
جانب من عملية انتخاب مجلس اإلدارة الجديد

عقد اتحاد ُمالك الرفاع فيوز جمعيته العمومية الثالثة، وتم انتخاب 
مجلـــس إدارة جديـــد للـــدورة الثانية للعامين 2023-2022 برئاســـة 
ريم أحمد أكبري، كما أقرت الجمعية العمومية موازنة االتحاد للعام 
2022، وذلك بمبلغ وقدره 1.2 مليون دينار، كما وافقت على اعتماد 

المخطط العام المعّدل للرفاع فيوز.

اتحاد ُمالك الرفاع فيوز ينتخب 
مجلس إدارة برئاسة ريم أكبري

دبي - العربية.نت

أكد المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
العراقية أحمد الصحاف أن العالقات 
التـــي وصفهـــا بالعميقـــة بيـــن بغـــداد 
بتنفيـــذ  إليـــران  تســـمح  ال  وطهـــران 

عمليات تطال سيادة بالده.
وأضاف الصحاف أنه “على الرغم مما 
تتمتـــع به إيـــران من عالقـــات عميقة 
وبالغة األهمية مع الحكومة العراقية، 
فإن كل ذلك ال يتيح ال إليران وال ألي 
طـــرف آخـــر علـــى مســـتوى العالم أن 
يبـــادر إلـــى عمليـــات أحاديـــة عدائية 
تطال سيادة العراق وأمن مواطنيه”، 
“رووداو”  شـــبكة  نقلـــت  مـــا  بحســـب 
المتحـــدث  قـــال  كذلـــك،  المحليـــة. 
إن إيـــران لـــم تقـــدم “مواقـــف وأدلـــة 
واضحة” لتبرير الضربة األخيرة التي 
وجهتهـــا لمحافظة أربيـــل في مارس 

الماضي.

العراق: إيران لم 
تقدم أدلة بشأن 
استهداف أربيل
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“الهيئة العامة” تنظم دورة األلعاب الرياضيةدالل علي: أبحث عن مخرج يكتشفنيمعركة شاقة تنتظر ماكرون“باسرك” تقدم دعًما لـ“رعاية الطفل”بدء اختبارات برنامج ولي العهد للمنح
بدأ برنامج ولي العهد للمنح  «

الدراسية العالمية االمتحانات 
التأهيلية للطلبة والطالبات 

الذين تقدموا في مارس الماضي 
لبعثات البرنامج للعام المقبل 
2023، إذ بلغ عددهم نحو 1254 

طالًبا وطالبة.

قدمت شركة البحرين لتصليح  «
السفن والهندسة “باسرك”، 

انطالًقا من دورها في دعم 
المجتمع البحريني والوفاء 

بمسؤوليتها تجاه مختلف فئاته، 
ا لجمعية رعاية الطفل  دعًما ماليًّ

واألمومة ألعمالها الخيرية.

لم يحَظ الرئيس الفرنسي  «
إيمانويل ماكرون بأي راحة بعد 

ساعات من إعادة انتخابه متفوًقا 
على مترشحة اليمين المتطرف 
مارين لوبان، وحث المعارضون 

السياسيون الناخبين على 
حرمانه من الغالبية البرلمانية.

أكدت المذيعة البحرينية دالل  «
علي أن التمثيل ُعرض عليها 
من قبل عدد من المخرجين. 

وقالت “إن الفكرة بدأت 
تراودني هذه األيام خصوًصا 

إذا وجدُت المخرج الذي يعرف 
كيف يتعامل مع موهبتي” .

تنفيًذا لتوجيهات النائب األول لرئيس المجلس األعلى  «
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، تنظم الهيئة العامة للرياضة اليوم دورة األلعاب 

الرياضية 2022 لرؤساء االتحادات الرياضية واألندية الوطنية، 
في مجمع صاالت عيسى بن راشد الرياضية بمدينة عيسى 

الرياضية.

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.

ووجـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيس 
بمباشـــرة  المدنيـــة،  الخدمـــة  مجلـــس 
لترحيـــل  الالزمـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
فائـــض اإلجـــازات الســـنوية للموظفين 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة من 
الكـــوادر الصحيـــة والجهات المســـاندة 

األخرى.
 وكلـــف ســـموه جهـــاز الخدمـــة المدنية 
ترحيـــل  أجـــل  مـــن  يلـــزم  مـــا  باتخـــاذ 
فائـــض اإلجـــازات الســـنوية للموظفين 
رصيـــد  تجـــاوز  الذيـــن  المســـتحقين 
إجازاتهم الســـنوية 75 يوًمـــا في نهاية 
أكـــد مجلـــس  ثـــم   .2021 31 ديســـمبر 

الوزراء بمناســـبة اليـــوم العالمي لحرية 
الصحافة ويـــوم الصحافـــة البحرينية، 
علـــى اإلســـهامات المقدرة للمؤسســـات 
اإلعالميـــة الوطنيـــة وأبنـــاء البحريـــن 
العامليـــن بميـــدان الصحافـــة واإلعالم 
فـــي مســـيرة العمـــل الوطنـــي كشـــركاء 

فاعلين في التنمية.

ترحيل فائض اإلجازات للصفوف األمامية 
إسهامات مقدرة للصحافة الوطنية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

المنامة - بنا

ا على ما  أكـــدت وزارة الصحة، ردًّ
تم تداوله فـــي الصحف المحلية 
اإلجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع 
المكافـــآت  صـــرف  عـــدم  بشـــأن 
لبعـــض المتطوعين في الصفوف 
لجائحـــة  للتصـــدي  األماميـــة 
بصـــدد  أنهـــا  كورونـــا،  فيـــروس 
االنتهـــاء مـــن صـــرف المكافـــآت 
لقائمـــة جديـــدة مـــن المتطوعين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة قريًبـــا، 
وذلك اســـتكمااًل للقوائم السابقة 
المكافـــآت  لهـــا  صرفـــت  التـــي 
المســـتحقة، والتـــي تـــم إيداعهـــا 
في الحســـابات البنكيـــة الخاصة 
الفتـــرة  خـــالل  بالمتطوعيـــن 

الماضية.
وأكدت الـــوزارة تقديرها للجهود 
الوطنيـــة المخلصـــة التـــي بذلهـــا 
جميـــع العاملين من المســـتحقين 

فـــي الصفـــوف األماميـــة والذين 
وصـــور  معانـــي  أســـمى  قدمـــوا 
والتفانـــي  واإلخـــالص  العطـــاء 
فـــي خدمـــة الوطـــن والمواطنين 
والتصدي للجائحـــة، والمحافظة 
جميـــع  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
المواطنين والمقيمين على أرض 

مملكة البحرين.
الصحـــة  وزارة  أن  إلـــى  يشـــار 
قامـــت بصرف مســـتحقات مالية 
ومكافـــآت لمجموعـــات متعـــددة 
والكـــوادر  المتطوعيـــن  مـــن 
بمختلـــف  المســـتحقة  الوطنيـــة 
مواقـــع التصـــدي للجائحة، وذلك 
بعـــد أن خضعـــت جميـــع القوائم 
للتقييـــم  بالمتطوعيـــن  الخاصـــة 
بالتعـــاون  وذلـــك  والمراجعـــة 
والتنســـيق المشـــترك مع الجهات 

المختصة والمعنية.

“الصحة”: قائمة جديدة بصرف 
المكافآت للمتطوعين قريًبا

المنامة - وزارة الصحة
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سموه استذكر عطاءات الفقيد الراحل في الرياضة... سمو الشيخ عيسى بن علي:

كأس خليفة بن سلمان نقلة نوعية لكرة السلة
اللجنة اإلعالمية

ج ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل  تـــوَّ
خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء 
نائـــب رئيس اللجنة االولمبيـــة البحرينية، 
الفائزين في النســـخة السادســـة من كأس 
“خليفـــة بـــن ســـلمان” لكـــرة الســـلة، والتي 
حقـــق لقبهـــا نـــادي األهلي بعد فـــوزه على 
نـــادي المنامة بنتيجـــة 76/84 في المباراة 

النهائية للكأس.
وقام ســـموه بتتويج فريـــق األهلي بكأس 
الذهبيـــة، وفريـــق  البطولـــة والميداليـــات 
المنامة بالميداليات الفضية، وذلك وســـط 
حضـــور عدد من كبـــار المدعويين ورئيس 
وأعضاء مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 

لكرة السلة.
وفي تصريح لســـمو الشـــيخ عيســـى بهذه 
المناســـبة، أعـــرب فيهـــا ســـموه عـــن بالـــغ 
فخـــره واعتـــزازه بتقديـــم الـــكأس الغالية 
التـــي تحمـــل اســـم المغفـــور لـــه بـــإذن هللا 

الوالـــد  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  تعالـــى 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 
الفقيـــد  عطـــاءات  مســـتذكرًا  ثـــراه،  هللا 
الرياضـــي ودعمـــه  القطـــاع  فـــي  الراحـــل 
للرياضييـــن بشـــكل عام وكرة الســـلة على 

وجه الخصوص، ومنذ إطالق اســـم “كأس 
خليفـــة بـــن ســـلمان” على هـــذه المســـابقة 
أحدثـــت نقلـــة نوعيـــة للعبـــة كـــرة الســـلة 
وجعلت لها مكانة عالية وطابعًا خاصًا في 

المنافسات الرياضية.
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صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة تعميٌم بشـــأن عطلة يوم العمال العالمي للعام 

2022م، وعطلة عيد الفطر المبارك للعام 1443هـ.
وجاء في التعميم أنه بمناســـبة يوم العمال العالمي لعام 2022م، ُتعطل 
وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسســـاتها العامة يوم األحد الموافق األول 
من شهر مايو 2022م، كما ُتعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها 
العامـــة بمناســـبة عيد الفطر المبـــارك لعام 1443هـ يـــوم العيد واليومين 
ض عنه  التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية، فيعوَّ

بتمديد العطلة يومًا آخر.

عطلة يوم العمال وعيد الفطر 
من األحد إلى األربعاء

إعادة تأهيل مدرسة طارق بن زياد بـ642.6 ألف دينار
الستشارات تصميم المدينة الرياضية بالصخير

فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات في 
األشـــغال  لشـــؤون  مناقصـــة  أمـــس  جلســـته 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

االستشـــارية  الخدمـــات  لتقديـــم  العمرانـــي 
لتصميـــم المدينـــة الرياضيـــة بالصخير ضمن 
المرحلـــة )أ(، تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة 
لـ)Populous Limited( بـ10.98 مليون دينار. 
ويتكون من مناقصة الخدمات االستشـــارية 

لتصميم المدينة الرياضية بالصخير لتحقيق 
األهداف المرجوة لضمان أن يكون المشروع 
وجهـــة ســـياحية ورياضيـــة وترفيهيـــة ذات 
جـــذب  نقطـــة  وجعلـــه  اقتصاديـــة  جـــدوى 

)18(للفعاليات.

مليون دينار
11

أمل الحامد

89 % ُحسمت لصالح الوزارة... “اإلسكان”:
55 قضية ُنظرت بالمحاكم بغضون الـ5 سنوات األخيرة

قالـــت وزارة اإلســـكان فـــي ردهـــا علـــى 
سؤال برلماني من النائب خالد بوعنق إن 
مجمـــوع القضايا اإلســـكانية في األعوام 

الخمس الماضية بلغت 55 قضية.
وبينـــت الـــوزارة أن عـــدد القضايـــا خالل 
العـــام 2018 بلـــغ ســـبع قضايـــا، فيمـــا بلغ 
في العام 2019 اثنتين وعشـــرين قضية، 
وبالعـــام 2020 بلغ ثمانية عشـــرة قضية، 

وفـــي العام 2021 ثماني قضايا، مشـــيرة 
إلى أن نســـبة القضايـــا المحكومة لصالح 
الـــوزارة في الســـنوات الخمـــس األخيرة 
بلغت مـــا نســـبته 89 % بواقع 49 قضية 

)07(من مجموع 55 قضية.

)15 - 14(

إبراهيم النهام
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رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي لمجلـــس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
 فـــي بداية االجتماع، رفع مجلـــس الوزراء أصدق 
التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة وإلى 
صاحـــب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء بمناســـبة قرب حلول عيـــد الفطر المبارك، 
ســـائالً المولى جلت قدرته أن ُيعيد هذه المناســـبة 
عليهما حفظهمـــا هللا، وعلى المواطنين والمقيمين 
واألمتيـــن العربيـــة، واإلســـالمية بالخيـــر، والُيمـــن 

والمسرات.
 بعدهـــا، وجـــه صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس مجلـــس الخدمة 
الالزمـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بمباشـــرة  المدنيـــة، 
للموظفيـــن  الســـنوية  اإلجـــازات  فائـــض  لترحيـــل 
الكـــوادر  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  العامليـــن 

الصحية والجهات المساندة األخرى.
 وكلـــف ســـموه جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة باتخاذ ما 

يلـــزم مـــن أجل ترحيـــل فائض اإلجازات الســـنوية 
رصيـــد  تجـــاوز  الذيـــن  المســـتحقين  للموظفيـــن 
إجازاتهم الســـنوية 75 يوًما في نهاية 31 ديســـمبر 

2021م.
 ثـــم أكد مجلـــس الوزراء بمناســـبة اليـــوم العالمي 
لحريـــة الصحافة ويوم الصحافـــة البحرينية، على 
اإلسهامات المقدرة للمؤسسات اإلعالمية الوطنية 
الصحافـــة  بميـــدان  العامليـــن  البحريـــن  وأبنـــاء 
واإلعـــالم فـــي مســـيرة العمـــل الوطنـــي كشـــركاء 
فاعليـــن فـــي التنميـــة، معرًبا عـــن شـــكره وتقديره 
للدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في تأدية 
الرســـالة اإلعالمية التي تســـهم في دعم مســـارات 
يحقـــق  بمـــا  للمملكـــة  والتنمـــوي  الوطنـــي  العمـــل 

التطلعات المنشودة.
 بعـــد ذلـــك، وبمناســـبة يـــوم العمـــال العالمـــي، أكد 
مجلـــس الـــوزراء علـــى دور العمالـــة الوطنيـــة وما 
تبذله من جهد وعطاء عزز من التميز في مختلف 
المجـــاالت، ممـــا جعل المواطـــن الخيـــار األول في 
ســـوق العمل، شـــاكًرا للكوادر الوطنية في مختلف 
مواقع العمل إســـهاماتهم المقدرة وإصرارهم على 

اإلنجاز في مختلف الظروف.

المنامة - بنا

ترحيل فائض اإلجازات للصفوف األمامية لمن تجاوز 75 يوًما
إعادة هيكلة وتطوير عمل عدد من الجهات الحكومية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

إضـافــة مصــر إلــى قائمــة الــدول المدرجــة كشريــك لخدمـــة الشحـــن البحريـــة - الجـويــة
إسهامات مقدرة للمؤسسات اإلعالميــة وأبنــاء البحريــن العامليــن بميــدان الصحافــة واإلعــالم
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يترأس جلسة مجلس الوزراء

25 أبريل 2022

أبـــرز ما جـاء في الجلسة:

استعرض المجلس:

مذكـــرة اللجنة التنســـيقية بشـــأن النســـخة المحدثة مـــن اإلطار الموحـــد للبرامج 
الحكومية ذات األولوية وماتم تنفيذه على صعيد تحقيق االستدامة المالية ودعم 

البيئة  االستثمارية.

وافـق المجلس على:

إعادة هيكلة وتطوير عدد من الجهات الحكومية.

مساهمة مملكة البحرين في عدد من المنظمات الدولية في مختلف 
المجاالت اإلنسانية.

إضافـــة جمهوريـــة مصر إلـــى قائمة الـــدول المدرجة كشـــريك لخدمة 
الشحن البحرية - الجوية بالبحرين.

التأكيـــد على دور العمالة الوطنية وما تبذله من جهد وعطاء بمناســـبة يوم 
العمال العالمي.

يــــــــوم 
العمال 
العالمي

التأكيد على أهمية دور المؤسسات اإلعالمية الوطنية بمناسبة قرب حلول 
يوم الصحافة البحرينية واليوم العالمي لحرية الصحافة.

تهنئة جاللة الملك وســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب 
حلول عيد الفطر المبارك.

توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية 
بترحيـــل فائـــض اإلجازات الســـنوية للموظفيـــن العاملين فـــي الصفوف 

األمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة األخرى.

 أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن 
إعـــادة هيكلـــة وتطويـــر عمـــل عـــدد مـــن 
الجهـــات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة 

وتحسين األداء.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي 
بشأن مســـاهمة مملكة البحرين في عدد 
من المنظمـــات الدولية بما يدعم خبرات 
المملكة ويعززها فـــي مختلف المجاالت 
والمهنيـــة،  والتدريبيـــة،  اإلنســـانية، 

والعمالية.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .3
جمهوريـــة  إضافـــة  بشـــأن  والســـياحة 
مصـــر العربية الشـــقيقة إلى قائمة الدول 
الشـــحن  لخدمـــة  كشـــريك  المدرجـــة 
البحريـــن،  بمملكـــة  الجويـــة   - البحريـــة 
باإلضافة إلى 14 دولة ُيســـمح للشركات 

ا لها  التـــي تتخـــذ مـــن هـــذه الـــدول مقـــرًّ
التقـــدم للحصول على االعتماد كمشـــغل 

لهذه الخدمات.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .4
القانونية والتشريعية حول رد الحكومة 
على 4 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون 

مقدمة من مجلس النواب.
 ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

بشـــأن  التنســـيقية  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
النســـخة المحدثـــة مـــن اإلطـــار الموحـــد 
للبرامج الحكومية ذات األولوية وما تم 
تنفيـــذه علـــى صعيد تحقيق االســـتدامة 

المالية ودعم البيئة االستثمارية.
 بعدهـــا، أخـــذ المجلـــس علًمـــا مـــن خالل 
التقريـــر المرفوع من معالي وزير المالية 
المشـــاركة  بشـــأن  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
فـــي اجتماعـــات الربيع لمجموعـــة البنك 

الدولي وصندوق النقد.

بعدها قرر المجلس ما يلي:
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتي شـــكر 

رئيـــس جمهوريـــة  مـــن  جوابيتيـــن 
صربيا ألكســـاندر فوتشيتش؛ وذلك 
ردًا على برقيـــات التهنئة التي بعث 
بهـــا جاللتـــه وســـموه إليه بمناســـبة 

العيد الوطني لجمهورية صربيا.

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، برقية تهنئة إلى رئيســـة 
االتحاديـــة  تنزانيـــا  جمهوريـــة 
ســـامية حســـن؛ بمناســـبة ذكـــرى 

العيـــد الوطنـــي لبالدهـــا، أعـــرب 
جاللتـــه فـــي البرقية عـــن أطيب 
لفخامتهـــا  وتمنياتـــه  تهانيـــه 
بموفـــور الصحة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

اســـتقبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
مؤسســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  العقـــاري 
التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا 
بن حمـــد آل خليفه في مكتبة الرائد أحمد 
علي المطوع؛ بمناسبة حصوله على درجة 
الدكتـــوراه مـــع مرتبة الشـــرف مـــن جامعة 
ليـــدز ببريطانيـــا، من خـــالل أطروحته في 
القانون العام تحت عنوان “شـــرعية تدابير 
مكافحـــة تمويـــل اإلرهـــاب فـــي البحريـــن 

بالمقارنة ببريطانيا”.
وأثنى الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة 
على ما بذله الباحث من جهد يشـــكر عليه، 

و علـــى مـــا توصل له من نتائـــج علمية في 
الدراســـة األكاديمية المقارنـــة التي قام بها 
من خالل أطروحته القيمة، التي ســـتعتبر 
مرجعـــًا للدارســـين والباحثيـــن والمعنييـــن 
فـــي هـــذا المجـــال، متمنيـــًا  كل التوفيـــق 
والنجاح للرائد المطوع في حياته العلمية 

والعملية.
مـــن جانبـــه شـــكر الرائـــد أحمـــد المطـــوع 
الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا آل خليفة على 
حســـن االســـتقبال وعلى ما تلقـــاه منه من 
توجيه ودعـــم لبذل المزيد واإلخالص في 

العمل؛ خدمة لوطننا العزيز والمواطنين.

البحرين تتلقى شكر صربيا

جاللة الملك يهنئ رئيسة تنزانيا 

سلمان بن عبداهلل يتسلم نسخة من دكتوراه المطوع

دعم جاللة الملك محفز رئيس لفريق البحرين
جميع العاملين في القطاع الطبي يمألهم الفخر بتقدير جاللته... رئيس “األعلى للصحة”:

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة أن اعتزاز عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وتثمين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، للجهـــود الوطنيـــة 
المخلصـــة لجميع العامليـــن في الصفوف 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  األماميـــة 
مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وجميـــع الجهات 
محـــدود  غيـــر  دعًمـــا  يمثـــل  المســـاندة، 
للكـــوادر الطبيـــة فـــي مختلـــف المواقـــع، 
وتكريًمـــا للعطاء الوطنـــي المخلص الذي 
جعل مملكة البحرين نموذًجا في القطاع 
الصحـــي بيـــن دول العالم خـــالل مختلف 

مراحـــل التعامـــل مـــع جائحـــة فيـــروس 
كورونا.

وأشـــاد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة، 
باألمر الملكي الســـامي لصاحـــب الجاللة 
الملك، بتفضل جاللة الملك بمنح “وســـام 
لالســـتحقاق  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
الطبي”، معرًبا عن بالغ التقدير واالمتنان 

إلى جاللة الملك على هذه اللفتة الملكية 
الكبيرة والمشـــهودة مـــن جاللته، الموّجه 
والداعم األول لـــكل العاملين في القطاع 
المخلصـــة  الوطنيـــة  وللجهـــود  الطبـــي 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
جـــاء ذلـــك لدى تســـليم رئيـــس المجلس 

األميـــر  “وســـام  أمـــس  للصحـــة  األعلـــى 
ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي” 
لموظفـــي المجلـــس إنفاًذا لألمـــر الملكي 
الســـامي، وفـــي إطـــار توجيـــه صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء لجميع الجهات المعنية بتســـليم 
الوســـام للعاملين فـــي الصفوف األمامية 
دفـــاع  وقـــوة  الصحيـــة،  الكـــوادر  مـــن 
وجميـــع  الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن، 

الجهات المساندة.
وأكـــد أن جميـــع العامليـــن فـــي القطـــاع 
الطبـــي يمألهـــم الفخر واالعتـــزاز بتقدير 
جاللتـــه، ال ســـيما فـــي أحلـــك الظـــروف 
االســـتثنائي  جاللتـــه  دعـــم  كان  حيـــث 
المحفـــز الرئيس لفريـــق البحرين في كل 
القطاعات لمضاعفة الجهود وبذل أقصى 
طاقـــات الجهوزية فـــي مواجهة فيروس 

كورونا وصوال للقضاء على الجائحة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

منتسبو “األعلى للبيئة” يتسلمون “وسام األمير سلمان بن حمد”
بن دينة: الوعي المجتمعي وراء تجاوز أصعب الظروف

أكـــد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ 
الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمد بن مبارك بن دينه أن اعتزاز عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وتثميـــن ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين 
في الصفـــوف األمامية للتصدي لفيروس 
كورونا من الكـــوادر الصحية، وقوة دفاع 
البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات 
المســـاندة، يمثـــل دافًعـــا لمواصلـــة العمل 
بذات العطاء والعزم، مثنًيا ســـعادته على 
مـــا أبداه الموظفون العاملون في مختلف 
القطاعـــات خالل فتـــرة جائحـــة فيروس 
كورونا من كفاءة عالية وعزيمة مستمرة 
والتـــي  الموضوعـــة،  األهـــداف  لتحقيـــق 

أســـهمت في أن تنـــال المملكة اإلشـــادات 
في التعامل مع مســـارات الجائحة محلًيا 

وإقليمًيا ودولًيا.
 جـــاء ذلـــك خالل حفل تســـليم األوســـمة 
الـــذي نظمـــه المجلس أمس تحـــت رعاية 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملك، حيث قـــام المبعوث 
الخاص لشـــؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
للمجلـــس األعلى للبيئة، بتســـليم “وســـام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي” 
للكـــوادر الوطنيـــة من منتســـبي المجلس 

إنفاًذا لألمر الملكي الســـامي لجاللة الملك 
وفي إطار توجيه صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء لكافة 
الجهات المعنية بتســـليم الوسام للعاملين 
الكـــوادر  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي 
الصحيـــة، وقوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة 

الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
 وقـــد نقـــل بـــن دينـــه تهنئة راعـــي الحفل 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة 
رئيس المجلس األعلـــى للبيئة للحاصلين 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  “وســـام  علـــى 

لالســـتحقاق الطبـــي”، معرًبا عـــن اعتزازه 
بما قدمه منتســـبو المجلس األعلى للبيئة 
مـــن جهـــود مشـــرفة وعمل دؤوب ســـاهم 
في مواجهـــة جائحة فيروس كورونا وما 
تبعتهـــا مـــن ظروف اســـتثنائية على كافة 

األصعدة.
 وأكـــد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
أن الحفـــاظ علـــى مـــا تحقق حتـــى اليوم 
الجهـــود  مـــن  المزيـــد  بـــذل  يســـتدعي 
للوصـــول للنجاحـــات المنشـــودة، منوًهـــا 
بالجهـــود الوطنيـــة لفريـــق البحرين الذي 
أثبـــت جدارته في وضع االســـتراتيجيات 
مختلـــف  مـــع  التعامـــل  فـــي  المتميـــزة 
المجتمعـــي  بالوعـــي  مشـــيًدا  الظـــروف، 
وروح العطاء لـــدى أبناء الوطن بمختلف 
مكوناتـــه والـــذي كان جوهـــر نجـــاح فـــي 
دعـــم الجهـــود المبذولـــة لتجـــاوز مختلف 

الظروف.

