفيذ 
هـــذه المشـــاريع التي تلبـــي احتياجات 
األهالـــي في المجال الخدمي، من أجل 
االرتقاء بالخدمـــات المقدمة والحرص 
على تنفيذها بالجودة العالية بما يعود 

بالنفع للمواطنين والمقيمين.
التنســـيقي  المجلـــس  اســـتعرض  كمـــا 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  جهـــود 
الجـــوالت  أبـــرز  حـــول  والســـياحة، 
التفقديـــة والحمـــالت الميدانيـــة التـــي 
شـــملت عـــدًدا مـــن األســـواق والمرافق 
المحافظـــة  نطـــاق  فـــي  التجاريـــة 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  الجنوبيـــة، 
عدد من الجهات الحكومية، كما بحث 
المجلـــس نتائـــج الحمـــالت والمتابعـــة 

المستمرة خالل شهر رمضان.
مـــن جهتهـــم، عبـــر األعضاء فـــي ختام 
المجلـــس عـــن شـــكرهم وتقديرهم لما 
يوليه رئيس المجلس التنســـيقي سمو 
علـــى  الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
التعـــاون المثمـــر والتنســـيق المشـــترك 
في تحقيق رؤى وتطلعات المواطنين، 
مثمنيـــن التواصـــل المســـتمر لمناقشـــة 
كافـــة االحتياجات الخدميـــة من أجل 
تحقيـــق التقـــدم والنمـــاء فـــي مختلف 

مناطق المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

وكيل “الخارجية”: المجتمع الدولي مطالب بتهدئة األوضاع في القدس
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
للشـــؤون السياســـية الشيخ عبد هللا 
بـــن أحمـــد آل خليفة، امـــس، كالً من 
ســـفير  الدبلوماســـي  الســـلك  عميـــد 
المملكة األردنية الهاشـــمية الشقيقة 
لدى مملكـــة البحرين رامي العدوان، 
وســـفير دولة فلسطين الشقيقة لدى 

المملكة طه عبدالقادر.
وخالل اللقاء، تم استعراض عالقات 
األخوة والتعـــاون التي تجمع مملكة 

الشـــقيقين،  البلديـــن  مـــع  البحريـــن 
وســـبل تطويرها بما يحقق المصالح 
المشـــتركة، إلى جانب بحث القضايا 
اإلقليميـــة والدوليـــة ذات االهتمـــام 

المشترك.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية موقـــف مملكـــة البحرين 
الجانبيـــن  مـــع  وبالتوافـــق  الثابـــت، 
األردني والفلسطيني، بشأن ضرورة 
احترام الوضـــع التاريخي والقانوني 

القـــدس واحتـــرام دور  فـــي  القائـــم 
المملكة األردنية الهاشـــمية الشقيقة 
فـــي إدارة أوقـــاف القدس وشـــؤون 
المســـجد األقصـــى المبـــارك، وضمان 
حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة 

األديـــان، وتحمـــل المجتمـــع الدولـــي 
مســـؤولياته فـــي التهدئـــة، وإيجـــاد 
لتحقيـــق  حقيقـــي  سياســـي  أفـــق 

السالم العادل والشامل على أساس 
مبدأ حـــل الدولتيـــن، وفًقـــا لقرارات 
الشـــرعية الدوليـــة، ومبادرة الســـالم 

العربية، وبما ينشـــد األمن والســـالم 
واالزدهـــار والرخـــاء لـــدول منطقـــة 

الشرق األوسط وشعوبها قاطبة.

المنامة - وزارة الخارجية

احترام دور األردن 
في المسجد 

األقصى... 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صـــّرح وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
ماجـــد النعيمـــي، رئيـــس لجنـــة 
للتربيـــة  الوطنيـــة  البحريـــن 
والعلـــوم والثقافـــة، بـــأن لجنـــة 
اليونســـكو  لجائـــزة  التحكيـــم 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد   -
خليفة الستخدام تكنولوجيات 
المعلومات واالتصال في مجال 
سلســـلة  عقـــدت  قـــد  التعليـــم، 
منظمـــة  مقـــر  فـــي  اجتماعـــات 
اليونســـكو بالعاصمة الفرنســـية 
باريـــس، اســـتعرضت فـــي تلك 
الترشـــيحات  االجتماعـــات 
المقدمة مـــن الدول والمنظمات 
لنيـــل الجائزة فـــي دورتها للعام 
2021م، والتـــي حملـــت عنـــوان 
)استخدام التكنولوجيا لتمكين 
أنظمـــة التعلم الشـــاملة القادرة 
علـــى مواجهة األزمـــات(، حيث 
تـــم اســـتعراض )111( ترشـــيحًا 
قدمتهـــا )58( دولـــة مـــن الـــدول 
األعضـــاء فـــي اليونســـكو، و)8( 
منظمـــات غير حكوميـــة، وذلك 
تمهيـــدًا لرفـــع النتائـــج النهائيـــة 
العامـــة  المديـــرة  العتمـــاد 

للمنظمة.
هـــذا، ومـــن المتوقـــع أن تقيـــم 
اليونســـكو احتفـــاالً فـــي مقرها 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  بباريـــس، 
بمملكـــة  والتعليـــم  التربيـــة 
الجائـــزة  لتســـليم  البحريـــن، 

للـــدول الفائـــزة خالل الســـنتين 
أربـــع  وعددهـــا  الماضيتيـــن 
الفائزتيـــن  وللدولتيـــن  دول، 
فـــي الســـنة الحالية، بعـــد أن تم 
تأجيل االحتفال بسبب ظروف 
الجائحـــة، علمًا أن المشـــروعين 
العـــام  نســـخة  فـــي  الفائزيـــن 
عنـــوان  حملـــت  والتـــي   2019
الذكاء االصطناعي  )اســـتخدام 
لالبتكار في التعليم والتدريس 
والتعّلـــم( هما برنامـــج )لتروس( 
لمهـــارات الكتابة مـــن البرازيل، 
القـــراءة  ُعســـر  فحـــص  وأداة 
)دايتكتيـــف( مـــن إســـبانيا، أمـــا 
المشروعان الفائزان في نسخة 
حملـــت  والتـــي   2020 العـــام 
الـــذكاء  “اســـتخدام  عنـــوان: 
االصطناعي لتعزيز اســـتمرارية 
التعلم وجودتـــه”، فهما مخطط 
)طالـــب جامعي لـــكل قرية( من 
الصين، ومنصة التعلم التعاوني 

“ViLLE” من فنلندا.

لجنة التحكيم لجائزة “اليونسكو - الملك حمد” 
تعقد سلسلة اجتماعات الختيار الفائزين

البحرين تهنئ الملكة إليزابيث
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، إلى ملكة المملكة 
المتحـــدة وإيرلنـــدا الشـــمالية رئيســـة 
الكومنولـــث صاحبـــة الجاللـــة الملكـــة 
بمناســـبة  وذلـــك  الثانيـــة،  اليزابيـــث 
أعـــرب  ذكـــرى عيـــد ميـــالد جاللتهـــا، 
جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عن 
أطيب تهانيهما وتمنياتهما لها بموفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة.

المنامة - بنا

الملكة اليزابيث الثانية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاللة الملك

أهمية عدم التصعيد في القدس واحترام شعائر جميع األديان

تعيين مديَرين في “المواصالت”

سمو ولي العهد رئيس الوزراء في اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل

جـــرى اتصال هاتفـــي بين ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة ورئيس وزراء دولة 
وخـــالل  بينيـــت.  نفتالـــي  إســـرائيل 

االتصـــال هنـــأ ســـموه رئيـــس وزراء 
تـــم  كمـــا  الفصـــح،  بعيـــد  اســـرائيل 
اســـتعراض أوجه التعاون المشـــترك 
بيـــن البلديـــن، ومناقشـــة المواضيـــع 
وأبـــرز  المتبـــادل  االهتمـــام  ذات 

القضايـــا علـــى الســـاحتين اإلقليمية 
والدولية.

 كمـــا تـــم التأكيـــد على أهميـــة تعزيز 
األمـــن  لدعـــم  الهادفـــة  الجهـــود 
واالســـتقرار في المنطقـــة، وفي هذا 

األحـــداث  اســـتعراض  تـــم  الصـــدد 
الشـــريف  القـــدس  فـــي  األخيـــرة 
والتأكيد على أهميـــة عدم التصعيد 
األديـــان  جميـــع  شـــعائر  واحتـــرام 

والحرص على حرية ممارستها.

صـــدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قرار 
رقـــم )25( لســـنة 2022 بتعييـــن مديرين فـــي وزارة 

المواصالت واالتصاالت، جاء فيه:

المادة األولى

ُيعين في وزارة المواصالت واالتصاالت كل من:
-1 عبدهللا حسن إسحاق القاضي

مديرًا إلدارة الحركة الجوية
-2 رؤوف عبدالعزيز عبدالكريم العلوي

مديرًا إلدارة التراخيص الجوية

المادة الثانية

علـــى وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت تنفيـــذ أحكام 
هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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أكـــد عدد من الفعاليات المجتمعية 
أن برنامـــج “كفـــو” عالمـــة مضيئـــة 
فـــي تاريخ تنفيذ الخطـــة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ 

قيم المواطنة “بحريننا”.
وأضافوا في تصريحات صحافية 
أمـــس، أن البرنامـــج أحـــدث قفـــزة 
البرامـــج  مســـتوى  فـــي  كبيـــرة 
تمكـــن  إذ  المصـــورة،  المجتمعيـــة 
خـــالل فتـــرة قصيرة مـــن الوصول 
إلـــى بيـــت كل مواطن كونـــه يكرم 
قصـــص  علـــى  الضـــوء  ويســـلط 
إنسانية جديرة باالهتمام، معربين 
عن شكرهم لوزير الداخلية الفريق 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
رئيـــس لجنة متابعـــة تنفيذ الخطة 
الوطنيـــة لتعزيز االنتمـــاء الوطني 
وترســـيخ قيم المواطنة “بحريننا” 
وحرصـــه  ومتابعتـــه  دعمـــه  علـــى 
المبدعـــة  للمبـــادرات  وتشـــجيعه 

واإليجابية.
االجتمـــاع  علـــم  أســـتاذ  وأكـــدت 
بجامعـــة البحرين أحالم القاســـمي 
يأتـــي  الـــذي  “كفـــو”  برنامـــج  أن 
كإحـــدى مبادرات الخطـــة الوطنية 
الفتـــة  عالمـــة  يعتبـــر  “بحريننـــا”، 
ومضيئة في تاريـــخ تنفيذ الخطة 
الوطنيـــة لتعزيز االنتمـــاء الوطني 
وترســـيخ قيم المواطنة، حيث إن 
حجم المتابعة واإلشادة والتفاعل 
الـــذي حظـــي بـــه البرنامـــج شـــعبيًا 
وعلى مواقع التواصل االجتماعي 
وخارجهـــا  البحريـــن  داخـــل  مـــن 
لهـــو دليـــل علـــى ان البرنامج القى 
اعجاب واستحســـان النـــاس، وانه 
اســـتطاع بنجـــاح أن يقـــدم البعـــد 
الوجدانـــي والقيمـــي لالنتمـــاء إلى 
الوطـــن، معربـــة عن شـــكرها لوزير 
الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ 
الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز االنتماء 
الوطنـــي وترســـيخ قيـــم المواطنة 
“بحريننـــا” علـــى دعمـــه ومتابعتـــه 
للمبـــادرات  وتشـــجيعه  وحرصـــه 

المبدعة واإليجابية.
بـــدوره، قـــال خالـــد البوعينيـــن إن 
برنامـــج “كفو” أحدث قفـــزة كبيرة 
فـــي مســـتوى البرامـــج المجتمعية 
المصـــورة، إذ تمكـــن خـــالل فتـــرة 
قصيرة من الوصـــول إلى بيت كل 
مواطـــن بحرينـــي وحجز مســـاحة 
كبيـــرة مـــن االهتمـــام الجماهيـــري 
كونـــه يكرم ويســـلط الضـــوء على 
قصص إنســـانية جديرة باالهتمام، 
مشـــيدًا باهتمـــام وزيـــر الداخليـــة 
رئيـــس لجنة متابعـــة تنفيذ الخطة 
الوطنيـــة لتعزيز االنتمـــاء الوطني 
وترســـيخ قيم المواطنة “بحريننا” 
بهـــذا البرنامـــج الذي يعتبـــر واحدًا 
الوطنيـــة  الخطـــة  مبـــادرات  مـــن 

“بحريننا”.
التقـــوى  جمعيـــة  رئيـــس  وثّمـــن 
عاليـــًا  البكـــري،  محســـن  الخيريـــة 
متابعة وزير الداخلية لكل ما يعزز 
االنتمـــاء الوطنـــي كرئيـــس لجنـــة 
تنفيـــذ االنتماء الوطني وترســـيخ 
قيم المواطنة وما كانت لتأتي هذه 
اإلشـــادة لو لم يكـــن البرنامج بقدر 
المســـؤولية تجـــاه خدمـــة الوطن، 
فالبرنامـــج اســـم على مســـمى في 
تميـــزه الواضـــح مـــن خـــالل غرس 

القيم والمبادئ الوطنية. 
مـــن جهته، قـــال الكاتب الصحافي 
بجريدة “البـــالد” إبراهيم النهام إن 
اإلشـــادة الكريمـــة لوزيـــر الداخلية 
لبرنامـــج “كفـــو” لتعبر عّمـــا يختلج 
في نفوس المواطنيـــن والمقيمين 
لبـــث  معـــًا، ومنـــذ الوهلـــة األولـــى 

الحلقة األولى من البرنامج.
برنامـــج  أن  إلـــى  النهـــام  وأشـــار   
“كفو” والذي يعتبر إحدى مبادرات 
الخطـــة الوطنيـــة “بحريننـــا” يقدم 
الشـــراكة  فـــي  مســـتفادة  دروســـًا 
ثقافـــة  تعزيـــز  وفـــي  المجتمعيـــة، 
التقديـــر، والقـــدوة معـــًا، والتـــي ال 
تحديـــات،  أو  إعاقـــة،  أي  توقفهـــا 
أو عثـــرات، أو ظروف معيشـــية أو 

إنسانية.
وأشاد الكاتب الصحافي بصحيفة 
بدعـــم  التتـــان  حســـين  “الوطـــن” 
ومتابعـــة وزير الداخلية شـــخصيًا 
لبرنامـــج ) كفـــو( ممـــا كان لـــه األثر 

البالغ لنجاح برنامج “كفو” ووصوله 
للعالمية، مشيرًا إلى أن دعم الوزير 
للبرنامج والذي يقع بكل تأكيد في 
مســـار الخطـــة الوطنيـــة )بحريننا(، 
قـــد أعطـــى البرنامـــج زخمـــًا كبيرًا 
جدًا، وأدى النتشـــاره من خالل كل 
وزارة  قدمتهـــا  التـــي  التســـهيالت 
ظهـــر  حتـــى  للبرنامـــج،  الداخليـــة 

بحلته الوطنية الجميلة.
وقال الصحافي محمد بحر إن من 
أبرز عوامل النجاح لبرنامج “كفو”، 
والذي القـــى تفاعالً واســـعًا محليًا 
وإقليميًا، هو دعم ومتابعة الفريق 
وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة 
لتعزيـــز  الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ 
االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم 
المواطنـــة “بحريننا”، والذي كان له 
األثـــر البالـــغ والدور المحـــوري في 

النجاح المنقطع النظير للبرنامج.
وأضاف يمثل الشهر الكريم فرصة 
لتعزيز أســـمى المفاهيم اإلنســـانية 
المشـــاركة  فـــي  األمثلـــة  وأجمـــل 
الوطنـــي،  واالنتمـــاء  المجتمعيـــة 
الوطنيـــة  الحملـــة  أن  خصوصـــًا 
لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ 
مليئـــة  )بحريننـــا(  المواطنـــة  قيـــم 
بالشـــخصيات الملهمـــة، والتي كان 
لهـــا األثـــر اإليجابـــي علـــى حياتنـــا 

جميعًا.
 وأشـــار رئيـــس جمعيـــة البحريـــن 
عبدالعزيـــز  التطوعـــي  للعمـــل 
الســـندي، إلى أن الدعـــم والمتابعة 
الداخليـــة  وزيـــر  يوليهـــا  التـــي 
“كفـــو” كان  التلفزيونـــي  للبرنامـــج 
لـــه أثـــر بالـــغ فـــي النجـــاح منقطـــع 
النظير وظهوره بالشكل الذي يليق 
بســـمعة ومكانـــة مملكـــة البحريـــن 
وشـــعبها، حيـــث إن متابعـــة وزيـــر 
الداخلية ودوره األساسي في هذا 
النجاح يؤكد أن هذا البرنامج يعزز 
أفـــراد  بيـــن  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
المجتمـــع وأن هذا العمـــل الوطني 
نموذج للشراكة المجتمعية البناءة 
العـــام والخـــاص،  القطاعيـــن  بيـــن 
وأبـــرز عـــدد مـــن القيـــم الوطنيـــة 
التي ترتكز عليهـــا الخطة الوطنية 
“بحريننا” وأبرزها الفخر واالعتزاز 
والمواطنـــة  والتضامـــن  والعطـــاء 

الصالحة. 
 وأعـــرب المشـــرف العـــام لخدمـــة 
أحمـــد  البحريـــن”،  أهـــل  “تواصـــل 
الغريـــب،  عن شـــكره وتقديره لكل 
القائمين على البرنامج التلفزيوني 
البرنامـــج  أن  مؤكـــدًا  “كفـــو”، 
وباعتبـــاره خطوة ناجحة قد حقق 
أهدافه اإلنســـانية النبيلة في دعم 
التواصل بين جميع فئات المجتمع 
وهـــو مـــا نســـعى إلـــى تحقيقه من 
التواصـــل  قنـــوات  فتـــح  خـــالل 
والمؤسســـات  المواطنيـــن  بيـــن 
التعـــاون  لزيـــادة  المجتمعيـــة 
والتواصـــل فـــي كل مـــا فيـــه خيـــر 

وصالـــح مملكتنـــا الغاليـــة وشـــعبها 
الوفي.

إلى ذلك، أشارت تغريد العلوي إلى 
أن البرنامج الرمضاني “كفو” حظي 
باهتمـــام واســـع وتفاعـــل إيجابـــي 
فهو يقدم أبطاالً حقيقيين كّرســـوا 
أنفســـهم لخدمـــة وطنهـــم وأفـــراد 
المجتمـــع، كمـــا أن البرنامج يعكس 
جانبًا وطنيًا وإنســـانيًا واجتماعيًا. 
الضـــوء  يســـلط  البرنامـــج  إن  إذ 
علـــى شـــخصيات وطنية تســـتحق 
التكريم ألن لهم أثـــرًا إيجابيًا على 
حيـــاة العديـــد من األشـــخاص في 

تغيير مسار حياتهم.
 وأشـــادت العلـــوي بجهـــود ودعـــم 
وزير الداخلية وبالتعاون مع وزارة 
شـــؤون اإلعالم مما أثمر عن نجاح 
البرنامج وحقق األهداف الســـامية 
التكافـــل  تعزيـــز  فـــي  المنشـــودة 
واالنتمـــاء للمملكـــة وترســـيخ قيم 
المجتمـــع  أفـــراد  بيـــن  المواطنـــة 

البحريني.
مـــن جانبـــه، قـــال محمـــد بومطيع 
إن برنامـــج االجتماعـــي “كفو” قد 
تفاعلـــت معـــه القلوب والمشـــاعر، 
الوطنيـــة  بالخطـــوة  منوهـــًا 
“بحريننا” وما تحمله من مبادرات 
فـــي  تســـهم  ســـامية  وأهـــداف 
تحقيـــق الخيـــر للجميـــع، مشـــيدًا 
بتوجيهات ودعـــم وزير الداخلية 
والمجتمعيـــة  الوطنيـــة  للبرامـــج 
فـــي مملكـــة البحرين والتـــي كان 
لهـــا أطيـــب األثر في دعـــم مبادئ 
التعاون والعمل المجتمعي وإبراز 
قيم الوفاء والمحبة والتآلف فيما 

بين الجميع.
 ونّوه حسين العويناتي بالبرنامج 
“كفـــو”  البحرينـــي  التلفزيونـــي 
ومـــا يتضمنه مـــن معاٍن إنســـانية 
المجتمـــع  ألبنـــاء  وتقديريـــة 
بدورهـــم  واإلشـــادة  البحرينـــي 
إخوانهـــم  خدمـــة  فـــي  البـــارز 
شـــكره  عـــن  معربـــًا  المواطنيـــن، 
وتقديـــره لوزيـــر الداخليـــة رئيس 
لجنـــة “بحريننـــا” لتســـخير جميـــع 
إلنجـــاح  والقـــدرات  اإلمكانيـــات 
جـــذب  الـــذي  البرنامـــج  أهـــداف 
داخـــل  مـــن  المشـــاهدين  انتبـــاه 

وخارج مملكة البحرين.
 وأشـــاد األســـتاذ إبراهيـــم الدوي 
الوطنيـــة  الخطـــة  بمخرجـــات 
لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
قيـــم المواطنـــة )بحريننـــا(، والتي 
أثمـــرت عن النجـــاح الكبيـــر الذي 
التلفزيونيـــة  البرامـــج  حققتـــه 
واإلذاعيـــة في ترســـيخ كل ما هو 
جميـــل في تراثنـــا البحريني ومن 
بينها برنامج )كفو( الذي عكس ما 
يزخـــر به مجتمعنـــا البحريني من 

مبادئ إنسانية ووطنية.
إعجـــاب  “إن  الـــدوي  وأضـــاف 
المشـــاهدين فـــي البحريـــن ودولنا 
الخليجية والعربية ببرنامج )كفو( 
ومـــا حظي به من إشـــادات رفيعة 
المســـتوى يؤكد بجـــالء أن مملكة 
البحريـــن فـــي ظـــل قيـــادة عاهـــل 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وبســـند من 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، غنية 
بقيمهـــا العربيـــة واألصيلـــة النابعة 
مـــن ديننـــا الحنيف، كما هـــي غنية 
بطيبـــة شـــعبها، ونفوســـهم األبيـــة 

التي تحب الخير للجميع”.
)دكتـــورة  المزعـــل  شـــرف  وقالـــت 

برنامـــج  إن  الحديـــث(  التاريـــخ 
)كفـــو( البحرينـــي أخـــذ مكانته في 
وجدان الشـــعب البحريني وشعب 
الخليـــج العربـــي؛ بمـــا أظهـــره مـــن 
ألعمـــال  وتقييـــم  وتقديـــر  أصالـــة 
خيريـــة وتطوعيـــة وإنســـانية؛ قام 

بها وبشـــكل فردي )أبناء البحرين( 
العظمـــاء بحـــق وبجـــدارة وبمعنى 
عميـــق لإلنســـانية وإلعمـــار األرض 
الشـــعب  دائمـــًا  وهكـــذا  بالخيـــر، 
البحريني يبهر من حوله بما يحمله 

من قيم عالية.

“كفو” عالمة مضيئة بتاريخ تنفيذ الخطة الوطنية “بحريننا”
دعم وزير الداخلية ساهم بنجاح البرنامج الذي انتجته “اإلعالم”... فعاليات مجتمعية:

وزير الداخلية

محررالشؤون المحلية

خالد البوعينين

شرف المزعل

حسين التتان

احمد الغريب

إبراهيم النهام

ابراهيم الدوي

تغريد العلوي

عبدالعزيز السندي

حسين العويناتي

محمد بحر

محسن البكري

محمد بومطيع



المنامة - وزارة الداخلية

أعرب وكيل وزارة الداخلية لشـــؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ، عن 
خالـــص التقديـــر واالعتـــزاز بتكريـــم 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، شـــؤون الجنسية 
والجوازات واإلقامـــة، ضمن الجهات 
جائـــزة  علـــى  الحاصلـــة  الحكوميـــة 
التميـــز، تقديـــرًا لجهودهـــا المتميـــزة 
فـــي التواصل والتفاعل مـــع العمالء، 
فـــي إطار النظام الوطني للمقترحات 

والشكاوى “تواصل”.
وأوضح أن هذا اإلنجاز المهم، والذي 
يأتي بفضل توجيهات ومتابعة وزير 
الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، يعكـــس مـــا 
تـــم تحقيقـــه خالل هـــذه الفتـــرة من 

مســـتوى متقدم في التواصل الفعال 
للشـــكاوى  الســـريعة  واالســـتجابة 
والمقترحـــات المقدمـــة عبـــر النظـــام، 
كمـــا يضاف إلـــى اإلنجازات الســـابقة 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون 
واإلقامـــة فـــي مجال خدمـــة العمالء 
يتصـــدر  والـــذي  معهـــم،  والتواصـــل 

قائمة أولوياتها.
اإللكترونـــي  التواصـــل  أن  وأكـــد 
المباشـــر مـــع العمالء، له أثـــر إيجابي 
وفاعليتهـــا  الخدمـــات  جـــودة  علـــى 
وســـرعتها، ويســـاهم كثيـــرًا فـــي رفع 
مـــن  يوفـــره  لمـــا  اإلنتاجيـــة  ســـقف 
اختصـــار للوقـــت والجهد، الفتـــًا إلى 
أن نظام )تواصل( يسهم في االرتقاء 

بالخدمات الحكومية بشكل عام.
وكانت شؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة، قـــد انضمـــت إلـــى النظـــام 
والشـــكاوى  للمقترحـــات  الوطنـــي 
)تواصـــل( فـــي نوفمبـــر 2020، وذلك 
الجمهـــور  مـــع  التواصـــل  لتعزيـــز 
قنـــاة  توفيـــر  عبـــر  والمســـتفيدين، 
إلكترونيـــة للتعامـــل المباشـــر بصورة 
ميســـرة وسريعة، تماشـــيًا مع خطتها 
اإلســـتراتيجية للتحـــول اإللكترونـــي 

لجميع خدماتها.

استجابة سريعة للشكاوى والمقترحات... “الجنسية والجوازات”:

التواصل المباشر مع العمالء يعزز جودة الخدمات

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس الجمـــارك الشـــيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفة القائميـــن على نظام 
تواصـــل بـــإدارة التراخيـــص الجمركيـــة 
وخدمـــة العمـــالء؛ بمناســـبة فوز شـــئون 
الجمـــارك بجائزة التميز في التواصل مع 
العمالء لعام 2021 بعد أن حققت التميز 
فـــي األداء بالنظام الوطنـــي للمقترحات 
والشـــكاوى )تواصـــل( مـــن حيث ســـرعة 
مقترحـــات  مـــع  االســـتجابة  وكفـــاءة 
بلغـــت  بنســـب  المتعامليـــن  وشـــكاوى 
األداء،  قيـــاس  مؤشـــرات  مـــن   %  100
وذلـــك بحضـــور مديـــر إدارة التراخيص 

الجمركية وخدمة العمالء. 
وفـــي بداية اللقاء، نقـــل رئيس الجمارك 
لكافـــة أعضاء الفريـــق، تهاني ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة،  وتهنئـــة وزير الداخليـــة الفريق 

أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
معبـــرًا عـــن خالص شـــكره وتقديره على 
هـــذا اإلنجاز الـــذي تم تحقيقـــه من قبل 
القائمين على النظام بـــإدارة التراخيص 
الجمركيـــة وخدمة العمالء والدور البارز 
لهـــم، خصوصـــًا وأن الفريـــق يتكون من 

كوادر بحرينية شابة. 
هـــذا  أن  إلـــى  الجمـــارك  رئيـــس  وأشـــار 
جديـــدة  إضافـــة  إال  هـــو  مـــا  اإلنجـــاز، 

كان  ومـــا  الداخليـــة  وزارة  إلنجـــازات 
مـــن  الالمحـــدود  الدعـــم  لـــوال  ليتحقـــق 
أن  إلـــى  منوهـــًا  الداخليـــة،  وزيـــر  لـــدن 
ســـتواصل خطواتهـــا  الجمـــارك  شـــؤون 
نحو التطـــور واالرتقاء بالعمل الجمركي 
حســـب خطتهـــا االســـتراتيجية لألعوام 
منســـوبي  كافـــة  بعزيمـــة   2021-2024
شـــوون الجمارك نحو تحقيق المزيد من 

اإلنجازات.

