
دشنت شـــركة عقارات الســـيف رسمًيا 
أمـــس، تحـــت رعايـــة وزيـــر الصناعـــة 
الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
فـــي  “يبيلـــه”  العائلـــي  الترفيـــه  مركـــز 
الهملـــة.  بمنطقـــة  الليـــوان  مشـــروع 
ويعتبر “يبيلـــه” أكبر مركز ترفيهي في 

مملكة البحرين.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية  «
الثانية حكمها في واقعة صيد 

دالفين بالمياه اإلقليمية للبحرين 
بتغريم 3 متهمين مبلغ وقدره ألف 

دينار لكل متهم ومصادرة القارب 
المستخدم في الصيد وإعادة 

الدالفين لبيئتها الطبيعية في البحر.

قال الجزاف في سوق المنامة  «
المركزي علي سلمان، إن الطلب 
على األسماك في سوق المنامة 

المركزي اليزال محدوداً، لكنه 
أشار إلى أن الباعة في الشوارع 

يشهدون إقبااًل في الفترة 
الماضية.

أعلن الرئيس األميركي جو  «
بايدن، أمس، في كلمة له من 

البيت األبيض، أن الواليات 
المتحدة “لن تسمح لروسيا 
بترهيب أوروبا”، عبر خفض 

إمدادات الطاقة.

بعد 3 سنوات على آخر أعماله  «
السينمائية يعود النجم الكبير 
أحمد حلمي بقوة إلى السينما 

بفيلمه الجديد “واحد تاني” من 
تأليف هيثم دبور صاحب عدد من 

التجارب السينمائية الناجحة.

عقدت البعثة اإلدارية  «
لدورة األلعاب الخليجية 
الثالثة التي ستحتضنها 

دولة الكويت الشقيقة من 
13 لغاية 31 مايو المقبل 

اجتماعها التنسيقي األول برئاسة حسن الخاجة مدير البعثة 
وبحضور أعضاء الوفد اإلداري واإلعالمي.

التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــفت 
للتأميـــن  العامـــة  للهيئـــة 
االجتماعـــي إيمان المرباطي 
لـ”البـــاد” أن مجموع الزيادة 
بمعاشـــات المتقاعديـــن بأثـــر 
رجعـــي للعام 2021 قد بلغت 
دينـــار   مليـــون   15 حوالـــي 
للســـنة األولى بدون الشـــهور 
األربـــع اإلضافيـــة مـــن العـــام 

الجاري.
ويذكـــر أن الهيئة قد  اتخذت  
 كل   اإلجراءات   لصرف   المبالغ  
 وإيداعهـــا   فـــي   الحســـابات  

 المصرفية   لحوالي    
 95  ألـــف   متقاعـــد حيـــث تم 

أبريـــل  فـــي  المبالـــغ  صـــرف 
الجاري مـــع الزيـــادة المركبة 
التي تحدثت عنها الهيئة في 

وقت سابق.

المرباطي لـ“^”: 15 مليون 
دينار مجموع زيادة المتقاعدين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  أعلنـــت وزارة 
بـــاب  لفتـــح  اســـتعدادها  عـــن 
تســـجيل األبنـــاء والبنـــات الطلبة 
الدراســـي  للعـــام  المســـتجدين 
 1 مـــن  للمواليـــد  2023م   /2022
ســـبتمبر 2015 حتـــى مواليـــد 31 
ســـيتم  حيـــث   ،2016 أغســـطس 
الطلبـــات  اســـتقبال  فـــي  البـــدء 
اعتبـــارًا مـــن 15 مايـــو وحتى 19 
مايـــو 2022، وســـيتم بعدها غلق 

باب التسجيل.
وعليـــه يرجـــى من أوليـــاء األمور 
الكرام استكمال الوثائق الثبوتية 
اآلتيـــة: جواز ســـفر الطفـــل وولي 
أمره ســـاريا الصاحية، والبطاقة 
أمـــره  وولـــي  للطفـــل  الســـكانية 
ساريتا الصاحية، وشهادة مياد 

الطفل.

فتح باب تسجيل 
الطلبة المستجدين 

15 مايو

تحضيرات لدورة األلعاب الخليجيةعودة أحمد حلمي بالعيدبايدن: لن نسمح لروسيا بترهيب أوروباالطلب على األسماك محدودأمر بإطالق الدالفين في بيئتها

تفضـــل عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص 
واإلفـــراج عـــن 160 نزيـــا مـــن المحكوميـــن فـــي قضايا 
مختلفـــة بعـــد أن قضـــوا فتـــرة مـــن العقوبـــات الصـــادرة 
بحقهـــم.  ويأتـــي العفـــو واإلفراج، بمناســـبة عيـــد الفطر 
الســـعيد، جرًيا على عادة جالتـــه الكريمة وحرصه على 
إتاحة الفرصة لمن شـــملهم العفو لاندماج في المجتمع 

والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جالته 
والتي حققت النماء والتقدم واالزدهار لمملكة البحرين.

وأشـــاد عدد من االهالي بالمرســـوم الملكي الذي أصدره 
جالـــة الملك، معتبرين أن اللفتة اإلنســـانية الكريمة من 
جالـــة الملـــك لهـــا األثر اإليجابي على أســـر المشـــمولين 
بالعفو واإلفراج، خصوًصا مع حلول عيد الفطر السعيد، 

حيث إنها أدخلت السعادة والسرور عليهم.

الخـــاص،  بالعفـــو  الســـامي  الملكـــي  المرســـوم  وثّمنـــوا 
مؤكًديـــن أن العفو الكريم من جالـــة الملك عادة كريمة 
متجـــددة مـــن جالته، ودليل واضح على حكمة وســـعة 
صـــدر جالتـــه. وقالوا إن العفـــو الكريم سيســـهم في لّم 
شـــمل المشـــمولين بالعفو مع أهاليهـــم، مؤكًدين أن هذه 
المبادرات اإلنســـانية ليســـت بغريبة عـــن صاحب القلب 

الكبير جالة الملك.

جاللة الملك يصدر مرسوًما بالعفو واإلفراج عن 160 نزياًل
األهالي: المبادرات اإلنسانية ليست بغريبة عن صاحب القلب الكبير

أكـــد اقتصاديون ورجال أعمال 
وفنانـــون  أعمـــال  وســـيدات 
تطبيـــق  فكـــرة  أن  “البـــاد”  لــــ 
مســـاهمة طوعية اختيارية من 
الزبائـــن جيـــدة وتتناســـب مـــع 
بعض األفـــكار العالمية المطبقة 

فعليا.
مبـــادرة  أنهـــا  إلـــى  وأشـــاروا 
إيجابية لدعم مشـــاريع فنية أو 
خيريـــة أو تراثيـــة وغيرهـــا من 
المشـــاريع، مؤكدين أن أي تبرع 
هو بـــادرة خير وإيجابية، ولكن 
يجب أن يبقى في إطار التبرع 
ضـــرورة  مـــع  اإللـــزام،  وليـــس 
إضافة مبلغ التبرع بعد موافقة 

الزبائن لدعم هذه المشاريع.