المنامة - بنا
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31 مارس  
2021

31 مارس 
2022

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية

 4,312 ٤،٩٦3 ربح الفترة

تعديالت للبنود غير النقدية:        

إستهالك 32٩  316 

حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات ٦٤0  -   

، صافي 2,171  1,724  مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى

إطفاء أصل حق االنتفاع 83  63 

إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات )5( )5(

ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية )11٤( )489(

، صافي 1٦  443  حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 8،083 6,364 

تعديالت في رأس المال العامل:

إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي )٦٩5,1( )45(

موجودات التمويل )5,177( )1,492(

إجارة منتهية بالتمليك )8,1٩٩( )14,940(

موجودات أخرى       )3٤3( )412(

حسابات جارية للعمالء       )٩17,15( 13,742 

مطلوبات أخرى  2,277  16,108 

إيداعات من مؤسسات مالية 53,702  )27,324(

إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 822,1٦  )23,560(

حقوق أصحاب حسابات االستثمار )10,7٤3( 17,816 

)13,743( 38،810 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغیلیة

31 ديسمبر 
2021

31 مارس 
2022

)ألف دينار 
بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي ٦08,٤7 45,591 

إيداعات لدى مؤسسات مالية 150,512 86,894 

موجودات التمويل ٤27,٦13 609,468 

استثمارات في أوراق مالية 3٦1,2٦٦ 274,624 

إجارة منتهية بالتمليك 2٦5,571 257,382 

استثمارات في شركات زميلة 8,80٤ 9,314 

استثمارات في عقارات 0٤0,1٤ 14,680

ممتلكات ومعدات 13,855 13،491

موجودات أخرى  13،3٤7 13,092 

مجموع الموجودات 1,3٩3,525  1,324,536 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات  

إيداعات من مؤسسات مالية 18٦,٩78  133,346 

إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 2٤0,22٩  212,418 

تمويالت من مؤسسات مالية 7٤,٩33  56,919 

حسابات جارية للعمالء 233,832  249,749 

مطلوبات أخرى 32,73٤  30,114 

مجموع المطلوبات 757,717  682,546 

مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار ٤87,505  516,230 

حقوق الملكية  

رأس المال 10٦,٤0٦  106,406 

مضاربة ثانوية )رأس مال إضافي من الفئة األولى( 25,000  25,000 

أسهم خزينة )8٩2( )892(

أسهم تحت خطة حوافز الموظفين )213( )289(

عالوة إصدار اسهم 20٦  206 

إحتياطيات )18٦( )4,671(

مجموع حقوق الملكية  130,321  125,760 

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

مؤسسات مالية ٩٩7,28  42,239 

مؤسسات غير مالية وأفراد ٤7٦,٤٩0  473,991 

 1,324,536  1,3٩3,525 
مجمــوع المـطلـوبات وحقــوق أصحـاب حســابـات                

االستثمار وحقوق الملكية

31 مارس
2021

31 مارس
2022

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

الرصيد في 1 يناير  125,7٦0  96,042 

 4,312 ٤,٩٦3 ربح الفترة

زكاة معتمدة )138( )122(

تبرعات معتمدة )350( )250(

أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة 7٦  82 

 48  10 
صافـي الحـركة في احتياطي القيـمة العادلة لإلستـثمارات           

في االوراق المالية
الرصيد في 31 مارس 130,321 100,112 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۲۲

اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة في 25 أبريل 2022 وقد 
تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

األنشطة االستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات )٦٩3( )89(

شراء استثمارات في أوراق مالیة )1,2٩٦( )3,419(

مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 23٩,٩  28,245 

استرداد استثمار في شركات زمیلة -    291 

صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 7,250  25,028 
األنشطة التمويلية

تمويالت من مؤسسات مالية 18,01٤  19,022 

التزام إیجار مدفوع )٦٤( )74(

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية ٩50,17  18,948 

صافي الزیادة في النقد وما في حكمه 010,٦٤  30,233 

النقد وما في حكمه في 1 يناير  10٦,٦78  68،580

 98,813 170،٦88 النقد وما في حكمه في 31 مارس

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

نقد في الصندوق 12,1٤٦  17,785 

، بإستثناء ودائع االحتياطي اإلجباري 510  244  أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي

، بإستثناء األرصدة المقیدة 7,520  9,163  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من 90 يومًا   150,512  71,621 

 98,813  170,٦88 

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

خالد یوسف عبدالرحمن 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جان كريستوف دوراند
نائب رئيس مجلس اإلدارة

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ۳۱ مارس 2022

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۲۲

بيان الدخل الموحد المختصر
للثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۲۲

BisB.com 17 51 51 51

31 مارس
2021

31 مارس 
2022

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

الدخل

 10,676 12،5٦٩ دخل التمويل

 3,713 3،2٦8 دخل االستثمار في الصكوك

 14,389 15،837 إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمویل المشترك

)6,718( )٦،٦7٤( عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 5,789 5،٩٤3 حصة المجموعة كمضارب

)929( )731( صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 13,460 15،10٦
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك 

)كمضارب ومستثمر(

)797( )837( مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية

)1,994( )1،٦٤٩( مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

)22( )180( مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية

 1,390 1،٦٦٦ ، صافي دخل الرسوم والعموالت

 48 )5٩٦( ، صافي دخل اإلستثمارات في عقارات

)443( )1٦( ، صافي حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة

 328 2٦2 ، صافي دخل آخر

 11,970 13،75٦ مجموع الدخل
المصروفات 

 3,256 3،٤٤٩ تكاليف الموظفين

 379 ٤12 استهالك وإطفاء

 2,299 2،7٦1 مصروفات أخرى

 5,934 ٦،٦22 مجموع المصروفات

 6,036 7،13٤ الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة ومخصصات أخرى

)1,724( )2،171( ، صافي مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى

 4,312 ٤،٩٦3 ربح الفترة

 4.10 ٤,71 العائد األساسي و المخفض للسهم في األرباح )بالفلس(



أحيـــا جمـــوع مـــن المصليـــن بجامـــع المغفور لها الشـــيخة مـــوزة بنت حمـــد آل خليفـــة بالرفاع 
صالة التراويح في أيام شـــهر رمضان الكريم خلف نخبة من األئمة من داخل مملكة البحرين 
وخارجها. وقد هّيأ جامع المغفور لها الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة برامج دينية متنوعة 

وجدوال منتظما لصالة التراويح وصالة القيام والبرامج الدينية والوعظية بالجامع.

جموع يحيون صالة التراويح 
بجامع الشيخة موزة بالرفاع

محرر الشؤون المحلية
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خالد بن خليفة يؤكد دور جاللة الملك في تعزيز قيم المحبة
“إعالن مملكة البحرين” ترسيخ للسياسات المستندة على التسامح

اســـتقبل رئيس مجلس أمنـــاء مركز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، الشـــيخ 
خالد بن خليفة ال خليفة، وفدا أميركيا من 
جماعـــة القـــادة اإلنجيليين، برئاســـة محلل 
وخبير فـــي مجال االستشـــارات اإلعالمية 
والسياســـية الدولية رئيس تحرير مجلَتي 
أخبار ســـائر العرب وأخبار ســـائر إسرائيل، 
جويل روزنبرغ، وذلك خالل زيارة رســـمية 

للمملكة.
ورحـــب رئيس المركز بزيـــارة الوفد، حيث 
استعرض خالل اللقاء الجوانب الحضارية 
والتاريخيـــة التـــي تميـــز مملكـــة البحريـــن 
في مجاالت التســـامح والتعايش الســـلمي 
بيـــن مختلـــف مكونـــات المجتمـــع الدينيـــة 
والعرقيـــة والثقافيـــة، مؤكـــدا الـــدور الـــذي 
يقوم به عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، في تعزيز قيم 
المحبة واألخوة اإلنســـانية واالنفتاح على 
اآلخـــر، والتـــي صاغهـــا جاللته فـــي وثيقة 
دشـــنت  التـــي  البحريـــن”  مملكـــة  “إعـــالن 

علـــى نطاق عالمـــي ودولي، علـــى اعتبارها 
إطـــارا منهجيا يرســـخ النمـــوذج البحريني 
الفريد في رســـم السياســـات المستندة إلى 

التسامح والتعايش اإلنساني.
كما قام الشيخ خالد بن خليفة خالل اللقاء 
بتقديـــم نبذة عن المبـــادرات الناجحة التي 
أطلقها مركز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
اإلعـــالن  ترجمـــة مضاميـــن  فـــي  الســـلمي 
وتقديم فلســـلفة جاللة العاهـــل، من خالل 
البرامج والمشروعات التي حضيت برعاية 

ومتابعة حثيثة من جاللته، مشـــيرا إلى أن 
مبـــادرات المركز تهدف إلى إعداد جيل من 
الشـــباب من كل مكان في العالم متخصص 
في التسامح، ما يساعد على نشر وتحقيق 

رسالة المركز عالميا. 
وأوضـــح أن المركـــز أطلق خالل الســـنوات 
الماضية كرســـي الملك حمد لحوار األديان 
فـــي جامعـــة ســـابينزا اإليطاليـــة، وبرنامج 
الملـــك حمد في اإليمان بالقيادة مع جامعة 
مشـــروع  عـــن  فضـــال  العريقـــة،  أكســـفورد 

أكاديميـــة الملـــك حمد للســـالم الســـيبراني 
في نيويورك، وذلـــك إلى جانب العديد من 
األنشـــطة والفعاليات الهادفـــة التي أقيمت 

على مستوى دولي.
من جهته، أعـــرب روزنبرغ والوفد المرافق 
عـــن إعجابـــه بما يقدمـــه المركز في ســـبيل 
خدمة قضايا السالم والتسامح المجتمعي 
البحريـــن  مملكـــة  دور  مثمنـــا  العالمـــي، 
وجهودهـــا في مجاالت التعايش واالنفتاح 
علـــى اآلخـــر، والتي تأتي انطالقـــا من نهج 

جاللة الملك.
أعمـــال  رجـــال  األميركـــي  الوفـــد  ويضـــم 
مـــن  وطاقـــم  وإســـرائيليين  أميركييـــن 
جـــرى  حيـــث  واإلعالمييـــن،  الصحافييـــن 
اللقـــاء بحضور األمين العام للمركز الشـــيخ 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وأعضـــاء  عبـــدهللا 
مجلس أمناء المركز إبراهيم نونو وشـــهناز 
جابـــري وصـــالح الجـــودر، إلـــى جانب عدد 
مـــن خريجي برامج المركز ســـفراء برنامج 
الملك حمد لإليمان بالقيادة مريم خورامي 

ولطيفة الذوادي.

الجفير - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

بدء االختبارات التأهيلية لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية
اختيار ما ال يقل عن 60 طالًبا من مجمل 1254

بـــدأ برنامج ولـــي العهـــد للمنح الدراســـية 
للطلبـــة  التأهيليـــة  االمتحانـــات  العالميـــة 
والطالبات الذين تقدموا خالل شهر مارس 
الماضـــي لبعثـــات البرنامـــج للعـــام المقبل 
2023، إذ بلـــغ عددهم حوالي 1254 طالًبا 
وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، 
إضافـــة إلى عدد من الطلبـــة خارج مملكة 
البحرين. وبدأ البرنامج بالتعاون مع معهد 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة 
التأهيليـــة  االمتحانـــات  إجـــراء   )BIBF(
علـــى دفعات للطلبة المســـتوفين لشـــروط 
التقديم لتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية 

والقدرات الذهنية.
وأكـــدت مديرة الشـــؤون المالية واإلدارية 
االختبـــارات  أن  علـــي  شـــذى  بالبرنامـــج 
التأهيليـــة تشـــمل اختبـــاًرا إلكترونًيـــا في 

اللغـــة اإلنجليزيـــة، إضافـــة إلـــى مجموعة 
من 3 اختبارات في مجال القدرة الذهنية 
لتقييم قدرات الطلبة اللفظية والحسابية 
قـــام  البرنامـــج  إن  وقالـــت  والبيانيـــة، 
بالترتيبـــات الالزمـــة بالنســـبة للمتقدميـــن 
الذين يدرســـون خارج البحريـــن، ليقوموا 
بتقديـــم االختبارات التأهيلية بمدارســـهم 

الثانوية تحت إشراف مسؤول معتمد من 
قبل البرنامج.

وأضافـــت أن الخطوة التاليـــة هي اختيار 
ما ال يقل عن 60 طالًبا وطالبة كمرشحين 
لبعثـــات البرنامـــج بنـــاًء علـــى معدالتهـــم 
التراكميـــة ونتائج االختبـــارات التأهيلية. 
الطلبـــة  اختيـــار  عـــن  اإلعـــالن  وســـيتم 

المرشـــحين قبل نهاية شهر يونيو المقبل، 
ثم ســـينظم لهم البرنامج دورات تدريبية 
وورش عمـــل ومحاضـــرات تعليمية خالل 
فتـــرة الصيف والســـنة األكاديمية القادمة 
ليتـــم بعدهـــا اإلعالن عـــن الحاصلين على 
منـــح البرنامج العشـــر في شـــهر أبريل من 
العـــام المقبل. وأوضحت مديرة الشـــؤون 
المالية واإلدارية أن البرنامج تلقى حوالي 
1254 طلًبا خالل الفترة المحددة للتقديم 
شـــروط  إن  إذ   ،)2022 مـــارس   17  –  1(
التقـــدم تتطلب أن يكون المتقدم بحريني 
الجنســـية، وفي الصف الثاني ثانوي، ومن 
المقـــرر أن يتخـــرج مـــن المرحلـــة الثانوية 
في العـــام 2023، وأن يكـــون حاصاًل على 
معـــدل تراكمـــي 97 % أو أكثـــر في الصف 
األول ثانـــوي والفصـــل األول مـــن الصـــف 

الثاني ثانوي.

المنامة - بنا

الثالثاء 26 أبريل 2022 - 25 رمضان 1443 - العدد 4942

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019                                  بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية 

20192018

الموجودات

5,5505,977موجودات غير ملموسة
24,1565,818معدات ومركبات

29,70611,795مجموع الموجودات غير المتداولة

327335المخزون
1,4371,665ذمم تجارية مدينة

508724مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
1,260784مستحق من أطراف ذوي عالقة

21,54919,668ودائع
3,1093,998النقد وما في حكمه

28,19027,174مجموع الموجودات المتداولة
57,89638,969مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

4,5004,493االحتياطي القانوني
10,1619,850األرباح المستبقاة

23,66123,343مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

26,1248,015إلتزام إيجار تمويلي
576505منافع الموظفين

26,7008,520مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,0436,572ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
395359مستحق ألطراف ذوي عالقة

1,097175إلتزام إيجار
7,5357,106مجموع المطلوبات المتداولة

34,23515,626مجموع المطلوبات
57,89638,969مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

20192018

38,16438,191اإليرادات
)13,870()13,573(مصروفات تشغيلية مباشرة

24,59124,321إجمالي الربح 

7758إيرادات تشغيلية أخرى
192ربح من بيع معدات ومركبات

)3,325()3,778(مصروفات عمومية وإدارية
)10,186()9,469(مصروفات تشغيلية أخرى

11,44010,870الربح التشغيلي

587293إيرادات التمويل
)703()1,842(تكاليف التمويل

)410()1,255(صافي تكاليف التمويل

10,18510,460ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

10,18510,460مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم

113116العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019

9.0004,4939,85023,343في 1 يناير

10,18510,185--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)7(7-محول لالحتياطي القانوني

)17()17(--صافي خسارة من بيع أسهم خزينة

)9,850()9,850(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

9.0004,50010,16123,661في 31 ديسمبر 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2018

9.0003,44743612,883في 1 يناير

10,46010,460--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)1,046(1,046-محول لالحتياطي القانوني

9.0004,4939,85023,343في 31 ديسمبر 

2018 2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
10,460 10,185 ربح السنة

تسويات :
427 427 إطفاء

1,444 2,244 إستهالك
703 1,842 مصروفات التمويل
- 29 ربح القيمة العادلة على المشتقات

)2( )19( ربح من بيع معدات ومركبات

تغيرات في :
)16( 8 المخزون
)489( 45 ذمم تجارية مدينة
)160( )106( مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
)126( )681( ذمم تجارية دائنة وأخرى

135 71 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

12,376 14,045 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)180( )556( شراء معدات ومركبات

)9,399( )1,881( إيداعات صافي
2 19 مقبوضات من بيع معدات ومركبات

)9,577( )2,418( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)140( )922( مدفوعات اللتزام اإليجار
)703( )1,746( مدفوعات لمصروفات التمويل 

- )700( مدفوعات شراء أسهم خزينة
- 683 مقبوضات من بيع أسهم خزينة
- )9,831( أرباح أسهم مدفوعة

)843( )12,516( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,956 )889( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
2,042 3,998 النقد وما في حكمه في 1 يناير

3,998 3,109 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:
التاريخ الحدث

26 مارس 2020 تاريخ اجتماع الجمعية العامة 
)تاريخ موافقة المساهمين(

29 مارس 2020 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

30 مارس 2020  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

31 مارس 2020 يوم االستحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

14 ابريل 2020 يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   بآالف الدنانير البحرينية

 اي بي ام تيرمنال البحرين ش. م. ب.
توصية بإعالن األرباح

المنتهية 31  للسنة  بتوزيع األرباح  التوصية  فبراير2020،  الذي عقد في 25  اجتماعه  البحرين  ش. م. ب. في  تيرمنال  ام  إدارة شركة اي بي  قرر مجلس 
ديسمبر2019 على المساهمين المسجل أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ االستحقاق. تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة 

القادم، وفيما يلي التوزيع المقترح:
أ( أرباح نقدية: 113% من القيمة االسمية للسهم، أي ما يعادل 0.113 دب. للسهم الواحد ما مجموعه 10.161 مليون دب.  )تتضمن األرباح النقدية السنوية 

المقترح توزيعها نسبة صفر % والتي تم توزيعها على حملة االسهم سابقا كأرباح نصف/ربع سنوية(.
ب( أسهم منحة: ال يوجد

رئيس مجلس اإلدارة
ديفيد سكوف

2020/02/25

بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما في 31 مارس 2022                                 بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في 31 مارس 2022

PWC البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في 31 مارس 2022 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة المنعقد في 25 أبريل 2022 والمراجعة من قبل
بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022              بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022             بآالف الدنانير البحرينية 

31 مارس
2022

)ُمراجعة(

31 ديسمبر
2021
)ُمدققة(

الموجودات

25,09025,639موجودات غير ملموسة 
603670معدات ومركبات 

25,69326,309مجموع الموجودات غير المتداولة

438362المخزون
1,2831,550ذمم تجارية مدينة

789285مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
732788مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
28,03425,512أرصدة لدى قسم الخزينة بالمجموعة

1,4481,730النقد وما في حكمه
32,72430,227مجموع الموجودات المتداولة 

58,41756,536مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

9,0009,000رأس المال 
4,5004,500االحتياطي القانوني 

2,0207,984األرباح المدورة
15,52021,484مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

24,05524,330التزامات اإليجار والتزامات مالية أخرى
761738مكافآت تعويضات نهاية خدمة الموظفين

24,81625,068مجموع المطلوبات غير المتداولة

8,5738,035ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
8,371514مبالغ مستحقة الى أطراف ذات عالقة

1,1371,435التزامات اإليجار والتزامات مالية أخرى
18,0819,984مجموع المطلوبات المتداولة

42,89735,052مجموع المطلوبات
58,41756,536مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2022

)مراجعة(  
31 مارس 2021

)معاد بيانها - مراجعة(
9,6659,691اإليرادات

)3,101()3,408(مصاريف التشغيل المباشرة
)2,983()3,033(مصاريف تشغيلية أخرى

3,2243,607إجمالي الربح 

2019الدخل التشغيلي اآلخر 
9-أرباح من استبعاد معدات ومركبات

)1,024()921(مصاريف عمومية وإدارية
)8(-صافي خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

2,3232,603الربح التشغيلي

153147إيرادات التمويل
)465()456(مصروفات التمويل

)318()303(صافي تكاليف التمويل
2,0202,285ربح الفترة

--الدخل الشامل اآلخر

2,0202,285إجمالي الدخل الشامل للفترة 

ربحية السهم
2225ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالفلس(

المجموعاألرباح الُمدورةاالحتياطي القانونيرأس المال2022 )مراجعة(

9,0004,5007,98421,484في 1 يناير 2022

2,0202,020--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمين بصفتهم كمساهمين
)7,984()7,984(--توزيعات أرباح ُمعلنة لسنة 2021

9,0004,5002,02015,520في 31 مارس 2022 

المجموعاألرباح المدورةاالحتياطي القانونيرأس المال2021 )مراجعة(

9,0004,50013,66227,162في 1 يناير 2021
2,2852,285--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمين بصفتهم كمساهمين
)13,662()13,662(--توزيعات أرباح معلنة لسنة 2020

9.0004,5002,28515,785في 31 مارس 2021 

31 مارس 2021
)معاد بيانها - مراجعة(

31 مارس 2022
)ُمراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
2,285 2,020 ربح الفترة

تسويات لـ :
89 88 اإلستهالك 

585 549 اإلطفاء
465 456 مصروفات التمويل
)9( - ربح من بيع معدات ومركبات

8 - مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
2 9 مخصص انخفاض قيمة المخزون

)147( )153( إيرادات التمويل
28 28 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين - المصروف

تغيرات في :
)122( )85( المخزون
)330( 267 ذمم تجارية مدينة
)284( )447( مصروفات مدفوعة ُمقدماً وأرصدة مدينة أخرى 

209 102 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
)640( 538 ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

71 )127( مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

)49( )5( تعويضات نهاية الخدمة للموظفين - المدفوع
2,161 3,240 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)32( )21( شراء معدات ومركبات
)106( - شراء األصول غير الملموسة

10,072 426 المتحصل من أرصدة مستحقة من قسم الخزينة بالمجموعة
- )2,898( اإليداعات لدى قسم الخزينة بالمجموعة
9 - المتحصل من استبعاد معدات ومركبات

9,943 )2,493( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)448( )456( مدفوعات مصروفات التمويل  
)493( )573( مدفوعات التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلية ومدفوعات التزامات مالية أخرى
)941( )1,029( صافي النقد الُمستخدم في األنشطة التمويلية

11,163 )282( صافي )االنخفاض( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
1,184 1,730 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

12,347 1,448 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022                 بآالف الدنانير البحرينية

إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. 

المنامة - جهاز الخدمة المدنية

تنفيـــًذا لتوجيـــه ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء رئيـــس مجلـــس  مجلـــس 
الخدمـــة المدنيـــة صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، بمباشـــرة اتخاذ اإلجراءات 
الالزمـــة لترحيل فائـــض اإلجازات 
الســـنوية للموظفيـــن العامليـــن في 
الكـــوادر  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف 
المســـاندة  والجهـــات  الصحيـــة 
الخدمـــة  جهـــاز  قـــام  األخـــرى، 
المدنيـــة بنـــاًء علـــى تكليف ســـموه 
باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة بشـــأن 

المســـتحقين  الموظفيـــن  إجـــازات 
إجازاتهـــم  رصيـــد  تجـــاوز  الذيـــن 
الســـنوية 75 يوًمـــا فـــي نهايـــة 31 
جهـــاز  وأوضـــح   .2021 ديســـمبر 
تنظيـــم  أن  المدنيـــة  الخدمـــة 
خـــروج الموظفين المشـــمولين في 
إجازات ســـنوية الســـتنفاد الفائض 
المرحـــل خالل فتـــرة تبـــدأ اعتباًرا 
مـــن حصـــول الجهـــة علـــى اعتمـــاد 
جهاز الخدمـــة المدنية حتى موعد 
أقصـــاه 31 ديســـمبر 2023، وعلـــى 

نحو يراعي مقتضيات العمل.

ترحيل فائض إجازات الصفوف 
األمامية حتى 31 ديسمبر 2023

المنامة - بنا

اســـتقبلت األمين العـــام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
 مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بمكتبهـــا  خليفـــة  آل  دعيـــج  بـــن 
رئيس المجموعة العالمية للذكاء 
حاجـــي،  جاســـم  االصطناعـــي 
الـــذي أهدى لها نســـخة من كتابه 
“الـــذكاء االصطناعي.. مســـتقبل 

البشرية”. 

القطاعـــات  الكتـــاب  ويتنـــاول 
التـــي يمكنها االســـتفادة من هذا 
المجـــال، واآلثـــار اإليجابية التي 
المـــوارد  علـــى  تنعكـــس  ســـوف 
تأهيلهـــا  خـــالل  مـــن  البشـــرية 
مـــع  يتوافـــق  بشـــكل  وإعدادهـــا 
الســـوق  متطلبـــات واحتياجـــات 
مخرجـــات  تطويـــع  عبـــر  وذلـــك 
تلـــك  مـــع  لتتوافـــق  التعليـــم 

المتطلبات. 

تطويع مخرجات التعليم مع 
احتياجات سوق العمل
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وافقت إدارة “البالد” على إطالق مشروع درع 
للمســـؤولية االجتماعيـــة لالحتفاء بالشـــركات 
المتميـــزة في تعزيز قيم العطاء والمســـؤولية 
االجتماعية تحت اسم درع “البالد” للمسؤولية 
االجتماعيـــة، وذلـــك ترجمـــة ألبـــرز توصيـــات 
منتـــدى صحيفـــة “البـــالد” لمناقشـــة موضـــوع 
المســـؤولية االجتماعيـــة بمشـــاركة رفيعة من 
مســـؤولين حكومييـــن وبرلمانييـــن وقيـــادات 
بالشـــركات الكبـــرى إلـــى جانـــب مندوبيـــن عن 

مؤسسات المجتمع المدني.
ووجـــه رئيس مجلـــس إدارة “البالد” عبدالنبي 
الشـــعلة دعـــوات لعدد مـــن القيـــادات بالقطاع 
الخـــاص واألهلي لعضوية اللجنـــة العليا لدرع 
“البالد” للمسؤولية االجتماعية، وبحيث تؤلف 
اللجنة من شـــخصيات محايدة ومســـتقلة من 
داخل مملكـــة البحرين وخارجها التخاذ القرار 
المناســـب بشـــأن الجهـــة الفائـــزة بالـــدرع فـــي 

دورته األولى.
وتألفـــت اللجنـــة العليـــا مـــن: حســـن إبراهيـــم 
كمال، جمال فخرو، الشـــيخة هند بنت سلمان 
آل خليفـــة، صالـــح طرادة، رياض ســـاتر، خالد 
القعـــود، ســـامية حســـين، يوســـف العبيدلـــي، 

وسعود السبيعي.
وافتتح رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي 
الشـــعلة االجتمـــاع األول للجنـــة العليـــا، معربا 
عن شـــكره لألعضاء على تلبية دعوة صحيفة 

“البالد” للمشـــاركة فـــي عضوية اللجنـــة العليا، 
حيث تعتبر هذه المبادرة جزءا من المسؤولية 
االجتماعيـــة للصحيفـــة، وقـــد حرصـــت إدارة 
“البـــالد” علـــى مشـــاركة شـــخصيات متنوعـــة 
فـــي تشـــكيل اللجنـــة، الفتـــا إلى أن مشـــاركته 
باالجتمـــاع األول إلـــى جانب فريـــق من إدارة 

“البالد” لحين اختيار رئيس للجنة.
وقـــرر أعضـــاء اللجنة العليـــا وباإلجماع تزكية 
حســـن إبراهيـــم كمـــال لرئاســـة اللجنـــة العليا. 
وشـــكر رئيـــس اللجنـــة األعضـــاء علـــى ثقتهم 
الكبيـــرة، متمنيـــا أن يؤدي المهـــام المنوطة به 

على أكمل وجه. 
كما ثمن إلدارة “البالد” ثقتها الكبيرة باختياره 
لعضويـــة اللجنة العليـــا. وتقـــرر تكليف رئيس 
المـــوارد البشـــرية والخدمـــات بـــإدارة “البـــالد” 
الزميلـــة منى المطلـــق بمهام أمانة ســـر اللجنة 

العليا.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس اللجنـــة العليـــا 
حســـن إبراهيـــم إن اللجنـــة ناقشـــت مشـــروع 
الالئحـــة الداخليـــة لـــدرع “البـــالد” للمســـؤولية 
االجتماعيـــة، وأقرت الالئحة بعد إجراء بعض 

التعديالت المناسبة على مواد الالئحة.
وبيـــن أن اللجنة أقرت أن يكون درع “البالد” 
للمســـؤولية االجتماعيـــة مـــن فئـــة واحـــدة، 
ويمنـــح ألفضـــل جهة بالقطـــاع الخاص تعزز 
وفـــق  االجتماعيـــة  المســـؤولية  قيـــم  مـــن 

المعاييـــر التـــي تقرهـــا اللجنة العليـــا، واتفق 
لنيـــل  الترشـــح  طريقـــة  علـــى  المجتمعـــون 
الـــدرع، وذلـــك من خـــالل طريقيـــن: الطريق 
األول استعراض اللجنة لقائمة من الشركات 
المترشـــحة والتي لم تتقدم بطلب للترشـــح، 
والطريق الثاني تقديم الشركات ترشيحاتها 

للجنة العليا. 
وبين رئيس اللجنة العليا أن اللجنة اعتمدت 
معايير استحقاق درع “البالد” وهي كاآلتي:

قيـــاس أثـــر مشـــروعات التنميـــة المســـتدامة 
التـــي تنفذهـــا الشـــركة وتنعكـــس علـــى البيئة 

واالقتصاد والمجتمع.

 مدى تخصيص الشركة لنسبة معينة في  «
ميزانيتها لمشروعات المسؤولية االجتماعية 

والتنمية المستدامة. 

