
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ ”بايننس” 

أعلن الجيش اإلسرائيلي فجر  «
الخميس تنفيذ غارات جوية على 

مناطق في قطاع غزة ردا على 
إطالق صواريخ. وجاء التصعيد 

بعد نحو شهر من التوتر في 
المسجد األقصى ومحيطه في 

القدس الشرقية المحتلة.

في لفتة إنسانية رائعة من  «
االتحاد البحريني للترايثلون، 

وعلى هامش سباق بتلكو 
دواثلون الرمضاني 2022، قام 

االتحاد البحريني بتكريم 10 
من األبطال محاربي السرطان، 

بعد نجاحهم في التغلب على المرض وتجاوزه بعزيمة وإرادة.

ا للصغيرة والمتوسطة للفوز بكعكة “الـ 10 %” الشركات تدخل طرًفا قويًّ
رفعـــت اللجنـــة النوعيـــة الدائمة لبحرنـــة الوظائف 
بالقطاعين في النـــواب تقريًرا حول مقترح برغبة 
بشـــأن شـــمول الشـــركات التـــي تحقق أعلى نســـبة 
بحرنة للوظائف بقراري مجلس الوزراء القاضيين 
والمناقصـــات  المزايـــدات  فـــي  األفضليـــة  بمنـــح 

للمؤسســـات الصغيـــرة   % 10 الحكوميـــة بنســـبة 
والمتوسطة.

ويتضمـــن االقتـــراح العمل على شـــمول الشـــركات 
التـــي تحقـــق أعلى نســـبة مـــن البحرنـــة بالقرارين 
المذكوريـــن مـــن خـــال منـــح الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة األفضليـــة في المزايـــدات الحكومية 

بنسبة 10 %.

وجـــاءت مرئيات مجلس المناقصـــات والمزايدات 
بـــأن قـــراري مجلـــس الـــوزراء المذكوريـــن معنيان 
بالمؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، بغرض تقديم الدعم لهذه المؤسسات 
في ســـبيل استمرارها وتطورها لتصبح مؤسسات 
أكبـــر قـــادرة على التطور واإلســـهام فـــي االقتصاد 
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اتحاد الترايثلون يكرم 10 من أبطال السرطانتوتر في القدس

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  باشـــرت 
إرســـال الدعـــوات إلجـــراء امتحان 
القبول االفتراضـــي لكلية البحرين 
للمعلميـــن بجامعـــة البحريـــن ظهـــر 
أمـــس الخميـــس، وأرســـلت الوزارة 
الدعـــوات عبـــر البريـــد اإللكترونـــي 

المسجل أثناء التقديم للكلية.

لشـــؤون  العـــام  المديـــر  وكان   
المدارس رئيس مجلس إدارة كلية 
البحرين للمعلمين محمد مبارك قد 
تحدث فـــي وقت ســـابق عن تقدم 
أكثر مـــن 5 آالف متقـــدم لالتحاق 
للعـــام  للمعلميـــن  البحريـــن  بكليـــة 

األكاديمي المقبل.

إرسال دعوات امتحان القبول االفتراضي بكلية المعلمين

سانتياغو ـ وكاالت

أنهـــا  التشـــيلية  الشـــرطة  أعلنـــت 
مـــن  مطلوبـــا  برتغاليـــا  اعتقلـــت 
اإلنتربول على خلفية انفجار مرفأ 
أودى  الـــذي   2020 العـــام  بيـــروت 

بحياة أكثر من 200 شخص.
ولم يتم الكشـــف رســـميا عن اســـم 
الرجل، لكن وســـائل إعام تشيلية 
ذكرت أنه يدعى جورجي مورييرا 

ويبلغ 43 عاما.
ووصـــل مورييـــرا إلـــى ســـانتياغو 
على متن طائرة آتية من إســـبانيا، 
قبـــل أن تتـــم إعادتـــه علـــى طائرة 
بيـــان  وفـــق  مدريـــد،  إلـــى  أخـــرى 

الشرطة.
وقال المســـؤول في شـــرطة مطار 
إن  ســـايز  كريســـتيان  ســـانتياغو 
إدخالـــه  بزعـــم  مطلـــوب  الرجـــل 
“مواد متفجـــرة” إلى لبنان مرتبطة 
باالنفجـــار الهائل الـــذي دمر أحياء 

عدة من العاصمة اللبنانية.

تشيلي تعتقل 
برتغاليا مطلوبا في 

انفجار مرفأ بيروت
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أمل الحامد

خلو سوق السمك من المرتادين أمس

خلق مزيٍد من الفرص النوعية الواعدة ألبناء الوطن... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:
جرًيا على مكرمة جاللته السنوية... جاللة الملك يأمر:

تنمية الخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أهميـــة مواصلـــة تنمية قطاع 
الخدمـــات المالية والتكنولوجيا الرقمية ضمن مســـارات التطوير 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن بمـــا يصـــب فـــي خلق مزيـــٍد من 
الفـــرص النوعيـــة الواعدة ألبناء الوطن ويحقق أهداف المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه بقصـــر الرفـــاع أمس، بحضور ســـمو 
الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، ومحافظ مصرف 
البحرين المركزي رشـــيد المعراج، المؤســـس والرئيس التنفيذي لـ 
”بايننـــس” تشـــانغبينغ زاو، حيث نّوه ســـموه بما تقدمه الشـــركات 
العالميـــة المعنية بإدارة األصول الرقمية وأهميتها خال المرحلة 
الحاليـــة فـــي ظـــل التحـــول اإللكتروني الـــذي يشـــهده العالم في 

مختلـــف المجـــاالت خصوصـــا مـــا يتعلق بمجـــال الخدمات 
المالية والتكنولوجيا الرقمية.

صرف كسوة العيد لألرامل واأليتام
المنامة - بنا

 أصـــدر عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، جرًيا على مكرمة جالته السنوية أمره السامي 
بصرف كســـوة عيـــد الفطر المبارك لجميـــع األرامل واأليتام 

المسجلين لدى المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية. 
وكلف جالته المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية برئاسة 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بأن تتولى مهمة اإلشراف 

على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين.
 وبهذه المناسبة توجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بخالص التهاني والتبريكات إلى جالة الملك بمناسبة عيد 
الفطـــر المبـــارك، داعًيا المولـــى عز وجـــل أن يحفظ جالته 
وينعـــم عليـــه بموفـــور الصحـــة والعافيـــة، وأن يمـــن علـــى 

البحرين كل الخير والرخاء في ظل عهد جالته الزاهر.
كمـــا ثمـــن ســـموه االهتمـــام األبـــوي المتواصـــل مـــن جالة 
الملـــك ودعمه لأليتام واألرامل واهتمامه على مشـــاركتهم 
فرحة األعياد، وما يوليه جالته من رعاية ألســـر المؤسسة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية وتوجيهـــات جالتـــه الدائمـــة 

بتوفيـــر مختلـــف أشـــكال الرعايـــة لهم بمـــا يضمـــن للجميع 
حيـــاة كريمـــة ومســـتقرة. مـــن جانبـــه، بيـــن األميـــن العـــام 
للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية مصطفى الســـيد أن 
الدعم يعكس االهتمام الكبير لجالة الملك بأسر المؤسسة 

)02(الملكية ومشاركتهم مختلف المناسبات واألعياد.
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جاللة الملك

مروة أحمد

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

عقـــدت األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصاري، اجتماع عمل مع 
ممثلـــي كل مـــن بنـــك البحريـــن للتنمية 
وشـــركتي “إدامة” و ”مياسم”، استمعت 
خاله إلى شـــرح حول ســـير العمل في 
مركـــز تنمية قـــدرات المـــرأة البحرينية 

“ريادات”.

واطلعـــت األنصـــاري خـــال االجتمـــاع 
الـــذي جرى عبر تقنيـــة االتصال المرئي 
على إيجاز مقدم بهذا الشأن، ويتضمن 
شرًحا حول مستجدات تأجير المحات 
واســـتقطاب  “ريـــادات”  مركـــز  فـــي 

مجموعة جديدة من المستأجرين.

استقطاب مجموعة جديدة من المستأجرين في “ريادات”
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 الحمر: خطط للتوسع في مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة
أكد وزير اإلسكان باسم الحمر أن مملكة 
البحرين أولـــت تنفيذ األجندة الحضرية 
الجديـــدة وأهـــداف التنمية المســـتدامة 
برامجهـــا  فـــي  خاصـــة  أولويـــة   2030

الحكومية.
جاء ذلك لدى مشاركة وزير اإلسكان في 
االجتمـــاع الخاص للمجلـــس االقتصادي 
عبـــر  المتحـــدة  باألمـــم  واالجتماعـــي 
تقنيـــة االتصـــال عن بعد، والـــذي يناقش 
موضـــوع “التحضـــر المســـتدام وتنفيـــذ 

األجندة الحضرية الجديدة.
وخالل كلمته اســـتعرض وزير اإلســـكان 
أبـــرز المكتســـبات التـــي حققتهـــا مملكـــة 
البحريـــن علـــى صعيـــد تنفيـــذ األجنـــدة 
الحضرية الجديدة، والتعاون مع برنامج 
األمـــم المتحدة للمســـتوطنات البشـــرية 
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، منوها 

إلـــى أن خطـــوة توقيـــع مملكـــة البحرين 
اإلســـتراتيجي  التعـــاون  إطـــار  علـــى 
والمســـتدام مع األمم المتحدة في شـــهر 
يونيـــو مـــن العـــام الماضـــي يعـــد إنجـــازًا 
كبيـــرًا، يعكـــس فـــرص التعـــاون الحالية 
والمســـتقبلية بيـــن الحكومـــة ومنظومة 
المتبـــادل  والتزامهمـــا  المتحـــدة  األمـــم 

بأولويات التنمية في البحرين.
كمـــا أشـــار الوزير في كلمتـــه إلى أن ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء توجيهات 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة فـــي فترة إدارة ســـموه 
إجـــراءات مكافحـــة فايـــروس كورونـــا، 
وتخصيـــص ميزانيـــة قدرهـــا 4.5 مليـــار 
دينـــار بحرينـــي قـــد ســـاهم فـــي إرســـاء 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  االســـتقرار 
بالمملكة، جعلـــت تجربة مملكة البحرين 

فـــي التعامل مع الجائحة تتســـم بالتفرد 
علـــى  انعكـــس  الـــذي  األمـــر  والمرونـــة؛ 
مواصلـــة خطـــط تنفيـــذ أهـــداف التنمية 

المستدامة.
وأشـــار الوزيـــر الحمـــر إلـــى أن حكومـــة 
مكتســـبات  حققـــت  البحريـــن  مملكـــة 
عديدة في قطاعات السكن االجتماعي، 
والتوســـع في مشـــاريع البنيـــة التحتية، 
فضـــالً عـــن التوجه نحـــو االعتمـــاد على 

الطاقة النظيفة والمتجددة.

وعلى صعيـــد التخطيـــط الحضري، قال 
الوزيـــر إن المملكـــة تمكنـــت مـــن تعزيـــز 
قدرتها في هذا االتجاه من خالل إنشاء 
هيئة التخطيط والتطوير العمراني العام 
2017؛ لالضطالع بدورها في اإلشـــراف 
األراضـــي،  الســـتخدام  األمثـــل  وإدارة 
الســـيما وأن التخطيـــط العمرانـــي يعـــد 

االقتصاديـــة  للتنميـــة  أساســـيًا  مكونـــًا 
بالمملكة.

مـــن جانب آخر، قـــال وزير اإلســـكان إن 
االســـتثمار في التوســـع لشـــبكات توفير 
الميـــاه والصـــرف الصحـــي فـــي المناطق 
الحضرية لجميع الســـكان قد ســـاهم في 
تحســـين األوضاع المعيشية للمواطنين، 

وتكييـــف المناطـــق الحضريـــة بالمملكـــة 
المناخيـــة  التحديـــات  مواجهـــة  علـــى 
التركيـــز  عـــن  فضـــالً  أفضـــل،  بصـــورة 
علـــى االســـتثمار فـــي الفضـــاءات العامة 
الخضـــراء،؛  بالمســـاحات  واالهتمـــام 
لتوفيـــر مناطـــق حضريـــة أكثـــر شـــموالً 

واستدامة ومرونة.
وحـــول الرؤية المســـتقبلية للمملكة في 
المحور البيئي واالقتصـــادي، واالعتماد 
الوزيـــر  قـــال  النظيفـــة،  الطاقـــة  علـــى 
المملكـــة تتجـــه حاليـــًا نحـــو زيـــادة  إن 
اســـتخدام الطاقة النظيفـــة والمتجددة 
مـــن خـــالل تنفيذ عـــدد مـــن المبـــادرات 
والممارســـات التي ســـتؤول إلى ترشيد 
استخدام الطاقة، ومن ثم مشاركة دول 
العالـــم فـــي تحقيـــق األهـــداف المناخية 

الدولية.

المنامة - وزارة اإلسكان

تجربة البحرين 
في التعامل مع 
الجائحة اتسمت 

بالتفرد
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 أصدر عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، جريـــًا على 
مكرمـــة جاللتـــه الســـنوية أمـــره الســـامي 
بصرف كســـوة عيد الفطـــر المبارك لجميع 
األرامل واأليتام المسجلين لدى المؤسسة 

الملكية لألعمال اإلنسانية. 
وكلف جاللته المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية برئاســـة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بأن تتولى 

مهمة اإلشـــراف على صرف ومتابعة هذه 
المكرمة لجميع المستفيدين.

الشـــيخ  ســـمو  توجـــه  المناســـبة   وبهـــذه 
ناصر بن حمـــد آل خليفة بخالص التهاني 
والتبريـــكات إلـــى جاللـــة الملـــك بمناســـبة 
عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل 
أن يحفـــظ جاللتـــه وينعـــم عليـــه بموفور 
الصحة والعافيـــة، وأن يمن على البحرين 
كل الخيـــر والرخـــاء في ظـــل عهد جاللته 

الزاهر.

كما ثمن سموه االهتمام األبوي المتواصل 
من جاللة الملـــك ودعمه لأليتام واألرامل 
واهتمامه على مشـــاركتهم فرحة األعياد، 
ألســـر  رعايـــة  مـــن  جاللتـــه  يوليـــه  ومـــا 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
بتوفيـــر  الدائمـــة  جاللتـــه  وتوجيهـــات 
مختلـــف أشـــكال الرعايـــة لهم بمـــا يضمن 

للجميع حياة كريمة ومستقرة.
مـــن جانبه، تقـــدم األمين العام للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد 
بخالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلى جاللة 

الملك وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بمناســـبة عيد الفطر المبارك، مبينًا 
بـــأن هذا الدعـــم يعكـــس االهتمـــام الكبير 
لجاللـــة الملـــك بأســـر المؤسســـة الملكيـــة 
ومشاركتهم مختلف المناسبات واألعياد، 
واهتمامـــه  جاللتـــه  حـــرص  يؤكـــد  ممـــا 
بالمواطنيـــن وتوفيـــر مختلـــف الخدمـــات 
لهـــم، مؤكـــدًا أن هـــذه المكرمـــة هـــي عادة 
ســـنوية تأتي من قلـــب أبوي يحرص على 
مشـــاركتهم فرحة األعياد، مما يضيف في 

نفوسهم األثر الطيب.

المنامة - بنا

جاللـــة الملـــك يأمـــر بصـــرف 
كســوة عيـد الفطــر لألرامــل واأليتــام

جاللة الملك

المنامة - بنا

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية، الشـــيخ خالد بـــن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصـــر 
حميـــدان  خالـــد  أمـــس،  القضيبيـــة، 
التنميـــة  لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 

االقتصادية. 
وقـــد رحـــب الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد 
بـــن محمـــد آل خليفة بخالـــد حميدان، 
مشيًدا بالدور االقتصادي المهم والبارز 
ومـــا  االقتصاديـــة  التنميـــة  لمجلـــس 
ينجـــزه من مبـــادرات وبرامـــج وطنية 

رائدة لجـــذب االســـتثمارات والترويج 
لمملكة البحرين ودعم مســـيرة التنمية 
والتقـــدم فـــي كافـــة المجـــاالت، منوًها 
دوام  لـــه  متمنًيـــا  حميـــدان،  بجهـــود 
التوفيـــق والنجـــاح ولمجلـــس التنميـــة 

االقتصادية كل التقدم واالزدهار. 
مـــن جانبـــه، عبـــر خالـــد حميـــدان عـــن 
اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، وتقديـــره الهتمامه 
ودعمه لجهود وأنشطة مجلس التنمية 

االقتصادية.

دور بارز لـ “التنمية االقتصادية” في الترويج للبحرين

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مكتبـــه أمـــس بمقـــر 
الـــوزارة، ســـفير الواليـــات المتحدة 
لـــدى مملكـــة  الصديقـــة  األميركيـــة 

البحرين ستيفن بوندي. 
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
والصداقـــة  التعـــاون  عالقـــات 
التاريخية والشراكة اإلستراتيجية 
القائمـــة بيـــن البلديـــن علـــى أســـس 
والتقديـــر  االحتـــرام  مـــن  راســـخة 
المتبادل، وســـبل تعزيزها وتنميتها 

في المجاالت كافة، بما يعود بالخير 
البلديـــن والشـــعبين  والنمـــاء علـــى 

الصديقين.
تطـــورات  إلـــى  الجانبـــان  وتطـــرق 
األوضاع في منطقة الشرق األوسط 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  والقضايـــا 
ذات االهتمـــام المشـــترك، فـــي إطار 
حرص البلدين على ترسيخ السالم 
يحقـــق  بمـــا  والعالمـــي،  اإلقليمـــي 
األمن واالســـتقرار والرخاء لشعوب 

المنطقة والعالم أجمع.

العالقات مع أميركا قائمة على االحترام

برعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء ويشهد اإلعالن عن الفائزين بالجوائز السنوية

تحـــت رعايـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــّي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة حفظـــه هللا، ينطلـــق اليوم الجمعـــة الموافق 
22 أبريـــل 2022م معرض البحرين الســـنوي للفنون 
التشـــكيلية في نســـخته الثامنة واألربعين، بتنظيم 
مـــن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار فـــي مســـرح 

البحرين الوطني.
ويشـــهد معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 
هـــذا العـــام مشـــاركة 60 فّنـــان أ ٧ مـــن البحرينييـــن 
والمقيميـــن، ويضم بين أروقته أكثـــر من 100 عمل 
فّني تعكـــس مختلف المـــدارس واالتجاهات الفنية 
وتتنوع ما بين الرسم بشتى أنواع الخامات والمواد، 
أعمـــال التركيب والفيديو، التصويـــر الفوتوغرافي، 

النحت وغيرها.
وعلـــى هامـــش المعـــرض، ســـيتم غـــدًا اإلعـــالن عن 
الفنانيـــن الحاصلين علـــى الجوائز الســـنوية الثالث 
للمعـــرض، بدايـــة مـــن جائـــزة الدانـــة األولـــى، وهي 

عبـــارة عـــن مبلغ نقـــدي وتـــذكار الدانة الـــذي صّممه 
الفنان خليل الهاشـــمي، والجائـــزة الثانية عبارة عن 
اســـتضافة فنية مدفوعة التكاليف في مركز الفنون 
والجائـــزة الثالثـــة عبـــارة عـــن إقامة فنيـــة مدفوعة 

التكاليف لمدة أسبوعين.
ويعـــد معرض البحرين الســـنوي للفنون التشـــكيلية 
أكبر وأهم تجمع فني ســـنوي يقام بمملكة البحرين، 
وقد واســـتقطب عبر الســـنوات أبرز وجـــوه الحركة 
إلـــى  إضافـــة  رواد  مـــن  المملكـــة  فـــي  التشـــكيلية 
المواهـــب الفنيـــة الشـــابة، ليعكس بجدارة شـــمولية 
التجربة الفنية التشـــكيلية البحرينية، والتي تشكل 

جزءًا مهما من الحراك الثقافي المحلي.

المنامة - بنا

تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء... رئيس “المساحة”:

ماضون في التطوير وتحسين التواصل مع الجمهور
أعـــرب رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري رئيس 
مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيم العقاري الشـــيخ ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن تقديـــره للجهـــد  بـــن عبـــدهللا 
المتواصل لتطوير العمل بما يســـهم في خدمة المتعاملين 
والمســـتفيدين مـــن خدمـــات جهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري وكذلك مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري، وعلى روح 
التنافســـية التـــي يتحلـــى بهـــا المســـؤولون والموظفـــون 
بالجهـــاز والمؤسســـة، كما أعرب عن بالغ فخـــره واعتزازه 
وجميـــع المنتميـــن للجهاز والمؤسســـة بتفضـــل ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
المســـاحة  بتكريـــم جهـــاز  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ســـلمان 
والتســـجيل العقاري ومؤسســـة التنظيم العقـــاري بجائزة 
التميـــز فـــي التواصل مـــع العمالء للعـــام 2021 في النظام 

الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل(.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقباله، بحضـــور الرئيـــس التنفيذي 
لمؤسســـة التنظيـــم العقاري الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفة والمدير العام للمساحة ناجي سالم، للفريق اإلداري 
المســـؤول عـــن متابعة نظام “تواصل” فـــي كل من الجهاز 
والمؤسســـة، مشـــيدا بما قدماه ويقدمـــه الفريقان في كل 
من الجهاز والمؤسســـة من جهود واضحة وقدرة ومهارة 

عاليـــة علـــى التواصل مـــع الجمهور، وســـرعة االســـتجابة 
وحلحلـــة قضايـــا ومشـــكالت المواطنيـــن، إذ أثمـــرت هذه 
الجهـــود عن الفوز بجائزة التميز في التواصل مع العمالء 

للعام 2021 للمرة الثانية.
وقـــال “إننـــا فـــي الجهـــاز والمؤسســـة ماضون فـــي عملية 
التطويـــر والتحديـــث، ومواكبـــة التطـــورات فيمـــا يخص 
تنفيـــذ وتطبيق أفضل األنظمة، واتباع الوســـائل اإلدارية 
المتطـــورة التـــي مـــن شـــأنها تطويـــر الخدمات وتحســـين 
التواصـــل مـــع الجمهور، وتذليل ما يعتـــري معامالتهم من 
عقبـــات، تنفيـــذا لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء الرامية إلـــى تطوير كفاءة 

األجهزة الحكوميـــة وتقديم الخدمـــات المتطورة المبنية 
على أفضل الممارسات والتجارب العالمية.

وأضـــاف الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا أن نظـــام “تواصل” 
يعتبـــر نافـــذة إضافية للمواطنيـــن والمتعامليـــن لتوصيل 
آرائهم ومقترحاتهم وشـــكاواهم أو مـــا يعتري معامالتهم 
مـــن تأخير أو مشـــكالت ليتم تذليلها على الفـــور، لذا فقد 
أســـهم هـــذا البرنامـــج فـــي تحســـين الخدمـــات المقدمـــة 
والتطـــور في مســـتوى رضـــى العمالء، مضيفـــا أن الجهاز 
والمؤسســـة يحرصـــان علـــى متابعـــة جميـــع المالحظـــات 
والشـــكاوى واالقتراحـــات واالهتمام بها مـــن أجل تطوير 

الخدمات واإلجراءات المقدمة.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

اليوم افتتاح معرض الفنون التشكيلية بمشاركة 60 فّنانا



local@albiladpress.com

الجمعة 22 أبريل 2022 - 21 رمضان 1443 - العدد 4938
03

أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة مواصلة تعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
إندونيسيا في شتى المجاالت والدفع بالتعاون الثنائي 
نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما 
الصديقيـــن، الفًتـــا ســـموه إلـــى ما وصـــل إليـــه التعاون 
البحريني اإلندونيســـي من مســـتويات متقدمة بفضل 

حرص واهتمام البلدين بتنميته وتطويره.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع أمس، سفير 
جمهورية إندونيســـيا أردي هيرماوان بمناســـبة تعيينه 
ســـفيًرا لبـــالده فـــي مملكـــة البحرين، حيث أكد ســـموه 
متانة عالقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية 

إندونيســـيا الصديقة، والحرص المتبادل على مواصلة 
تنمية مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين 
بمـــا يحقـــق المصالح المشـــتركة واألهداف المنشـــودة، 
متمنًيا للســـفير اإلندونيسي التوفيق والنجاح في أداء 
مهامه الدبلوماســـية بمملكة البحرين. وخالل اللقاء تم 
استعراض آخر المســـتجدات على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي، والقضايا ذات االهتمام المشترك.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير اإلندونيســـي عـــن شـــكره 
وتقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه ســـموه مـــن حـــرص 
واهتمـــام بتطويـــر العالقـــات الثنائية بما يعـــود بالخير 

والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.