وقـــال الفنـــان والمخـــرج جمال 
الصقـــر “فـــي رأيـــي الشـــخصي 
أن دعم الفنـــان عن طريق مبلغ 
ســـينفع  واحـــد  دينـــار  وقـــدره 
وماديـــا  معنويـــا  كبيـــر  بشـــكل 
الفنـــان البحريني. فمـــا أحوجنا 
إلـــى هذا الدعـــم وهـــذه الوقفة 
المدعومـــة متى ما شـــعر الفنان 

بالوقوف معه ودعمه”. 
إلى ذلك، رأى الرئيس التنفيذي 
لشـــركة استشـــارات “جفكـــون” 
أكبـــر  اإلنتاجيـــة،  لتحســـين 
جعفـــري أن أي تبرع هـــو بادرة 
إيجابيـــة،  وبـــادرة  دائًمـــا  خيـــر 
ولكن يجـــب أن يبقى في إطار 

التبرع، وليس اإللزام.

اقتصاديون وفنانون لـ“^”: 
المساهمة الطوعية االختيارية 

ا تتناسب مع أفكار مطبقة عالميًّ
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59 حملة... وإلزامية اندماج ما ال يقل عن 5 حمالت

ا حصة البحرين هذا العام 2094 حاجًّ
المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

أكـــد رئيـــس بعثـــة مملكـــة البحريـــن للحج 
الشـــيخ عدنـــان القطـــان القطـــان ضـــرورة 
التـــزام أصحـــاب الحمـــات بالتوجيهـــات، 
ســـواء تلـــك الصـــادرة مـــن اللجنـــة العليـــا 
لشؤون الحج والعمرة، أو من وزارة الحج 
الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة  والعمـــرة 
وذلـــك حرصـــًا علـــى إنجـــاح هذا الموســـم 

االستثنائي.
جـــاء ذلـــك فـــي “ملتقـــى الحـــج الســـنوي” 
الـــذي عقدتـــه بعثة مملكـــة البحرين للحج 
الحـــج  حمـــات  أصحـــاب  مـــع  مؤخـــرًا 
لمناقشـــة  المرئـــي؛  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
الترتيبـــات الخاصـــة بموســـم الحـــج للعام 
الجـــاري برئاســـة الشـــيخ عدنـــان القطـــان 
للحـــج،  البحريـــن  مملكـــة  بعثـــة  رئيـــس 
الدينيـــة  الشـــؤون  إدراة  مديـــر  بحضـــور 
باإلنابة علي الريس  ورئيس قســـم شؤون 

الحـــج والعمرة األمين العـــام لبعثة مملكة 
البحريـــن للحـــج خالـــد المالـــود . وأوضـــح 
خالـــد المالـــود أن حصـــة مملكـــة البحرين 
لهـــذا العام هي 2094 حاجًا، مقســـمة على 
59 حملـــة، الفتـــًا إلـــى أنه من مســـتجدات 
هذا الموســـم االســـتثنائي إلزامية إندماج 
مـــا ال يقـــل عن 5 حمات مـــع بعضها، على 

أن تقع مسؤولية إدارة الحملة والتفاوض 
مع الجهات المعنية سواء بمملكة البحرين 
أو بالمملكة العربية الســـعودية على عاتق 
الحملة الُمسيرة دون غيرها من الحمات.
وأشـــار المالـــود إلـــى أن آخر موعـــد إلنهاء 
إجراءات الحج في المســـار الســـعودي هو 

16 مايو المقبل.
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محرر الشؤون المحلية

جاللة الملك
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المنامة - وزارة الداخلية

أعلن الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
البديلة، أنه جار حاليا اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات 
البديلـــة، علـــى مجموعة من نـــزالء مراكز اإلصاح والتأهيل، يصـــل عددها إلى 69 نزيا، 
وبذلـــك يبلـــغ عدد المســـتفيدين من تنفيـــذ أحكام القانـــون حتى اليوم 4188 مســـتفيدا.  
ونونه إلى أن إجراءات التنفيذ تلك، تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق األهداف 
النبيلـــة للقانون، ومن بينها الحفاظ على االســـتقرار األســـري والمجتمعـــي واعادة تأهيل 

المستفيدين.

تطبيق العقوبات البديلة على 69 نزيال

الشيخ خالد بن راشد

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة | تصوير: خليل إبراهيم

تدشين “يبيله”.. أكبر مركز ترفيهي في البحرين
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رفـــع رئيس بعثة مملكة البحرين للحج الشـــيخ عدنان بن 
عبدهللا القطان أســـمى آيات الشكر والتقدير لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، علـــى ما تلقـــاه بعثـــة مملكة 
البحريـــن للحج من دعم مســـتمر، واهتمام بالغ، فضالً عن 
توجيهـــات  وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
رئيـــس اللجنة العليا لشـــؤون الحج والعمرة الشـــيخ خالد 
بن علي بن عبدهللا آل خليفة، والتي ساهمت في تحقيق 
النجـــاح وحســـن األداء وإتقان العمل، مشـــيدًا في الوقت 
ذاتـــه بمـــا يلقاه حجـــاج بيت هللا الحـــرام مـــن المواطنين 
والمقيميـــن بمملكـــة البحريـــن مـــن اهتمام متميز وحســـن 
وفـــادة مـــن حكومـــة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين، ممثلة 
فـــي وزارة الحـــج والعمـــرة بالمملكـــة العربية الســـعودية، 
والجهـــات ذات العالقـــة فـــي الديـــار المقدســـة، باإلضافـــة 
إلى التعاون المثمر مع ســـفارة المملكة العربية الســـعودية 
فـــي مملكـــة البحريـــن. جـــاء ذلـــك خـــالل “ملتقـــى الحـــج 
الســـنوي” الذي عقدته بعثة مملكـــة البحرين للحج مؤخرًا 
مـــع أصحاب حمـــالت الحج عبـــر تقنية االتصـــال المرئي؛ 
لمناقشـــة الترتيبات الخاصة بموســـم الحـــج للعام الجاري 
برئاسة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين 
للحـــج، بحضـــور  علي أميـــن الريس مدير إدراة الشـــؤون 
الدينية باإلنابة وخالد المالود رئيس قســـم شـــؤون الحج 

والعمرة األمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج.
ونـــوه القطـــان إلـــى ضـــرورة التـــزام أصحـــاب الحمـــالت 
بالتوجيهـــات، ســـواء تلـــك الصـــادرة مـــن اللجنـــة العليـــا 
لشـــؤون الحـــج والعمـــرة، أو مـــن وزارة الحـــج والعمـــرة 
بالمملكة العربية السعودية، وذلك حرصًا على إنجاح هذا 

الموســـم االستثنائي، شـــاكرًا ومقدرًا جهود كافة الشركاء 
علـــى تعاونهم مـــع بعثة مملكة البحريـــن للحج في خدمة 