مهنئا القائمين على نظام “تواصل” بجائزة التميز 2021

رئيس الجمارك: إضافة جديدة إلنجازات “الداخلية”
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“دراســات” مـركــز فكــري وبحثــي رائــد فـي المنطقــة

أقـــام مركـــز البحريـــن للدراســـات 
االســـتراتيجية والدولية والطاقة 
 19 الثالثـــاء  مســـاء  “دراســـات”، 
رمضانيـــة  غبقـــة   ،2022 ابريـــل 

تحـــت عنـــوان “التحديـــات تصنع 
هيلتـــون  فنـــدق  فـــي  الفـــرص”، 
جاردن – إن فـــي خليج البحرين، 
بحضـــور عدد من ضيـــوف المركز 

والعاملين فيه.

األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  ووجـــه 
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
خليفـــة، الشـــكر للجهـــات واألفراد 
الذيـــن دعمـــوا وســـاندوا أنشـــطة 
المركز خالل السنتين الماضيتين، 

وإثـــراء دوره الفكـــري والمعرفـــي 
لمواجهة التحديات وتحويلها إلى 
فرص تمثلت في عدة مشروعات 
بحثية، وتنظيـــم فعاليات وإنتاج 

إصدارات نوعية. 

وأشـــار إلـــى أن المركـــز نجـــح في 
ينهـــض  أن  الماضييـــن  العاميـــن 
بدوره كمركز فكـــري وبحثي رائد 
فـــي المنطقـــة، خدمـــة لألهـــداف 
الوطنيـــة التـــي رســـمتها القيـــادة 

الرشيدة لمملكة البحرين. 
وقام بتسليم الدروع تكريما لعدد 
مـــن الشـــخصيات التـــي ســـاهمت 
في دعم وإبراز أنشطة وفعاليات 

وإصدارات المركز.

الرفاع - مركز دراسات

إيداع الزيادة لـ95 ألف متقاعد في حساباتهم بأثر رجعي
تزامًنا مع معاشات شهر أبريل... رئيس “التأمين االجتماعي”:

أعلنـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة 
المرباطـــي،  إيمـــان  االجتماعـــي  للتأميـــن 
أن الهيئـــة قامت أمـــس )األربعـــاء(، بإيداع 
الزيـــادة لجميـــع المتقاعديـــن بأثـــر رجعـــي 
للفترة من يناير 2021 ولغاية أبريل 2022، 
تنفيـــذًا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، خالل جلســـة 
مجلـــس الـــوزراء بمباشـــرة صـــرف الزيادة 
بمعاشـــات المتقاعديـــن بأثـــر رجعـــي للعام 
2021 وحتـــى أبريـــل 2022 وإدخالهـــا فـــي 
حســـاباتهم المصرفيـــة بتاريـــخ 20 أبريـــل 
2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشـــات 
التقاعديـــة، وذلـــك فـــي إطـــار اإلصالحات 
على أنظمـــة التقاعد والتأميـــن االجتماعي 
بمـــا يســـهم فـــي التغلـــب علـــى التحديـــات 
التـــي تواجـــه الصناديـــق التقاعدية ويكفل 
استدامتها حفاظًا على حقوق المتقاعدين 
وزارة  ســـموه  وتكليـــف  والمشـــتركين، 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطني بالتنســـيق مع 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي لمباشـــرة 

التنفيذ.
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  المرباطـــي  ورفعـــت 
والتقديـــر إلـــى ملك البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، لتفضله 
بالمصادقـــة علـــى قانـــون رقـــم )13( لســـنة 
2022 بتعديـــل بعـــض أحـــكام القانون رقم 
)13( لســـنة 1975 بشـــأن تنظيـــم معاشـــات 
ومكافـــآت التقاعد لموظفـــي الحكومة بعد 
إقرار مجلســـي الشورى والنواب وإصداره، 
والمصادقـــة علـــى قانـــون رقـــم )14( لســـنة 
قانـــون  أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل   2022
بالمرســـوم  الصـــادر  االجتماعـــي  التأميـــن 
بقانـــون رقـــم )24( لســـنة 1976 بعـــد إقـــرار 
مجلسي الشـــورى والنواب وإصداره، وإلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا، على ما يوليه ســـموه 
مـــن اهتمـــام بحقـــوق المتقاعديـــن وتعزيز 
اســـتدامة الصناديـــق التقاعديـــة، مشـــيدًة 
بتعاون الســـلطة التشـــريعية مـــع الحكومة 
في مناقشـــة وإقرار اإلصالحات التقاعدية 
المتوافق عليها بمـــا يحقق مصلحة الوطن 

والمواطنين، والتي تكللت بصرف زيادة )3 
%( للمتقاعدين لسنتين بأثٍر رجعي.

وأوضحـــت أن زيـــادة )3 %( شـــملت جميع 
المعاشات التقاعدية والمعاشات المصروفة 
للمســـتحقين عن المتوفين كذلك، بمجموع 
أكثر من )95( ألف متقاعد ومســـتحق، وتم 

إيداعهـــا بأثـــٍر رجعي في حســـاباتهم أمس 
تزامنًا مع معاشـــات أبريل الجاري، على أن 
يستمر صرفها شهريًا ضمن المعاش اعتبارًا 
مـــن مايـــو المقبـــل. الفتـــًة إلـــى أن الزيـــادة 
ســـُتصرف بنســـبة )3 %( عـــن العـــام 2021 
وبما ال يزيد على 30 دينارًا، وبنسبة )3 %( 

عن سنة 2022 وبما ال يزيد على 30 دينارًا؛ 
مؤكـــدًة على مواصلة العمل من أجل تعزيز 
اســـتدامة الصناديق التقاعدية والمحافظة 
علـــى المعاش التقاعدي بمـــا يؤّمن حصول 
المشتركين الحاليين والذين سيحالون إلى 

التقاعد مستقبالً على حقوقهم.

المنامة - بنا

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تســـلمت المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية تبرعًا ماليًا من شركة كريدي 
ر حيـــاة”، وتســـلم التبرع  مكـــس بقيمـــة 24 ألـــف دينار لمشـــروع “فلـــس يغيِّ
األمين العام المســـاعد للمؤسســـة يوســـف اليعقوب، من الرئيـــس التنفيذي 
لشركة كريدي مكس أحمد سيادي. ويأتي هذا التبرع ضمن مساهمة شركة 
ـــر حياة” والـــذي تم ضمـــن اتفاقية  كريـــدي ماكـــس في مشـــروع “فلس يغيِّ
مســـبقة تـــم توقيعهـــا بيـــن المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية وشـــركة 
كريدي مكس و نصت على تبرع كريدي مكس بفلس واحد على كل عملية 

استخدام لبطاقات االئتمان عبر أجهزة نقاط البيع التابعة لكريدي مكس.
وتتســـلم المؤسســـة ســـنويًا تبرعًا ماليًا من شـــركة كريدي ماكس من خالل 
ر حياة”، حيث تنصب هـــذه التبرعات في  توفير مورد  مشـــروع “فلـــس يغيِّ
دائـــم ومســـتمر لدعم أكثر من 6 آالف أســـرة تنضم تحت رعاية المؤسســـة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.

ر حياة” 24 ألف دينار من “كريدي مكس” لـ“فلس يغيِّ

خدمة لألهداف الوطنية المرسومة من الحكومة... عبداهلل بن أحمد:

عبداللطيف السكران

المنامة - وزارة الخارجية

لمملكـــة  العـــام  القنصـــل  نقـــل 
البحريـــن في النجـــف، عبداللطيف 
البـــالد  عاهـــل  تحّيـــات  الســـكران، 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
إلـــى العشـــائر  عيســـى آل خليفـــة، 
العربيـــة العراقيـــة العريقة، وتقدير 
جاللتـــه لمواقفهـــم الداعمـــة ألمـــن 
واســـتقرارها،  البحريـــن  مملكـــة 
مؤكـــدًا حرص المملكـــة على تعزيز 
العالقـــات األخويـــة التاريخية بين 
البلدين والشـــعبين الشقيقين. جاء 
ذلك لدى اســـتقبال وفد من شيوخ 
ووجهاء وأعيان العشـــائر العراقية 
لمملكـــة  العـــام  للقنصـــل  العربيـــة 

البحريـــن في النجـــف، معربين عن 
تمنياتهـــم لـــه بالتوفيق فـــي مهامه 
القنصلية، ولمملكـــة البحرين دوام 
األمـــن والتقـــدم واالزدهار في ظل 
المسيرة التنموية الشاملة لصاحب 

الجاللة الملك.

قنصلنا في النجف ينقل تحيات 
جاللة الملك للعشائر العراقية



محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

مروة أحمد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

وصيانـــة  مشـــاريع  إدارة  مديـــر  صـــرح 
الطرق بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني ســـيدبدر علوي بأن 
نســـبة اإلنجـــاز فـــي أعمال تطويـــر طرق 
مجمـــع 245 فـــي منطقة عـــراد )المرحلة 
األولـــى(، بلغـــت 75 %، والمـــدرج ضمـــن 
برنامـــج عمـــل الحكومـــة لتطويـــر البنية 
التحتيـــة واالرتقاء بالخدمـــات المقدمة 

للمواطنين والمقيمين. 
 85 بنحـــو  انتهـــت  الـــوزارة  وأضـــاف أن 
% مـــن أعمـــال خطـــوط تصريـــف ميـــاه 
األمطـــار، فـــي حين تم إنجـــاز 60 % من 
أعمال الطرق، كما تم االنتهاء من شـــارع 
رقم 45، ويجرى العمل حاليًا على رصف 
الطرقات الداخلية وإنشاء شبكة للطرق 
الـــوزارة  تعمـــل  حيـــث   ،4511 بطريـــق 
علـــى تطوير شـــبكة الطرق فـــي مختلف 
ألهـــداف  تحقيقـــًا  المملكـــة  محافظـــات 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 وتلبية 

والمقيميـــن  المواطنيـــن  الحتياجـــات 
لضمان انســـيابية الحركة المرورية ورفع 
مستوى السالمة المرورية على الطريق.

وذكـــر علـــوي أن أعمـــال مشـــروع تطوير 
الطـــرق بمجمـــع 245 فـــي عـــراد والـــذي 
يخـــدم نحـــو 120 منـــزالً وعقارًا تشـــتمل 
على األعمال المدنية واإلسفلتية الالزمة 
لرصف وإعادة رصـــف الطرق والممرات، 
وإنشـــاء شـــبكة لتصريف ميـــاه األمطار، 
وإنشـــاء األرصفة، كما يشمل العمل على 
مواقف للسيارات وكذلك تركيب وسائل 
الســـالمة والعالمات المرورية، باإلضافة 
إلى إنشـــاء قنوات أرضية وحماية ونقل 
أعمـــال  مـــع  تتعـــارض  التـــي  الخدمـــات 

المشروع. 
للمقـــاوالت  الجهرمـــي  شـــركة  أن  يذكـــر 
تقـــوم بأعمـــال التنفيـــذ بعد ترســـتيه من 
المناقصـــات والمزايـــدات  قبـــل مجلـــس 

بتكلفة بلغت 714,999 دينار.

75% اإلنجاز بتطوير طرق مجمع 245 في عراد
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روســـيا  فـــي  البحريـــن  ســـفارة  أعلنـــت 
للطلبـــة الموجودين في موســـكو وبقية 
المدن الروســـية للدراســـية عن استعداد 
األمـــور  أوليـــاء  مبالـــغ  لنقـــل  الســـفارة 
بواسطة الحقيبة الدبلوماسية. وأفادت 
وجهتهـــا  نصيـــة  رســـالة  فـــي  الســـفارة 
إلـــى أولياء األمـــر والطلبة أنـــه على من 
يريد االســـتفادة من هـــذه الخدمة عليه 
التواصل مـــع وزارة الخارجية، والوزارة 
للطلبـــة  نقـــًدا  األمـــوال  بنقـــل  ســـتقوم 
بالـــدوالر األميركي. وجاء نص الرســـالة 

اإللكترونية التي بعثتها السفارة ألولياء 
األمـــور كالتالي: تود الســـفارة ان تحيط 
الطلبـــة والطالبات عن اســـتعدادها لنقل 
مبالـــغ من أوليـــاء أمورهم مـــن البحرين 
اليهم في موسكو نقدًا بالدوالر األميركي 
بواســـطة الحقيبة الدبلوماسية. وعليه، 
للراغبين في االستفادة من هذه الخدمة 
تســـليم المبلـــغ بالـــدوالر األمريكـــي إلـــى 
وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن )إدارة 
أو  الشـــعالن  لســـلمان  الماليـــة(  المـــوارد 

عبدهللا فؤاد.

نقل أموال الطلبة لموسكو عبر 
“الحقيبة الدبلوماسية”

تقـــّدم 5 نـــواب باقتـــراح برغبـــة بصفـــة 
البحـــارة  تعويـــض  بشـــأن  االســـتعجال 
الذيـــن لـــم يتـــم تعويضهـــم مـــن ضمـــن 
المتضرريـــن جـــراء توقيفهم فـــي دولة 
خالـــد  مـــن  كالًّ  المقتـــرح  وقـــدم  قطـــر، 
وعلـــي  العباســـي،  ومحمـــد  بوعنـــق، 
إســـحاقي، باإلضافـــة إلى عمار حســـين 

ومحمد بوحمود.
وتضمـــن موضـــوع االقتـــراح برغبة بأن 
تقوم الحكومة الموقرة بصفة مستعجلة 
مـــن خـــالل الجهـــات المعنيـــة بتعويض 
البحـــارة ممن لم يتم تعويضهم من قبل 
الحكومة لجبر األضرار التي لحقت بهم 

جّراء توقيفهم في دولة قطر.
وحـــول مبـــررات االقتـــراح، فقد تحدث 
االقتـــراح  هـــذا  عـــن  الخمســـة  النـــواب 
والـــذي يعـــد تأسيًســـا علـــى التوجيهات 
الملكية الســـامية التي صـــدرت في هذا 

الشـــأن، والتي تصبو إلـــى قيام الجهات 
بتعويـــض  البحريـــن  بمملكـــة  المعنيـــة 
المتضرريـــن  البحرينييـــن  البحـــارة 
جـــّراء اإلجـــراءات المتخـــذة مـــن قبـــل 
دولـــة قطـــر، حيـــث جـــاءت التوجيهات 
الملكية الســـامية بشـــكل شمولي بحيث 
تشـــمل كاّفـــة البحـــارة المتضرريـــن من 
هـــذه اإلجراءات ترســـيًخا لمبـــدأ العدل 
والمســـاواة، وعليـــه، أشـــار النـــواب إلى 
تعويـــض الـــكل لثبوت تعويـــض البعض 

وعدم تعويض اآلخر.
أما بالنســـبة ألســـباب المقتـــرح فقد بّين 
النـــواب حاجـــة البحـــارة إلـــى التعويض 
الـــذي تم اإلشـــارة لـــه، كونهم فـــي أمّس 
الحاجـــة لجبر األضـــرار التي لحقت بهم 
ما أمكـــن ذلك، كما أن قـــرب حلول عيد 

الفطر المبارك يؤكد صفة االستعجال.

تعويض بحارة لم يعّوضوا مع متضرري قطر

طلبت الوظيفة لتقع فريسة الحمل والزواج “الوهمي”
مـــن  الصبـــاغ  ابتســـام  المحاميـــة  حـــذرت 
اســـتخدام منصـــات التواصـــل االجتماعـــي 
لنشـــر الحاالت اإلنســـانية وطلب المساعدة 
بالقنـــوات  االســـتعانة  دون  خاللهـــا  مـــن 
الرســـمية المخصصة لذلـــك وباألخص فئة 
اإلنـــاث والشـــابات الالتـــي يتطرقـــّن لهـــذه 
المنصـــات بحًثا عن أي نوع من المســـاعدة 
ســـواًء فـــي البحـــث عـــن وظيفـــة أو حـــول 

المساعدات المادية.

وأشـــارت الصباغ إلى أحـــد الحاالت والتي 
كانت عبارة عن قضية لفتاة وضعت تعليق 
في أحـــد المنصات حـــول حاجتها لوظيفة 
مقابلتهـــا  وطلـــب  الشـــباب  أحـــد  ودخـــل 
موهمـــًا إياهـــا بعـــروض وظيفيـــة باإلضافة 
إلى اســـتخدام العواطف، وانتهى بها األمر 
بتكويـــن عالقة مـــع الفتـــاة وتزوجها بدون 
إثبات رسمي وحصل حمل من هذا الزواج، 
إلـــى أن أمرهـــا زوجهـــا بإجهـــاض الجنيـــن 

والتخلـــص منه باإلضافة إلى نكران الزواج 
لينتهي هـــذا الرباط المزعـــوم داخل أروقة 

المحاكم والقضايا.
هـــذه  بخطـــورة  المحاميـــة  وأوضحـــت 
المنصـــات فـــي حال تـــم اســـتغالل حاجات 
النـــاس وباألخـــص فئـــة الشـــابات واألصغر 
سّنًا، بسبب تّوجه العديد الستغالل حاجات 
مصالحهـــم  لتحقيـــق  وضعفهـــم  النـــاس 

الشخصية المضرة بهم وبمستقبلهم. ابتسام الصباغ

1.1 مليون دينار لتطوير شارع الشيخ حمد بالمحرق
إنجاز 80 % من المخططات التفصيلية... خلف:

والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أفـــاد 
العمرانـــي عصـــام خلـــف فـــي رده على توصيـــة لمجلس 
الشـــيخ  بشـــأن طلـــب تطويـــر شـــارع  البلـــدي  المحـــرق 
حمـــد، بأنـــه تم االنتهاء مـــن إعداد 80 % مـــن التصاميم 
التفصيلية لمشروع تطوير شارع الشيخ حمد في سوق 

المحرق.
وأضاف أن أعمال تصاميم المشـــروع تتم بالتنســـيق مع 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار، وعليه، فقد جرى التنسيق 
الســـتالم المقترح المبدئي لمشـــروع تطوير الشـــارع من 
الهيئـــة، كمـــا تم البـــدء في إعـــداد التصاميـــم التفصيلية 

للمشروع من قبل المختصين في شؤون األشغال.
وأوضح أن أعمال المشـــروع تشـــتمل على إعادة إنشـــاء 
شارع الشيخ حمد بطول 620 متًرا بدًءا من تقاطعه مع 
شـــارع رقم 10 باتجاه الشمال الغربي، وانتهاء بتقاطعه 
مع شـــارع الشيخ عيسى باتجاه الشمال الشرقي، مشيرا 
إلى أن أعمال التطوير تشمل أيًضا توفير أرصفة المشاة 
وأعمال التشـــجير وتوفير مواقف للســـيارات، باإلضافة 
إلى إنشـــاء شـــبكة لتصريف مياه األمطار ووضع قنوات 

الخدمـــات،  قبـــل  مـــن  مســـتقبالً  الســـتخدامها  أرضيـــة 
وتحســـين مســـتوى اإلنارة وتوفيـــر العالمـــات المرورية 

واللوحات اإلرشادية الالزمة.
وأردف أنـــه تـــم اســـتالم التصاميـــم التفصيليـــة ألعمـــال 
التشجير من هيئة البحرين للثقافة واآلثار، حيث ُحولت 
إلى بلدية المحرق وجاٍر التنســـيق من قبل المعنيين في 

قطاع الطرق مع المعنيين من قسم المنتزهات والحدائق 
فـــي بلديـــة المحرق إلعـــداد مقتـــرح الـــري والتوصيالت 

الالزمة للمشروع.
وتجدر اإلشارة إلى أن الكلفة التقديرية لمشروع تطوير 
شارع الشيخ حمد بلغت حوالي مليون و141 ألًفا و370 

ديناًرا.

رسم تخيلي مشروع تطوير شارع الشيخ حمد

أضرار مناخية تهدد معابد باربار ومدافن عالي
المحاري: المواقع األثرية عرضة للتأثر باألمطار والحرارة

شـــهد المركـــز اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث 
اإلثنيـــن  األول  أمـــس  يـــوم  العالمـــي 
حلقة نقاشـــية بعنـــوان “التـــراث والتغير 
المناخـــي” حيـــث نظمهـــا كل مـــن المركز 
وهيئة البحرين للثقافة واآلثار بالتعاون 
واألحجـــار  للؤلـــؤ  البحريـــن  معهـــد  مـــع 
الكريمـــة “دانـــات”، بمشـــاركة مدير اآلثار 
والمتاحف بهيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ســـلمان المحـــاري، ومديـــرة البحوث في 
معهـــد البحرين للؤلؤ واألحجـــار الكريمة 
)دانـــات( ريم المعـــال، ومستشـــارة مجال 
الحفـــاظ علـــى التـــراث المبني فـــي هيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار لوســـيا جوميز، 
ومستشـــارة حفـــظ التـــراث األثـــري فـــي 
هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثـــار ميالني 
المديـــر  الجلســـة  أدار  فيمـــا  مونزنـــر، 
المساعد بالمركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمـــي الشـــيخ إبراهيـــم بـــن حمـــود آل 

خليفة.
وأشـــارت مونزنـــر إلى أن تغيـــر المناخ له 
تأثيـــر بارز على هذه المواقع، حيث يؤثر 
بدرجة كبيـــرة على مالمحهـــا التاريخية 
األصليـــة وبالتالـــي علـــى قيمتهـــا كتراث 

عالمي.
أمـــا المعـــال، فتناولـــت التأثيـــر المناخـــي 
وعالقته بمواطن المحار الذي ينتج أهم 
أنـــواع اللؤلؤ الطبيعي فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، إذ أشـــارت إلـــى أن 
هذه الدول تعد نافذة لدراســـة مســـتقبل 
المرونة المناخية، حيث يقصدها العلماء 
لدراســـة كيفيـــة مقاومـــة نظامهـــا البيئي 
لدرجـــات الحـــرارة العاليـــة إلـــى جانـــب 
االطـــالع على التدابيـــر المتخذة لحماية 

المحار من التأثيرات المناخية.
مـــن جانـــب آخـــر تنـــاول المحـــاري تأثير 

ارتفاع مستوى سطح البحر على المواقع 
األثرية في البحرين، حيث أشـــار إلى أن 
العديد مـــن المواقع األثريـــة في المملكة 
عرضـــة للتأثر بالتغيـــر المناخي خصوصا 
خالل موســـم األمطار الغزيرة التي تترك 
آثارهـــا إلى الجدران والهياكل، مســـتعينا 
علـــى ذلـــك بعـــرض مجموعة مـــن الصور 
فـــي  الحاصلـــة  لألضـــرار  التوضيحيـــة 
معابد باربار ومدافن عالي، وموضحا أن 
درجات الحـــرارة المرتفعة فـــي البحرين 
تساهم في زيادة معدل تلف بقايا المواد 

والهياكل.

وعن نوعية التأثيـــرات التي تتعرض لها 
مواقع التراث في منطقة الخليج العربية 
من حيث تطابقها مع ما تتعرض له دول 
أخرى من ظروف مشـــابهة، قالت لوســـيا 
جوميـــز مستشـــارة مجال الحفـــاظ على 
التراث المبني في هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار ومديرة المشروعات في المنظمة 
غير الحكومية DIADRASIS، إنه ونظرا 
للحركة التجارية في القرن التاســـع عشر 
تم جلـــب مواد البيئـــة المبنية من أجزاء 
أخـــرى مـــن العالم مثـــل الهنـــد وإفريقيا، 
حيـــث تم بناء المباني من خالل المعرفة 
التقليديـــة للمنـــاخ وبشـــكل يتناســـب مع 
نمـــط معيشـــة الســـكان المحلييـــن، ولقد 
تغيـــر ذلـــك كثيـــرا بعـــد إدخـــال وســـائل 
التبريد من المراوح الكهربائية ومكيفات 
الهـــواء الحقـــا مـــا جعـــل االعتمـــاد علـــى 

المعرفة التقليدية يتناقص تدريجيا.
فـــي  المشـــاركون  أجـــاب  الختـــام،  فـــي 
الجلسة النقاشية على أسئلة ومداخالت 
الحضور التي تركزت في معظمها بشـــأن 
وســـائل حفظ مواقع التراث العالمي من 

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

مروة أحمد

الشيخ خالد بن عبداهلل: تسوية كل مشروعات التطوير العقاري المتعثرة
قـــال نائب رئيس مجلـــس الوزراء رئيس 
اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــروعات التنمويـــة 
والبنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن عبد 
الســـؤال  علـــى  رده  فـــي  آل خليفـــة  هللا 
المقـــدم من النائب محمد بوحمود بشـــأن 
المشـــروعات المتعثـــرة التـــي تحـــت نظر 
اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــروعات التنمويـــة 
والبنيـــة التحتية، بأنه ومنـــذ العام 2015 
وحتـــى يومنـــا الحاضـــر، أحـــال مجلـــس 
الوزراء إلى اللجنة الوزارية 14 مشـــروعًا 

للتطويرالعقاري متعثرًا.
وتابع أن اللجنة الوزارية اتخذت قراراتها 
في تلك المشـــروعات كالً على حدة، على 

النحو التالي:
 مشـــروعات الرفـــاع فيـــوز، والنـــد مـــارك 
ســـيتي فيـــو، وفيالمـــار: تـــم إنهـــاء حالة 

المشـــروعات بطـــرق  التعثـــر علـــى هـــذه 
وديـــة، دون إحالتهـــا إلـــى لجنـــة تســـوية 
مشـــروعات التطويـــر العقاريـــة المتعثرة، 
ذات الصفـــة القضائيـــة، وذلـــك من خالل 
اللجنـــة  قبـــل  مـــن  المباشـــرة  المتابعـــة 
الوزارية للمطورين الذين التزموا بتنفيذ 

برنامج االستكمال.
 أما بشأن مشروعات الجفير فيوز، بوابة 
أمـــواج، مارينـــا ويســـت، تـــالل الغـــروب، 
بريز الســـيف، بريز مارينا، دار العز، مارينا 
ريف، العرين هومز، المدينة األنيقة، وان 
ســـنترال: تـــم إحالتهـــا إلى لجنة تســـوية 

مشروعات التطوير العقاري المتعثرة. 
وأوضـــح الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا أن 
اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــروعات التنمويـــة 
والبنيـــة التحتيـــة قـــد أنهت حالـــة التعثر 
 14 بيـــن  مـــن  مشـــروعات  ثالثـــة  عـــن 
إحالتهـــا  دون  وديـــة  بطـــرق  مشـــروعًا 

إلـــى لجنـــة تســـوية مشـــروعات التطوير 
العقارية المتعثرة، في حين قامت بإحالة 
المتبقـــي من تلـــك المشـــروعات وعددها 
11 مشروعًا إلى لجنة تسوية مشروعات 
التطويـــر العقاريـــة المتعثـــرة، األمر الذي 
يعنـــي أن اللجنـــة الوزارية ال يوجد تحت 
نظرهـــا أي مشـــروعات عقاريـــة متعثـــرة، 
وأنهـــا أتمت جميع المهام المســـندة إليها، 
ما لـــم ُيِحْل إليها من مجلـــس الوزراء أي 
مشـــروعات أخرى لدراستها خالل الفترة 

المقبلة.
وبّيـــن أن جميـــع المشـــروعات المدرجـــة 
هي مشـــروعات ينفذهـــا القطاع الخاص، 
مـــن خـــالل شـــركات التطويـــر العقـــاري، 
وليســـت مشـــروعات حكومية، حيث إن 
المرســـوم بقانـــون رقـــم 66 لســـنة 2014 
ُيعنى بمعالجة وتســـوية تعثر مشروعات 
التطويـــر العقـــاري الخاصـــة المبيعة على 

الخريطـــة، مشـــيرًا إلـــى أنـــه “لـــذا عـــّرف 
التطويـــر  مشـــروع  بقانـــون  المرســـوم 
العقاري المتعثر بأنه كل مشـــروع تطوير 
عقاري تم بيع وحداته على الخريطة في 
المملكـــة، واســـتلمت دفعات عنهـــا مقابل 

ذلك، وتعثر أو توقف بما يضر باالقتصاد 
الوطني بالمملكة”.