المنامة - بنا

الدفع بالتعاون الثنائـي مـع إندونيسيـا آلفـاٍق أرحـب
سموه أكد متانة عالقات الصداقة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

زيــادة التعــاون والتنسيــق المشتــرك مــع الجزائـــر
سموه رحب بتعيين خوجة سفيًرا للجمهورية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

البحرين مستمرٌة في الدفع بالقطاعات التنموية نحو مستويات أكثر تقدًما
سموه نوه بما تقدمه الشركات العالمية بإدارة األصول الرقمية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة أهميـــة مواصلة 
تعزيـــز العالقات الثنائيـــة بين مملكة 

الجزائريـــة  والجمهوريـــة  البحريـــن 
الديمقراطية الشـــعبية، والعمل على 
زيـــادة التعاون والتنســـيق المشـــترك 
يخـــدم  بمـــا  المجـــاالت  كافـــة  فـــي 

التطلعات واألهداف المنشودة.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه في قصر 

الجمهوريـــة  ســـفير  أمـــس،  الرفـــاع 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى 
مملكة البحريـــن عبدالحميد خوجة، 
حيث رحب سموه بالسفير الجزائري 
بمناســـبة تعيينـــه ســـفيًرا لبـــالده في 
المملكة، متمنًيا  له التوفيق والنجاح 

فـــي مهامـــه الدبلوماســـية الجديدة، 
الفًتا ســـموه إلى مواصلة العمل على 
المشـــتركة،  الصداقـــِة  أواصـــر  دعـــم 
إلـــى  الثنائيـــة  بالعالقـــات  والدفـــع 
مســـتويات أكثـــر تقدًمـــا بمـــا يحقـــق 

تطلعات البلدين.

اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  القضايـــا 
ومناقشـــة مختلف المستجدات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
مـــن جانبه، أعرب ســـفير الجمهورية 
الشـــعبية  الديمقراطيـــة  الجزائريـــة 

الشـــقيقة عـــن شـــكره وتقديـــره لمـــا 
يبديه ســـموه مـــن حرص علـــى دعم 
البلديـــن،  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 
مؤكًدا تطلع بالده لمزيٍد من التعاون 
مملكـــة  مـــع  المشـــترك  والتنســـيق 

البحرين.

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أهميـــة مواصلـــة تنميـــة 
قطـــاع الخدمـــات الماليـــة والتكنولوجيـــا 

الرقميـــة ضمـــن مســـارات التطويـــر التـــي 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن بمـــا يصب في 
خلـــق مزيٍد مـــن الفرص النوعيـــة الواعدة 
ألبنـــاء الوطـــن ويحقـــق أهداف المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصـــر الرفاع 
أمـــس، بحضـــور ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ومحافـــظ 
مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، 
المؤســـس والرئيس التنفيـــذي لـ”بايننس” 

بمـــا  نـــّوه ســـموه  تشـــانغبينغ زاو، حيـــث 
تقدمه الشـــركات العالميـــة المعنية بإدارة 
األصول الرقمية وأهميتها خالل المرحلة 
الحالية في ظل التحول اإللكتروني الذي 
يشـــهده العالـــم فـــي مختلـــف المجـــاالت 
وباألخـــص مـــا يتعلـــق بمجـــال الخدمـــات 

الماليـــة والتكنولوجيا الرقميـــة، الفًتا إلى 
أن مملكـــة البحريـــن مســـتمرٌة فـــي الدفع 
بكافة قطاعاتها التنموية نحو مســـتويات 
أكثـــر تقدًما بمـــا يواكب التطور المنشـــود 

ويعود بالخير على الوطن وأبنائه.
مـــن جانبـــه، أعـــرب تشـــانغبينغ زاو عـــن 

شـــكره وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
منوهـــًا بمـــا تزخر بـــه مملكـــة البحرين من 
مقوماٍت عديـــدة لتطوير األعمال وتعزيز 
االســـتثمار، متمنيـــًا للمملكـــة دوام التقدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا



يبقى العمل األمني والدفاع عن استقرار 
وتضحيـــة  يضاهـــى  ال  شـــرًفا  الوطـــن، 
يتطلـــع إليها كل وطني مخلص، يســـعى 
ألن تبقـــى البحريـــن واحـــة أمـــن وأمان، 
كمـــا كانـــت وكما ســـتظل دائما بمشـــيئة 
هللا، ولذلك فليس غريبا أن نتابع يوميا 
قصـــص نجاح وعطـــاء، يســـطرها أبناء 
البحريـــن علـــى امتداد حياتهـــم المهنية 
واالجتماعيـــة. ومـــن هـــؤالء المغفور له 
بـــن  بـــإذن هللا، العميـــد متقاعـــد داوود 
صالح البلوشـــي، والذي رحل عن عالمنا 
قبل أيـــام قليلـــة، ونعاه وزيـــر الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
الـــوزارة،  منتســـبي  وكافـــة  خليفـــة  آل 
وصـــادق  التعـــازي  أحـــر  عـــن  معربيـــن 
المواســـاة ألســـرة الفقيد، داعين المولى 
العلـــي القدير أن يتغمده بواســـع رحمته 
أهلـــه  ويســـكنه فســـيح جناتـــه ويلهـــم 

وذويه، جميل الصبر وحسن العزاء.

أداء منضبط 

ومنذ أن التحق الفقيد بشرطة البحرين 
بدايـــة العـــام 1970 وحتـــى تقاعده عام 
2007، بعـــد خدمة 37 ســـنة في المجال 
األمنـــي، كان نموذجا للمهنية والشـــرف 
فـــي األداء واإلخـــاص.. نموذجـــا فـــي 
العطـــاء للوطـــن والتضحيـــة في ســـبيل 
أمنـــه واســـتقراره، مـــن خـــال عمله في 
حيـــث  األمنيـــة،  اإلدارات  مـــن  العديـــد 
بـــدأ عملـــه فـــي اإلدارة العامـــة للتدريب 
والحراسات عام 1970 واختتم مسيرته 
األمنيـــة فـــي مديريـــة شـــرطة محافظة 
المحرق.  وخال تلك السنوات الحافلة 
بالعطـــاء، عمـــل الفقيـــد بـــاإلدارة العامة 
وبـــإدارة   1998 عـــام  الشـــرطة  لشـــئون 
االدعـــاء العـــام عـــام 1976 وفـــي بمركز 
شـــرطة الخميس عام 1973 وفي إدارة 
أمـــن منطقـــة المنامـــة عـــام 1971 مرت 
متعـــددة،  بمحطـــات  العطـــاء،  مســـيرة 
كان فيهـــا الفقيـــد رجل أمن مـــن الطراز 
األول ورمـــزا لـــأداء المنضبط إلى أبعد 
مـــدى. ومنـــذ تعيينه وحتـــى رحيله عن 
عالمنا وخال 37 عاما بوزارة الداخلية، 
ظـــل متمتعا بروح متميـــزة من التفاؤل 
الجـــم،  والتواضـــع  الرفيعـــة  واألخـــاق 
في كافـــة مواقـــع العمل األمني، ســـواء 
فـــي اإلدارة العامة للحراســـات أو إدارة 

االدعاء العام وكذلك شرطة المحرق.

أوسمة وطنية

تقديـــرا لعطائـــه وإخاصـــه، نـــال الفقيد 
العديد من األوسمة واألنواط، نذكر منها 
علـــى ســـبيل المثـــال، ال الحصـــر “ 2007 
وســـام البحريـــن مـــن الدرجـــة الثانيـــة، 
الدرجـــة  مـــن  البحريـــن  وســـام   2001
الرابعـــة، 1988 وســـام تقديـــر الخدمـــة 
العســـكرية مـــن الدرجـــة األولـــى، 1986 
وســـام البحريـــن من الدرجة الخامســـة، 
2004 نوط األمـــن للخدمة الممتازة من 
الدرجة األولى، 2000 نوط عهد الشـــيخ 
عيســـى من الدرجـــة األولى، 1996 نوط 
األمـــن للخدمة الطويلة 25 ســـنة، 1990 
نـــوط األمـــن للخدمة الطويلة 20 ســـنة، 
1986 نـــوط األمن للخدمـــة الطويلة 15 

سنة.

لن يغيب

وقال النائب العـــام علي البوعينين “في 
شهر رمضان، وفي هذه األيام الفضيلة، 
انتقـــل إلى رحمـــة هللا تعالـــى واحٌد من 
أبنـــاء مملكة البحرين األبـــرار، رحل عنا 
العميـــد الســـابق داوود صالح البلوشـــي 

الذي يحفـــظ له الجميع مآثـــره ومناقبه 
في حياتـــه العملية والشـــخصية، فصار 

بها مثاالً وقدوًة ُتتبع”.
وأضـــاف أنه رغم رحيله، فلن يغيب عن 
ذاكرتنـــا بما كان لـــه من فضل على جيل 
كامل ممن شرفوا بالتدرب على يديه أو 
عملوا تحت إشـــرافه وتوجيهـــه، وأذكر 
له فـــي هذا المقام؛ َتَعُهـــدُه بي وزمائي 
بأكاديميـــة   1981 عـــام  التحاقنـــا  عنـــد 
الشـــرطة بجمهورية مصـــر العربية، إبان 
أن كان الراحل هو المسئول عن إلحاقنا 

ومتابعة شئوننا خال فترة الدراسة”.
وتابـــع “ثـــم مـــا حظيـــت بـــه مـــن شـــرف 
مزاملتـــه فـــي العمل فكان آنـــذاك بمثابة 
المعلـــم واألخ األكبـــر، ولقـــد ظـــل هـــذا 
الرابـــط العملـــي واإلنســـاني قائمـــًا فيما 
نائبـــًا عامـــًا  تعيينـــي  بعـــد  بيننـــا حتـــى 
وتوليـــه منصـــب مديـــر مديرية شـــرطة 

محافظة المحرق”.

وجه بشوش

مـــن جهته، أكـــد المدعـــي العام الســـابق 
“الفقيـــد  أن  بوّخـــوه  عبـــدهللا  عيســـى 
كان يتمتـــع بأخـــاق رفيعـــة وأدب جم، 

مـــع  خصوصـــا  الجميـــع  لـــدى  محبوبـــا 
زمائـــه فـــي العمـــل حيـــث عملـــت معه 
ســـنين طويلة ولم أر منه سوى األخاق 
الراقيـــة، مضيفا أنه كان يحترم الجميع 
من الكبير إلـــى الصغير ويعاملهم بوجه 

بشوش”.
األمـــن  لرجـــل  مثـــاال  كان  وأضـــاف: 
بجـــد  ويعمـــل  والمثقـــف  المنضبـــط 
واجتهـــاد وتفان ويتمتع بحنكة قانونية 
خاصـــة في حل القضايا التي يباشـــرها، 
وســـاهم في وضـــع الحلـــول للعديد من 
وكان  القانونيـــة،  والمســـائل  المواقـــف 

يعمل بشفافية ومهنية عالية.

طيب المعشر

في ســـياق متصل، أكد أحمد الدوســـري 
وهـــو قـــاض بالمحكمـــة الدســـتورية أن 
“الفقيـــد كان أســـتاذا فاضا والمشـــرف 
على العمل واكتســـبنا الخبـــرة والكفاءة 
بفضـــل العمـــل بمعيتـــه، وكان رجـــا ذا 
أخـــاق كريمـــة ومحبا للعمـــل القانوني. 
فـــي  الجميـــع  وســـاعد  الكثيـــر  أعطـــى 
صقـــل مهاراتهم واالرتقاء بمجال العمل 

القانوني في وزارة الداخلية”.

وفـــي ذات الســـياق، قـــال األميـــن العام 
للمحكمة الدســـتورية الشـــيخ صباح بن 
حمـــد آل خليفـــة “تعلمنـــا مـــن المرحـــوم 
العميد داوود صالح البلوشي، الكثير من 
الـــدروس في كيفيـــة التعامـــل القانوني 
وتأدية الواجب األمني على أكمل وجه، 
وكان مثـــاال للجـــد والعطـــاء فـــي مجال 
العمل، وحســـن الســـيرة وطيب المعشر 

ويحب الخير للجميع”.
وأضـــاف “فقـــدت البحريـــن واحـــدا من 
أخلص رجالهـــا، كان له بصمات واضحه 
وجليلة في العمل األمني والقانوني في 
البحريـــن، ومثاال يحتذي بـــه في العمل 
القانوني من خال إسهاماته في تطوير 

العمل وتأهيل العاملين معه”.
القانونـــي  المستشـــار  أكـــد  مـــن جهتـــه، 
كان محبـــا  الفقيـــد  أن  المهـــزع  جاســـم 
لعمله ويتمتع بالرؤية القانونية والنظرة 
اإلنســـانية، وتعلـــم منه، جميـــع من عمل 
معه وعرفه عن قرب، الكثير في حســـن 
التعامل، وكان يتصرف بإنسانية ويترك 

في النفوس األثر الطيب.
وأضـــاف أنـــه كان مـــن أطيـــب خصالـــه 
التسامح ومســـاعدة اآلخرين والتسابق 
األنشـــطة  مـــن  ولـــه  الخيـــر  فعـــل  فـــي 
اإلنســـانية والخيرية الكثير، وكان محبا 
ألهـــل المحـــرق الرتباطه ونشـــأته فيها، 
منوها إلى أنه برحيله خســـرت البحرين 
ومحبـــا  ومخلصـــا  متميـــزا  أمـــن  رجـــل 
للوطـــن وقيادته، وأعطـــى الكثير لعمله 

بكل تفان واخاص ومحبة وإنسانية.

خبرة قانونية

من جهته، أكد الوكيل المســـاعد للشئون 
القانونية بوزارة الداخلية العميد حمود 
ســـعد أن الفقيد، كان بالنســـبة له بمثابة 
األخ والوالـــد الكبير وليس مســـئوال في 
العمـــل فقـــط “منـــذ تخرجـــي مـــن كليـــة 
الشـــرطة بمصـــر والتحاقـــي بالعمل في 
إدارة االدعـــاء العـــام كان العميـــد داوود 
رحمه هللا المشرف والموجه في العمل، 
وكنت أقوم بمراجعته في القضايا التي 
تســـند إلي لمراجعتها ودراســـتها إلعداد 
الئحة االتهـــام في إســـناد التهم بصورة 
ذا  كان  الفقيـــد  أن  وأضـــاف  قانونيـــة”. 
خبـــرة قانونية طويلة في إدارة االدعاء 
باإلضافـــة  المحاكـــم  أمـــام  والترافـــع 
إلـــى ذلـــك كان إداريـــا وذا كفـــاءة عالية 
وتعلمـــت الكثيـــر منـــه في بدايـــة عملي 
القانونـــي فـــي االدعاء العـــام حيث كان 

الموجه والمرشد األول في العمل.
وأوضح أنه كان يتحلى بصفات وأخاق 
عاليـــة جـــدًا فـــي النواحـــي العســـكرية، 
خصوصـــًا فـــي التزامـــه وانضباطـــه في 
كان  اإلنســـاني  الصعيـــد  وعلـــى  العمـــل 
يتميـــز بالصفات والخصـــال الطيبة فقد 
كان دائمـــًا بشوشـــًا، وعطوفـــا، ومتابعـــا 
للضباط الصغار حديثي التخرج ويتابع 
مســـتوى تطورهـــم فـــي العمـــل ودائـــم 

السؤال عنهم ومتابعة أعمالهم.
وهكذا كانت مسيرة الراحل، التي سطر 
فيها أروع نماذج العطاء لوطنه، أخلص 
حتى الرمـــق األخير، فإخـــاص الرجال 
ال يتوقـــف إال مـــع توقف نبـــض القلوب، 
ولذلـــك ســـتظل ذكراهـــم حاضـــرة بيننا، 
نتعلـــم منهـــا ونورثهـــا لأجيـــال.. رحـــم 
هللا العميـــد متقاعـــد داوود بـــن صالـــح 
البلوشـــي، وأســـكنه فســـيح جناته، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.

المنامة - مصرف البحرين المركزي

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أفـــاد 
تعقيبا على شكوى مواطن منشورة 
في “الباد” بتاريخ 19 مارس 2022 
- ومفادهـــا بأن المواطن قرر تأجيل 
قرضـــه العقاري من أحـــد البنوك إثر 
أزمة جائحة كورونا بعد التوجيهات 
الســـامية بذلـــك، ولكنـــه تفاجـــأ بعد 
 5 يدفـــع  أن  عليـــه  أن  التأجيـــات 
آالف دينـــار فائدة عن التأجيل- بأن 
اإلدارة المعنية بالمصرف اســـتلمت 
الشـــكوى، وحســـب اإلجـــراءات تـــم 

التواصـــل مـــع البنك المعنـــي، حيث 
اتضـــح أن المبالـــغ المذكورة بشـــأن 
وال  صحيحـــة  األقســـاط  تأجيـــل 
وجود لمبالغ إضافية احتسبت، وقد 
تـــم التواصل مـــع صاحب الشـــكوى 

وتزويده بتفاصيل القرض.

“البحرين المركزي”: األقساط صحيحة وال وجود لمبالغ إضافية احتسبت
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فوز البحريني محمد مجاهد بالمركز الثالث في مسابقة القرآن واألذان العالمية
حقــق المقــرئ البحرينــي محمــد مجاهــد المركــز الثالث في مســابقة القــرآن الكريم 
واألذان العالميــة “ عطــر الــكالم “ والتــي بلغــت قيمتها مليون ريــال والتي اختتمت 

فعالياتها مساء أمس. 

 وقـــد تـــّوج رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة 
العربيـــة  بالمملكـــة  للترفيـــه  العامـــة 
الفائزيـــن  الشـــيخ  آل  تركـــي  الســـعودية 
المتســـابقين بالمراكـــز األولى لمســـابقات 
القـــرآن الكريـــم واآلذان العالميـــة “عطـــر 
الـــكام” المخصصـــة ألعـــذب األصـــوات 
وأكثرهـــا جمااًل في التاوة ورفع اآلذان، 

والبالغة قيمتها 12 مليون ريال.
 وقد فاز المركز األول المتسابق المغربي 
يونـــس مصطفى غربـــي بالجائزة األولى 
لفرع التاوة بقيمة 5 مايين ريال، فيما 
حصـــل البريطانـــي محمد أيـــوب عاصف 
علـــى مليوني ريـــال نظير فـــوزه بالمركز 

الثانـــي، وأخيـــًرا اإليرانـــي ســـيد جاســـم 
موســـوي الذي فاز بالمركز الرابع وجائزة 

تقدر بـ500 ألف ريال.
وبفرع المســـابقة العالمية لآلذان تقاســـم 
المؤذنان التركيان محسن كارا، والبجان 
جليـــك أول الجوائـــز، إذ حصـــل محســـن 
مليونـــي  وجائـــزة  األول  المركـــز  علـــى 
ريـــال، فيمـــا حصـــل البجان علـــى المركز 
الثانـــي بجائـــزة قدرها مليون ريـــال، أما 
المركـــز الثالث، فكان من نصيب الشـــاب 
الســـعودي عبدالرحمـــن بـــن عـــادل الذي 
حصـــل على جائـــزة تقدر بنصـــف مليون 
ريـــال، فيما حصل الســـعودي اآلخر أنس 

بجائـــزة  الرابـــع  المركـــز  علـــى  الرحيلـــي 
قدرها 250 ألف ريال.

وخال تتويجه الفائزين بالمراكز األولى 
للمسابقة، أعلن تركي آل الشيخ استمرار 
المســـابقة للعام المقبل، بأعـــداد مختلفة 
من جميع دول وقارات العالم التي حضر 
منهـــا إلـــى المســـابقة الحالية مشـــاركون 
والمقامـــات  التـــاوات  فـــي  بارعـــون 

واستخدام الطبقات والُعرب الصوتية.
وتمثل مسابقات القرآن واآلذان المميزة 

مـــن  واحـــدًة  منافســـاتها  وحـــدة  بقـــوة 
المبادرات العالمية للهيئة العامة للترفيه، 
لجميـــع  المشـــاركة  فيهـــا  أتاحـــت  التـــي 
العالـــم،  دول  مختلـــف  مـــن  المســـلمين 
عبر خطوات يســـيرة، تســـهل المشـــاركة 
بتصفيـــات  االلتحـــاق  فـــي  للراغبيـــن 

المسابقة من أي مكان.
وتعد المســـابقة إحـــدى أهم المســـابقات 
للترفيـــه  العامـــة  الهيئـــة  التـــي أطلقتهـــا 
السعودية خال شهر رمضان، بما تقدمه 
مـــن محتـــوى يناســـب روحانيـــة الشـــهر، 
فضـــًا عـــن معاييرهـــا وأحكامهـــا التـــي 

تعزز التنافســـية، عبر مراحل وتصنيفات 
تصفيـــات  إجـــراءات  خالهـــا  مـــن  تتـــم 
تضمن وصول الموهوبين المؤهلين إلى 

المراحل النهائية.
وتكونت لجنة تحكيم المســـابقة من 13 
عضًوا متخصًصا في تحكيم المسابقات 
تحكيـــم  خبـــراء  تضـــم  كمـــا  القرآنيـــة، 
المســـابقات القرآنية الدولية، إضافًة إلى 
أئمـــة ومؤذنين من الحرمين الشـــريفين، 

وكبار مقرئي العالم.
بإثـــارة  المســـابقة  مجريـــات  وتميـــزت 
التشـــويق والحماســـة، ودعـــم المقرئيـــن 
والمؤذنين من جميع أنحاء العالم؛ كونها 
واحـــدة مـــن أقـــوى المســـابقات وأكبرها 
الســـيما  العالـــم،  مســـتوى  علـــى  حجًمـــا 
أشـــهر  مـــن  كبيـــرًة  نخبـــًة  باســـتضافتها 

محّكمي المسابقات القرآنية العالمية.

الرياض - بنا

آل شيخ: استمرار 
المسابقة العام 

المقبل بمشاركين 
من جميع الدول

داوود البلوشي.. قامة أمنية لعطاء امتد 37 عاًما في خدمة الوطن
زمالء المهنة يستذكرون مناقب الفقيد: بصماته واضحة في تطوير العمل القانوني

المنامة - وزارة الداخلية

عيسى بوخوةأحمد الدوسري

جاسم المهزعالشيخ صباح بن حمد

العميد حمود سعدالنائب العام

إبراهيم الترزي
Û  كان لقبــه الرســمي إبراهيــم التــرزي، أمــا لقــب المــودة أبــو خليل، وحيــن اقترب

عتبــات الخمســين أضحــى ينادونــه الحــاج إبراهيم على الرغم مــن أنه لم يحج 
بيت هللا الذي تاقت نفسه لزيارته طوال عمره. 