 أهمية وجود خطة استراتيجية لدى الشركة  «
للمسؤولية االجتماعية ومشروعات التنمية 

المستدامة.

 مساهمات الشركة ومبادرتها لدعم احتياجات  «
موظفيها المعيشية والمهنية وغيرها 

)التدريب، اإلسكان، القروض، الترقيات...(.

وذكـــر رئيـــس اللجنة العليا أنه جرى التنســـيق 
مـــع األعضـــاء علـــى الدعـــوة لالجتمـــاع الثاني 
للجنـــة لمناقشـــة الترتيبـــات المناســـبة إلطالق 

مشروع الدرع بالمرحلة المقبلة.

تزكية حسن كمال رئيًسا للجنة العليا لدرع “^” للمسؤولية االجتماعية
تضم في عضويتها شخصيات من داخل البحرين وخارجها

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مقـــر الهيئة 
صباح أمس اإلثنين وزير اإلســـكان 
باســـم الحمـــر، وخـــالل اللقـــاء تـــم 
بحث ســـبل العمل المشـــترك ما بين 
الجهتيـــن مـــن أجـــل تعزيـــز البنيـــة 
التحتيـــة الثقافيـــة وحفـــظ المـــدن 

التاريخية في البحرين.
وأشـــادت الشـــيخة مي بنت محمد 
التنســـيق  بمســـتوى  خليفـــة  آل 
والتعـــاون مـــا بيـــن هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار ووزارة اإلســـكان، 

معربة عن شكرها للحمر على دعمه 
الدائم لمشاريع الثقافة التي تسعى 
إلى استعادة مدن البحرين القديمة 
والحضاريـــة  العمرانيـــة  وقيمتهـــا 
والثقافيـــة. مـــن جانبـــه، ثّمـــن وزير 
اإلســـكان مـــا تقـــوم هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار من جهـــود لحفظ 
وصـــون التراث الثقافـــي البحريني 
واالرتقاء بمكانة المدن التاريخية، 
بيـــن  مـــا  التعـــاون  أهميـــة  مؤكـــًدا 
الجهتين لحفظ وصون مكتســـبات 
البحريـــن والترويج لمكانتها كمركز 

حضاري إقليمي وعالمي.

احتفلـــت أنديـــة الروتـــاري بمملكـــة 
البحريـــن بليلـــة القرقاعـــون لصالح 
االحتياجـــات  ذوي  األطفـــال 
الخاصـــة، وقد شـــارك فيهـــا كل من 
نادي روتاري سيف البحرين، ونادي 
روتـــاري الســـلمانية ونـــادي روتاري 

العدلية ونادي روتراكت البحرين.
أقيـــم  الـــذي  االحتفـــال  وحضـــر 
فـــي مجمـــع النخيـــل بمنطقـــة ســـار 

حضور لفيف مـــن أهالي األطفال و 
األطفال المشاركين وعموم األهالي 
بالمنطقة و كذلك رؤســـاء و أعضاء 

األندية المشاركة.
ووزعـــت  المســـابقات  وأقيمـــت 
الحلـــوى و كذلـــك اســـتمتع االطفال 
بمشـــاركة الفرق الغنائية المشـــاركة 
واللعـــب  الفريســـة  وبمشـــاهدة 

باأللوان.

مشاريع الستعادة مدن البحرين القديمة

الحلوى والفريسة ترسمان البهجة على وجوه األطفال

البحرين تعّرضت إلساءات منظمة لكن سمعتها بقيت شامخة

إنابة قضائية لمالحقة تجار مخدرات خارج البالد

المـزادات اإللكترونيـة تشهـد ركـوًدا قاتـاًل

تصريحات وزير الداخلية مع وفد اإلنجيليين اتسمت بالتفوق... المرزوق:

إثر محاولته تهريب 39 كبسولة يشتبه باحتوائها على مواد مخدرة

مرجًحا األسباب إلى عمل بعض التجار على تصحيح األسعار

عيســـى  عـــادل  الكاتـــب  يلتقـــط 
المـــرزوق طرًفا رئيًســـا في حديثه 
كنمـــوذج  البحريـــن  مملكـــة  عـــن 
ســـالم وتعايـــش وفـــق مـــا تطـــرق 
إليـــه وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
الوفـــد األميركـــي  مـــع  لقائـــه  فـــي 
مؤخـــًرا، ولعل الوزيـــر أدرك أهمية 
إعطـــاء صـــورة موجـــزة وعميقـــة 
حـــول ثقافـــة المجتمـــع البحريني 
األصيلة فـــي التعامل مع الثقافات 
والديانـــات والشـــعوب منـــذ األزل 
ومنهـــا ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة 
بـــكل حريـــة، ناهيـــك عمـــا احتواه 
دستور مملكة البحرين وتوجهاتها 

وقراراتهـــا وتشـــريعاتها المتجددة 
اإلنســـان  بحقـــوق  المتعلقـــة 
وصيانتهـــا وحمايتهـــا، فضـــاًل عـــن 
طبيعـــة المجتمـــع البحرينـــي التي 
تعتبـــر بيئـــة طيبة للعيـــش الكريم 

لكل أصناف البشر دون تمييز.
الوزيـــر  اســـتقبال  علـــى  وتعليًقـــا 
للوفـــد الـــذي ضـــم مجموعـــة مـــن 
مؤســـس  برئاســـة  اإلنجيلييـــن، 
مؤسســـة الشـــرق األدنـــى لإلعـــالم 
والخبيـــر في مجال االستشـــارات 
اإلعالمية والسياســـية جويل سي 
روزنبـــرغ، بحضـــور رئيـــس األمـــن 
الداخليـــة  وزارة  ووكيـــل  العـــام 
ومدير عـــام اإلدارة العامة لإلعالم 
والثقافـــة األمنية، طـــرح  المرزوق 

أن  إلـــى  باإلشـــارة  نظـــره  وجهـــة 
“ما تتمتـــع به مملكـــة البحرين من 
انفتـــاح ثقافـــي وحضـــاري راســـخ 
منـــذ القـــدم، ليـــس باألمـــر الجديد 
على مســـتوى العالم وال سيما على 

مســـتوى عالقات مملكـــة البحرين 
مـــع الـــدول الصديقـــة فـــي أوروبا 
وأميـــركا علـــى وجـــه الخصـــوص، 
للوفـــد  الوزيـــر  اســـتقبال  ولكـــن 
ونحـــن في شـــهر رمضـــان المبارك، 
وهنـــا  خصوصيـــة،  اللقـــاء  فلهـــذا 
جـــاءت أهمية إعـــادة التأكيد على 
مميـــزات البحريـــن فـــي انفتاحهـــا 
على الديانات األخرى وهذه نقطة 
تفوق من جانب الوزير دون شـــك، 
وموضـــع تفوقهـــا هـــو أن البحرين 
تعرضت على مدى سنوات للكثير 
التـــي  والحمـــالت  الهجـــوم  مـــن 
اســـتهدفت اســـتقرارها وحمـــالت 
بقيـــت  لكنهـــا  منظمـــة،  إســـاءة 

بسمعتها العالمية المشهود لها”.

صـــرح رئيس نيابـــة محافظة المحرق 
بـــأن النيابـــة العامـــة تلقـــت بالًغـــا من 
بتمكـــن  المخـــدرات  مكافحـــة  إدارة 
البحريـــن  بمطـــار  الجمـــارك  ضبـــاط 
الدولي من ضبط متهم من الجنســـية 
اآلســـيوية، إثـــر محاولتـــه تهريب 39 
كبســـولة يشـــتبه باحتوائها على مواد 
جرامـــا؛   292.8 وزنهـــا  بلـــغ  مخـــدرة، 

للحيلولـــة دون  أحشـــائه  فـــي  وذلـــك 
كشـــفها بقصد ترويجها واالتجار فيها 

بالبالد.
وقد باشـــرت النيابة العامـــة التحقيق 
البـــالغ  تلقيهـــا  فـــور  الواقعـــة  فـــي 
واســـتجوبت المتهم الـــذي اعترف بما 
نســـب إليه مـــن اتهام، حيـــث قرر بأنه 
قـــام ببلـــع الكبســـوالت علـــى فتـــرات 
لجلبهـــا إلـــى البـــالد بمقابـــل التحصـــل 

علـــى مبلـــغ مالـــي بعـــد إدخالهـــا إلـــى 
مملكـــة البحريـــن، وقـــد أمـــرت النيابة 
ـــا علـــى ذمة  العامـــة بحبســـه احتياطيًّ
التحقيـــق، وطلبت تحريات الشـــرطة 
وندبـــت الخبـــراء المختصين لفحص 

المضبوطات.
أن  إلـــى  النيابـــة  رئيـــس  وأشـــار 
التحقيقـــات الزالت مســـتمرة لتحديد 
نطاق المسؤولية الجنائية وأن النيابة 

العامـــة في هذا اإلطـــار بصدد توجيه 
إلـــى  طلـــب إنابـــة قضائيـــة للتوصـــل 
المتهميـــن الموجوديـــن فـــي الخـــارج؛ 
وذلـــك التخـــاذ اإلجـــراءات الجنائيـــة 

ضدهم.
والزالت التحقيقات مســـتمرة لســـماع 
شـــهود الواقعة تمهيًدا لتقديم المتهم 
ومـــن يثبـــت اشـــتراكه فـــي الجريمـــة 

للمحاكمة الجنائية.

قال مجدي عبدالمحســـن، وهـــو صاحب محل مجوهرات 
المـــزادات اإللكترونيـــة تشـــهد ركـــودا علـــى  مجـــدي، إن 
مســـتوى الخليج ككل، وليس فقـــط في البحرين، مرجًحا 
األسباب إلى عمل بعض التجار على تصحيح األسعار، مع 
انزيـــاح الجائحة، والقيود التـــي فرضتها على المجتمعات 

المحلية.
وأشـــار مجدي فـــي تصريحه لــــ “البالد” إلـــى أن كثيرا من 
المشـــترين حـــذرون مـــن صـــرف األمـــوال “الـــكاش” مـــع 
الظروف االقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، مبيًنا 
أن عمليـــات البيـــع الحاليـــة ال تتجـــاوز األربع ســـاعات في 

المـــزاد الواحـــد، بعد أن كانت تتجاوز العشـــرين في بعض 
الحاالت مسبًقا.

ولفـــت إلـــى أن معظـــم المـــزادات تعانـــي الركـــود الشـــديد 
والقاتـــل، مـــع شـــح عمليـــات البيـــع، وعـــدم وصول الســـلع 
المعروضـــة خصوًصـــا الثمينة، كالســـاعات، لســـعر التكلفة 
علـــى األقـــل. وذكر مجـــدي أن عدد المـــزادات اإللكترونية 
كانـــت تتخطـــى بفتـــرة الكورونـــا 20 مـــزادا شـــهرًيا، مـــع 
استمرار الحكومة بتقديم خيارات وقف األقساط البنكية 
للمســـتهلكين، أمـــا اآلن فـــال تتجـــاوز 4 شـــهرًيا، مع تحفظ 
الزبائن على الصرف النقدي في الكماليات، وهو حال قائم 

أيًضا بدبي والكويت وغيرها.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

مجدي عبدالمحسن

عادل عيسى المرزوق

محرر الشؤون المحلية

حسن إبراهيم كمال

خالد القعود

رياض ساتر

الشيخة هند بنت سلمان

سامية حسين

يوسف العبيدلي

جمال فخرو

سعود السبيعي

صالح طرادة

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

لمملكـــة  العـــام  القنصـــل  شـــارك 
البحرين في جدة موسى النعيمي، 
في فعاليات مهرجان ليالي رمضان 
نظمتهـــا  والتـــي  مزدلفـــة،  بمشـــعر 
شـــركة “كدانـــة” للتنميـــة والتطوير، 
المطور الرئيس للمشـــاعر المقدسة، 
بالتعاون مع وزارة خارجية المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
وقـــام القنصـــل العـــام برفقـــة أكثـــر 
مـــن 26 قنصـــاًل من الـــدول العربية 
بجولـــة  الشـــقيقة  واإلســـالمية 
ســـياحية تم خاللها تنـــاول اإلفطار 
في منطقة المستراح، والتجول في 
معرض الســـيرة النبويـــة، واالطالع 
التاريخيـــة  األعمـــال  ركـــن  علـــى 
المقدســـة،  بالمشـــاعر  المتعلقـــة 
والمواقـــع األثريـــة بمكـــة المكرمـــة، 

والحارة المكية بدكاكينها القديمة، 
وشارع المأكوالت الشعبية، وأشهر 
الِحرف واأللعاب الشـــعبية، ومركاز 

العمدة.
وأعـــرب القنصـــل العـــام عن شـــكره 
الملكيـــة  الهيئـــة  إلـــى  وتقديـــره 
لمدينـــة مكـــة المكرمـــة والمشـــاعر 
المقدســـة ممثلـــة في شـــركة كدانة 
علـــى جهودها بالتنســـيق مع وزارة 
الخارجيـــة الســـعودية فـــي تنظيـــم 
تســـهم  التـــي  الفعاليـــات،  هـــذه 
والترابـــط  التواصـــل  توطيـــد  فـــي 
األخوي بين ممثلـــي الدول العربية 
علـــى  واطالعهـــم  واإلســـالمية، 
أبـــرز المعالـــم الســـياحية والثقافية 
والحضارية التي تتميز بها المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

البحرين تشارك في “ليالي رمضان مزدلفة”

إبراهيم النهام



نصـــح استشـــاري طـــب العائلـــة 
اختصائي أمراض الســـكر جعفر 
عبـــاس الفئة الثانيـــة من مرضى 
طبيبهـــم  بمتابعـــة  الســـكري 
لتعديـــل  برمضـــان  البـــدء  قبـــل 

الجرعات.
مداخلـــة  فـــي  عبـــاس  وأضـــاف 
طبية له بتلفزيون البحرين “غالبًا 
أن الصيـــام لهـــذه الفئـــات يكون 
إيجابيًا، وبالنسبة للمرضى الذي 
ينصـــح لهم بعدم إكمـــال الصيام 
لما له من تبعات قد تكون مضرة 
بصحتهم، ومنهـــم مرضى النوع 
األول والذيـــن يأخذون جرعات 

متعددة من األنسولين”.
الذيـــن  المرضـــى  “وأيضـــًا  وزاد 
يعانون من ارتفاعات وهبوطات 

خصوصـــًا  كيتونـــي،  وتحامـــض 
قبـــل شـــهر رمضـــان، والحوامـــل 
باألنســـولين،  يعالجـــن  الالتـــي 
يتعالجـــون  الذيـــن  والمرضـــى 
من قصـــور في الكلى، ومشـــاكل 

بالقلب”.
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“الصحــــــة”: البحريـــــــن خاليـــــــة مـــن المالريـــــا
العالـــم  دول  الصحـــة  وزارة  ُتشـــارك 
لمكافحـــة  العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال 
المالريا، والذي ُيصادف تاريخ 25 أبريل 
مـــن كل عام؛ وذلك دعًمـــا لجهود منظمة 
الصحـــة العالميـــة الراميـــة إلى تحســـين 
فـــرص حصول األشـــخاص على وســـائل 
الوقاية من األمراض المهددة للحياة، إذ 
يهـــدف االحتفال بهذا اليوم إلى التوعية 
بأهمية الوقاية كاســـتراتيجية أساســـية 

للحد من انتشار مرض المالريا.
والمالريا مرض معٍد، يتسبب في حدوثه 
البالزموديـــوم  يســـمى  طفيلـــي  كائـــن 
يتســـلل داخل كريات الـــدم الحمراء في 

جسم اإلنسان فيدمرها. 
وتنتقـــل المالريـــا بين البشـــر مـــن خالل 
األنوفيليـــس  بعوضـــة  أجنـــاس  لدغـــات 

الحاملة لها، التي ُتسمى )نواقل المالريا(. 
وتبـــدأ أعراض المرض في الظهور خالل 
فتـــرة تراوح بيـــن 10 - 15 يوًمـــا، وهي: 
ارتفـــاع درجـــة حرارة الجســـم ورعشـــة، 
وتعرق شـــديد، وصداع، وغثيان وقيء، 

وإسهال.
ويعتبـــر المالريـــا مـــن األمـــراض الفتاكة 
التـــي لها عبء كبيـــر على العالـــم أجمع، 
وقد كان لهذا المرض عبئه على البحرين 
حيـــث كان مـــرض المالريـــا متوطًنـــا في 
البحريـــن فـــي الثالثينـــات بواقـــع 20 % 
من ســـكان البحريـــن مصابيـــن بالمالريا. 
لذا ســـعت حكومة البحرين سعًيا حثيثا 
لمكافحة هذا المرض وأنشـــأت الحكومة 
دائـــرة مكافحة المالريا فـــي العام 1939 
لتبـــدأ برامـــج مكافحـــة المالريـــا بشـــكل 

الجبـــارة  الجهـــود  وبفضـــل  تنظيمـــي، 
والمكافحـــة المســـتمرة كانت آخـــر حالة 
 .1979 بالعـــام  للمالريـــا  انتقـــال محلـــي 
علـــى  القضـــاء  البحريـــن  واســـتطاعت 
المالريا وإعالنها رســـمًيا من ِقبل منظمة 
الصحـــة العالمية في العـــام 1981 خالية 

من المالريا.
ضمـــن  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  وتعتبـــر 
أوائل دول إقليم شـــرق المتوســـط التي 
اســـتطاعت القضاء علـــى المالريا، ومنذ 
ذلـــك الحيـــن واســـتناًدا علـــى توصيـــات 
منظمـــة الصحة العالمية, ســـعت المملكة 
وبدعـــم وإشـــراف مباشـــر مـــن متخـــذي 
القـــرار بـــوزارة الصحـــة للمحافظـــة على 
البحريـــن خاليـــة مـــن االنتقـــال المحلـــي 

للمالريا.

وتفخر وزارة الصحة في مملكة البحرين 
بإنجازها المتمثل في 43 ســـنة متواصلة 
وهـــذا  للمالريـــا  محلـــي  انتقـــال  دون 
بفضـــل جهود جميـــع العاملين في وزارة 
الصحة للحفاظ على البحرين خالية من 
المالريـــا، حيث تشـــمل إنجـــازات مملكة 
البحريـــن فـــي هـــذا المجال أنـــه ال توجد 
حـــاالت محليـــة وجميـــع الحـــاالت التـــي 
يتـــم رصدهـــا قادمـــة مـــن الخـــارج وتتم 
متابعة الحاالت من إدارة الصحة العامة 
للحـــاالت الوافـــدة والتأكـــد مـــن أخذهم 
للعالج المضاد للمالريا وأن الحالة وافدة 
وليســـت من انتقـــال محلي. كما أن هناك 
تقصًيا لنواقل المرض عبر برامج دورية 
الناقـــل  البعـــوض  لمكافحـــة  ومســـتمرة 
لمكافحـــة  مختصـــة  وبرامـــج  للمالريـــا 

البعـــوض  ومكافحـــة  البعـــوض  يرقـــات 
المكافحـــة  برامـــج  وتتكامـــل  البالـــغ، 
بالتنســـيق والتعاون مع عدد من الجهات 

للتخلص من بؤر تكاثر البعوض. 
كمـــا يتـــم التركيز علـــى جوانـــب الوقاية 
مـــن المـــرض، وذلـــك عـــن طريـــق توعية 
لســـع  مـــن  الحمايـــة  بطـــرق  المســـافرين 
البعـــوض، وكذلـــك بأهمية أخـــذ األدوية 
التـــي  للبلـــدان  للمســـافرين  الوقائيـــة 
يتوطـــن فيهـــا المرض، فضـــالً عن وجود 
نظـــام ترصـــد للحـــاالت المشـــتبه بهـــا، إذ 
إن المالريـــا مـــن األمـــراض التـــي يجـــب 
الصحـــة  قانـــون  حســـب  عنهـــا  التبليـــغ 
العامة، كما وتوجد شبكة من المختبرات 
والمستشـــفيات  الصحيـــة  المراكـــز  فـــي 
القـــدرة  لديهـــا  والخاصـــة  الحكوميـــة 

إدارة  وتقـــوم  للمالريـــا،  التشـــخيصية 
الصحـــة العامـــة بمتابعة الحـــاالت المبّلغ 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ  عنهـــا 
لمنع انتشـــار المرض، هـــذا باإلضافة إلى 
توافـــر األطباء المتخصصين والخدمات 
العالجيـــة المجانيـــة للمصابيـــن بالمالريا 

في مملكة البحرين.
مملكـــة  فـــي  الصحـــة  وزارة  وتحـــرص 
مـــن  العديـــد  تنظيـــم  علـــى  البحريـــن 
التثقيفيـــة  واألنشـــطة  الفعاليـــات 
والتوعوية بالتزامن مع االحتفال باليوم 
العالمـــي لمكافحـــة المالريـــا، وذلـــك مـــن 
خـــالل إقامـــة المحاضـــرات والفعاليـــات 
التوعوية التي تهدف بدورها إلى توعية 
الجمهور بمـــرض المالريا وبيان أعراضه 

وطرق الوقاية والعالج.

المنامة -وزارة الصحة

فـــي ردهـــا  قالـــت وزارة اإلســـكان 
علـــى ســـؤال برلمانـــي مقـــدم مـــن 
النائب خالد بو عنق بشـــأن القضايا 
المتعلقة بوزارة اإلســـكان وأنواعها 
واآلليـــة  ومبرراتهـــا  وأســـبابها 
القانونيـــة المتبعة بهذا الخصوص، 
اإلســـكانية  القضايـــا  مجمـــوع  إن 
خـــالل األعـــوام الخمـــس الماضيـــة 

بلغت )55( قضية.
وبينـــت الـــوزارة أن عـــدد القضايـــا 

خالل العام 2018 بلغ ســـبع قضايا، 
فيمـــا بلـــغ فـــي العـــام 2019 اثنتين 
وعشرين قضية، وبالعام 2020 بلغ 
ثمانيـــة عشـــرة قضية، وفـــي العام 
2021 ثمان قضايا، مشـــيرة إلى أن 
نســـبة القضايـــا المحكومـــة لصالح 
الخمـــس  الســـنوات  فـــي  الـــوزارة 
األخيـــرة بلغـــت مـــا نســـبته 89 % 
بواقـــع 49 قضيـــة مـــن مجموع 55 

قضية. 

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن مجموع 
القضايا المرفوعة من قبل الوزارة، 
بلـــغ 31 قضية من مجموع القضايا 
الكلي في األعوام الخمسة األخيرة، 
حيث حكم لصالـــح الوزارة في 27 

قضية منها.
القضايـــا  بمجمـــوع  يتعلـــق  وفيمـــا 
المرفوعـــة مـــن المواطنيـــن، بينـــت 
الـــوزارة بأنهـــا بلغـــت 24 قضية من 
مجموع القضايا الكلية في األعوام 

حكـــم  حيـــث  األخيـــرة،  الخمـــس 
لصالح الوزارة في 22 قضية منها.

موضوعـــات  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
وعدد القضايا في األعوام الخمس 
األخيـــرة، تنوعت ما بين 31 دعوى 
اشـــتراطات  مخالفـــة  قـــرار  إلغـــاء 
القرار الوزاري، و4 دعاوى تعدٍّ على 
أمالك الدولـــة، و6 دعاوى مطالبات 
ماليـــة، و14 دعـــوى أخـــرى لم تكن 

الوزارة طرفا أساسيا فيها.

55 قضية ُنظرت بالمحاكم بغضون 5 سنوات األخيرة
89 % حسمت لصالح الوزارة... “اإلسكان”:

وزير االسكان

“الفضاء” تشارك في دورة الذكاء االصطناعي وسيادة القانون
بمشاركة 20 متحدًثا من جميع أنحاء العالم

شـــاركت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء 
ممثلة بكبير قانونيها الشـــيخة حصة بنت 
علـــي آل خليفـــة فـــي أول دورة تدريبيـــة 
عالمية حول الذكاء االصطناعي وســـيادة 
القانـــون، وذلـــك تلبيـــة لدعوة مـــن منظمة 
اليونســـكو التي تشـــترك فـــي تنظيم هذه 
الوطنيـــة  القضائيـــة  الكليـــة  مـــع  الـــدورة 
وبدعـــم  األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 
من المعهد األميركي لمهندســـين الكهرباء 
الـــدورة  امتـــدت  وقـــد  واإللكترونيـــات، 
لمـــا يزيد على 4 أســـابيع وقد شـــارك فيها 
أكثر من 4000 من المستشـــارين والقضاة 

والمحامين من مختلف دول العالم.
وحـــول هـــذه المشـــاركة المتميـــزة قالـــت 
الشيخة حصة آل خليفة “إن التدفق الحر 
للمعلومـــات والمعرفـــة هـــو أحـــد المفاتيح 

لبنـــاء مجتمعـــات المعرفة الشـــاملة، وهذا 
المشـــاركة تأتـــي في إطار مبـــادرة القضاة 
لليونســـكو، وأنـــا فخـــورة بمشـــاركتي في 
هـــذه الـــدورة والتـــي تتعلـــق بأحـــد أبـــرز 
مكونات علوم المستقبل والقانون. فنحن 
فـــي الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء ننفذ 
الكثير من الدراسات واألبحاث والمشاريع 
اعتمـــادا على تقنيات الـــذكاء االصطناعي 
وعليه كان لزاما أن نولي الجانب القانوني 
االهتمـــام الكافي لمواكبة متغيرات العصر 
والتي تتصف بالســـرعة والتنـــوع والتغير 
المطـــرد. وهـــذه الـــدورة جزء مـــن مبادرة 
القضـــاة العالمية لليونســـكو، والتي دربت 
حتى اآلن أكثر من 23000 من المشتغلين 
بالجوانـــب القضائية والقانونية فيما يزيد 
على 150 دولـــة في مختلف القضايا ومن 

أبرزها الذكاء االصطناعي”.
وأضافت الشيخة حصة آل خليفة “تناولت 
الدورة قضيتين رئيسيتين، أوالهما: كيف 
يمكن لألجهزة القضائية استخدام الذكاء 
االصطناعـــي فـــي عملهـــا اإلداري لتعزيـــز 

الوصـــول إلى العدالة وتحســـين العمليات 
اإلداريـــة، وثانيهما: كيف يمكن للســـلطات 
القضائيـــة معالجة قضايا التحيز والتمييز 
االصطناعـــي،  الـــذكاء  اســـتخدام  فـــي 
والتحديـــات القانونية التي يطرحها وهذا 
كان الجانب األكثر أهمية لنا كمستخدمين 

لهذه التكنولوجيا”.
يذكـــر أن هذه الدورة شـــارك في تنفيذها 
العالـــم،  أنحـــاء  مـــن جميـــع  20 متحدًثـــا 
بمـــا فـــي ذلك قضـــاة مـــن المحاكـــم العليا 
وخبـــراء  اإلنســـان  حقـــوق  ومحاكـــم 
التكنولوجيـــا  فـــي  وخبـــراء  قانونييـــن 
والذيـــن اســـتعرضوا أمثلـــة علـــى حـــاالت 
االستخدام وأفضل الممارسات من جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك الهند والبرازيل 

والسنغال وكينيا.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

الشيخة حصة آل خليفة

حصد المستشفى العسكري شهادة االعتماد من الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية ومنح الدرجة الماسية؛ تأكيدًا على التزامه 
بتوفير أقصى درجات الجودة والسالمة في الرعاية الصحية وضمانة 

لتطبيق االشتراطات وضوابط ومعايير الجودة الطبية المحلية.