وأضاف الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا أّن كل 
مشروعات التطوير العقاري المتعثرة قد 
جرى تســـوية تعثرها مـــن خالل األدوات 
واآلليـــات القانونيـــة، ولم يتـــم تقديم أي 
نـــوع مـــن أنـــواع الدعـــم الحكومـــي لتلك 
المشـــروعات، سواء ما تم تسوية تعثرها 
بالفعـــل، أو التي يجري دراســـتها من قبل 
لجنة تسوية مشروعات التطوير العقاري 

المتعثرة، ذات الصفة القضائية.
وأكـــد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــروعات التنمويـــة 
والبنيـــة التحتيـــة أن الحكومـــة الموقـــرة 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، حريصـــة علـــى متابعـــة 
مشـــروعات التطويـــر العقـــاري المتعثرة، 

وذلـــك لحفظ الحقـــوق ومصالـــح األفراد 
وإرجاعهـــا إلـــى أصحابهـــا وحمايتهـــا من 
حالـــة  وإلنهـــاء  والتالعـــب،  االســـتغالل 
التعثـــر عـــن أي مشـــروعات مبيعـــة علـــى 
الخريطـــة، دون أي ضمانـــات قانونيـــة أو 
تنظيميـــة في الفترة التي ســـبقت صدور 
2017 بإصـــدار  27 لســـنة  القانـــون رقـــم 
قانـــون تنظيـــم القطاع العقاري، وإنشـــاء 
مؤسســـة التنظيـــم العقاري، وصـــوالً إلى 
طـــي هـــذه الصفحـــة تمامـــًا، والتأكـــد من 
أن جميـــع مشـــروعات التطويـــر العقـــاري 
متوافقة تمامًا مـــع أحكام القانون، وذلك 
بما يحفـــظ مكانة مملكـــة البحرين كونها 
بيئة آمنة لالســـتثمار العقـــاري منذ عقود 
بفضـــل  اليـــوم  تعـــززت  والتـــي  طويلـــة، 
لتنظيـــم  المتخـــذة  الجـــادة  الخطـــوات 
القطاع وحوكمته وفق أفضل الممارسات 

العالمية المتبعة في هذا المجال.

إبراهيم النهام

رداً على سؤال برلماني

الشيخ خالد بن عبد الله
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قالت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
فـــي ردها علـــى الســـؤال المقدم مـــن النائب سوســـن محمد 
كمال عن اآللية المتبعة في إعطاء التصاريح إلنشاء بنايات 
الشـــقق الســـكنية، وإنشاء بنايات شقق االســـتمالك، إنه يتم 
تقديم طلب الترخيص للعمارات عبر نظام بنايات لألراضي 
الفضـــاء، وإذا كان الترخيـــص للهـــدم وإعادة البنـــاء للمباني 
القائمـــة، يتـــم تقديـــم الطلـــب عبر النظـــام اآللـــي لتراخيص 

البناء. 
وتابعـــت أن الترخيـــص للشـــقق الســـكنية يتم وفقـــًا لقانون 
تنظيـــم المبانـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم 13 لســـنة 

1977 واشـــتراطات البناء الواردة في 
االشـــتراطات التنظيمية للتعمير 

مجلـــس  بقـــرار  الصـــادرة 
الـــوزراء الموقـــر رقـــم )28( 

لسنة 2009.
وأضافت الوزارة أنه فيما 
المتبعـــة  باآلليـــة  يتعلـــق 
الحكومية  الجهـــات  بيـــن 
إعطـــاء  فـــي  المعنيـــة 

التصاريـــح إلنشـــاء بنايات 
فـــإن  االســـتمالك،  شـــقق 

مبنـــى  أي  ترخيـــص 
وفقًا  يتـــم 

للقانـــون رقم 13 لســـنة 1977 والموضح أعاله، مشـــيرة إلى 
أنـــه في حال رغبة المالك أو المطور بيع الوحدات الســـكنية 
فـــي المبنى بنظام بيع الطبقات والشـــقق، فإن اآللية المتبعة 
هـــي أن يتم ذلك من خالل تقديم طلب من المطور العقاري 
إلى مؤسســـة التنظيم العقـــاري والتي بدورهـــا تقوم بإحالة 
الطلـــب للبلديـــات للتأكـــد مـــن خلو البنـــاء مـــن أي مخالفات 
وأن البنـــاء قد تم وفقًا للترخيص الصادر للمشـــروع، وتقوم 
البلديـــة المختصة بمخاطبة مؤسســـة التنظيـــم العقاري، إذا 
كان المبنـــى موافقـــًا أو مخالفًا لالشـــتراطات، وعدم ممانعة 

البلدية من بيع الطبقات والشقق.
وبينـــت أنه في حال عـــدم وجود أية مخالفـــات في المبنى، 
يتـــم الموافقـــة علـــى الطلـــب ويحـــال المشـــروع إلـــى جهـــاز 
المســـح  شـــهادات  إلعـــداد  العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة 
ووثائـــق الملكية، أما في حـــال وجود مخالفات، يطلب من 
صاحـــب الطلب تعديـــل المخالفـــات الموجـــودة بالمبنى 
حسب متطلبات البلدية، وبما يتوافق مع االشتراطات 

التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق مملكة البحرين.
وأفـــادت الوزارة بـــأن عـــدد الموافقات لبيـــع الطبقات 
والشـــقق التـــي تـــم تســـجيلها منـــذ إنشـــاء مؤسســـة 
التنظيم العقاري بلغت نحو 125 موافقة مقسمة على 
المحافظـــات كالتالـــي: محافظـــة العاصمـــة )18 طلبًا(، 
محافظـــة المحـــرق )36 طلبًا(، محافظة الشـــمالية )60 

طلبًا(، الجنوبية )11 طلبًا(. 
وبالنســـبة للشـــق الثانـــي من الســـؤال 
والمتعلـــق بكـــم يبلغ عدد 
تراخيص إنشاء الشقق 
مملكـــة  فـــي  عمومـــًا 
أوضحـــت  البحريـــن، 
بلغـــت  أنهـــا  الـــوزارة 
 2018 العـــام  منـــذ 
وحتـــى الربـــع األول 
مـــن العـــام الجاري 
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طلبـــًا من بينها )576 طلبـــًا( بمحافظة العاصمـــة، )290 طلبًا( 
بمحافظة المحـــرق، )672 طلبًا( بالمحافظة الشـــمالية، )325 

طلبًا( بالمحافظة الجنوبية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات، بينت الوزارة بأنه يسمح بالشقق 
السكنية في تصنيف مناطق السكن الخاص بـ)RB( وتصنيف 
مناطق السكن المتصل )RHB(، والذي تم إيقافه حاليًا لحين 
االنتهـــاء من إعادة دراســـة االشـــتراطات التنظيمية للتعمير 

.)RHA( وتصنيف مناطق السكن المتصل
 ،)RG( وأضافت: أما بشأن تصنيف مناطق السكن الحدائقي
فإنه يسمح فيه بالشقق الحدائقية، وكذلك مناطق العمارات 
)أ،ب،ج،د(  )B3,B4( والعمـــارات االســـتثمارية  3و4 طوابـــق 

)BA, BB, BC, BD(، مناطق العمارات المتصلة.
وتابعت الوزارة فيما يتعلق بمناطق المشـــاريع ذات الطبيعة 
الخاصة، فإنه يعتمد على نوع المشروع والمنطقة المحيطة، 

ومن الممكن السماح فيها بالشقق السكنية.
وذكرت أنه في مناطق المعارض التجارية، يســـمح بالشـــقق 
الســـكنية، وتستخدم لســـكن العاملين في المعرض، ويسمح 
بإقامة ســـكن العمال، وليس بالشقق السكنية التي تستخدم 
لســـكن العوائـــل فـــي المناطـــق اآلتيـــة )مناطـــق الصناعـــات 
الخفيفـــة، ومناطـــق الـــورش وخدمـــات الصيانـــة، والمناطق 

الخدمية(.
وفي الشـــق اآلخر من السؤال والمتعلق بـ: هل يوجد اكتفاء 
حالـــي بعدد هذه البنايـــات أم ال زالت الحاجـــة ملحة للمزيد 
منها، أشـــار رد الوزارة إلى أنـــه روعي في المخطط الهيكلي 

اإلستراتيجي 2030 المعتمد لمملكة البحرين الحاجة 
المناطـــق  وتحديـــد  االســـتعماالت،  هـــذه  لمثـــل 

التـــي يمكـــن إنشـــاء البنايـــات الســـكنية فيهـــا 
بصـــورة عامة، وذلك بناء علـــى االحتياجات 

المســـتقبلية المرتبطة بالنمو السكاني، وبما 
يعزز مبادرات رؤيـــة البحرين االقتصادية 
2030، مبينـــة أنـــه وبنـــاء علـــى معطيـــات 
المخطط اإلســـتراتيجي، فقـــد تم تحديد 
الســـتعماالت  العـــام  اإلطـــار 
األراضـــي التي تتماشـــى 

هـــذه  طبيعـــة  مـــع 
 ، يع ر لمشـــا ا

وبما يلبي 

االحتياجات لغاية 2030.
وبخصوص الخطة المستقبلية لتخصيص األراضي وإعطاء 
النوعين  هــذيــن  تــحــوي  سكنية  مناطق  لبناء  التراخيص 
المخطط  مراجعة  يتم  أنــه  ــوزارة  ــ ال أكـــدت  الــبــنــايــات،  مــن 
والــســيــاســات  الــبــحــريــن،  لمملكة  اإلســتــراتــيــجــي  الهيكلي 
خمس  كل  دوريــة  بصورة  به  المرتبطة  واإلستراتيجيات 
سنوات تقريبًا بهدف مواكبة التغيرات االقتصادية، والتأكد 
يعزز  بما  المستقبلية،  لالحتياجات  المخطط  موائمة  من 
مركز المملكة االقتصادي في المنطقة، ولجذب االستثمارات 
تكليف  المزمع  مــن  حيث  التنمية،  قطاعات  مختلف  فــي 
المخطط  بمراجعة  العالمية،  االستشارية  الشركات  إحــدى 
ــيــــجــــي والـــتـــي  ــ ــتــــرات اإلســ
دراســة  تشمل  ســوف 
استعماالت األراضي 
ــيــة،  ــل ــمــســتــقــب ال
ضمنها  ــن  ومــ
ــق  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
بها  المسموح 
مثل  بــإنــشــاء 
هـــــذا الـــنـــوع 
البنايات  من 

السكنية.

قالـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
في ردها على الســـؤال البرلماني المقدم من النائب باســـم سلمان 
المالكـــي بشـــأن المشـــروعات التشـــغيلية والخدمية التـــي تعتزم 
الوزارة إقامتها بمدينة حمد، إنها بصدد تنفيذ حزمة مشـــروعات 
موضوعـــة ضمن خطتهـــا لتطوير منطقة مدينة حمـــد، ومن بينها 

مشروعات الطرق، ومشروعات الصرف الصحي. 
وفيما يتعلق بمشـــروعات الطرق، أكدت الوزارة أنه سيتم تطوير 
شـــبكة الطرق في مدينة حمد، ومن بينها تطوير الطرق الداخلية 
في ســـوق واقف المجمع 1203، والذي يهدف إلى تنظيم الحركة 
المروريـــة بالمنطقـــة عبـــر تحويـــل طـــرق عـــدة إلى اتجـــاه واحد، 
لتحســـين انســـيابية الحركـــة المروريـــة، وتخفيـــف االزدحامـــات 
المروريـــة فـــي المنطقـــة المحيطـــة، مـــن خـــالل فصـــل الحركـــة 
المروريـــة على طريق الخدمة الموازي لشـــارع ولي العهد شـــمااًل، 
وإنشـــاء مخرج من السوق إلى شارع الشـــيخ حمد شرًقا، إضافة 
إلـــى إعـــادة إنشـــاء الطريـــق 308 وتوفيـــر رصيف أوســـط لفصل 

الحركة المرورية.
وأضافـــت الوزارة: كما يشـــتمل مشـــروع تطوير الطـــرق الداخلية 

في سوق واقف على تنظيم مواقف السيارات، وتوفير أرصفة 
جانبية للمشاة، ووضع قنوات أرضية الستخدامها للخدمات 

مســـتقباًل، وتحســـين مســـتوى اإلنـــارة، وتوفيـــر العالمات 
الســـالمة  لتحقيـــق  اإلرشـــادية،  واللوحـــات  المروريـــة، 

المطلوبـــة علـــى الشـــارع، مبينة أنـــه تم البـــدء بتنفيذ 
المشـــروع في يناير من العـــام الجاري، ومن المؤمل 

االنتهاء منه في الربع الثالث من هذا العام.
الطـــرق  مشـــروعات  مـــن  أن  الـــوزارة  وتابعـــت 
المخطط تنفيذها هو مشروع توسعة شارع ولي 

العهـــد )المرحلة األولى(، والـــذي يمتد من دوار 
بوري إلى شـــارع الشيخ خليفة بن سلمان، إذ 
تم االنتهـــاء من إعداد التصاميـــم التفصيلية 
التطويـــر  أعمـــال  أن  موضحـــة  للمشـــروع، 
بالمشـــروع تشـــتمل على توســـعة الشـــارع إلى 
3 مســـارات فـــي كل اتجـــاه، مـــع تطوير جميع 
التقاطعـــات لرفـــع كفاءتهـــا، وتنظيـــم الحركة 

المروريـــة عليها، وتحقيق انســـيابية المرور بشـــكل آمن، وإنشـــاء 
شـــبكة لتصريـــف مياه األمطـــار، وتوفيـــر أرصفة جانبيه للمشـــاة، 
ووضـــع قنوات أرضية الســـتخدامها للخدمات مســـتقباًل، وأعمال 
اإلنارة، وتوفير العالمات المرورية، واللوحات اإلرشـــادية الالزمة 

لتحقيق السالمة المطلوبة على الشارع.
وبّينت أنه سيتم كذلك العمل على مشروع توسعة شارع الشيخ 

حمد إلى 3 مسارات من دوار 5 إلى دوار 6، مع 
إنشاء شبكة لتصريف مياه األمطار، وتوفير 

قنوات  ووضع  للمشاة،  جانبية  أرصفة 
ــيـــة الســتــخــدامــهــا لــلــخــدمــات  أرضـ

ــال اإلنــــــارة،  ــمــ مــســتــقــبــاًل، وأعــ
المرورية،  العالمات  وتوفير 

ــة  ــاديـ والـــلـــوحـــات اإلرشـ
الالزمة لتحقيق 

السالمة 

المطلوبة بالشارع، مشيرة إلى أنه تم االنتهاء من إعداد 80 % 
أعمال  في  الشروع  للمشروع، وسيتم  التفصيلية  التصاميم  من 
التنفيذ فور االنتهاء منها واستكمال اإلجراءات الالزمة األخرى. 
وذكرت الوزارة أنه من المقرر أيًضا أن يتم إنشاء مدخل ومخرج 
لمحطة الخدمات على شـــارع الشـــيخ حمد بالقرب من )دوار 14( 
بمجمـــع 1210، وذلك فور االنتهاء من إعداد التصميم التفصيلية 
للمشـــروع واســـتكمال اإلجراءات األخوة المطلوبة، حيث 
يهدف هذا المشـــروع لتحقيق انسيابية مرورية آمنة 
من وإلى محطة الخدمات، موضحة أنه ستشـــمل 
أعمـــال التطويـــر األخرى توفيـــر أرصفة جانبية 
للمشـــاة، ووضع قنـــوات أرضية الســـتخدامها 
من قبل الخدمات مســـتقباًل، وأعمال االنارة، 
واللوحـــات  المروريـــة  العالمـــات  وتوفيـــر 
الســـالمة  لتحقيـــق  الالزمـــة  اإلرشـــادية 

المطلوبة على الشارع.
وأفادت بأنه تم االنتهاء من إعداد 95 % من 
إنشاء  لمشروع  التفصيلية  التصاميم 
مدخل على الطريق 805 من شارع 
بالقرب   1208 المجمع  فــي   6
من دوار 6، وتوفير أرصفة 
ووضع  للمشاة،  جانبية 
ــة  ــ ــي قــــــنــــــوات أرضــ
ــا  ــهـ ــدامـ ــخـ ــتـ السـ
ــل  ــ ــب ــ مـــــــــــن ق
الــخــدمــات 
 ، مستقباًل
وأعـــمـــال 

اإلنارة، وتوفير العالمات المرورية واللوحات اإلرشادية الالزمة 
لتحقيق السالمة المطلوبة على الشارع.

كما أوضحت أنه من بين مشروعات الطرق التي تعمل الوزارة 
علـــى تنفيذها هو إنشـــاء موقف ســـيارات فـــي مناطق متعددة 
 ،1211  ،1214  ،1216( بالمجمعـــات  وتحديـــًدا  بمدينـــة حمـــد، 
1210(، والذي يشـــتمل على إنشـــاء مواقف سيارات في مواقع 
مختلفـــة بجميـــع دوائـــر مدينة حمـــد لخدمة قاطنـــي ومرتادي 
المناطـــق، الفتـــة إلى أنه يتم حالًيا العمل على ترســـية عدد من 
المشـــاريع فـــي المجمعـــات رقـــم )1210، 1211، 1214، 1216(، 
كما تم البدء في إنشـــاء عدد من مواقف السيارات في المجمع 
1209 والمجمـــع 1214.  كمـــا تـــم االنتهـــاء مـــن إنشـــاء مواقف 
ســـيارات على طرق أخرى اشـــتملت المجمعات )1203، 1209، 

 .)1216 ،1214 ،1212
وعـــن مشـــروعات الصـــرف الصحي، قالـــت الوزارة إنها تشـــمل 
على مشـــروعات تشـــغيلية ومشـــروعات خدميـــة، وبخصوص 
المشـــروعات التشـــغيلية فتتضمـــن مشـــروع المقاولـــة الزمنية 
لتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي، إلى جانب مشروع 
المقاولـــة الزمنيـــة لتنظيـــف شـــبكتي الصـــرف الصحـــي وميـــاه 
األمطار بواســـطة صهاريـــج الضغط العالـــي، وخدمات تنظيف 
فتحـــات تصريـــف ميـــاه األمطار ومكافحـــة القـــوارض وتوفير 
مضخـــات الديـــزل المتحركة، باإلضافـــة إلى مشـــروع المقاولة 
الزمنية لتوفير صهاريج الشـــفط لشـــبكة الصـــرف الصحي في 

الحاالت الطارئة. 
وبالنســـبة للمشـــروعات الخدميـــة ضمـــن مشـــروعات الصـــرف 
الصحـــي، بينت الوزارة أنه تم توصيل جزء كبير من مجمعات 
مدينـــة حمد بشـــبكة الصرف الصحـــي في الســـنوات الماضية، 
ويشـــمل الجدول المرفـــق بالرد، وضعية المجمعـــات من ناحية 
توافـــر شـــبكات الصـــرف الصحي فيهـــا، إذ بلغت نســـبة تغطية 

شبكة الصرف الصحي وتوصيل المجمعات حوالي 94 %. 
وقالـــت: أمـــا بخصوص نســـبة المجمعـــات غيـــر الموصلة في 
منطقـــة مدينـــة حمـــد فقـــد بلغـــت حوالـــي 6 %، وســـيتم 
توصيل هذه المجمعات ضمن عدد من المشروعات التي 
مـــن المقـــرر تنفيذهـــا كمشـــروعْي إنشـــاء شـــبكة الصرف 

الصحي في مدينة حمد بمجمع 1203، ومجمع 1205.

1863 طلــب ترخيــص إنشــاء شقــق منــذ 2018

استمرار تنفيذ حزمة مشروعات تطويرية بمدينة حمد

من بينها 576 طلًبا في العاصمة و672 بالشمالية.... “األشغال”:

تشمل تطوير طرق سوق واقف وتوسعة شارع ولي العهد... “األشغال”:

سوسن كمال وزير األشغال

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

باسم المالكي



أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

17564404

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  رعد الشمال لخدمات دعم االعمال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  رعد الشمال لخدمات 

دعم االعمال ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   97910   طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1 من:

رعد الشمال لخدمات دعم االعمال ذ.م.م

  RAAD ALSHMAL BUSINESS SUPPORT W.L.L 

الى:

كنوز اصل العالج المميز لمستحضرات التجميل ذ.م.م

  KUNUZ ASAL ALEILAJ ALMUMAYAZ FOR COSMETICS W.L.L 

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

تاريخ   30 - 3 - 2022
  CR2022-45630   إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

المحل  بتحويل  العريض  محمد  عبدالواحد  رياض   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ فهيمه محمد خليل العريض فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 21449 – 5

االسم التجاري : تن لالثاث

التاريخ  19 / 4 / 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2022-58804 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

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 : 01-150764

اسم التاجر : جاسم محمد جاسم محمد ناصر
االسم التجاري الحالي : الطاووس ستريت ارت

االسم التجاري المطلوب : ريبو نكست لدعم االعمال 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

جي تولز تك ذ.م.م  
سجل تجاري رقم

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  جي تولز
مصفيا  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   105521 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  تك 

للشركة FAHIM AZIZ BUBERE اختيارية  وتعيين السادة عنوان المصفي:
FAHIM AZIZ BUBERE

33751080
fahim@jtoolstech.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 82102

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة
منصور العودي للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 82102 بطلب تصفية الشركة

تصفية  اختيارية  وتعيين السادة  حمود يوسف ناجي مقبل  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

حمود يوسف ناجي مقبل  
)39956650(

hm9006@hotmail.com

التاريخ   18-4-2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-60534 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 : سميحه عبدهللا مهدي حسن

االسم التجاري الحالي : مجوهرات زينة العروس
االسم التجاري الجديد : عود اآلسام جاالري للعطور

قيد رقم : 88395 – 2

التاريخ 18 - 4 - 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-60750 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 : سميحه عبدهللا مهدي حسن

االسم التجاري الحالي : الزنات لتصليح الهواتف والساعات
االسم التجاري الجديد : الزنات لتصليح االحذية

قيد رقم : 88395 – 11

التاريخ 2022/04/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2022-61802 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 : فٔواد احمد راشد بورشيد

االسم التجاري الحالي : افٔواد البورشيد للعقارات و التخليص
االسم التجاري الجديد : فٔواد بورشيد للتخليص و األنشطة العقارية فى الممتلكات المملوكة ٔاو المٔوجرة

قيد رقم : 33603-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  الكمي الخليج  ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد /  السيدة سالم احمد عبد هللا المناعي باعتباره المصفي القانوني لشركة  
الكمي الخليج  ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم 72400 طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
 21 رقم   . بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا 

لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
)صالون عزيزة للتجميل ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )143224(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة / عزيزه عبدالرحمن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  للتجميل  عزيزة  )صالون  السادة شركة  نيابة عن  البعودي(  مبارك 
)143224(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيدة )عزيزه عبدالرحمن مبارك البعودي 
المادة 325 من قانون  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  ( مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:عنوان المصفي:
)abdulla@coralland.net(-  39988000 )973 +( - )عزيزه عبدالرحمن مبارك البعودي(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
 شركة أكاديمية ستيب واي للشطرنج ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
أكاديمية  القانوني لشركة  المصفي  باعتباره  السيدة )ارجان كاكادث(   / السيد 
طالبا   ،132851 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  للشطرنج  واي  ستيب 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة ميبكو الخليج للتجاره والمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / عمر نجم 
الدين محمد غنيم نيابة عن السادة شركة ميبكو الخليج للتجاره والمقاوالت ذ.م.م المسجلة 

بموجب القيد رقم 133504، طالبين تغيير اسم الشركة من:
شركة ميبكو الخليج للتجاره والمقاوالت ذ.م.م

MEPCO GULF TRADING & CONTRACTING W.L.L
الى: شركة ميبكو الخليج العقارية ذ.م.م

MEPCO GULF REAL ESTATE W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
أدكس اإلعالمية ش.م.ب)مقفلة( 
سجل تجاري رقم )60781(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة / المهند عبدالرحمن علي صقر العطاوي )مكتب معاوية 
النيل ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية ( نيابة عن السادة 
القيد رقم  شركة أدكس اإلعالمية ش.م.ب )مقفلة( المسجلة بموجب 
السيدة  )اختيارية( وتعيين  الشركة تصفية  )60781(، بطلب تصفية 
أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  )انسيه حمزه حسن شهاب( مصفيا 
سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، 
و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 
خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: 

عنوان المصفي: 
انسيه حمزه حسن شهابي

رقم هاتف المصفي : 39645246 )+ 973(
onsia@addax.co : إيميل المصفي

Reputed Travel Agency require a 

Bahraini Travel Consultant with 10 

Year of experience holding IATA/

UFTAA Diploma.