Û  ،فمه ال تفارقه االبتســامة، ذكاء في عينيه الامعتين، لســانه ينطق حلو الكام
رافقتــه منــذ طفولتي ارتبطت به ارتباط الفرع بالجذع، كان العمود الذي يرتفع 
عليــه كثيــر مــن أبنــاء القريــة، قــدم نموذجا للقــدوة ينــدر أن تجده فــي حاملي 

شهادات جامعية على الرغم أنه لم يكمل االبتدائية.
Û  كان لــه فضل دخولي المدرســه أنــا وكثيرين مثلي.. تقدم هو بأوراقي، رافقني 

في طابور صباح اليوم األول وانتظر حتى انتهت كل الحصص، خرجت شــارد 
الذهن، عالم يختلف عن عالم اللعب الذي اعتدت عليه، رافقني إلى البيت وهو 
مسترســل فــى وصــف أناقة الزي المدرســي الــذي حاكه لي بنفســه ذاكرا أهمية 
التعليم وحاكيا ســَير المتفوقين الذين بات لهم مســتقبل عظيم بفضل التعليم، 
أســلوبه الشــيق جعلنــي أنتبــه والصمــت يحدونــي، رافعــا عينــي صوبــه، منصتا 

لحديثه، أشعر أنه يقول شيئا مهما لكني ال أدركه بحكم سني.
Û  عــرف بمســاعدته للقريــب والبعيــد، فما من تلميذ يحتاج مســاعده في دروســه

إال ويجــد إبراهيــم التــرزي نابغــا فــي اللغــة العربية والحســاب وأحيانــا يتطوع 
لحل الواجبات بخطه الجميل، وما من عرس يتم إال و تجده شــاهدا أول على 
الوثيقة وما من متوفى إال وتجده حاما نعشه آخذا عزاءه وأمورا أخرى أكثر 

من ذلك كوصفة طبية أو استشارة قانونية أو صلح بين متخاصمين. 
Û  .منحه هللا ثقافة شعبية واسعة وقدرة كبيرة على اإلقناع وحبا في عمل الخير 
Û  ســولت لــي نفســي اختبــار ثقافتــه أكثــر مــن مــرة، ولكني فــي كل مرة أشــعر أن

صفحــات الحيــاة أعمــق مــن صفحــات الكتــاب، تعلمت منه أســلوبه فــي الطرح 
وقدرتــه علــى اإلقنــاع وتقمصــت طريقتــه فــى محاضرتــي الجامعيــة وال أحــد 
يعــرف أنــه أســلوب إبراهيــم التــرزي وال عجــب فقــد اقتبــس الخليــل بــن أحمد 
أوزان الشــعر العربي من النحاســين في بغداد واســتلهم جراحين العظام فكرة 

المسامير لعاج الكسور من حداد بريطاني.
Û  كان يؤثــر اآلخريــن عليــه حتــى وإن ظلــم نفســه، ففــي الثمانينات ســافر للعمل

فــي العــراق وعــاد بما رزقه هللا ليجــدد محله ويعيد بناء بيت أســرته ويحتفظ 
بمــا تبقــى لزواجــه تحــدث مع أمه عن فتاة كان يســعى لارتباط بها منذ ســنين 
حــال دونهــا المتطلبــات الماليــة فوعدتــه أمــه بالذهــاب ألهلهــا مســاء الغد وفي 
نهاية الجلســة حدثته عن أخيه األكبر الســيد الذي طالت خطبته وباتت مهددة 
باالنفصــال، وأملهــا أن تزوجهمــا االثنيــن قبــل الرحيــل، كأي أم تأمــل االطمئنان 
علــى مســتقبل أبنائهــا، ويفاجئ أبو خليــل الجميع في اليــوم التالي بزيارة بيت 
عروس السيد مقدما مهر أخيه رغم أنه يعلم أن هذا الفعل سيؤجل زواجه هو 

حتى إشعار آخر.
Û  كان رمضــان موســمه الســنوي، عمــل دائــم، كل زبائنــه تمأهم البهجة بالكســوة

الجديــدة قبل إشــراقة شــمس العيــد، كانت لياليــه الرمضانيــة ممتعة، وقصصه 
فيها ال يملها الســامعون لما يتمتع به من حبكة في الســرد وانســيابية في تدفق 

األحداث. 
Û  كثيــرون مــن شــباب القريــة يســتحضرون ســحورهم لتناولــه مع أبــو خليل في

محلــه الــذي يتجمــع فيــه أصحــاب الياقات البيضــاء، منهم أمين صقر وشــريف 
خليفة ولبيب العدوي ووســيم المرســي، وكلهم صاروا أصحاب مكانة مرموقة، 
بعدهــا يهرولــون لصــاة الفجــر خلف الشــيخ محمد أبــو حاوة، فاح بســيط ال 
يقرأ وال يكتب، أكرمه هللا بحفظ كتابه وتاوة فيها خشــوع وقوة ودعاء يعلو 
بــك إلــى عالــم آخر.. يخشــى علمــاء أزهريــون أن يتقدموا إلمامــة المصلين في 

حضرته. 
Û  رحــل أبــو خليــل وهو على أعتاب الخمســين تــاركا أربعة أبنــاء أودع هللا فيهم 

بركتــه، بعــد أن قــدم نموذجــا فريــدا للقــدوة فــي أفعالــه وأخاقــه نفتقــده فــي 
زمــن جحــد فيــه كثيــرون كل القيــم اإلنســانية، فطغــت الماديــة على اإلنســانية 
والمصلحــة علــى القيمــة والتصــارع علــى التســامح وأدمنا التباعد رغم وســائل 
التواصــل، واشــترينا الكتــب وال نقرأهــا، وأنجبنــا األطفال وال نحســن تربيتهم.. 

الناقوس يدق واآللة تنبهنا إلنقاذ ما تبقى.

أستاذ اإلعالم وعلوم االتصال
بقلم د. جمال عبدالعظيم 

ا على مواطن  رّدً
بلغت فوائد تأجيالته 

5 آالف دينار

الفقيد داوود البلوشي داوود البلوشي
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إدارة 
الممتــــــلكات
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خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق

خدمات حمايـــــــــة
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إلدارة الممتــــــــلكات

يسرى سعيدي
Yosra Saidi
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محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar
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أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 
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بـــــــاراث
Barath
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محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh

��������

سيد طه حميد
Sayed taha hameed
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail Property Manager

مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

grnata

www.grnata .com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية مؤسسة جعفر ابراهيم محسن 
المؤذن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الموءذن  محسن  ابراهيم  جعفر  مؤسسة  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
والمملوكة للسيد/ جعفر ابراهيم محسن علي المؤذن والمسجلة بموجب القيد 
رقم 1-47996، بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى شركة ذات 
بكافة أصول  دينار بحريني، وذلك   1000 مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 

وموجودات والتزامات المحل التجاري.

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف - إدارة المحاكم

CS3006346534 :تاريخ الخطاب

رقم الملف: 012022000938

تاريخ اإلصدار: 21/04/2022

المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

أطراف الملف: فخرية يوسف أحمد سلطان ضد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري

تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية بأن المدعي: فخرية يوسف أحمد سلطان وغيره قد أقاموا 

هذه الدعوى ضد المدعى عليه: رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري

طالبين فيها إصدار بدل فاقد للوثيقة العقاري رقم 138632 مقدمة 2018/10068

لذا فأن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، 

وقد حددت المحكمة جلسة 26/04/2022 لنظر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

جين هوا تريدينغ ذ.م.م.
سجل تجاري رقم 126352

إليها شركة جين  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
هوا تريدينغ ذ.م.م . المسجلة بموجب القيد رقم 126352 ، بطلب تصفية الشركة تصفية 

)اختيارية( وتعيين السادة جيو جينلو نق مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

جيو جينلونق
)973 +( 32379052 

info@cbc.bh

التاريخ : 21/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل  
CR2022-59473 اعالن رقم

قانوني  لديه اي اعتراض  فعلى كل من  ادناه بطلب اسم تجاري  المعلن  السيد  الينا  تقدم 
مايعزز  به  مرفقا  بكتاب  االعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  االدارة  الى  التقدم 

اعتراضة .
اسم التاجر : السيد عبد هللا حسين عبد هللا حسين

االسم التجاري الحالي : سوبر سبورت لزينة السيارات  
االسم التجاري الجديد : السيد للتبغ  

قيد رقم : -91866 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سموكس ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد عطيه منصور علي الباش باعتباره المصفي القانوني لشركة سموكس 
ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 107464 - 1، طالبا إشهار انتهاء أعمال 
التجاري، وذلك وفقا  السجل  (اختيارية) وشطبها من  الشركة تصفية  تصفية 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة كي دي سي للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة كي دي سي للتجارة 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 138398 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم ) 1 ( من:

كي دي سي للتجارة ذ.م.م
K D C TRADING W.L.L

الى:
شركة نوربور العقارية ذ.م.م

NURPUR REAL ESTATE COMPANY 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.

التاريخ : 20/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة السجل التجاري
CR2022-61345 اعالن رقم

تقدم الينا السيد المعلن ادناه بطلب اسم تجاري فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم 
الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضة .

اسم التاجر : محمد سليمان محمد الددا
االسم التجاري الحالي : دالين لتنظيف المنازل ونظام الساعات

االسم التجاري الجديد : بسمله لبيع البضائع المستعملة
قيد رقم : 88544 – 12

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويله الى
 With Limited Liability Company

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
الخضراء  للنباتات  العربية  المسماة   الفردية  المؤسسة  مالك  إليها 
الهي  فضل  الهي  احسان  سعديه  للسيد/السيدة   والمملوكة  للتجارة  
دين  والمسجلة بموجب القيد رقم   69597 - 20   بطلب بيع المحل 
With Lim-  التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويله الى  
ited Liability Company   برأسمال وقدره   1000   دينار 
عن  الفردية   المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني 
جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء 

التالية أسماؤهم:
سعديه احسان الهي فضل الهي دين  بنسبة   1 %

  SAMKUTTY SAMUEL   بنسبة   99 %(

وتغيير االسم التجاري من:
العربية للنباتات الخضراء للتجارة

  ARABIAN GREEN PLANTSTRADING
الى: العربية للنباتات الخضراء للتجارة ذ.م.م

ARABIAN GREEN PLANTSTRADING W.L.L

local@albiladpress.com

الجمعة 22 أبريل 2022 - 21 رمضان 1443 - العدد 4938
05

المنامة - بنا

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء مجلـــس التعليم العالي الشـــيخة 
رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، 
مـــن  وفـــًدا  الخميـــس  أمـــس  بمكتبهـــا 
)فـــرع  البريطانيـــة  ســـالفورد  جامعـــة 
البحريـــن(.  فـــي  البريطانيـــة  الجامعـــة 
وخـــال اللقـــاء، اطلعـــت الشـــيخة رنـــا 

بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة على 
بعمليـــة  الخاصـــة  المســـتجدات  آخـــر 
بالجامعـــة  االكاديميـــة  البرامـــج  ســـير 
ومـــا  البحريـــن(،  )فـــرع  البريطانيـــة 
تقدمـــه للطلبة فـــي مختلـــف المجاالت 
المتصلة  والموضوعـــات  والتخصصات 
بالجامعة، ورؤية الجامعة المســـتقبلية 
لتطويـــر وتحديث البرامـــج االكاديمية 

والخطط واالستراتيجيات. 

رنا بنت عيسى تطلع على سير البرامج األكاديمية في “سالفورد”

استقطاب مجموعة جديدة من المستأجرين في “ريادات”
جهود تسويقية الجتذاب المتسوقين إلى المركز ... “األعلى للمرأة”:

عقـــدت األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصاري، اجتماع عمل مع 
ممثلـــي كل مـــن بنـــك البحريـــن للتنمية 
وشـــركتي “إدامة” و”مياسم”، استمعت 
فيـــه إلـــى شـــرح عـــن ســـير العمـــل فـــي 
مركـــز تنمية قـــدرات المـــرأة البحرينية 
“ريـــادات”، بعـــد تكليـــف شـــركة “إدامة” 
وشـــركة  المشـــروع  وتطويـــر  بـــإدارة 
“مياسم” بتقديم الخدمات االستشارية 
والتطويريـــة للمركز وتحويله إلى مركز 
شـــامل لإلبـــداع واالبتـــكار فـــي مجـــال 
ريـــادة األعمـــال، وبمـــا يســـهم فـــي رفع 
مســـتويات تنافســـية المـــرأة البحرينية 

ومشاركتها االقتصادية.
واطلعت األنصاري فـــي االجتماع الذي 
جرى عبـــر تقنية االتصـــال المرئي على 

إيجاز مقدم بهذا الشأن، ويتضمن شرًحا 
عـــن مســـتجدات تأجيـــر المحـــات في 

مركـــز “ريـــادات” واســـتقطاب مجموعة 
جديـــدة مـــن المســـتأجرين، إضافة إلى 
الجهود المبذولة على صعيد التســـويق 
للمركـــز، وتطويـــر خدماتـــه  والترويـــج 
اللوجســـتية، كما تم استعراض جوانب 
من مراحل العمل خال الفترة القادمة.
ونوهـــت بجهـــود الجميع، مؤكـــدة على 
اســـتمرار دعـــم المجلـــس لما يتـــم بذله 
لتطويـــر عمل المركـــز وتحقيق أهدافه، 
وفـــي مقدمتهـــا دعـــم رائـــدات األعمال 
الفـــرص  مـــن  لاســـتفادة  البحرينيـــات 
االقتصاديـــة المتاحـــة علـــى المســـتوى 
االبتـــكار  علـــى  وتحفيزهـــن  الوطنـــي 

واإلبداع والتميز.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة تعقد اجتماع عمل مع بنك البحرين للتنمية وشركة ادامة ومياسم حول مركز ريادات
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إدارة 
الممتــــــلكات
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خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق

خدمات حمايـــــــــة
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إلدارة الممتــــــــلكات

يسرى سعيدي
Yosra Saidi
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محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar
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أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 
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بـــــــاراث
Barath
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محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh

��������

سيد طه حميد
Sayed taha hameed
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail Property Manager

مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

grnata

www.grnata .com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية مؤسسة جعفر ابراهيم محسن 
المؤذن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الموءذن  محسن  ابراهيم  جعفر  مؤسسة  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
والمملوكة للسيد/ جعفر ابراهيم محسن علي المؤذن والمسجلة بموجب القيد 
رقم 1-47996، بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى شركة ذات 
بكافة أصول  دينار بحريني، وذلك   1000 مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 

وموجودات والتزامات المحل التجاري.

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف - إدارة المحاكم

CS3006346534 :تاريخ الخطاب

رقم الملف: 012022000938

تاريخ اإلصدار: 21/04/2022

المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

أطراف الملف: فخرية يوسف أحمد سلطان ضد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري

تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية بأن المدعي: فخرية يوسف أحمد سلطان وغيره قد أقاموا 

هذه الدعوى ضد المدعى عليه: رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري

طالبين فيها إصدار بدل فاقد للوثيقة العقاري رقم 138632 مقدمة 2018/10068

لذا فأن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، 

وقد حددت المحكمة جلسة 26/04/2022 لنظر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

جين هوا تريدينغ ذ.م.م.
سجل تجاري رقم 126352

إليها شركة جين  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
هوا تريدينغ ذ.م.م . المسجلة بموجب القيد رقم 126352 ، بطلب تصفية الشركة تصفية 

)اختيارية( وتعيين السادة جيو جينلو نق مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

جيو جينلونق
)973 +( 32379052 

info@cbc.bh

التاريخ : 21/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل  
CR2022-59473 اعالن رقم

قانوني  لديه اي اعتراض  فعلى كل من  ادناه بطلب اسم تجاري  المعلن  السيد  الينا  تقدم 
مايعزز  به  مرفقا  بكتاب  االعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  االدارة  الى  التقدم 

اعتراضة .
اسم التاجر : السيد عبد هللا حسين عبد هللا حسين

االسم التجاري الحالي : سوبر سبورت لزينة السيارات  
االسم التجاري الجديد : السيد للتبغ  

قيد رقم : -91866 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سموكس ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد عطيه منصور علي الباش باعتباره المصفي القانوني لشركة سموكس 
ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 107464 - 1، طالبا إشهار انتهاء أعمال 
التجاري، وذلك وفقا  السجل  (اختيارية) وشطبها من  الشركة تصفية  تصفية 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة كي دي سي للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة كي دي سي للتجارة 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 138398 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم ) 1 ( من:

كي دي سي للتجارة ذ.م.م
K D C TRADING W.L.L

الى:
شركة نوربور العقارية ذ.م.م

NURPUR REAL ESTATE COMPANY 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.

التاريخ : 20/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة السجل التجاري
CR2022-61345 اعالن رقم

تقدم الينا السيد المعلن ادناه بطلب اسم تجاري فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم 
الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضة .

اسم التاجر : محمد سليمان محمد الددا
االسم التجاري الحالي : دالين لتنظيف المنازل ونظام الساعات

االسم التجاري الجديد : بسمله لبيع البضائع المستعملة
قيد رقم : 88544 – 12

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويله الى
 With Limited Liability Company

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
الخضراء  للنباتات  العربية  المسماة   الفردية  المؤسسة  مالك  إليها 
الهي  فضل  الهي  احسان  سعديه  للسيد/السيدة   والمملوكة  للتجارة  
دين  والمسجلة بموجب القيد رقم   69597 - 20   بطلب بيع المحل 
With Lim-  التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويله الى  
ited Liability Company   برأسمال وقدره   1000   دينار 
عن  الفردية   المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني 
جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء 

التالية أسماؤهم:
سعديه احسان الهي فضل الهي دين  بنسبة   1 %

  SAMKUTTY SAMUEL   بنسبة   99 %(

وتغيير االسم التجاري من:
العربية للنباتات الخضراء للتجارة

  ARABIAN GREEN PLANTSTRADING
الى: العربية للنباتات الخضراء للتجارة ذ.م.م

ARABIAN GREEN PLANTSTRADING W.L.L

 For Advertising      إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
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Vacancies Available
ALQASSIM LOGISTICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33904186  or  KASIMALI697@GMAIL.COM 

MONISH CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

ALHILMIYA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 32000284  or  monam951@GMAIL.COM 

ART LINK CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34103333  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

Khalaifat Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39444982  or  AHMED@KHALAIFAT.CO 

SHADOW LADIES BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39684419  or  MYVIOLADECOR@GMAIL.COM 

AVOLA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

AVOLA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

BABA JAWAD GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35351424  or  A313313@HOTMAIL.COM 

Aldhaen  Contracting & Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

MINDS UNITED RESOURCE HUB W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17246267  or  tom.shain@minds-united.com 

AL-KAREEM COMMODITY CONTRACTS BROKERAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32273555  or  AAAZZZ131@HOTMAIL.COM 

786 CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786845  or  DANISH@AZMEELGT.COM 

AWAL HOTELING (SHERATON BAHRAIN) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DIR. OF INFORMATION TECHNOLOGY 

 suitably qualified applicants can contact

 17533533  or  thomas.flindt@sheraton.com 

Aldhaen  Contracting & Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.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 

BALBEEL FOR BIRDS CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33316999  or  MJAMEEL82@HOTMAIL.COM 

REFCONE HEAT INSULATION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39666128  or  hussain@refcone.coM 

FAROUJ ABU ALABD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37778689  or  INFO@ALSHEHABEST.COM 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

FARSHAT ALARAES 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17594959  or  SS.KS.SAEED@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 

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 

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 

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

  LABOURER 

 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

  LABOURER 

 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

  LABOURER 

 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

  LABOURER 

 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

  LABOURER 

 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

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

HAYDEY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66910793  or  ABUHANI3@GMAIL.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

KWANGO CONSTRRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17550502  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

ABDULNABI ISA AHMED GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17785030  or  ALMOLAHTRAN@GMAIL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

MAGHAN ABDULREHMAN INTERIOR DECORATION 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MAGHANABDUL@GMAIL.COM 

LE VENDOME TOURIST HOTELS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17002888  or  admin@inventhouse.net 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

MINACOM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36668189  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

ALMANSOOR AUTO SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17785363  or  alaali.abdulla@yahoo.com 

ANWAR ALDIYAFA FOR CLOTHES & TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36356433  or  ALWAHADC@GMAIL.COM 

ABDULNABI ISA AHMED GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785030  or  ALMOLAHTRAN@GMAIL.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

FUTURE ENERGY SYSTEMS 

has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17258811  or  accounts@futurenergy.me 

IMRAN NOOR TRADITIONAL BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36613696  or  BALOUSHI2266@GMAIL.COM 

TURN WALK CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39768042  or  MKSNAFI@GMAIL.COM 

HUSAIN ABDULSHAHEED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HUSSAINABDULBH@GMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AHALI ALBUDAIYA LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33081855  or  AYOOB1122334455@GAMIL.COM 

KPMG/FAKHRO. 

has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

AL QASEER TAILORING STORES 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17291518  or  ALQASEERTAILORING@GMAIL.COM 

HUSAIN ABDULSHAHEED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HUSSAINABDULBH@GMAIL.COM 

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33459333  or  ABURIYDH144@GMAIL.COM 

JAW RESORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17778486  or  ALIAAEST@BATELCO.COM.BH 

GAWCHIA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454526  or  JAMALSOUDA@GMAIL.COM 

Riffa Views International School W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 16565000  or  sscott@rvis.edu.bh 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

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 

Unichem Chemicals & Asphalt W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17830830  or  arun.a@unichembahrain.com 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

NOOR ALWLAYA RESTAURANT & GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39202078  or  NOOR.ABDULLA2018@GMAIL.COM 

ABO NIAZ CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33595836  or  WSAEED214@GMAIL.COM 

NOOR ALWLAYA RESTAURANT & GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39202078  or  NOOR.ABDULLA2018@GMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

SHAIKHA HESSA GIRLS SCHOOL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17657777  or  KHALID.ALKHALIFA@RFC.BH 

G BACK MEP CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33737052  or  GBACKMEPBH@GMAIL.COM 

JAW RESORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17778486  or  ALIAAEST@BATELCO.COM.BH 

AL BATEEN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36418103  or  LATIFKHANBH@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MOHAMED ABDULLA ALI HASAN ( SAWAD ALIAL / 9712 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33330346  or  ALMARD.LOVE0550@GMAIL.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 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

JAW RESORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17778486  or  ALIAAEST@BATELCO.COM.BH 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.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 

PHOENICIA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

BNP PARIBAS 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17866188  or  MEA.RECRUITMENT@BNPPARIBAS.COM 

ARAB Union Contracting Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

LELYAN HEENA SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 36083609  or  Yousifnon@GMAIL.COM 

LOVE AND PEACE READYMADE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17670610  or  UMMER084@YAHOO.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

SOLID STEEL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39300101  or  HAITHAMALSADA@GMAIL.COM 

HAWA AlDeera A/C Maintenance 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17404855  or  Hozaifaqasaby@yahoo.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 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

HUDSON CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17662296  or  a01alkhalifa19363@outlook.com 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

SWEETY PALACE BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39672858  or  AMNA.MUBARAK@HOTMAIL.COM 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ARAFAH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39800990  or  ABUHATAM2001@HOTMAIL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36046021  or  zainab@SECURESERVICES.BH 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

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 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

FAISAL AL TAHOO CLEANING CONTRACT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39690005  or  WHITWING@BATELCO.COM.BH 

SARDAR ALAM IMRAN MATERIAL STORAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 37226930  or  ABMUSSA99@GMAIL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39252020  or  sharef.works@gmail.com 

ADEL TUNING AUTO SERVICES. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39235519  or  KH.ALALI25@GMAIL.COM 

AL KHALEEF RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39216229  or  ALRIYABHDC@GMAIL.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

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 

 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 

BAHRAIN FOUNDATION CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

AYTAROUN BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33944236  or  bshuwaikh@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AL MANNAI PROJECTS S P C 

has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703131  or  SAEED.ALFANDI@MANNAIMOTORS.COM 

STARBUST FOOD DELIVERY CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN ALUMINIUM KITCHENS CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  info@CIHBAHRAIN.COM 

QUILON PAPER CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17005015  or  QUILONPAPERCOMPNY@GMAIL.COM 

AYTAROUN BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33944236  or  bshuwaikh@gmail.com 

GULF MEDICAL AND DIABETES CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17239199  or  taiba.alkhenaizi@gulfmdc.com 

FALAFEL CITY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  AHMEDMANNAEI@ICLOUD.COM  

الجمعة 22 أبريل 2022 - 21 رمضان 1443 - العدد 064938



07 الجمعة 22 أبريل 2022 - 21 رمضان 1443 - العدد 4938 Vacancies Available
ABBAS HUSAIN M.ALI EDHRABOOH(HAMANDI-6538) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39128215  or  ABBASEDHRABOOH3654@GMAIL.COM

 SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

SADAH INTERENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

Bu Ali Events W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17684885  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

HASAN MOHAMED MAHMOOD HASAN “ MASAHD ALMUJ / 12094 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36777251  or  HASSMAH2017@GMAIL.COM 

RASHED ALI MOHAMED MOHAMED ALARADI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39671787  or  thalaradi@gmail.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

TOP SECRET DENTING & DYEING GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39838203  or  BO88MOHAMED@GMAIL.COM 

Contracity  Contracting Co- Partnership 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33070118  or  FRESHIATRADERS@YAHOO.COM 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ALSHABAKAH PARTIES SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17840408  or  ALSHABAKATNT@HOTMAIL.COM 

AJWAA WELDING SMITHERY AND FABRICATION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33332250  or  AJWAA3020@HOTMAI.COM 

ALSHAKAR UNIFORM CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17292822  or  INFO@ALSHAKAR.COM 

SUN AND SAND RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17311330  or  salmansooffy@yahoo.com 

Bu rahma contracting 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17413882  or  AMAN.WORK88@GMAIL.COM 

TOP SECRET DENTING & DYEING GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39838203  or  BO88MOHAMED@GMAIL.COM 

MANAMA TOWER HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

SEA ROCK RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17293002  or  salmansooffy@yahoo.com 

D, AMOUR BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17716799  or  ABUNOOH2000@YAHOO.COM 

BASEMENT CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36903366  or  basementcon16@gmail.com 

MANAMA TOWER HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

ARHAM BEST SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35332930  or  AQIBERHMANI786@GMAIL.COM 

PLANET STAR HOLLYWOOD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33383940  or  MADHAVANKANNAN727@GMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@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 

AMPLE ONE GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39905077  or  MAKKI@ALMAALYBH.COM 

ABU MUNEEB MACHINERY INSTALLATION CO Bahraini partnership compan 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33414013  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

AHMED ALI HASAN MARZOOQ (THYAA ALALWEEN-409) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39223548  or  ABUAHMAD702@HOTMAIL.COM 

Madras Real Estate 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39609881  or  Binteadam136@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