الحمالت وتيسير شؤون حجاجهم على الوجه الالئق.
مـــن جهته، أوضح خالد المالـــود أن حصة مملكة البحرين 
لهـــذا العام هي  2094حاجًا، مقســـمة على 59 حملة، الفتًا 
إلى أنه من مســـتجدات هذا الموسم االســـتثنائي إلزامية 
إندماج ما ال يقل عن خمســـة حمـــالت مع بعضها، على أن 
تقع مسؤولية إدارة الحملة والتفاوض مع الجهات المعنية 
سواء بمملكة البحرين أو بالمملكة العربية السعودية على 
عاتـــق الحملة الُمســـيرة دون غيرها مـــن الحمالت، ويأتي 
هـــذا االندمـــاج حرصـــًا مـــن اللجنـــة العليـــا لشـــؤون الحج 
والعمـــرة وبعثـــة مملكـــة البحريـــن للحـــج على المســـاهمة 

باالرتقـــاء بالخدمات المقدمة للحجـــاج، والمحافظة على 
أســـعار الحج لهـــذا العام في ظل تقليص األعداد. مشـــيرًا 

إلى أنه ال تصريح لمن يبلغ 65 عامًا فأكثر.
وأشـــار المالود إلـــى أن آخر موعد إلنهـــاء إجراءات الحج 
في المســـار الســـعودي هو 16 مايـــو المقبل. الفتـــًا إلى أن 
المغادرة من مملكة البحرين إلى الديار المقدســـة ستكون 
بتاريـــخ 4 ذو الحجـــة 1443هــــ، والعـــودة إلـــى البحريـــن 

بتاريخ 14 ذو الحجة 1443هـ.
وفـــي ختـــام الملتقـــى دعـــا الشـــيخ عدنـــان القطـــان كافة 
الحمـــالت إلى االلتزام بالتعليمات المنظمة لشـــؤون الحج 
والصـــادرة من اللجنة العليا لشـــؤون الحج والعمرة وبعثة 

مملكة البحرين للحج ووزارة الحج والعمرة السعودية.
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دشــنت شــركة عقــارات الســيف رســميا أمــس، تحــت رعايــة وزيــر الصناعــة والتجــارة 
والسياحة زايد الزياني، مركز الترفيه العائلي “يبيله” في مشروع الليوان بمنطقة الهملة، 
بحضــور رئيــس مجلس إدارة الشــركة عيســى نجيبي وعــدد من أعضــاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية ونخبة من المسؤولين ورجال األعمال وممثلي القطاع الخاص.

ويعتبـــر “يبيلـــه” أكبـــر مركـــز ترفيهي في 
مملكـــة البحرين، حيث يقع على مســـاحة 
6000 متـــر مربع، ويضـــم “يبيله” أكثر من 
وتفاعليـــة  ورياضيـــة  عائليـــة  لعبـــة   150
جديـــدة والتي تدخـــل ألول مرة الســـوق 
البحرينـــي، وتســـتهدف 3 فئـــات عمريـــة: 

األطفال، البالغين والعائالت. 
وســـيحظى مرتادو “يبيله” بفرصة مثالية 
لمرح وبهجة منقطعة النظير، بفضل تنوع 
المصاحبـــة،  والمرافـــق  األلعـــاب  مناطـــق 
حيث سينال الصغير والكبير نصيبًا وافرًا 
مـــن التشـــويق واإلثارة في عالـــم ال متناٍه 
مـــن المغامـــرات ترضـــي جميـــع األذواق. 
إضافة الى وجود صالة واسعة مخصصة 
لتنظيـــم حفـــالت أعيـــاد الميـــالد لألطفال 
والمعـــدات  الباقـــات  بأحـــدث  ومجهـــزة 

التفاعلية.
ويســـتهدف “يبيله” بمـــا يقدمه من مرافق 
عصريـــة وألعـــاب مبتكـــرة إعـــادة تعريف 
مفهـــوم الترفيـــه العائلـــي علـــى مســـتوى 
الترفيهـــي  المتنفـــس  ليكـــون  المملكـــة، 
األحدث على اإلطالق لكافة أفراد العائلة 

فـــي الليـــوان. كمـــا يعـــد “يبيلـــه” بمرافقـــه 
المفتوحة والمغلقة كافة أفراد األسرة من 
أطفـــال ومراهقين وبالغيـــن بملء أجواء 
مختلف فصول السنة بالبهجة والسعادة، 
مـــع تســـخير أحـــدث التقنيـــات فـــي عالم 
لتكـــون  االلكترونـــي،  واللعـــب  الترفيـــه 
مشـــاركة اآلباء واألمهـــات أطفالهم اللعب 
والمتعـــة تجربـــة اســـتثنائية لـــن تنســـى. 
وســـيكون “يبيله” مفتوحا لجمهور الزوار 

اعتبارا من اليوم.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح وزيـــر الصناعـــة 
افتتـــاح  “يســـرنا  والســـياحة:  والتجـــارة 
مشـــروع )يبيله( في الليوان والذي يشكل 
تطورا واعدا في قطاع السياحة والترفيه 
العائلي في مملكة البحرين، ونشكر شركة 
عقارات الســـيف والقائميـــن عليها على ما 
يبذلونه من مســـاع دؤوبة للمســـاهمة في 
إنعاش القطاع الســـياحي بطرح مشـــاريع 
مبتكـــرة يكون لها أثر كبير وملموس على 
االقتصاد الوطني. وســـيكون الليوان وما 
يحتويه من مرافق عصرية كمركز )يبيله( 
مـــن مراكـــز ضيافـــة  الترفيهـــي وغيرهـــا 

وترفيـــه نقطـــة جـــذب واعدة للـــزوار في 
المحافظة الشمالية”.

مـــن جانبـــه، صـــّرح رئيـــس مجلـــس إدارة 
شـــركة عقـــارات الســـيف بالقول: “يســـرنا 
تدشـــين )يبيله( أحـــدث مشـــاريع الترفيه 
للشـــركة واكبرهـــا على اإلطـــالق. ونخص 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  بالشـــكر 
والســـياحة على تشـــريفه لنا الفتتاح أكبر 
مركز ترفيهي في مملكة البحرين، والذي 
أكبـــر  الســـيف  ســـيجعل شـــركة عقـــارات 
مشـــغل لمشـــاريع الترفيـــه علـــى مســـتوى 
المملكـــة، بمـــا يرســـخ ريـــادة الشـــركة في 
قطاع الترفيـــه العائلي ويضعها في مركز 
الصـــدارة فـــي الســـوق المحلـــي. ينســـجم 
مركـــز يبيلـــه الترفيهـــي مع اســـتراتيجية 

البحرين الســـياحية في تطوير الســـياحة 
الترفيهية ووضع القطاع السياحي ضمن 
القطاعات الواعدة لرفد االقتصاد الوطني 
وتنويـــع المنتج الســـياحي وبما يتماشـــى 
مـــع اهـــداف رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
الســـيف  عقـــارات  شـــركة  لتكـــون   ،2030
مســـاهما رئيســـيا فـــي االرتقاء بمســـتوى 