Send your CV at

Zangariholiday@hotmail.com
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DENZ WORKSHOP CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contact

 36612835  or  D2L_DOLPHIN@YAHOO.COM 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17789788  or  HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

NEW YAMANIAN ARROW AUTOMOTIVE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33449910  or  HUMOODALI7@GMAIL.COM 

NASAIF SHADE AND ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33518153  or  NASAIFM@GMAIL.COM 

NEW YAMANIAN ARROW AUTOMOTIVE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33449910  or  HUMOODALI7@GMAIL.COM 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17591197  or  rasha@gfss.com.bh 

AL KOBRA CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17591197  or  rasha@gfss.com.bh 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ALGHANAH ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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 

Sunset Laundry 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17233306  or  MUDDSER47@GMAIL.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  albarzakhco@outlook.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 

ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

BANAT ALBUDAYA LADIES SALON 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33203553  or  SAJI0101@HOTMAIL.COM 

GARAGE MONACO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17673116  or  AL-ABDULAZIZ@HOTMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

FUL FLOWERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300212  or  ABBAS86Z86@HOTMAIL.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

CASAFORMA WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39451865  or  ALMARAYADE@GMAIL.COM 

DELTA SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 33999840  or  MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

ALNAIZAK TOWERS IMPORT EXPORT AND SALE BUILDING MATERIALS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 66673333  or  ALNAIZK@HOTMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.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 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Sukoon Flowers 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17441880  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

ALSHOLAH RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17877002  or  middleeastaluminium@gmail.com 

RMD KWIKFORM ALMOAYED BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 17382724  or  af202af@hotmail.com 

UNIVERSAL FOR DOORS & WINDOWS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456330  or  RAED@SAMAHIJI.COM 

ALJABRIYA SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39211442  or  SHOWGY61@YAHOO.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SEA WORLD COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  ROSHi.seaworld@gmail.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 66709023  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

TARBOUCHE XPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17500794  or  myra@sevenleisure.net 

SUPER LOGIC CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM 

HAMBURG COOLING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39655542  or  ebrahim.alashar@yahoo.com 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 66709023  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

AL MAYA INTERNATIONAL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533673  or  J.M.A@ZAIN.COM.BH 

ZAHRA ALI AHMED 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR- MADE-TO MEASURE GARMENTS (LADIES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17590998  or  MALBASRI3000@HOTMAIL.COM 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

TWINKLE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39120851  or  TWINKLECONSTRUCTION663@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

AHMED ALHERZ GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39978696  or  aj.herz82@gmail.com 

TWINKLE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39120851  or  TWINKLECONSTRUCTION663@GMAIL.COM 

ALLOWZY CARPENTRY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AHMED4711@HOTMAIL.COM 

IQBAL YOUSAF OWN AND LEASED PROPERTY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33779557  or  MOHAMMADILYAS227@YAHOO.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

Ice city for sweet water and ice 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39860760  or  CRA66851@HOTMAIL.COM 

Govind Construction W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36664302  or  GKSINGH46@YAHOO.COM 

YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

MR.SHINE AUTO CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39738333  or  MRSHINE_BAHRAIN@YAHOO.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

PIK OUT EQUIPMENT HIRING 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39883123  or  F-A3523@HOTMAIL.COM 

YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

PASTA EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

BLACK AND WHITE LAUNDRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  DIRECTOR@MADARISTRADING.COM 

Star Emirates Auto Parts W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17233711  or  STAREMIRATES.BH@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.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 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER(APPARATUS & MACHINERY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MOHAMMED SALEH SABT EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39600244  or  REEMALFAlah333@HOTMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Trans global contracting co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@FANDBCREATIONS.COM 

Bakemate General Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39633301  or  ABDULRAZZAQ@ARGT-BH.COM 

GAWCHIA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454526  or  JAMALSOUDA@GMAIL.COM 

AFRUZA CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39442011  or  MOSHAIMA@HOTMAIL.COM 

AIRPORT GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MOTOR-VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  admin@seastar-groups.com 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 

 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

EXTRO SHINE UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17737307  or  ALIYAQOOB74.BH@GMAIL.COM 

MOHAMED HUSAIN ALI QANBER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17789011  or  MOHD@STALLION-BH.COM 

Ebtihal trading 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17693030  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

AL NESSER CENTRAL AIR CONDITIONS  REPAIRS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34449227  or  ADRAJ1@GMAIL.COM 

WOODPECKER JOINERY 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 

 suitably qualified applicants can contact

 39636261  or  askar9@gmail.com 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AL NASIR CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17714609  or  info@NASIRCONST.COM 

AL BATEEN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36418103  or  LATIFKHANBH@GMAIL.COM 

AL FATHAH CLEANING MATERIALS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  WADYALSAIL@GMAIL.COM 

Ebtihal trading 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17693030  or  Contracting.ebtehal@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 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

G D C Auto Services 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 36606994  or  AHGASSAB@YAHOO.COM 

SHADOW TECH TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456268  or  SHADOWTECHADV@GMAIL.COM 

SOUZA TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17270480  or  KITECOLDSTORE@GMAIL.COM 

Salon MR. BARBER 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN000.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

KINGDOM GAS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36666995  or  NASER3349@LIVE.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 

Al hara al muharraqia contracting 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

CABANA DESIGN PUBLICITY AND ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN000.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AROOS ALREEF BUAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17630511  or  mahmood.alaraibi7979@gmail.com 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33328444  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

ALNEAMAH CARGO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735363  or  NEDAL600@HOTMAIL.COM 

Leaders international contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

BUGDAD PALACE MOBILE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17676340  or  BAHRAINGARAGE@GMAIL.COM 

Leaders international contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(METAL-BENDING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Home town grill & shawarma w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17774645  or  imaad_kk@yahoo.com 

MOON SAND EXCAVATION 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36449982  or  MOONSANDEXC@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM   

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.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 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

DHA CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39659299  or  FUAD3965@HOTMAIL.COM 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

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

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

Manama Packaging Industry W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

Taj alarab cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17772495  or  MAHAHUMOOD@GMAIL.COM 

ZEETA CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 37300672  or  ZESHANZAHID5@GMAIL.COM 

CLEANUP LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39296226  or  ABDULELAHAEL@GMAIL.COM 

ASHBEE  METAL  CLADDING  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BUILDING GLAZIER 

 suitably qualified applicants can contact

 77037999  or  amcbh@ash-bee.com 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

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 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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 

AL THORA COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36300078  or  KAMALRAHMAN704@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

AMBASSADOR BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33358000  or  ALMUSAIFFR99@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

DELTA SEFETY AND SECURITY EQUPMENTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 37777675  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

CREATIVE STITCHES ONLINE SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39853570  or  THASTHAKEERSM@GMAIL.COM 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact

 17584333  or  feras@gbmme.com 

Abo-hatim building contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

HOUSE BOAT RESTERANT 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 16010324  or  MOHAMMED@HOUSEBOATBH.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

BIN HINDI MOTORS Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17408000  or  lmra1@BINHINDI.COM 

AKRON PACK FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY(EXECUTIVE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17810155  or  HITEMY@BLOOMFIELDHOLDING.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Al Mustafa Construction Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33447761  or  SHAUKAT.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Korea auto cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17875999  or  ZAHRA86.BH@GMAIL.COM 

H&B contracting company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39991203  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WINDOW CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33303848  or  MHSYSYS@GMAIL.COM 

SUPREME CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  ACCOUNTS@ALDOSERI.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.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 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

MANAMA TOWER HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

BLACK HORES SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17320959  or  ALAYAM11237@GMAIL.COM 

BLUE RHINE GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 32208352  or  ANAND@BLUERHINE.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.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 

Contracity  Contracting Co- Partnership 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33070118  or  FRESHIATRADERS@YAHOO.COM 

BASEMENT CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36903366  or  basementcon16@gmail.com 

Ganesh Bhavan Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39771192  or  INTER.ISLAND.BH@GMAIL.COM 

SAEED HABIB  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39460469  or  HALAH88@BATELCO.COM.BH 

BEHBEHANI BROS.LTD 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17459900  or  edo@behbehani.com.bh 

BAHRAIN INTERNATIONAL GOLF COURSE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33377437  or  aymajed@me.com 

YOUSIF SHOWAITER SWEETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17553459  or  YOUSIFSHOWAITER@YAHOO.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

MANAMA TOWER HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

B.M. HAJEN Aluminium Workshop W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  HAJEN.CONST@GMAIL.COM 

SPUD Sliders Restaurants 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 36655510  or  ysbgdates@gmail.com 

THALGE ALKHALID FLOWERS & PERFUME 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17681654  or  ALKHALID111@HOTMAIL.COM 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

PERFECT CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39444479  or  Almansoori66@live.com 

MODERN CITY FOR FABRICATED METAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39441845  or  samidcargo@gmail.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 

ATLAS FISH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER(FISH) 

 suitably qualified applicants can contact

 17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM 

DOWN TOWN SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 66311010  or  MOHAMMEDKHALED379@HOTMAIL.COM 

Al Jasmi Laundry 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33793371  or  abrahamroby@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 

NOHA TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  FADHEELASAYED@OUTLOOK.COM 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

ALTAKATUF CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.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 

GAWCHIA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454526  or  JAMALSOUDA@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ALMAS DENTAL CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17773600  or  drqarmout@yahoo.com 

ALGOUNA FOR RESTAURANTS AND COFFEE SHOPS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17777995  or  md@bahraingateconsultant.com 

TANIA CONSULTANCY COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33979285  or  ELTAYEBORAIBI25@GMAIL.COM 

KAYNATH HAIR DRESSING SALOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33005696  or  HARUNMOLLAH12@GMAIL.COM 

UNIQUE LIFE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35451946  or  UNIQUELIFECONTRACTING@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

Jamloo Coldstores 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33366766  or  UM.SALMAN3252@GMAIL.COM 

Maryam Laundry 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36720514  or  MIMI_1178884@HOTMAIL.COM 

SAKURA Sandwiches 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact

 39409898  or  THANI345@HOTMAIL.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

Coco tree w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17702277  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM 

AFRAN ABU AHMED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39342942  or  HASGHAR87@LIVE.COM 

AHMED MUHAMMAD KHAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32031744  or  RIGHT.GROUPS@OUTLOOK.COM 

EKSHAS DISCOUNT CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34198863  or  EKSHADC@GMAIL.COM 

MR.RIGTH DOCUMENTS CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32212919  or  JAFFAR.BINASHOOR@GMAIL.COM 

COMPUTER VILLAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39842912  or  ALII_4000@HOTMAIL.COM 

Hid AlKhier vegetables and fruits 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39416041  or  JOJO--555@HOTMAIL.COM 

ZAYANI MOTORS CO 

has a vacancy for the occupation of

  PORTER (STORES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17703703  or  hrghareeb@gmail.com 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

DNATA TRAVEL AND TOURISM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 13103644 

CARTWHEEL MACHINERY REPAIRING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66924438  or  ZAFARMA4@GMAIL.COM

ABUAYMAN BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39911288  or  mars_120@hotmail.com 

NOV 3 GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33232662  or  IDONT_CARE88@YAHOO.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

YATEEM OPTICIAN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17253397  or  AAYATEEM@BATELCO.COM.BH 

JAFFAR AHMED HAMAD 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17582883  or  alhamad_m@hotmail.com 

LEEDS UNITED COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 

 suitably qualified applicants can contact

 38880960  or  NALMALKIYA@GMAIL.COM 

WHITE SKY USED AUTO PARTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877328  or  AMA.MARIAM@GMAIL.COM 

SHABQADAR FACILITIES SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38309621  or  SHABQADAR396@GMAIL.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

BURHAN JEWELLERY DESIGNING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  a123aftab@hotmail.com 

BABA SHAKER GENTS BARBER 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39991156  or  MARIAM-SHAKER@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN NIGHTS COFFEE SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 66682666  or  SAADEBRAHIM77776@GMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 



international@albiladpress.com 12
الخميس 21 أبريل 2022 - 20 رمضان 1443 - العدد 4937

بيروت ـ وكاالت

اللبنانية،  “الجمهورية”  صحيفة  ذكــرت 
ميقاتي  نــجــيــب  الــحــكــومــة  ــيــس  رئ أن 
المملكة  إلى  )الخميس(  اليوم  سيتوجه 
السعودية، حيث سيلتقي عددًا  العربية 
من المسؤولين السعوديين الكبار لبحث 

العالقات بين البلدين.
مــيــقــاتــي  أن  ــهـــوريـــة”،  ــمـ “الـــجـ ــمــت  وعــل
إلى  الخميس  ظهر  بعد  بيروت  سيغادر 
المملكة العربية السعودية ألداء مناسك 
ــوزراء  ــ ال مجلس  جلسة  عــقــب  الــعــمــرة، 
الحكومية،  الــســرايــا  فــي  ستعقد  الــتــي 
ــي الــــريــــاض عـــــــددًا مــن  ــتــقــي فــ ــل وســي
أداء  قبل  الكبار  السعوديين  المسؤولين 

هذه المناسك.
وأضافت: “وسيجول ميقاتي على عدد 
الخليجي بعد  التعاون  من دول مجلس 

أكثر  يمضي  حيث  الــفــطــر،  عيد  عطلة 
التي  الخليجية  جولته  في  أسبوع  من 
كالً  السعودية،  إلــى  باإلضافة  ستشمل، 
المتحدة،  العربية  اإلمــــارات  دولـــة  مــن 
تحدد  ــم  ول عــمــان،  وسلطنة  والــكــويــت، 
مملكة  إلــى  لــزيــارتــه  النهائية  المواعيد 

البحرين”.
ودول  ــان  ــن ــب ل ــيــن  ب الـــعـــالقـــة  أن  يـــذكـــر 
ــة  ــًرا، بــعــد أزمـ ــ ــي الــخــلــيــج تــحــســنــت أخــ
أثارتها تصريحات وزير اإلعالم اللبناني 
اليمن،  حــول  قــرداحــي،  جـــورج  السابق 
الخليج  دول  من  العديد  اتخذت  حيث 
آنذاك إجراءات بحق لبنان، لما اعتبرته 
فــي تــلــك الــتــصــريــحــات “إســـــاءة” بحق 

السعودية واإلمارات.

ميقاتي يبدأ اليوم جولة خليجية تشمل السعودية

طرابلس ـ وكاالت

الليبي  النواب  رئيس مجلس  دعا 
عقيلة صالح مؤسسات الدولة إلى 
الوحدة  مع حكومة  التعامل  عدم 
ــيــة بـــرئـــاســـة عــبــدالــحــمــيــد  ــوطــن ال
ــا مــنــتــهــيــة  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــة بـ ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
الصالحية. كما هدد عقيلة صالح 
المخالفين  ضد  إجـــراءات  باتخاذ 
فتحي  حــكــومــة  أن  إلـــى  مــشــيــرًا 
من  الشرعية  صاحبة  هي  باشاغا 

قبل البرلمان.
ــاء، تـــشـــهـــد الـــســـاحـــة  ــ ــ ــن ــ ــ فــــي األث
ــة  ــة مـــوجـ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
تصعيدية، قد تهدد مسارات الحل 
ــبــالد، فــي ظــل حكومتين  ال فــي 

متصارعتين على السلطة.
ــان الــلــيــبــي  ــمــ ــ ــرل ــ ــب ــ ــال فــ

صالح  عقيلة  برئاسة 
ــه  ــيـ ــاعـ ــف مـــسـ ــثــ ــكــ ــ ي
لتضييق الخناق على 

عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة 
المنتهية واليتها من أجل  الوحدة 

تسليم السلطة.
إذ إن الدبيبة اليزال يرفض تسليم 
طرابلس،  العاصمة  فــي  السلطة 
برئاسة فتحي  الجديدة  للحكومة 
الثقة  البرلمان  التي منحها  باشاغا 

قبل شهر ونيف.
 ”5+5“ لجنة  الدبيبة  تعنت  ودفــع 
تعليق  ــى  ــ إل الــلــيــبــيــة  الــعــســكــريــة 
امتثاله  عـــدم  عــلــى  ردًا  أعــمــالــهــا، 

للشرعية.
وفي إطار التحركات لدفع الدبيبة 
لنقل السلطة بشكل سلمي، أكد 
قانونية  عــدم  صــالــح  عقيلة 
ــامــــل مـــــع حـــكـــومـــة  ــعــ ــ ــت ــ ال
الــتــخــاطــب  أو  ــدة  ــوحـ الـ
باسمها، لكونها منتهية 

الوالية.

صالح يؤكد عدم قانونية التعامل مع حكومة الدبيبة

أردوغان: العراق يدعم عملياتنا 
العسكرية في شماله

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
المركزية  الحكومة  إن  )األربــعــاء(  أمــس 
التي  العسكرية  الحملة  تدعم  بغداد  في 
تشنها تركيا ضد مقاتلين أكراد في شمال 
العراق، في تصريح يتناقض مع التنديد 
تلك  على  الرسمي  العراقي  واالحتجاج 

العمليات.
ــداة  ــــي تـــصـــريـــحـــات أردوغـــــــــان غــ ــأت ــ وت
لديها  التركي  السفير  بــغــداد  اســتــدعــاء 
الحملة  على  رســمــيــًا  احــتــجــاجــًا  إلبــاغــه 

العسكرية التي أطلقتها تركيا أخيرًا.

“العفو الدولية”: قتل وتعذيب الفلسطينيين وحرمانهم جريمة ضد اإلنسانية

جوالت اســتفزازية للمستوطنين تحت حماية مشــددة من الشرطة اإلسرائيلية
لليوم الرابع... اقتحامات وانتهاكات واسعة للمسجد األقصى

اقتحمت قوات الشرطة اإلسرائيلية، أمس )األربعاء(، 
ســـاحـــات الــمــســجــد األقـــصـــى، تــمــهــيــدًا القــتــحــامــات 
“جماعات  لها  دعــت  التي  الجماعية،  المستوطنين 
عيد  لمناسبة  الــقــدســي،  ــحــرم  ال لــســاحــات  الــهــيــكــل” 
ــتــشــرت الــشــرطــة فــي ســاحــات الــحــرم  الــفــصــح. وان
عن  والمعتكفين  المصلين  بإبعاد  وشرعت  القدسي، 
كما  الحرم،  لساحات  المستوطنين  اقتحامات  مسار 
حاصرت المصلين في مصليات األقصى بعد إغالقها، 
القبلي  المصلى  منطقتي  في  التواجد  من  ومنعتهم 

وقبة الصخرة.
جهة  مــن  األقــصــى  المسجد  المستوطنون  واقتحم 
المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جوالت  باب 
استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، تحت 

حماية مشددة من الشرطة اإلسرائيلية.
الفلسطينيين،  عــلــى  التضييق  الــشــرطــة  وتــواصــل 
ــل الــقــدس الــقــديــمــة وعند  ــحــواجــز داخــ ونــصــبــت ال
الطرقات المؤدية إلى أبواب األقصى، ومنعت الكثير 
من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول لألقصى 

ألداء صالة الفجر.
وكـــانـــت “مــنــظــمــات الــهــيــكــل” قـــد دعـــت إلـــى تنفيذ 
عيد  لمناسبة  األقــصــى  للمسجد  واســعــة  اقتحامات 
الماضي  الجمعة  صباح  بــدأ  الــذي  اليهودي،  الفصح 

ويستمر حتى اليوم الخميس.
يذكر أن جماعات اليمين المتطرف أعلنت عن تنظيم 
القديمة وداخل  البلدة  “مسيرة األعالم” حول أسوار 

القدس القديمة.
ــر، أعــلــن الــمــتــحــدث بــاســم الجيش  وفـــي ســيــاق آخــ
اعتقلت  األمــن  قــوات  أن  أدرعــي  أفيغاي  اإلسرائيلي 
شملت  الغربية،  الضفة  فــي  فلسطينيين  مطلوبين 
مخيم بالطة ومدينة بيت لحم وقزيتي قبيا وسعير.

مطلوبين  خمسة  اعــتــقــال  تــم  إنــه  المتحدث  وقـــال 
نقل  وتـــم  “إرهــابــيــة”،  بــنــشــاطــات  بضلوعهم  يشتبه 

المشتبه بهم لتحقيق قوات األمن.

“فصل عنصري”

دولــة  بأنها  إسرائيل  الدولية  العفو  منظمة  وصفت 
ــمـــال الــقــتــل  ــى أن أعـ ــ “فـــصـــل عـــنـــصـــري”، مــشــيــرة إل
والتعذيب التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين 

وحرمانهم من حقوقهم “جريمة ضد اإلنسانية”.
الفصل  “نـــظـــام  ــر” إن  ــت ــوي “ت الــمــنــظــمــة عــبــر  وقـــالـــت 
واقع  فهو  الماضي،  من  جــزء  مجرد  ليس  العنصري 
يعيشه ماليين الفلسطينيين في إسرائيل واألراضي 

الفلسطينية المحتلة، ويستمر حتى يومنا هذا”.
ــارت إلـــى أنــهــا “تـــراقـــب الــتــقــاريــر حـــول القتل  ــ وأشـ
والتعذيب،  التعسفية،  واالعتقاالت  المشروع،  غير 
والعقاب الجماعي”. وتابعت: “نظام الفصل العنصري 
مجموعة  حياة  من  أهــم  مجموعة  حياة  اعتبار  هو 
العنصري  الفصل  نظام  على  إسرائيل  وتبقي  أخــرى، 
من خالل أعمال القتل، والتعذيب بحق الفلسطينيين 
ضد  جريمة  إنها  األساسية.  حقوقهم  من  وحرمانهم 

اإلنسانية، ويجب أن تنتهي”.

قلق أممي

مسار  بشأن  البالغ  قلقها  عن  المتحدة،  األمــم  أعربت 
األحداث التي وقعت خالل األسبوعين الماضيين في 
والقوات  الفلسطينيين  بين  الغربية  والضفة  القدس 

اإلسرائيلية.
السالم  لعملية  الخاص  المتحدة  األمم  منسق  وأشــار 
التوترات  إلــى  وينسالند،  تــور  األوســـط،  الشرق  في 
المتصاعدة التي شهدتها القدس، مشيدا باالتصاالت 

الوثيقة بين األمم المتحدة وجميع األطراف المعنية، 
لتهدئة الوضع، والتي وصفها بـ”البناءة”.

الحاسمة، وفيما ال تزال  اللحظة  وأضــاف: “في هذه 
التوترات شديدة، وال تزال تنتظرنا بعض أيام صعبة، 
خفض  إلــى  الــرامــيــة  الــجــهــود  جميع  تشجيع  ينبغي 
ونشر  االســـتـــفـــزازات  رفـــض  ينبغي  كــمــا  ــرات،  ــتــوت ال
رفضا  العنف  على  والتحريض  المضللة  المعلومات 
قــاطــعــا”. ودعـــا الــمــســؤول األمــمــي الــقــادة مــن جميع 
األطراف إلى تحمل مسؤولياتهم للحد من التوترات، 
وتهيئة ظروف مواتية للهدوء وضمان حماية الوضع 

القائم في األماكن المقدسة.

وفد للتهدئة

كشف موقع “واال” العبري نقال عن مصدرين مطلعين 
األسبوع  هذا  سيزور  أميركيين  لمسؤولين  وفــدا  أن 
في  واألردن،  ومصر  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل 
محاولة لتهدئة األزمة حول الحرم القدسي الشريف.

ــوفــد يضم  ــاد مــوقــع “واال” بـــأن “ال وفـــي تــقــريــره، أفـ
الشرق  لشؤون  األميركي  الخارجية  وزيــر  مساعدة 
األوســــط، يــاعــيــل المـــبـــارت، والــمــســؤول عــن الملف 
هادي  األمريكية،  الخارجية  وزارة  في  الفلسطيني 

عمرو”.

عواصم ـ وكاالت

مخاوف من تصاعد التوتر في المسجد االقصى

دبي - العربية.نت

عــاد الــحــديــث عــن مصير الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي وعالقته 
برنامج  بشأن  التفاق  التوصل  في  أساسية  كورقة  المباشرة 
إيران النووي، السيما وسط األصوات الرافضة لرفعه من قائمة 

اإلرهاب األميركية.
إال أن مقترًحا جديًدا تم تداوله مؤخًرا في الكونغرس األميركي 
العقوبات  بــإلــغــاء  تفكر  بــايــدن  جــو  الــرئــيــس  إدارة  أن  يكشف 
عنه  بــدالً  القدس  فيلق  وإبقاء  الثوري  الحرس  عن  المفروضة 

على قائمة اإلرهاب.
ويزيل االقتراح تصنيف الحرس الثوري من قائمة اإلرهاب، في 
مقابل إبقاء فيلق القدس التابع له، وهو وحدة أصغر تقاتل في 
الخارج بشكل أساسي، إلى قائمة اإلرهاب األميركية لتعويض 

هذه الخطوة.
كذلك، أشارت التقديرات التي تم تداولها إلى إسقاط العقوبات 
عن حوالي 80 ألفا إلى 180 ألفا من الحرس، فيما ستشمل فقط 
فيلق القدس المكون من 20 ألف مقاتل إيراني، بحسب ما نقل 

موقع “واشنطن فري بيكون”.
األيــام  االقــتــراح فــي  اإليــرانــيــون  المسؤولون  أكــد  مــن جهتهم، 
األخيرة، مما أثار غضب قادة السياسة الخارجية الجمهوريين، 

الذين يقولون إن الحرس الثوري اإليراني يجب أن يظل على 
قائمة اإلرهاب األميركية.

واعتبر قادة من الجمهوريين االقتراح بمثابة خرق للصفقة إذا 
تم تقديمه إلى الكونغرس للموافقة عليه.

بدوره، قال أحد الجمهوريين البارزين المطلعين على االقتراح 
على  فقط  القدس  قــوات  ثم وضع  الثوري  الحرس  “شطب  إن 
ا إزالة 80 ألف مقاتل آخرين أو نحو ذلك من  القائمة سيعني فعليًّ

قائمة اإلرهاب ويمكنهم اآلن دخول الواليات المتحدة”.

بايدن يتجه إللغاء العقوبات المفروضة عن الحرس الثوري

اقتراح جديد.. “فيلق القدس” فقط على قائمة اإلرهاب

تدخالت الحرس الثوري في المنطقة تثير مخاوف واشنطن

موسكو ـ وكاالت

ــاء(،  ــعـ تعهد الــرئــيــس الــروســي فــالديــمــيــر بــوتــيــن، أمـــس )األربـ
ضمان  على  مشددًا  أوكرانيا،  في  العسكرية  العملية  بمواصلة 
إن  بوتين  وقــال  دونــبــاس.  في  السالم  إلحــالل  العمل  موسكو 
بأن  متعهدًا  أوكرانيا،  في  العسكرية  عمليتها  ستواصل  روسيا 
في  الطبيعية  الحياة  واستئناف  السالم  إحالل  ستضمن  بالده 
أوكرانيا،  في  العسكرية  العملية  دوافــع  وعن  دونباس.  منطقة 
أوضح بوتين أن “المأساة في دونباس أجبرت روسيا على بدء 
عمليتها العسكرية”، الفتًا إلى أن هدف تحرك موسكو العسكري 

هو “مساعدة مواطنينا في دونباس”.
األراضـــي  على  الــروســيــة  العسكرية  العملية  تــتــواصــل  وفيما 
األوكرانية، وسط تعثر المفاوضات بين البلدين، أعلنت روسيا 

أمس، أنها لم تعد تثق بالمفاوضين األوكران.
المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو  وقالت 

فقدت الثقة بالمسؤولين األوكرانيين.
بالتابع  زيلينسكي  فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس  وصفت  كما 
وغير المستقل، الذي ينفذ أوامر أميركا وحلف شمال األطلسي. 
أوكرانيا  في  العمليات  يديران  والناتو  واشنطن  أن  واعتبرت 

وليس زيلينسكي.

التفاوض  استئناف  أن بالدها وافقت على  إلى ذلك، أوضحت 
من أجل التوصل إلى حل، إثر طلب من كييف، لكنه بعد ذلك 
بدأ “الهرج والمرج والسيرك”، وفق تعبيرها، في إشارة إلى تهرب 

الجانب األوكراني.
إلى ذلك، اعتبرت أن “النظام في كييف ليس مستقالً، بل خاضع 
االنتباه  لتشتيت  المفاوضات  باستخدام  إيــاه  متهمة  للرقابة”، 
ألميركا  انتقاداتها  المتحدثة  جــددت  كذلك،  الوقت.  وتضييع 

والناتو، معتبرة أنهما يديران العملية بطريقة أو بأخرى.