LOURANCE CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17761490  or  pinoystorebh@GMAIL.COM 

COOK BOOK RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39411185  or  A7MED.JANAHI@HOTMAIL.COM 

SEASHELL CITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33960821  or  SUNILKNAZRATH@GMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

HAZEL GENTS SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17214915  or  DODU.5@HOTMAIL.COM 

Green Cool Freeze Trading Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33311986  or  SUKHISHA@ECHOBAHRAIN.COM 

S R A contracting CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39918782  or  MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM 

RED BIRD FOR PET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 33233758  or  FAIZAALBALOOSHI85@GMAIL.COM 

HANSCO MANAGEMENT CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32138138  or  MOHDSHARIF849@HOTMAIL.COM 

PARAM INFO COMPUTER CONSULTANCY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 

 suitably qualified applicants can contact

 32315859  or  padma@paraminfo.com 

AJYAD CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33822989  or  AMA.AIFAN@GMAIL.COM 

ACCROBIZ SOFTWARE SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 33583618  or  RAYSYS@LIVE.COM 

INTERCON CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 0  or  info@berkeglobal.net 

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 

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 

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 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 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

  HEAVY DRIVER 

 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

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

DESERT TOURS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 35586138  or  TAJOBEN60@GMAIL.COM 

PARESA S.p.A - Branch of a Foreign Company 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17214490  or  DRAVAIOLI@PARESA.IT 

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 

SHRIMP TUB RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33332028  or  PROPIZZABH@GMAIL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

AMAZON GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39472266  or  KODUMTHARA@YAHOO.COM 

Jahangir Mechanic and Electric Garage 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 33737811  or  M.SHAKIRKHAN11@GMAIL.COM 

LZAEZ OM AHMAD RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 33156081  or  LAZAEZ.OMAHMAD@GMAIL.COM 

ROWAN LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39644246  or  faisal.almoosaa@gmail.com 

Nexcel Computer Solutions W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17311036  or  AMNA@NEXCEL.me 

WARDAT ALLEEWAN TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34055100  or  ALSAHABAHAJJ@YAHOO.COM 

SUPER COLD MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39462260  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

MANDI TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com 

AERONA MINIMART 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39994484  or  BAYOON.HASSAN94@GMAIL.COM 

AMBASSADOR BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33358000  or  ALMUSAIFFR99@GMAIL.COM 

ARKHABEEL WELDING SMITHERY & FABRIICATION 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39433551  or  FADWAN89@BATELCO.COM.BH 

ALSAEGH TO PULL CARS & TIRAILER 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39455321  or  ASHRAFNERO@GMAIL.COM 

S. SAEED ALBANNA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 36055535  or  ali36055535@gmail.com 

BD MARIAM FASHION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36678640  or  CREDIBLEDOCUMENTS@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Monday Babywear Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39429426  or  150262825@99.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 

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

has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

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 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35576972  or  SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM 

ISA HASAN EBRAHIM / NOOR ALBADRI 6952 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36676199  or  ESSAHASSAN0P@GMAIL.COM 

RASHID W. RASHID ALDOSERII(CRUZER-8495) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38433320  or  ZAFAR2676@GMAIL.COM 

KHALID ABDULAZIZ MOHAMMED ALRUMAIHI /DHAIYA 2 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17840009  or  KHALID.ALROMAIHI82@GMAIL.COM 

SAFDAR SCRAP MATERIAL RECOVERY LOGISTICS & RE-EXPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34161709  or  ABDULREHMAN1366@GMAIL.COM 

LUTON SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39533220  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17772900  

  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

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 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.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 

MUSALIM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17600003  or  HASSAIN857@GMAIL.COM 

ABU SAIM TRADING AND CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36680355  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM 

Larabia Patisseries 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77177377  or  GM@LARABIA.NET 

POSHAK FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  nidhami.bh@gmail.com 

IOU DESIGN DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 34055607  or  WAFAAFS69@HOTMAIL.COM 

MOON RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 36442484  or  RIGHTEFFECT@HOTMAIL.COM 

NOOR AL FAJER FRESH FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39620660  or  YOUSIF.YAGOOB@GMAIL.COM 

All men salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17601707  or  GDBAHRAIN@YAHOO.COM 

HASAN  AKHTAR ARBAB DEMOLITION AND  LANDSCAPE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66738573  or  RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720333  or  falameen@fccstransport.com 

SKY WHEEL AUTO PARTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001786  or  HALEELRAHMAN777@GMAIL.COM 

DHA CONSULTANCY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

THE NEW DEMESTAN LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 66332008  or  ALISAHLAN2@GMAIL.COM 

ART LINK CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34103333  or  ALIALI3332010@GMAIL.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 

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 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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 

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 

WADI ALGADEER BAKARY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39699197  or  MAJEED_JAAFAR@HOTMAIL.COM 

GRAZING WITH PASSION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36971513  or  SOPHIE1982@LIVE.COM 

YASEEN AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17553661  or  ALIESSA68@GMAIL.COM 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

AL JAZIRA FURNISHING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17681404  or  ALAMRY.OSAMA@GMAIL.COM 

AL SADEQ GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  SINNI888@HOTMAIL.COM 

ALHUDOOD CARPENTARY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 

 suitably qualified applicants can contact

 37308355  or  ALHUDOODWORKSHOP1@GMAIL.COM 

ALHUDOOD CARPENTARY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (SOFT CARPENTRY WORK) 

 suitably qualified applicants can contact

 37308355  or  ALHUDOODWORKSHOP1@GMAIL.COM 

THAI SEAFOOD RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66648484  or  THAISEAFOOD164@GMAIL.COM 
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سانتياغو ـ وكاالت

أعلنت الشـــرطة التشـــيلية أنها اعتقلت 
برتغاليـــا مطلوبـــا مـــن اإلنتربـــول علـــى 
خلفيـــة انفجار مرفأ بيروت العام 2020 
الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.
ولم يتم الكشف رسميا عن اسم الرجل، 
لكـــن وســـائل إعالم تشـــيلية ذكـــرت أنه 
يدعى جورجي مورييرا ويبلغ 43 عاما.

ووصـــل مورييـــرا إلـــى ســـانتياغو علـــى 
متـــن طائرة آتيـــة من إســـبانيا ، قبل أن 
تتـــم إعادتـــه علـــى طائـــرة أخـــرى إلـــى 

مدريد، وفق بيان الشرطة.
وقـــال كريســـتيان ســـايز المســـؤول في 

الرجـــل  إن  ســـانتياغو  مطـــار  شـــرطة 
مطلـــوب بزعـــم إدخاله “مـــواد متفجرة” 
إلى لبنان مرتبطة باالنفجار الهائل الذي 

دمر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية.
وأضاف أنه بالتنســـيق مع اإلنتربول تم 
منـــع الرجل من دخول تشـــيلي ووضعه 

الحقا على طائرة متجهة إلى إسبانيا.
بيـــروت  أن  تشـــيلية  صحـــف  وذكـــرت 
طلبت تسلم الرجل الذي تتهمه بارتكاب 
القتـــل العمـــد والقيام بعمـــل إرهابي في 
مرفـــأ بيروت يـــوم الرابع من أغســـطس 

.2020

 تشيلي تعتقل برتغاليا 
مطلوبا في انفجار مرفأ بيروت

الخرطوم ـ وكاالت

أطلقـــت مجموعـــات معارضـــة فـــي 
الســـودان دعوات للعصيـــان المدني 
الخرطـــوم  العاصمـــة  فـــي  الشـــامل 
علـــى أن يكون ذلـــك بعد عطلة عيد 

الفطر.
“االنتباهـــة”  صحيفـــة  وذكـــرت 
مـــن  “مجموعـــات  أن  الســـودانية 
الثـــوار دعـــت إلى العصيـــان المدني 
عقـــب  للعاصمـــة  كامـــل  وتتريـــس 
عطلـــة عيـــد الفطـــر المبـــارك، ودعـــا 
الثـــوار إلى جعـــل العاصمـــة منطقة 
محظورة مع إطالق مواكب سلمية 

إلسقاط الحكومة”.
مـــن جهـــة أخـــرى وفـــي عالقـــة 

البـــالد،  فـــي  باألوضـــاع 
عبـــد  ســـلمى  قالـــت 

الجبار الناطقة باسم 
الســـيادة  مجلـــس 
فـــي الســـودان، يـــوم 

االثنيـــن الماضـــي، إن المجلس عقد 
اجتماعـــه لمناقشـــة “معالجـــة حالة 

االنسداد السياسي”.
وأفـــادت وكالـــة األنباء الســـودانية 
بـــأن المجلـــس اجتمع يـــوم األربعاء 
برئاســـة عبد الفتـــاح البرهان رئيس 
مجلس السيادة االنتقالي، لمناقشة 
الوفـــاق  إلـــى  الوصـــول  كيفيـــة 
والتراضي السياسي بين المكونات 

الوطنية السودانية.
وجـــاء االجتماع عقـــب إعالن “قوى 
الســـودان،  فـــي  والتغييـــر”  الحريـــة 
رفضها الدخول في مفاوضات وفق 
اآلليـــة الثالثيـــة التـــي تضـــم األمـــم 
اإلفريقـــي  واالتحـــاد  المتحـــدة 
ومنظمة اإليقـــاد، لحل األزمة 
السياسية في البالد، إال بعد 
تهيئة المناخ لذلك بوقف 

العنف وإلغاء الطوارئ.

السودان.. دعوات للعصيان المدني بعد عيد الفطر
سبها ـ وكاالت

“االســـتقرار”  حكومـــة  رئيـــس  قـــال 
المكلفـــة من البرلمـــان الليبي، فتحي 
باشـــاغا، إن مباشـــرة أداء حكومتـــه 
عملهـــا “قـــرار ال رجعة فيه”، مشـــدًدا 
علـــى أن ليبيـــا “ليســـت غنيمة حتى 
يســـيطر عليها فرد بعينه أو حكومة 
بعينها أو عائلة تعتقد أنها تســـتطيع 
شراء الوطن”، في إشارة إلى رئيس 
الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة.

جـــاء ذلـــك خـــالل إشـــراف باشـــاغا 
أمـــس الخميـــس علـــى أول اجتمـــاع 
الشـــهر  تعيينهـــا  منـــذ  لحكومتـــه، 
ســـبها  مدينـــة  فـــي  ُعقـــد  الماضـــي، 

جنـــوب البالد، وخّصص لمناقشـــة 
البرنامـــج الحكومـــي للفترة 

ومشـــروع  المقبلـــة 
الميزانية.

ومـــر أكثـــر مـــن شـــهر 
الحكومـــة  أداء  علـــى 

باشـــاغا  فتحـــي  برئاســـة  الجديـــدة 
اليميـــن الدســـتورية أمـــام البرلمـــان، 
الحكومـــة  مقـــرات  تســـلمت خاللـــه 
ولـــم  البـــالد،  وجنـــوب  شـــرق  فـــي 
تنجـــح محاوالتها فـــي الدخول إلى 
العاصمـــة طرابلس لمباشـــرة مهامها 
من المقرات المركزية للدولة واألخذ 

بزمام األمور.
وفي هذا الســـياق، أوضح المتحدث 
الرسمي للحكومة عثمان عبد الجليل 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي، عقـــب انتهاء 
االجتمـــاع، إن دخول طرابلس “ليس 
هدفـــا عاجـــاًل فـــي الوقـــت الراهـــن”، 
مشدًدا على أن “الحكومة تتفادى 
الصـــدام، وتعمـــل علـــى دخول 
للعاصمـــة”،  وســـلمي  آمـــن 
مضيًفا أنها “ستستمر في 
أداء مهامهـــا فـــي كافة 

ربوع البالد”.

باشاغا: دخول طرابلس ليس هدفا عاجال
باريس ـ وكاالت

دعـــا قـــادة ألمانيا والبرتغال وإســـبانيا 
دعـــم  علـــى  الفرنســـيين  الناخبيـــن 
الرئيـــس المنتهيـــة واليتـــه إيمانويـــل 
ماكـــرون فـــي مواجهة زعيمـــة اليمين 

المتطرف مارين لوبان.
وفي تدخل غير اعتيادي في شـــؤون 
السياســـة الداخليـــة لبلـــد عضـــو فـــي 
الزعمـــاء  قـــال  األوروبـــي،  االتحـــاد 
مـــن  الحاســـمة  الجولـــة  إن  الثالثـــة 
االنتخابات يوم األحد “ليست بالنسبة 

إلينا انتخابات كغيرها”.
جاء ذلك في مقالة مشتركة للمستشار 
األلمانـــي، أوالف شـــولتس، ورئيســـي 
الـــوزراء البرتغالي، أنطونيو كوســـتا، 

سانشـــيز،  بـــدرو  واألســـباني، 
نشـــرتها صحيفة “لوموند” 

اليومية الفرنسية.
وقال القـــادة األوروبيون 
إن على فرنسا أن “تختار 

بيـــن مرشـــح ديموقراطي، ومرّشـــحة 
اليميـــن المتطرف التي تقـــف علنا في 
صـــف أولئـــك الذين يهاجمـــون حريتنا 

وديموقراطيتنا”. حسب تعبيرهم.
يحســـن  أن  أملهـــم  عـــن  وأعربـــوا 
الفرنســـيون االختيار في الجولة التي 
ســـتجرى يـــوم 24 مـــن الجـــاري، لكـــي 

تبقى فرنسا “منارة للديموقراطية”.
وقـــال القـــادة الثالثـــة إن شـــخصيات 
شـــعبوية ويمينيـــة متطرفـــة فـــي كل 
أنحـــاء أوروبا تعتبر الرئيس الروســـي 
فالديمير بوتيـــن “نموذًجا أيديولوجًيا 

وسياسًيا”.
“عـــدم  ضـــرورة  علـــى  وشـــددوا 
هـــؤالء  مواقـــف  نســـيان” 
هـــؤالء  حـــاول  وإن  “حتـــى 
السياســـيون حالًيـــا النـــأي 
بأنفســـهم عـــن المعتدي 

الروسي”.

زعماء أوروبيون يدعون الفرنسيين النتخاب ماكرون

قتلى ومصابون بتفجير 
مسجد في أفغانستان

األقـــل وأصــيــب 40،  أشــخــاص على  قتل 10 
ــفــجــار اســتــهــدف مسجدا  ان الــخــمــيــس، فـــي 

للشيعة شمالي أفغانستان.
المستشفى  أنـــوري مدير  الــديــن  وقــال غــوث 
الــرئــيــســي فـــي مـــــزاري شـــريـــف، حــيــث وقــع 
إلى  نقلوا  والــجــرحــى  القتلى  إن  االنــفــجــار، 
وسيارات  إسعاف  ســيــارات  في  المستشفى 
أصابت  الخميس،  سابق  وقــت  وفــي  خاصة. 
قنبلة مزروعة على جانب طريق طفلين على 
األقل في كابل، بحسب مسؤول في الشرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن 
انفجاري الخميس.

موسكو تعلن فرض عقوبات شخصية على نحو 30 أميركيا

ماريوبول في أيدي الروس باستثناء مصنع آزوفستال
أمـــس  بوتيـــن  فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  صـــرح 
الخميـــس أن قـــوات بـــالده “نجحـــت” فـــي الســـيطرة 
علـــى مدينـــة ماريوبـــول األوكرانية، وأمـــر بمحاصرة 
آخـــر المقاتليـــن األوكرانيين بـــدال من اقتحـــام موقع 
آزوفســـتال الصناعـــي حيث يتحصنـــون. وماريوبول 
هي أول مدينة كبيرة يسيطر عليها الجيش الروسي 

منذ بدء حملته على أوكرانيا قبل حوالي شهرين.
وقال بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن “انتهاء 
عمـــل تحريـــر ماريوبـــول نجـــاح”، وأبلغـــه أن اقتحام 
موقـــع آزوفســـتال “غيـــر مناســـب” ومـــن الضـــروري 
محاصرتـــه. وأعلن شـــويغو الخميس الســـيطرة على 
المدينة الســـاحلية بعد أســـابيع مـــن القتال والحصار. 
مقاتـــل  ألفـــي  أن حوالـــي  الخميـــس  لبوتيـــن  وقـــال 

أوكراني يتحصنون في مصنع ازوفستال.
وأصبح المجمع الصناعي الضخم آخر جيب للمقاومة 
في الميناء الواقع في الطرف الجنوبي من دونباس. 
وقـــال الرئيس األوكرانـــي فولوديمير زيلينســـكي إن 
المجمـــع يضـــم “نحـــو ألف مدنـــي من نســـاء وأطفال 

ومئات الجرحى”.
وقال بوتين لشـــويغو فـــي اجتماع في الكرملين نقله 
التلفزيـــون “أعتقـــد أن االقتحـــام المقتـــرح للمنطقـــة 

الصناعية غير ضروري. أطلب منك إلغاء ذلك”.
مصنـــع  اقتحـــام  بعـــدم  قـــراره  إن  بوتيـــن  وأضـــاف 
آزوفســـتال كان بدافـــع الرغبة في الحفاظ على حياة 

الجنود الروس.
وقال أيضا “ال حاجة لدخول هذه السراديب والزحف 
تحـــت األرض في هذه المنشـــآت الصناعية. حاصروا 

هذه المنطقة الصناعية بحيث ال تنفذ ذبابة”.
وخاطـــب بوتيـــن الجنـــود األوكرانييـــن فـــي المصنـــع 
الذين لم يستســـلموا بعد قائال إن روســـيا ســـتعاملهم 

باحترام وستقدم المساعدة الطبية للجرحى.
وأرســـلت روســـيا عشـــرات اآلالف مـــن جنودهـــا إلى 
أوكرانيـــا يـــوم 24 فبرايـــر فيمـــا وصفتـــه بأنـــه عملية 
عســـكرية خاصة لخفض قدرات أوكرانيا العســـكرية 
والقضاء على أشخاص تقول إنهم قوميون خطرون.
الغـــرب  وأبـــدت أوكرانيـــا مقاومـــة شرســـة وفـــرض 
عقوبات كاســـحة على موســـكو في محاولة إلجبارها 

على سحب قواتها.

عقوبات على نحو 30 أميركيا

أعلنت الخارجية الروســـية أمس الخميس عن فرض 

موسكو عقوبات شـــخصية على 29 مواطنا أميركيا، 
بينهـــم نائبة رئيس الواليـــات المتحدة كاماال هاريس 

ورئيس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ.
وذكـــرت الخارجيـــة الروســـية فـــي بيـــان لهـــا أن هذه 
الخطـــوة تأتـــي “ردا علـــى العقوبـــات األميركية التي 
تتوســـع باســـتمرار وتفرضها إدارة الرئيس جو بايدن 
على عدد متزايد من المواطنين الروس”، مشيرة إلى 
أن اإلجراء الجديد الذي اتخذه موســـكو يقضي بمنع 
29 أميركيـــا من دخول األراضي الروســـية لفترة غير 

محددة.
المواطنيـــن  هـــؤالء  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
األميركييـــن هم “مـــن كبار القيادات ورجـــال األعمال 
والخبـــراء والصحافييـــن المعنيين بتحديـــد األجندة 
الروســـوفوبية، إضافة إلـــى أزواج وزوجات عدد من 

المسؤولين الكبار”.

إغالق قنصليات لدول البلطيق 

أكـــدت روســـيا أمـــس الخميـــس أنهـــا قـــررت إغـــالق 
قنصليـــات إلســـتونيا وليتوانيـــا والتفيا فـــي أراضيها 
وإعـــالن موظفيهـــا شـــخصيات غيـــر مرغـــوب فيهـــا، 

بإجراء جوابي.
أنهـــا  لهـــا  بيـــان  فـــي  الروســـية  الخارجيـــة  وذكـــرت 
اســـتدعت أمـــس الخميـــس ســـفيري التفيـــا، ماريس 
ريكســـتينش، وإســـتونيا، مارغوس اليدري، والقائمة 
بأعمـــال الســـفارة الليتوانيـــة في موســـكو، فيرجينيا 

أومبراسيني.

وأشـــارت الـــوزارة إلى أنهـــا أعربت لرؤســـاء البعثات 
الدبلوماســـية لدول البلطيق عـــن “احتجاجها الجديد 
بإغـــالق  المتمثلـــة  الوديـــة  غيـــر  الخطـــوات  علـــى 
كاليبيـــدا  مـــدن  فـــي  الروســـية  العامـــة  القنصليـــات 
ونارفـــا  )التفيـــا(  وداوغافبيلـــس  وليبايـــا  )ليتوانيـــا( 
)إستونيا(، إضافة إلى مكتب شعبة الشؤون القنصلية 

للسفارة الروسية في مدينة تارتو اإلستونية.

إحباط هجوم لـ “داعش” في القرم

أعلنـــت هيئة األمـــن الفدرالية الروســـية أنها أحبطت 
هجومـــا كان أحد مؤيـــدي تنظيم “داعـــش” اإلرهابي 
يســـتعد لتنفيذه في شـــبه جزيرة القـــرم، بتوجيه من 

كتيبة “القرم” المتطرفة لتتار القرم.
أفـــاد بذلـــك األمن الروســـي في بيان لـــه، موضحا أنه 
في مدينة ســـيمفيروبول، تم احتجاز مواطن روسي 
من مؤيدي “داعش”، كان يستعد لتفجير سكة حديد، 
وذلـــك بتوجيـــه من قـــادة كتيبـــة “القرم” اإلســـالمية 
المتطوعـــة لتتـــار القـــرم، والتي تشـــارك فـــي األعمال 

القتالية ضد القوات الروسية في أوكرانيا.
وأضاف البيان أنه تم العثور في منزل المحتجز على 
عبوتين ناســـفتين بدائيتين يبلـــغ وزنهما اإلجمالي 3 
كيلوغرامات، ومفجرين كهربائيين، ورسم تخطيطي 
لـــزرع قنبلـــة تحت ســـكة حديـــد، وأدبيـــات متطرفة، 
وعلم ومنشورات دعائية لكتيبة “القرم”. ورفعت ضد 
المحتجز قضية جنائية بتهمة التحضير لعمل إرهابي 

وكذلك بتهمة الحيازة غير المشروعة للمتفجرات.

موسكو - وكاالت

صورة جوية تظهر حجم الدمار في محيط مصنع أزوفستال بماريوبول

عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت قـــوات الجيش اليمنـــي، فجـــر الخميس، إســـقاط طائرة 
حوثية مســـيرة مفخخة، في محور رازح غرب محافظة صعدة، 
المعقـــل الرئيـــس للميليشـــيا أقصـــى شـــمال البـــالد، وذلك ضمن 
خروقاتهـــا المتكـــررة للهدنـــة األمميـــة. وأفـــاد المركـــز اإلعالمـــي 
للجيـــش اليمنـــي أن الدفاعـــات الجوية أســـقطت طائرة مســـّيرة 
تحمـــل متفجـــرات )مفخخة( تابعة لميليشـــيا الحوثـــي. وأوضح 
أن إســـقاط الطائرة الحوثية، جرى أثناء مـــا كانت تحلق باتجاه 

مواقع عسكرية في محور رازح غرب صعدة.
إلى ذلك، وافق مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أمس الخميس 
علـــى تعيين قيـــادي جنوبي رئيســـا لهيئـــة التشـــاور والمصالحة 
المكلفة بتســـهيل الحوار، وهي المهمة التي يركز عليها المجلس 

منذ تشكيله قبل أسبوعين لقيادة السلطة في اليمن.
وأعلـــن مجلـــس القيادة الرئاســـي “توافق القوى السياســـية على 
انتخاب محمد عبدهللا ناصر الغيثي رئيســـا لمجلس قيادة هيئة 

التشاور والمصالحة” وفقا لوكالة سبأ الرسمية لألنباء.
وشـــغل الغيثي منصب رئيس اإلدارة العامة للعالقات الخارجية 
بالمجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي الـــذي يطالب باســـتقالل جنوب 
اليمـــن. وكان الغيثي الثالثيني الذي يتحدر من محافظة شـــبوه 

فـــي الجنوب، عضوا بفريق المجلس لمفاوضات “اتفاق الرياض” 
ـــل المجلـــس بمشـــاورات قادهـــا مبعـــوث األمم  العـــام 2019 ومثَّ

المتحدة هانس غروندبرغ باألردن في مارس 2022.
وبحسب الوكالة الرسمية، جرى اختيار خمس شخصيات لقيادة 

الهيئة التي تضم 50 عضوا.
وأنيطت بالهيئة التابعة للمجلس الرئاســـي مساندة المجلس في 
مهامه وتحقيق تقارب بين المكونات السياســـية والتشاور حول 

القضايا السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية.

تعيين قيادي جنوبي رئيسا لهيئة المصالحة في اليمن

إسقاط مفخخة حوثية وخروقات متصاعدة للهدنة

الغيثي رئيسا لمجلس قيادة هيئة التشاور والمصالحة

القدس المحتلة ـ وكاالت

أعلن الجيش اإلســـرائيلي فجر الخميس تنفيذ غارات جوية 
على مناطق في قطاع غزة ردا على إطالق صواريخ. 