المنتج الترفيهي على مستوى المملكة”.
بـــدوره، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
عقـــارات الســـيف أحمـــد يوســـف: “نحـــن 
الليـــوان  فـــي  )يبيلـــه(  بافتتـــاح  ســـعداء 
بالتزامـــن مـــع إجازة عيـــد الفطـــر المبارك 
والـــذي يشـــكل إضافـــة نوعيـــة لعمليـــات 
الشركة في قطاع الترفيه العائلي، ليكون 
مكمـــالً لتركيبة الليوان الفريدة من نوعها 

متعـــددة  العصريـــة  المشـــاريع  كأحـــدث 
االســـتخدامات في المملكة، مما سيجعل 
الليوان وجهة مفضلة للزوار بفضل تلبيته 
بمختلـــف  العصريـــة  األســـرة  لمتطلبـــات 
أفرادها وفئاتهـــم العمرية. نحن ملتزمون 
فـــي شـــركة عقـــارات الســـيف بتقديم كل 
ما هـــو جديد ومبتكـــر في عالـــم الترفيه، 
مســـتندين فـــي ذلـــك علـــى تاريـــخ عريق 
فـــي ريادة قطاع الترفيه في المملكة منذ 
بدايات تأســـيس الشـــركة قبل مـــا يقارب 
ربع قـــرن وحتـــى يومنا هذا. وســـنواصل 
مســـاعينا الحثيثة لتقديـــم تعريف جديد 
لقطـــاع الترفيه ونقل النشـــاط الســـياحي 

الى آفاق أرحب من التنمية والتطوير”.
يذكـــر أن شـــركة عقارات الســـيف ســـّباقة 

فـــي ريـــادة قطـــاع الترفيـــه العائلـــي منـــذ 
العام 1999، مع تدشين “ماجك آيلند” في 
مجمـــع الســـيف كأول مركـــز ترفيـــه مغلق 
فـــي ذلـــك الوقت علـــى مســـتوى المملكة، 
ومـــن ثم توســـعت عالمـــة “ماجـــك آيلند” 
لتصبـــح في مجمع الســـيف - المحرق في 
العـــام 2015 مـــع افتتـــاح المجمـــع، ومـــن 
ثـــم تـــم افتتـــاح “جامبوليـــن” فـــي مجمع 
الســـيف - مدينـــة عيســـى، كأكبـــر مركـــز 
ترفيهـــي للترامبوليـــن )القفـــز الحـــر( على 
مســـتوى المملكـــة فـــي العـــام 2019. كمـــا 
أطلقـــت الشـــركة مؤخـــرا شـــركة الســـيف 
للترفيه والتي ســـتكون الـــذراع الترفيهي 
لشركة عقارات السيف والمعنية بمشاريع 

الشركة في قطاع الترفيه.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة | تصوير: خليل إبراهيم

تدشين “يبيله” في الليوان بالهملة أكبر مركز ترفيهي في البحرين
يقع على مساحة 6 آالف متر مربع ويضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية وتفاعلية

البحرين تتلقى شكر السعودية على المواساة

2094 حاجًا للبحرين وال تصريح لمن يبلغ 65 عامًا فما فوق
إلزامية اندماج ما ال يقل عن 5 حمالت

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
شـــكر جوابيتيـــن مـــن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، ملـــك المملكـــة العربية 
ا علـــى برقيـــات التعزيـــة  الســـعودية الشـــقيقة، وذلـــك ردًّ
والمواســـاة التي بعث بها جاللته وسموه لخادم الحرمين 
الشـــريفين في وفاة صاحب السمو األمير عبدالرحمن بن 
ســـعد )الثانـــي( بن عبدالرحمن بن فيصل آل ســـعود رحمه 

هللا.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء برقية شـــكر جوابية مماثلة مـــن أخيه ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الخارجية

إدانـــة  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
مملكة البحرين بشدة التفجير اإلرهابي 
الـــذي وقع بالقرب مـــن معهد صيني في 
جامعة كراتشي جنوبي باكستان، وأدى 

إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكـــدت الـــوزارة تضامـــن المملكـــة مـــع 
جمهورية باكســـتان اإلسالمية الشقيقة 
في مواجهة العنف والتطرف واإلرهاب؛ 
مجـــددة موقفها الثابـــت والرافض لهذه 
تســـتهدف  التـــي  اإلجراميـــة  األعمـــال 
وترويـــع  واالســـتقرار  األمـــن  زعزعـــة 
األبريـــاء اآلمنين، وتتنافـــى مع المبادئ 
الدينيـــة والقيـــم األخالقية واإلنســـانية 

كافة.
ـــرت وزارة الخارجيـــة عـــن خالـــص  وعبَّ
تعـــازي مملكة البحرين ومواســـاتها إلى 

حكومتـــي وشـــعبي باكســـتان والصين، 
وإلـــى أهالي وذوي الضحايـــا، وتمنياتها 
المصابيـــن،  لجميـــع  العاجـــل  بالشـــفاء 
داعيـــة المجتمـــع الدولـــي إلـــى ضـــرورة 
تكثيف التعاون في القضاء على ظاهرة 
وأشـــكالها  صورهـــا  بجميـــع  اإلرهـــاب 

وتجفيف منابعها المالية والفكرية.

البحرين تدين التفجير اإلرهابي في كراتشي

المنامة - بنا

للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  أعلـــن 
اإلســـالمية أن هيئـــة الرؤيـــة الشـــرعية 
االجتماعـــات  بقاعـــة  جلســـتها  ســـتعقد 
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  بمبنـــى 
ليلـــة  الســـبت  يـــوم  مســـاء  اإلســـالمية 
األحد، لتلقي األنباء والشـــهادات برؤية 

هالل شهر شوال لعام 1443 هجريًا.
ودعـــا المجلس ممن تكون لديه شـــهادة 
يســـارع  أن  الهـــالل  رؤيـــة  عـــن  نبـــأ  أو 
باالتصال بهيئة الرؤية الشـــرعية إلبالغ 

ذلك.
وتاليًا نص البيان:

والصـــالة  العالميـــن،  رب  للـــه  “الحمـــد 
والســـالم علـــى رســـوله األميـــن، وعلـــى 
آلـــه وصحبـــه أجمعيـــن.. أمـــا بعـــد يعلن 
المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـالمية 
الرؤيـــة  هيئـــة  أن  الكريـــم  للجمهـــور 
بقاعـــة  جلســـتها  ســـتعقد  الشـــرعية 
االجتماعـــات بمبنـــى المجلـــس األعلـــى 
للشـــؤون اإلسالمية مســـاء يوم السبت 
ليلة األحد 29 رمضان 1443 هـ الموافق 
األنبـــاء  لتلقـــي  م   2022 أبريـــل   30
والشـــهادات برؤيـــة هالل شـــهر شـــوال 

لعام 1443هـ.
فنرجـــو ممن تكـــون لديه شـــهادة أو نبأ 
عن رؤيـــة الهـــالل أن يســـارع باالتصال 
ذلـــك  إلبـــالغ  الشـــرعية  الرؤيـــة  بهيئـــة 

مشكورًا ومأجورًا.