موسكو: فقدنا الثقة بالمفاوضين األوكران وزيلينسكي “دمية”

بوتين يتعهد بضمان تطبيع الحياة في دونباس

الرئيس الروسي فالديمير بوتين

اسطنبول ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

الــمــصــريــة،  الــنــقــض  محكمة  قــضــت 
من  كــل  بمعاقبة  )األربـــعـــاء(،  أمـــس 
مرشد جماعة اإلخوان، محمد بديع، 
البلتاجي وصفوت حجازي  ومحمد 
تبرئة  جــرت  فيما  المؤبد،  بالسجن 
59 متهمًا، في قضية أحــداث قسم 
ــعــرب” الــتــي وقعت  ــرج ال شــرطــة “بـ
أغسطس  فــي  بورسعيد  بمحافظة 

.2013
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد 
 2015 أغسطس  فــي شهر  أصـــدرت 
ومحمد  بديع  محمد  بمعاقبة  حكمًا 
الــبــلــتــاجــي وصــفــوت حــجــازي و16 

آخرين بالسجن  المؤبد حضوريًا.
بمعاقبة  أيــضــًا  الحكم  وقــضــى 

غيابيًا  آخــريــن  متهمًا   76
بالسجن المؤبد غيابيًا، 
آخــريــن   28 ومــعــاقــبــة 
ــًا  بــالــســجــن  ــ ــوري ــضــ حــ

المشدد لمدة 10 سنوات، فضالً عن 
براءة 68 متهمًا.

وقدم المتهمون طعونًا ضد األحكام 
الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض 
المقدم  الطعن  بقبول  قضت  الــتــى 
إلـــى دائـــرة  الــقــضــيــة  منهم وإحـــالـــة 

أخرى.
محكمة  أيدت   ،2020 سبتمبر  وفى 
المؤبد  السجن  بورسعيد  جنايات 
محمد  اإلخـــوان  جماعة  مرشد  ضد 
ــادات  ــيـ قـ مـــن  آخـــريـــن  بـــديـــع و11 

الجماعة.
متهمًا   59 بمعاقبة  الحكم  وقضى 
ــمــدة 3  آخــريــن بــالــســجــن الــمــشــدد ل
متهمين   3 ومــعــاقــبــة  ســـنـــوات 
ــر،  ــهـ أشـ  6 ــدة  ــمــ ــ ل بـــالـــحـــبـــس 
وبانقضاء الدعوى الجنائية 
متهم  قبل  مــن  المقامة 

واحد لوفاته.

المؤبد لمرشد “اإلخوان” والبلتاجي في قضية برج العرب
لندن ـ أ ب

أمس  رسميًا  بريطاني  قــاٍض  وافــق 
)األربعاء( على تسليم مؤسس موقع 
ــيــان أســـانـــج إلــى  ويــكــيــلــيــكــس جــول
الواليات المتحدة لمواجهة اتهامات 

بالتجسس.
القضية  إحالة  تتم  أن  المنتظر  ومن 
اآلن إلى وزيرة الداخلية البريطانية، 
بشأنها  قـــرار  التــخــاذ  بــاتــيــل،  بريتي 
تسليم  على  ستوافق  كانت  إذا  وما 
مؤسس ويكيليكس، البالغ من العمر 
40 عـــامـــًا، إلـــى واشــنــطــن، غــيــر أنــه 
مازال أمام محامي الدفاع استئناف 

الحكم أمام المحكمة العليا.
رفــضــت  أن  بـــعـــد  الـــحـــكـــم  يـــأتـــي 

بريطانيا  في  العليا  المحكمة 
ــمـــاضـــي مــنــح  الـــشـــهـــر الـ

ألســـــــانـــــــج  اإلذن 
باالستئناف على قرار 
درجــة  ــى  ــ أدن محكمة 

بإمكانية تسليمه.
أصدر قاٍض في محكمة وستمنستر 
األســتــرالــي  على  الحكم  االبــتــدائــيــة 
في جلسة لم تستغرق وقتًا طويالً، 

بحسب ما ذكرت األسوشيتد برس.
الخيارات  تستنفد  ال  الخطوة  هــذه 
الـــــذي سعى  ــج،  ــ ــان الــقــانــونــيــة ألســ
لـــســـنـــوات لــتــجــنــب مــحــاكــمــتــه في 
تتعلق  تهم  فــي  المتحدة  الــواليــات 
الوثائق  من  ضخمة  مجموعة  بنشر 

السرية منذ أكثر من عقد.
محاكمة  المتحدة  الــواليــات  وتــريــد 
أسانج بتهمة نشر أكثر من 700 ألف 
وثــيــقــة ســريــة اعــتــبــارًا مــن الــعــام 
2010 تتعلق بأنشطة عسكرية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة أمــيــركــيــة 
الــــعــــراق  فـــــي  ــا  ــمـ ــيـ سـ ال 
لما  وفقًا  وأفغانستان، 
ذكرته “فرانس برس”.

محكمة بريطانية تؤيد قرار تسليم أسانج لواشنطن
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“كفو”.. شعار ينطلق من أصالة الشعب البحريني العظيم
ال يمكننـــا التحـــدث فـــي عجالـــة عـــن المدى الطويـــل والنجـــاح الذي 
وصـــل إليـــه برنامـــج “كفو” أحـــد مبـــادرات الخطـــة الوطنيـــة لتعزيز 
االنتمـــاء الوطني وترســـيخ قيـــم المواطنة “بحريننا”. هـــذا البرنامج 
الـــذي عكـــس القوة الحقيقيـــة في المجتمـــع البحرينـــي المتمثلة في 
الشـــراكة المجتمعيـــة والتماســـك واالنتمـــاء وأداء الواجـــب، وكذلك 
ضـــرب المثـــل والقـــدوة التـــي تكـــون حافزا قويـــا لآلخريـــن في أهم 
قضيـــة حضاريـــة إنســـانية وهي التكاتـــف والعطاء، كمـــا كان لمعالي 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
رئيـــس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنيـــة لتعزيز االنتماء الوطني 
وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا” دور كبير يكتب بمداد من نور فيما 
وصل إليه البرنامج من صورة مشـــرفة ونجاح ومكانة دولية، حيث 
امتاز البرنامج هذا العام بصفة خاصة لم يسبق ان اجتمعت في أية 

محطة خليجية وعربية.
ان برنامـــج “كفـــو” كالكتاب ذي الغالف الجميـــل الذي تقدمه  الخطة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة “بحريننا”، 

والـــذي اســـتحق الميداليات وشـــهادات التقدير من كل المشـــاهدين 
على مستوى الوطن العربي، فقد أكد بثروة فنية رائعة ان التلفزيون 
مهمـــة تثقيـــف وتنوير العقل والقلـــب بنور المعرفـــة والقيم الروحية 
والوطنيـــة، وقـــوة االندفاع الـــى الواجـــب الوطنـــي، فالقائمون على 
الخطـــة الوطنية لتعزيـــز االنتماء الوطني، يدركـــون جيدا خصائص 
الحيـــاة  فـــي  القصـــوى  وأهميتهـــا  التلفزيونيـــة  والبرامـــج  اإلعـــالم 
واالضطـــالع بالـــدور الفعال في حمايـــة الذات والوطن واإلنســـانية، 
متـــى ما كانـــت تحقق الخيـــر للجميع وتغـــرس في نفوس المشـــاهد 
المثل اإلنســـانية الراقية، والتهذيب والتعاون والتكافل، ما ســـيكون 

له تأثير بالغ في تكوين األجيال القادمة.
“ كفـــو”.. شـــعار له مدلول إنســـاني شـــامل ينطلق من أصالة الشـــعب 
البحرينـــي العظيم وجذور هذا الوطن التاريخية والحضارية بقيادة 
ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه، القائد الذي جعل البحرين تتبوأ مكانة رفيعة في 

كل الميادين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كرامة الناس خط أحمر
يســـتعد المرشـــحون المحتملـــون هـــذه األيـــام، لخـــوض االنتخابات 
النيابيـــة والبلديـــة المقبلـــة، وســـط حماس بالـــغ، في خدمـــة الوطن 
والمواطـــن، ولربما خدمة أنفســـهم هم، وهو أمر ســـيتضح مع مرور 

الوقت، سواء بالفوز أو الخسارة.
وبعيـــدًا عـــن التحليـــالت المســـتقبلية، والدخـــول فـــي النوايـــا، وهو 
أمـــر ال شـــأن لنا به، أشـــير باهتمام إلى األســـاليب التـــي يتبعها بعض 
المرشـــحين لتشـــويه ســـمعة خصومهـــم، والصعـــود علـــى كراماتهم، 

لكسب رضا الناخبين ونيل أصواتهم.
وحرب التشـــويه هذه رأيناهـــا مرارًا وتكرارًا في الدورات الســـابقة، 
وسنراها مجددًا، عنوانها “في االنتخابات كل شيء مباح ومسموح” 

وهو أمر غير صحيح، وليس من عاداتنا.
فعلـــى الناخـــب هنا، وهو محاســـب أمام هللا، أن يحذر من أســـاليب 
االســـتمالة للسبابين والمســـيئين، فهم غير موكلين بأن يديروا أمور 
أنفسهم، ال مصالح شعب بأكمله، فكرامات الناس خط أحمر، وحقل 

ألغام.
القيم واألخالق ووصل الناس أساس المرشح النزيه، ومن بعد ذلك 

تأتي الخبرات والشهادات والمؤهالت، وليس العكس.
لقـــد ســـهلت المواســـم االنتخابية كشـــف حقيقة البعـــض، مختصرة 
علينا ســـنوات طويلة من التجارب والصدمـــات و”القرصات”، حيث 
تكشـــف المصالح الشـــخصية حقيقة النفوس المختبئة خلف أطنان 

المجامالت واالبتسامات البالستيكية.
كمـــا أثبتت أيضا أن ليس كل من يرتـــدي العباءة الدينية صادقا بما 
يدعيه، وأن هناك منهم، من ال تتخطى رؤيته وتطلعاته المستقبلية 

أرنبة أنفه، وتلك حقيقة مؤلمة ومؤسفة ومتكررة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ُيحيي الشـــعب العربي األحـــوازي وأبناء األمة العربية ذكـــرى عربية مؤلمة، 
أال وهـــي ذكرى احتالل إيران إقليم األحواز العربي في العشـــرين من أبريل 
1925م، ومنـــذ ذلـــك الوقت ُيمارس النظـــام اإليراني وميليشـــياته االعتداء 
اليومـــي على هذا الشـــعب الذي يعيش فقيـــًرا ومتألًما ومقهـــورا على أرضه 
الغنيـــة بالثـــروات المعدنيـــة والمائيـــة والنباتيـــة والحيوانيـــة، هـــذه األرض 
العربية التي ُتحيط بالعراق تآمرت بريطانيا مع الشاه بهلوي الحتاللها وأسر 

وسجن أميرها.
97 عاًمـــا مـــن االحتـــالل اإليرانـــي ومـــازال غيـــر قـــادر علـــى إخفـــاء عروبـــة 
األحـــواز وشـــعبها، مـــع محـــاوالت االحتـــالل الدائمـــة لتغييـــر هويـــة األرض 
وتاريخها واســـمها وأســـماء مدنها ومناطقها وفرضه اللغـــة البهلوية عليهم، 
إال أن إشـــعاع منـــارة العروبة لألحواز يظل ســـاطعا كنـــور أراد المحتلون أن 
يطفئـــوه ولم يســـتطيعوا ذلك، وعاثوا في األرض فســـاًدا وقتـــاًل وهتًكا لهذا 
الشـــعب إال أنه استبســـل وقـــاوم المذابح، وبين فنية وأخـــرى يقوم منتفًضا 
ثائًرا الســـتعادة أرضه وحريته. وكان الشـــعب األحوازي يأمل خيًرا مع تغير 

النظام اإليراني، إال أن وحشـــية الســـلطة اإليرانية زادت واستمرت في قتل 
هذا الشعب وتهجيره من أرضه وتوطين الفرس محلهم ومصادرة أراضيهم 

وممتلكاتهم.
ســـنوات من القتل والعذاب عاشـــها ويعيشـــها الشـــعب األحوازي، وفي ظل 
غيـــاب عربي رســـمي مـــازال األحوازيـــون ُيقاومون االحتـــالل، حيث تغص 
الســـجون اإليرانية بالذين وقفوا ضد سياســـة االحتالل، هذه السياسة التي 
يتـــم تنفيذها بإيرادات النفط العربي ومـــن المنتجات الزراعية في األحواز. 
تلتقي المقاومة األحوازية مع المقاومة العربية العراقية واليمنية واللبنانية 

والسورية في رفض المشروع اإليراني في الوطن العربي.
وبالرغـــم مـــن المضايقـــات السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئية 
والتمييـــز الفارســـي العنصري ستتمســـك األحـــواز بعروبتهـــا وأصالتها حتى 
نيـــل االســـتقالل والحريـــة والكرامة بفصل األحـــواز عن الخارطـــة اإليرانية 
لتعود أرضا عربية عزيزة، وهذا إيمان لن يجف ولن يقف لحظة واحدة عن 
المقاومة لعودة الوطن واألرض، فاألحواز جزء ال يتجزأ من األمة العربية.

عبدعلي الغسرة

األحواز جزء من األمة العربية

أين الرقابة على الشاشة الفضية؟

أأنتم نيام فأوقظكم، أْم موتى فأترحم عليكم؟ كيف تذاع أعمال 
تلفزيونيـــة بهـــذا المســـتوى فـــي األخـــالق والقيـــم، دون أْن يرف 
للرقابة جفن أو يضطرب للمشاهد ضمير، وفي شهر هللا المبارك؟

أيعقل أْن يزدحم الشهر الفضيل بأعمال درامية تلفزيونية زاخرة 
بالمجـــون في شـــهر يتوجب فيه على المســـلمين الصيام والقيام 
واالســـتزادة مـــن عمـــل الخيـــرات، بمعـــدل أكبـــر من باقي شـــهور 
العـــام؟ حتـــى لتحـــس أن القائميـــن علـــى إنتاج هـــذه األعمال قد 
أنتجوها بالشـــراكة مع الشـــيطان، وأن الرقابـــة على تلك األعمال 
قدمْت لها الرشـــى لتتعامى عن المشاهد المخلة والسيناريوهات 
الهابطة، أية رســـالة للفن إْن بقيت للفن رســـالة، تقدمها من خالل 
اإليحاءات والمشـــاهد الجنسية التي تْحشا بها األعمال الدرامية 
هـــذا العـــام ويشـــاهدها الجميـــع صغـــارا وكبارا في شـــهر رمضان 

المبارك؟
قد يرد البعض بأن المشـــاهد غير مجبر على مشـــاهدة مثل هذه 
المسلســـالت واألعمـــال، وهـــو يملـــك الخيـــار فيـــم يشـــاهد، لكـــن 
الحقيقـــة هي أن حســـن االختيار للعمل الذي تتوجب مشـــاهدته 
ال يتأتى للجميع، فال الكل قادر على تصنيف العمل الجيد، وذلك 
الذي ال ينبغي مشاهدته بالمرة؛ فالمراهقون يتحمسون لمشاهدة 
أعمال رمضان أكثر من غيرهم، وال يحسن أغلبهم انتقاء المادة، 
بـــل وقد ينجذبون للســـيء منهـــا رغم تحذير األهل. إن الشاشـــة 
الفضيـــة التي تعلق في كل بيت ويتوجـــه إليها كل أفراد العائلة، 
خصوصا في شـــهر رمضان المبارك، حري بها أال تعرض إال كل ما 
يعزز الســـلوك الجيد، ويســـاهم في إرساء مبادئ التربية السليمة 

التي أسست لها األسرة، ويقوي الوازع الديني لدى أفرادها.
نحـــن ال نعيـــش في المدينة الفاضلة بطبيعـــة الحال؛ لذا فإن هذا 
النوع من الدراما يزيد الطين بلة، وينشـــر الفســـاد، ويشـــجع على 
المنكر، بدال من تصحيح المسار واألخذ بيد أبنائنا لطرق الفالح، 
ليكونـــوا أجيـــال الغد الواعـــد الذين يبنون مســـتقبلهم وأوطانهم 

بقوة العقيدة ومكارم األخالق وثبات القيم.

هدى حرم

قد تلتقي في دروب الحياة بمن يسهلون لك المهمات الصعبة، ويذللون لك 
مصاعبها في ســـبيل تحقيـــق ما تصبو إليه، فتذكرهـــم في قصص نجاحك، 
وتشـــيد بهـــم، وتذكر فضلهـــم عليك.. ذلك أمـــر تميل إليه النفـــوس وترغبه، 
ويكـــون فـــي كثير من األحيان أحد مســـببات النجاح، لكن مـــا قد يغيب عن 
الذهـــن أننـــا نحتاج أحيانا إلى األشـــخاص الســـلبيين! أولئك الذين يســـعون 
جاهديـــن لخلـــق الفوضى والضوضاء من حولنا؛ حول فكرٍة ما شـــاركتها، أو 
رغبـــٍة مـــا إلنجاز عمٍل ترى فيه األمل، يســـعون بكل ما أوتوا من قوة ليثنوك 
عنه، بكلمات ملؤها السلبية والتثبيط، أو بابتسامة ماكرة، أو نظرات ناطقة 
باالستخفاف وعدم المباالة، ال شك أنك قد التقيت بأحد هؤالء الذين ُأطلق 
عليهـــم رمـــوز الخيبة والرجـــوع، وأرجو أال تكـــون أحالمك قـــد تبددت عند 
مرافئهـــم، وحـــول موائدهم، ألن األمر الذي يجب أن نعلمه جميعا أن الحياة 
تتطلب في بعض جوانبها هؤالء األشـــخاص، ألن الكلمات القاســـية المثبطة 
قـــد تدفعنـــا إلى األمـــام إذا فهمنا أن فوضاهم تعّبُر عن مســـتوى وعيهم، وال 

ينطقون إال في حدود سقف أفقهم المنخفض.
وعند اطالعك على سير الناجحين الذين خبروا الصعاب، وكافحوا لتذليلها 
وتمهيدهـــا حتـــى تمكنوا من تحقيـــق أحالمهم، ســـترى أن أبطال الضوضاء 

وحـــراس الخيبة لم يكونوا غائبيـــن، بل كانوا في ثنايا كل فصل من فصول 
تلـــك القصـــص الرائـــدة، وأنهم كانوا الموقـــد الذي يحّرك النجـــاح عند أولئك 
األبطـــال، وأن دورهـــم كان فـــي محصلتـــه النهائيـــة إيجابيـــا وإن كان فـــي 
مبدئه ســـلبيا. نعم، قد يصبُح الســـلبيون حجر األساس في كثير من قصص 
الناجحين! كلماتهم ال تزيد الناجح إال إصرارا، وخذالنهم ال يزيده إال تقّدما، 
وإغالقهـــم األبواب يفتح أبوابا أخـــرى.. فاألمل دائما يقف في األمام وراءه 
اليأس، والنجاح قد يأتي انتقامًا من التثبيط، والعزم من التقاعس والتأخر 

بأحيان كثيرة.
نصيحتـــي هي أنـــه وفي طريقك نحو تحقيق ما تســـعى له، وعندما تســـمُع 
تلـــك الضوضـــاء التي تجّرك جـــّرا إلى الخلف حّدث نفســـك وقل “كان صوتًا 
أصغيُت له قليالً ثم ذهب في الزحام”، خذ منه جانبه األجمل، وقابله بالضد، 
وســـتثبت يومـــا لـــكل من وقـــف بوجه أحالمك أنك تســـتطيع، وأنك ســـتبلغ 
الغاية سواء ساندك اإليجابيون أو خذلك السلبيون، ألن العزيمة موج هادر 
ال يقـــف شـــيء فـــي طريقه، والهمـــة توصل صاحبهـــا إلى القمة طـــال الزمن 
أو قصـــر.. واألمـــر كما قال الشـــاعر: “اخلق بذي الصبـــر أن يحظى بحاجته.. 

ومدمن الطرق لألبواب أن يلجا”.

عباس العمران

أبطال الضوضاء وُحّراس الخيبة



tariq.albahar@albiladpress.com

ـــا ألوليائك، ومعادًيـــا ألعدائك،  اللهـــم اجعلني فيه محبًّ
ا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين. مستنًّ
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دعاء

قــد يقــوم بعض األشــخاص بشــرب كميــات كبيرة من الســوائل خــالل وجبة الســحور أمالً في 
تجّنب العطش والجفاف أثناء الصيام خالل شهر رمضان، ولكن هل ذلك مفيد حًقا؟

الصحـــة  لـــوزارة  الرســـمي  الحســـاب  وأشـــار 
الُعمانيـــة علـــى موقع “تويتر” إلـــى أن ذلك غير 

صحيح.
ويـــؤدي شـــرب الماء بكثـــرة أثناء الســـحور، أو 
قبـــل الفجر بشـــكٍل عام، إلى زيـــادة عمل الِكلى 
للتخلـــص مـــن المـــاء، ما يزيـــد مـــن الرغبة في 

التبول، وقد يسبب ذلك الشعور بالعطش.
ولذلك، ُينصح بتناول الخضار والفاكهة الغنية 
البطيـــخ،  الســـحور مثـــل  بالمـــاء علـــى وجبـــة 
والشـــمام، والتفاح، والخيار، إذ تتســـبب بإفراز 

الماء في الجسم تدريجًيا أثناء الصوم.
ويساهم توزيع فترات شرب الماء خالل وجبة 
اإلفطـــار في ارتواء الجســـم، وحفظ الســـوائل 

فيه.

هل يعني الصيام االمتناع عن ممارسة الرياضة؟

صحتك مع الصوم

ذكريـــات  الزاويـــة  هـــذه  فـــي   نســـجل 
الفنانيـــن الحلوة والمرة، ونطرح عليهم 
شـــخصيتهم  تالمـــس  مفاجـــأة  أســـئلة 

وطبيعتهم.

 مثل أو حكمة تؤمنين بها؟ «

ال يســـتحضرني حاليا، ولكن عموما كل 
حكمة تتعلق بالخيانة. 

 ما الذي يبكيك وما الذي  «
يسعدك؟

مـــا يبكينـــي مشـــاهدة حـــاالت تكســـر 
القلـــب مثل أمـــرأه كبيرة في الســـن أو 
رجـــال ال يجـــدون الوفـــاء مـــن األبنـــاء 
وإنمـــا العقـــوق، أو طفال صغيـــرا تتركه 
امـــه وال تهتم به وغيرها من المشـــاهد 
. مـــا يســـعدني هو وجـــود بناتي حولي 

الحاجيـــات  توفيـــر  علـــى  ومقدرتـــي 
لوالدتي وأسرتي. 

 متى تشعرين باإلهانة؟ «

إذا تم التقليل من شـــأني، وعدم تقدير 
عملي وتعبي. فأنا قد وصلت لمرحلة ال 
يمكن أن أقبل بكلمة تقلل من مكانتي، 
ليس في المجال الفني فحســـب، وإنما 

حتى في ميدان الحياة العادية. 

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

رمضـــان  جدا..وفـــي  الطبـــخ  أحـــب 
أتخصـــص في عمل اللقيمـــات والكباب 
الخلطـــات،  وبمختلـــف  يومـــي  بشـــكل 
األطبـــاق  ولكـــن  الحلويـــات،  وكذلـــك 
األمـــر  فأتـــرك  “العيـــوش”  كــــ  الثقيلـــة 

للوالدة.

 أفضل ثالث تطبيقات في  «
تلفونك ال تستغنين عنها؟

االنستقرم، السنابشات، الواتسب!

 ماذا تقولين لمن ظلمك في  «
الفن؟

أقول لهم..الدنيا دوراة، ولكم يوم.

 شخصية تمنيت معرفتها أو  «
مشاهدتها من قبل؟

الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

 هل يمكنك التضحية بنفسك من  «
أجل شخص ال تعرفينه؟

طبعا ومن دون تردد. فأنا نشمية وعن 
عشرة رجال. 

 أكبر مخاوفك؟ «

مفارقـــة الدنيـــا وبناتـــي مازلن صغـــارا، 

نعم هذه أقدار وإرادة هللا ودائما أطلب 
من هللا أن يمد بي العمر ألكمل واجبي 

تجاه بناتي وأراهن في استقرار. 

 أسوأ عاداتك؟ «

التفكير في أشياء عادية وبسيطة. 

 لو سمح لك بمعاقبة شخص  «
وبشدة دون حساب ..فمن 

ستعاقبين؟

سأعاقب نفسي؛ ألني أستحق العقاب، 
مـــع  وتضحيتـــي  وقفتـــي  والســـبب 
أشـــخاص أنـــدم فيما بعد علـــى وقفتي 

وكل ما قدمته لهم” هذلين ما يبين في 
عينهم”.

 شخص تفدينه بروحك؟ «

بناتي. 

 أجمل صفة فيك؟ «

الطيبة الزايدة

 رياضتك المفضلة؟ «

ال أحب الرياضة مطلقا.

 أصعب موقف تعرضت له في  «
حياتك؟

في مسلســـل “الداية” مـــع الفنانة حياة 
الفهد، عندما وضعوني في القبر ليال.

حيوانات تخافين منها؟ «

الكالب، والعناكب!

سوالف رمضانية

وفاء مكي: أنا نشمية وعن 10 رجال.. وأقول لمن ظلمني “الدنيا دوارة”

مع حلول شــهر رمضان، يشــهد العديد من أولئك الذين يقضون الشــهر الفضيل تغييرا في روتينهم اليومي عبر الهواتف 
الذكيــة.  مــن أجــل مســاعدتك علــى مواكبــة المهــام المختلفــة التي قد ترغــب في القيام بها خالل شــهر رمضــان، اخترنا 
بعضا من أكثر تطبيقات الجوال فائدة، والتي تغطي مواقيت الصالة، وتذكيرات األدعية، وأجهزة تتبع قراءة القرآن 

الكريم، ونصائح الصحة والتغذية، والترفيه. فيما يلي أفضل اختياراتنا:

Muslim Pro 

أحـــد   Muslim Pro تطبيـــق  يعـــد 
علـــى  شـــعبية  التطبيقـــات  أكثـــر 
 Google اإلســـالم المتوفـــرة علـــى
Play ، وهـــو معتـــرف بـــه مـــن قبل 
مالييـــن المســـلمين حـــول العالـــم؛ 
باعتبـــاره التطبيق األكثر دقة في وقت الصالة واألذان، كما 
يضـــم القرآن الكريم كامال مع النصوص العربية والصوتيات 
والترجمات والتـــالوات الصوتية باإلضافة إلى محدد موقع 
القبلـــة والتقويـــم الهجـــري اإلســـالمي وخريطـــة المســـاجد 

والمطاعم الحالل.

Athan Pro األذان برو

يقدم األذان برو أدق أوقات الصالة 
والعديد مـــن الميزات األخرى مثل 
القرآن الكريم والتسبيح والتقويم 
اإلسالمي والبوصلة لتحديد موقع 

القبلة.

QamarDeen 

خالل شـــهر رمضـــان، يصبح العمل 
الخيري أكثر شيوعا. هذا التطبيق 
يســـاعدك على تســـجيل التبرعات 
الخيريـــة الخاصة بـــك، إنه تطبيق 
أيضـــا  يســـتخدم  فريـــد  إســـالمي 
لتتبع جهودك الروحية اليومية مثل 
الصلوات وقراءة القرآن والتبرعات 

والصيام.

Daily Dua & Azkar MP3 

مع الترجمـــات اإلنجليزية والعربية، 

يتميـــز هـــذا التطبيق المجانـــي لالدعية بــــ 6 ميجابايت غير 
متصل باإلنترنت.

Salatuk 

هـــذا تطبيـــق رائـــع إذا كنـــت تتنقـــل 
مســـاعدة  إلـــى  وتحتـــاج  باســـتمرار 
مـــن  المســـاجد  فـــي تحديـــد موقـــع 
حولـــك، يشـــير إلى مواقيـــت الصالة 
واتجـــاه  منـــك  القريبـــة  والمســـاجد 

القبلة أينما كنت.
 يســـتخدم التطبيـــق الموقـــع الـــذي يتـــم فيه تحديـــد جميع 
المهـــام الدينية والعبادة ذات الصلة وفقا لذلك، اعتمادا على 

الوقت المحدد من اليوم.