وجـــاء هـــذا التصعيد بعد نحو شـــهر من التوتر في المســـجد 
األقصى ومحيطه في القدس الشـــرقية المحتلة. ولم تسمح 
الشرطة اإلسرائيلية لمئات المتظاهرين اليهود القوميين من 
االقتـــراب من بـــاب العمود، المدخل الرئيســـي للفلســـطينيين 
المقدســـيين فـــي البلدة القديمـــة بالقدس الشـــرقية المحتلة؛ 
وذلـــك لتجنب وقوع اشـــتباكات قـــد تؤدي إلـــى تصعيد بين 

إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وردا علـــى صواريـــخ عـــدة أطلقـــت مـــن قطـــاع غـــزة باتجاه 
إســـرائيل، أغـــارت طائـــرات إســـرائيلية في الســـاعات األولى 
مـــن صبـــاح الخميـــس علـــى مناطـــق فـــي القطـــاع، فـــي أكبر 
تصعيد بين الطرفين منذ الحرب األخيرة التي شـــهدتها غزة 

واستمرت 11 يوما العام الماضي.
الطيـــران  إن  بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  أمنـــي  مصـــدر  وقـــال 
اإلســـرائيلي قصف بـ 12 صاروخا موقعا تابعا لكتائب القسام 
الجناح العسكري لحماس أسفر عن وقوع أضرار دون وقوع 

إصابات.

من جانبها، أعلنت حركة حماس التي تســـيطر على غزة أنها 
أطلقت صواريخ أرض جو على طائرات حربية إسرائيلية.

وجـــاء هـــذا التصعيد بعد نحو شـــهر من التوتر في المســـجد 
األقصـــى ومحيطـــه فـــي القـــدس الشـــرقية المحتلـــة. وتركز 
التوتـــر فـــي القدس في محيط المســـجد األقصـــى احتجاجا 
علـــى مـــا يقـــوم بـــه يهـــود بينهـــم مســـتوطنون من “زيـــارات” 

لباحات المسجد تتم في أوقات محددة وضمن شروط.

بـ 12 صاروخا.. االحتالل يرد بقصف موقع لحركة حماس

توتر في القدس وغارات إسرائيلية على غزة

قوات إسرائيلية في باحة المسجد األقصى 

كابول ـ أ ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

اإلساءة إلى القرآن الكريم وصورة النفاق الغربي
ليســـت المـــرة األولـــى التـــي يتجنى فيها مرضـــى الغرب علـــى القرآن 
الكريم كما فعل المتطرف راسموس باولودان وجماعته في السويد، 
مـــا أنتـــج إدانـــات واســـتنكارات شـــديدة مـــن جميـــع الـــدول العربيـــة 
واإلســـامية، ولن تكـــون األخيرة بطبيعـــة الحال، فقـــد تجنى اللورد 
كرومر بعد رحيله عن مصر في كتاب بعنوان “مصر الحديثة” - ويقع 
في جزأين - على اإلسام باعتباره كما يدعي من أسباب تخلف مصر 
والشرق، وتصدى له العديد من الكتاب، ومن أهم الكتب التي نشرت 
للرد على مزاعمه ما كتبه مصطفى الغايني في كتابه “اإلسام روح 
المدنيـــة”، وفي هـــذا الكتاب كما في غيره من أقـــوال الغربيين الذين 
أنصفـــوا اإلســـام، مثال ذلـــك قول إســـحاق تيلر، ومن خطبـــه له كما 
كتب محمد كياني في أحد أعداد مجلة الهال منتصف الثمانينات: 
“وال يتعلـــق بغرضنـــا اآلن بيـــان كيفيـــة انتشـــار الدين اإلســـامي في 
بداية أمره، لكن علينا أن نبين حالته في ثباته ودوامه وأخذه بقلوب 

المتمسكين به”.
ويقول آخر ويدعى كارليل: “إن القرآن ال ريب فيه، وإن اإلحساسات 

الصادقـــة الشـــريفة والنيات الكريمـــة تظهر لي فضل القـــرآن، الفضل 
الـــذي هـــو أول وآخر فضل وجد في كتاب نتجـــت عنه الفضائل على 
اختافها، ال بل هو الكتاب الذي يقال عنه في الختام – وبه فليتنافس 

المتنافسون – لكثرة ما فيه من الفضائل المتعددة”.
نحـــن علـــى يقين تـــام بأن المتطـــرف راســـموس وجماعته، لـــو كانت 
عقولهـــم الجوفاء الصغيـــرة تدرك وتعرف ما هو مكتـــوب في القرآن 
الكريـــم، لمـــا أقدموا على فعلتهم المشـــينة، ألنهم باختصار يعيشـــون 
كالبهائم، بل إن البهائم أرفع منهم ألنها تســـبح باســـم هللا تعالى “وإن 

من شيء إال يسبح بحمده”.
مـــا يســـترعي االنتبـــاه صورة النفـــاق الغربي، إذ إن الكثيـــر من الدول 
ال تعاقب من يســـيء ويمس األديان، كالســـويد، وفرنسا، والدانمارك، 
وغيرهـــا، بينمـــا لن تجـــد أية دولة عربية أو إســـامية ســـبق وأن قام 
مواطنوها باإلســـاءة إلى أي دين أو معتقد أو طائفة، فالغرب عموما 
معـــروف بالتعصـــب الديني على مر التاريخ، مرة في شـــكل الحروب 

الصليبية، ومرة أخرى في شكل االستعمار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اســـتحضرت بعـــض األبيـــات الشـــعرية الجميلـــة التـــي تعبـــر عـــن حـــب أهل 
البحريـــن لمليكهـــم الكريـــم الفـــذ صاحب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه، وال ريب أن عهـــد جالته 
الزاهر جمع المكارم والخير واإلصاح فهو “أمير المكارم”، وكم هي مشـــاعر 
رائعـــة حين تلهج قلـــوب المواطنين بالدعاء لجالته بطـــول العمر والصحة 
والعافية، وعلى وجوههم ترتســـم البســـمة والســـعادة مع نســـمات الخير من 
بوابـــة الديـــوان الملكـــي الـــذي يفتح قلبـــه قبل أبوابـــه لكل مواطـــن يقصده 
لحاجـــة، فحاجات النـــاس وخطاباتهم تلبى لكي يزول هـــم المهموم وضيق 
أســـرة ألمـــت بها محنة، كل ذلـــك ليس أمرا غريبـــا على مليكنـــا الكريم الذي 

توارث هذا اإلرث كابرا عن كابر.
فـــي أبيات الشـــاعر البحرينـــي المبدع عبدهللا منصور أحمـــد آل رضي تعبير 
صادق عن المكارم التي تتوالى بالخير واليمن والبركات فتنثر السعادة في 

كل بيت بحريني، يقول في بعض أبياتها المختارة:
“َحَمٌد” َسَما ِبِفَعالِه وِخَصاله... ما ِمْن َمِليٍك في الَمَقاِم لُه َدَنا

ُعوُب َتَفاَخرْت ِبُمُلوِكها... َفِقَياُس َفخُرُهُمو َيُكوُن َمِليُكنا وإذا الشُّ
َماَحة َقْد َبَنى َل في الَمَكاِرِم َطبُعُه... َصرَحًا َجِديَدًا لِلسَّ “َحَمٌد” َتأَصَّ

حًقا، نحن شعب البحرين نعتز ونفخر بقيادتنا الكريمة المحبة لنا، ويجمعنا 

الـــوالء واالنتماء ألرض البحرين الطيبة والعائلة المالكة الكريمة، وقد أثبت 
التاريخ أن مملكة البحرين كانت وال تزال وســـتبقى عزيزة بالتفاف شـــعبها 

حول قيادته، وهي بذلك تعبر مرحلة تلو مرحلة بخطى ثابتة.
لقـــد وضع جالـــة العاهل رعاه هللا بيـــن أيدينا نموذًجا للعطاء الســـامي، وال 
غرو في ذلك فهو الوالد واألخ والصديق ورب األسرة وصاحب القلب الكبير 
الـــذي يحتـــوي كل أبناء وطنه، ومن رصيد المكارم النبيلة ننهل جميًعا، وكم 
تمـــأ قلوبنـــا الفرحة كمواطنين ومســـؤولين أيًضا بالخطـــوات والتوجيهات 
واألوامـــر التـــي تصب في تحســـين معيشـــة المواطن البحرينـــي وترفع عن 
كاهلـــه األعبـــاء، ولعلنـــي ال أبالـــغ حين أقول إن ســـعادة جالتـــه كبيرة حين 
يـــرى ســـعادة أهل البلد، وفي ذلـــك دليل واضح على أن مليكنـــا الغالي أيده 
هللا يشارك مواطنيه حياتهم اليومية وهو قريب منهم ومن تطلعاتهم، لهذا 
نـــرى علـــى مدى أكثـــر من عشـــرين عاًما من العهـــد الزاهر كيف أن اســـتقرار 
وراحة وســـعادة األسرة البحرينية هي مرتبة تتقدم كل األولويات، وشهدنا 
العديد من البشـــائر سواء على صعيد الخدمات اإلسكانية أو االجتماعية أو 
التوظيـــف أو الصحة والتعليم والتنمية وغيرهـــا، وفي تقديري ان ذلك كله 
يؤكـــد مكانة شـــعب البحرين لـــدى جالة العاهل حفظـــه هللا ورعاه. “المقال 

كاما في الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

نسائم الخير من بوابة الديوان الملكي

مبادرات وال أجمل
فـــي خطـــوة رائعة تســـتحق الثنـــاء والتقديـــر، أعلن وزيـــر الخارجيـــة الدكتور 
عبداللطيـــف الزيانـــي خال اليوم الدبلوماســـي الرمضاني الـــذي أقامته وزارة 
الخارجيـــة تكريًما للســـفراء والدبلوماســـيين واإلداريين المتقاعدين تأســـيس 
مكتب خاص في وزارة الخارجية لرعاية شؤون المتقاعدين من دبلوماسيين 
وإدارييـــن، وأكـــد فـــي كلمته التـــي ألقاها في هـــذا التجمع األخـــوي المبارك أن 
الهـــدف مـــن تأســـيس هـــذا المكتـــب تلبيـــة احتياجاتهم مـــن الخدمـــات داخل 
المملكة وخارجها، إلى جانب تطبيق إلكتروني للتواصل معهم وإطاعهم على 
أنشطة الوزارة وفعالياتها ومواقفها وأخبارها اإلعامية وخططها التطويرية، 
باإلضافـــة إلـــى تلقـــي مقترحاتهم واالســـتفادة من خبراتهم فـــي تطوير العمل 

الدبلوماسي.
شـــخصًيا ســـأرفع القبعـــة لمعاليـــه على هـــذه المبـــادرة الخاقة والذكيـــة التي 
تحمـــل الكثير مـــن القيم والعبـــر وتنم عن الحـــب واالحتـــرام والتقدير لجميع 
المتقاعديـــن الذيـــن بذلوا الغالـــي والنفيس لخدمة الوطـــن الغالي في مختلف 
المواقع ومثلوا الوطن أحســـن تمثيل. هذه المبادرة من وجهة نظري ســـتعطي 
بعـــًدا جديًدا للعمل الدبلوماســـي المتميـــز، واثًقا بأنهم ال يتـــرددون في تقديم 
عصارة خبراتهم المتراكمة من العمل الدبلوماسي واإلداري إلى الجيل الجديد 

الذي يحتاج إلى االطاع عليها واالستعانة بها.
أنا لم أعمل في الســـلك الدبلوماسي رغم أنني أحمل شهادة البكالوريوس في 
العلـــوم السياســـية، لكن وبحكـــم عاقتي الوطيـــدة مع زماء الدراســـة الذين 
انخرطـــوا فـــي هـــذه المهنـــة، وكذلـــك خبرتـــي العمليـــة الطويلة فـــي العاقات 
العامـــة واإلعـــام، فإنني أثمن عاليًا جهود وعمل أعضاء الســـلك الدبلوماســـي 
فـــي الخـــارج، فهم يعملون با كلل لرعاية مصالـــح الوطن بكفاءة واقتدار، لذا 
فـــان تقديـــر هؤالء المتقاعدين يعـــد من الثوابت ورد الجميـــل لهم. في الدول 
المتقدمة تتم االستفادة من المتقاعدين من خال تعيينهم في مواقع مختلفة 
كل حســـب تخصصه بصفة استشـــاريين وذلك لاســـتئناس بآرائهم وأفكارهم 

وخبراتهم الطويلة.
يخبرني أحد المتقاعدين أنه يقوم باالتصال ببعض المســـؤولين في مؤسسته 
السابقة وذلك لاستفسار عن بعض األمور والخدمات، ليفاجأ برفضها بطريقة 
فضة! هذه التصرفات ال تمت إلى مبادئنا، وعلى المسؤولين ضرورة شرح ذلك 
لموظفيهم والتأكيد على خلق ثقافة وطنية وانتماء ووالء لهذه الشريحة، كما 
ولإلنصـــاف علمت مؤخرا أن الدكتور عبدالرحمـــن جواهري الرئيس التنفيذي 
لشـــركة “بابكو” أصدر مذكرة داخلية للبدء في مشروع جمع البيانات الخاصة 
بجميع المتقاعدين بهدف التواصل معم ودعوتهم في المناســـبات والفعاليات 

المختلفة للشركة، وكذلك مشاركة خبراتهم الموظفين الجدد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

لماذا أحب الناس مسلسل االختيار؟
نجاح غير مسبوق حققه مسلسل “االختيار” منذ إطاق الحلقة األولى في بداية 
شـــهر رمضـــان الفضيـــل، موثقًا مراحل التحـــول المهمة جدًا لمصـــر بفترة صعود 
وسقوط تنظيم اإلخوان اإلرهابي بعد ثورة 25 يناير التي أعادت لمصر مكانتها 

المستحقة في الداخل وفي محيطها العربي واإلسامي.
فالمسلســـل الـــذي يتصـــدر البطولـــة فيـــه الممثلون “ياســـر جال، وأحمد الســـقا، 
وكريـــم عبدالعزيـــز، وأحمد عز”، وأخرجه المبدع بيتـــر ميمي، يقدم نموذجا حيا 
ورائعـــا لوالء المواطن المصـــري لباده، وكيف أن المصرييـــن مهما عانوا، ومهما 
واجهوا من صعاب، وتحديات، وإغراءات، تظل مصر لهم القلب النابض والروح 

المتجسدة في كل المواقف واألحداث.
“االختيار” ليس مجرد مسلســـل وثائقي أو سياســـي، بقدر ما هو نافذة يطل من 
خالهـــا العالـــم علـــى مصر، وأبطالهـــا األوفياء الذيـــن يضحون بأنفـــس ما لديهم 
ألجل كرامة وأمن بلدهم، والتي تنتفض الســـمها مايين القلوب، وهذه حقيقة، 

نفخر بها نحن كبحرينيين، ونحترم المصريين ألجلها كثيرًا.
وقـــدم االختيـــار أيضـــا للعالـــم، نمـــوذج الدولـــة القويـــة جـــدًا، والحكيمـــة، ذات 
الديمقراطية القديمة والمتجذرة، والمتأصلة بيوميات المواطن المصري، والتي 
مـــن مفاهيمهـــا بنت الكثير من دول المنطقة دســـاتيرها، وقوانيـــن ونظم الحياة 
بهـــا، والتي منها أيضًا التعليـــم، والثقافة، والفن، والمســـرح، والقانون، واإلعام، 
وعـــدد وال حـــرج. كمـــا أن حضـــور الجيش المصـــري باالختيـــار، وبقيـــة األجهزة 
االســـتخباراتية كالمخابـــرات العامـــة والحربية واألمن الوطنـــي، أوجد الفخر لنا 
جميعـــًا بأن يكـــون لأمة العربية وطن كمصر، بقوتها، وعنفوانها، وجادة رجالها 
الذيـــن قدموا الكثير لبلدهم بمرحلة تحول مهمة، مثلت حجر زاوية ليس لمصر 

فحسب، إنما للمنطقة كلها.
المسلسل ببساطة نموذج حي للوالء لأوطان، وتذكير لعماء الطابور الخامس 

بخساستهم ووضاعتهم، أن مزبلة التاريخ مكانهم األول واألخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ُيمثـــل التراث الســـمات الحضارية والثقافية لكل مجتمـــع، ويتكون من مواد مادية 
ومعنوية، وينتقل من جيل آلخر، وإنســـان اليوم َمدين إلنســـان األمس الذي أورثه 
المعـــارف والمعتقـــدات والفنـــون والصناعـــات والِحـــَرف والتجارب واألفـــكار التي 
ُتشـــكل تراكًما حضارًيـــا وثقافًيا َعبر القرون واألجيال، واإلنســـان َيرث هذا التراث 
وُيضيـــف إليـــه مـــن خبراتـــه وتجاربـــه بعلمـــه ومعرفته، ولـــكل أمة تراثهـــا الخاص 
بجانـــب التراث اإلنســـاني العام الذي تشـــترك فيه مع األمم األخـــرى، والمبني على 
تجربة اإلنسان في الماضي، والتي تستمر للمستقبل، وَيدُل التراث على شخصية 

األمة وذلك بفضل جهود األجيال المتعاقبة عبر التاريخ.
ُيعتبر التراث العربي حلقة لسلسلة طويلة من الحضارات اإلنسانية، وهو جزء من 
التراث اإلنســـاني العالمي، وله دور كبير في إغناء وتطوير الحضارة اإلنسانية من 
العلـــوم النظريـــة والِعلمية التي ُحفظت في اآلالف من الُكتب والمراجع المنتشـــرة 
فـــي األقطـــار العربية، وُنقل الكثير منها إلى الـــدول الغربية وجامعاتها، وهي علوم 
م األصيـــل. واإلنســـان العربي ُمتمســـك بتراثه  تكشـــف جوهر التـــراث العربـــي الَقيَّ

وينتمي إليه وال ينقطع عنه، فهو جزء من هويته العربية األصيلة.
ويعتـــد اإلنســـان بتراثـــه ويفخـــر بـــه، فالتـــراث ال يعني العيـــش مع الماضـــي وترك 
الحاضـــر.. بـــل إنه ينســـجم مع الحاضر ويتناغـــم مع التطور، وُيســـاهم في إحداث 
التغييـــر، وبـــه يســـمو التقدم إذا تمـــت رؤيته برؤيـــة تقدمية عصريـــة، فهو مرتبط 
بالحاضـــر بأصالته ومضمونـــه، ويواجه التراث الثقافي والحضـــاري عدة تحديات 
ومخاطـــر بســـبب الحـــروب والصراعـــات مـــا يســـتدعي الحفـــاظ عليـــه مـــن الدمار 

والضياع والسرقة.
وقد ســـعت هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار منُذ تأسيســـها فـــي 2015م إلى إحياء 
التراث البحريني وتنشيطه والحفاظ عليه باستخدام مختلف الوسائل لنشره بين 
النـــاس والـــدول وتعريفهم به من خال مجموعة من البرامج والمشـــاريع الثقافية 
والعلمية والتاريخية المختلفة إلبراز هذا التراث وتطويره، كما تعاونت الهيئة مع 
الهيئات والمنظمات الخليجية والعربية واإلقليمية واألجنبية للحفاظ على التراث 

وتطويره.

عبدعلي الغسرة

التراث واإلنسان



على هامش سباق بتلكو دواثلون الرمضاني 2022
اتحـــاد الترايثلـــون يكـــرم 10 مـــن أبطال 
الســـرطان فـــي لفتـــة إنســـانية رائعة من 
االتحـــاد البحرينـــي للترايثلـــون، وعلـــى 
هامش ســـباق بتلكو دواثلون الرمضاني 
2022، قـــام االتحـــاد البحرينـــي بتكريـــم 
10 مـــن األبطال محاربي الســـرطان، بعد 
نجاحهـــم فـــي التغلب على هـــذا المرض 
والقـــت  وإرادة،  بعزيمـــة  وتجـــاوزه 
هـــذه اللفتـــة اإلنســـانية قبوالً كبيـــرًا من 
المشـــاركين فـــي الســـباق، حيـــث قامـــوا 
بالتصفيق لهؤالء األبطال واإلشـــادة بهم 

لما حققوا من إنجاز كبير.
وقام الشـــيخ خليفة بن خالـــد آل خليفة 
أخصائي عالقات حكومية بشركة بتلكو، 

ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للترايثلون 
عبدهللا عبدالرحيم عبدالســـالم، بتقديم 
هدايـــا تذكاريـــة لهـــؤالء األبطال، وســـط 
ابتســـامات عريضـــة وتصفيـــق كبيـــر من 

التقـــاط  تـــم  كمـــا  المتواجديـــن،  جانـــب 
الصور التذكارية بهذه المناسبة. 

وأعـــرب الشـــيخ خليفـــة بـــن خالـــد عـــن 
“نحـــن  وقـــال  المبـــادرة  بهـــذه  ســـعادته 

ســـعداء أن نكـــون مشـــاركين فـــي هـــذه 
اللفتة اإلنسانية بتشجيع هؤالء األبطال 
وإسعادهم، وهذه المباردة تعطي هؤالء 
األبطـــال وعوائلهم القليل من التشـــجيع 

واالســـتمرار  المقاومـــة  علـــى  والحافـــز 
والتحلي بالقوة في مواجهة هذا المرض 

والتغلب عليه”. 
االتحـــاد  رئيـــس  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 

البحريني للترايثلون عبدهللا عبدالرحيم 
عبدالســـالم بالجهـــود المبذولـــة في هذا 
المجـــال، معبرًا عن ســـعادته بالمســـاهمة 
فـــي تكريم كوكبة من األطفـــال الناجين 
مـــن هـــذا المـــرض بالتعـــاون مـــع شـــركة 
بتلكو راعي الســـباق، والذي توج بنجاح 
هذه الفعالية التي رســـمت البســـمة على 
وجـــوه االطفال وعوائلهم الذين أبتالهم 
هللا بهذا الـــداء الخطير، ولكن كان لطف 
هللا إلـــى جانبهـــم، فجعلهم وبـــكل إيمان 
وإصـــرار وعزيمـــة قادريـــن علـــى تجاوز 
مراحلـــه الخطيـــرة بفضـــل مـــن هللا، ثـــم 
بفضل كوادرنـــا الطبية المتميزة )مالئكة 
الرحمـــة( وبدعم وجهود كل رجال الخير 

وكوادر ومتطوعي المؤسسة الوطنية.

اللجنة اإلعالمية

خليفة بن خالد وعبدالله عبدالرحيم يتوسطان أبطال السرطان
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اتحاد السلة

ترأس مستشار سمو رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة محمـــد العجمي اجتماعا 
االتحـــاد  فـــي  المنتخبـــات  للجنـــة  تنســـيقيا 

البحريني لكرة السلة.
بالترحيـــب  االجتمـــاع  العجمـــي  وافتتـــح 
بأعضاء اللجنـــة، مثمنا الجهود المبذولة في 
الفتـــرة الماضية. وناقشـــت لجنة المنتخبات 
في اجتماعها، استعدادات منتخبنا الوطني 

للرجال للمشـــاركة بدورة األلعـــاب الرياضية 
الخليجيـــة الثالثـــة والتي ســـتحتضنها دولة 
الكويـــت الشـــقيقة مـــن 13 لغايـــة 31 مايـــو 
المقبل، حيث تـــم االطالع على خطة إعداد 
المنتخـــب وكافـــة األمور المتعلقة بمشـــاركة 
رجال األحمر في هذا االستحقاق الخليجي.
وتم كذلك مناقشة األمور المتعلقة بمنتخب 
الناشئين الذي يســـتعد للمشاركة في بطولة 
آســـيا تحت 18 عاما والتي ســـتقام في شهر 

يونيو المقبل بقطر.

لجنة المنتخبات السالوية تناقش المشاركات القادمة

جانب من االجتماع المرئي

اتحاد السيارات

في مواقف حلبة البحرين الدولية

اليـوم تنطلـق ثـالـث جـوالت “الـدريفـت”

 اتحاد كمال األجسام

قدم له درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده

S.W.A.T Gym الحداد يلتقي الشيخ ويشيد بدعم

تنطلــق مســاء يــوم غــٍد الجمعــة الموافق 22 من شــهر أبريــل الجاري ثالث جــوالت بطولة البحريــن الوطنية للدريفــت )االنجراف والســيطرة( التي 
ينظمها االتحاد البحريني للسيارات بمواقف حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط رقم 4 و5 والتي تقام للمرة األولى 

على مستوى مملكة البحرين وبعد أن حققت نجاحًا باهرًا في جولتها األولى خالل شهر يناير الماضي والثانية في الثامن من أبريل الجاري.