التي  الثانية  المرة  هي  هذه  وتعد 
ــدرجــة  ــال فــيــهــا الــمــســتــشــفــى ال ــن ي
نالها  وأن  ســبــق  حــيــث  الــمــاســيــة، 
كــأول مستشفى   2018 الــعــام  فــي 
حكومي يحصل عليها من االعتماد 

الوطني بنسبة 98 %.
ويتماشى هذا االنجاز مع الخطط 
ــمــوضــوعــة من  االســتــراتــيــجــيــة ال
بــالــخــدمــات  الــعــلــيــا  اإلدارة  قــبــل 

ــلــواء  الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة بــرئــاســة ال
علي  بــن  خالد  الشيخ  بروفيسور 
الطبية  الخدمات  قائد  خليفة،  آل 
الــمــلــكــيــة، وتــكــاتــف جــهــود جميع 
الفريق  ــروح  بـ بالعمل  منتسبيها 
الواحد، والذي ساهم في حصول 
الكثير  على  العسكري  المستشفى 
ــادات  ــ ــم ــ ــت ــادات واالعــ ــ ــه ــشــ ــ ــن ال مــ

الدولية.

منح “العسكري” االعتماد الماسي للمرة الثانية

خالد بوعنق

إبراهيم النهام

الصيام إيجابي لمرضى السكر

تأهيل الكوادر الطبية يرتقي بالخدمات الصحية
الوقوف على آخر تطورات ابتعاث األطباء... األنصاري:

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
أّن  األنصـــاري،  أحمـــد  الحكوميـــة 
المستشـــفيات الحكوميـــة حريصـــة علـــى 
البـــالد  لعاهـــل  الثاقبـــة  الرؤيـــة  تحقيـــق 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي تعزيـــز وتمكيـــن الكوادر 
علـــى  األول  الخيـــار  البحرينيـــة وجعلهـــا 
جميع األصعدة وبما يتســـق مع توجيهات 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، مثمنا الدعـــم الكبير الـــذي يتلقاه 
الكريمـــة  القيـــادة  مـــن  الصحـــي  القطـــاع 
والتحفيز الدائم الـــذي تحظى به الكوادر 
الطبيـــة والتقديـــر لجهـــود العامليـــن فـــي 
القطـــاع الصحي ما ُيســـهم في خلق دافع 
لتقديـــم  الطبيـــة  للكـــوادر  لـــكل منتســـب 
وخبـــرات  جهـــد  مـــن  لديـــه  مـــا  أفضـــل 
وإمكانـــات مـــن شـــأنها تحقيـــق الرفاهية 
فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحيـــة 

مملكة البحرين.

التحفيـــزي  اللقـــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
العامـــة  العالقـــات  قســـم  نظمـــه  الـــذي 
األطبـــاء  مـــع  الحكوميـــة  بالمستشـــفيات 
المبتعثيـــن الســـتكمال زماالتهم المتقدمة 
فـــي الخـــارج والبالـــغ عددهـــم 48 طبيبـــا، 
إذ بيـــن األنصـــاري أن ذلـــك يأتـــي ضمـــن 

فـــي  التنفيذيـــة  اإلدارة  اســـتراتيجية 
متابعـــة ودعـــم الكـــوادر الطبيـــة بمختلف 
المجاالت داخل وخـــارج مملكة البحرين، 
لمـــا لذلـــك من أهميـــة في تطويـــر الكوادر 
الوطنية وتأهيلها لتقدم أفضل الخدمات 
واإلمكانـــات وتســـهم فـــي تطـــور وتعزيز 

الخدمات الصحية في المملكة.
وتـــم خالل اللقـــاء مناقشـــة ومتابعة آخر 
التطـــورات فيمـــا يخص ابتعـــاث األطباء 
الحكوميـــة  بالمستشـــفيات  العامليـــن 
خـــارج مملكـــة البحريـــن لعدد مـــن الدول 
منهـــا: ألمانيـــا، وهونـــج كونـــج، وإيرلنـــدا، 
والمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، والمملكـــة 
العربية السعودية، وماليزيا، وسنغافورة، 
والجمهوريـــة التركية، والمملكة المتحدة، 
وإســـبانيا،  وسويســـرا،  وأســـتراليا، 
والواليات المتحـــدة األميركية، ووجهات 
لتنويـــع  للمســـتقبل  ســـُتضاف  أخـــرى 
إمكانـــات وخبـــرات األطبـــاء العاملين في 
المستشفيات الحكومية وتعزيز قدراتهم.
ونوه األنصاري خالل اللقاء بضرورة مثل 
هـــذه اللقـــاءات، مـــا يعـــزز مبـــدأ التواصل 
بيـــن اإلدارة والعاملين في المستشـــفيات 
الحكوميـــة وخلـــق روح الفريـــق وتعزيـــز 
أواصـــر العالقـــات بيـــن أفـــراد المنظومـــة 

الصحية.

المنامة - المستشفيات الحكومية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

برامج ومشاريع رائدة ورؤية حكيمة في حماية الشباب
لقد أصبحت وســـائل التواصـــل االجتماعي العامـــل المحرك والخالق 
والمســـتغل للكثيـــر من الشـــباب، في وصولهـــم إلى مســـتوى الضياع 
ودخولهم كهوف التطرف والتعصب، وقتل الروح البريئة فيهم، لهذا 
أصبحت مهمة حماية الشـــباب من أهم أولويات الدول والحكومات، 
وقـــد اســـتطاعت مملكـــة البحريـــن بكفاءة عاليـــة ودرجـــة كبيرة من 
الدقـــة حمايـــة أبنائها من الشـــباب عبر الكثير من البرامج والمشـــاريع 

الرائدة والرؤية الحكيمة للقيادة.
“معالي الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية، أشـــار في 
لقائه يوم أمس األول مع وفد أميركي يضم مجموعة من اإلنجيليين، 
برئاســـة الســـيد جويل سي روزنبرغ مؤســـس مؤسسة الشرق األدنى 
لإلعالم والخبير في مجال االستشـــارات اإلعالمية والسياســـية، إلى 
 D.A.R.E توقيع وزارة الداخلية مذكرة تفاهم عام 2011 مع مؤسسة
األميركية، تم بموجبها إطالق برنامج مكافحة العنف واإلدمان “معا” 
كبرنامج تثقيفي وتوعوي، يشمل معظم مدارس البحرين الحكومية 
والخاصة، وتنفذه شرطة خدمة المجتمع، بعد تدريب عناصرها وفق 

المعاييـــر الدوليـــة المعتمدة، حيث نجح البرنامـــج في الحد مما يزيد 
عن 54 % من الســـلوكيات الســـلبية والخاطئة لدى أطفال المدارس، 
كمـــا تم التوســـع فـــي البرنامج ليشـــمل مناهج في مكافحـــة التطرف 

والتشدد وكذلك تعزيز التسامح والتعايش السلمي”.
إن برنامج “معا” حقق إنجازات الفتة وضرب أروع األمثلة في نشـــر 
مفهـــوم المواطنـــة ونبذ العنف وتعزيز روح الوحـــدة الوطنية، وتقوم 
به كفاءات بحرينية متسلحة بالعلم والمعرفة، وال يسعنا ذكر األرقام 
التـــي تعطي صـــورة عن مدى التقـــدم في هذا البرنامـــج في مختلف 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصة، وانعكاســـاته على البيئة المدرســـية 

وكذلك المجتمع.
إن شـــخصية مملكة البحرين المتفردة في األمن والسالم والتعايش، 
ونبذ العنف والتطرف وحماية الشباب والناشئة، عبر برامج ومشاريع 
متعـــددة األوجه، جعـــل موقعها على ناصية العالم ومدرســـة يحتذى 
بها بكل وضوح بقيادة سيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، 

وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

 بعـــد مســـحنا الميدانـــي لألســـبوع األول مـــن مجالســـنا فـــي شـــهر رمضـــان 
المبارك، وتلخيصنا المجالس وروادها بمختلف مناطق مملكة البحرين وفقا 
لنوعياتهـــا الثالثـــة: مجالس الذكر القرآنـــي واالجتماعي، وزيـــارات األرحام 
واألقـــارب، وأخيـــرًا المجالـــس النوعية والعلميـــة، فمن خالل زيارتنـــا لـ )21( 
ديوانية تركزت معظمها بالمحافظة الشمالية ومحافظة المحرق، بعدد رواد 
ناهـــز )300(، وبمتوســـط يومي حوالي )40( للمجلـــس، أغلبها مجالس الذكر، 
ومجالـــس األقرباء، واللقاءات النوعية، وعكســـت فعاليات األســـبوع األول 
المواضيـــع التي أعقبت عاميـــن )2020 - 2021م( من اإلجراءات االحترازية 
لجائحة كوفيد )19(، والشـــأن االقتصادي، الســـيما األمـــر التقاعدي والزيادة 
الســـنوية والقانـــون الجديـــد، إضافـــة إلـــى أســـعار المـــواد الغذائيـــة عمومـــًا، 

والرمضانية خصوصًا.
اليـــوم نتابع رصدنا األســـبوع الثاني للشـــهر الكريم حســـب التسلســـل أعاله 
والمتعلـــق باألســـبوع األول، مـــن خـــالل زيارتنـــا لـ )25( مجلســـا اســـتحوذت 
محافظـــة العاصمـــة على حوالـــي )50 %( منها، والمحافظة الشـــمالية، بنحو 
)30 %( ومحافظـــة المحـــرق )20 %( تقريبـــًا، وبلغ عـــدد رواد هذه المجالس 
)250( تقريبًا، بمتوســـط )10( يوميًا، وســـيطرت المجالـــس النوعية والعلمية 

علـــى قرابـــة )50 %( مـــن الحضـــور، ويعود ذلـــك لفعاليتين رئيســـيتين هما: 
غبقة جمعية المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة بشـــكل أساسي، ومحاضرة 
اإلدارة المالية األســـرية للشهر الكريم )35 %(، والمجالس االجتماعية وذكر 
القرآن حوالي )15 %(. وبحكم العدد األكبر الذي حضر، فقد ســـيطر الجانب 
العلمـــي علـــى الغبقة مـــع التركيز علـــى دور الجامعات المحليـــة الخاصة في 
تلبية متطلبات ســـوق العمل البحريني، وشـــاركت فيهـــا الجامعات الخاصة: 
األهلية، والتكنولوجية، واألميركية، والبريطانية، وأدارها عبدالنبي الشـــعلة 
بمشـــاركة رؤســـاء الجامعات المذكورة، من ناحية، ومحاضرة أحمد القطري 
بمجلـــس إبراهيـــم بـــدو بالمحـــرق أم المـــدن، مـــن تنظيـــم لجنـــة الدراســـات 
والبحوث بمجلس أمناء البنائين بالتعاون مع العيادة المالية لألســـرة، تحت 
عنـــوان “مصاريفـــي في شـــهر رمضان... أســـرار وخفايـــا”، من ناحيـــة ثانية، 
وكانت محاضرة شيقة ومفيدة، خصوصا أن من رواد المجلس كان حضور 
فئة الشـــباب ملحوظا، والشـــيء بالشـــيء يذكر، فقد ذكرت الدكتورة سمية 
يوســـف مـــن جامعـــة الخليج العربي “أننـــا نحتاج أن نصرف أكثـــر من )140( 
مليـــون دينـــار بحرينـــي للتصدي لحجـــم الهدر الغذائـــي الكبير، الـــذي قدر بـ 

)230،000( طن بالعام الماضي )2021م(. ونواصل.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

 مجالسنا مدارسنا )3(

أن يعلن بعض أعضاء المجلس النيابّي نيتهم إعادة الترشـــح لدورة جديدة 
فهذا شأن خاص بهم، لكن هذا يتطلب وقفة مصارحة حول مستوى أدائهم 
ومـــدى منجزاتهم على أرض الواقع. لو أن مثل هذه المصارحة تمت بالفعل 
لما أقدمت أغلبيتهم على الترشـــح لســـبب بســـيط جدا هو أننا لم نلمس من 
أحدهـــم منجزا واحدا، كان التهرب وااللتفاف على الوعود الســـمة الطاغية، 
فالقضايا التي تمس حياة المواطن كانت غائبة تماما، ناهيك عن كون الفئة 

األكبر تفتقد الخبرة والحنكة التي تؤهلها للترافع حول تلك القضايا.
المواطـــن صبـــر كثيـــرا وتحمـــل أكثر مـــن الالزم، ولألســـف صّدق مـــا حملته 
البرامج االنتخابية، لكننا نعتقد أن من أبسط حقوقه أن يصارحكم ال وكفى، 
وآن األوان أن تعلنـــوا بملء أفواهكم “فشـــلنا فـــي إنجاز واحد وبالتالي فإن 
الموضوعية تقتضي إفســـاح المجال أمام اآلخرين للنهوض بالواجب”. غير 
مرة أكدنا للنواب أن للناخبين الحق في محاسبتكم، فهم من تكبدوا ذات يوم 
انتخابكم بحرية وشفافية، وواجبكم كنواب االستماع وتقبل المالحظة. إن 
الناخب ال يجب أن يبقى في حالة صمت وعلى مقاعد المتفرجين، ال يسمح 
لـــه باإلعـــالن عن رأيـــه والبوح بكل همومـــه، وهذا ما جعلهم يعيشـــون حالة 

اســـتالب بل غياب تام عما يدور حولهم، إن دور الناخب المســـتلب ال يجب 
أن يظل إلى األبد، وهذا لألسف ما دفع البعض إلى تجاهلهم وتهميشهم.

لعـــل المأســـاة التـــي يكتـــوي بها الناخـــب هو ما يصـــّرح به أعضـــاء المجلس 
النيابـــّي بأن مهمتهم تشـــريعية فحســـب! وهذا تنصل صريـــح من برامجهم 
االنتخابيـــة وتبريـــرات غيـــر مقبولة، هل يود هؤالء األعضـــاء قطع كل صلة 
لهـــم بالمواطـــن؟ طبعا أمام هـــذا القول ال يملك المواطـــن إالّ أن يندب حظه 

العاثر ويعض أصابع الندم الختياره الخطأ.
ال خالف أن المهمة األســـاس للنائب هي تشريعية ورقابية، لكن ثمة مهمات 
أخـــرى بوســـع الســـادة النـــواب الترافـــع بشـــأنها وال تتناقـــض مـــع المهمتيـــن 

السالفتين ونعني الخدمات.
كثيـــرون يواجهون مصاعب جمـــة في إنجاز معامالتهـــم، والبعض ربما يقع 
فـــي دائـــرة اإلهمال وال ملجأ أمامهم إال ممثلهم النيابّي، بيد أن الصدمة هي 
عندمـــا يشـــيح النواب عـــن تلبية النـــداء وهنا تحـــل الفاجعـــة. وأخيرا نذكر 
اإلخـــوة النواب بأنهـــم يحملون أمانة ال يجب التفريط بهـــا تحت أية ذريعة 

كانت.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

ال تفرطوا في األمانة

هذا الوزير يستحق الشكر
تمثـــل الزيـــارات الميدانية المســـتمرة لوزيـــر التربية والتعليـــم الدكتور 
ماجـــد النعيمي للمدارس، والهيئـــات التعليمية، للطلبة والمعلمين، قصة 
نجـــاح تربويـــة كبـــرى، تعبـــر عن ضميـــر المســـؤول المهتـــم، والمناصح، 

والقريب من أبنائه.
كمـــا أنهـــا تأتي امتـــدادًا لمشـــروع جاللـــة الملك اإلصالحـــي حفظه هللا 
ورعاه، والذي يرتكز على فتح األبواب الموصدة، وعلى نزول المسؤول 
للنـــاس، ووقوفـــه على مـــا يحتاجونه، وهو ما يحدث فـــي أروقة وزارة 

التربية والتعليم على مدى سنوات طويلة، ومضيئة.
وتســـاعد هذه الزيارات المتفردة، في أن يطل عبرها المجتمع المحلي، 
والمنطقـــة، والعالـــم، علـــى ابداعـــات أبنـــاء وبنـــات البحريـــن في شـــتى 
الحقـــول التعليميـــة، والتربوية، وكذلـــك على مبادراتهم، ومشـــاريعهم، 
التـــي احتضنتهـــا الـــوزارة ومنتســـبوها األوفيـــاء، والذيـــن صدقـــوا مـــا 

عاهدوا هللا عليه.
كمـــا أنها تمنح الفرص الســـانحة والمســـتحقة، للموظـــف أو الطالب في 
الوصول للمســـؤول، وفي إيصال الصوت والمطلب له، محفزة اآلخرين 
ألن يحـــذوا حـــذوه، وفـــي شـــتى المواقـــع الوظيفيـــة، وحقـــول العمـــل 

المختلفة.
زيـــارات الوزير النعيمي، القديمـــة والمتجددة، تلجم أيضًا كل األصوات 
النشـــاز التـــي تحـــاول أن تنتقص وتشـــكك في جهود وإنجـــازات وزارة 
التربيـــة والتعليم المتعـــددة، وأن تضعها في غير مكانها الصحيح، وهو 

ما اثبتته التجارب المسمومة، والفاشلة.
وتظل الذاكرة في نهاية المطاف، تســـتذكر المســـؤول الناجح واألمين، 
الـــذي يفتـــح األبواب وينزل للنـــاس، وينصت اليهم، ويشـــد على يدهم، 

وبذلك حكمة، ووفاء بالعمل، وأداء حقيقي لألمانة. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مؤثٌر ومتأثر
ذهبـــت أبحث خلـــف الكواليس، في مكان أبعد مـــن حديث النفس الذي 
اســـتهوى العديد مـــن القراء خالل األســـبوع الماضي، والســـبب واقعية 
القضية في حياة البشـــر، فاستحضرت مواقف عديدة لممارسات بعض 
الذين تســـايروا معي خالل الطريق، وأمعنت في من يؤثر ويتأثر، وفي 
مـــن يصنـــع الخيـــر والمعروف، ومـــن يتباهـــى بالضرر واألذى، ال لشـــيء 
آخر ســـوى بغية الكشـــف عن طريقة بنـــاء النفس اجتماعًيـــا وتحصينها 
من الشـــوائب الســـامة التي تعتريها داخلًيا وخارجًيا لو أمكن لنا التأثير 
بصـــورة جيدة، واالبتعاد بها عن المؤثرات التي تجعلها تشـــيخ وتتجعد 

في عمر مبكر.
فـــي الحقيقـــة.. اختلفـــت لدي الصـــور كثيـــًرا، وصعب علي األمر وســـط 
تزاحم النفوس المتقلبة هنا وهناك، لكنني وجدت صنوًفا مميزة بشـــرار 
ناري لونها يميل إلى األحمر القاني، وأكدت لي بعض الدراسات الحديثة 
أن غالبيـــة هذه النفوس تدور مـــع بعضها في قوقعة األلم نتيجة معاناة 
مبكـــرة أو طفولـــة بائســـة عانـــت بحرقـــة شـــديدة تخفيها خلـــف عالمها 
الخارجـــي بهالـــة مـــن الوهـــم والكبريـــاء الـــذي يجعلها تختـــرق القوقعة 

وتلسع من يقترب منها.
األمر برمته يحتاج إلى دراسة إكلينيكية، باعتباره من أصعب الدراسات 
فـــي مجال علم النفس، والســـبب اختالفات البشـــر في التأثـــر والتأثير، 
وصعوبة الفهم والتحليل، خصوًصا في مرحلة فهم األســـباب والدوافع 
الرئيســـية، إذ يكمـــن الحـــل في معرفة أســـباب هذه التصرفات الســـلبية 
من خالل المواجهة النارية ذاتها، وبنفس الصاعقة التي تســـاعد النفس 
الخيرة على الظهور، وكســـر جماح النفس الشريرة، وهكذا فقد توصلت 
بعـــد بحـــث طويل إلـــى أن المؤثر قـــد بدأ متأثًرا باألســـاس في سلســـلة 
متصلة ال نعلم ترابطها ومن بدأها وكيف! ربما واألمر يتطلب برهة في 
التفكير والعودة إلى الوراء ترافقها نظرة لألمام، لبناء السلســـلة الثمينة 
التي يود كل شـــخص أن يراها تتدلـــى جماال فوق صدره.. لتكون معلًما 
حقيقًيا لشخصيته التي يريد، حينها لن يرضى لنفسه أن تالمس الضرر 
وأن تعطيـــه لآلخريـــن، وأعنيها تماًما لن يربح رب أســـرة أو مســـؤول أو 
مديـــر عندما تكون وجهتـــه الذاتية قاصرة النظر لبناء سلســـلة قصيرة، 
ألنها قد تكون مؤقتة التأثير وقد ال تستمر، فنظرة هناك في ذاك المدى 
وأبعـــد منـــه قليـــالً فســـحة أكبـــر لدخـــول الضوء الـــذي به تنيـــر النفوس 

طمأنينة.

د. حورية الديري
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-51506   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : راضي اسماعيل رضي اسماعيل

االسم التجاري الحالي : ارض الحيوانات
االسم التجاري الجديد : بت الند

قيد رقم : 40550 – 1

  2022 / 4 / 24
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
  CR2022-63682 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه . 
اسم التاجر : احمد حسين علي ناصر

االسم التجاري الحالي : مطعم وضيورم
االسم التجاري الجديد : ثريسور كافيه

قيد رقم : 135389 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )فين فينشرز ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة ) فين 
فينشرز ذ.م.م ( المسجلة بموجب القيد رقم )1-128421 (، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم )1-128421( من:
فين فينشرز ذ.م.م

FIN VENTURES W.L.L 
الى: ميزون آر آند اف ذ.م.م

MAISON R & F W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة ستار بوستون المعرفة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 SHIRLY ستار لشركة شركة  القانوني  المصفي  باعتباره  السيدة   / السيد 
القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  المعرفة  بوستون   PRITHA SURESH
رقم 138560 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصف ية اختيارية 
التجارية  الشركات  قانون.  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ : 24/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-60420 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : ارشد بشير بشير احمد

االسم التجاري الحالي : مستحضرات التجميل مابون كلونج
االسم التجاري الجديد : مابون كلونج كافيه

قيد رقم :62097-08

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة اس ان للكهرباء  ذ.م.م .
سجل تجاري رقم -1 130481

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها  السيد محمد 
مكي هالل مكي طالبا التاشير في السجل التجاري باشهار تصفية شركة اس ان للكهرباء  
ذ.م.م .     تصفية اجبارية وذلك بناء على الحكم القضائي وتعين السيد محمد مكي هالل 

مكي مصفيا قضائيا . عنوان المصفي :
محمد مكي هالل مكي

36557550
vapeworld.bh@gmail.com

التاريخ : 24/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم - برادات نور الكوثر

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : اميرة عبد الرسول كاظم ابراهيم

االسم التجاري الحالي : برادات نور الكوثر
االسم التجاري الجديد : برنس باك للتجارة العامة

قيد رقم : 71886-23

التاريخ: 24/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
CR2022-62861 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه.
 رقم السجل : 118412-1

اســـــــم التاجـــــــــــر: السيد أمين علوي محمد علوي                                     
االسم التجاري الحالي: أس ايه ايه ام لمواد البناء  

االســـــم التجـــاري المطلوب : سام للكهرباء 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

محالت عبدالحميد الجناحي شركة توصية بسيطة صحابها 
سجل تجاري رقم  1536

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة محالت 
عبدالحميد الجناحي شركة توصية بسيطة صحابها ، المسجلة بموجب القيد رقم 1536 
بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة/ فيصل عبدالحميد مصطفى جناحي 

مصفيا للشركة. عنوان المصفي:
فيصل عبدالحميد مصطفى جناحي

 39676777
 sofhan.bah@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية )برستيج للتحصيل(
) With Limited Liability Company ( إلى 

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة )برستيج للتحصيل ( والمملوكة للسيد/السيدة 
)زينب ابراهيم جعفر ابراهيم مكي( والمسجلة بموجب القيد رقم )-123797
With Limited Li-( بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى ،)1
ability Company( برأسمال وقدره )1000( دينار بحريني، وذلك بكافة 

أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
لشركة أن أف تي فنتشرز )ميدل إيست( ذ.م.م 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / عيسى عباس جاسم ناصر شاهين باعتباره المصفي القانوني لشركة أن 
أف تي فنتشرز )ميدل إيست( ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد رقم -118267
1، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد : 140400
التاريخ : 24/04/2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )61390(  لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بالم كابيتال القابضة ذ.م.م          

  
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب 
تغيير  طالبين   ،140400 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  القابضة  كابيتال  بالم  شركة 
االسم التجاري من بالم كابيتال القابضة ذ.م.م  إلى إيرادات القابضة ذ.م.م فعلى كل من 
من  يوما  مدة خمسة عشر  المذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن رقم )104714( لسنة 2021 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة تيتا وبنيتا ذ.م.م

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  التجارة  و  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

ذ.م.م  وبنيتا  تيتا  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  الصوص  باكيزه عبدالرحمن محمد 

،المسجلةكشركة شركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 136486، طالبا إشهار 

إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
 شركة سندويشات ومعصرة رابيوال ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  الرئيس  صالح  محمد  عبدالحميد  محمد  السيدة   / السيد 
القانوني لشركة سندويشات ومعصرة رابيوال ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،88789 رقم 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ :5-4-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة    -   إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 33831 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : تهاني مصطفى حسن عبدهللا

االسم التجاري الحالي : مطعم دار خالد
االسم التجاري الجديد : مطعم دار خالد للوالٔيم ولالكالت الشعبية

قيد رقم : 29208-14

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة )ساليغو للمقاوالت والتركيب ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  )السيد جعفر حسين جعفر محمد محفوظ(  السيدة   / السيد 
القيد  للمقاوالت والتركيبذ.م.م(، والمسجلة بموجب  القانوني لشركة )ساليغو 
رقم )102336(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ 2022/04/25
) CR2022- 63057( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه تقي محمد جواد العلقم بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلىالسيدة/ مريمجعفراحمدمعراج فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 3-59392

االسم التجاري : صالون المعارف للحالقة الرجالية

التاريخ 2022/04/25
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم CR2022-64146    -    تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : سميه جميل محمد علي حميدان

االسم التجاري الحالي : مركز هيد اند هارت لالستشارات واالرشاد النفسي واألسري
االسم التجاري الجديد : مركز هيد اند هارت للصحه النفسية

قيد رقم : 111244-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة )شركة أنسيو للمقاوالت تضامن ألصحابها السيد جعفر حسين وشريكه(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
)السيد جعفر حسين جعفر محمد محفوظ( باعتباره المصفي القانوني لشركة )شركة أنسيو 
للمقاوالت تضامن ألصحابها السيد جعفر حسين وشريكه(، والمسجلة بموجب القيد رقم  
)99404-1(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من 
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون  التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  السجل 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة مارينا درة البحرين للتطوير العقاري ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السادة / مكتب معاوية 
النيل ومشاركوه للمحاماة واإلستشارات القانونية نيابة عن السادة شركة شركة مارينا درة البحرين 

للتطوير العقاري ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )63954(، طالبين تغيير اسم الشركة من:
شركة مارينا درة البحرين للتطوير العقاري ذ.م.م

MARINA DURRAT ALBAHRAIN FOR DEVELOPMENT REAL
ESTATE CO. W.L.L

الى: شركة دانة البحرين للتطوير العقاري ذ.م.م
DANAT ALBAHRAIN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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Vacancies Available
CAD N BIM SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  DRAFTSMAN(CIVIL ENGINEERING) 

 suitably qualified applicants can contact
 33014500  or  TENCY@CADNBIM.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

SULTAN PALACE  CAR WASHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36721123  or  A.ALROWAIE1986@GMAIL.COM 

NAIBTECH INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33220131  or  SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

ABU HAMEED BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17595954  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

FAROOQ AHMED SAIN Contracting Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39617586  or  baderconst9@gmail.com 

ZENON GARMENTS AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

966 PERFORMANCE - AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 32184442  or  A.JOAIB@HOTMAIL.COM 

Nusrat Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33479659  or  BASHIRCONSTRUCTION2014@GMAIL.COM 

ALSILSILAH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17735050  or  silsilah.com@live.com 