Khatmah 

القـــراءة هـــذا  سيســـاعدك تطبيـــق 
علـــى تتبع قـــراءات القـــرآن الكريم 
وتعييـــن تذكير يومـــي إلنهاء كمية 
القـــراءة التي ستســـمح لـــك بإنهاء 
القـــرآن الكريـــم بحلول نهاية شـــهر 

رمضان.

Noom: Health & Weight 

كتـــب عن هذا التطبيق في نيويورك 
تايمز وصحة المـــرأة وفوربس، وقد 
اجتـــذب بالفعل أكثر مـــن 45 مليون 
شـــخص فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 

يرغبون في بناء عادات صحية.
إنـــه برنامـــج ذو نهج قائـــم على علم 
النفـــس مثبـــت يحدد أفـــكارك العميقة الجـــذور ويبني خطة 
لعبة مخصصة لمساعدتك على تكوين عادات صحية بشكل 

أسرع.

5 تطبيقات إسالمية مجانية مفيدة لرمضان

^ مـــن أشـــهى المأكـــوالت العربيـــة مثـــل كبســـة دجـــاج 
وشـــاورما لحم وشـــوربة عدس، تؤكل مع ســـلطة الجرجير أو 
الخضـــروات المحليـــة والخس او الســـلطة مع إضافة الشـــطة 

الحارة والليمون طبعا!

 مقادير كبسة لحم:

5 أكواب ماء
كيلو من لحم الغنم، مكعبات
3 مالعق كبيرة زيت زيتون

حبتان من البصل، مفروم
حبتنا من البندورة، مفروم

حّبة فلفل أخضر حّريف
مكعبان من مرق الدجاج

2.5 كوب أرز بسمتي
ملعقة كبير معجون بندورة

4 حّبات هيل
ملعقتان صغيرتان كمون مطحون

ملح وفلفل
عود قرفة

كمية من المكسرات المحّمرة والزبيب

 طريقة عمل كبسة لحم:

1 - ضعـــي اللحـــم والمـــاء في قدر كبير على النـــار، حتى تغلي 
غطي القدر ودعيها ُتطهى لمدة ساعة على نار هادئة.

2 - في قدر آخر، ضعي الزيت والبصل ودعيها على النار حتى 
يصبح لون البصل شـــفاًفا، أضيفي البندورة والفلفل الحّريف، 
والكمون المطحـــون، والملح والفلفل، وعود القرفة، ومعجون 

الطماطم، ومكعبات المرق، وقّلبي لمدة 4 دقائق.
3 - أضيفـــي اللحـــم بالمـــرق خاصتـــه، وإذا كان المـــرق قليـــاًل 
أضيفـــي بعض المـــاء، غطيه باألرز وغطي القـــدر، اطهيه على 

نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
4 - اقلبـــي القـــدر فـــي طبـــق تقديـــم كبيـــر، ُيزّين بالمكســـرات 
المحّمرة والزبيب، وتتشـــابه طريقه عملها بطريقه عمل كبسة 

الدجاج. وبالعافية.

كبسة لحم
مطبخ

أعلـــن الفنـــان والمنتج حســـين العويناتي 
عن البوستر  والبرومو الخاص لمسرحيته 
الجديـــدة التي من المزمـــع عرضها خالل 
أيـــام عيد الفطـــر المبارك بمشـــاركة نخبة 
مـــن الفنانين والنجـــوم منهم الفنان أحمد 
 ، عبدالرحيـــم  فاطمـــة  والفنانـــة  مبـــارك، 
والفنان أحمد مجلي، والفنانة وفاء مكي 

وغيرهم. 
وســـبق للعويناتي أن قـــدم خالل األعوام 
الماضية مســـرحيات اجتماعية كوميدية 
ناجحـــة وهادفـــة اســـتقطبت الكثيـــر من 
الجماهيـــر محليـــا وخليجيـــا مثـــل “ مغتر 
ومفلس”، “ هيلق ســـتايل”،” رايحين ملح” 
“ ريـــوس”  وغيرها، كما أنـــه يعد من أكثر 
المنتجيـــن والمخرجيـــن نشـــاطا ويتمتـــع 
بحـــس فني راق ويهـــدف دائما إلى إثراء 
الساحة الفنية باألعمال المتميزة الهادفة.
ما يميز مســـرحيات العويناتي أنها أشـــبه 
باألقصوصـــة الشـــعبية القصيـــرة المليئـــة 
باألفـــكار واألحـــداث التـــي تهـــم المواطن 
البســـيط، ودائما تحمل هذه المسرحيات 
شـــكال قيمـــا متميزا مثل نبـــع االقصوصة 
الشـــعبية األصلية، كمـــا أنها ذات مضمون 
طابـــع  ذات  إنســـانية  مفاهيـــم  يحمـــل 

شمولي.
الشـــخصيات التي يجسدها على المسرح 
بزخـــم  تمدنـــا  التـــي يطرحهـــا  والقضيـــة 
ومحفـــزات جديـــدة لنتخطـــى الكثير من 
الصعـــاب التـــي تواجهنـــا، وكذلك تســـهم 
وتثـــري عمليـــة الخلق المســـرحي إن جاز 

لنا التعبير. 
كل مـــن يقرأ النصـــوص المســـرحية التي 
كتبهـــا العويناتي، ســـيجد فيها الكثير من 
قضايـــا العصر وإنســـانه، بـــل والكثير من 
حقائـــق هـــذا العالـــم الملـــيء بالتناقضات 
االجتماعية، فهو يقدم لنا بشـــكل أو بآخر 
أحجـــام معانـــاة اإلنســـان وتوســـعها عمقا 

وأفقـــا، بشـــحنات مـــن الصدق، ثـــم يترك 
االســـتنتاج للمتفرج، وهذا المســـرح على 
أصوله منذ أيام اإلغريق حتى يومنا هذا.

إن  القـــول  فيمكننـــا  إخراجيـــا،  امـــا 
حســـين العويناتـــي قـــد تحرر مـــن القيود 
الكالســـيكية التي تجعـــل المخرج عاجزا 
عن استعمال الحرية واإلمكانات وتضيع 
مقاييســـه ومن ثـــم ال يعرف كيـــف يعمل 
وعلى أساس. بمعنى أن العويناتي تحرر 
مـــن جميـــع المعوقـــات التـــي كانـــت تقيد 
المخـــرج ضمن قوالـــب مدرســـية جامدة 
وحطم جميـــع المقاييس ولـــم يعد يلتزم 

بأي منها.

صاحبـــة عربـــة الطعـــام “شـــاطرة محمد” 
الشـــهيرة بـ “أم علي “ بمنطقة المالكية لم  
تهزم مـــن الكورونـــا أو تبعد عـــن مهارتها 
فـــي الطبخ، أغلقـــت المطعـــم الخاص بها 
واتجهـــت إلـــى مجال “الفـــوود ترك” وفي 
رمضـــان هذا العام كان لعدســـة “ عصاري 
رمضـــان” لقـــاء خـــاص معهـــا لتحدثنا عن 
الوجبـــات التـــي تقدمهـــا وشـــغفها الكبير 
بطبخ األطباق المختلفة ســـواء الشـــعبية 

أو غير الشعبية.
تقـــول: “في شـــهر رمضـــان يقبـــل الصائم 
علـــى أنـــواع معينـــة مـــن األطبـــاق مثـــل 
المجبـــوس والثريد والصالونة، ولكن هذا 
ال يمنع أن يكون هناك طلب على األكالت 
األخرى مثل الباشميل والبيتزا والمسخن 
وغيرهـــا”.  وعن خبرتهـــا في الطبخ قالت 
“أم علـــي” منذ كنت صغيـــرة وأنا هوايتي 
الطبـــخ، ودخلـــت مجـــال المطاعـــم لمـــدة 
طويلـــة، لكن بســـبب الجائحـــة اضطررت 
لقفـــل المطعـــم، لكني لم أترك شـــغفي في 
الطبخ، وها أنا أقدم اللذائذ في عربتي “.

وعن تقديمهـــا المجبوس فـــي الفودتراك 
تقول: “زبائني أصروا أن أقدم المجبوس 
فـــي عربتـــي؛ وذلـــك لحبهـــم الكبيـــر لـــه، 

خاصـــة انـــي أصنعـــه بالطريقـــة الشـــعبية 
القديمـــة األصليـــة ســـواء مـــع اللحـــم أو 

الدجاج”.

يعود بمسرحية “ال تتشنج” في العيد

مجبوس “الفود تراك”.. شعبي وأصليالعويناتي... المخرج المتحرر من القيود الكالسيكية

أحمد مبارك

من أعماله المسرحية

طارق البحار

أسامة الماجد

هبة محسن

حسين العويناتي

أسامة الماجد

 ياسمين خلف

عصاري رمضان

فرحة خريج الجامعة قصيرة كلش، ما يمديه يفرح إال 
بعدها يحزن، ويجيه اكتئاب بعد!

وبالتحديد لما يبدأ يبحث عن فرصة عمل، ويشوف إن 
من ضمن شـــروط القبول فـــي الوظيفة، الخبرة اللي ما 

تقل عن 5 سنوات!
انزيـــن يعنـــي من ويـــن راح يحصـــل على هالخبـــرة إذا 
مـــا عطيتونـــه كأصحاب عمـــل فرصة يبدأ فيها الشـــغل 

ويكتسب الخبرة؟
ال خـــالف، بعـــض الوظائـــف تحتـــاج موظفيـــن عندهم 
خبـــرة، لكن مو معناته كل األشـــغال والوظايف تحتاج 

خبرة مسبقة
في وظايف حتى ما تحتاج فيها شـــهادة جامعية، ومع 
ذلـــك يطلبـــون فيهـــا الخبـــرة، وظايف يمكـــن من خالل 
تدريب بســـيط على آلية العمل، يعرف الموظف شـــلون 
يكمل الشغل وال.. يمكن بعد يطوره ويحسنه بحكم أنه 

من الدماء الجديدة.
خلونـــا نكـــون واقعييـــن، مـــن وويـــن بجيـــب الخريـــج 
الجديد حتى وإن كانت شـــهادته مـــن أعرق الجامعات 
الخبـــرة، إذا مـــا عطيناه فرصة لالحتـــكاك الفعلي ببيئة 

العمل، عشـــان يطلع من نطاق التنظير اللي بالكتب إلى 
نطاق التطبيق العملي؟.

وترى الخريج خاض تدريب عملي خالل فترة دراسته، 
وعنده شوية خبرة.

كلنـــا في يوم من األيام كنـــا بمكانهم، وبدينا من الصفر 
عشـــان نوصـــل لليـــوم اللـــي نقـــول فيهـــا عدنـــا خبـــرة، 
فاعطوا الشـــباب فرصة وشـــيلوا هالشـــرط اللي يحطم 

كل احالمهم.

ياسمينة: 

أعطوا الشباب الفرصة لينالوا الخبرة.            «

ال تقل عن 5 سنوات

ياسمينيات



اللجنة اإلعالمية

اتحاد السيارات

أقامـــت أكاديميـــة المحرق للفروســـية 
حفـــل تكريـــم فـــي أمســـية رمضانيـــة 
مميزة بعد ختام الموسم 2021/2022 
لســـباقات القدرة التي شهدت مشاركة 
البطـــوالت  فـــي  لألكاديميـــة  واســـعة 
واألنشطة التي ينظمها االتحاد الملكي 

للفروسية وسباقات القدرة.
وشـــهدت االحتفاليـــة حضـــور توفيـــق 
اإلعالمـــي  المكتـــب  مديـــر  الصالحـــي 
لسمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
االتحـــاد  عضـــو  المعلومـــات  ومركـــز 
الملكـــي رئيـــس لجنة العالقـــات العامة 
المديـــر  الزعبـــي  وحيـــدر  واإلعـــالم 
التنفيـــذي باالتحـــاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة ومنتسبي األكاديمية 
اإلســـطبالت  فرســـان  مـــن  والعديـــد 

المحلية.
علـــى  المحـــرق  أكاديميـــة  وحرصـــت 
والفرســـان  الداعمـــة  الجهـــات  تكريـــم 
والفارسات إضافة إلى منتسبي مواقع 
شـــارك  حيـــث  االجتماعـــي،  التواصـــل 
توفيـــق الصالحي وحيـــدر الزعبي في 

تكريمهم.
وتنوعـــت الفعاليـــات فـــي االحتفاليـــة 
التـــي طغـــت عليهـــا األجـــواء المثاليـــة 
تكريـــم  شـــهدت  حيـــث  الرمضانيـــة، 
المتميزيـــن  والفارســـات  الفرســـان 

وأقامت مسابقات للحضور.
وأعـــرب أحمـــد محمـــد مـــدرب ومالك 
أكاديميـــة المحرق للفروســـية عن بالغ 

شـــكره وتقديـــره إلـــى جميـــع الحضور 
المشـــاركة  فـــي  الدعـــوة  تلبيـــة  علـــى 
باحتفـــال األكاديميـــة بمناســـبة نهايـــة 
 2021/2022 الرياضـــي  الموســـم 
لســـباقات القدرة، مبينـــًا أن األكاديمية 
تعتـــز وتفتخـــر بحضورهـــا المميـــز في 
فـــي  الدائمـــة  والمشـــاركة  الموســـم 
سباقات القدرة، مبينًا أن اهتمام ودعم 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 

وشـــئون الشـــباب يثري دائمـــًا فعاليات 
الفروســـية وخصوصـــًا القدرة، مشـــيدًا 
فـــي الوقت ذاته بجهود ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيس 
االتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات 

القدرة.
وأوضـــح أن االكاديمية تحـــرص دائمًا 
على تكريم الفريق بعد ختام الموســـم، 
مبينًا أن الفريق يشـــهد تطورًا ملحوظًا 

على جميع األصعدة.

اختتـــم االتحاد البحريني للســـيارات موســـمه 
علـــى منافســـات أوتوكروس البحريـــن والذي 
شـــهد إقامـــة 4 جـــوالت تميـــزت بالتنافســـية 
مـــن  الواســـعة  والمشـــاركة  العاليـــة  والنّديـــة 
المتســـابقين، حيـــث أقيمـــت الجولـــة الرابعـــة 
والختامية يوم الجمعة الماضي بمواقف حلبة 
البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في 
الشـــرق األوســـط، وشـــهدت منافســـات عالية 

كونها آخر جوالت الموسم.
وضمن فئات الســـباق فقـــد حقق المركز األول 
في فئة SA المتســـابق حمد البلوشـــي، المركز 
الثانـــي مازن دبوس وفي المركـــز الثالث جاء 
 SB المتســـابق محمـــد إبراهيـــم، وضمـــن فئـــة
أحرز المركز األول المتســـابق علي دشتي، في 
المركـــز الثانـــي جاء المتســـابق مـــازن منصور 
وفـــي المركز الثالث المتســـابق فهد بن مظفر، 
وضمن فئة MA أحرز المركز األول المتســـابق 
عبـــدهللا الدوســـري، فـــي المركـــز الثانـــي جاء 

المتســـابق محمد مدســـر وفي المركـــز الثالث 
حل المتسابق رافاي ســـالم، وضمن منافسات 
المتســـابق  األول  المركـــز  خطـــف   MB فئـــة 
جـــاء  الثانـــي  المركـــز  فـــي  عيســـى محمـــود، 
المتســـابق أحمد بوجيري وفـــي المركز الثالث 
جاء المتســـابق عبدالعزيز الرامح، وضمن فئة 
UL فقد أحرز المركز األول المتســـابق ســـلمان 
محمـــود، المركـــز الثاني خالـــد إبراهيم الجمل 

وفي المركـــز الثالث المتســـابق إبراهيم أحمد 
الزايد.

والمتســـابقين  العـــام  المجمـــوع  فـــي  أمـــا 
المتصدريـــن على كل المجموعات، فقد تصدر 
ســـلمان محمـــود مـــن فريـــق بابكـــو لرياضـــة 
السيارات، في المركز الثاني المتسابق عيسى 
محمـــود وفي المركـــز الثالث المتســـابق أحمد 

بوجيري.

بعد ختام موسم سباقات القدرة

الجولة الرابعة شهدت مشاركة واسعة ومنافسات مميزة

أكاديمية المحرق للفروسية تحتفي بالفرسان

إسدال الستار على موسم “أوتوكروس البحرين”

لقطات من التكريم

المتسابقون الفائزون في صورة جماعية

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اتحاد السيارات

اشـــتدت المنافســـة فـــي بطولـــة األنديـــة 
الرمضانيـــة  والمؤسســـات  والشـــركات 
للبليارد والتـــي ينظمها االتحاد البحريني 
للبليـــارد والســـنوكر والدارتس على صالة 

كيو إن بالرفاع.
حيـــث احتدمـــت المنافســـات بيـــن الفرق 
خـــالل اليوميـــن الماضيين من خالل دور 
المجموعـــات مـــن أجـــل كســـب االنتصـــار 
وبطاقـــة التأهل للدور الثانـــي والمفصلي 
في مشـــوار البطولة. إذ فاز كل من فريق 
وزارة الداخليـــة أ علـــى فريـــق ألبـــا )0/3(، 
وفريـــق وزارة الداخليـــة ب علـــى كيو إن 
)1/2(، وفريـــق نـــادي المنامـــة علـــى فريق 
وزارة الداخلية ج )1/2(، وفريق الجامعة 

البريطانية على نادي كيو )1/2(.
كمـــا تغلـــب منتخـــب الناشـــئين علـــى ألبا 
)1/2(، كيـــو إن علـــى 2B )1/2(، الجامعـــة 
البريطانيـــة علـــى منتخـــب النســـاء )0/3( 
والكوهجـــي اوتـــو مول علـــى فريق نادي 

المنامة )0/3(.
وبذلـــك تأهل فرق الداخلية أ، كيو كلوب، 
منتخـــب  المنامـــة،  نـــادي  ب،  الداخليـــة 
الناشـــئين، الجامعـــة البريطانيـــة، كيو إن 
والكوهجـــي اوتو مول، إلى دور الثمانية، 
الذي ســـيلعب بنظـــام )إخـــراج المغلوب(. 
حيث ســـتقام اليوم الخميـــس مواجهَتي 
نصـــف النهائـــي، األولـــى تجمـــع الفائز من 
لقائـــي الداخلية أ وكيو كلوب، والداخلية 
ب ونـــادي المنامـــة، فيمـــا الجهـــة األخرى 
الفائـــز مـــن لقـــاء الكوهجـــي اوتـــو مـــول 

وكيو إن، والجامعة البريطانية ومنتخب 
الناشئين.

ومـــن المؤمـــل أن تشـــهد البطولـــة خـــالل 
األدوار النهائيـــة إثـــارة ونديـــة كبيرة في 
ظل مـــا تتمتع به الفرق من أســـماء بارزة 
األمـــر  عاليـــة،  خبـــرة  وذوي  المســـتوى 
الـــذي يضفي المتعـــة والجماليـــة للبطولة 
وخصوصـــًا أنهـــا شـــارفت علـــى االنتهـــاء 

والجميع يطمع في تحقيق اللقب.
وبّيـــن رئيـــس لجنـــة الالعبيـــن والبليـــارد 
النســـاء  عبـــدهللا بوجيـــري، أن منتخـــب 
ورغـــم خروجهـــن مـــن المنافســـة إال أنهن 
تطـــور  ولوحـــظ  طيبـــًا  مســـتوى  قدمـــن 
واالحتـــكاك  الخبـــرة  قلـــة  رغـــم  أدائهـــن 
لديهـــن، متمنيـــًا لهـــن األفضـــل مـــن خالل 

المشاركات المقبلة.

تنطلـــق مســـاء يوم غـــٍد الجمعـــة الموافق 22 من شـــهر 
أبريـــل الجاري ثالث جـــوالت بطولة البحريـــن الوطنية 
للدريفـــت )االنجراف والســـيطرة( التـــي ينظمها االتحاد 
البحرينـــي للســـيارات بمواقـــف حلبة البحريـــن الدولية 
رقم 4 و5 والتي تقام للمرة األولى على مستوى مملكة 
البحريـــن وبعـــد أن حققـــت نجاحـــًا باهـــرًا فـــي جولتها 

األولى.
وأعلنـــت لجنة األوتوكروس والدريفت عن اســـتمرارية 
التســـجيل حتـــى هذا اليـــوم الخميس الموافـــق 21 من 
linktr.ee/BahrainDrift�  أبريـــل الجـــاري عبـــر الرابـــط
البطولـــة  علـــى  للقائميـــن  ليتســـنى  Championship؛ 
فـــي  للمشـــاركة  المتســـابقين  وأعـــداد  أســـماء  بحصـــر 
المنافسات مساء يوم غٍد، ومن المقرر أن يبدأ الفحص 
الفني للســـيارات المشـــاركة اليوم الخميس الموافق 21  
مـــن شـــهر أبريـــل الجـــاري بحلبـــة البحريـــن الدولية من 
الســـاعة 7.30 وحتى 8.30 مساء، جولة حول المضمار 
وبريفنغ المتسابقين بعدها، وعند الساعة 10.45 تنطلق 

أولى الجوالت في المضمار.

وكانـــت ثانـــي الجـــوالت التي أقيمـــت في الثامن شـــهر 
أبريـــل الجـــاري شـــهدت مشـــاركة بحرينيـــة وخليجيـــة 
مميـــزة ومنافســـات قويـــة من قبـــل المتســـابقين الذين 
قدمـــوا مســـتويات رائعـــة فـــي المضمار وفنيـــات عالية 
فـــي االنجـــراف والســـيطرة، وتضـــم المنافســـات ثـــالث 
فئـــات وهـــي البـــرو وهـــي للســـيارات المجهـــزة بالكامل 
وتنطبـــق عليها جميـــع قوانين رياضة الســـيارات، الفئة 
الثانيـــة المودوفايـــد )المعدلة( ويســـمح بها ألي ســـيارة 
بالمشـــاركة عليها أي إضافات أو تعديل دون االضافات 
والتعديالت على شـــاصي الســـيارة ويجـــب أال تحتوي 
على الرول كيج والفئة الثالثة الستريت أي الستوك من 
غير عمل إضافات عليها وأي تعديالت ماعدا ما يسمح 

منه في اإلطارات واالكزوز.

اليوم تقام مواجهَتي نصف النهائي

تقام بمواقف حلبة البحرين الدولية

المنافسة تشتد ببطولة األندية والشركات للبليارد

الجمعة انطالق ثالث جوالت “الدريفت”

فريق الجامعة البريطانية

منتخب النساء للبليارد
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اللجنة اإلعالمية

أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفة آل خليفـــة نائب رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة عن 
خالص شـــكره وامتنانه إلى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضة، رئيس 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية على 

ثقة سموه الغالية بتكليفه برئاسة 
وفد مملكة البحرين بدورة األلعاب 
الرياضية الخليجية الثالثة والتي 
ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة 

من 13 لغاية 31 مايو المقبل.
 وأكـــد ســـموه أن توجيهات ودعم 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة يشـــكل دافعـــًا لجميع أفراد 
والمنتخبـــات  اإلداريـــة  البعثـــة 

الرياضية للمضي قدمًا نحو تمثيل 
المملكـــة خيـــر تمثيل فـــي المحفل 
الرياضي الخليجي الكبير، مشيدًا 
ســـموه بالدعـــم الكبير الـــذي يوليه 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
وســـائر  األولمبيـــة  للجنـــة  خليفـــة 
المشـــاركة  الوطنيـــة  االتحـــادات 
والذي يمثل وســـام فخـــر واعتزاز 
ويشـــكل حافـــزًا لتحقيـــق أفضـــل 

النتائج والمستويات في الدورة. 
عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وأضـــاف   
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة “ 
نعاهد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة علـــى بـــذل كل الجهود 
البحرينيـــة  المشـــاركة  إلنجـــاح 
وتمثيـــل الوطـــن خيـــر تمثيـــل في 
وسنســـعى  الخليجـــي...  العـــرس 
لدعم ســـائر المنتخبات المشـــاركة 

الرياضـــة  مكانـــة  مـــن  يعـــزز  بمـــا 
البحرينية وسمعتها المتميزة على 
المســـتوى الخليجـــي معربيـــن عن 
أملنـــا في تقديـــم الصـــورة الرائعة 
عـــن مملكتنـــا والظهـــور المشـــرف 
لرياضتنـــا بما يتواكب مـــع الطفرة 
الرياضيـــة الكبيـــرة التـــي تعيشـــها 
المملكـــة فـــي العهد الزاهـــر لجاللة 

 سمو الشيخ عيسى بن علي الملك حفظه هللا ورعاه...”.

لتكليفه برئاسة وفد البحرين في “األلعاب الخليجية 2022”

سمو الشيخ عيسى بن علي يثمن ثقة خالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية

بحضور فريد المؤيد نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة يوســـف خليل المؤيد وأوالده، وخميس 
المقلـــة رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي البحريـــن 
المبـــاراة  “الثالثـــاء”  مســـاء  أقيمـــت  للتنـــس،  
النهائيـــة والحفـــل الختامـــي لبطولـــة المرحوم 
يوسف خليل المؤيد الرمضانية لزوجي التنس.

حيـــث حقـــق الثنائـــي أحمـــد المحمـــود وإنســـو 
تشـــاي لقب البطولـــة بعد فوزهما علـــى الثنائي 
نبيـــل دوانـــي وكمـــال البحراني بنتيجـــة 2�6 و 

2�6، وبعـــد انتهاء المباراة تفضل فريد المؤيد، 
وخميـــس المقلة رئيس نـــادي البحرين للتنس، 
فريـــد  وخليفـــة  الموســـوي  فيصـــل  والدكتـــور 
المؤيد بتتويج الفائزين. وبهذه المناســـبة قدم 
األســـتاذ خميـــس المقلـــة درعـــا تذكاريـــا لراعي 
الحفـــل الســـيد فريـــد المؤيـــد، مؤكـــدا اعتـــزاز 
النـــادي بتنظيـــم هـــذه البطولـــة العريقـــة منـــذ 
عـــام 1997 وللعـــام الخامـــس والعشـــرون على 
التوالي تخليدا لذكرى المرحوم يوســـف خليل 

المؤيـــد أحـــد قدامـــي أعضـــاء نـــادي البحريـــن 
للتنـــس وأكثرالداعميـــن لـــه طوال حياتـــه، كما 
شـــكر الالعبيـــن المشـــاركين علـــى مـــا قدمـــوه 
مـــن مباريـــات جميلـــة وتنافس رياضـــي بروح 
رياضيـــة عالية طوال أيام البطولة، ومن جانبه 
أشـــاد الســـيد فريد المؤيد بالبطولة وبالتطوير 
الكبيـــر فـــي مرافـــق ومالعـــب النـــادي، مؤكـــدا 
اســـتمرار التعاون المشـــترك بين شركة يوسف 

خليل المؤيد ونادي البحرين للتنس.

تتويج الفائزين ببطولة المؤيد للتنس
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“نسيج” توفر قسائم شرائية لـ100 أسرة بحرينية متعّففة
بالتعاون مع المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

أعلنت شــركة نســيج، عن إطالقها مبادرة لتوفير قســائم شــرائية ألغذية 
وسلع استهالكية إلى المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية لغرض توزيعها 
على 100 أسرة بحرينية متعففة خالل شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ. 
تأتي هذه المبادرة كجزء محوري من المسؤولية االجتماعية لدى الشركة 
ودعمها لمختلف األعمال الخيرية واإلنسانية في المملكة، واستمرارًا في 

نهجها في دعم جهود ومشاريع المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية. 