وأعلنت لجنة األوتوكروس 
والدريفت عن اســـتمرارية 
التســـجيل حتى هذا اليوم 

الخميـــس الموافـــق 21 مـــن 
أبريـــل الجـــاري عبـــر الرابط 

l i nk t r .ee/Bahra inDr i f t -
للقائمين  ليتسنى  Championship؛ 

وأعـــداد  أســـماء  بحصـــر  البطولـــة  علـــى 
المتســـابقين للمشـــاركة فـــي المنافســـات 
مســـاء يـــوم غـــٍد، ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ 
الفحص الفني للســـيارات المشـــاركة يوم 
أبريـــل  شـــهر  مـــن   22 الموافـــق  الجمعـــة 
مـــن  الدوليـــة  البحريـــن  بحلبـــة  الجـــاري 
الســـاعة 7.30 وحتى 8.30 مســـاء، جولة 
المتســـابقين  وبريفنـــغ  المضمـــار  حـــول 
بعدها، وعند الســـاعة 10.45 تنطلق أولى 

الجوالت في المضمار.

نـــت  كا و
التي  الجـــوالت  ثاني 

أقيمت في الثامن من شهر أبريل الجاري 
وخليجيـــة  بحرينيـــة  مشـــاركة  شـــهدت 
قبـــل  مـــن  قويـــة  ومنافســـات  مميـــزة 
المتسابقين الذين قدموا مستويات رائعة 
في المضمار وفنيات عالية في االنجراف 
والسيطرة، وتضم المنافسات ثالث فئات 
المجهـــزة  للســـيارات  البـــرو وهـــي  وهـــي 
بالكامـــل وتنطبـــق عليهـــا جميـــع قوانيـــن 

الثانيـــة  الفئـــة  الســـيارات،  رياضـــة 
ويســـمح  )المعدلـــة(  المودوفايـــد 
بالمشـــاركة  ســـيارة  ألي  بهـــا 
عليهـــا أي إضافـــات أو تعديل 
والتعديـــالت  االضافـــات  دون 
على شاصي الســـيارة ويجب 
أال تحتـــوي علـــى الـــرول كيج 
أي  الســـتريت  الثالثـــة  والفئـــة 
الســـتوك من غير عمل إضافات عليها 
وأي تعديـــالت ماعـــدا ما يســـمح منه في 

اإلطارات واألكزوز.
ــوكـــروس والــدريــفــت  ودعـــت لجنة األوتـ
في  بــالــمــشــاركــة  الــراغــبــيــن  المتسابقين 
مــنــافــســات الـــيـــوم بــســرعــة الــتــســجــيــل 
ليتنسى  ــاله؛  ــ أعـ الــمــذكــور  ــرابـــط  الـ عــبــر 
وتوزيع  واألعـــداد  األســمــاء  حصر  للجنة 
الكريم  الجمهور  دعــت  كما  ــاع المتسابقين،  ــتـ ــمـ ــتـ ــور لـــلـــمـــنـــافـــســـات واالسـ ــضـ ــحـ لـ

بالعروض الفنية والمهارية التي سيقدمها 
المتسابقون بالمضمار، حيث إن الدخول 
مجاني لهذه الفعالية التي ينظمها االتحاد 

ــالل لجنة  الــبــحــريــنــي لــلــســيــارات مــن خـ
األوتوكروس والدريفت.

 الحداد مقدمًا الدرع التذكارية للشيخ

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــام 
واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
سامي الحداد مســـاء أمس األول بزيارة 
إلـــى S.W.A.T Gym رافقـــه أمين الســـر 
خالـــد حمادة وأعضـــاء اللجنة االعالمية 
التابعة لالتحاد أســـامة الليث ومصطفى 

الصفار.
وكان في استقبال رئيس االتحاد وأمين 
الســـر وليد الشـــيخ صاحب صالة سوات 
الرياضيـــة الذي رحب بالحـــداد وحمادة، 
ثـــم قاموا بجولـــة في الصالـــة الرياضية، 
حيث اســـتعرض الشـــيخ مرافـــق الصالة 
وما تقدمه لمنتســـبيها وخطط التوســـعة 
التي ســـتقوم بهـــا إدارة الصالة؛ من أجل 
مواصلـــة التطويـــر ونـــزوالً عنـــد محبـــي 
وممارسي رياضة كمال األجسام واللياقة 
البدنية.  رئيس االتحاد البحريني لكمال 

األجســـام واللياقة البدنية أعرب عن بالغ 
شـــكره وامتنانه لصالة ســـوات الرياضية 
والسيد وليد الشيخ صاحب الصالة على 
مـــا يقدمه من دعم غيـــر محدود لرياضة 
كمال األجســـام البحرينية، وهذا نابع من 

حبه وعشـــقه للبحرين فـــي المقام األول 
ورياضـــة كمـــال األجســـام البحرينية من 
خـــالل دعـــم الالعبيـــن والوقـــوف معهم 
والتدريبيـــة  الرياضيـــة  برامجهـــم  فـــي 
أن صالـــة  كمـــا  اإلنجـــازات،  وتحقيقهـــم 

سوات الرياضية كانت من أكبر الداعمين 
لبطولـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
التـــي  األجســـام  لكمـــال  األولـــى  خليفـــة 
أقيمـــت منافســـاتها الشـــهر الماضي، فقد 
قدمت جوائز مميزة لالعبين والجماهير 

وتعتبر هذه الصالة من الصاالت المميزة 
فـــي المملكـــة والتي تولـــي لرياضة كمال 
كبيـــرا  اهتمامـــا  والالعبيـــن  األجســـام 
لخطـــط  ودعمهـــا  وجودهـــا  وأثبتـــت 
واستراتيجيات االتحاد البحريني لكمال 

األجســـام واللياقـــة البدنيـــة، ونحـــن في 
مجلـــس اإلدارة نفخـــر بهذه الشـــراكة مع 
صالة ســـوات الرياضية والتي نطمح لها 

الكثير.
 مـــن جهتـــه، أعرب وليد الشـــيخ صاحب 
صالة سوات الرياضية عن سعادته بهذه 
الزيارة وبالشراكة التي تجمع الصالة مع 
اتحاد كمال األجســـام، مؤكـــدًا أن الصالة 
الرياضـــة  لهـــذه  دعمهـــا  فـــي  ستســـتمر 
وشـــراكتها معـــه؛ مـــن أجـــل تطويـــر هذه 
الرياضـــة والالعبيـــن واالرتقـــاء بهـــا بمـــا 
يسهم في تعزيز مكانة المملكة الحبيبة.

 وفـــي ختـــام الزيـــارة قدم رئيـــس اتحاد 
كمـــال األجســـام درعـــًا تذكاريـــًا لصاحب 
صالة ســـوات؛ تقديرًا لما يقدمه شخصيًا 
وتقدمـــه الصالـــة عمومـــًا لرياضـــة كمـــال 

األجسام والالعبين.

من منافسات الجولة الماضية

اتحاد الترايثلون يكرم 10 من أبطال السرطان
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“سوق العمل” و “الجوازات” تنفذان حملة في السوق المركزي

المنتدى االقتصادي العالمي يختار المحميد واحًدا من ألمع القادة الشباب للعام 2022

إثر مقطع مصور متداول عن مزاحمة العمالة غير النظامية

نظمت هيئة تنظيم سوق العمل حملة قانونية مشتركة بسوق المنامة المركزي بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة ومديرية شرطة 
محافظة العاصمة واإلدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأمانة العاصمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لشكاوى ومالحظات 

الجمهور وأصحاب العمل وتجاوبا مع ما يتداول عبر وسائل التواصل االجتماعي حول مزاحمة العمالة غير النظامية في سوق المنامة المركزي.

وأســـفرت الحملـــة عـــن ضبـــط عدد 
من المخالفات التـــي تتعلق بأحكام 
قانـــون هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
وقانـــون اإلقامـــة بمملكـــة البحريـــن 
وضبط عدد من المخالفين لألنظمة 
اتخـــاذ  ســـيتم  والذيـــن  والقوانيـــن 
المقـــررة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

بحقهم
وأكـــدت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
الحمـــات  تنفيـــذ  علـــى  حرصهـــا 
المشـــتركة للحد مـــن ظاهرة العمالة 
المخالفـــة في ســـوق العمل، واتخاذ 

اإلجراءات القانونية بشأنها للحفاظ 
علـــى بيئة عمل تتمتع بدرجة عالية 
من التنافسية واالســـتقرار، مشيدة 
بتعاون كافة الجهات والمؤسســـات 
الحكومية في تنفيذ هذه الحمات 
التي من شأنها االرتقاء ببيئة العمل 
وخلـــق ســـوق عمـــل منظمـــة تتمتع 
بدرجـــة عالية من المرونة والكفاءة 
مع توفير الحمايـــة للمجتمع من أي 

ظواهر سلبية.
وأشـــارت هيئة تنظيم ســـوق العمل 
إلى استمرار الحمات المشتركة مع 

مختلـــف الجهـــات الحكومية طوال 
العـــام وفـــي مختلـــف المحافظـــات 
، انطاقـــا مـــن مبـــدأ التعـــاون بيـــن 
العاقـــة  ذات  الجهـــات  مختلـــف 
لتطوير بيئة العمل والتصدي لكافة 
التـــي  القانونيـــة  غيـــر  الممارســـات 
مـــن شـــأنها أن تؤثـــر على تنافســـية 
وعدالة ومرونة سوق العمل، عاوة 
علـــى تأثيراتها الســـلبية على األمن 

االجتماعي.
من جهتها ، أكدت شـــئون الجنســـية 
هـــذه  أن  واإلقامـــة  والجـــوازات 

الحملـــة ، تأتي ضمن جهـــود مكثفة 
تقوم بهـــا بالتعاون مع الجهات ذات 
العمالـــة  ظاهـــرة  لمكافحـــة  الصلـــة 
غيـــر النظاميـــة واتخـــاذ اإلجراءات 
القانونية حيال مـــا يتم ارتكابه من 

وضبطه من مخالفات.
وشـــددت فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى 
أهميـــة الـــدور المجتمعي فـــي دعم 
الجهود الرســـمية فـــي التصدي ألي 
داعيـــًة  قانونيـــة،  غيـــر  ممارســـات 
الجمهـــور لإلبـــاغ عـــن أية شـــكاوى 

تتعلق بالعمالة غير النظامية.

اختار منتدى القيادات العالمية الشــابة التابع للمنتدى االقتصادي العالمي وكيل البحوث والمشــاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء 
حمد المحميد ضمن قائمة األعضاء الجدد في منتدى القيادات العالمية الشابة للعام 2022.

اختيـــار  إلـــى  المنتـــدى  ويســـعى 
وتســـمية القيادات التي تقـــوم بأدوار 
استثنائية تحت سن األربعين وتتميز 
والتزامهـــا  العاليـــة  المهنيـــة  بخبرتهـــا 
الشخصي بخدمة المجتمع على كافة 
إذ  والعالميـــة،  المحليـــة  المســـتويات 
تجري عملية االختيار بصورة دقيقة.

وُعـــرف حمـــد المحميـــد، وهـــو أصغـــر 
وكيـــل في حكومة البحريـــن، بقيادته 
الوطنيـــة  الجهـــود  ضمـــن  المميـــزة 
)كوفيـــد  لفيـــروس كورونـــا  للتصـــدي 
19(، وذلـــك مـــن خـــال إدارتـــه غرفة 
عمليـــات مكافحـــة فيـــروس كورونـــا 
عـــن  اإلشـــراف  تـــم  إذ  لهـــا،  كرئيـــس 

جميـــع العمليـــات التـــي ســـاهمت فـــي 
حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  تحقيـــق 
مملكـــة البحرين مـــن عمليات الفحص 
المجانيـــة والعـــاج والتطعيـــم لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي المملكة، 
إلـــى جانب مختلف مســـارات التعامل 
مـــع الفايـــروس، وهـــو إنجـــاز حظـــي 

باعتراف منظمة الصحة العالمية.
كمـــا يعتبـــر المحميد المؤســـس وأول 
أمين عام لمؤسســـة “غلوبال شـــيبرز” 
فـــي البحرين من خـــال قيادته ألول 
منصة لإلرشـــاد والتوعيـــة في مملكة 
البحرين، وذلك سعًيا منه إلى تحقيق 
واالقتصـــادي،  االجتماعـــي  التغييـــر 

إضافـــة إلـــى كونـــه عضـــًوا ســـابًقا في 
لإلبحـــار  الوطنـــي  البحريـــن  فريـــق 

الشراعي.
حققهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  وتقـــدم 
المحميـــد مثااًل لما تحظـــى به الكوادر 
مهـــارات  مـــن  البحرينيـــة  والطاقـــات 
لطالمـــا  اســـتثنائية  ومواهـــب  عاليـــة 

شكلت ميزة تنافسية للمملكة.
العالميـــة  القيـــادات  منتـــدى  ويلعـــب 
الشـــابة دورا داعًما ومشـــجًعا لمجتمع 
االســـتثنائيين  األشـــخاص  يحتضـــن 
الـــذي يتميـــزون بالرؤيـــة والشـــجاعة 
والتأثيـــر لتحقيـــق التغييـــر اإليجابي 
فـــي العالـــم، إذ يســـعى المنتـــدى إلـــى 

تحفيـــز التعـــاون بيـــن القطاعين العام 
والخاص فيما يحقق المصلحة العامة 
العالميـــة وذلـــك بالتماشـــي مـــع مهمة 

المنتدى االقتصادي العالمي.

حمد المحميد

الوظائـــف  لبحرنـــة  الدائمـــة  النوعيـــة  اللجنـــة  رفعـــت 
بالقطاعين في النواب تقريًرا حول مقترح برغبة بشـــأن 
شمول الشركات التي تحقق أعلى نسبة بحرنة للوظائف 
بقـــراري مجلـــس الـــوزراء رقـــم 6-2416 ورقـــم 2516-4 
والقاضـــي بمنـــح األفضلية فـــي المزايـــدات والمناقصات 
الصغيـــرة  للمؤسســـات   %  10 بنســـبة  الحكوميـــة 

والمتوسطة.
ويتضمـــن االقتـــراح العمـــل على شـــمول الشـــركات التي 
تحقق أعلى نســـبة من البحرنة بالقرارين المذكورين من 
خال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة األفضلية في 
المزايدات الحكومية بنســـبة 10 %، واعتبرت اللجنة أن 
هذا المقترح يســـهم في توفير المناخ االســـتثماري الذي 
يكفل للقطاع الخاص النمو والمشاركة في التنمية، التي 
تنعكس إيجاًبا على القطاع التجاري، وتحفيز الشـــركات 
البحرينيـــة على توظيـــف البحرينيين بـــداًل من األجانب 

مما ينعكس إيجاًبا على زيادة نسبة البحرنة.
وجـــاءت مرئيـــات مجلس المناقصـــات والمزايـــدات بأن 
قـــراري مجلس الوزراء المذكورين معنيان بالمؤسســـات 
متناهيـــة الصغـــر والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، 
ســـبيل  فـــي  المؤسســـات  لهـــذه  الدعـــم  تقديـــم  بغـــرض 
اســـتمرارها وتطورها لتصبح مؤسسات أكبر قادرة على 
التطـــور واإلســـهام فـــي االقتصاد المحلـــي والدخول في 

مشاريع كبيرة.
القراريـــن  لتطبيـــق  يشـــترط  أنـــه  المجلـــس  بّيـــن  كمـــا 

المذكوريـــن قيـــام المؤسســـات بالتســـجيل فـــي ســـجل 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة ليتم تصنيفها وفق معايير 
محـــددة وإصـــدار شـــهادة لهـــا تبّيـــن أنهـــا 

مؤسســـة متناهيـــة الصغـــر أو صغيرة أو 
متوسطة وبهذا الشرط ال يمكن تضمين 

المؤسسات الكبيرة.
وأوضـــح المجلـــس أن صدور هـــذا القرار 
حول شـــمول الشركات التي تحقق نسبة 
بحرنـــة للوظائف فـــي القرارين ســـيفتح 
مجااًل للمنافســـة غيـــر المتكافئة من قبل 
المؤسسات الكبيرة للمؤسسات الصغيرة 

والمتوســـطة في هذه األفضلية، 
وبالتالي ستطّبق األفضلية 

على عـــدد كبير جًدا من 
الشـــركات، بمـــا يعنـــي 

تحّولها مـــن أفضلية 
فعلية إلى شكلية ال 

أثر لها.
وأكــــــــــد مــجــلــس 
ــات  ــصــ ــاقــ ــ ــن ــ ــم ــ ال

والــــمــــزايــــدات 
إجــــــراء مــبــدأ 
المفاضلة بين 
الــــعــــطــــاءات 
الـــمـــســـتـــلـــمـــة 

للمناقصات على مضمون الغرض المالي والفني المقدم 
وفــي  الــمــنــاقــصــة،  طبيعة  وبــحــســب  المتناقصين  مــن 
تحقق  لــن  أفضليات  عــّدة  تطبيق  حــال 
بناًء  موضوعية  بــصــورة  المفاضلة 
على معايير تقييم المناقصة، وهو 
مخرجات  فــي  سلًبا  سيؤثر  مــا 

المناقصة.
وبّين المجلس أنه خال الوقت 
إعــداد  على  العمل  يتم  الحالي 
ــة مــن  ــزمـ دراســـــــة لــتــطــبــيــق حـ
المبادرات منها مبادرة “توطين 
إلى  تــهــدف  الــتــي  المعرفة” 
الكاملة في  منح الدرجة 
الفريق  توطين  معيار 
للمؤسسات  الــفــنــي 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
توفير  مــنــاقــصــات 
ــات، والـــتـــي  ــدمــ ــخــ ــ ال
يــتــضــمــن عــطــاؤهــا 
ــا  ــًقـ ــريـ الــــمــــقــــّدم فـ
يتكّون من عناصر 
بحرينية  بــشــريــة 
وذلــــــــــك بـــغـــرض 
ــيــــق أبـــــــرز  ــقــ تــــحــ
ومنها  األهـــــداف 
القطاع  تشجيع 

الخاص لاعتماد على الطاقات البحرينية المحترفة في 
التخصصات المطلوبة، ورفع نسبة البحرنة في القطاع 
المهمة،  ــوظــائــف  وال التخصصية  الــمــهــن  فــي  ــخــاص  ال
ــادة فــرص الحصول على وظــائــف أمــام  إلــى جــانــب زيـ
المعرفة  ونقل  التخصصات،  مختلف  في  البحرينيين 
البشري  العنصر  إلى  التخصصية  المهن  في  والخبرات 
البحريني عند العمل ضمن فرق متخصصة في الشركات 

الكبرى.
من جانبها، أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها 
علـــى االقتـــراح برغبـــة، بحيـــث يتـــم منـــح األفضلية في 
المزايـــدات والمناقصات الحكومية بنســـبة 10 % لجميع 
المؤسســـات والشـــركات التجارية والصناعيـــة المملوكة 
للمواطنين البحرينييـــن ومواطني دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بنسبة 100 % والتي تتجاوز نسبة 
البحرنـــة فيهـــا النســـب المعتمـــدة من قبل مجلـــس إدارة 
هيئة تنظيم ســـوق العمل لـــكل قطاع تجاري أو صناعي، 
األمـــر الذي يتفق مـــع مرئيـــات الغرفة الســـابقة بضرورة 
قيـــام الحكومـــة بخلق الحوافز للشـــركات والمؤسســـات 
التـــي تطبـــق نســـبة البحرنـــة بمـــا يتفـــق مـــع التوجيهات 
الســـديدة لصاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء ورؤية 
البحرين االقتصادية 2030 في تمكين البحريني وجعله 

الخيار األمثل للتوظيف.
وأوصـــت اللجنة وبتوافق جميع أعضائها بالموافقة على 
االقتراح برغبة وذلك لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة 

المبررة لها.

ا للصغيرة والمتوسطة للفوز بكعكة “الـ 10 %” الشركات تدخل طرًفا قويًّ
“المناقصات” يرفض المقترح: المنافسة ستكون غير عادلة

إبراهيم النفيعي

مروة أحمد

المنامة - بنا

أشـــاد الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياسية، بُعمق العاقات األخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين مملكة 
البحرين وشـــقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وتقدمها وازدهارها 
علـــى الدوام كأنموذج في التاحم بين األشـــقاء والشـــراكة االســـتراتيجية 
الوطيدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، عاهل الباد، وأخيه خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة تـــرؤس وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية 
للجانب البحريني في فريق عمل “لجنة التعاون السياســـي والدبلوماســـي” 
التابعة لمجلس التنســـيق الســـعودي البحريني، والـــذي عقد اجتماعه أمس 
بالرياض، فيما ترأس الجانب الســـعودي ســـعادة الســـفير ســـعود بن محمد 
الســـاطي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية واالقتصادية بالمملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة. وتم خال االجتماع، استعراض سبل توطيد 
أواصر الشـــراكة السياسية والدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، من خال 
تبـــادل الزيارات الرســـمية وتفعيل االتفاقيـــات ومذكرات التفاهـــم الثنائية 
واآلليـــات التنفيذيـــة والمبـــادرات المنبثقـــة عـــن االجتماع الثانـــي لمجلس 
التنسيق السعودي البحرينــــي برئاســـة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء بمملكـــة البحرين، 
وأخيـــه صاحـــب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن عبـــد العزيز آل 
سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
السعودية، حفظهما هللا. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي 
في مختلف المجاالت، وزيادة التنســـيق السياســـي لبلورة مواقف مشتركة 
إزاء كافة التطورات والتحديات اإلقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق 
األمن واالستقرار واالزدهار للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب المنطقة 

والعالم أجمع.

ضمن برنامجه السنوي تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية، قدم نادي 
روتاري الســـلمانية بالشـــراكة مع األسرة سوبرماركت، وأكثر من 18 جمعية 
في المملكة، ســـلة النادي الرمضانية لدعم األسر المتعففة في مختلف قرى 
ومناطق البحرين، وقام فريق خدمة المجتمع بالنادي بتوزيع اكثر من 500 

صندوق يحتوي على العديد من المنتجات ذات الجودة العالية.
وتأتـــي هـــذه المبـــادرة امتداًدا لعـــدد من مبـــادرات نادي روتاري الســـلمانية 
الموجهـــة لخدمـــة المجتمـــع، وانطاًقـــا من اهتمـــام النادي وحرصـــه الدائم 

والمستمر على دعم التكافل المجتمعي والتواصل بين فئات المجتمع.
وفـــي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة نادي روتاري الســـلمانية فيصل 
جمعـــة “إن هـــذه المبـــادرة مـــن النـــادي تأتـــي انطاًقا مـــن استشـــعار النادي 
لمســـؤوليته تجـــاه مجتمعـــه، وإيمانـــا بأهميـــة مـــد يـــد العـــون للمحتاجيـــن 
خصوصـــا فـــي هذا الشـــهر الكريم”. وأضـــاف “أن هذه المبـــادرة من البرامج 
الســـنوية التـــي تأتـــي امتدادا لبرامـــج عديدة يقدمهـــا النادي طـــوال العام، 
منوًهـــا فـــي الوقـــت ذاته إلى ســـعي النـــادي الـــدؤوب إلشـــراك أعضائه في 
مثـــل هذه األنشـــطة الهادفة إلى خدمة المجتمع في تجســـيد لقيم التطوع 

والمشاركة لمنسوبيه، المتوائمة مع قيم النادي وتوجهاته”.

العالقة مع الشقيقة الكبرى أنموذج في التالحم

“روتاري السلمانية” يوّزع 500 سلة للمتعففين

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

نادي روتاري السلمانية
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اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه 
مقبوال، وعيبي فيه مستورا، يا أسمع السامعين.
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دعاء

إن لـــكل منتـــج غذائي حالة حفظ تختلف عن اآلخر، كما أن حالة 
ومدة الحفظ قد تختلف عّما هو مكتوب على المنتج بعد 

الفتـــح أو الطبـــخ؛ لذلـــك تدعـــو الهيئة العامـــة للغذاء 
والـــدواء إلى عـــدم خلـــط فائض أطعمـــة مائدتي 

الســـحور واإلفطار مع أغذية مختلفة أو فائضة 
مـــن أيـــام مختلفـــة لتجنـــب تعرضهـــا للتلوث 
الغذائـــي. وأكـــدت “الهيئـــة” ضـــرورة تجنـــب 
الهدر الغذائي عند إعداد الطعام أو التســـوق 
وذلـــك من خالل كتابة قائمـــة محددة بأهم 
المشـــتريات والحرص على عـــدم تجاوزها، 
صالحيـــة  انتهـــاء  تاريـــخ  مـــن  والتحقـــق 

األطعمـــة واســـتهالكها قبـــل انتهائهـــا والبـــدء 
باألقـــدم ثـــم األحدث، وعـــدم االلتفات لعروض 

التخفيضات بشراء كمية كبيرة من األطعمة التي 
قـــد ال تحتاجها، إضافًة إلى تجنب الشـــراء في حال 
كنت جائعا حتى ال تشتري أطعمة أكثر من حاجتك.