Delphi Construction W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33997000  or  DRH612@GMAIL.COM 

AIRPORT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677075  or  admin@seastar-groups.com 

RESTAURANT & CAFE ALREEF ALDEMASHQI BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33742002  or  N.DAUD2010@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17749616  or  ajlan.almannai@gmail.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

ALMOAYYED COMMERCIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.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

  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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

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

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

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

BAB ALMORAD FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988690  or  UOBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

EDINBURGH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39274827  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

AMERICAN SYSTEM TECHNOLOGY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33700712  or  Ghiasibrahim47@gmail.Com 

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 37728500  or  hkbclearance@gmail.com 

MAGENTO PHONE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33062882  or  SALAMAHATEEQ414@GMAIL.COM 

ALAMERI & BADAWI TRADING & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 34424749  or  NET4ALAMRY9@GMAIL.COM 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17561222  or  maryam.alsharif@alsahelresort.com 

ABU SALMAN STAR DOCUMENTS CLEARANCE AND GENERAL CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34306903  or  ALABER1@HOTMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Y A CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39465549  or  ALMEHAIZA_2008@HOTMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

FADHEL ALI ABDULWAHAB ALTAWEEL ( KHOKHA - 2060 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36300065  or  AYYS1976@HOTMAIL.COM 

ALGHROOB CAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17632078  or  alghroob.car.garage@gmail.com 

POWER LAND Electronic Devices 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710330  or  almufeed.finance@gmail.com 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366038  or  masooma.shubber.1990@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36609666  or  SONDOS@GMAIL.COM 

AL MOGA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441841  or  MOHAMED_DAHI@HOTMAIL.COM 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogroup.com 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ASAACOGROUP.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

SHAMSEYA AHMED GHAREEB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39774445  or  HUSSAIN.MURAD1@GMAIL.COM 

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 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

Wajda International Technology Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17410567  or  wits.bh@wajdagroup.me 

Exhibitions palace restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36009661  or  clickon.bh@gmail.com 

Mak gallery decorative painting and ornametation contract 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33384343  or  MAK.GALLERY1@GMAIL.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

MACEDONIA  AUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

EASTERN EXPRESS BUSINESS BUREAU 
has a vacancy for the occupation of

  TRANSLATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39991176  or  mustafaalodaili@gmail.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  info@albarakabh.com 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

FABTECH INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36288848  or  idawani@fabtechbahrain.com 

Punjabi Tadka Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@YMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

ALNAHRAIN CAFERERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672556  or  LATIFAALMEJREN@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ATLAS FISH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM 

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR (QUANTITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588796  or  ali.qattan@AECOM.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

W M A  MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34376565  or  NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

SALSABEEL JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17005939  or  fakhermalik@yahoo.com 

ROSE RIVER BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33182000  or  ahmedisa55@yahoo.com 

MIRCH MASALA RESTAURANT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM 

VILLAGIO CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39779883  or  SHEREEN.ALMALKI@HOTMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17240030  or  hr@bualigroup.com.bh 

UNIVERSAL DENTAL LABORTORY 
has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 77077791  or  NOOR_NS06@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL DENTAL LABORTORY 
has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 77077791  or  NOOR_NS06@HOTMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ARABIAN EXPRESS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37393035  or  UMALI7UBBALI@GMAIL.COM 

Mak gallery decorative painting and ornametation contract 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33384343  or  MAK.GALLERY1@GMAIL.COM 

CRAFTY DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17006170  or  IQBAL92.ALI@GMAIL.COM 

Writer for Office Support 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM 

BEST TIME TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33000206  or  Abosook32@hotmail.com 

KK Beauty Lounge W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17232401  or  BHOLGA@MAIL.RU 

Al NOOR HOME FOR CAR PAINTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33947879  or  KHUDHUR76@LIVE.COM 

MAN CAVE MEN SALOON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33788873  or  KHALED.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

HIGHWAY MART W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

DANA TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 77059992  or  danatransport@yahoo.com 

Ginger Buff International 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33104029  or  AKNSODEXHO@YAHOO.COM 

STAR PUNJABI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

ORIAN CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

SIEMENS ENERGY L.L.C BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 
 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS-ENERGY.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(OIL REFINING-MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  POWER PLANT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

SYDNEY FOODS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33496925  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM
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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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  HEAVY DRIVER 
 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 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

RASHID W. RASHID ALDOSERII(CRUZER-8495) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38433320  or  ZAFAR2676@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Creativity dreams Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39236566  or  GOLDENBIRD.BH@GMAIL.COM 

Lightroon W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66388864  or  pirateshipservice@gmail.com 

BLACK AND WHITE LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  DIRECTOR@MADARISTRADING.COM 

MANHATEN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17322800  or  K.HAMADA@GDNPR.GOV.BH 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

GOLD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17458679  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

Bahrain Standard Classic Co. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33183917  or  BSCONTRACTING16@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

AL TAQWA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39458665  or  khalil2121354@gmail.com 

USMANS NEW LOOK SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

ZUWAILAEI CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  ZUWAILAEICONT@GMAIL.COM 

WALTON REAL ESTATE BROKERAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17555512  or  donna@lawyerzuhair.com 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

PASTA QWALA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17623263  or  YJQWALA@YAHOO.COM 

PASTA QWALA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17623263  or  YJQWALA@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

AL ANDALUS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36322261  or  MAHER.BAHMAN@GMAIL.COM 

MULTANI RESTAURANT CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37228185  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

SHABAZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39161022  or  SHABAZCONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

HASIBA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33163556  or  J3J388@HOTMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

BAHRAIN PIPES B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Mima gents barber 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33023332  or  HJAFFER@AHLIAUNIVERSITY.EDU.BH 

AL MEEZAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33310257  or  AFRIDI302@GMAIL.COM 

LONG LIFE KARAK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33148488  or  BAHRAIN955@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258381  or  admin@alezzco.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 

STONE MIX FOR CEMENT PRODUCTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34170777  or  ANSS72@HOTMAIL.COM 

United mega group  w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36289887  or  jemini222@yahoo.com 

HABSA HABIB ATA GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35129957  or  ziiziiyo95@outlook.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 

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 

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

  SHEETMETAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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 

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 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER(APPARATUS & MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MOHAMMED SALEH SABT EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39600244  or  REEMALFAlah333@HOTMAIL.COM 

BU SALMAN CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  ALRIYAHDOCUMENT@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

AL EKTHISAS FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  EKD434@GMAIL.COM 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

KK Beauty Lounge W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17232401  or  BHOLGA@MAIL.RU 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MOON SAND EXCAVATION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36449982  or  MOONSANDEXC@GMAIL.COM 

DARWISH HOTEL MANAGMENT 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727711  or  ABDULLAZULAIKH12@GMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

Cochi Metro for Building Maintenance -Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING 
 suitably qualified applicants can contact

 39815644  or  alshoala@gmail.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

HASAN JASSIM ALAMER COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17330480  or  nasif.yousuf@yahoo.com 

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 

BLOSSAM JEWELLERY CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39196785  or  blossomjewelleryyy@gmail.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

KIMSHEALTH HOSPITAL B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33307994  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Naib global it consultancy 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17531534  or  hr@naibit.com 

ALAWADHI TOWN CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  SUNILKNAZRATH@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 

Desi House Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33197678  or  MOHAMMEDSAYEED@OUTLOOK.COM 

JG INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36601541  or  PENZLAKE21@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

MANASK CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464656  or  MANASEK.CONST@GMAIL.COM 

INTERLOCK MAINTENANCE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17162300  or  ramraj007@hotmail.com 

LAALE ALTAWASH FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404312  or  JASSIM.040@GMAIL.COM 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

AMER STAR BAKERY AND COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39091408  or  MJAHANARA4774@GMAIL.COM 

MOHAMMAD ASLAM SHAMI CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39177978  or  JAWAD.ADSELLS@GMAIL.COM 

Adu Wadi Stevedoring Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36733315  or  ATEFABUWADI@YAHOO.COM 

SHADOW TECH TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456268  or  SHADOWTECHADV@GMAIL.COM 

SAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342449  or  Samcafemuharraq@GMAIL.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

BEDO TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17756535  or  CEO_SALWAGROUP@YAHOO.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 32021590  or  BUILDWELLCONTRACTING@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 

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 

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 

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 

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 

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.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 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

ISA HASAN MADAN NASSER (FARHA HASAN / 8138 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17631315  or  WWW.ISA@T3HOTMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

POPEYE PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39658999  or  ALAWITAJ@GMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

TEXAN BURGERS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33171722  or  QAMARMOHAMMAD84@GMAIL.COM 

WE TWO COPY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458191  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BENNIGAN’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17292973  or  personnel@bflc.com.bh 

CUCINA ITALIAN RESTAURANT B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17292973  or  PERSONNEL@BFLC.COM.BH 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

Enas Ali Ebrahim technology 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36515888  or  q5020888@gmail.com 

PINOY DELICIOUS RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33888371  or  B.ANDREW.WOOD@GMAIL.COM 

NAZAR AUTO SERVICES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  kmkbn@gmail.com 

Pasta Express 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33623311  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

OLYMPIA SPORTS PRO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17725275  or  admin@alireza-group.com 
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دبي - العربية.نت

أكد المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
العراقيـــة أحمد الصحـــاف أن العالقات 
بغـــداد  بيـــن  بالعميقـــة  وصفهـــا  التـــي 
بتنفيـــذ  إليـــران  تســـمح  ال  وطهـــران 

عمليات تطال سيادة بالده.
وأضاف الصحـــاف أنه “على الرغم مما 
تتمتـــع بـــه إيـــران مـــن عالقـــات عميقة 
وبالغة األهمية مـــع الحكومة العراقية، 
فـــإن كل ذلـــك ال يتيح ال إليران وال ألي 
طرف آخر على مستوى العالم أن يبادر 
إلـــى عمليـــات أحاديـــة عدائيـــة تطـــال 
سيادة العراق وأمن مواطنيه”، بحسب 

ما نقلت شبكة “رووداو” المحلية.
كذلك، قال المتحدث إن إيران لم تقدم 
“مواقف وأدلة واضحة” لتبرير الضربة 

لمحافظـــة  وجهتهـــا  التـــي  األخيـــرة 
الماضـــي، مشـــيرا  فـــي مـــارس  أربيـــل 
إلـــى أن الدســـتور العراقـــي ينـــص على 
عدم اســـتعمال أراضي البـــالد “مقرا أو 
ممـــرا إللحاق األذى بـــأي دولة من دول 

الجوار”.
في سياق متصل، أوضح الصحاف أنه 
يجـــب علـــى تركيا التنســـيق مـــع بالده 

بشأن عملياتها العسكرية في العراق.
وأضـــاف أنـــه “إذا كان الهـــدف من هذه 
مواجهـــة  هـــو  العســـكرية  العمليـــات 
علـــى  تمثـــل خطـــرا  التـــي  الجماعـــات 
األمـــن القومي التركي، فمـــن الصحيح 
والجدير بتركيا أن ترتكن إلى التنسيق 

مع الحكومة العراقية”.

العراق: إيران لم تقدم أدلة بشأن استهداف أربيل

ماناغوا ـ أ ف ب

فـــورا  االنســـحاب  نيكاراغـــوا  قـــررت 
مـــن منظمة الـــدول األميركية وإغالق 
فـــي  القاريـــة  الهيئـــة  هـــذه  مكاتـــب 
العاصمـــة ماناغوا، واصفـــة إياها بأنها 

“أداة شّر شيطانية”.
وكانت حكومة الرئيس دانيال أورتيغا 
قد أعلنت في نوفمبر 2021 انســـحاب 
البـــالد مـــن منظمـــة الـــدول األميركية، 
فـــي قـــرار ال يمكـــن وفقـــا لبروتوكـــول 
المنظمة أن يدخل حيز التنفيذ إال بعد 
عاميـــن علـــى صـــدوره، إلعطـــاء البالد 

الوقت الكافي للتحضير النسحابها.
لكـــن وزير الخارجيـــة دينيس مونكادا 
تســـريع  قـــّررت  ماناغـــوا  إن  قـــال 

عمليـــة خروجها مـــن المنظمة، 
وسحبت ممثليها من هذه 

الهيئـــة التـــي تتخذ في 
واشنطن مقرا لها. 

فـــي  الوزيـــر  وأوضـــح 

رســـالة أنـــه “اعتبارا مـــن تاريخـــه”، لم 
تعد لنيكاراغوا أي عالقة “بكّل اآلليات 
المخادعـــة لهـــذا الوحـــش”، مضيفا “لن 
نكـــون حاضريـــن فـــي أي مـــن الهيئات 
التابعـــة ألداة الشـــّر الشـــيطانية هـــذه 

المسّماة منظمة الدول األميركية”. 
وشـــدد علـــى أن “هـــذه الهيئة الســـّيئة 
الســـمعة لن يكـــون لها بالتالـــي مكاتب 
فـــي بالدنا، وقد تـــم إغالق مقّرها” في 

ماناغوا. 
ماناغـــوا،  بقـــرار  المنظمـــة  ونـــّددت 
مشـــددة علـــى أن انســـحاب نيكاراغوا 
ال يدخـــل حّيـــز التنفيـــذ قبـــل نهايـــة 
2023 ومطالبـــة حكومـــة أورتيغا 
التزاماتهـــا”،  بـــكّل  “الوفـــاء  بــــ 
الســـلطات  أن  مؤكـــدة 
اســـتولت  النيكاراغويـــة 
على مقّرها في ماناغوا.

نيكاراغوا تنسحب من منظمة الدول األميركية
باريس - وكاالت

لم يحـــظ الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون بـــأي راحـــة بعد ســـاعات من 
إعادة انتخابه متفوقا على مترشـــحة 
اليميـــن المتطرف مارين لوبان، وحث 
الناخبيـــن  السياســـيون  المعارضـــون 

على حرمانه من الغالبية البرلمانية.
وإذا فشـــل فـــي تحقيق فـــوز آخر في 
االنتخابـــات البرلمانيـــة المقـــررة فـــي 
12 و19 يونيو، فـــإن الرئيس المنتمي 
لتيار الوســـط المؤيد ألوروبا سيكافح 
للمضـــي قدمـــا فـــي أجندتـــه المؤيـــدة 
لألعمال التجارية، بما في ذلك الخطط 
غيـــر الشـــعبية لتأجيـــل ســـن التقاعد. 
وقـــال جـــوردان بارديـــال وهـــو حليف 

للناخبيـــن  لوبـــان،  مـــن  مقـــرب 
ينتـــه،  لـــم  “التصويـــت 

التشـــريعية  االنتخابات 
الثالثـــة.  الجولـــة  هـــي 
ال تضعـــوا كل الســـلطة 

فـــي يـــد إيمانويـــل ماكـــرون”. وقـــال 
جون - لوك ميلونشـــون مرشح اليسار 
المتشـــدد الذي جاء في المركز الثالث 
في االنتخابات الرئاســـية خلف لوبان 
مباشـــرة، إن ماكرون انتخب باعتباره 
“الخيار االفتراضـــي”، مضيفا متحدثا 
إلـــى مؤيديـــه “ال تستســـلموا. يمكنكم 
االنتخابـــات  )فـــي  ماكـــرون  هزيمـــة 
البرلمانيـــة( واختيـــار مســـار مختلف”. 
وفي االنتخابات التشريعية الفرنسية 
في اآلونة األخيرة، فاز حزب الرئيس 
وإذا  البرلمـــان.  فـــي  بالغالبيـــة  دائمـــا 
جـــاءت النتيجـــة مختلفة هـــذه المرة، 
خيـــار  ماكـــرون  أمـــام  يكـــون  فلـــن 
ســـوى تعييـــن رئيـــس وزراء من 
حزب آخـــر، ما قد يـــؤدي إلى 
فتـــرة تعايـــش متوترة يتم 
خاللهـــا تقييد الســـلطات 

الرئاسية بشدة.

معركة شاقة تنتظر ماكرون في “الدورة الثالثة”
اسطنبول - أ ف ب

فـــي اســـطنبول  أمـــس االثنيـــن  حكـــم 
علـــى الناشـــط التركـــي عثمـــان كافـــاال 
بالســـجن مدى الحياة مـــن دون إمكان 
اســـتئناف الحكـــم، بعـــد إدانتـــه بتهمـــة 
محاولة إسقاط الحكومة. ونفى كافاال 
علـــى الدوام التهـــم الموجهة إليه. وهو 
معتقـــل منـــذ 4 أعوام ونصـــف عام في 

سجن سيليفري قرب اسطنبول.
وخّيمت قضية كافاال المعروف بأعماله 
الخيريـــة والمولـــود فـــي باريـــس علـــى 
العالقـــة بين تركيا وحلفائها في الغرب 

منذ توقيفه في أكتوبر 2017.
وُعـــرف الناشـــط البالـــغ مـــن العمـــر 64 

عامـــا كرجـــل أعمـــال اســـتخدم جزءا 
مـــن ثروتـــه لدعـــم مشـــروعات 

تهـــدف  وغيرهـــا  ثقافيـــة 
مـــع  تركيـــا  لمصالحـــة 
لكـــن  أرمينيـــا.  خصمتهـــا 
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس 

طيـــب إردوغان صّوره كعميل يســـاري 
للملياردير األميركي المولود في المجر 
جورج ســـوروس الذي اتُّهم باستخدام 
أمـــوال أجنبيـــة فـــي محاولـــة لإلطاحة 
هـــم بداية بتمويـــل موجة  بالدولـــة. واتُّ
بعـــض  يـــرى   2013 العـــام  تظاهـــرات 
المحلليـــن أنهـــا خرجـــت نتيجـــة نزعـــة 
إردوغان االستبدادية. وبّرأته المحكمة 
مـــن هذه التهمـــة وأطلقت ســـراحه في 
فبراير 2020، لتوقفه الشـــرطة مباشرة 
بعـــد القـــرار. واّتهمتـــه محكمـــة أخـــرى 
الحقـــا بالتـــورط فـــي محاولـــة انقـــالب 
العنـــان  أطلقـــت  التـــي  الداميـــة   2016
لحملة أمنية اســـتمرت سنوات وتم 
آالف  عشـــرات  ســـجن  خاللهـــا 
األشخاص أو تســـريحهم من 

وظائهم الحكومية.
كافـــاال  يواجـــه  واليـــوم 
اتهامات في القضيتين.

الحكم على عثمان كافاال بالسجن مدى الحياة

إسرائيل تقصف جنوب 
لبنان ردا على إطالق صاروخ

المدفعية  إن  اإلســرائــيــلــي  الجيش  قــال 
اإلسرائيلية أطلقت النار على أهداف في 
لبنان بعد سقوط قذيفة صاروخية على 

األراضي اإلسرائيلية.
قــالــت إن قذيفة  قــد  وكــانــت إســرائــيــل 
صاروخية أطلقت من األراضي اللبنانية 
منطقة  فــي  وسقطت  إســرائــيــل  باتجاه 

مفتوحة.
في  صغيرة  فلسطينية  فصائل  ودأبـــت 
الجنوب اللبناني على إطالق النار بشكل 

متقطع على إسرائيل في الماضي.

بلينكن من الحدود األوكرانية: موسكو فشلت

بوتين: الغرب لن ينجح في تفتيت روسيا
فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  قـــال 
بوتيـــن، أمـــس االثنيـــن، إن الغـــرب لن 
ينجح في مســـاعيه الراميـــة لتفكيك 

وتفتيت روسيا.
وفي كلمة باجتماع مع النيابة العامة، 
“تتعـــرض  روســـيا  إن  بوتيـــن  قـــال 

لعقوبات وضغوط كبيرة من الغرب”.
كل  “سنســـتخدم  أنـــه  علـــى  وشـــدد 
تأثيـــر  مـــن  للحـــد  الدولـــة  إمكانـــات 
العقوبـــات”، مضيفـــا أن الغرب “فشـــل 

في تقسيم المجتمع الروسي”.
ودعا بوتيـــن إلى إجـــراءات لمواجهة 
“النازييـــن” الذيـــن يرتكبـــون جرائمهم 

منذ سنوات في دونباس.
وفي إطار االتهامات الروســـية للغرب 
بدعم أوكرانيا، قال أناتولي أنطونوف 
سفير روســـيا في واشنطن للتلفزيون 
الرســـمي الروســـي، أمس، إن موسكو 
حذرت الواليات المتحدة من إرســـال 

المزيد من األسلحة ألوكرانيا.
وأفـــاد أنطونوف في مقابلـــة مع قناة 
روســـيا 24 التلفزيونية: “شـــددنا على 
عدم قبول هذا الوضع الذي ُتغرق فيه 
الواليات المتحدة أوكرانيا باألســـلحة 

وطالبنا بإنهاء ذلك”.
وأضـــاف أن موســـكو بعثـــت بمذكـــرة 
دبلوماســـية إلـــى واشـــنطن تعبـــر عن 
أن  موضحـــا  روســـيا،  قلـــق  دواعـــي 
مـــن شـــأن مثـــل هـــذه اإلمـــدادات من 
األســـلحة مـــن الواليـــات المتحـــدة أن 
تفاقـــم الوضـــع وتزيد المخاطـــر التي 
ينطـــوي عليها الصراع، حســـبما نقلت 

“رويترز”.
واجتمـــع وزيـــرا الخارجيـــة والدفـــاع 
األميركيـــان مـــع الرئيـــس األوكرانـــي 
فـــي كييـــف  فولودوميـــر زيلينســـكي 
في وقـــت متأخر يوم األحـــد، وتعهدا 
 713 قيمتهـــا  جديـــدة  بمســـاعدات 
زيلينســـكي  لحكومـــة  دوالر  مليـــون 
ودول أخرى في المنطقة التي تخشى 

من وقوع عدوان روسي عليها.

األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وشـــدد 
أنتوني بلينكن، على أن روسيا فشلت 
تكبـــدت  بـــل  نصـــر،  أي  فـــي تحقيـــق 
خســـائر جمة، معربين عـــن اعتقادهما 

بأن كييف ستصمد وتنتصر.
فقـــد رأى بلينكن أمس، خـــالل مؤتمر 
صحافـــي مشـــترك مـــع وزيـــر الدفـــاع 
األميركي لويد أوســـتن، على الحدود 
زيـــارة  عقـــب  األوكرانيـــة،  البولنديـــة 
مهمـــة لكييـــف، التقـــى خاللهـــا لثالث 
ساعات الرئيس األوكراني، أن روسيا 

فشلت وكييف ستنتصر.
كما وصف القصف الروســـي للمناطق 
أن  معتبـــرا  بالوحشـــي،  البـــالد  فـــي 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين أراد 
إخضـــاع أوكرانيـــا تماما، لكـــن ذلك لم 

يحدث ولن يحدث، وفق قوله.
إلـــى ذلـــك، أضاف أنـــه “ال نعلم إلى أي 
مـــدى ستســـتمر هـــذه الحـــرب، ولكننا 
نعمـــل على تعزيز القدرات العســـكرية 
للقـــوات األوكرانية”. وأكـــد أن اإلدارة 
مســـاعدة  فـــي  ماضيـــة  األميركيـــة 
فـــي  قدراتهـــم  وتعزيـــز  األوكرانييـــن 

المعركة.
وردا علـــى ســـؤال عـــن زيـــارة األمين 
أنطونيـــو  المتحـــدة  لألمـــم  العـــام 
غوتيـــرش موســـكو قبـــل كييـــف، أكد 
أنـــه ســـيحمل رســـالة قويـــة  بلينكـــن 

وواضحة إلى الكرملين.
بـــدوره، شـــدد أوســـتن علـــى أن بالده 

مؤمنـــة بأن األوكرانيين ســـينتصرون 
فـــي هـــذه المعركـــة إذا مـــا تـــم توفير 
الدعم الالزم لهم، مضيفا أن واشنطن 

ماضية في تقديم المساعدات.
كمـــا أضـــاف أن “األوكـــران يعتقـــدون 
كانـــت  إذا  الفـــوز  يســـتطيعون  أنهـــم 
ســـندعمهم  لـــذا  المعـــدات،  لديهـــم 

ونقدمها لهم”.
األوكرانيـــة  القـــوات  أن  إلـــى  ولفـــت 
تحتـــاج لدبابات، إال أن بالده تفعل ما 
بوســـعها لتقديم أســـلحة فعالة، سواء 
وغيرهـــا  والذخائـــر  المدفعيـــات  مـــن 

الكثير.
كما أشـــار إلى أن روسيا فقدت الكثير 
من القدرات العسكرية خالل المعارك، 
مشـــددا على أن العالـــم الغربي موحد 
حـــول الســـعي لمنعهـــا مـــن بنـــاء تلك 

القدرات ثانية.
كذلك تطرق إلـــى تعزيز قدرات حلف 
تلـــك  أن  معتبـــرا  األطلســـي،  شـــمال 
المســـألة باتـــت موضـــع ترحيـــب مـــن 

جميع الدول األعضاء.
وردا على ســـؤال عن احتمال وصول 
الواليـــات  تقدمهـــا  التـــي  األســـلحة 
المتحـــدة إلـــى مجموعـــات متطرفـــة، 
قـــال “ليس لدينا قـــوات أميركية على 
األرض، وبالتالـــي مـــن الصعـــب تتبـــع 
األســـلحة التي نقدمها للتأكد من عدم 
سقوطها في أيدي الجهات الخاطئة”.

 وقف النار

مجمـــل  علـــى  ســـيطرتها  بســـط  بعـــد 
المدينـــة، أعلنـــت روســـيا نّيتهـــا وقف 
بإجـــالء  للســـماح  القتاليـــة  األعمـــال 
مدنييـــن عالقين مع جنـــود أوكرانيين 
للصناعـــات  أزوفســـتال  مجمـــع  فـــي 
مدينـــة  فـــي  المحاصـــر  المعدنيـــة 

ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وأوضحـــت 
فـــي بيان أمـــس، أن القوات الروســـية 
ومقاتلين أوكرانيين موالين لموســـكو 
يتعّهـــدون بــــ “وقـــف إطالق النـــار من 
جانـــب واحد وســـحب الوحـــدات إلى 

مسافة آمنة”.
كما أضافت أن أي مدنيين محاصرين 
فـــي هـــذا المصنـــع الضخـــم يمكـــن أن 

يغادروا في أي اتجاه يختارونه.

طرد 40 دبلوماسيا

الروســـية،  الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت 
الموظفيـــن  مـــن   40 اإلثنيـــن،  أمـــس 
“أشـــخاصا  األلمـــان  الدبلوماســـيين 
غيـــر مرغـــوب فيهـــم”، ردا علـــى طرد 
برليـــن نفس العدد من الدبلوماســـيين 

الروس.
وقالـــت الخارجية الروســـية في بيان 
القـــرار بعـــدان أعلنـــت  إنهـــا اتخـــذت 
ألمانيـــا في 4 أبريل أن عددا كبيرا من 
المســـؤولين في السفارة الروسية في 

برلين غير مرغوب فيهم.
وأورد البيـــان أن ســـفير ألمانيـــا فـــي 
موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية 
الروســـية، وسلم مذكرة تفيد بأن “40 
الدبلوماســـية  البعثـــات  فـــي  موظفـــا 
األلمانية في روسيا اعتبروا أشخاصا 
غيـــر مرغـــوب فيهـــم”، وهـــو مصطلح 

دبلوماسي يعني الطرد.