وصّرح المدير العام لشـــركة نســـيج، 
ســـعداء  “نحـــن  الحمـــادي  أحمـــد 
الملكيـــة  المؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
لألعمال اإلنسانية لدعم مشروعاتها 
بصمـــات  تركـــت  والتـــي  النوعيـــة 
الخيـــري  العمـــل  فـــي  لهـــا  ال حصـــر 
التوجيهـــات  بفضـــل  واإلنســـاني 
الســـديدة لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
جاللـــة  مستشـــار  خليفـــة  آل  حمـــد 
الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الوطنـــي  األمـــن  الشـــباب مستشـــار 

المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية رئيس 
القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
للنفـــط والغـــاز. تعتبـــر مبادرتنا هذه 
جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن إســـتراتيجية 
المسؤولية االجتماعية لدى الشركة 
والتي تحـــرص كل الحرص على أن 
يكون لها مســـاهمة ذات أثر إيجابي 
على المســـتفيدين منها من مختلف 

شرائح المجتمع”. 
العـــام  األميـــن  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 

لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
اإلنســـانية،  مصطفـــى الســـيد، عـــن 
شـــكره وامتنانه لشـــركة نسيج على 
مساهمتها الخيرية ودعمها السخي 

فـــي هذا الشـــهر الفضيـــل، مؤكدًا أن 
هـــذا العمل يأتـــي من باب الشـــراكة 
عليـــه  تحـــرص  الـــذي  المجتمعيـــة 

المؤسسة.

تقـــدم الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، 
الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، 
ببالـــغ الشـــكر واالعتـــزاز إلـــى ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
وليلتفّضل سموه بتكريم بورصة البحرين 
ضمن الجهـــات الحكومية الفائـــزة بجائزة 
التميـــز فـــي التواصـــل مـــع العمـــالء لعـــام 
2021 ضمـــن النظام الوطنـــي لالقتراحات 
والشـــكاوى “تواصـــل”، وذلك للعـــام الثاني 

على التوالي.
إن  إبراهيـــم  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  وقـــال 
الفـــوز بهـــذه الجائـــزة يأتي نتيجـــة لجهود 
بورصـــة البحريـــن وحرصهـــا علـــى خدمة 
بســـوق  العالقـــة  ذات  الجهـــات  جميـــع 
إلتزامهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  المـــال،  رأس 
بتوفيـــر قنـــوات تواصـــل متنوعـــة لتلبيـــة 
تطلعـــات واحتياجـــات جميـــع المتعاملين 
العـــام  خـــالل  بأنـــه  منوهـــًا  الســـوق،  مـــع 
كافـــة  إلـــى  البورصـــة  اســـتجابت   ،2021
المقترحات والمالحظات المرســـلة بنســـبة 
100 %. وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي حرص 

قنـــوات  تطويـــر  علـــى  البحريـــن  بورصـــة 
التواصـــل المتوفرة من أجل تعزيز تجربة 
المســـتثمرين وتقديم خدمـــات ذات قيمة 
مضافـــة بمـــا يتماشـــى مـــع اســـتراتيجية 
البورصة التـــي تهدف إلى تعزيـــز الكفاءة 
التشـــغيلية وعمليـــات التحول الرقمي في 
مختلف المبـــادرات التي تطلقها البورصة. 
كمـــا أعرب الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم آل 
خليفة عن بالغ شـــكره وتقديره إلى فريق 
العمـــل القائم على متابعـــة نظام “تواصل” 
بالبورصة على جهودهم وأدائهم المتميز.

بورصة البحرين ملتزمة بتوفير قنوات تواصل متنوعة

واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزارة  أبرمـــت 
اتفاقيـــة مع شـــركة ســـداد للدفـــع اإللكتروني 
لتقديـــم خدمـــة جديدة إلعـــادة تعبئـــة تذاكر 
استخدام حافالت النقل الجماعي، وذلك من 
خالل توفيرها في جميع قنوات سداد وهي، 
أجهزة الدفع الذاتي، موقع ســـداد اإللكتروني 
وتطبيق الهواتف الذكيـــة. يأتي ذلك انطالقًا 
من الخطط اإلستراتيجية لقطاع النقل البري 
اســـتخدام حافـــالت  لتشـــجيع  الـــوزارة  فـــي 
النقل الجماعي في البحرين من خالل توفير 
قنوات متنوعة وسهلة الوصول واالستخدام 
Go- إلعادة تعبئة تذاكر استخدام الحافالت

.Card
وصـــرح وكيـــل النقـــل البـــري والبريد، ســـامي 
ضمـــن  يأتـــي  التعـــاون  هـــذا  بـــأن  بوهـــزاع، 
توجهـــات الوزارة فـــي تقديم خدمات ســـهلة 
وميســـرة لجميع الركاب في مملكة البحرين، 
تتواكـــب مـــع التقـــدم القائم في مجـــال النقل 
والتكنولوجيا الحديثة، حيث أن هذا التعاون 
شـــرائح  لمختلـــف  الوصـــول  فـــي  سيســـاهم 

المجتمع من خالل توفير قناة جديدة لخدمة 
إعادة تعبئة التذاكر والتحول اإللكتروني.

كما رحب رئيس مجلس إدارة شـــركة ســـداد 
للدفـــع اإللكترونـــي، الشـــيخ علي بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة بالتعـــاون مـــع وزارة المواصـــالت 
واالتصـــاالت في تقديم خدمـــة جديدة ألحد 
أهم أنمـــاط النقل الجماعي فـــي المملكة، من 
خـــالل توفيـــر الخدمـــة فـــي أكثـــر مـــن 1000 
جهـــاز مخصص للدفـــع الذاتي على مســـتوى 

مملكـــة البحريـــن باإلضافة إلـــى توفيرها عبر 
موقـــع ســـداد اإللكترونـــي وتطبيـــق الهواتف 

الذكية.
يذكـــر أن خدمـــة حافـــالت النقـــل الجماعـــي 
تالقـــي إقباالً كبيرًا من المواطنين والمقيمين 
فـــي المملكة، حيث بلغ عدد الركاب اإلجمالي 
منـــذ تشـــغيل الخدمـــة مـــا يقـــارب 70 مليون 
راكب، بمتوســـط عدد ركاب يومي يصل إلى 

32 ألف راكب.

إلعادة تعبئة التذاكر الخاصة بحافالت النقل الجماعي

“المواصالت” تبرم اتفاقية تعاون مع “سداد”

توفر لعشاق السيارات فرصة تجربة أحدث الطرازات

“أستون مارتن” تفتتح صالة عرضها الجديدة بمودا مول
افتتحـــت شـــركة أســـتون مارتـــن - الشـــركة المصنعة 
للســـيارات الرياضيـــة البريطانيـــة الفاخـــرة - أحـــدث 
صاالت عرضها في مودا مول بمملكة البحرين، وذلك 
بحضـــور لورانس ســـترول الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أســـتون مارتـــن، وكارل هامـــر رئيس مجلـــس اإلدارة 
والرئيـــس التنفيذي لشـــركة أداماس موتورز. وخالل 
الحفـــل المســـائي، التقـــى ضيـــوف الحفـــل مـــع كبـــار 

موظفي أستون مارتن وشريكها أداماس موتورز.
وتوفر صالة عرض أســـتون مارتن لعشـــاق السيارات 
مارتـــن  أســـتون  طـــرازات  أحـــدث  تجربـــة  فرصـــة 
فئـــة  أحـــدث طرازاتهـــا  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المعروضـــة، 
DBX. ويأتـــي هـــذا االفتتاح تزامنـــًا مع حدث رياضة 
الســـيارات األكثـــر شـــهرة في مملكـــة البحريـــن، وهو 
جائـــزة البحريـــن الكبـــرى 2022؛ حيـــث كان الفريـــق 
مستعدًا بشكل جيد الستقبال الضيوف والمشجعين 
فـــي صالـــة العـــرض المخصصـــة خـــالل عطلـــة نهاية 

األسبوع لسباق الفورموال 1.
مارتـــن،  أســـتون  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
مملكـــة  فـــي  لوجـــودي  “ســـررُت  ســـترول  لورانـــس 
البحريـــن خـــالل واحـــدة مـــن أكثـــر عطـــالت نهايـــة 
األســـبوع ازدحامًا برياضة الســـيارات والتي شـــهدت 
مشـــاركة ومنافسة فريق أســـتون مارتن للفورموال 1 
وابنـــي النـــس فـــي ليلة مثيـــرة؛ وال ســـيما وأنني زائر 
منتظم للمملكة وشـــاهدت بنفســـي الشـــغف المتزايد 

لدى الكثيرين هنا بالسيارات الفاخرة الشهيرة”.
وواصـــل لورانـــس تصريحه قائالً: “تشـــرفت بافتتاح 
صالـــة العـــرض الحديثـــة الخاصـــة بنـــا بالشـــراكة مع 
أدامـــاس موتـــورز، وأعتقد أنه ال يوجـــد مكان أفضل 

لشركة أستون مارتن من البحرين”.
يذكر أن أســـتون مارتن البحرين تدار من قبل شـــركة 
أدامـــاس البحريـــن للســـيارات )ذ.م.م(، وهـــي شـــركة 
متخصصـــة في تجارة الســـيارات وتحظـــى باحترام 
كبير وتتمتع بخبرة واسعة في بيع السيارات الفاخرة 

في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا.
مـــن جانبـــه، قـــال كارل هامـــر رئيس مجلـــس اإلدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة أدامـــاس موتـــورز “فـــي 
أدامـــاس موتـــورز البحرين نشـــعر بالحمـــاس والفخر 
الكبيرين لشراكتنا مع أستون مارتن، ومن خالل هذه 
الشـــراكة نهدف إلى تزويد عمالئنا بمعايير عالية من 
الخدمة في موقع مخصص داخل مودا مول، ال سيما 
وأن أعضاء فريقنا مدربون بما يكفي لتقدير وجهات 
النظر المختلفة للمشـــترين في الشرق األوسط، فيما 

أنشـــأنا تجربـــة تحاكي أســـلوب حياة أســـتون مارتن 
التي تمتد إلى مرحلة ما بعد شـــراء الســـيارة لتشـــمل 

الرعاية الالحقة والخدمات غير المسبوقة”.
 بـــدوره، علـــق كريـــس جيبســـون نائـــب المديـــر العام 
لمركـــز البحرين التجـــاري العالمي ومـــودا مول قائالً: 
“بالنيابـــة عـــن مـــودا مـــول، أرحـــب بعالمـــة أســـتون 
مارتـــن التجارية في البحريـــن وأتطلع إلى رؤية هذه 
الســـيارات الفاخرة المذهلة في جميع أنحاء المملكة، 
وأدعـــو عشـــاق الســـيارات لزيـــارة صالـــة العرض في 
مودا مول ومشاهدة طرازات أستون مارتن الرائعة. 
وواصل جيبســـون تصريحه قائـــالً: “قمنا أخيرًا بمنح 
إحـــدى ســـيارات أســـتون مارتـــن فانتـــاج لمتســـوقة 
محظوظـــة، وكانت تلـــك هي المرة األولـــى التي يتم 
فيهـــا منـــح مثـــل هـــذه الســـيارة الفخمة التـــي تتمتع 

بهندســـتها الرائعة في البحرين، ال ســـيما وأن أسلوب 
مارتـــن  أســـتون  بعالمـــة  المرتبطـــة  والقيـــم  الحيـــاة 
تتماشـــى تمامًا مع ســـمعة ومكانة مودا مول الطويلة 
كمقـــر لعدد كبير من أبـــرز العالمات التجارية الفاخرة 
العالمـــة  بهـــذه  أرحـــب  أن  ويســـرني  المملكـــة،  فـــي 

التجارية ضمن محفظة المستأجرين لدينا”.
يقـــع مودا مول فـــي مركز البحرين التجـــاري العالمي 
للفخامـــة واألزيـــاء والمطاعـــم  مـــرادف  اســـم  وهـــو 
الفاخرة ومكان مثالي للمتسوقين لالستمتاع بتجربة 
تســـوق فريـــدة، علمـــًا أن ســـاعات عمل المـــول خالل 
شهر رمضان المبارك هي كالتالي: 10 صباحًا - 4 بعد 
العصر، ومن 8 مســـاـًء - الواحـــدة بعد منتصف الليل. 
أما ساعات عمل المول خالل أيام عيد الفطر السعيد 

فستكون كالتالي: 10 صباحًا - منتصف الليل.

أعلنت شـــركة تويوتـــا موتور كوربوريشـــن أخيًرا، 
في إطار التزامها الراسخ بتسريع جهودها الرامية 
إلـــى تحقيـــق الحيـــاد الكربونـــي وتطويـــر حلـــول 
تنقٍل مســـتدامة للجميع، عن تســـجيل رقم قياسي 
فـــي مبيعاتهـــا العالميـــة التراكميـــة مـــن المركبـــات 
الكهربائية، والتي تجاوزت العشرين مليون مركبة 
ر  حتـــى نهاية شـــهر فبراير مـــن العـــام 2022. وُتقدِّ
الشركة أن استخدام مركباتها الكهربائية قد أسهم 
فـــي خفـــض االنبعاثـــات الكربونيـــة بحوالـــي 160 
مليـــون طن، وتوفير قرابـــة 65 مليون كيلولتر من 

البنزين حتى اآلن. 
وقـــال الممثـــل الرئيس للمكتـــب التمثيلي لشـــركة 
تويوتا في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى، 

كـــي فوجيتـــا “نشـــعر بحماس كبيـــر لتحقيـــق هذا 
اإلنجاز البارز في مســـيرتنا، والذي يشـــكل شـــهادة 
مـــن عمالئنا في مختلف أنحـــاء العالم عن الجودة 
والمتانـــة والموثوقيـــة التـــي تتســـم بهـــا مركبـــات 
تويوتـــا الكهربائيـــة، ونـــود أن نعـــرب عـــن امتناننا 
العميـــق تجـــاه كل عميـــل من عمالئنـــا على دعمهم 
المتواصـــل فـــي مســـيرتنا نحـــو تحقيـــق الحيـــاد 

الكربوني”. 
مـــن  مزيـــد  علـــى  بالحصـــول  الراغبـــون  العمـــالء 
المعلومـــات عـــن تويوتا البحرين وشـــركة إبراهيم 
خليـــل كانو، الرجـــاء زيارة معرض تويوتا بســـترة 
أو االتصال على رقم 17730730 أو يمكنهم زيارة 

.”Toyota.com.bh“ :الرابط التالي

“تويوتا” تحقق مبيعات عالمية تتجاوز 20 مليون مركبة كهربائية

الشيخ خليفة بن إبراهيم

أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي عن 
اقتراب السحب على جوائز “ادخار 
الوطني” لشـــهر أبريـــل، حيث يتيح 
فـــرص الفوز لعدد أكبـــر من العمالء 
وذلـــك مـــع الكشـــف عـــن 100 فائـــز 
بجوائـــز يبلـــغ مجموعهـــا 650,000 
فـــي  المقـــام  الســـحب  فـــي  دوالر 

األسبوع الثاني من مايو المقبل.
تماشـــيًا مع وعده بـــأن يكون أقرب 
للعمـــالء الكـــرام، واحتفـــاالً بمـــرور 
65 عاًمـــا على تأسيســـه، يبادر بنك 
البحريـــن الوطني بتوفير مجموعة 
كبيرة من الجوائـــز على مدار العام 
لمنـــح العمـــالء مزيـــًدا مـــن الفرص 
للفوز. ويشـــجع البنك عمالءه على 
فـــي حســـاب  باإليـــداع  االســـتمرار 

“ادخـــار الوطنـــي” لزيـــادة فرصهم، 
وُيمكـــن لجميـــع العمـــالء الحالييـــن 

والجدد التأهل لدخول السحب.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي للخدمات 
المصرفية لألفراد في البنك، صباح 
الزيانـــي “يســـعدنا جدًا االســـتعداد 
إلجـــراء الســـحب القـــادم لبرنامـــج 
“ادخار الوطنـــي” والذي يتزامن مع 
احتفالنا بالذكرى السنوية الخامسة 
والســـتين لتأســـيس بنـــك البحرين 
الوطني، ونحن نتطلع لمكافأة عدد 
أكبر مـــن العمالء بالجوائـــز النقدية 

القّيمة. 
ونواصل الســـعي عبر هذا البرنامج 
لتعزيـــز ثقافـــة االدخار علـــى نطاق 

أوسع بالمجتمع”.

قرب اإلعالن عن 100 فائز 
بجوائز “ادخار الوطني”



أكـــد منتـــدون في جلســـة حواريـــة نظمتهـــا جمعية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بعنوان 
“التعليـــم العالـــي وســـوق العمل فـــي البحرين حتى 
التعليـــم  الجامعـــات ومؤسســـات  2030” أن  العـــام 
العالـــي البحرينيـــة قـــادرة علـــى تأهيـــل وتدريـــب 
الكوادر البشرية المناسبة لسوق العمل، بما يتماشى 

مع رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وكانـــت الجلســـة الحواريـــة برئاســـة وزيـــر العمـــل 
االتحـــاد  رئيـــس  األســـبق  االجتماعيـــة  والشـــؤون 
العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
)اليونيســـمو( عبدالنبي الشـــعلة، وبمشـــاركة كل من 
رئيـــس الجامعـــة األهليـــة منصـــور العالـــي، رئيـــس 
جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيا )UTB( حســـن المال، 
رئيس الجامعة األميركية بمملكة البحرين ســـوزان 
ساكستون، رئيس الجامعة البريطانية في البحرين 

جولي كروس.
وركزت الجلسة على ربط مخرجات التعليم بسوق 
العمـــل ومتطلباتهـــا المتجددة والمتغيـــرة منذ اآلن 
وحتـــى العـــام 2030، وردم الهوة بين ســـوق العمل 
والجامعـــات، مـــن أجـــل خلق تعاون مشـــترك يصب 
في صالح البحرين وسوق العمل وأصحاب األعمال 
الذيـــن يتطلعـــون إلـــى خريجيـــن متميزيـــن يلبـــون 

متطلبات سوق العمل والمؤسسات العاملة.
التعليـــم  مســـؤولي  بيـــن  لقـــاء  الجلســـة  وشـــهدت 
المؤسســـات  وأصحـــاب  األعمـــال  وأربـــاب  العالـــي 
الصغيـــرة والمتوســـطة ورواد األعمـــال لخلـــق بيئة 
تعاونيـــة تســـهم في رفد ســـوق العمل بمـــا تحتاجه 
مـــن خريجيـــن أكفاء يأخـــذون على عاتقهـــم قيادة 
ســـوق العمل وقيادة المؤسسات العاملة في السوق 

مستقبال وحتى العام 2030.
وقال الشـــعلة إنـــه عندما كان وزيـــًرا للعمل توصلوا 
إلـــى أن التعليم هو المســـار الوحيـــد النضمام جميع 
خريجـــي الجامعـــات والمؤسســـات التعليميـــة إلـــى 

سوق العمل بنجاح.
وأشـــار إلـــى أن دور المؤسســـات التعليميـــة يشـــهد 
تعاظمـــا بمـــرور الوقت، وســـوق العمـــل تصبح أكثر 
تعقيـــًدا وطلًبـــا يومًيا، إذ تشـــهد طلًبـــا متزايًدا على 
باحثيـــن عـــن عمـــل مـــن المتعلميـــن، كمـــا أن هنالك 

حاجة ألصحاب المهارات والقدرات العالية. 
ورأى أن التعليـــم يجـــب أال يوفـــر فقـــط احتياجات 
ســـوق العمـــل، وإنمـــا يجـــب أن يخلـــق فـــرص عمل 
وظيفية لخريجين قادرين على المساهمة في النمو 
االقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل الوظيفية 
وتوفيـــر مزيد من الباحثين عن فرص عمل لســـوق 
العمـــل. وأن المطلوب هو تهيئة مؤسســـات التعليم 

العالي والمعاهد للوفاء باحتياجات سوق العمل.
علـــى  قـــادرة  الجامعـــات  أن  العالـــي  أكـــد  بـــدوره، 
تدريـــب وتأهيـــل الكـــوادر المناســـبة لتنفيـــذ رؤيـــة 
تدريـــب  يتـــم  إذ   ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
الطلبة والخريجين على اكتســـاب مهارات مختلفة 

لتتماشى مع سوق العمل في العام 2030.
وأشـــار إلى أن هيئة التدريـــس في الجامعة األهلية 
وبرامجهـــا  البحريـــن،  خـــارج  مـــن  أســـاتذة  تضـــم 
التعليميـــة تســـتند إلى مقررات وكتب دراســـية من 

جامعات عالمية منها هارفارد.
ورأى العالـــي أن مـــن دون بحـــث علمـــي فإنـــه ليس 
هنالك مؤسسات تعليم عال حقيقة، لذا فإن الوقت 
قـــد حـــان لترصـــد الجامعـــات ومؤسســـات التعليـــم 
العالـــي 3 % مـــن ميزانياتها للبحـــث العلمي، مؤكًدا 
ضـــرورة زيـــادة إنفـــاق الدول علـــى البحـــث العلمي 

المرتبط بسوق العمل لمزيد من تطورها.
واقترح أن يتم النظر في السياســـات والتشـــريعات 
المعنية بمؤسسات التعليم العالي، بمراجعة حقيقية 
لهذه السياســـات للمضي قدًما، وهـــذا يتم القيام به 
في مجلس التعليم العالي برئاســـة الشيخة رنا بنت 

عيسى بن دعيج آل خليفة األمين العام للمجلس.
كمـــا اقتـــرح “ضـــرورة االســـتفادة مـــن التكنولوجيا 
التـــي أمامنـــا، فالكثير مـــن الجامعات فـــي بريطانيا 
والواليـــات المتحدة األميركيـــة انتقلت إلى التعليم 
عـــن بعـــد، ومـــن هـــذه الزاويـــة وفـــرت الكثيـــر مـــن 

الخيارات أمام األفراد”.
األميركيـــة  الجامعـــة  رئيـــس  أشـــارت  ذلـــك،  إلـــى   
بالبحريـــن ســـوزان ساكســـتون إلى وجـــود فارق ما 
بيـــن التعليم فـــي الفصول الدراســـية وتعليم القوى 
العاملـــة والموظفين، مؤكدة حاجـــة الموظفين إلى 

التدريب واكتساب المهارات.

مهارة التعلم والتحليل

وذكـــرت أن الطلبة بحاجة الكتســـاب مهـــارة كيفية 
التعلـــم علـــى الـــدوام، إذ إن طلبة الســـنة الدراســـية 
األولـــى أمامهـــم 4 أعوام الكتســـاب المهـــارات، وقد 
جـــاءت جائحـــة كورونـــا وغيرت الكثير مـــن األمور 
فـــي العالم، مؤكدة أن الجامعـــة تعمل على محاولة 

اكتساب الطلبة مهارة التعلم والتحليل.
من جانبه، قال رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا 
)UTB( حســـن المال إن ســـوق العمل تشـــهد تغيرات 
العالـــي علـــى  التعليـــم  كبيـــرة، وتعمـــل مؤسســـات 
مواكبة ســـوق العمل، وســـد الفجوة بين ما تحتاجه 

سوق العمل والعمالة.
ورأى أن التحدي األكبر أمام الجامعات هو مقدرتها 
علـــى تخريـــج طلبـــة قادرين علـــى مواصلـــة التعلم 

لحل المشكالت التي يواجهونها.
المـــال نتائـــج اســـتبانة فـــي الواليـــات  واســـتعرض 
المتحـــدة، إذ يـــرى 96 % من األســـاتذة الجامعيين 
واألكاديمييـــن في الجامعات أنهم قاموا بعمل جيد 

في تأهيل وتعليم طلبة مناسبين لسوق العمل، في 
حين يرى أقل 40 % من الطلبة أن لديهم المهارات 
الالزمة للعمـــل بكفاءة وريادة األعمال، إال أنه فقط 
يـــرون أن  11 % مـــن أصحـــاب وأربـــاب األعمـــال 
باستطاعتهم إيجاد األشـــخاص المناسبين لألعمال 
من الخريجين، و98 % من األعمال ترى أنها ال تنال 

ما تريده من الخريجين المناسبين لألعمال.
ورأى أن الحل لهذه المسألة أوال أن تكون الجامعات 
أقـــرب إلى األعمـــال، ثانًيا أن يتم النظر في البرامج 
ومـــن هم المتلقون لهـــا، واالبتعاد عـــن المحاضرات 

واعتماد طرق جديدة للتعليم.
الجامعيـــون  األســـاتذة  يعمـــل  أن  ضـــرورة  ورأى 
ســـبيل  علـــى  القطـــاع،  فـــي  لفتـــرة  واألكاديميـــون 
المثال المهندســـون يعملون في قطاع النفط والغاز 
وبالتالي يكونون على معرفة بالتحديات في سوق 
العمـــل. ورأى أن دور الجامعـــات هـــي خلـــق أفـــكار 
جديدة لســـوق العمـــل وليس فقـــط مواصلة تزويد 
ســـوق العمل بما يحتاج إليـــه، ولتنفيذ ذلك البد من 

توفير منصة يتم فيها تسجيل المشروعات.
وأشـــار إلـــى تنفيذ تجربة بإنشـــاء موقـــع إلكتروني 
تســـتطيع من خالله الجامعات نشـــر ما يحتاج إليه 
رواد األعمال لتنفيذ مشـــروعات، والجامعات تعمل 
علـــى تنفيـــذ ذلك من خـــالل مشـــروعات الطلبة، ثم 

يتم عرضها ويكتسب الطلبة مهارات.
إلـــى ذلـــك، قالـــت رئيـــس الجامعـــة البريطانيـــة في 
البحريـــن جولـــي كـــروس، إن جائحـــة كورونـــا فـــي 

بريطانيا عملت على تغيير الكثير.
الحاليـــة  الوظائـــف  مـــن   %  60 أن  إلـــى  ولفتـــت 
ســـتختفي من ســـوق العمل بعد 10 أعوام وســـيتم 

استبدالها بوظائف أخرى.
جـــاء ذلك في الغبقة الســـنوية التي نظمتها جمعية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية برعاية 
وزير العمـــل والتنمية االجتماعيـــة جميل حميدان، 
أمس األول، والتي شـــهدت حضور كبار المسؤولين 
والسفراء من الدول الصديقة ووزير العمل األسبق 
عبدالنبي الشـــعلة، والرئيس الفخري للجمعية جواد 

الحـــواج.  وبـــدأت الغبقـــة بكلمـــة افتتاحيـــة ألقاهـــا 
رئيـــس الجمعيـــة عبدالحســـن الديـــري، أعـــرب فيها 
عن ســـعادته بالترحيب بالحضور في هذه األمسية 
الجميلـــة بعد انقطاع دام ســـنتين بعد طول جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد 19( المريـــرة التـــي أثـــرت على كل 
العالـــم بجميـــع بقـــاع العالـــم والبحريـــن مـــن ضمـــن 
الدول التي تأثرت بذلك، ولكن بفضل جهود القيادة 
بحكمة جاللة الملك وقيادة ســـمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الحكيمة منذ البداية لهذه الجائحة، 
اســـتطاعت البحرين أن تمر بسالم وأن تطوي هذه 

الصفحة وبال عودة.