وننتهـــز هـــذه المناســـبة الجليلـــة لنهنئ 
مـــن صـــام شـــهره وقـــام ليلـــه، وطوبـــى 
لمن اســـتقبل عيده بالبهجة والمسرات، 
وهنيئـــًا لمـــن امتـــدت يـــده بالصدقـــات 
للفقراء والمســـاكين، ولمن كســـا األيتام 
والمعوزيـــن، صدقة تبعـــث في النفوس 
الســـرور والطمأنينة، وتغمرهـــا بالفرحة 
بما نالته من اإلحسان، فبهذا يتقبل هللا 
عز وجل من الصائـــم صومه، فيضاعف 
لـــه األجـــر والثـــواب فـــي ســـجل البـــررة 

واألخيار.
اللهـــم تقبـــل منـــا صيـــام شـــهرك الكريم، 
اللهم احفظ هذا البلد الخير من تيارات 
الشـــرور وأعاصيـــر الفتن، واجعلـــه بلدًا 
آمنـــًا مطمئنـــًا يعمـــه الرخـــاء والرفاهية 
واالزدهـــار، تحـــت ظـــل ملكنـــا المفـــدى 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، حفظه هللا ورعاه، وحكومته 
الرشـــيدة وعلى رأســـها صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، إنه 

سميع مجيب الدعاء”.

تحري هالل شوال ... ليلة األحد

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

اإلبالغ عن 
الشهادة لدى 

“الرؤية الشرعية”

معربة عن تعازيها 
لحكومتي 

باكستان والصين



في إطـــار الرعاية الملكية الســـامية من 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد لدور 
العبـــادة وإعمار بيوت هللا، وتنفيًذا ألمر 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بإطالق خطـــة تطوير 
لدور العبادة في كافة محافظات مملكة 
البحريـــن، الفتتاح وترميـــم وتأهيل 20 
مســـجًدا لألوقـــاف الســـنية والجعفرية، 

واتخاذ اإلجراءات الكفيلة لسرعة البدء 
فـــي تصميم وبنـــاء 12 مســـجًدا بمدينة 
ســـلمان، تم االنتهاء اليوم من مشـــروع 
تأهيـــل وأعمـــال الصيانـــة الشـــاملة في 
إثنين مـــن دور العبادة إضافـــة إلى دور 
العبـــادة التـــي تم اإلعالن عـــن افتتاحها 

وترميمها وتأهيلها في وقت سابق.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة وزير العدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف  ما تشهده مشاريع 
بنـــاء وإعمـــار دور العبـــادة فـــي مملكـــة 

البحريـــن مـــن توســـع فـــي ظـــل قيـــادة 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك البـــالد، ومتابعة 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء لدور 
العبـــادة، مؤكـــًدا معاليـــه علـــى اإلســـهام 
لـــدور العبـــادة فـــي نشـــر قيـــم  الفاعـــل 
التعـــاون والتكاتف والوحـــدة والتكافل 
والبنـــاء بيـــن أبنـــاء المجتمـــع، وتعزيـــز 

المواطنة الصالحة.
وتم أمس االنتهاء من مشروع الصيانة 
الشـــاملة لـــدور العبادة ســـالم أبـــو عراق 
فـــي منطقة النعيم، واإلمـــام الهادي في 
العـــدل  وزارة  وكانـــت  ســـترة،  منطقـــة 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف أتمت 
في وقت سابق افتتاح وترميم وتأهيل 
بريـــد  و  الخاجـــة  أحمـــد  العبـــادة  دور 
المنصـــوري ومجبـــل وأحمـــد بن حســـن 
وعبدالرحمن بن عبدالوهاب و الرســـول 
خديجـــة  والســـيدة  والثمـــن  األعظـــم 

والدراز الكبير والعيد والشيخ يعقوب.
مـــن جانبه، أكد الشـــيخ  راشـــد الهاجري 
رئيس مجلس األوقاف السنية  الرعاية 
واالهتمـــام التـــي تحظـــى بها المســـاجد 
ودور العبادة من صاحب الجاللة الملك، 
بقيـــادة  المســـتمر  الحكومـــة  وحـــرص 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على بناء وإعادة تأهيل 
دور العبـــادة، مشـــيرًا إلـــى فضـــل بنـــاء 
المســـاجد ودور العبـــادة واألجر العظيم 
الذي يلقاه المســـلم من خالل سعيه في 
إعمارهـــا وتهيئتهـــا ألداء العبادات، وهو 
مـــا يتماشـــى مع ما تســـعى إليـــه مملكة 
البحرين في التوســـع العمراني وتطوير 

البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة.
رئيـــس  الصالـــح  يوســـف  أشـــار   كمـــا 
مـــا تحظـــى  إلـــى  الجعفريـــة  األوقـــاف 
بـــه ســـائر دور العبـــادة فـــي المملكة من 

دعـــم كبير في ظـــل المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة صاحب الجاللة الملك، 
والمتابعة المســـتمرة من قبل الحكومة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 

العهـــد رئيس مجلس الوزراء، وحرصها 
تلبيـــة احتياجـــات األهالـــي مـــن  علـــى 
الخدمات الدينية وتهيئة أفضل السبل 

للمصلين.

المنامة - بنا

يرعى وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة، مبادرة إعداد القادة الشباب بنسختها الثانية والتي تنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع المعهد العربي 
المقبل 2022م، وذلك إيمانًا وحرصا من سموه على مشاركة الشباب في صنع  للتخطيط بدولة الكويت في مايو 

مستقبل أفضل للبحرين.  

وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي أن 
الشباب جاءت  القادة  إعداد  مبادرة 
تزامنًا مع التوجهات السامية لعاهل 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد 
بن عيسى آل خليفة، والجهود التي 
بقيادة  الموقرة  الحكومة  بها  تقوم 
ــوزراء  الـ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
نحو  والمنصبة  خليفة،  آل  حمد  بن 
ــا الـــشـــبـــاب ورعــايــتــهــم  ــم قــضــاي دعــ
وتأهيليهم وتوسيع نطاق مشاركتهم 
لخدمة القضايا التنموية بما يتوافق 

مع رؤية المملكة 2030. 
كــمــا أشـــاد ســمــو الــشــيــخ عيسى بن 
والمتميزة  الــكــبــيــرة  بــالــجــهــود  عــلــي 
الــتــي يــبــذلــهــا مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك 
الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل 
لــرئــيــس  األول  ــائـــب  ــنـ والـ ــيــفــة،  خــل
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
سمو  البحرينية  األولــمــبــيــة  اللجنة 
آل خليفة،  حــمــد  بــن  خــالــد  الــشــيــخ 
في  البحريني  الــشــبــاب  تمكين  فــي 
الــمــبــادرات  عبر  القطاعات  مختلف 
ــمــة على  ــائ ــق ال واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــاب، والــتــي  ــبـ ــشـ االســـتـــثـــمـــار فـــي الـ