عواصم ـ وكاالت

مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الخارجية والدفاع األميركيين على الحدود األوكرانية

طهران ـ وكاالت

فيمـــا ال يـــزال الجمود يخيـــم على مصير 
المحادثـــات النوويـــة التـــي توقفـــت منذ 
مـــن  أشـــهر طويلـــة  بعـــد  عـــدة،  أســـابيع 
النقاشـــات الماراتونيـــة فـــي فيينا، دعت 
إيـــران إلى عقد اجتمـــاع حضوري جديد 
في “أسرع وقت ممكن”. وقال المتحدث 
باســـم الخارجيـــة ســـعيد خطيـــب زاده، 
فـــي مؤتمره الصحافي األســـبوعي أمس 
االثنيـــن إنه “من المناســـب عقـــد اجتماع 
حضـــوري في أســـرع وقت ممكـــن”. لكنه 
أوضـــح أنـــه “لـــم يتـــم االتفـــاق بعـــد على 
مـــكان هذا االجتماع أو على أي مســـتوى 
ســـيتم عقده، إال أنه مطروح على جدول 
األعمال”، بحسب ما نقلت فرانس برس. 
أمـــا في ما يتعلـــق بالعقبـــات التي حالت 
أخيـــرا دون اســـتئناف تلـــك المحادثات، 
ال ســـيما مســـألة رفـــع الواليـــات المتحدة 
للحـــرس الثـــوري مـــن الئحـــة المنظمـــات 
اإلرهابية، شـــدد خطيـــب على أن التباين 

هـــذه  علـــى  يقتصـــر  ال  الجانبيـــن  بيـــن 
المســـألة. وتابـــع معتبـــرا أن “مـــا هو قائم 
بين إيران وأميركا أبعد بكثير من مسألة 
أو مســـألتين”، مضيفـــا أن واشـــنطن لـــو 
كانت قدمت األجوبة بشأن الموضوعات 
المتبقيـــة العالقة لكان الجميع موجودين 
فـــي فيينا حاليـــا”، وفق تعبيـــره. كما أكد 
أنـــه يجب “تجنـــب اإلفراط في تبســـيط 

بـــالده  بيـــن  يجـــري  مـــا  بشـــأن  األمـــور 
والواليات المتحـــدة”. وتأتي تصريحات 
خطيـــب زاده بعـــد أيـــام من اتصـــال بين 
وزيـــر الخارجيـــة اإليرانـــي حســـين أمير 
عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية 
فـــي االتحـــاد األوروبي جوزيـــب بوريل، 
تـــم خالله التطـــرق إلى ملـــف المباحثات 

إلحياء االتفاق بشأن البرنامج النووي.

الجمود يخيم على محادثات فيينا والخالف أبعد من الحرس الثوري

إيران تدعو الجتماع جديد لبحث االتفاق النووي

المتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة

دبي - العربية.نت

أكـــد رئيـــس هيئـــة التشـــاور والمصالحـــة اليمنيـــة محمـــد 
الغيثي أن ميليشيات الحوثي ال تريد سالما وتعيش على 

الحرب.
وأضـــاف في تصريحات أمس االثنين، أن الشـــرعية تريد 
للهدنة أن تســـتمر، وأن تكون مقدمة لســـالم شامل يجمع 
اليمنين جميعا، الفتا إلى أن الخروقات األخيرة تدل على 

أن الحوثي ال يرغب في السالم.
وأكـــد أنهم “جاهزون كدولـــة لجميع الســـيناريوهات، فإذا 
اختـــار الحوثـــي خيـــار الحـــرب فلـــن تكـــون هـــذه الحرب 

كسابقاتها ألننا جميعا صف واحد”.
كما شـــدد علـــى أن المجتمع الدولي مطالـــب بمواقف أكثر 
جديـــة ووضوحـــًا مع الحوثـــي إذا لم ينصع للســـالم، مبينا 
أن الميليشـــيات لـــم تعد مهـــددة فقط اليمـــن وإنما مهددة 

لإلقليم والمجتمع الدولي.
وأوضـــح أن مـــا يقـــوم به الحوثيـــون يهدد مـــوارد الطاقة 
وخطوط المالحة البحرية. إلى ذلك، قال الغيثي إن هيئة 
التشاور والمصالحة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين 
القـــوى السياســـية التي تناهـــض ميليشـــيات الحوثي في 
اليمـــن. وأضاف أن الهيئة تهدف أيضا إلى توحيد مواقف 

القوى السياســـية تجاه محاربة الحوثي وعملية الســـالم. 
كذلـــك، أوضـــح أن الهيئـــة جـــزء مـــن عمليـــة التواصل مع 
المجتمع الدولي، وأعضاؤها هم من قادة القوى السياسية 
واألحـــزاب والنخـــب المؤثـــرة، مشـــيرا إلى أن زيـــادة عدد 

األعضاء ممكن إذا اقتضت الحاجة.
وقـــال إن مجلـــس القيـــادة الرئاســـي هـــو مـــن يملـــك قرار 
الحرب أو الســـالم مع الحوثي، مشيرا إلى أن الميليشيات 

ال تريد السالم والمجتمع الدولي يدرك ذلك.

طالبت بموقف دولي أكثر جدية ووضوحا... “المصالحة اليمنية”:

الحوثي ال يريد السالم ويعيش على الحرب

رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي
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تل أبيب ـ وكاالت
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نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة )النهائي(دوري خالد بن حمد لكرة اليد

المنامة8476األهلي

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

كأس االتحاد البحريني لكرة اليد )نصف النهائي(

كأس االتحاد البحريني لكرة اليد )نصف النهائي(

باربار3329النجمة

الشباب الساعة 9.30 مساًءاألهلي

الهيئة العامة للرياضة

تنفيــذًا لتوجيهــات النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس الهيئة العامــة للرياضة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، تنظم الهيئة العامة للرياضة اليوم )الثالثاء( دورة األلعاب الرياضية 2022 لرؤساء 

االتحادات الرياضية واألندية الوطنية، وذلك في مجمع صاالت عيسى بن راشد الرياضية بمدينة عيسى الرياضية. 

للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ــد  وأكــ  
لــلــريــاضــة د. عــبــدالــرحــمــن  ــعــامــة  ال
سمو  تــوجــيــه  أن  عــســكــر  صـــــادق 
بــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ خــالــد 
إلــى  يــهــدف  ــدورة  ــ الـ هـــذه  لتنظيم 
المسئولين  بــيــن  الــتــواصــل  تــعــزيــز 
البحرينية  الــريــاضــيــة  األســـرة  فــي 
من خالل دعوة رؤساء االتحادات 
واألندية الوطنية للمشاركة في هذا 
األجــواء  وســط  الرياضي،  المتلقى 
الرمضانية، مبينًا حرص سموه على 

بناء روح الفريق الواحد ودعم 
بين  االجتماعية  العالقات 

مختلف  فــي  المسئولين 
الـــجـــهـــات، عــلــى الــشــكــل 
الذي يدفع بالجهود نحو 
متقدمة  معدالت  تحقيق 

المجتمع  فــي  االنــجــاز  مــن 
الرياضي المحلي. 

توجيهات  أن  إلــى  وأشـــار عسكر    
ــن حــمــد آل  ــشــيــخ خـــالـــد بـ ســمــو ال
البرامج  تطوير  إلــى  تهدف  خليفة 

الهيئة  قــبــل  مــن  الــمــقــدمــة 
ــة،  ــاضــ ــريــ ــ ــل ــ ــة ل ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والـــتـــي تــتــنــاســب مع 
ورؤيــة  استراتيجية 
يتعلق  فــيــمــا  ســـمـــوه 
ــأن الـــريـــاضـــي  ــشــ ــ ــال ــ ب
بأن  مبينًا  المملكة،  في 
ــن خــالل  الــهــيــئــة تــســعــى مـ
تنظيم مثل هذه الفعاليات النوعية، 
لتعزيز  ســمــوه  تــطــلــعــات  لتحقيق 
ــيــن في  ــمــســؤول ــيــن ال ــتـــواصـــل ب الـ

الذي سيعود بشكل  األمر  الرياضة، 
إيــجــابــي عــلــى مــخــتــلــف األصــعــدة 

اإلدارية والفنية. 

للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  وعــبــر    
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة عـــن ثــقــتــه في 
خالد  الشيخ  سمو  مــبــادرة  تحقيق 
األهـــداف  كــل  آل خليفة  حــمــد  بــن 
فكرة  بــأن  موضحًا  منها،  المرجوة 
ــدورة شهدت تفاعل وإشــادة من  ال
االتحادات  رؤســاء  العديد من  قبل 
ــة، الـــذيـــن أشـــــــادوا بــهــذه  ــ ــديـ ــ واألنـ
في  أهميتها  على  وأكــدوا  المبادرة 
بناء جسور التواصل والتقارب بين 
كافة األطراف في مجتمع الرياضة 

البحرينية. 
  من جانبها، أنهت اللجنة المنظمة 
للدورة برئاسة مدير إدارة الشؤون 

القانونية والتراخيص بالهيئة العامة 
عبداللطيف  راشــد  السيد  للرياضة 
ــدادات  ــعــ ــ ــت ــي، كـــافـــة االســ ــ ــان ــ ــزي ــ ال
والتجهيزات الستضافة المشاركين 
أن  المقرر  مــن  الــتــي  الفعالية،  فــي 
تبدأ في تمام الساعة 9 مساء، إذ تم 
مجموعات  على  المشاركين  توزيع 
ريــاضــات  فــي  بينها  فيما  تتنافس 
كرة القدم وكرة السلة وكرة الطاولة 
والدارتس وشد الحبل، عالوة على 
تــنــظــيــم فــحــوصــات طــبــيــة وفــقــرة 
االحـــمـــاء لــلــمــشــاركــيــن، إلـــى جانب 
المصاحبة  الفعاليات  مــن  الــعــديــد 

األخرى.

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد

الهيئة العامة للرياضة تنظم دورة األلعاب الرياضية

سمو الشيخ خالد بن حمد

بنا

ج سمو الشيخ محمد بن سلمان  توَّ
سالح  فــريــق  خليفة  آل  حمد  بــن 
بطالً  البحريني  الملكي  البحرية 
ــن بــطــولــة  ــخــامــســة مـ لــلــنــســخــة ال
الــمــدفــعــيــة الــمــلــكــيــة الــرمــضــانــيــة 
ُأقيمت  التي  القدم  لكرة  للضباط 
تــحــت رعــايــة ســمــوه، وذلـــك بعد 
فريق  عــلــى   )3:5( بنتيجة  ــوزه  فـ
ــي الـــمـــبـــاراة  الـــــــدروع الــمــلــكــيــة فـ
الفريقين  جمعت  الــتــي  النهائية 
الملكية،  الــمــدفــعــيــة  مــلــعــب  عــلــى 
وذلك بحضور اللواء الركن الشيخ 
قائد  خليفة  آل  حسن  بــن  خليفة 
علي  والشيخ  الملكية،  المدفعية 
بن خليفة آل خليفة رئيس االتحاد 
من  وعــدد  القدم،  لكرة  البحريني 

البحرين.  دفــاع  قــوة  ضباط  كبار 
كما أقيمت مباراة استعراضية بين 
القدامى  البحرين  منتخب  نجوم 
البحرينيين  والفنانين  القدم  لكرة 

بين شوطي المباراة.
هــــذا وقــــد تــفــضــل ســمــو الــشــيــخ 
ــمــان بـــن حــمــد آل  مــحــمــد بـــن ســل
ــاراة  ــبـ ــمـ ــاء الـ ــهـ ــتـ ــيــفــة بـــعـــد انـ خــل
بــتــتــويــج فــريــق ســــالح الــبــحــريــة 
على  الحاصل  البحريني  الملكي 
المركز األول، وكّرم فريق الدروع 
الملكية الحائز على المركز الثاني، 
بجائزة  الفائزين  سموه  كــّرم  كما 
أفضل العب في البطولة، وهداف 
وبعض  حــارس،  وأفضل  البطولة 
واالتــحــاد  والمديريات  الــوحــدات 

ــكــرة الـــقـــدم ونــجــوم  الــبــحــريــنــي ل
لكرة  الــقــدامــى  البحرين  منتخب 
على  البحرينيين  والفنانين  القدم 
البطولة،  إنــجــاح  فــي  إسهاماتهم 
الملكية  المدفعية  قائد  قدم  فيما 
ــة تـــذكـــاريـــة بــهــذه  ــديـ لـــســـمـــوه هـ

المناسبة.
وقـــد أعـــرب ســمــو الــشــيــخ محمد 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  بـــن 
الذي حققته  بالنجاح  عن سعادته 
من  شهدته  بما  مــنــوهــًا  الــبــطــولــة، 
تــفــاعــل مـــن قــبــل وحــــــدات قــوة 
ــا ســادهــا من  ــاع الــبــحــريــن ومـ دفــ
بالتحدي  اتسمت  منافسة  أجــواء 

واإلصرار على الفوز.
ــوة دفــاع  وأشــــاد ســمــوه بــدعــم قـ

ــحــريــن لــمــثــل هــــذه األنــشــطــة  ــب ال
الــريــاضــيــة، وبــجــهــود الــمــدفــعــيــة 
البطولة  هــذه  إقــامــة  فــي  الملكية 
للعام الخامس على التوالي حتى 

الرياضية  الملتقيات  أحــد  غــدت 
فعاليات  ضمن  المهمة  والشبابية 
قوة دفاع البحرين الرياضية، وهنأ 
الفائزين  والالعبين  الفرق  سموه 

للفرق  سموه  متمنيًا  البطولة،  في 
العام  هذا  الحظ  يحالفها  لم  التي 
كل التوفيق والنجاح في األعوام 

المقبلة.

ج فريق سالح البحرية الملكي البحريني بطاًل لبطولة المدفعية الملكية للضباط لكرة القدم محمد بن سلمان ُيتوِّ
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ج فريق األهلـــي بكأس خليفة بن  ُتوِّ
سلمان لكرة السلة للموسم الرياضي 
2022/2021، بعدمـــا فاز على نظيره 
المنامة بنتيجة )76/84( في المباراة 
النهائية التي جمعتهما مساء االثنين 

على صالة مدينة خليفة الرياضية.
األربعـــة  األشـــواط  نتائـــج  وجـــاءت 
 20/24 المنامـــة،   17/22( كاآلتـــي: 
 17/19 األهلـــي،   17/24 األهلـــي، 
األهلـــي(، وبذلك حافـــظ األهلي على 
لقـــب “أغلـــى الكـــؤوس” فـــي خزائنه 
للموســـم الثالث على التوالي وخرج 
مـــن محصلة الموســـم بلقـــب وحيد، 
كما هو حال المنامة الذي ظفر بلقب 

الدوري على حساب األهلي.
وبـــرز فـــي صفـــوف األهلـــي كل مـــن 

ادريـــان )22 نقطة(، هشـــام ســـرحان 
 18( الـــدرازي  وأحمـــد  نقطـــة(   20(
 26( ديفيـــن  المنامـــة  وفـــي  نقطـــة(، 
نقطـــة(   21( أميـــر  محمـــد  نقطـــة(، 

وأحمد سلمان )13 نقطة(.
للمســـتوى  المبـــاراة  ترتـــِق  ولـــم   
المطلـــوب مـــن كال الطرفين في ظل 
االستعجال واألخطاء التي ارتكبوها 
علـــى مـــدار األشـــواط األربعـــة، ممـــا 
جعل األمـــور متقاربة بينهما بشـــكل 
كبيـــر فـــي األداء والنتيجة التي كان 
تتقلـــب وتتغيـــر بينهمـــا بيـــن حيـــن 
وآخـــر، إلـــى أن تمكـــن األهلـــي مـــن 
تحصـــل  التـــي  األخطـــاء  اســـتغالل 
عليهـــا وترجمتها لنقـــاط متتالية مع 
أمـــام  الدفاعيـــة  الجوانـــب  تحكيـــم 
هجوم المنامة، ليخـــرج منتصًرا في 

اللقاء.

“النسر األهالوي” ُيحلِّق بالكأس الغالي
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سبورت

ج ســـمو الشيخ عيســـى بن علي آل  توَّ
خليفـــة وكيـــل وزارة شـــئون مجلـــس 
الوزراء نائـــب رئيس اللجنة االولمبية 
النســـخة  فـــي  الفائزيـــن  البحرينيـــة، 
السادسة من كأس “خليفة بن سلمان” 
لكـــرة الســـلة، والتـــي حقق لقبهـــا نادي 
األهلـــي بعد فـــوزه على نـــادي المنامة 
بنتيجـــة 76/84 فـــي المبـــاراة النهائية 

للكأس.
وقـــام ســـموه بتتويـــج فريـــق األهلـــي 
بكأس البطولـــة والميداليات الذهبية، 
وفريـــق المنامة بالميداليـــات الفضية، 
وذلـــك وســـط حضـــور عـــدد مـــن كبار 
المدعويين ورئيـــس وأعضاء مجلس 

إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة.
وفـــي تصريح لســـمو الشـــيخ عيســـى 
بهذه المناســـبة، أعرب فيها سموه عن 
بالـــغ فخره واعتـــزازه بتقديـــم الكأس 
المغفـــور  اســـم  تحمـــل  التـــي  الغاليـــة 
لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو 

الملكي الوالد األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثراه، مســـتذكرًا 
عطـــاءات الفقيـــد الراحل فـــي القطاع 
الرياضـــي ودعمـــه للرياضيين بشـــكل 
عام وكرة السلة على وجه الخصوص، 
ومنـــذ إطـــالق اســـم “كأس خليفـــة بن 
ســـلمان” على هـــذه المســـابقة أحدثت 
نقلـــة نوعية للعبة كرة الســـلة وجعلت 
لهـــا مكانـــة عاليـــة وطابعـــًا خاصـــًا في 

المنافسات الرياضية.
وأكـــد ســـموه أن حـــرص وتوجيهـــات 
ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
الداعـــم  ورعـــاه  هللا  حفظـــه  المفـــدى 
األول للرياضـــة البحرينيـــة هي النهج 
الـــذي ينير مســـارنا الرياضي والمحفز 
األول للصعـــود برياضتنـــا إلى مصاف 
العالميـــة، كمـــا أن دور صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  خليفـــة 

الـــوزراء في دعـــم الرياضيين وإعالء 
الرياضـــة البحرينية جاء لنجني ثماره 
بتصدر العديد مـــن أبطالنا الرياضيين 

في المحافل اإلقليمية والدولية. 
 كما أن وقوف ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول للمجلس االعلى للشباب 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
احتياجـــات  كل  علـــى  البحرينيـــة 
بشـــكل  أســـهم  البحرينيـــة  الرياضـــة 
كبير في االرتقـــاء بالحركة الرياضية 
اإلنجـــازات  تحقيـــق  مـــن  ومكنهـــا 

المتتالية.
بلقـــب  الفائـــز  للفريـــق  ســـموه  وبـــارك 
الـــكأس الغالية مشـــيدًا بـــدور مجلس 
إدارة النـــادي في تهيئـــة األجواء أمام 

الفريق للظفر باللقب الغالي.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ عيسى بن علي: كـــأس خليفة بن سلمــــان أحــــــــــــــــدثـت نقلة نوعية للعبة كرة السلة وجعلت لها مكانة عالية
الـــريـــاضـــي ــا  ــ ــارن ــ ــس ــ م ــر  ــيـ ــنـ يـ الــــــــذي  الـــنـــهـــج  ــة  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ ــة  ــاض ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــري ــل ل األول  ــم  ــ ــ ــداع ــ ــ ال الـــمـــلـــك  جــــالــــة  ــات  ــ ــه ــ ــي ــ ــوج ــ وت حــــــرص 

ــن  ــي ــي ــاض ــري ــيـــس الــــــــوزراء فـــي دعــــم ال ــد بـــــدور ســمــو ولــــي الــعــهــد رئـ ــي ــش ــوه ي ــمـ سـ

ــى الـــمـــنـــــــــــامـــة ــ ــل ــ ــة ع ــيـ ــائـ ــــ ــــ ــهـ ــنـ ــد فــــــــوزه فـــــي الـــمـــــــــــــــــــــــبـــاراة الـ ــ ــع ــ ــة ب ــ ــي ــ ــال ــ ــغ ــ ســــمــــوه ُيــــــتــــــوِّج األهـــــلـــــي بــــالــــكــــأس ال

الفقيـــد الراحـــل لـــه عطـــاءات فـــي القطـــاع الرياضـــي ودعمـــه للرياضييـــن وكـــرة الســـلة



ال يخلـــو بيـــت مـــن البيـــوت في رمضـــان من 
تقديـــم الكنافـــة، التـــي تعتبـــر مـــن الحلويات 
مـــن  الرمضانيـــة األكثـــر شـــهرة عـــن غيرهـــا 
الحلويـــات األخرى، ويمكـــن تقديمها بالعديد 
من الطرق المختلفة ومنها الكنافة بالكراميل.

المقادير:

ربع كيلو كنافة.
ملعقة سكر بودرة.
نصف كوب سمن.

كوب صوص كراميل.
كوب ونصف كريمة لباني.

كوب ونصف لبن مثلج.

3 مالعق كبيرة لبن بودرة.

مقادير صوص الكراميل:

كوب سكر بودرة.
كوب لبن بودرة.

ملعقة صغيرة من الزبدة.
نصف كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير:

- يتـــم تحضير صـــوص الكراميل من خالل 
وضـــع اللبن البودرة على النـــار حتى يتغير 

لونه.
- ُيتـــرك حتـــى يبـــرد ونضيـــف إليـــه الســـكر 

البودرة، والماء الساخن والزبدة.
- يتـــم خفـــق المكونـــات مـــع بعضهـــا حتـــى 

نحصل على صوص الكراميل.

- نضع وعاء على النار وبه السمن والكنافة 
مع التقليب ونضيف السكر البودرة.

- نســـتمر فـــي التقليـــب حتـــى نحصل على 
اللـــون الذهبي للكنافة وترفع من على النار 

وتترك جانًبا.
- فـــي وعاء نضـــع اللبـــن المثلـــج والكريمة 
اللباني، ويتم خفقها مًعا حتى نحصل على 

قوام متوسط الكثافة.
- يتـــم إحضار كاســـات أو أطبـــاق زجاجية 

للتقديم، ونضع بها طبقة من الكنافة.
- ُنضيـــف طبقـــة مـــن الكريمـــة وطبقـــة من 
الكراميـــل، وتكـــرر الطبقـــات حتـــى يمتلـــئ 

الكأس.
توضع في الثالجة لمدة ساعة وتزين بعين 

الجمل، وتقدم بالهناء والشفاء.

tariq.albahar@albiladpress.com

اللهـــم أعطنا إيماًنا ويقيًنا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها 

شرف كرامتك في الدنيا واآلخرة
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دعاء

يحـــاول كثيـــرون ممارســـة الرياضة خالل شـــهر رمضـــان، إال أنهم 
يواجهون بعض الصعوبات، وأبرزها الشعور بالعطش والتعب. 
وألن تأثير الصيام يختلف من شـــخص إلى آخر، فمن المهم 
على كل شـــخص أن يبحث عن موعد التمرين المناســـب به، 

سواء كان في الصباح أو في المساء.
فبعـــض األشـــخاص يجـــدون أن ممارســـة التماريـــن الرياضية في 
وقت مبكر من اليوم تساعدهم على الشعور بالحيوية والنشاط خالل 
الســـاعات التالية، فيما يفضل آخرون التمرين ليالً، بعد ســـاعات عدة 

من تناول اإلفطار.
وألن التمرين الجيد يحتاج إلى تغذية مناسبة، فتنصح التقارير بضرورة 
تنـــاول وجبـــة إفطار صحية، والتي تعتمد بشـــكل رئيـــس على الخضروات 

والكربوهيدرات المعقدة.
ولفتـــت إلى أن تناول وجبة تتضمن الشـــوفان والمكســـرات مـــع التمر والموز، 
يســـاعد في منح الجســـم طاقة كبيرة طول اليوم، تساعده على الشعور بالشبع 

لفترة أطول.

الرياضة خالل رمضان 
من دون تعب

صحتك مع الصوم

نســجل فــي هــذه الزاويــة ذكريــات الفنانيــن الحلــوة والمرة، ونطــرح عليهم 
أسئلة مفاجئة تالمس شخصياتهم وطبيعتهم:

مثل أو حكمة تؤمنين بها؟

الصديق وقت الضيق. 

ما الذي يبكيك وما الذي يسعدك؟

أبكي عندما يخذلني صديق أو أخ أو 
أخت، بل وأتأثر كثيًرا. وما يســـعدني 
اليوميـــة  فـــي حياتـــي  هـــو نجاحـــي 
ورؤية أمي وزوجي وابني في صحة 

وسالمة. 

متى تشعرين باإلهانة؟

عندما يقوم أحد باســـتصغاري وعدم 
تقديري. 

شخص تضّحين بروحك وحياتك من 
أجله؟

ابني. 

عالقتك بالمطبخ... وهل تجيدين نوعية 

معينة من األطباق؟

ا. والسبب  عالقتي بالمطبخ سيئة جدًّ
لـــو  العمـــل، وحتـــى  فـــي  ارتباطاتـــي 
جربت وقمـــت بالطبخ، فال أتذوق ما 

طبخته. 

أسوأ عاداتك؟

سرعة الغضب، وهذه العادة تجعلني 
أصل إلى مرحلة ال أرى فيها من يقف 

أمامي. 

أبرز صفاتك؟

الصراحة مع الجميع بمن فيهم األهل، 
فأنا ال أجامل أبًدا. 

لو خرج إليك المارد ووعدك بتحقيق 

ثالث أمنيات لك تطلبينها... ما هي هذه 

األمنيات؟

أواًل ســـأختار الصحـــة والعافية. ثانًيا 
حب الناس، وثالًثا رضا الوالدين. 

أفضل ثالثة تطبيقات في هاتفك ال 

تستغنين عنها؟

اإلنستغرام والسناب وتويتر. 

لو كنِت شبًحا، فمن ستطاردين؟

وقليـــل  المســـالم  زوجـــي  ســـأطارد 
الكالم. 

لو عرض عليك التمثيل... هل 
ستوافقين؟

أول مـــا دخلت مجـــال التقديم عرض 
مـــن  عـــدد  قبـــل  مـــن  التمثيـــل  علـــّي 
ا أن الفكرة  المخرجين، وال أخفيك سرًّ
بـــدأت تراودني هـــذه األيام خصوًصا 

إذا وجدت المخرج الذي يعرف كيف 
يتعامل مع موهبتي. 

لو سمح لك بمعاقبة شخص وبشدة 

دون حساب... فمن ستعاقبين؟

ســـأعاقب الشـــخص الـــذي أســـاء لـــي 
مهما كان. 

رياضتك المفضلة؟

أحب المشي كثيًرا والسباحة. 

أصعب موقف تعرضت له في حياتك؟

وفاة أخي الشاب كان أصعب موقف 
علـــى اإلطـــالق، وكنت حينهـــا حاماًل، 

والقدر لم يمهله ليرى ابني. 

هل من الممكن مساعدة شخص ال 

تعرفينه؟

أحب مســـاعدة الجميـــع ولو كان ذلك 
على حساب صحتي ووقتي.