حفظ الطعام الفائض من اإلفطار والسحور

صحتك مع الصوم

الكوســـة من الخضروات الغنية بالفوائـــد واأللياف، ولكنها 
خفيفة الطعم لذلك ال يحبها الكثيرون؛ ألنها ال تحمل نكهة 
قويـــة مثل باقي الخضـــروات، لكن بإضافتهـــا مع مكونات 
ومـــواد غذائيـــة أخـــرى تصبـــح مثاليـــة للغايـــة للوصفـــات 

المختلفة. 

 المقادير:

1 كيلو كوسة، مقطعة شرائح
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصل مفرومة
350 غ لحم مفروم

. ملعقة صغيرة قرفة
. ملعقة صغيرة جوزة الطيب

. ملعقة صغيرة فلفل
1 حبة بندورة كبيرة، مقطعة شرائح

مقادير البشاميل

1 لتر حليب
1 ظرف بشاميل بودرة

. كوب جبن بارميزان مبشور
 الطريقة:

اســـلقي الكوســـة في كمية كبيرة من المـــاء المغلي المملح 
لمدة 6 دقائق.

صّفي الكوســـة وضعيهـــا في كمية من المـــاء المثلج حتى 
تتوقف عن الطهي، صّفيها مرة أخرى.

ضعـــي الزيت في قـــدر واقلي البصل لمـــدة 3 دقائق حتى 
يذبل.

أضيفـــي اللحـــم المفـــروم وقّلبـــي حتى يصبح بنـــي اللون. 
أضيفي البهارات المختلفة وقّلبي المزيج.

ثم ارفعي القدر من على النار.
امزجي الحليب مع البشـــاميل البـــودرة وضعي القدر على 

النار وقّلبي حتى يغلي.
اتركـــي المزيـــج لمـــدة دقيقتيـــن حتـــى يصـــل إلـــى القوام 

المطلوب.
اســـكبي القليـــل من البشـــاميل فـــي قاع الصينيـــة، وضعي 

فوقها نصف كمية الكوسة وأفرديها.
أضيفـــي كل كمية اللحم المفروم وأفرديها ثم ضعي فوقه 

شرائح البندورة.
ضعي فوقهم باقي كمية الكوسة.

اسكبي باقي كمية البشاميل وأفرديها.
وّزعي الجبنة على سطح الصينية.

ادخلـــي الصينية الفرن لمـــدة 30 دقيقة على درجة حرارة 
200 مئوية.

كوسة بالبشاميل من المطبخ المصري
مطبخ

مـــن المسلســـالت التـــي نفخـــر بوجودهـــا 
الخليجيـــة  المسلســـالت  خريطـــة  فـــي 
فـــي رمضـــان المسلســـل الـــذي صـــور في 
البحريـــن بقيـــادة مخرجنا المبـــدع أحمد 
يعقوب المقلة وإنتاج الفنان حبيب غلوم 
مسلســـل الزقـــوم، والـــذي كتبـــه الكاتـــب 
هيفـــاء  والممثلـــة  هللا  عبـــد  إســـماعيل 

حسين.
درامـــي  إطـــار  فـــي  يقـــدم  المسلســـل 
اجتماعـــي تراثي من بطولة النجم القدير 
ســـعد الفرج، كما يشـــهد مشـــاركة كل من 
الفنانيـــن قحطـــان القحطانـــي، وحبيـــب 
غلـــوم وهيفـــاء حســـين وأميـــرة محمـــد 
ونهـــاد الحديدي وخليفـــة البحري وخالد 
وحمـــدان  المشـــرخ  وإبراهيـــم  الرويعـــي 
الهنداسي وعبدهللا سويد وأمين الصايغ 
وفارس البلوشـــي وهدى سلطان ومبارك 
والممثلـــة  بوهلـــول،  ويوســـف  خميـــس 
الســـورية جيني إســـبر، وســـلوى الجراش 
وســـامي رشـــدان، ومـــن إنتـــاج “ســـبوت 

اليت”.
في أحداث تشـــويقية يضيء على أزمنة 
ويومنـــا  الماضـــي  القـــرن  فـــي  مختلفـــة 
مـــن  الكثيـــر  يســـتعرض  كمـــا  الحالـــي، 
القضايا االجتماعية ذات البعد اإلنساني، 
بـــأداء متقـــن ومبـــدع مـــن النجـــوم بنص 
موزون وطريقة ســـرد لألحـــداث بصورة 
مشـــوقة، ويبدأ المسلســـل علـــى طريقة “ 
الفالش باك”، ويحكي قصة ســـكان قرية، 
يتعرضـــون ألحـــداث مختلفـــة، تقـــع فـــي 
حقب زمنية معينة، تبدأ من الربع األخير 
من القرن الماضي، وصوالً إلى يومنا هذا، 
ويستعرض موضوعات اجتماعية شائكة 
بيـــن الماضـــي والحاضـــر، وفيـــه يحكـــي 
الفنـــان ســـعد الفـــرج عـــن مـــروره بوعكة 
صحيـــة حدثت لـــه وهي إصابتـــه بجلطة 

عامـــًا،   15 منـــذ  الـــرأس  فـــي 
في الوقـــت الذي اختلف فيه 
أبنـــاء العائلـــة علـــى األمـــوال 
والممتلكات ومحاولة البعض 
الســـيطرة عليهـــا فـــي ملحمة 

تاريخية عن المنطقة.
تقـــدم  التفاصيـــل  وفـــي 
القصة في فتـــرة األربعينات، 
الصديقـــان  يســـتولى  عندمـــا 
عبدالعزيز، وناصر، على إرث 
أحد األثريـــاء، ويهربان أثناء 
تفشـــي الوبـــاء فـــي الخليـــج، 
وينجحان في إقامة مشاريع 
كبيرة، ويعيشان مع عائلتهما 

فـــي رخـــاء وثـــراء، ولكـــن ال يســـتمر هذا 
الحـــال،  عليهمـــا  ينقلـــب  حيـــث  طويـــال، 

ويذيقان سويا ثمرة المال الحرام!
الفنـــان  قـــال  صحافـــي  تصريـــح  وفـــي 
حبيب غلـــوم إنه بالتعاون مع فريق عمل 
محتـــرف، عملـــوا جميعـــًا بحـــب واجتهاد 
من أجل أن يســـتمتع المتابع بكل مشـــهد 
لالتحـــاد  وقـــال  “الزقـــوم”،  مشـــاهد  مـــن 
اإلماراتيـــة: عندمـــا يجتمـــع الكبـــار يكون 

لإلبـــداع حكايـــة يســـردها الممثـــل الملهم 
ســـعد الفرج والمخرج المميز أحمد المقلة 
والكاتب المبدع إســـماعيل عبد هللا، فهي 
قصـــة تضـــم قضايا شـــائكة بيـــن الماضي 
والحاضر، إذ إن اسم “الزقوم” مأخوذ من 
شجرة الزقوم التي تنمو في جهنم، الفتًا 
إلـــى أنه فـــي الحبكة الدرامية للمسلســـل 
تعكس وصف “الزقوم” على الواقع المرير 
الذي يعيشـــه بعض الناس بين المشكالت 

المادية واالجتماعية.

إبداع بلمسات بحرينية وخليجية

مسلسل الزقوم.. عندما تتذوق ثمرة المال الحرام!
طارق البحار

أســـدل الســـتار قبل أيـــام على المســـابقة 
نســـختها  فـــي  الرمضانيـــة  الثقافيـــة 
الســـابعة عشـــر التي ينظمها مركز تمكين 
شـــباب الهملـــة ســـنويًا ألعضـــاء المركـــز 
خالل ليالي شـــهر رمضـــان المبارك حيث 
القت المســـابقة إقباالً كبيـــرًا غير متوقع 
مـــن الجمهـــور فـــي ختامها، كمـــا بلغ عدد 
الفرق الثقافية المشـــاركة 6 فرق يمثلون 
بعـــض مؤسســـات القريـــة، باإلضافة إلى 
ليالـــي  خـــالل  تنافســـوا  الذيـــن  األفـــراد 
المســـابقة، وقـــد أقيمـــت المســـابقة هـــذا 
بالمركـــز  اإلداري  بالمبنـــى  أيضـــًا  العـــام 
واســـتخدمت فيهـــا أجهـــزة التليفونـــات 
الذكيـــة الموجـــودة على طـــاوالت الفرق 
المشـــاركة إلدخال اإلجابات، في جو من 
المتعة مع الحضور الكبير ألعضاء المركز 
خالل أمســـية المسابقة.  وقد تألق فريق 
األمـــراء بقيادة محمد علي إبراهيم الذي 
اســـتطاع الفوز بجدارة واســـتحقاق في 
الـــدور النهائـــي والظفـــر بالمســـابقة، فيما 
حـــل فريق الجـــواد ثانيًا بفريقـــه المتألق 
هذا العام بقيادة إبراهيم حبيب ســـلمان، 
وأحـــرز فريق بقية هللا بقيـــادة علي أكبر 
المركـــز الثالـــث، والـــذي كان أحـــد الفـــرق 
المرشـــحة لبلـــوغ الـــدور النهائـــي والفوز 

بالمسابقة.
وســـط  المســـابقة  اختتمـــت  وقـــد    
حفـــل بســـيط أقامتـــه اللجنـــة الثقافيـــة 
واالجتماعية بالمركـــز بعدها ليتم تكريم 
الفـــرق الثقافيـــة الفائـــزة بالمراكز الثالثة 
األولـــى مـــن قبـــل نائـــب رئيـــس المركـــز 
محمـــد خليـــل وكذلـــك أعضـــاء اللجنـــة 
الثقافيـــة واالجتماعية بالمركز وإداريين 
ســـابقين، كمـــا تم توزيع جوائـــز الجمهور 
الـــذي تواصـــل بشـــكل فعـــال مـــن خـــالل 
اســـتمراره فـــي الحضـــور بمركـــز الهملـــة، 
فيما تم تكريم معد المســـابقة الذي عمل 
جاهـــدًا على إعدادها وظهورها بالشـــكل 

الذي القى إقباالً كبيرًا من األعضاء،  وقد 
توجه نائب رئيس المركز بالشكر الجزيل 
واللجنـــة  االجتماعيـــة  الثقافيـــة  للجنـــة 
المنظمـــة للمســـابقة علـــى مـــا بذلـــوه من 

جهد كبير أســـهم في نجاح هذه الفعالية 
الســـنوية الجميلة التي تضفي الكثير من 
المتعة والتشويق ألمسيات شهر رمضان 

المبارك في القرية.

بمشاركة 6 فرق يمثلون مؤسسات القرية

“مركز الهملة” يختتم مسابقته الثقافية الرمضانية

تكريم بطل المسابقة  

الفائزون بجوائز الجمهور  

تكريم المركز الثاني
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الثانويــة مؤخــرًا،  مــن  “اســمي ماجــدة ســعد، عمــري 23 ســنة، تخرجــت 
واهتماماتــي األساســية هــي الرياضــة والتــي دخلتهــا منــذ الصــف الثانــي 

اإلعدادي، ولقد أكملت بالنادي اآلن سبع سنوات تقريبًا”.

لحظات قبل أن أسألها “لماذا اخترِت 
مجال الرياضة تحديدا؟”.

أجابـــت ماجـــدة “في رحلة دراســـية 
النـــادي  زرت  المدرســـة،  نظمتهـــا 
اآلن،  فيـــه  نقـــف  الـــذي  الرياضـــي 
وكنـــت بالبدايـــات مســـتغربة بوجود 
أعداد كبيرة مـــن ذوي اإلعاقة، وهم 
يتمـــرون ويتدربـــون علـــى األجهـــزة 

واألوزان”.
وتضيف “حين رأتني العبة واســـمها 
روبـــى، أعطتنـــي ورقـــة وقالـــت لـــي 
نريـــدك أن تكوني معنـــا في االتحاد، 
وحين رجعت للمنزل، أطلعت والدي 
على ما حصل، والذي شـــجعني فورًا 

عليه، أخذني باليوم التالي لنادي”.
وتزيـــد ماجدة “لم أكـــن متقبلة األمر 
ببادئ األمر، ولكن ومع مرور الوقت، 
أنـــاس  فـــي محيـــط  بأننـــي  شـــعرت 

يفهمونني”.
النـــادي  بـــأن  اآلن  “أشـــعر  وتتابـــع 
أصبـــح بيتـــي الثانـــي، وأن الالعبين 
هـــم إخوانـــي، وأصبحـــت اجتماعية 

بزيادة بخالف السابق، وتأقلمت مع 
محيطي االجتماعي”.

انعزالـــي  “ســـبب  ماجـــدة  وتـــردف 
الســـابق عـــن المجتمـــع، هـــو بســـبب 
إعاقتـــي، والتي جاءت مـــن الوالدة، 
القامـــة،  قصـــر  فـــي  تتمثـــل  والتـــي 
وتقـــوس اليديـــن وبالرجـــل اليمنـــى، 
وحالتـــي هـــذه ليـــس وراثيـــة، لكنها 

إرادة هللا”.
وتتابـــع “حيـــن كنـــت أنظـــر لنفســـي 
قامتـــي،  قصـــر  وأتذكـــر  بالمـــرآة، 
تتراجـــع معنوياتـــي، وتحبط، وينهار 
بالنقـــص  الشـــعور  مـــع  شـــيء،  كل 

واالختالف عن غيري”.
تقبلهـــا  كيفيـــة  عـــن  ســـؤال  وفـــي 
اإلعاقـــة، أجابـــت “بالبدايـــة، لم تكن 
لدي الرغبـــة بالتصالح مع النفس، أو 
االختـــالط، أو االندمـــاج مع المحيط 
المدرســـة كنـــت  االجتماعـــي، وفـــي 
أشـــعر دائمـــًا بالنظرات مـــن زميالتي 
بأنني مختلفة، وهو ما كان يسحبني 
أتقـــدم  أن  حاولـــت  كلمـــا  للخلـــف، 

لألمام”.
وتقـــول “مـــا هـــون علـــي األمـــر، هـــو 
أنني حيـــن دخلت النـــادي الرياضي، 
حالتـــي  مـــن  أســـوأ  حـــاالت  رأيـــت 
بنفســـي،  أفكـــر  وبـــدأت  بكثيـــر، 
وبطريقـــة نظرتـــي لألمـــور، ومن ثم 
بـــدأت تدريجيـــا أتأقلـــم مـــع الوضع، 
وأتعـــرف على محيطـــي، وأتخاطب 
مـــع الموجوديـــن، واآلن لـــدي الكثير 
ماجـــدة  وتكمـــل  الصديقـــات”.  مـــن 
“دخلت بالبداية مجال ألعاب القوى، 

ثـــم خضـــت تجربـــة رفع االثقـــال مع 
المـــدرب حســـن الـــدرازي، والكابتـــن 
نـــادر الشـــيخ، واللذين ســـبق لهم أن 
طلبـــوا منـــي دخـــول هـــذه التجربة، 
وأصبحـــت أنـــا وصديقتـــي أمل أول 

بحرينيات يرفعن األثقال”.
وتزيـــد “دخلـــت “الريشـــة” ونافســـت 
فيهـــا، ولكن ولســـوء الحظ لم أحقق 
نجاحـــا؛ ألن منافســـاتي كـــن قويات، 
كانـــت  لكنهـــا  أزال جديـــدة،  وأنـــا ال 
تجربـــة جميلـــة أوجدت بـــي الحافز 

والقوة والرغبة في العبور للمستقبل 
الجديد”.

وتختـــم “حققـــت فـــي بطولـــة المرأة 

فضيتيـــن،  ميداليتيـــن  بالكويـــت 
وأنـــا أحـــب الدخـــول فـــي التجـــارب 

الجديدة، ومواجهة التحديات”.

ماجدة سعد: تغلبت على انعزالي السابق بالرياضة واالثقال

إرادة

 إبراهيم النهام، تصوير: حوراء مرهون

كاميرا البالد تصوير: خليل ابراهيممجلس البنزايد في عراد

مجلس الشيخ جاسم السعيدي الرمضاني
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“فريق الويستن و لو ميريديان سيتي سنتر” يقدم اإلفطار لسائقي “األجرة”

“عقارات السيف” تقيم غبقتها الرمضانية السنوية للموظفين

مجموعة شركات يونيتاك تقيم الغبقة الرمضانية لموظفيها

كـــجـــزء مـــن الـــتـــزام فــنــدقــي الــويــســتــن ولــو 
المستمر  البحرين  سنتر  سيتي  مــيــريــديــان 
لخدمة المجتمع، أطلق الفريق مبادرة كريمة 
بــتــوزيــع إفــطــار مــجــانــي مــعــبــأ عــلــى سائقي 

سيارات األجرة في البحرين. 
بتوزيع  الموظفين  مع  اإلدارة  مجلس  وقــام 
الفندق وحوالي منطقة  أمام  أكياس اإلفطار 

باب البحرين في العاصمة المنامة.

أقامت شركة عقارات السيف غبقتها الرمضانية السنوية 
لموظفيها بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة 

والموظفين في فندق الخليج – البحرين.
وتــضــمــنــت الــغــبــقــة الــرمــضــانــيــة الــعــديــد مــن األنــشــطــة 
والفعاليات الترفيهية. وقد شهدت الغبقة أجواء مميزة 
الشهر  بهذا  احتفاء  الفريق  شمل  بمناسبة  التفاعل  من 
عقارات  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  وشكر  الفضيل. 
على  الموظفين  جميع  نجيبي،  محمد  عيسى  السيف، 
لهم  تقديره  معربا عن  عملهم،  تفانيهم وإخالصهم في 
ولما يقدمونه من جهود طيبة لجعل الشركة في صدارة 

الشركات العقارية على مستوى المملكة.

نظمت مجموعة شركات يونيتاك، بعد غياب دام 
الرمضانية  الغبقة  كورونا،  جائحة  بسبب  سنتين 
لموظفيها يوم االثنين الماضي الموافق 18 أبريل 
للمجموعة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  بــحــضــور   2022
وذلك  الشركة  وموظفي  التنفيذيين  والمديرين 
بين  الترابط  أواصــر  إطــار حرصها على دعــم  في 
الموظفين. وقد شملت الفعالية العديد من الجوائز 
والسحوبات التي أقيمت خصيصًا لهذه المناسبة.

تضمن الحفل العديد من األنشطة والفعاليات

الكويت الوطني - البحرين يقيم الغبقة الرمضانية للموظفين
 – الوطني  الكويت  بنك  أقـــام 
الــبــحــريــن غــبــقــتــه الــرمــضــانــيــة 
لــمــوظــفــيــهــا فــــي حـــفـــل أقــيــم 
علي   – الــعــام  الــمــديــر  بحضور 
فــــــردان وجـــمـــع مـــن مــوظــفــي 
البنك في قاعة المنامة بفندق 

الفورسيزونس.
وتـــهـــدف الــغــبــقــة الــرمــضــانــيــة 
الفضيل  بالشهر  االحتفاء  إلى 
ــات بــيــن  ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ وتــــوطــــيــــد الـ
الحفل  تضمن  كما  الموظفين، 
العديد من األنشطة والفعاليات 
والسحوبات،  المسابقات  مثل 
ــة إلـــــى الـــمـــفـــاجـــآت  ــافــ ــاإلضــ ــ ب

واألنشطة الترفيهية األخرى.
ويطمح البنك من خالل إقامة 
ــــى مــشــاركــة  هــــذه الــفــعــالــيــة إل
ممتعة  بــأمــســيــة  الــمــوظــفــيــن 
ــم عــلــى  ــرهـ ــديـ ــقـ لــشــكــرهــم وتـ
المحبة  روح  وإضفاء  تفانيهم 
والتعاون بينهم والتي هي من 

أولويات البنك.

ــالـــة مــوديــز  عـــدلـــت وكـ
أمــــــــــــــــس الـــــــنـــــــظـــــــرة 
لحكومة  المستقبلية 
مستقرة  إلــى  البحرين 
ــدت  ــ ــ مــــن ســلــبــيــة وأك
الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي 

.B2 عند مستوى
ــأتـــي هــــذه الــتــعــديــل  يـ

 2021 العام  أوائــل  منذ  النفط  أسعار  ارتفاع  بفضل  المستقبلية  النظرة  على 
وتوقعات موديز أن أسعار النفط ستظل مرتفعة خالل السنوات القليلة المقبلة، 
السيولة  على  الضغط  وتقليل  المالية  الموازنة  في  تحسين  إلــى  سيؤدي  ما 
وتراكم الدين العام، إضافة إلى التزام الحكومة ببرنامج التوازن المالي، ما يزيد 
من احتمالية تقديم مساعدة مالية إضافية من دول مجلس التعاون الخليجي 

السيادية المجاورة في الوقت المناسب إذا لزم األمر.

“موديز” تعدل نظرتها المستقبلية للبحرين إلى مستقرة

الدفع اإللكتروني ومخاطره
يظل الحديث عن الدفع اإللكتروني من األمور المهمة في العمليات المصرفية 
اليومية وممارسة التجارة اإللكترونية. ونقول، إن فوائد الدفع اإل٠لكتروني ال 
اإلجلكتروني قد  بالدفع  تعد، ولكن هناك مخاطر عديدة مرتبطة  تحصى وال 
تهدم الفوائد وتجعلها “نقمة”. ومن المخاطر، تالعب العميل صاحب جالبطاقة 
نهاية  البطاقة. وهذه ليست  المستفيد من  التاجر  أو  البطاقة  البنك مصدر  أو 
األمر، ألن هناك طرفًا “ثالثًا” يتالعب ببطاقات الدفع اإللكتروني، وهنا الطامة 
ألن  نظرًا  اإللكترونية  والتجارة  المصرفي  العمل  على  األكبر  والخطر  الكبرى 

الدفع اإللكتروني يعتبر من أهم حلقات هذه األعمال. 
دون  يعتبر،  والمحترفين  الهواة  من  الغالب  في  الثالث وهم  الطرف  احتيال   
الهواة والمحترفين في  يمارسه بعض  األكثر خطورة. وهذا االحتيال  منازع، 
الخاصة  اإللكتروني  الدفع  بطاقات  أرقــام  التقاط  خالله  من  ويتم  اإلنترنت، 

ببعض العمالء من الشبكة واستخدامها في الحصول على السلع والخدمات. 
وهناك عدة بدائل للقرصنة منها، الوسائل التي تربط الحاسب اآللي للمشتري 
بالتصنت  العالمية  الشبكة  وعبر  الجاني  يتمكن  وهنا  بالتاجر،  الخاص  بذلك 
الشبكة، ألن  التجارة على  يهدد  ما  المكالمات. وهذا األسلوب من أخطر  على 
إجــرام  محترفي  رغبة  في  يتمثل  النوع  لهذا  اللجوء  وراء  األساسي  الدافع 
التقنية في اختراق وإفشال وهزيمة نظم التقنية وبالتالي التفوق على برامج 
الحماية المعدة لها وكسر هيبتها غالبًا إلرضاء غرور الهواة. وهنا، من الصعوبة 
تحديد شخصية مخترقي األنظمة لكن يمكن تحديد كيفية االختراق وكلمة 
السر التي استخدمت وذلك من خالل مراجعة ملفات الدخول للنظام وملفات 
الحماية. ومن أساليب االحتيال، نجد تقنية “تفجير” الموقع المستهدف. وهذا 
األسلوب يعتمد على ضخ عدد من الرسائل يصل إلى مئات اآلالف من جهاز 
إلى  يــؤدي  مما  التخزينية  سعته  على  للتأثير  المستهدف  الجهاز  إلى  المجرم 
حرية  وبالتالي  فيه  الموجودة  والبيانات  المعلومات  وتشتيت  الموقع  تفجير 
تجول المحترف والحصول على ما يحتاجه. وهناك أسلوب الخداع في الدفع 
الشركات  لمواقع  مشابهة  وهمية  مواقع  بإنشاء  هــذا  ويتحقق  اإللكتروني، 
يقوم  الموقع  هذا  وإلنشاء  األصلي.  الموقع  كأنه  الموقع  يظهر  وهنا  األصلية. 
وإنشاء  اإلنترنت  خالل  من  األصلي  الموقع  بيانات  على  بالحصول  القراصنة 
الموقع الوهمي مع تعديل البيانات السابقة التي تم الحصول عليها بطريق غير 
مشروع لكي ال يظهر أن هناك ازدواجًا في المواقع. ويكمن خطر هذا األسلوب 
األصلي،  الموقع  يقدمها  التي  المعامالت  لكل  الوهمي  الموقع  استقبال  في 
كبيانات بطاقات الدفع اإللكتروني والرسائل اإللكترونية، مما يجعل القراصنة 
بشكل  واستخدامها  عليها  واالطـــالع  الموجودة  المعلومات  من  يستفيدون 
أمنية  إجــراءات  اتخاذ  تم  أخرى  السبب وألسباب  لهذا  الموقع.  يضر صاحب 
معلوماتية لحماية الشركات من الوقوع في مثل هذه الممارسات االحتيالية. 
ومن ذلك وضع سقف مالي محدد بحيث إذا حدث اختراق ال يكون هناك ضرر 
كبير على الشركة أو العميل. ومن االحتيال، “تخليق” أرقام البطاقات في الدفع 
على  اعتمادًا  ائتمانية  بطاقات  أرقــام  تحصيل  أو  تخليق  ويعني  اإللكتروني، 
إجراء معادالت رياضية وإحصائية بهدف الوصول إلى أرقام بطاقات ائتمانية 
مملوكة للغير. ألن هذه البطاقات هي كل ما يلزم للشراء عبر اإلنترنت. وأسلوب 
تخليق أرقام البطاقات يعتمد على عملية تكرار وتبديل وتوفيق أرقام حسابية 
تؤدي في النهاية إلى ناتج معين وهو الرقم السري لبطاقة ائتمانية متداولة، 
وبعد الحصول على الرقم يتم استخدامه في معامالت غير مشروعة. ويكمن 
موضع الخطر هنا في أن البطاقة ال تحمل أي ضمان آخر سوى الرقم السري، 

مما يجعل اختراقها وإساءة استعمالها يعود بالضرر على العميل والشركة. 
إن الجرائم السيبرانية أعاله، توضح أن القراصنة يشكلون خطرًا على بطاقات 
الدفع اإللكتروني. ويقوم القراصنة بسرقة األموال بطرق غير مشروعة دون 
التعرض ألصحابها شخصيًا بل ودون معرفتهم ألن الضحية قد يكون في بلد 
آخر. ونقول، إن جرائم السايبر اإللكترونية تتم عن بعد وهي ضارة ومضرة، 
ومن مخاطرها أنها جعلت أرصدة الدول واألفراد نهبا مشاعا للمجرم اإللكتروني 
المتعلم والمتشرب بعلوم التقنية حيث يستند إلى علمه بإتقان مبادئ بسيطة 
في علم الحاسوب والتعامل مع اإلنترنت ويقوم باإلجرام األسود. وعلينا اتخاذ 

كل ما يلزم من جانبنا لتقوية أساليب الحماية التقنية لحماية أموالنا.
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

يجب اختيار ثمرة الباذنجان الصلبة،  «
واالبتعاد تماًما عن شراء الباذنجان الطري.