ســاهــمــت فــي دعـــم تــواجــد الشباب 
ومشاركتهم في تنمية وتطوير هذا 

المجال الحيوي. 
إعــداد  مــبــادرة  أن  إلــى  ولفت سموه 
الــقــادة الــشــبــاب تــهــدف إلـــى تأهيل 
وإنشاء  للقيادة  البحريني  الشباب 
قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة 
المجتمعية،  المسؤولية  توّلي  على 
ــة،  ــاديـ ــيـ ــقـ واإلداريـــــــــــــة، وكــــذلــــك الـ
الــمــجــاالت  مختلف  فــي  وتمكينهم 
اإلدارة  نــظــريــات  أحــــدث  بــواســطــة 
والتخطيط العلمي والعملي واختبار 
قــدراتــهــم عــلــى تــطــبــيــق األســالــيــب 
عالية  بــكــفــاءة  الــحــديــثــة  والـــطـــرق 
لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر، 

ويتعلم، ويبتكر.
به  يــحــظــى  مـــا  “إن  ــمـــوه  سـ وقـــــال 
بالغ  اهتمام  مــن  البحريني  الشباب 
حفظها  الحكيمة  الــقــيــادة  لــدن  مــن 
هللا ورعاها، وثقتها بأهمية احتضان 
ضمان  أجــل  من  وتمكينهم  الشباب 
هــذا  بــنــاء  فــي  الــفــاعــلــة  مساهمتهم 
على  وضعتهم  إذ  المعطاء،  الــوطــن 
تنفيذ  في  الوطنية  األولــويــات  سلم 
ــي بــرامــج  بــرامــجــهــا الــحــكــومــيــة وفـ
التنمية المستدامة من خالل الحرص 
على تنشئة جيل من الشباب يتمتع 

والمواطنة  ــــوالء  وال االنــتــمــاء  بقيم 
ــيــة  ــمــســؤول ــال ــة، والـــشـــعـــور ب ــقـ ــحـ الـ
ــح  ــمــســل ــي، وال ــ ــن ــوطــ ــ والـــــواجـــــب ال
ــيــات الــعــالــيــة والـــمـــهـــارات  بــاإلمــكــان
الوصول  مــن  تمكنه  التي  المتميزة 
المستويات  على  المراتب  أعلى  إلى 
من  والــدولــيــة؛  واإلقليمية  المحلية 

أجل رفعة شأن البحرين”.
وتابع سموه قائالً “الشك بأن النماء 
بـــه مملكة  الــــذي تــســيــر  ــاء  ــ ــق ــ واالرت
ــاء نـــتـــاجـــًا لــلــمــشــاركــة  ــبــحــريــن جــ ال
ــن قــبــل الـــشـــبـــاب في  الــحــقــيــقــيــة مـ
بصورة  تهيئته  بعد  التنمية  مسيرة 
إيجابية لالنخراط في سوق العمل، 
عبر إشراكهم في العديد من البرامج 

الرائدة”.
االستمرار  أهمية  على  سموه  وشدد 
والــرؤى  االستراتيجيات  تبني  فــي 
التي تعزز من دور الشباب بوصفهم 
شركاء أساسيين في التنمية، والقوة 
الدول  عليها  تعتمد  التي  األساسية 
والمتغيرات  الــتــحــديــات  غــمــار  فــي 

التي يشهدها العالم.
بــالــتــعــاون المثمر  كــمــا أشـــاد ســمــوه 
الطيبة  الكلمة  جمعية  بين  والقائم 
بدولة  للتخطيط  الــعــربــي  والمعهد 
العربي  المعهد  أن  مــؤكــدًا  الكويت، 

بــرامــج  دعـــم  عــلــى  دأب  للتخطيط 
الــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة والـــمـــبـــادرات 
المحلي  المستويين  على  الشبابية 
تكامل  أهمية  إلــى  الفــتــًا  والــعــربــي، 
األهـــــــداف  تــحــقــيــق  فــــي  األدوار 
المشتركة تجاه المجتمعات العربية، 
العمل  في مجاالت عدة منها مجال 
دعامة  باعتباره  والشبابي  التنموي 

أساسية للنهضة والتقدم.
مــن جــانــبــه، قــال مــديــر عــام المعهد 
الكويت   بــدولــة  للتخطيط  الــعــربــي 
بــدر مــال هللا “إنــه في إطــار النجاح 
األولى  النسخة  حققته  الــذي  الباهر 
مـــن مـــبـــادرة ســمــو الــشــيــخ عيسى 
الــقــادة  ــداد  إلعــ آل خليفة  عــلــي  بــن 
 90 بتخريج  توجت  والتي  الشباب 
البحرين،  مملكة  فــي  وشــابــة  شــابــًا 
حرص المعهد العربي للتخطيط على 
جمعية  مع  الفعال  التعاون  استمرار 
النسخة  وإطــــالق  الــطــيــبــة،  الــكــلــمــة 
ــرعــايــة كــريــمــة مـــن سمو  ــثــانــيــة ب ال

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
الشيخ  مبادرة سمو  “إن  قائالً  وتابع 
إلعــداد  ليفة  خ  آل  علي  بــن  عيسى 
تمكين  فــي  تسهم  الــشــبــاب  الـــقـــادة 
في  بدورهم  االضطالع  من  الشباب 
إيجابي  بشكل  ليساهموا  المجتمع؛ 
ــم جـــهـــود الــتــنــمــيــة  ــي دعــ ــال فـ ــعـ وفـ
والنهضة  واالجتماعية  االقتصادية 

بالوطن”. 
وأضاف “أن المعهد العربي للتخطيط 
يــحــرص عــلــى تــقــديــم الــدعــم الفني 
أفضل  وتوفير  للشباب،  والمؤسسي 
لتنمية  ــات  ــيـ ــانـ ــكـ واإلمـ ــات  ــدمـ ــخـ الـ
القطاعات”،  مختلف  فــي  قــدراتــهــم 
ــذه الـــمـــبـــادرة؛  ــــى أهــمــيــة هــ الفــتــا إل
من  مــتــكــامــالً  منهجًا  تتبني  كــونــهــا 
المتخصصة،  الــتــدريــبــيــة  ــرامــج  ــب ال
ورش  من  مجموعة  تتخللها  والتي 
الـــعـــمـــل فــــي مـــوضـــوعـــات مـــحـــددة 
الهدف  لتلبي  بعناية  اختيارها  يتم 

األساسي للمبادرة.

بدر عثمان مال الله سمو الشيخ عيسى بن علي

إشادة بالتعاون بين 
“الكلمة الطيبة” 

والمعهد العربي 
للتخطيط بالكويت

تبني االستراتيجيات 
المعززة لدور 

الشباب بوصفهم 
شركاء في التنمية

توجيهات القيادة 
البحرينية منصّبة 
نحو دعم قضايا 

الشباب ورعايتهم

 تهيئة الشباب 
لالنخراط في سوق 

العمل وإشراكهم 
بالبرامج الرائدة

إنشاء قاعدة شبابية 
من الكفاءات القادرة 

على توّلي المسؤولية 
المجتمعية
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المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى “مبادرة إعداد القادة الشباب 2” مايو المقبل

تأهيل 2 دور عبادة إضافة إلى 11 افتتحت سابًقا

الشباب البحريني على سلم األولويات في تنفيذ البرامج الحكومية

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

بدر مال اهلل: مبادرة سموه تسهم في تمكين الشباب لالضطالع بدورهم في المجتمع
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جموع يحيون صالتي التراويح
والقيام بجامع الشيخة موزة بالرفاع

أحيـــا جموع من المصليـــن بجامع المغفور 
لهـــا الشـــيخة مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفة 
بالرفاع صالة التراويح وصالة القيام في 
أيام شـــهر رمضان الكريـــم خلف نخبة من 
األئمة من داخل مملكة البحرين وخارجها. 