سوالف رمضانية

دالل علي: تراودني فكرة التمثيل وأبحث عن مخرج يكتشفني

يعـــود النجـــم الكوميـــدي أحمـــد حلمي 
مجددًا في الســـينما مـــع فيلمه الجديد 
“واحـــد تانـــي” مع عـــروض عيـــد الفطر 
عبر شركة البحرين للسينما والشاشات 
البحرينيـــة، وتـــدور فكـــرة الفيلم حول 
موظـــف يعمـــل فـــي مصلحة الســـجون 
يجـــري لقاءات مع المســـاجين، ويكتب 
تقاريـــر عـــن حالتهـــم النفســـية وخالل 
القيـــام بمهامـــه يقابـــل أحـــد األصدقاء 
الـــذي كان يعرفـــه والـــذي أصبـــح رجل 

أعمال معروفًا.
ومـــن األفـــالم الكبيـــرة في عيـــد الفطر 
علـــى  “زومبـــي  العربـــي  الفيلـــم  أيضـــًا 
جنبـــي” للفنـــان الكوميـــدي علـــي ربيـــع 
والـــذي يجســـد دورًا مختلفـــًا وجديـــدًا 
علـــى نوعيـــة األدوار التي جســـدها من 
قبـــل بأعمالـــه الفنية، حيـــث يلعب دور 
“حمـــادة  يدعـــى  مهرجانـــات  مطـــرب 
بطـــة” يتعـــرض للعديـــد مـــن المواقـــف 

الكوميدية!
الســـينما،  5 ســـنوات عـــن  بعـــد غيـــاب 
تعـــود هيفـــاء وهبي مجـــددًا فـــي عيد 
الفطر في الســـينمات المحلية مع فيلم 
فـــي  أحداثـــه  وتـــدور  “أوربـــا”  أشـــباح 
إطـــار من األكشـــن والمغامرات بشـــكل 
جديد ومختلف، لم تتطرق له الســـينما 

المصرية من قبل، وهو من بطولة أحمد 
وأروى  خاطـــر  ومصطفـــى  الفيشـــاوي 
جـــودة وعدد من ضيوف الشـــرف على 

رأسهم باسم سمرة.
ومن األفالم الجديرة بالمشـــاهدة أيضًا 
فيلـــم شـــركة وارنـــر بـــراذرز بيكتشـــرز 
 Fantastic Beasts: The( الجديـــد 
الـــذي   )Secrets of Dumbledore
يعتبـــر المغامرة األحدث ضمن سلســـلة 
ابتـــكار  مـــن   Wizarding World
الكاتبـــة اإلنجليزية جيه.كيـــه. رولينغ. 
البروفســـور  قصـــة  الفيلـــم  يحكـــي 
الـــذي  لـــو(  )جـــود  دامبلـــدور  ألبـــوس 
يعـــرف أن الســـاحر الشـــرير ذا القدرات 
القويـــة غيّليـــرت غريندلوالـــد )مـــادس 
ميكلســـن( يســـعى للســـيطرة على عالم 
الســـحر الظالمـــي. وبمـــا أن دامبلـــدور 
غيـــر قـــادر علـــى إيقافـــه بمفـــرده، فإنه 
الســـحر  مجـــال  فـــي  الخبيـــر  يفـــّوض 
نويـــت ســـكاماندر )يلعـــب دوره إيـــدي 
ردمايـــن( لقيـــادة فريـــق مـــن الســـحرة 
والمشعوذين الشـــجعان، باإلضافة إلى 
خّبـــاز غير محترف لكنـــه جريء، ألجل 
القيام بمهمـــة خطيرة، حيث يواجهون 
جميعـــًا مجموعة من الوحوش القديمة 

والجديدة.
ولعشـــاق النجم ليام نيســـون موعد مع 
آخر أفالمـــه الجديـــدة Memory وفيه 

يقـــدم النجـــم اإليرلنـــدي القديـــر  دور 
البطولة في فيلم جريمة وإثارة يستند 
 The Memory of إلـــى الفيلم الهولندي

a Killer
فـــي الفيلـــم الجديد يقدم نيســـون دور 
قاتـــل محتـــرف “أليكـــس لويـــس” الذي 
يرفـــض إتمـــام مهمـــة لصالـــح منظمـــة 
إجراميـــة خطيرة، فيتحـــول إلى هدف 
لها، وعليه مطـــاردة من يريدون موته، 
مخضرمـــون   FBI عمـــالء  ويســـتدعي 
واالســـتخبارات المكســـيكية، للتحقيق 
في جرائمه، وبذكائه يتفوق دائمًا على 
مطارديه، لكنه يعاني من فقدان شديد 
للذاكـــرة، ممـــا يؤثـــر علـــى كل تحركاته 

ويسهل على غيره!

األفــــالم العربـيــــة تتـنافــــس بقــــوة 
بالسينمــات فــي عيــد الفـطـــر

الكنافة بالكراميل
مطبخ

بعـــد النجـــاح الكبير الـــذي حققته المســـرحية الكوميديـــة” يا أني 
يـــا بطـــة” يعـــود فريـــق العمـــل من جديـــد لتقديـــم نســـخة محدثة 
مـــن العـــرض الســـابق “ الجـــزء 2 “ في رابـــع أيام عيـــد الفطر على 
الصالة الثقافية بالجفير.  المســـرحية من إخراج حسن اإلسكافي 
وســـامي رشـــدان  وتمثيل نخبة من الفنانين وهم: الفنان البســـام 
علي، الفنان حســـن محمد “ خاتون “، الفنان سامي رشدان، الفنان 
جعفـــر التمار، جعفر الســـاري، منى الروبي، حســـين العلوي، خليل 
المطـــوع. فـــي تصريـــح لــــ “البـــالد” أوضح الفنـــان البســـام علي أن 
هـــذه المســـرحية ســـبق وأن قدمت قبـــل جائحـــة كورونا وحققت 
نجاحـــا كبيـــرا والكثيـــر مـــن الجمهـــور يطلبهـــا، ونحن علـــى يقين 
بأن المســـرحية ستســـعد مختلف أفراد العائلة وســـيقضون أوقاتا 
ممتعـــة من الفرجـــة والمرح، ومفاجآت تحمل فـــي طياتها الكثير، 
بـــل ويمكننـــي القول إن هذا الجزء من المســـرحية ســـيختلف عن 
بقية األجزاء من حيث الشـــخصيات وتسلسل األحداث ومساحة 
الكوميديـــا، وكل مـــا أتمناه مـــن الجمهور هو شـــراء التذاكر مبكرا 

ليضربوا موعدا مع ليلة ممتعة ال تنسى. 
المعروف أن الجزء األول من المسرحية تدور أحداثه حول قصة 
أخويـــن اثنيـــن زهير المتزوج من فتـــاة مصرية تدعى بطة وكيف 
التقى بها في مصر عندما كان العب كرة قدم، وحميد المتزوج من 
ابنة خالته خاتون ذات اللســـان السليط، حيث تدور بينهما الكثير 
من المشـــاكل والشـــاحنات؛ بســـبب االختـــالف بين بيـــة الزوجات 

وألنهم يعيشـــون في بيت واحد، وتتفاقم المشاكل بينهما إلى أن 
يقررا بيع منزلهم، فيتدخل الخال حســـن كبير العائلة ووالدة بطة 
ليصلحوا ما وقع، ويقنعهم الخال بالعدول عن بيع البيت وينجح، 

وبعد ذلك يتزوج بأم بطة. 
أما الجزء الثاني، فقد طرح مشـــاكل األسرة وكيفية التغلب عليها 
للعيـــش في حب وســـالم، وبنفس الشـــخصيات تقريبـــا. وفي كل 
جزء منه يبدع فريق العمل في تقديم الجديد والممتع للجمهور.

البســام: حققت نجاًحا كبيًرا والكثير من الجمهور يطلبها

نسخة محدثة من مسرحية “يا أني يا بطة” في العيد

طارق البحار

محرر مسافات

أسامة الماجد

ياسمينيات

تمشـــي  ســـيارة  أشـــوف  مـــن 
وتترنح وما تمشـــي في سيدها 
بطريـــق مســـتقيم، علـــى طـــول 
أعرف أن الســـايق مشـــغول في 

موبايله.
على الهـــاي وي والناس تســـوق 
قاعـــد  تشـــوفه   120 بســـرعة 
يطرش مســـجات ويكتـــب بعد! 
شـــلون وليش هذا الســـتهتار ما 

تدري؟
البعـــض عنـــده هـــوس و إدمان، 
مـــا يقدر يهد تلفونـــه حتى وهو 
ونبهـــت  تجـــرأت  وإذا  يســـوق، 
بموبايلـــه  المشـــغول  الســـايق 
كأنـــك  هـــرن...  عليـــه  وضربـــت 

فتحت وياها جبهة للحرب،
ما يعتـــرف هالســـايق بذنبه، وال 
يعتـــرف بجريمة تعريضه لحياة 
النـــاس وحياته للخطر، بالعكس 
اللـــي  الغلطـــان  أنـــت  بطلعـــك 
ضربـــت عليـــه هـــرن وأزعجتـــه، 
فما بتشـــوف إال سبابته مرتفعة 
تهددك، ويفتح الدريشـــة يصرخ 
عليـــك ويشـــتمك، ومـــو غريبـــة 
بكلمـــات  عليـــك  يتلفـــظ  حتـــى 

لحقـــكك  مـــا  إذا  هـــذا  بذيئـــة.. 
بالسيارة، عشـــان يعطيك درس 
فـــي عـــدم إزعاجه، ومـــو غريبة 
كلـــش بعـــد تشـــوفه ينـــزل مـــن 
ويضربـــك  ويتهـــاوش  الســـيارة 

بعد.
مـــو  المميتـــة  الحـــوادث  أخبـــار 
رادع كافـــي؟ يهـــون علينا نفجع 
أحبابنـــا فينـــا؟ أو نكـــون ســـبب 
في أن نفجع أســـر غيرنا ونكون 
ســـبب في يتم أطفـــال أو ترمل 
نساء؟ بس عشان نقرأ آخر خبر، 

أو يكون لنا السبق في ارساله؟
مـــا  ينتظرونكـــم،  أحبـــاب  فـــي 
وفاتكـــم.....  خبـــر  ينتظـــرون 
فكونوا قد المســـؤولية واتركوا 

موبايالتكم إذ تسوقون.

ياسمينة: 

ال تكـــن ســـببًا فـــي ترمـــل ويتـــم 
أطفـــال... وال تكن ســـببًا إلزهاق 

روحك قبل أوانها.

نضمـــت كنـــزي للنشـــر والتوزيـــع غبقتهـــا الرمضانية 
األولـــى برعايـــة مديـــرة إدارة الـــدار جميلـــة العلـــوي 
مـــن األصدقـــاء والمثقفيـــن واألدبـــاء  بحضـــور كل 
حيـــث   ،٢٠٢٢ أبريـــل   ١٨ الموافـــق  االثنيـــن  يـــوم 
تضمـــن فقـــرات الغبقة جلســـة تأملية بعنـــوان “رحلة 
إلـــى الداخـــل”، وكانت جلســـة عفويـــة للمدربة رباب 

الشـــهابي، وأعقبهـــا ســـحب علـــى جوائـــز األمســـية 
الرمضانية. 

وتفاعـــل جميـــع الحاضرين بفقـــرات األمســـية، فيما 
شـــكرت راعيـــة األمســـية األديبـــة الشـــاعرة جميلـــة 
العلـــوي، ربـــاب الشـــهابي علـــى تقديـــم هـــذه الفقـــرة 

التفاعلية، ثم تم دعوتهم لتناول سحور الغبقة.

آخر خبر

”دار كنزي“ تقيم غبقتها األولى
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أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه 
تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 1909 
الحكوميـــة  الخزانـــة  أذونـــات  مـــن 
األســـبوعية التـــي يصدرها مصرف 
البحرين المركزي نيابة عن حكومة 
مملكـــة البحريـــن. تبلـــغ قيمـــة هـــذا 
اإلصـــدار 70 مليون دينـــار بحريني 
لفترة اســـتحقاق 91 يوًما تبدأ فــــي 
27 أبريـــل 2022 وتنتهـــي فـــي 27 
يوليـــو 2022، كمـــا بلـــغ معدل ســـعر 
الفائـــدة على هـــذه األذونـــات 2.02 

% مقارنـــة بســـعر الفائـــدة 2.03 % 
لإلصدار الســـابق بتاريـــخ 20 أبريل 

 .2022
الخصـــم  ســـعر  معـــدل  بلـــغ  وقـــد 
99.492 % وتـــم قبـــول أقـــل ســـعر 
للمشـــاركة بواقـــع 99.484 % علمـــًا 
بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 

.% 224
كمـــا بلـــغ الرصيـــد القائـــم ألذونـــات 
الخزانـــة مع هذا اإلصـــدار ما قيمته 

2.110 مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

اتحاد ُمالك الرفاع فيوز ينتخب إدارة جديدة برئاسة أكبري

ساعة “L’Heure du diamant”.. نفيسة ومفعمة باألنوثة

إقرار موازنة بمبلغ  1.2 مليون دينار بحضور مالك 399 وحدة

الحرفيون في “دار شوبارد” جمعوا بين التصميم العصري واأللماس

عقــد اتحــاد ُمــاك الرفــاع فيوز جمعيته العمومية الثالثة، حيث تم انتخاب مجلــس إدارة جديد للدورة الثانية للعامين 2022-2023 
برئاسة ريم أحمد أكبري، كما أقرت الجمعية العمومية موازنة االتحاد للعام 2022، وذلك بمبلغ وقدره 1.2 مليون دينار، كما وافقت 

على اعتماد المخطط العام المعّدل للرفاع فيوز والذي سيتم بموجبه نقل ملكية األجزاء المشتركة من المطّور إلى االتحاد.

 و أقيم اجتماع الجمعية العمومية في 
مدرســـة الرفاع فيوز الدولية بحضور 
ممثلين عن أعضـــاء االتحاد من ُمالك 
399 وحـــدة. وقـــد تـــرأس االجتمـــاع 
مـــازن جمعة بحضـــور أعضاء مجلس 
إجـــراء  االجتمـــاع  وشـــهد  اإلدارة، 
انتخابات عضوية مجلس اإلدارة عن 
الدورة الثانيـــة للعامين 2022-2023. 
وقـــد فاز في االنتخابـــات كالً من ريم 
أحمـــد أكبـــري رئيس مجلـــس اإلدارة،  
محمـــد محمـــود محمـــد نائـــب رئيس 
الحـــاج  نبيـــل  أكـــرم  اإلدارة،  مجلـــس 
أمين السر،  عبدالحميد علي البلوشي 
أمين الخزينة، خالد أحمد رجب عضو 

مجلس اإلدارة.
كمـــا وافقـــت الجمعيـــة العمومية على 
اعتمـــاد القوائم الماليـــة المدققة للعام 
2020، وإعادة تعيين “إرنست ويونغ” 
ا للتدقيق على حسابات  مدقًقا خارجيًّ
االتحاد للسنة المالية المنتهية في 31 
ديســـمبر 2021م، إلى جانب الموافقة 
على ترســـية مناقصـــة مديـــر االتحاد 
للعاميـــن 2023-2022 على شـــركة “آر 

في العقارية” لمدة عامين.
وناقشـــت الجمعية العموميـــة التقرير 
الســـنوي ألعمـــال مجلـــس اإلدارة عن 
مجلـــس  عقـــد  حيـــث   ،2021 العـــام 
اإلدارة 24 اجتماًعـــا ناقـــش خاللها ما 

مجموعـــه 260 موضوًعـــا فضـــالً عـــن 
العقـــود التـــي أبرمهـــا مجلـــس اإلدارة 
وأبرزهـــا عقـــد توفير خدمـــات صيانة 
البنيـــة التحتية والمرافـــق في الرفاع 

فيوز بقيمة 165 ألف دينار.
كما أقرت الجمعية العمومية مشـــاريع 
االتحـــاد للفترة المقبلة وهي مشـــروع 
إنشـــاء مقر دائـــم لالتحاد، ومشـــروع 
تجفيف مخلفات محطة معالجة مياه 
الصـــرف الصحـــي، وبنـــاء وتخصيص 
مرافـــق الحمامـــات العامـــة فـــي عـــدد 
وتطويـــر  المشـــتركة،  األجـــزاء  مـــن 
وتوســـعة مســـار دخول المركبات في 
بوابـــات الرفاع فيوز، وإنشـــاء الســـور 

الشرقي للرفاع فيوز الموازي لمنطقة 
الخدمات.

شـــكره  عـــن  جمعـــة  مـــازن  وأعـــرب   
وتقديـــره إلـــى أعضـــاء االتحـــاد مـــن 

ُمالك الوحـــدات في الرفاع فيوز على 
بتقديمهـــا  بـــادروا  التـــي  المقترحـــات 
والراميـــة إلـــى تطوير مجتمـــع الرفاع 
فيوز، معرًبا عـــن امتنانه للجميع على 

الجهـــود التـــي بذلوها، مشـــيًرا إلى أن 
مجلـــس اإلدارة المنتهيـــة واليته كان 
حريًصـــا علـــى مواصلـــة العمـــل بجهد 
وتفـــان فـــي ســـبيل المحافظـــة علـــى 
حقـــوق المالك وصـــون خصوصياتهم 
وتأميـــن بيئـــة صديقـــة وآمنـــة لجميع 
المـــالك والقاطنيـــن وبمـــا يتوافـــق مع 
المنظمـــة  والقـــرارات  التشـــريعات 
لعمـــل اتحـــادات المالك فـــي العقارات 

المشتركة.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت ريـــم أكبـــري إن 
مجلـــس اإلدارة المنتخـــب ســـيواصل 
حققهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  مســـيرة 
الماضييـــن  العاميـــن  خـــالل  االتحـــاد 
والتي أسفرت عن االنتهاء من اعتماد 
المخطـــط العـــام المعـــّدل للرفاع فيوز 
وإبرام عقود جميع مزّودي الخدمات.

 L’Heure du“ تلتقط دار شــوبارد العريقة في صناعة الســاعات والمجوهرات جمال األلماس لتوظفه ببراعة في ســاعات مجموعة
Diamant”، حيــث جمــع الحرفيــون المهــرة في الــدار بين التصميم العصري واأللماس باعتباره ملــك األحجار الكريمة. واليوم تنضم 
إلى المجموعة ســاعة مجوهرة جديدة مصنوعة من الذهب األخاقي بقطر 26 ملم وتزخر بترصيعات األلماس، كما زودت بســوار 
ذي وصات معدنية. وتعمل الســاعة بحركة ميكانيكية يدوية التعبئة بالطاقة، لتكون هذه التحفة النفيســة خير مثال على الطاقة 

النابعة من مزيج خيميائي مثالي يجمع بين الشكل والمادة. 

وبفضـــل التـــوازن الدقيق بيـــن فن صناعة 
المجوهـــرات وخبـــرات صناعة الســـاعات، 
 ”L’Heure du Diamant“ تمكنـــت ســـاعة 
من الجمـــع بيـــن البراعة والجمـــال، لتقدم 
بذلـــك أســـمى تعبير عـــن األنوثـــة بطابعها 
العصري. وتســـلط المجموعة الضوء على 
نقـــاء األلمـــاس مـــن خـــالل تقنيـــة ترصيع 
رمزيـــة تســـمى “الترصيـــع التاجـــي” تتيح 
المجـــال لـــكل حجـــر كريـــم ليتألـــق بكامل 
بهائه عبر إفســـاح المجال للضوء لينساب 
من خاللـــه. ويتكون هذا األكليل الماســـّي 
األلمـــاس  مـــن  قيراطيـــن  مـــن  أكثـــر  مـــن 

المســـتدير القطع الذي يحيط العلبة بهالة 
متوهجة تضيء ميناهـــا الناعم المصنوع 
مـــن عـــرق اللؤلـــؤ والمرّصـــع بــــ 12 حجـــر 

ألماس بقطع بريليانت. 
L’Heure du Dia� “صنعـــت علبـــة ســـاعة 
mant” الجديـــدة مـــن الذهـــب األخالقـــي 
قيـــراط،   18 عيـــار  الـــوردي  أو  األبيـــض 
وزودت بســـوار مـــرن ذي وصالت معدنية 
يتخذ شكل المعصم. بينما تنبض في قلب 
علبتهـــا حركـــة ميكانيكية يدويـــة التعبئة 
بالطاقـــة لتقـــود حركـــة عقربـــّي الســـاعات 

والدقائق. 

تراث صناعة الساعات                  

في معمل شوبارد

التـــي  شـــوفوليه  عائلـــة  تخصصـــت 
تترأس دار شـــوبارد منذ عقود طويلة 
المجوهـــرة  الســـاعات  صناعـــة  فـــي 
بمـــا تشـــكله مـــن مزيـــج مثالـــي يجمع 
بيـــن الجمـــال والدقـــة، وتجنـــي بذلك 
 ”L’Heure du Diamant“ مجموعـــة 
فوائـــد هـــذه البراعة التقنية المكرســـة 
إلبـــداع تحـــف فنيـــة عصريـــة ورائعة. 
وعلـــى هـــذا األســـاس، خرجـــت هـــذه 

اإلبداعـــات إلى النور بفضـــل المواهب 
الزاخـــرة التـــي يبـــرع بهـــا الحرفيـــون 
مـــن  الـــدار،  ورشـــات  فـــي  العاملـــون 
المصمـــم إلـــى صانـــع الســـاعات، ومـــن 
صانع المجوهرات إلى حرفّي الترصيع 
باألحجار الكريمة، ومن حرفي الصقل 

والتلميع إلى صانع الساعات.

المواصفات التقنية

 ”L’Heure du Diamant“ ســـاعة 
مصنوعـــة من الذهـــب األخالقي عيار 
26 ملـــم( مـــزودة  )بقطـــر  18 قيـــراط 
بسوار متصل، وميناء من عرق اللؤلؤ 
يحمـــل مشـــيرات الســـاعات المرّصعة 
ووتـــدور  القطـــع،  مســـتدير  بألمـــاس 

فوقه عقارب للساعات والدقائق على 
شكل ورقة شجر مطلية بالروديوم أو 
الذهب، وإطار لزجاج الســـاعة مرّصع 
باأللماس المســـتدير. وزودت الســـاعة 
بزجاج كريستالي مضاد لالنعكاسات، 
التعبئـــة  وحركـــة ميكانيكيـــة يدويـــة 

بالطاقة.

جانب من عملية انتخاب مجلس اإلدارة الجديد

إعادة تأهيل مدرسة طارق بن زياد بـ 642.6 ألف دينار

الستشارات تصميم المدينة الرياضية بالصخير
فتـــح مجلس المناقصـــات والمزايدات  
أمس مناقصة لشؤون األشغال بوزارة 
األشغال  لتقديم الخدمات االستشارية 
لتصميـــم المدينـــة الرياضيـــة بالصخير 
وذلـــك ضمن المرحلة 1أ(، تقدمت إليها 
 )Populous Limited( شركة وحيدة لـ

بـ 10.98 مليون دينار.
مناقصـــة  مـــن  المشـــروع  ويتكـــون 
لتصميـــم  االستشـــارية  الخدمـــات 
المدينـــة الرياضيـــة بالصخيـــر لتحقيق 
األهـــداف المرجـــوة لضمـــان أن يكـــون 
المشـــروع وجهـــة ســـياحية ورياضيـــة 

وترفيهية ذات جدوى اقتصادية.
كمـــا فتح المجلـــس 3 مناقصات أخرى 
لشؤون األشغال، أولها لتنفيذ المرحلة 
الثامنة لتأهيل شـــبكة الصرف الصحي 
)A وB وC وE( تقدمـــت إليهـــا شـــركة 
وحيـــدة هـــي )دايرنجـــر أنـــد ســـكيدل 
روهرســـانيرنج جـــي إم بـــي إتـــش كو. 
كيـــه جـــي( بنحـــو 2.7 مليـــون دينـــار، 
والثانيـــة إلعادة تأهيل مدرســـة طارق 
بن زياد اإلعدادية للبنين تقدمت إليها 
شـــركة وحيدة هي الســـرايا للمقاوالت 
واألخيـــرة  دينـــار،  ألـــف   642.6 بنحـــو 

لمدرســـة  الشـــاملة  الصيانـــة  ألعمـــال 
للبنـــات  االبتدائيـــة  الغربـــي  الرفـــاع 
للبنـــات،  االبتدائيـــة  بـــوري  ومدرســـة 
تنافســـت عليهـــا 6 شـــركات وكان أقل 
عطاء لشـــركة المؤيـــد للمقاوالت بنحو 
247.1 ألـــف دينار، في حين بلغ أكبرها 

315.1 ألف دينار. 
وتـــم إجماال، فتـــح 11 مناقصة تابعة لـ 
6 جهـــات حكومية بإجمالي 40 عطاء، 
وبلغ مجموع أقل العطـــاءات المقدمة 

نحو 15.6 مليون دينار.

وفتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات لشـــركة 
نفـــط البحريـــن )بابكـــو(، أولها لدراســـة 
الفحص القائم على المخاطر لوحدات 
12 شـــركة  المصفـــاة تنافســـت عليهـــا 

وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 145.1 ألـــف 
دينار، والثانيـــة لتوفير خدمات الدعم 
الحريـــق  إنـــذار  ألنظمـــة  والصيانـــة 
للمباني وذلك لمدة 5 سنوات تنافست 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات   4 عليهـــا 
لشـــركة خيبـــر للتجـــارة بنحـــو 146.7 
ألـــف دينار، واألخيرة إلبرام عقد زمني 
لمدة 3 ســـنوات لتوفير مـــواد تموينية 
ومـــواد التنظيف لنـــادي العوالي، الدار، 
مستشـــفى العوالـــي ومطعـــم المصفاة 
هـــي  وحيـــدة  شـــركة  إليهـــا  تقدمـــت 
)محمـــد جـــالل للتموين( بنحـــو 102.1 

ألف دينار.
لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
البحرين للســـياحة والمعـــارض لترقية 
 MS Dynamics CRM( وترحيـــل 

تنافســـت   )Online  365( إلـــى   )2011
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات   3 عليهـــا 
الشـــرق  للكمبيوتـــر  المؤيـــد  لشـــركة 
األوســـط بـ 44.99 ألـــف دينار في حين 
بلغ أكبرها 91.85 ألف دينار، ومناقصة 
لـــوزارة الصحة لتزويـــد وتركيب جهاز 
تبريد مركزي واحد و7 مضخات تبريد 
ميـــاه فـــي مستشـــفي الطـــب النفســـي 
وكان  شـــركات   7 عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل عطـــاء لشـــركة اومنـــي للتجـــارة 
دينـــار  ألـــف   67.3 بنحـــو  والخدمـــات 

وأكبرها بقرابة 156.4 ألف دينار.
وكذلك فتح المجلس مناقصة لشـــركة 
مطـــار البحريـــن لتجديد دعـــم برنامج 
)VMware( فـــي مطار البحرين الدولي 
 5 عليهـــا  تنافســـت  ســـنوات   3 لمـــدة 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات 
البحريـــن للحاســـبات اآلليـــة بــــ 189.4 
ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لشـــركة تطوير 
الصيانـــة  خدمـــات  لتوفيـــر  للبتـــرول 
ومحـــركات  للصمامـــات  والتصليـــح 
رأس البئر، والتـــي تعتبر من الخدمات 
تقدمـــت  للشـــركة،  المهمـــة  الدوريـــة 
 Cameron( إليهـــا شـــركة وحيدة هـــي
Middle East FZE( بنحـــو 340.3 ألف 

دينار.