يجب مراعاة أن تكون قشرة الباذنجان طازجة  «
وملمسها ناعم.

يجب أن يكون لون الباذنجان البنفسجي  «
داكًنا.

يجب تقطيع الباذنجان على هيئة شرائح، ثم  «
يتم رشها بالملح، للتخلص من مرارة طعمه، 
على أن يتم تركه لمدة 30 دقيقة، ثم شطفه 

بالماء الجاري وتركه ليجف، وبذلك يصبح 
جاهًزا للتخزين.

عند تقطيع الباذنجان، يجب استخدام سكين  «
مصنوع من االستانلس ستيل؛ لتجنب 

التفاعل الكيمائي الذي يمكن أن يحول لون 
الباذنجان إلى أسود.

يجب وضع الباذنجان في الثالجة إلى أن يتم  «
استخدامه، حيث يساهم ذلك في االحتفاظ 

بالقشرة الخارجية طازجة لمدة أطول.

نصائح لشراء الباذنجان 
وتخزينه

الكنعد
د.ب5.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.6

الصايف
د.ب2

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب1.8

الهامور
د.ب5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.9

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.5

بيض بحريني
بالشدةد.ب2

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.3

دجاج المزرعة
بالكيلو1.35 د.ب

^بلغـــت قيمـــة عمليات نقـــاط البيـــع والتجارة 
واإللكترونيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن فـــي األســـبوع 
الماضـــي )10 إلـــى 16 ابريـــل(، 63.8 مليـــون دينـــار 
بزيـــادة 8.6 %، قياًســـا بــــ 58.7 مليـــون دينـــار فـــي 
األســـبوع قبـــل الماضي )3 إلـــى 9 ابريل(. وشـــكلت 
العمليات الالتالمســـية 42 % من إجمالي العمليات، 
و40.2 % عمليـــة تجـــارة إلكترونيـــة، وذلـــك وفًقـــا 

ألحدث إحصائيات لمصرف البحرين المركزي.
كمـــا بلغ عدد عمليات البيع في نقاط البيع والتجارة 
األســـبوع  فـــي  عمليـــة  مليـــون   2.4 اإللكترونيـــة 
الماضي بزيادة 4.6 % قياًســـا بــــ 2.3 مليون عملية 
فـــي األســـبوع قبـــل الماضـــي. وشـــكلت العمليـــات 
الالتالمســـية 74.7 % من إجمالي العمليات، و11.9 

% عملية تجارة إلكترونية.

اإلنفاق طبيعي في رمضان

استشـــارات  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 

“جفكون” لتحسين اإلنتاجية، أكبر جعفري لـ “البالد 
االقتصـــادي” أن اإلنفاق في شـــهر رمضـــان طبيعي، 
واالســـتهالك نوعـــان أحدهما ألعمـــال الخير واآلخر 
توقعاتـــه  أن  إلـــى  شـــخصية، مشـــيًرا  اســـتهالكات 
الشـــخصية أن تكون نسبة زيادة اإلنفاق في مملكة 
البحريـــن فـــي األســـبوع الماضي أعلى مـــن 8.6 % 

لتصل إلى 15 % على األقل.
وعـــزا الســـبب فـــي ارتفـــاع اإلنفـــاق فـــي األســـبوع 
الماضي كما هو متوقع إلى ارتفاع األســـعار، وتدني 
فـــي المشـــتريات، مؤكـــًدا عـــدم وجـــود أي أمر غير 
طبيعـــي. وأشـــار إلى أن الزيـــادة في عـــدد عمليات 
البيـــع فـــي نقـــاط البيـــع والتجـــارة اإللكترونيـــة في 
األســـبوع الماضـــي لهـــا عالقـــة طرديـــة مـــع قيمـــة 
العمليـــات، إال أنه بين أن النســـبة متدنية، وأقل من 

التوقعات.
وأضـــاف أن رمضـــان هـــو شـــهر الخيـــر والفعاليـــات 
االجتماعية والتجمعـــات والعزائم، وتبرعات المواد 

الغذائية، وهذا يعني أن هنالك محدودية في القوة 
الشرائية.

45.6 % زيادة اإلنفاق على المالبس

البحريـــن  لمصـــرف  إحصائيـــات  أحـــدث  ووفـــق 
المركـــزي، فقد شـــهد اإلنفاق علـــى المطاعم بنقاط 
البيـــع والتجارة اإللكترونية في األســـبوع الماضي 
ارتفاًعـــا بنســـبة 18.6 %، و45.6 % نســـبة الزيادة 
فـــي اإلنفـــاق على قطـــاع المالبـــس واألحذية، في 
حيـــن تراجع اإلنفاق على أســـواق الســـوبر ماركت 

بنسبة 12 %.
علـــى  اإلنفـــاق  مـــن   %  65 أن  جعفـــري  ورجـــح 
المطاعـــم للطلبـــات الخارجية، والغبقـــات والعزائم 
الفعاليـــات  فـــي  تنصـــب  جميعهـــا  والتجمعـــات 

االجتماعية الرمضانية.
المالبـــس  علـــى  اإلنفـــاق  زيـــادة  أن  إلـــى  ولفـــت 
واألحذيـــة فـــي شـــهر رمضـــان بســـبب أن هنالـــك 

تغيـــًرا فـــي النهـــج االجتماعـــي بمملكـــة البحريـــن 
خصوًصا النساء، إذ إن هنالك حماًسا كبيًرا  لشراء 
الجالبيـــات والفســـاتين الرمضانيـــة، وهذه ظاهرة 
جديـــدة، إضافـــة إلى زيادة اإلنفـــاق على المالبس 
واألحذيـــة وهي ظاهرة طبيعية لالســـتعداد للعيد 
والفساتين والجالبيات الرمضانية. أما بخصوص 
انخفـــاض اإلنفـــاق علـــى أســـواق الســـوبرماكرت، 
أوضـــح أن هـــذا عائـــد إلـــى التخزيـــن والتكديـــس 
في بداية شـــهر رمضان، والمشـــتريات االستباقية 
واآلن يتم اســـتخدام المخـــزون، متوقعا أن تكون 
النســـب أعلـــى ولكن ارتفاع األســـعار حـــدَّ من هذه 

النسب.
ودعـــا جعفري لعدم التخزيـــن، والبحرين في خير 
والتمويـــن مســـتمر، وتخطيط الحكومـــة للتموين 

واللوجســـتيات في محله الصحيح وليس 
هنالـــك حاجة إلـــى التخزيـــن، فهذا 

التخزين إهدار لألموال.

8.6 % ارتفاع اإلنفاق في األسبوع الماضي ودعوة لعدم التهافت للتخزين
إقبال على شراء الفساتين والجالبيات الرمضانية ومالبس العيد ... جعفري لـ “^”:

إعداد: أمل الحامد

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع: 100 فلس للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 80 فلًسا للحزمة

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

 أسعار 
الفواكه

سنطرة: 700 فلسمانجو: 1.3 دينارموز: 600 فلستفاح: 500 فلس

شمام: 500 فلسبطيخ: 350 فلسأناناس: 800 فلسالرمان: 1.3 دينار

جوافة: دينارعنب: 1.6 دينارأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1.1 دينار

جريب فروت: 400 فلسبرتقال أبوصرة: 350 فلس

أسعار اخلضروات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
350 فلًسا

خيار:
200 فلس

كوسة:
600 فلس

فاصوليا:
1.3 دينار

باذنجان:
400 فلس

ثوم:
800 فلس

بصل أحمر:
250 فلس

بامية:
2 دينار

ليمون:
400 فلس

زنجبيل:
800 فلس

بطاطس:
250 فلس

فندال:
500 فلس

بروكلي:
1.2 دينار

فلفل أخضر:
700 فلس

قرنبيط:
600 فلس

مشروم:
750 فلس

جزر:
250 فلس

خس:
500 فلس

إقبال ضعيف في رمضان على شراء األسماك
توافر كميات بالسوق ... جّزاف لـ “^”:

^يشـــهد شـــهر رمضـــان ســـنوًيا عادة 
إقبال على شراء األسماك إلعداد الغبقات 
الرمضانية، إال أن هذا العام الوضع اختلف 

وال يوجد إقبال على سوق السمك.
وأفـــاد الجّزاف، تاجر األســـماك في ســـوق 
المنامـــة المركـــزي، علـــي ســـلمان لــــ “البالد 
شـــراء  علـــى  اإلقبـــال  أن  االقتصـــادي” 

األســـماك خـــالل شـــهر رمضـــان هـــذا العام 
ا، وال يوجد إقبال على شـــراء  ضعيـــف جدًّ
يكـــون  أن  متوقًعـــا  للغبقـــات،  األســـماك 
اإلقبال أكبر هذا العام على شـــراء اللحوم 

والدواجن وغيرها.
وأكـــد توافـــر كميات مـــن األســـماك ولكنها 
ليســـت بأعداد كبيرة، إال أنـــه ليس هنالك 

إقبـــال علـــى الشـــراء، مشـــيًرا إلـــى وجود 
أعداد قليلة من الزبائن في الســـوق خالل 
شـــهر رمضـــان وليـــس علـــى غـــرار أعـــداد 
الزبائـــن في شـــهر رمضـــان في الســـنوات 
الماضيـــة، إذ يبـــدأ ســـنوًيا تـــردد الزبائـــن 
على شـــراء األســـماك فـــي النصـــف الثاني 
من الشـــهر الفضيل بعد ركـــود في النصف 

األول.
وعن أســـعار األسماك، قال الجّزاف سلمان 
إن ســـعر كيلو ســـمك الكنعد البحريني بلغ 
الشـــعري  ديناريـــن،  الصافـــي  دينـــار،   5.5
البحرينـــي 1.8 دينـــار، الهامـــور البحريني 
5 دنانيـــر، الســـبريم 3 دنانيـــر، القفدار 2.5 

دينار، العندق 1.5 دينار.

أكبر جعفري
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أعلنـــت عهـــدة بنـــك اإلســـكان العقاريـــة، 
اســـتثمارية  عقاريـــة  عهـــدة  أول  وهـــي 
مدرجـــة التداول في البحرين، عن توزيع 
الدخل لحاملـــي الوحدات للســـنة المالية 
المتـــاح  الدخـــل  صافـــي  ويبلـــغ   .2021
دينـــاًرا   466,368 قيمتـــه  مـــا  للتوزيـــع 

ا أو2.35 فلس للوحدة، بعائد يبلغ  بحرينيًّ
2.35 % عن السنة المالية 2021. وتدفع 

المدرجيـــن  الوحـــدات  حاملـــي  لجميـــع 
العقاريـــة  العهـــدة  ســـجل صنـــدوق  فـــي 
لحاملـــي الوحـــدات لدى شـــركة البحرين 
للمقاصـــة كما في 28 أبريل 2022 )تاريخ 

االستحقاق(. 
المديـــر  بصفتـــه  اإلســـكان،  بنـــك  وقـــرر 
اإلســـكان  بنـــك  لعهـــدة  االســـتثماري 
العقارية، تقديم ملحـــق أداء يمثل دخله 

ملحـــق  ويبلـــغ  المعلقـــة،  الوحـــدات  مـــن 
بحرينـــي،  دينـــار   100,208 هـــذا  األداء 
وبنـــاء عليـــه، ســـيحصل جميـــع حاملـــي 
الوحـــدات )باســـتثناء الوحـــدات المطلقة 
ببنك اإلسكان( على مجموع صافي دخل 
متاح للتوزيـــع قدره 3 فلوس لكل وحدة 
اســـتثمارية أو عائـــد بنســـبة 3 % للســـنة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

“عهـدة بنـك اإلسكـان” تـوّزع أربـاح 3 % علـى حـاملـي الوحـدات

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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السنة الرابعة عشرة - العدد 4938

الجمعة
22 أبريل 2022 - 21 رمضان 1443  

21  أبريل 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.53

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 BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.132

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.025

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.3

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

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 0.628

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

كشف رئيس جمعيـــــــة المقاولين البحرينيـــــــة السابــــــــق، علي مرهون 
لـ “البالد االقتصادي” أن حديد التســـليح شـــهد طفرة كبيرة في سعره 

بنســـبة تتـــراوح مـــا بيـــن 60 و65 %، إذ بلـــغ ســـعره قبـــل 
الحرب الروســـية األوكرانية 260 ديناًرا للطن الواحد، 

وارتفع بشكل تدريجي حتى وصل إلى 300 دينار 
ثـــم واصـــل ارتفاعـــه وبلغ ســـعره مؤخـــًرا 412 

ديناًرا للطن. وبين مرهون أن ســـبب ارتفاع 
حديد التســـليح المستخدم في الخرسانة 
يعـــود دائًمـــا إلـــى الشـــحن الـــذي ارتفعت 

تكلفتـــه بنســـبة كبيـــرة، إذ إن هنالك 
منطقـــة  فـــي  شـــحن  أزمـــة 
إضافـــة  األوســـط،  الشـــرق 
علـــى  الطلـــب  زيـــادة  إلـــى 

“هـــذان  قائـــال  العـــرض، 

الســـببان الرئيســـيان فـــي ارتفاع الســـعر بنســـبة كبيـــرة”. وأوضح أن 
الحديـــد يســـتورد مـــن معظم الـــدول التي يتوفـــر فيهـــا، إذ إن غالبية 
مـــا يتم اســـتيراده حالًيـــا من تركيـــا والســـعودية واإلمارات. 
وأشـــار إلى أن غالبية مواد البناء تصدرها المملكة العربية 
الســـعودية إلى قطر التي تشـــهد مشاريع لتنظيم كأس 
العالـــم لكرة القدم، الفًتا إلى وجـــود تأخير كبير جًدا 
فـــي اســـتيراد مـــواد البناء ومـــن بينها الســـيراميك 
مـــن المملكة العربية الســـعودية؛ بســـبب شـــاحنات 
النقـــل التـــي تصدر مـــواد البناء إلـــى قطر. 
وعن أســـعار مواد البنـــاء األخرى، أكد 
مـــواد  أســـعار  ارتفـــاع  مرهـــون 
البنـــاء األخرى بنســـب تتفاوت 
ومـــن   % و20   5 بيـــن  مـــا 

بينها األخشاب.

تستورد من تركيا والسعودية واإلمارات ... مرهون لـ “^”:

طفرة كبيرة في أسعار حديد التسليح بنسبة 65 %

توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن تتســارع و تيرة 
نمو االقتصاد البحريني في العام الجاري مدفوعًا 
بالتعافي من تداعيات جائحة كوفيد 19 وارتفاع 
أسعار النفط الذي يشكل أكبر القطاعات المحركة 
الصنــدوق  تقاريــر  أحــدث  وبحســب  لالقتصــاد. 
أبريــل  فــي  العالمــي  لالقتصــاد  توقعاتــه  بشــأن 
نمــو  البحرينــي ســيحقق  فــإن االقتصــاد   ،2022
بنسبة 3.3 % مقارنة مع 2.2 % في العام 2021. 

وكان االقتصــاد البحرينــي قــد انكمش فــي العام 
2020 بنســبة 4.9 %؛ بســبب تداعيــات الجائحــة 
فــي  واالقتصاديــة  التجاريــة  األنشــطة  وإغــالق 
المملكــة. ومع ارتفاع وتيرة النمو وتنامي الطلب 
العالمي على الســلع فــي العالم، ارتفعت الضغوط 
التضخميــة على االقتصاد البحريني، حيث توقع 
الصنــدوق أن تســجل البــالد تضخم في األســعار 
بنســبة 3.5 % هــذا العــام مقارنــة بانكمــاش فــي 

األسعار بلغ 0.6 %.

وستدفع أسعار النفط المرتفعة، حساب البحرين 
الجاري لتحقيق فوائض خالل الســنوات المقبلة، 
الماضــي فائــض  العــام  البحريــن  حيــث ســجلت 
بنســبة 6.7 % أو فائــض فــي الحســاب الجــاري 
منــذ 2014، حيــن بــدأت أســعار النفــط بالتدهور، 
اذ وصلــت إلــى مســتويات متدنيــة جــدًا. وتوقــع 
صنــدوق النقــد الدولي أن تحقــق البحرين فائضا 
في الحســاب الجاري بنسبة 10.8 % خالل العام 

الجاري 2022.

مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والتعافي من كورونا

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو االقتصاد البحريني 3.3 %

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

علي الفردان

أحـــرز البنـــك األهلـــي المتحـــد جائـــزة التميز في 
جودة التحويالت الدولية من سيتي بنك أميركا 
الشـــمالية، وذلـــك نظير أدائـــه المتميز فـــي تنفيذ 
المدفوعات التجارية والمالية بالدوالر األميركي. 
تعكـــس هـــذه الجائـــزة األداء المتميـــز للبنـــك في 
عمليـــات التحويـــالت الدولية لعـــام 2020، وذلك 
 % و95   MT202 لمدفوعـــات   %  98 بمعـــدل 
لمدفوعـــات MT103. وقـــد تـــم تســـليم الجائـــزة 
لرئيـــس العمليـــات للمجموعـــة في البنـــك األهلي 
المتحـــد، نبيـــل كاظم، مـــن قبل محمـــد الحمادي، 
المدير  التنفيذي لمجموعة المراســـلة المصرفية، 
رئيس المؤسســـات المالية في الخليج، باكســـتان 
والعـــراق. وصـــرح كاظـــم بالقـــول: “مـــن دواعـــي 
االعتـــزاز أن نتلقـــى هـــذه الجائـــزة المرموقة من 
مؤسســـة مصرفية دولية بمكانة سيتي بنك، مما 
يؤكد كفاءتنا العالية في مجال حواالت العمالء، 
خدمات الخزانـــة، ومدفوعات التمويل التجاري. 
تمثـــل هذه الجائزة شـــهادة علـــى جهودنا الرامية 
للوصـــول ألعلـــى المعاييـــر الدوليـــة فـــي مجـــال 

المدفوعـــات بالدوالر األميركي، والتزامنا بتوفير 
خدمات متميزة لعمالئنا األعزاء وكافة شـــركائنا 

في جميع األوقات”.
جديـــر بالذكـــر أن هـــذه الجائـــزة تمثـــل اإلضافـــة 
األخيرة لسلســـلة من الجوائز التي أحرزها البنك 
مؤخًرا من عدد من المؤسسات الرائدة والمجالت 
المتخصصـــة في مجـــال المال واألعمـــال، والتي 

كان مـــن بينهـــا جائـــزة أفضـــل بنك فـــي البحرين 
لعـــام 2022 مـــن مجلـــة غلوبال فاينانـــس، جائزة 
بنـــك العـــام – البحرين 2021 من مجلـــة ذا بانكر، 
جائـــزة أفضل بنك فـــي البحرين لعـــام 2021 من 
مجلـــة يوروماني، إضافة إلى جائزة أفضل مزود 
لخدمـــات التمويل التجاري لعام 2022 من مجلة 

غلوبال فاينانس، وغيرها الكثير.

تنافســـت 6 شـــركات أمـــس علـــى مناقصـــة لهيئة 
الكهربـــاء والماء لتزويد عمالـــة وطنية غير فنية 
لمحطات اإلنتاج بالهيئة، وكان أقل عطاء لشركة 
مجموعـــة النجـــوم بنحـــو 105.1 ألـــف دينار، في 

حين بلغ أكبرها قرابة 237.8 ألف دينار.
وتهـــدف هـــذه المناقصـــة للحصـــول علـــى أفضل 
العـــروض التنافســـية لتوفير قـــوى عاملة وطنية 
غير فنيـــة لمحطتي حوار إلنتاج الكهرباء والماء 
ومحطـــة رأس أبـــو جرجـــور إلنتاج الميـــاه وذلك 
لدعـــم مختلـــف أنشـــطة اإلنتـــاج والصيانـــة لمدة 

عامين.
وفتح المجلس مناقصة أخرى للهيئة  الســـتبدال 

 )Pacis ICS( فـــي محطـــات )GPS( مســـتقبالت
الفرعيـــة تقدمت إليها شـــركة وحيدة هي شـــركة 
ســـنترال ألنظمة الطاقـــة والعمليـــات بنحو 56.5 
ألـــف دينار، وتهدف هذه المناقصة إلى اســـتبدال 
 )GPS( وتكوين لوحات توصيل أجهزة اســـتقبال

المعطلة )HOPF 6870( في 20 محطة فرعية.
وتـــم إجمـــاالً، فتـــح 5 مناقصات تابعـــة لـ3 جهات 
حكوميـــة بإجمالي 14 عطاء، وبلـــغ مجموع أقل 

العطاءات المقدمة نحو 431.1 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصتين لشـــركة نفط البحرين 
)بابكـــو(، أولهمـــا لتوريـــد 8 طبقـــات مـــن التعبئـــة 
الهيكلية من الشـــركة المصنعـــة للمعدات األصلية 
تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة هي شـــركة ســـلزر 

كمتـــك الشـــرق األوســـط بنحـــو 89.5 ألـــف دينار، 
والثانية إلبرام عقد زمني لمدة 3 سنوات لتوفير 
منتجات بحرية )طازجة ومثلجة( لنادي العوالي، 
المصفـــاة،  ومطعـــم  العوالـــي  مستشـــفى  الـــدار، 
تنافســـت عليها شـــركتان وكان أقل عطاء لشركة 
الصدفة لألســـماك بنحو 180 ألف دينار، في حين 

بلغ أكبرها قرابة 463.3 ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لمجلـــس الشـــورى 
مـــن أجـــل التعاقـــد لخدمـــة )2( مبرمجيـــن للعمل 
علـــى بناء وصيانة المشـــاريع الجديدة بالمجلس 
تنافست عليها 4 شركات وكان أقل عطاء لشركة 
إتصالكـــوم البحريـــن بنحـــو 46.3 ألـــف دينار، في 

حين بلغ أكبرها قرابة 123 ألف دينار.

تسلم الجائزة

من سيتي بنك أمريكا الشمالية

لمحطتي “حوار” و“رأس أبو جرجور”

“األهلي المتحد” يحرز جائزة التميز لجودة التحويالت الدولية بالدوالر

105 آالف دينار لتزويد “الكهرباء” بعمالة وطنية لمدة عامين
أمل الحامد

علي مرهون