وقد هّيأ جامع المغفور لها الشـــيخة موزة 
بنت حمد آل خليفة برامج دينية متنوعة 
وجـــدول منتظم لصـــالة التراويح وصالة 
والوعظيـــة  الدينيـــة  والبرامـــج  القيـــام 

بالجامع.

المنامة - بنا



القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
كما في 31 مارس 2022 )مراجعة(

31 مارس
2022

)مراجعة(

31 ديسمبر 
2021

)مدققة(

دينار بحرينيدينار بحريني

الموجودات 

موجودات غير متداولة

47,273,63447,948,830عقارات وآالت ومعدات

10,030,65210,030,652استثمارات عقارية 

5,750,3626,128,805الحق في استخدام الموجودات 

استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة 
17,70644,672مشتركة 

5,103,7585,075,290استثمارات أخرى 

68,176,11269,228,249

موجودات متداولة

13,782,98015,561,710مخزون

25,615,02321,980,090ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

3,838,0434,483,502أرصدة لدى بنوك ونقد

43,236,04642,025,302

111,412,158111,253,551مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 

14,642,85414,642,854رأس المال 

(1,430,101)(1,430,101)أسهم خزانة

8,831,7398,858,460احتياطيات أخرى 

42,139,92444,360,448أرباح مبقاة

الحقوق العائدة إلى مساهمي بي إم إم آي 
64,184,41666,431,661ش.م.ب.

(741,021)(739,732)حقوق غير مسيطرة 

63,444,68465,690,640مجموع حقوق الملكية 

مطلوبات غير متداولة

11,904,34512,605,199اقتراضات 

4,963,3865,205,672التزامات عقد اإليجار 

2,116,7622,134,182مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

18,984,49319,945,053

مطلوبات متداولة

14,813,32710,602,722ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

7,016,2486,896,921اقتراضات 

4,554,2245,430,358سحوبات على المكشوف من البنك

1,303,7471,415,765التزامات عقد اإليجار 

1,192,9161,192,916مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 

102,51979,176ضريبة دخل مستحقة الدفع

28,982,98125,617,858

47,967,47445,562,911مجموع المطلوبات

111,412,158111,253,551مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات 
النقدية 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2022 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس

20222021

دينار بحرينيدينار بحريني

األنشطة التشغيلية

2,108,1581,397,889الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

تعديالت للبنود التالية:

(233,233)(255,490)صافي دخل االستثمار 

876,086866,536استهالك عقارات وآالت ومعدات 

378,443410,984استهالك الحق في استخدام الموجودات 

صافي )مكاسب( من استثمارات أخرى مدرجة 
(5,189)(55)بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

99,40185,828مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

351,682408,196تكاليف التمويل 

حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة 
26,96625,110لسيطرة مشتركة 

)استرجاع مخصص( للمخزون بطيء الحركة 
(181,242)(12,842)والمتقادم 

)استرجاع مخصص( مخصص الخسائر االئتمانية 
170,242(71,615)المتوقعة 

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال 
3,500,7342,945,121العامل 

1,791,5721,592,108تغيرات في رأس المال العامل:

30,386(3,502,733)مخزون 

(1,895,198)(60,217)ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

1,729,3562,672,417صافي النقد الناتج من العمليات 

(154,946)(33,228)زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

(108,500)-مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

(18,241)(116,821)مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

صافي التغيرات في المبالغ المدفوعة مقدمًا 
(6,750)-مقابل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

1,579,3072,383,980صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

(231,751)(200,890)شراء عقارات وآالت ومعدات 

60,670-متحصالت من استبعاد استثمارات أخرى 

194,90566,044أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم

(105,037)(5,985)صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية 

(325,206)(270,194)تكاليف التمويل المدفوعة

(458,468)(435,792)مدفوعات التزامات عقد اإليجار 

(2,769,786)(3,035,723)اقتراضات مسددة 

2,454,1961,158,600اقتراضات مستلمة 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
(2,394,860)(1,287,513)األنشطة التمويلية 

صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في 
(115,917)285,809حكمه 

(941,473)(55,134)صافي فروق صرف عمالت أجنبية 

1,224,003(946,856)النقد وما في حكمه كما في 1 يناير 

166,613(716,181)النقد وما في حكمه كما في 31 مارس )أ(

)أ( يشتمل النقد وما في حكمه على المبالغ 
التالية:

3,838,0433,215,343نقد وأرصدة لدى بنك 

(3,048,730)(4,554,224)سحوبات على المكشوف من البنك 

166,613(716,181)النقد وما في حكمه كما في 31 مارس

القائمة المرحلية الموحدة للدخل
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

2022 )مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

31 مارس

20222021

دينار بحرينيدينار بحريني

31,240,21623,832,566اإليرادات 

(18,028,730)(23,564,866)تكاليف اإليرادات 

7,675,3505,803,836إجمالي الربح

601,261851,272دخل تشغيلي آخر

(2,349,697)(2,372,591)مصروفات البيع والتوزيع

(2,712,638)(3,672,759)مصروفات عامة وإدارية

2,231,2611,592,773الربح من العمليات 

255,490233,233صافي دخل االستثمار

حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة 
(25,110)(26,966)لسيطرة مشتركة 

صافي مكاسب من استثمارات أخرى مدرجة 
555,189بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

(408,196)(351,682)تكاليف التمويل

2,108,1581,397,889الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

(124,240)(56,571)زكاة ومصروف ضريبة الدخل 

2,051,5871,273,649ربح المجموعة للفترة

من ضمنه )الربح( الخسارة العائدة إلى حقوق غير 
331,379(1,289)مسيطرة

ربح المجموعة للفترة العائد إلى مساهمي بي 
2,050,2981,605,028إم إم آي ش.م.ب.