أمل الحامد

أقل عطاء اسم الشركة المتقدمة العطاءات وصف المناقصة الجهة 
المتصرفة

10,980,000 Populous Limited 1 الخدمات االستشارية لتصميم المدينة الرياضية بالصخير - المرحلة 1أ 

وزارة األشغال 
2,697,872.92  DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG

GmbH & Co. KG 1 تأهيل شبكة الصرف الصحي )A وB وC وE( المرحلة 8 

642,630 Saraya Contractors Co. WLL 1 إعادة تأهيل مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية للبنين 

247,138.24 ALMOAYYED CONTRACTING 6 أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات ومدرسة بوري 
االبتدائية للبنات 

102,148.46 Mohammed Jalal Catering 1 توفير مواد تموينية ومواد التنظيف لنادي العوالي، الدار، مستشفى العوالي 
ومطعم المصفاة - عقد زمني لمدة 3 سنوات 

146,706بابكو شركة خيبر للتجارة 4 توفير خدمات الدعم والصيانة ألنظمة إنذار الحريق للمباني

145,145 sharikat Bell Engineering Software Technolo-
gists Limited 12 دراسة الفحص القائم على المخاطر 

189,400.20 شركة البحرين للحاسبات اآللية  5 تجديد دعم برنامج )Vmware( في مطار البحرين الدولي لمدة 3 سنوات  شركة مطار 
البحرين

340,323 Cameron Middle East FZE 1 توفير خدمات الصيانة والتصليح للصمامات ومحركات رأس البئر  تطوير للبترول

67,312.30 اومني للتجارة والخدمات ذ.م.م 7 تزويد وتركيب جهاز تبريد مركزي واحد وسبع مضخات تبريد مياه في مستشفي 
الطب النفسي  وزارة الصحة

44,990.00 المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط 3  )Online 365( إلى )MS Dynamics CRM 2011( هيئة البحرين للسياحة  ترقية وترحيل
والمعارض

11
مليون دينار



أكد القائم بأعمـــال الرئيس التنفيذي 
لطيران الخليج القبطان وليد العلوي 
اعتـــزاز عاهل البالد حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
الســـمو  صاحـــب  وتثميـــن  خليفـــة، 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء للجهـــود الوطنيـــة المخلصة 
لكافة العاملين في الصفوف األمامية 
للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر 
البحريـــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحيـــة، 
الجهـــات  وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة 
المســـاندة، األمـــر الـــذي يمثـــل دافًعـــا 
لمواصلـــة العمل فـــي الناقلة الوطنية 
بذات العزم الذي اســـتمر طوال فترة 
التصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونـــا 

لتحقيق الغايات المنشودة والوصول 
إلـــى النتائـــج اإليجابيـــة، مشـــيًدا في 
الناقلـــة  قدمتـــه  بمـــا  ذاتـــه  الوقـــت 
إنجازاتهـــا  سلســـلة  ضمـــن  الوطنيـــة 
شـــراكتها  إطـــار  وفـــي  المتواليـــة 
المجتمعيـــة مـــن مجهـــودات كان لهـــا 
إسهامها المباشـــر في استمرار حركة 
دون  الخدمـــات  وتقديـــم  الطيـــران 

انقطاع أو تعطيل.
جـــاء ذلك لدى قيـــام القبطان العلوي 
فـــي اآلونة األخيرة بتســـليم “وســـام 
األميـــر ســـلمان بن حمد لالســـتحقاق 
مـــن  الوطنيـــة  للكـــوادر  الطبـــي” 
منتســـبي الناقلة، إنفاًذا لألمر الملكي 
الســـامي وفـــي إطار توجيـــه صاحب 
العهـــد رئيـــس  الملكـــي ولـــي  الســـمو 

الجهـــات  لكافـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
للعامليـــن  الوســـام  بتســـليم  المعنيـــة 
فـــي الصفـــوف األمامية مـــن الكوادر 
البحريـــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحيـــة، 
الجهـــات  وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة 

المساندة.
مـــن  الحاصليـــن  العلـــوي  هنـــأ  وقـــد 
منتســـبي الناقلـــة على “وســـام األمير 
ســـلمان بن حمد لالستحقاق الطبي”، 
لهـــم  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  معرًبـــا 
الســـتحقاقهم هذا الوسام الذي يمثل 
شـــرًفا عظيًما، مشـــيًدا بما قدموه من 
جهود مضنية خالل الفترة الماضية، 
ومتمنًيـــا لهـــم كل التوفيـــق والنجاح 
والمزيـــد مـــن العمل الـــدؤوب لما فيه 

مصلحة ورفعة الوطن.

قدمت شـــركة البحرين لتصليح السفن 
والهندسة “باســـرك”، انطالًقا من دورها 
في دعـــم المجتمـــع البحرينـــي والوفاء 
بمســـؤوليتها تجاه مختلف فئاته، دعًما 
ـــا لجمعيـــة رعيـــة الطفـــل واألمومة  ماليًّ
ذلـــك خـــالل  الخيريـــة. جـــاء  ألعمالهـــا 
اســـتقبال رئيســـة جمعية رعاية الطفل 
واألمومـــة، الشـــيخة هنـــد بنت ســـلمان 
آل خليفـــة، للرئيـــس التنفيـــذي للموارد 
البشـــرية في شـــركة البحريـــن لتصليح 
نرجـــس  )باســـرك(،  والهندســـة  الســـفن 
هنـــد  الشـــيخة  وأعربـــت  الموســـوي. 
عـــن خالص شـــكرها وتقديرهـــا لرئيس 
وأعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة علـــى 
والـــذي  الســـخي  المالـــي  الدعـــم  هـــذا 
ســـوف يســـاهم إيجاًبـــا لتنفيـــذ العديـــد 
مـــن البرامـــج والفعاليـــات التـــي تقـــوم 
بهـــا جمعيـــة رعايـــة الطفـــل واألمومـــة 
وتســـهم في تحقيق الرســـالة اإلنسانية 
والنبيلـــة للجمعيـــة. مـــن جانبهـــا، قالت 
نرجـــس الموســـوي “ نولـــي فـــي شـــركة 

والهندســـة  الســـفن  لتصليـــح  البحريـــن 
دائمـــا اهتماًمـــا خاًصـــا نحـــو مجتمعنـــا 
البحرينـــي بفضـــل توجيهـــات ومتابعـــة 
االدارة،  مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس 
وباعتبارنا شـــركة محليـــة تتحلى بروح 
المســـؤولية الوطنيـــة، فإننـــا نعتبـــر أنه 
مـــن واجبنـــا تقديـــم الدعم والمســـاندة 

لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
واألهليـــة التي تعمل من أجل تحســـين 
وتطويـــر مجتمعنـــا. ولهـــذا فإننا نشـــعر 
بالفخر واالعتـــزاز إلرتباطنا بالجمعيات 
والمؤسســـات الخيريـــة واألهليـــة التي 
تعمل دون كلل أو ملل في أداء رسالتها 

اإلنسانية في مملكتنا الغالية”.

حققت ســـايلنت باور، إحدى شـــركات محفظة مشاريع األمل 
االســـتثمارية، 40 % من مبيعاتها الســـنوية المستهدفة للعام 
الجاري من خالل توقيعها لعقود شراكة في اإلمارات العربية 
المتحدة ودولة الكويت، متجاوزة بذلك مبيعاتها لعام 2021، 
مـــا يجعلهـــا واحدة من أفضل 3 شـــركات محفظة األمل أداء 
في الربع األول 2022. وتقوم الشـــركة بمواصلة اســـتخدامها 
لتكنولوجيا الطاقة الشمســـية لتقدم بذلك حال مبتكرا لتبريد 
خزانات المياه دون الحاجة الستخدام الكهرباء أو البطارية، 
مـــا يقلل درجة حرارة الماء مـــن 62 درجة مئوية من 28 إلى 

33 درجة مئوية.
يذكـــر أن “ســـايلنت بـــور” أصبحـــت إحـــدى شـــركات محفظة 
مشـــاريع األمل بعد مشـــاركتها في الموسم األول من برنامج 
بيبـــان، الـــذي حصلت مـــن خالله على اســـتثمار من مشـــاريع 

األمل باالشتراك مع القطاع الخاص.
وقـــال المؤســـس والرئيـــس التنفيذي لشـــركة ســـايلنت باور، 
محمـــد عبدالعال “نســـتمر بهدفنـــا في إطالق حلـــول مبتكرة 
وصديقـــة للبيئـــة من مملكـــة البحرين إلى ســـائر دول العالم، 
فمنذ جولتنا االستثمارية وشركاؤنا يدعمونا بشكل كبير في 
الحصـــول على فرص جديـــدة واتخاذ قرارات إســـتراتيجية 

تدعمنا في تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل”.
وعالقـــات  االســـتثمارية  المحفظـــة  مديـــر  قالـــت  بينمـــا 
المستثمرين في مشاريع األمل أمينة بوجيري “إن النمو الذي 
حققتـــه ســـايلنت بـــاور في الربـــع األول هو دليـــل على تفاني 
الفريق وعملهم الجاد، إضافة لزيادة اعتماد المستهلكين في 
المنطقـــة للطاقـــة المتجددة، نحـــن فخورون بســـايلنت باور، 

ونتطلـــع إلى دعم رحلتهم لالبتـــكار وتقديم منتجات حديثة 
للطاقـــة المتجـــددة بشـــكل أكبـــر”. إن أداء شـــركات محفظـــة 
مشـــاريع األمـــل هـــو انعـــكاس لقـــوة نموذجهـــا االســـتثماري 
ذو الــــ 3 خطـــوات، الـــذي يركـــز علـــى التعرف على المشـــاريع 
ذات المنتجـــات المعتمـــدة والقابليـــة للنمو، واالســـتثمار فيها 
باالشتراك مع القطاع الخاص، وتسريع نموها لتتوسع دوليا.

العلوي: الناقلة الوطنية لها إسهامها في تقديم الخدمات دون انقطاع

انطالًقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع البحريني

الشركة تابعة لمحفظة مشاريع األمل االستثمارية

تسليم منتسبي “طيران الخليج” وسام األمير سلمان

ا لـ”رعاية الطفل واألمومة” “باسرك” تقدم دعًما ماليًّ

“سايلنت باور” تتوسع باإلمارات والكويت وتحقق 40 % من مبيعاتها

االحتفاء بتسلم وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

أثناء تقديم الدعم المالي

“سايلنت باور” تستخدم تكنولوجيا الطاقة الشمسية
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.5

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.93

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.61

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD0.36

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.132

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.01

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 0.78

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 0.058

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



البحرين   – اإلسالمي  البركة  بنك  أقــام 
لموظفي،  السنوية  الرمضانية  غبقته 
للبنك  التنفيذي  الرئيس  بحضور  وذلك 
اإلدارة  وأعــضــاء  العقاب  عبدهللا  حمد 
التنفيذية باإلضافة لموظفي ومنتسبي 
الــبــنــك، حــيــث أقــيــم الــحــفــل فــي فندق 
هذه  وتأتي  البحرين.   – كارلتون  الرتز 
حيث  الفضيل  بالشهر  احتفاًء  الغبقة 

ــدة مــن أبـــرز الــمــبــادرات التي  تعد واحـ
بين  االجتماعي  التواصل  لتعزيز  تقام 
ــبــنــك وتــوطــيــد الــعــالقــات  مــنــتــســبــي ال
ــحــفــل الـــعـــديـــد من  ــل ال بــيــنــهــم، وتــخــل
األلعاب الشعبية والمسابقات الجماعية 
باإلضافة  القيمة  والسحوبات والجوائز 
بأجواء  للموظفين  الممتعة  للمفاجآت 
وافــتــتــح  بــالــتــفــاعــل.  مليئة  رمــضــانــيــة 

للبنك  التنفيذي  الرئيس  بكلمة  الحفل 
مــن خاللها  أعــرب  والــتــي  العقاب  حمد 
عـــن خــالــص شــكــره وتـــقـــديـــره لجميع 
وذلك  اإلســالمــي،  البركة  بنك  منتسبي 
الجاد  وعملهم  االستثنائية  لجهودهم 
وتفانيهم خالل الفترة المنصرمة والتي 
ا على أداء البنك متمنًيا  انعكست إيجابيًّ

لهم المزيد من اإلنجازات والنجاح.
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“البركة اإلسالمي” ُيقيم غبقته الرمضانية السنوية

المصرفية  البركة  مجموعة  أفصحت 
إنه  أمــس  البحرين  لبورصة  بــيــان  فــي 
بعد  المجموعة  أسهم  إدراج  إلغاء  بعد 
اليوم األخير للتداول في يوم األحد 12 
األسهم من  المقبل سيتم تحويل  مايو 
ناسداك دبي إلى بورصة البحرين حتى 
أسهم  تـــداول  مــن  المساهمون  يتمكن 

المجموعة في بورصة البحرين.
المساهمين لمراجعة  المجموعة  ودعت 
ــمــقــاصــة لــضــمــان  ــل ــة الـــبـــحـــريـــن ل ــركـ شـ
ناسداك  من  للخدمات  السلس  االنتقال 

دبي إلى بورصة البحرين.
مراعاة  إلى ضــرورة  المجموعة  ولفتت 
المتطلبات التالية لفتح حساب مساهم 
في شركة البحرين للمقاصة، هي: على 
إبراز  أو  ا  شخصيًّ الحضور  المساهمين 
تخويل حكومي وموثق أو التواصل مع 

من  المرخصين  الوسطاء  قبل أحد 
بــورصــة الــبــحــريــن، الــجــواز 

المفعول،  ســاري  األصلي 

الهوية الوطنية سارية المفعول، مستند 
ــم الــحــســاب الــدولــي  بــنــكــي يــحــوي رقـ
مالية  أوراق  حساب  وكشف   ،)IBAN(
الوسيط  أو  دبـــي  نـــاســـداك  مــن  صـــادر 

المرخص من قبل السوق.
وغير  العادية  العامة  الجمعية  وكانت 
العادية للمجموعة التي عقدت بتاريخ 
إلغاء  الماضي، وافقت على  30 مارس 
بــورصــة  مــن  المجموعة  أســهــم  إدراج 
ناسداك دبي، إضافة إلى إلغاء تسجيل 
القائمة  مــن  العادية  المجموعة  أسهم 
للخدمات  دبــي  سلطة  لــدى  الرئيسية 
الجهات  لموافقة  خاضع  وذلــك  المالية 
إلى  باإلضافة  العالقة،  ذات  التنظيمية 
اإلدارة  تفويض مجلس  على  الموافقة 
ــفــّوضــه التـــخـــاذ اإلجــــــراءات  أو مـــن ي
الالزمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية 
أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية 
العامة العادية بهذا الخصوص، بما في 
مستندات  أو  نــمــاذج  أي  تــوقــيــع  ذلـــك 
تقتضيها الجهات الرقابية 

المعنية.

ارتفعت قيمة اإلنفاق بنقاط البيع والتجارة 
اإللكترونية على قطاع المالبس واألحذية 
25 % في  بــنــســبــة  الــبــحــريــن  فـــي مــمــلــكــة 
األسبوع الماضي، وذلك ضمن االستعدادات 
وفًقا  وذلك  الفطر،  عيد  مستلزمات  لشراء 
البحرين  مصرف  مــن  إحصائيات  ألحــدث 
قطاع  على  اإلنــفــاق  ارتــفــع  كما  الــمــركــزي. 
تجار السيارات والشاحنات بنسبة 24.5 % 
بيع  تقديم شركات ومعارض  خصوًصا مع 
بيع  على  وتخفيضات  لعروض  السيارات 

السيارات في شهر رمضان.
أســواق  قطاع  على  اإلنــفــاق  ارتفع  وكذلك 
 % و1.7   ،%  2.3 بنسبة  الــســوبــرمــاركــت 
ــاع فــي اإلنـــفـــاق عــلــى قطاع  ــفـ نــســبــة االرتـ
على  الصرف  انخفض  حين  في  المطاعم، 
قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 10.5 %.
ــارة  ــجـ ــتـ ــاط الـــبـــيـــع والـ ــقـ وبـــلـــغـــت قــيــمــة نـ

 65.5 الماضي  األســبــوع  فــي  اإللكترونية 
مليون دينار، بزيادة 2.7 % قياًسا بـ 63.8 

مليون دينار في األسبوع قبل الماضي.
44.1 % من  التالمسية  العمليات  وشكلت 
العمليات، و36.9 % عملية تجارة  إجمالي 
البيع  عمليات  عــدد  بلغ  اإللــكــتــرونــيــة.كــمــا 

 2.5 اإللكترونية  والتجارة  البيع  نقاط  في 
مليون عملية في األسبوع الماضي بزيادة 
في  عملية  مــلــيــون   2.4 بـــ  قــيــاًســا   %  3.6
العمليات  وشكلت  الماضي.  قبل  األسبوع 
العمليات،  إجمالي  التالمسية 74.3 % من 

و12.3 % عملية تجارة اإللكترونية.

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين أمس اإلثنين، مواصلة تراجعات األسبوع الماضي مع تزايد القلق من إطالة فترات اإلغالق 
بسبب موجة كوفيد - 19 في شنغهاي، والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة األميركية، التي ستضر بالنمو االقتصادي العالمي والطلب على النفط.

ــت بـــأكـــثـــر مــــن 5  ــرنـ ــام بـ ــ ــزل خـ ــ ــ ون
دوالر   101 إلــى   %  5 أو  دوالرات 
منذ  مستوى  أدنـــى  وهــو  للبرميل، 
هــبــط خـــام غــرب  أبــريــل. فيما   12
ــركـــي 5  ــيـ ــكــســاس الـــوســـيـــط األمـ ت

دوالرات أو 5 % دون 97 دوالًرا.
ضعف النفط أيًضا بسبب احتمالية 
األميركية،  الــفــائــدة  أســعــار  ارتــفــاع 
حيث  األميركي،  ــدوالر  ال يعزز  مما 
يجعل الدوالر القوي السلع المسعرة 

العمالت  لــحــامــلــي  تكلفة  أكــثــر  ــه  ب
ــل إلــــــى عــكــس  ــيـ ــمـ اآلخــــــريــــــن، ويـ
ــادة الــنــفــور مــن الــمــخــاطــرة بين  ــ زي

المستثمرين.
القياسيين  الــخــامــيــن  كــال  وخــســر 

األسبوع   % 5 يقرب من  ما  للنفط 
الــمــاضــي، بــســبــب مـــخـــاوف بــشــأن 
بحدة  برنت  خــام  وتــراجــع  الطلب، 
بلغ 139 دوالًرا، وهو أعلى  بعد أن 
مستوى منذ 2008، الشهر الماضي.

تحويل أسهم “البركة” من ناسداك دبي لبورصة البحرين

25 % ارتفاع اإلنفاق على المالبس واألحذية قبيل عيد الفطر

“برنت” يهوي 5 % ويقترب من 100 دوالر

“ديار المحرق” تصقل مهارات الخريجين البحرينيين بالهندسة والعقار
من خالل طرح البرنامج التدريبي “طموح” ويمتد 6 أشهر

أعــلــنــت ديــــار الـــمـــحـــرق، عـــن عــزمــهــا 
برنامج  من  الثانية  النسخة  إلطــالق 
ــخ 20  ــاريـ ــتـ ــي بـ ــبـ ــدريـ ــتـ “طــــمــــوح” الـ
خبرات  إلثـــراء  وذلـــك   ،2022 أبــريــل 
حاملي  مــن  البحرينيين  الخريجين 
درجة البكالوريوس من داخل المملكة 
التخصصات  فــي  ــك  وذل خارجها،  أو 
المدنية  الهندسة  التالية:  الهندسية 
ــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة والــهــنــدســة  وال

المعمارية والتطوير العقاري. 
على  البرنامج  يمتد  أن  المقرر  ومــن 
6 أشهر، اعتباًرا من شهر يوليو  مدى 
2022، سيكتسب  حتى شهر ديسمبر 
من  عملية  خبرة  المشاركون  خاللها 
قبل  من  وإرشــادهــم  توجيههم  خالل 
للتدريب  وتضمينهم  متمرس،  فريق 
ــار  ــ ــة دي ــركـ ــام شـ فــــي مــخــتــلــف أقــــســ
الهندسة  بمجاالت  المعنية  المحرق 
العقاري عن طريق برنامج  والتطوير 

إدراجهم  بجانب  لهم،  خصيًصا  معد 
ضــمــن بـــرامـــج تــدريــبــيــة إلــكــتــرونــيــة 
مطروحة عبر منصات عالمية، وذلك 
في خطوات من شأنها تطوير وصقل 

مهاراتهم المهنية. 
إطــالق  حــول  تعليقه  وفــي 

ــج بــنــســخــتــه  ــامــ ــ ــرن ــ ــب ــ ال
الثانية، قال الرئيس 

لشركة  الــتــنــفــيــذي 
ــار الـــمـــحـــرق  ـــ ديــ
العمادي  أحــمــد 
ــــواصــــل في  “ن

ديار المحرق 
بـــــــــــعـــــــــــزم 

وجـــهـــود 
حــثــيــثــة 

الشبابية  ــطــاقــات  ال فــي  االســتــثــمــار 
المتميزة من الجيل  الكفاءات  وتبني 
مــنــا بأهمية  ــا  إيــمــاًن ــك  ــ ــنــاشــئ، وذل ال
لتحقيق  ونسعى  المجتمعي.  دورهــم 
ذلــك عبر طــرح الــمــبــادرات الــتــي من 
شــأنــهــا تــطــويــر الــكــفــاءات 
ــة ومــنــحــهــم  ــ ــاب ــشــ ــ ال
فــرصــة اكــتــســاب 
العملية  الخبرات 
والـــمـــشـــاركـــة فــي 
مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
يسهم  مما  واقعية، 
ــي تـــطـــويـــر وصــقــل  فــ
ــم الــهــنــدســيــة  ــهـ ــاراتـ ــهـ مـ
الــعــمــلــيــة والــتــطــويــر 
الـــــعـــــقـــــاري، 
وتـــعـــزيـــز 

مستقبلهم  ــراء  وإثـ الــذاتــيــة  سيرتهم 
طرح  نعتزم  جعلنا  ما  وهــذا  المهني. 
بنسخته  “طموح”  التدريبي  البرنامج 
الــتــوالــي،  على  الــثــانــي  للعام  الثانية 
وذلــك بعد نجاح نسخته األولــى في 

حصد األهداف المنشودة منه”.
يذكر أن باب التقديم سيكون مفتوًحا 
المحرق،  لديار  الرسمي  الموقع  عبر 
البحرينيين  الــطــلــبــة  لــجــمــيــع  ــك  ــ وذل
المعتمدة  الــجــامــعــات  خــريــجــي  مــن 
ضمن  والدولي  المحلي  الصعيد  على 
سيتم  مسبًقا.  المذكورة  التخصصات 
بالبرنامج  االلتحاق  طلبات  استقبال 
21 من  أبــريــل حتى   20 مــن  ابــتــداًء 
مـــايـــو، لــتــبــدأ بــعــدهــا عــمــلــيــة اخــتــيــار 
مايو،  شهر  نهاية  وفــي  المرشحين. 
خريجين  ستة  مــع  الــتــواصــل  سيتم 
ســيــتــم اعــتــمــادهــم ضــمــن الــبــرنــامــج 

التدريبي.
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أحمد العمادي 

“البحرين الوطني” ُيوّقع مذكرة تفاهم مع “إكزوتك للسيارات”
لتمويل عمالء الشركة ودعمهم من أجل شراء مركباتهم

عن   )NBB( الوطني  البحرين  بنك  أعلن 
تــعــاونــه مــع شــركــة إكـــزوتـــك لــلــســيــارات، 
ــتــمــويــل عــمــالئــهــم ودعـــمـــهـــم مـــن أجــل  ل
احتياجاتهم.  تلبي  التي  السيارات  شراء 
الفرع  االتفاقية  توقيع  مراسم  وأقيمت 
وذلك  الوطني،  البحرين  لبنك  الرئيسي 
التنفيذي  الــرئــيــس  أمــيــن  نبيل  بــحــضــور 
لــشــركــة إكــزوتــك لــلــســيــارات، إلـــى جانب 
صباح الزياني وأحمد المسقطي من بنك 

البحرين الوطني.
وتــمــاشــًيــا مــع الــتــزامــه بـــأن يــكــون أقــرب 

البحرين  بنك  يقدم  الــكــرام،  العمالء  إلــى 
حيث  الــســيــارات  قــروض  منتج  الوطني 
حصول  لضمان  مبسطة،  بطريقة  ُصمم 
على  السيارات  بامتالك  الراغبين  العمالء 
إجراءات موافقة سريعة ومعدالت فائدة 
سيمنح  ذلـــك،  إلــى  بــاإلضــافــة  منخفضة. 
البنك العمالء فرصة الفوز بجوائز نقدية 
حملة  مـــن  كــجــزء  ديـــنـــار   1,000 بــقــيــمــة 
قروض السيارات التي تم طرحها مؤخًرا 
يونيو   2 تــاريــخ  لــغــايــة  ستستمر  والــتــي 
الخدمات  تنفيذي  رئــيــس  وقـــال   .2022

ــنــك، صــبــاح  ــب ــراد فـــي ال ــأفـ الــمــصــرفــيــة لـ
الوطني  البحرين  بنك  في  “نحن  الزياني 
المستمر  التعاون  من  المزيد  إلــى  نتطلع 
والــمــثــمــر مــع مــركــز إكـــزوتـــك لــلــســيــارات 
خصيًصا  تصمم  مميزة  عــروض  لتقديم 
لــعــمــالئــنــا بــاإلضــافــة إلـــى تــقــديــم أفــضــل 
على  حصولهم  عمليه  لتسهيل  الخدمات 
المستقبل  في  ونتطلع  أحالمهم.  سيارة 
ومعارض  وكــاالت  من  مزيد  مع  للتعاون 
المملكة”.  أنحاء  في  المنتشرة  السيارات 
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 

“يسرنا  أمــيــن  نبيل  لــلــســيــارات،  إكــزوتــك 
التعاون مع بنك البحرين الوطني لتيسير 
لتوفير  ونتطلع  السيارات  اقتناء  عملية 
عروض حصرية على مجموعتنا الواسعة 
البنك.  لعمالء  السيارات  من  والمتنوعة 
باستطاعة  سيكون  الشراكة،  هــذه  وعبر 
المزيد من العمالء شراء سيارة أحالمهم 
طلبات  على  وسلسة  سريعة  موافقة  مع 
التمويل. وبذلك، نتطلع قدًما لعقد المزيد 
البحرين  بنك  مع  المتميزة  الشراكات  من 

توقيع االتفاقية بين الجانبينالوطني مستقباًل”.

“أسري”: 10 ماليين ساعة عمل دون حوادث مضيعة للوقت
حققت الشركة العربية لبناء وإصالح السفن 
ــري(، إنــجــاًزا جــديــًدا فــي مــجــال الصحة  )أســ
ــا قــيــاســًيــا من  والــســالمــة حــيــث حققت رقــًم
دون  عمل  ساعة  ماليين   10 تسجيل  خــالل 
أي حوادث مضيعة للوقت بتاريخ 13 أبريل 
في  األطـــول  الــفــتــرة  هــذه  تعد  حيث   2022
تاريخ الشركة منذ تأسيسها في العام 1977. 
مطر  مــازن  بالشركة  المنتدب  العضو  وقــال 
“يسرني أن أعرب عن جزيل الشكر واالمتنان 
لجميع موظفي الشركة، ال سيما فريق الصحة 
الرئيسين  والــمــقــاولــيــن  والــبــيــئــة  والــســالمــة 

والمتعاقدين منهم وعمالء الشركة ووكالئها 
تحقيق  فــي  أسهمت  الــتــي  الجهات  وجميع 
المخلص  عملهم  نظير  المشرف  اإلنجاز  هذا 
والــجــاد وامــتــيــازهــم فــي جـــودة األداء، كما 
نثمن الجهود الدؤوبة التي يبذلها الجميع في 
المهنية في جميع  الممارسات  أفضل  تطبيق 

مجاالت العمل”. 
واضاف “نحن في أسري فخورون جًدا بهذا 
وتنوع  العمل  لحجم  نظًرا  تحديًدا،  اإلنجاز 
إن  الماضية.  القليلة  الفترة  خالل  العمليات 
النجاح في مجال السالمة هو حصيلة تحول 

على  األوجــه  متعدد  وتوعوي  مهني  وتطور 
تحقيق  يكن  لم  حيث  المؤسسي،  المستوى 
المتميز  األداء  خـــالل  مـــن  إال  مــمــكــًنــا  ذلـــك 
وســـالمـــة الــعــمــلــيــات واإلجــــــــراءات والــعــمــل 
ــتــزام  ــواحــد واالل ــروح الــفــريــق ال الــجــمــاعــي بـ

الشخصي لكل فرد في أسري بالسالمة”. 
وأردف “يعد االلتزام بقواعد الصحة والسالمة 
المهنية عملية مستمرة ودائمة لطريقة عمل 
الشركة، وسوف نستمر في التطور مستقباًل 
5000 موظف  أكثر من  للحفاظ على سالمة 

من العاملين بالشركة”. االحتفاء باإلنجاز الكبير 