االحتفال باليوبيل الفضي

وتوجـــه الديـــري بالشـــكر والتقديـــر لـــوزارة العمـــل 
والتنمية االجتماعية وجميع الطاقم لدعمهم الدائم 
للجمعية، التي سوف تحتفل العام المقبل بمرور 25 

عاًما على تأسيسها )اليوبيل الفضي(.
وذكـــر أنـــه ســـيتم هـــذا العـــام االحتفـــال بالمؤتمـــر 
للمؤسســـات  العالمـــي  لليـــوم  العاشـــر  الســـنوي 
الصغيـــرة والمتوســـطة، الذي بـــدأ في العـــام 2010 
وبدعم من عبدالنبي الشـــعلة، وقـــد اتخذت منظمة 
األمـــم المتحـــدة يوًمـــا عالمًيا للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي يـــوم 27 يونيو كل عـــام بدًءا من 

العام 2017.
وتضمنت فعاليات الغبقة تقديم هدية تذكارية إلى 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، وتكريم نخبة 
من الداعمين للجمعيـــة ومنحهم العضوية الفخرية 
للجمعيـــة، وهـــم: عضـــو مجلـــس الشـــورى درويش 
المناعـــي، رجـــل األعمال فؤاد شـــويطر، لما لهما من 
دور بـــارز فـــي دعم عمـــل الجمعيـــة طوال الســـنين 

السابقة.

الجامعات البحرينية قادرة على توفير الكوادر المناسبة لسوق العمل بحلول 2030
رصد 3 % من ميزانيات مؤسسات التعليم العالي للبحث العلمي

حسن المال سوزان ساكستونجولي كروس
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“الصغيـــــرة والمتوسطـــــة” تستعـــــرض ربـــــط مخــرجـــــات التعليـــــم بســـــوق العمـــــل
أمل الحامد | تصوير: خليل إبراهيم



أنهـــا  الســـعودية  الســـياحة  كشـــفت 
تخطـــط ليســـاهم القطـــاع الســـياحي 
بنســـبة %10 مـــن الناتـــج اإلجمالـــي 
للبالد بحلول العام 2030 بدالً من 3.5 
% فـــي الوقت الراهن، وذلك تحقيقًا 
وبحســـب   .2030 المملكـــة  لرؤيـــة 
العديـــد من الخبـــراء والمراقبين فقد 
نجحـــت الســـياحة الســـعودية خالل 
فتـــرة وجيـــزة فـــي أن تكـــون قاطرة 
حيوية في تغيير نمط حياة قطاعات 
الســـعودي  المجتمـــع  مـــن  عريضـــة 
وتحســـين جودة الحياة، بمســـاهمتها 
في تنشـــيط التجارة الداخلية وفتح 
تـــم  حيـــث  جديـــدة  عمـــل  مجـــاالت 
تدريـــب 140 ألف شـــاب وفتاة للعمل 
في هذا القطـــاع، والوصول بوظائف 
القطـــاع إلى 700 ألـــف وظيفة خالل 

العام 2021.
 ويســـعى قطاع الســـياحة السعودية 
لتحويـــل  الســـعودية”  “روح  عبـــر 
صناعة الســـياحة إلى جزء من ثقافة 
المجتمع، بإشـــراك المجتمـــع المحلي، 
العمـــل واالســـتثمار،  فـــرص  وتوليـــد 
وتعزيز قدرات رواد األعمال لتعظيم 

الفوائد االقتصادية.
ووفـــق اإلحصـــاءات الرســـمية فقـــد 
تمكنت الســـياحة من خالل فعالياتها 
وأنشـــطتها مـــن تحقيـــق 54 مليـــون 
زيـــارة ســـياحية خـــالل 2021، ومـــن 
المتوقـــع أن يزيـــد الرقم حتـــى نهاية 
العـــام الجـــاري، كما يتوقع أن يشـــكل 
الناتـــج  مـــن   %  4 الســـياحة  قطـــاع 
المحلـــي اإلجمالي للســـعودية بنهاية 

2022، مقارنة بـ 3.5 % في 2019.

الســـياحية  المقاصـــد  أبـــرز  ومـــن 
المتنوعـــة بالســـعودية كل مـــن جـــدة 
والتراثيـــة  االقتصاديـــة  العاصمـــة 
والطائف العاصمة السياحية، فُتشكل 
“جدة” مقصًدا سياحًيا نوعًيا بامتياز 
على مدار العام  بمقوماتها السياحية 
والتي تكتســـي بطبيعة ُمختلفة ُكلًيا 
خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك، حيث 
ُتعـــد - بالنســـبة للمعتمريـــن - وجهـــة 

سياحية وتسويقية مميزة.

 السعودية تخطط لتحقيق 10 % 
من دخلها 2030 عبر السياحة
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.542

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.279

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.93

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.61

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD0.36

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.132

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.03

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.298

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.324

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.465

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.415

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.485

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.078

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(

BMB BD 0.00

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.422

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.501

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.14

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.32

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.63

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.27

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.075

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.75

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.49

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.544

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.073

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

أعـــرب وزير الصناعة والتجارة والســـياحة، 
زايـــد بـــن راشـــد الزياني، عـــن بالغ ســـعادته 
واعتـــزازه وفخره بالجهد المبذول لمواصلة 
الكفـــاءة  مســـتوى  ورفـــع  األداء  تطويـــر 
اإلداريـــة من خـــالل الخدمات التـــي تقدمها 
الوزارة تحقيقًا لرؤى وتطلعات عاهل البالد 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، وتعكـــس الثقـــة الكبيرة 
لفريـــق البحريـــن برئاســـة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مـــن 
خـــالل تقديم أفضـــل الخدمـــات الحكومية 

للمواطنين والمقيمين. 
الســـمو  صاحـــب  تفضـــل  بعـــد  ذلـــك  جـــاء 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء بتكريم 
وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة ضمن 
الجهـــات الحكوميـــة الفائزة بجائـــزة التميز 
 2021 للعـــام  العمـــالء  مـــع  التواصـــل  فـــي 
للمـــرة الخامســـة علـــى التوالـــي، وذلـــك بعد 
التميـــز  جائـــزة  علـــى  الـــوزارة  أن حصلـــت 
للمقترحـــات  الوطنـــي  بالنظـــام  األداء  فـــي 
والشـــكاوى )تواصـــل( بنســـبة بلغت 100 % 

من مؤشرات قياس األداء.

و استقبل الوزير الزياني صباح أمس الفريق 
اإلداري القائـــم على متابعـــة النظام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى “تواصـــل” بالوزارة 
مـــع العمالء، بحضور وكيـــل وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة إيمان الدوسري، حيث 
أشـــاد الوزير بجهـــود الفريـــق اإلداري القائم 
على “تواصل”  التي أسهمت في دفع جودة 
األداء وكفاءته نحو مســـتويات جديدة من 
التطويـــر والتـــي تصـــب فـــي تقديـــم أفضل 
وفـــق  والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
التطلعـــات المنشـــودة، متطلًعا إلى أن يكون 
لهـــذا التكريـــم عظيـــم األثـــر علـــى مواصلـــة 
وبـــذل المزيـــد من الجهود مـــن أجل تحقيق 

تطلعـــات ورؤى صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا 
فـــي تقديـــم الخدمـــة الحكوميـــة األفضـــل 

للمواطنين والمقيمين.
كما أكد وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
حـــرص الوزارة واهتمامهـــا بمواصلة تقديم 
أفضـــل الخدمـــات وتعزيز عمليـــة التواصل 
المراجعيـــن  مـــع  الفعـــال بجـــودة وفاعليـــة 
والمســـتفيدين مـــن الخدمـــات، وذلـــك وفق 
النهج المســـتمر مـــن خالل تبنـــي المبادرات 
التـــي تضمـــن تطويـــر وتحســـين الخدمـــات 
الحكوميـــة بمـــا يصـــب فـــي صالـــح الوطـــن 

والمواطنين.

استقبل فريق نظام “تواصل” بمناسبة الفوز بجائزة التميز

الزياني: مواصلة تطوير األداء ورفع الكفاءة اإلدارية

الزياني مستقبًل الفريق اإلداري لـ”تواصل”

اعتمـــدت وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة القـــرار رقم )39( 
للعـــام 2022 بشـــأن منـــع تصنيع أو اســـتيراد أو تـــداول منتجات 
كـــرات الخـــرز المغناطيســـي بتاريـــخ 14 أبريـــل 2022، وينـــص 
القرار على حظر تصنيع وتداول واســـتيراد هذه المنتجات نظرًا 
لخطورتهـــا العاليـــة، ومعاقبة كل مـــن يخالف أحكام هـــذا القرار 
بالعقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي القانون رقم )9( لســـنة 2016 

بشأن المواصفات والمقاييس.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــدت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
والسياحة، إيمان الدوسري أن القرار دخل حيز التنفيذ بدءًا من 
اليوم التالي لتاريخ نشـــره في الجريدة الرســـمية، أي بتاريخ 15 
أبريـــل 2022، حيـــث يهدف هذا القرار إلى تعزيز حماية ســـالمة 
فئـــة األطفال من األضرار الوخيمة المترتبة على اســـتخدام هذا 
النـــوع مـــن المنتجـــات، في ظل ازديـــاد عدد حـــاالت ابتالع هذه 
المنتجـــات مـــن قبل األطفـــال مما قد يتطلـــب التدخل الجراحي 

إلنقاذ حياتهم.
وعلى صعيد متصل، أشـــارت الدوســـري إلـــى أن منتجات كرات 
الخرز المغناطيســـي يتم استخدامها في األساس كأداة إبداعية 
ووســـيلة تعليميـــة للكبـــار، إال أن صغار الســـن يتملكهـــم الفضول 
لالستكشـــاف مما يجعلهم عرضة إلى اســـتخدام هذه المنتجات 
وابتـــالع الخرز الذي يـــؤدي إلى حدوث التصاقات وانســـدادات 
معويـــة، حيث أكد األطباء أنه في حال لم يتم التدخل المباشـــر 
والفوري الســـتخراجها قـــد يتم إدخال هـــؤالء األطفال لعمليات 
جراحية طارئة وخطيرة تســـتدعي استئصال جزء من األمعاء.  
وبينـــت الدوســـري أن مملكـــة البحرين ليســـت الدولـــة األولى أو 
الوحيـــدة التـــي حظـــرت منتجـــات كـــرات الخـــرز المغناطيســـي، 
حيـــث ســـبقها في ذلك العديد من دول العالـــم المتقدمة والدول 
المجـــاورة، والتي استشـــعرت خطر هـــذه المنتجات بعد حوادث 

أدت إلـــى إصابـــات بليغة وحـــاالت وفاة في بعـــض األحيان في 
تلـــك الـــدول، مما حـــدا بمملكة البحرين الســـير علـــى خطى هذه 

الدول لحماية أطفالنا من أية حوادث أو إصابات ال قدر هللا. 
وختامًا، أكدت الدوسري أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
وبالتنسيق مع الشركاء ماضية قدمًا في حماية فئة األطفال في 
مملكـــة البحريـــن، وتعمل بشـــكل مكثف التخـــاذ التدابير الالزمة 
للحفاظ على ســـالمتهم من خالل استصدار التشريعات الرقابية 
علـــى المنتجـــات، داعيـــًة فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى ضـــرورة انتباه 
األهالي إلى سلوك أطفالهم، والتخلص من منتجات كرات الخرز 
المغناطيســـي فـــي المنزل، داعيـــًا هللا أن يحفـــظ أطفالنا من أي 

سوء ومكروه.

لتعزيز حماية سالمة فئة األطفال من أضرارها

منع تصنيع أو استيراد أو تداول 
منتجات كرات الخرز المغناطيسي
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مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب. 

التغييرالسعر 2.05+0.298 دوالر 
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.67+0.610 دينار 
شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.49+1.030 دوالر 
البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

عن  “تــرافــكــو”  مجموعة  كشفت 
التوصل إلى اتفاقية مع الشركاء 

البحرين  شركة  في  حصصهم  على  ترافكو  مجموعة  الستحواذ  اآلخرين 
 %  100 مملوكة  شركة  للمواشي  البحرين  شركة  تصبح  بحيث  للمواشي 

لمجموعة ترافكو، وذلك بقيمة مليون دينار.
وذكر إفصاح للشركة في البورصة أن مجلس إدارة مجموعة ترافكو ناقش 
على  االستحواذ  2022، موضوع  أبريل   20 الموافق  األربعاء  اجتماعه  في 
حصص الشركاء في شركة البحرين للمواشي بحيث تكون األخيرة مملوكة 
100 % لمجموعة ترافكو، وذلك على ضوء الوصول مع األطراف اآلخرين 
على اتفاق الستحواذ مجموعة ترافكو على كامل حصص الشركاء اآلخرين 
مقابل مبلغ إجمالي وقدره 1,057,240 دينار بحريني، حيث تمت المصادقة 

على ذلك.
األسهم  ملكية  تحويل  إجــــراءات  لمتابعة  اســتــشــاريــة  جهة  تكليف  وتــم 
وتسجيل شركة البحرين للمواشي كشركة مملوكة 100 % للمجموعة لدى 

السجل.
والتسهيالت  الذاتي  التمويل  طريق  عن  االستحواذ  عملية  تمويل  وسيتم 
زيادة  توجد  وال  المساهمين  على  مالية  أعباء  هناك  تكون  ولن  المصرفية 
أن  اإلدارة  ترافكو، بحسب اإلفصاح. ويتوقع مجلس  لمجموعة  رأس مال 
المجموعة  عمليات  مجمل  على  إيجابي  انعكاس  االستحواذ  لعملية  يكون 
للمواشي  البحرين  شــركــة  إدارة  هيكلة  ــادة  إعـ مــع  المقبلة  الــســنــوات  فــي 
والتوسع في عملياتها في مجال تجارة المواشي واللحوم وإدارة المسلخ 

الرئيسي التابع لها.

أقامت شركة “سوليدرتي البحرين” غبقتها الرمضانية لإلعالميين والصحافيين؛ تقديرًا لدعمهم المستمر للشركة 
والذي ساهم في تعزيز اسم سوليدرتي كشركة رائدة في قطاع التامين. وقد حضر الحفل كل من نائب رئيس 

مجلس إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي للشركة.

“ترافكو” تستحوذ على “المواشي” بنحو مليون دينار

“سوليدرتي البحرين” تقيم غبقتها الرمضانية لإلعالميين

إقبال كبير من المشترين على “أمواج  بيتش فرونت”
بعد استئناف أعمال البناء في المشروع المتعثر... الريس: 

قال رئيس مجلس إدارة شركة “استيراد” 
االســتــثــمــاريــة، هــشــام الــريــس، إنــه خالل 
العام 2021 بدأت استيراد أعمال التطوير 
فــي مــشــروعــهــا “أمــــواج بيتش فــرونــت” 
ــكــائــن فـــي جـــزيـــرة أمـــــواج، وقـــد وجــد  ال
اســتــجــابــة جــيــدة جـــدًا وإقـــبـــاالً مــن قبل 

المشترين.
وقال الريس في التقرير السنوي لمجلس 

العام  عــن  “اســتــيــراد”  إدارة 
2021 ونشر حديثًا، إن 

ــال مـــن قبل  ــبـ اإلقـ
يأتي  المشترين 

ــرًا لــمــوقــع  ــــظــ ن
الـــــمـــــشـــــروع 
الـــــــفـــــــريـــــــد 
وكـــــــــونـــــــــه 
لمشروع  ا
لسكني  ا
الوحيد 

فــي 

البحرين مع شاطئ خاص.
ومن المتوقع أن تستكمل المرحلة األولى 
مــن المشروع وهــي عــبــارة عــن 52 تــاون 
هاوس في الربع األخير من العام الجاري.

وكــانــت شــركــة اســتــيــراد أمـــواج، الشركة 
الــتــابــعــة لــشــركــة اســتــيــراد االســتــثــمــاريــة، 
قــد حصلت عــلــى رخــصــة مــطــور عــقــاري 
الشهر  “أمواج  بيتش فرونت”  لمشروعها 
الماضي، حيث يعتبر المشروع  
التطوير  مــشــاريــع  مــن 
الـــعـــقـــاري الــمــتــعــثــرة 
التي تم إحالتها 
ــن الــلــجــنــة  مـ
الـــــــوزاريـــــــة 
ــع  ــ ــاري ــشــ ــمــ ــ ــل ــ ل
الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة 
التحتية  والبنية 
تسوية  لجنة  إلــى 
مـــشـــاريـــع الــتــطــويــر 
ــاري الــمــتــعــثــرة  ــقـ ــعـ الـ
ــامــــت  والـــــــتـــــــي قــ

العلني  المزاد  في  المشروع  ببيع  بدورها 
باشرت  أمــواج حيث  استيراد  إلى شركة 
العالقة  ذات  الجهات  مع  العمل  الشركة 
وإصدار رخص البناء والبدء في األعمال 

االنشائية للمشروع واستكماله. 
وقد قامت شركة استيراد أمواج بتقديم 
الــمــشــروع  لــتــرخــيــص  المتطلبات  جميع 
واألنظمة  القوانين  وفــق  المؤسسة  لــدى 
المعمول بها بترخيص مشاريع البيع على 

الخريطة.
 وكان المشروع يحمل اسم “بوابة أمواج”، 
في  أمــواج  استيراد  شركة  أعلنت  حيث 
شركة  مع  عقد  توقيعها  عن  سابق  وقــت 
لــتــكــون   ”Cyprus Cybarco Tabet“
المقاول الرئيسي لتطوير المرحلة األولى 
ــأتــي هـــذه الــتــطــورات  ــمــشــروع. وت مــن ال
“بروموسفن”  مجموعة  تخارجت  أن  بعد 
من  االستحواذ،  عملية  في  شاركت  التي 

المشروع وقامت ببيع حصتها.
ويضم مشروع “بوابة أمواج” ما مجموعه 
الــشــاطــئ و95  عــلــى  مــطــلــة  شــقــة   618

المرحلة  وستشمل  فخمًا.  هــاوس  تــاون 
تاون   50 أكثر من  وإنجاز  األولــى تطوير 
هاوس فخمًا من إجمالي 95 تاون هاوس 
ــازل الـــتـــاون  ــنـ ســيــتــم تــطــويــرهــا. تــقــع مـ
الشاطئ  على  مــبــاشــرة  الــفــاخــرة  هـــاوس 
إمكانية  السكان  يمنح  ما  المشروع  في 
الوصول المباشر إلى الشاطئ الخاص بها.
المرحلة األولى  المشروع في  وسيحتوي 
ــرًا، حيث  ــتـ مـ  275 ــطــول  ب عــلــى شــاطــئ 
اإلطـــــالالت الــبــحــريــة الــخــالبــة ووســائــل 
والمطاعم،  المقاهي  من  المتنوعة  الراحة 
لعب  ومناطق  الرياضية،  األلعاب  وصالة 
ــرة الــقــدم والــكــرة  ــال، ومــالعــب كـ ــفـ األطـ

الطائرة، والسينما الخارجية.
واستحوذت استيراد على مشروع “بوابة 
تسوية مشاريع  لجنة  أمــواج” عن طريق 
يونيو  فــي  المتعثرة  الــعــقــاريــة  التطوير 
للسالمة  كامل  تقييم  إجــراء  بعد   .2019
الــدراســة  أظــهــرت  لــلــمــشــروع،  الهيكلية 
الهيكل بحالة ممتازة حيث  أن  اإلنشائية 

تم بناؤه بمواد عالية الجودة.

وقعت الشــركة العربية لبناء وإصالح الســفن “أســرى” مذكرة تفاهم مع شــركة ONEX Shipyards اليونانية بهدف التعاون وتبادل 
الخبرات في مجاالت إصالح الســفن والتبادل التكنولوجي والتحديث إضافة إلى بحث أطر التعاون التجاري بين الشــركتين.  جاء 
ذلــك أثنــاء مراســم حفــل توقيــع مذكــرة التفاهم بين الشــركتين وبحضور رئيــس الوزراء اليونانــي، كيرياكوس ميتســوتاكيس، على 
هامش زيارته لشــركة أحواض ONEX Shipyards والذي عقد باســتخدام التقنية االفتراضية عن بعد حيث ابتدأت مراســم الحفل 
بمباركة من كيرياكوس ميتسوتاكيس لتوقيع هذه االتفاقية معربًا عن سعادته لقيام شركة أسري بأخذ هذة المبادرة الطيبة للتعاقد 
مع إحدى أعرق أحواض السفن اليونانية والذي يعكس قدرات مملكة البحرين المتقدمة فيما يخص التعاون االقتصادي والتجاري. 
بعدها قام مازن مطر العضو المنتدب لشركة أسري وعضو مجلس اإلدارة بتوقيع العقد من جانب شركة أسري، وبدوره قام بانوس 

 .”Shipyards ONEX“ بتوقيع العقد من جانب شركة ”ONEX“ زينوكوستاس الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة

ــن شــكــره  وأعـــــــرب مــــــازن مـــطـــر عــ
اليوناني  ــوزراء  ــ الـ لــرئــيــس  العميق 
االتفاقية،  هــذه  إلبـــرام  دعــمــه  على 
وإلى رئيس مجموعة “ONEX” بانو 
زينوكوستاس على توقيع االتفاقية 
إبــرام  من  المرجوة  للنتائج  متطلعًا 
ــاق، والــــذي يــفــتــح آفــاقــًا  ــفـ ــذا االتـ هـ
أعمال شركة أسري  لتطوير  جديدة 
عــالــمــيــًا، ويــســهــم بــشــكــل فــعــال في 
المملكة  الحكومي في  التوجه  دعم 
لتكثيف وتشجيع الروابط التجارية 
وجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 
ــال “إن لــشــركــة أســري  ــيــونــان، وقـ ال

تــاريــخــًا يمتد على مــدى عــقــود من 
لكبرى  ــخــدمــات  ال وتــقــديــم  الــعــمــل 
للسفن،  المالكة  اليونانية  الشركات 
الــعــقــد إال ترسيخ  ومـــا تــوقــيــع هـــذا 
ــا ألبــعــاد  ــذهــ ــات وأخــ ــالقـ ــعـ ــهـــذه الـ لـ
جــــديــــدة ال تــقــتــصــر عـــلـــى إصــــالح 
أيضًا  بل  فحسب،  اليونانية  السفن 
وتفاهمات  شــراكــات  فــي  لــلــدخــول 
مـــع شـــركـــات وأحـــــــواض اإلصــــالح 
اليونانية“. وأضاف “تعتبر مجموعة 
األعــمــال  مــجــمــوعــات  مــن   )ONEX(
من  بــه  تزخر  لما  الــرائــدة  اليونانية 
شـــركـــات مــتــعــددة الــتــخــصــصــات ال 

 )ONEX Shipyards( سيما أحواض
والتي نتطلع للعمل معها قريبًا”.

مجموعة  رئيس  أبــدى  جانبه،  ومــن 
هذه  بتوقيع  اعــتــزازه  عن   ”ONEX“
شركات  أعــرق  إحــدى  مع  االتفاقية 
إصالح السفن أال وهي شركة أسري 
وقال “نحن سعداء جدًا بأن تتضافر 
جهودنا مع شركة رائدة في األعمال 
منطقة  فــي  والتصنيعية  البحرية 
ــيــج الـــعـــربـــي كــشــركــة أســـري  ــخــل ال
نطبق  أن  نستطيع  مــعــًا،  وبــالــعــمــل 
أفضل الممارسات ونتبادل الخبرات 
القيمة لمصلحة زبائننا المشتركين”.
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المحرر االقتصادي

12.6 مليار دينار قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة بالبحرين بنهاية 2021
بزيادة %5.6... وجزر كيمان تحتل المرتبة األولى في التدفقات الواردة

لهيئة  األولـــيـــة  ــاءات  ــصــ اإلحــ أشـــــارت 
إلى  اإللكترونية  والحكومة  المعلومات 
االستثمارات  حجم  في  زيــادة  تحقيق 
خالل  البحرين  في  المباشرة  األجنبية 
زيـــادة  الــنــتــائــج  2021، حــيــث أظــهــرت 
المالية  بالسنة  مقارنة   %  5.6 بنسبة 
دينار  مليار   12.6 بلغت  وبقيمة   2020

 11.9 ــع  مـ مــقــارنــة   2021 ــهــايــة  ن فـــي 
2020، ما يشكل  نهاية  مليار دينار في 
المملكة  جــهــود  تعكس  واضــحــة  داللـــة 
االستثمارات  من  مزيد  استقطاب  في 
تـــدفـــقـــات رؤوس  ــيــة وزيـــــــادة  ــب األجــن

األموال.
أن تدفق  إلـــى  ــاءات  ــصـ وأشــــارت اإلحـ

ــاشــرة  ــمــب االســـتـــثـــمـــارات األجـــنـــبـــيـــة ال
قــارب   2021 الــمــالــيــة  للسنة  للبحرين 
كل  فيه  استحوذ  دينار،  مليون   663.9
والتأمين  التمويل  أنشطة  قــطــاع  مــن 
)بنوك وغير مصرفية(، قطاع الصناعات 
التحويلية على معظم التدفقات بقيمة 
على  ــار  ــنـ ديـ ــيــون  مــل  238.9  ،432.0

التوالي.  
وشكلت االستثمارات المباشرة الواردة 
41.3 % من  نــســبــة  كــيــمــان  جـــزر  مـــن 
274.2 مليون  التدفقات بواقع  إجمالي 
دولة  الثانية  المرتبة  في  تلتها   ، دينار 
مليون   223.9 بلغت  بقيمة  الــكــويــت 
دينار ، فيما حلت السعودية في المرتبة 

الثالثة بواقع 190.7 مليون دينار خالل 
الــمــبــذولــة  الــجــهــود  يــعــكــس  مــا   ،2021
ــادر االســتــثــمــار األجــنــبــي  ــصـ ــتــنــوع مـ ل

المباشر الوارد إلى المملكة.
وهــــدف الــمــســح إلـــى تــحــديــد مــصــادر 
المملكة  فــي  األجــنــبــيــة  االســتــثــمــارات 
وفًقا لبلد إقامة المستثمرين، فضاًل عن 

تحديد القطاعات المستقطبة لالستثمار 
بهدف التركيز عليها والتوجه إلى تنمية 
القطاعات األخرى وخدمة صناع القرار 
ــســيــاســات الــمــنــاســبــة لــجــذب  لــوضــع ال
واســتــقــطــاب مــزيــد مــن االســتــثــمــارات 
مساهمًة في دفع العجلة التنموية التي 

تشهدها المملكة.

هشام الريس

“طيران الخليج” تستضيف رؤساء الشركات 
وكبار الشخصيات بختام غبقاتها الرمضانية

استضافت طيران الخليج، في ختام 
الهجري  لــلــعــام  الــرمــضــانــيــة  غبقاتها 
التنفيذيين  الرؤساء  من  عدد   ،1443
في  الشخصيات  كبار  من  وشركائها 
غبقة رمضانية متميزة أقامتها الناقلة 
للمؤتمرات  الخليج  مركز  في  مؤخرًا 
بفندق الخليج. ورحب القائم بأعمال 
الخليج  لــطــيــران  التنفيذي  الــرئــيــس 
القبطان وليد العلوي بضيوف الغبقة، 
مؤكدًا على عمق العالقات التي تجمع 
بين الناقلة الوطنية والمؤسسات التي 
يمثلها ضيوف الغبقة، ومثمنا الشراكة 
ــتــي تــجــمــع بــيــن تــلــك الــمــؤســســات  ال
اإلسهام  سبيل  في  الخليج  وطيران 

في نمو االقتصاد الوطني وتطويره.

تبادل الخبرات التكنولوجية في مجاالت إصالح السفن

 ONEX“ أســري” تـوقـــع تفـاهمـات مع“
Shipyards” اليـونانـيـــة-األميـركيــة