النصيب األساسي والمخفض للسهم في 
1411األرباح )فلس( 

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في 
حقوق الملكية 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
الحقوق العائدة إلى مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.2022 )مراجعة(

رأس 
المال

أسهم 
خزانة

احتياطيات 
أخرى

أرباح
حقوق غير المجموعمبقاة

مسيطرة 
مجموع 

حقوق الملكية

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

65,690,640(741,021)8,858,46044,360,44866,431,661(1,430,101)14,642,854الرصيد في 1 يناير 2022 

2,050,2982,050,2981,2892,051,587---الربح للفترة 

(26,721)-(26,721)-(26,721)--خسارة شاملة أخرى للفترة 

2,050,2982,023,5771,2892,024,866(26,721)--مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 

(4,270,822)-(4,270,822)(4,270,822)---أرباح أسهم نهائية لسنة 2021

63,444,684(739,732)8,831,73942,139,92464,184,416(1,430,101)14,642,854الرصيد في 31 مارس  2022

12,452,52342,311,19367,976,469285,19568,261,664(1,430,101)14,642,854الرصيد في 1 يناير 2021 

1,273,649(331,379)1,605,0281,605,028---الربح )الخسارة( للفترة 

(1,092,883)-(1,092,883)-(1,092,883)--خسارة شاملة أخرى للفترة 

180,766(331,379)1,605,028512,145(1,092,883)--مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 

(3,559,018)-(3,559,018)(3,559,018)---أرباح أسهم نهائية لسنة  2020

مكسب من استبعاد استثمارات أخرى مدرجة بالقيمة 
---26,435(26,435)--العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

64,883,412(46,184)11,333,20540,383,63864,929,596(1,430,101)14,642,854الرصيد في 31 مارس 2021

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

2022 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس

20222021

دينار بحرينيدينار بحريني

2,051,5871,273,649ربح المجموعة للفترة 

الخسارة الشاملة األخري 

البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها إلى القائمة 
المرحلية الموحدة للدخل في الفترات الالحقة:

- صافي التغيرات في القيمة العادلة 
لالستثمارات األخرى المصنفة كمدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

28,413(151,410)

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى القائمة 
المرحلية الموحدة للدخل في الفترات الالحقة:

- خسائر صرف ناتجة عن تحويل العمليات 
األجنبية 

(55,134)(941,473)

(1,092,883)(26,721)الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

2,024,866180,766مجموع الدخل الشامل للمجموعة للفترة 

من ضمنه )الدخل( الخسارة الشاملة العائدة إلى 
331,379(1,289)حقوق غير مسيطرة 

مجموع الدخل الشامل للمجموعة العائد 
2,023,577512,145إلى مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

بنود غير نقدية:

تم استبعاد أرباح أسهم مستحقة القبض ودخل الفوائد المستحقة البالغة  •
60,585 دينار بحريني (2021: 167,189 دينار بحريني( من التغير في الذمم 

التجارية المدينة والذمم األخرى.

تم استبعاد أرباح أسهم مستحقة الدفع والبالغة 4,270,822 دينار بحريني  •
)2021: 3,559,018 دينار بحريني( من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم 

األخرى.

تتضمن األرباح المبقاة على احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي 340,000 دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في 31 مارس 2021 و 31 مارس 
.2022

بي أم أم آي ش.م.ب. القوائم المالية السنوية 
الموحدة 31 مارس 2022 (مراجعة)

روجعت من قبل مدققي الحسابات ارنست ويونغ واعتمدت من 
قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 28 أبريل 2022.

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

 

شوقي علي فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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محرر الشؤون المحلية

بالمرســـوم  مـــن االهالـــي  أشـــاد عـــدد 
الملكـــي الـــذي أصـــدره جاللـــة الملـــك 
بمناســـبة عيـــد الفطـــر المبـــارك بالعفو 
نزيـــالً   160 عـــن  واإلفـــراج  الخـــاص 
محكوميـــن فـــي قضايا مختلفـــة، بعد 
أن قضـــوا فترة من العقوبات الصادرة 
بحقهم، معتبرين أن اللفتة اإلنســـانية 
الكريمـــة مـــن جاللـــة الملـــك لهـــا األثر 
اإليجابي على أسر المشمولين بالعفو 
واإلفـــراج، خصوًصـــا مـــع حلـــول عيد 
الفطـــر الســـعيد، حيـــث إنهـــا أدخلـــت 

السعادة والسرور عليهم.
الســـامي  الملكـــي  المرســـوم  وثّمنـــوا 
هـــذا  أن  مؤكًديـــن  الخـــاص،  بالعفـــو 
العفـــو الكريـــم عـــادة كريمـــة متجددة 
مـــن جاللة الملك، ودليـــل واضح على 
وأن  جاللتـــه،  صـــدر  وســـعة  حكمـــة 
هـــذا العفـــو الكريـــم سيســـهم فـــي لـــّم 
شـــمل المشـــمولين بالعفو مع أهاليهم، 
مؤكًدين أن هذه المبادرات اإلنســـانية 
ليســـت بغريبـــة علـــى صاحـــب القلـــب 

الكبير جاللة الملك.
وأّكدوا أن العفو الملكي السامي يأتي 
للجانـــب  كرحمـــة ومراعـــاة صريحـــة 
والنـــزالء  للمحكوميـــن  اإلنســـاني 
وأن اســـتمرار عـــادة جاللتـــه الكريمـــة 
االعيـــاد  فـــي  النـــزالء  عـــن  باإلفـــراج 
حرصـــه  علـــى  داللـــة  والمناســـبات، 
الشـــديد إلتاحة الفرصة البناء الوطن 
المحكوميـــن باالندمـــاج مجـــدًدا فـــي 
المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء 

والتقدم.
ونّوهوا أن العفو الخاص يعزز مسيرة 
المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة الملك، 
الوطـــن  أبنـــاء  دعـــم  علـــى  المرتكـــز 
ومنحهـــم الفرصـــة الكاملـــة للنهـــوض 
لمنحهـــم  إضافـــة  البحريـــن،  بمملكـــة 
تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  أخـــرى  فرصـــة 
أحالمهـــم وطموحاتهـــم، مثنيـــن على 
حـــرص صاحب الجاللة الملك المفدى 
على ترســـيخ نهـــج للتســـامح وتعزيز 

مبدأ التعايش والســـالم فـــي المجتمع 
مبـــادئ  تعـــزز  أجـــل  مـــن  البحرينـــي، 
حقوق اإلنســـان والمســـيرة الحقوقية 

المتميزة لمملكة البحرين.
وأشـــادوا بمـــدى اهتمام جاللـــة الملك 
خـــالل  مـــن  المحكوميـــن،  بمســـتقبل 
لتصحيـــح  جديـــدة  فرصـــا  منحهـــم 

أخطائهم والسير على النهج الصحيح، 
وفتـــح البـــاب امـــام انخراطهـــم فـــي 
المجتمع مجدًدا، وتوجيه إمكانياتهم 
وطاقاتهم للطريق الصحيح، من أجل 

مستقبل يليق بهم.
روح  مـــن  النابـــع  العفـــو  أن  وأكـــد 
األبـــوة والمحبـــة بين جاللتـــه وأبنائه 

البحرينيين، أسهم في توحيد األسرة 
البحرينيـــة ولـــّم شـــملها مـــن جديـــد، 
وتجســـيد قيـــم ومبـــادئ المســـؤولية 

التي يحملها جاللته تجاه الجميع.
وأضافـــوا أن هـــذه المواقـــف لجاللـــة 
رؤيـــة  علـــى  واضحـــة  دليـــل  الملـــك 
منـــح  علـــى  حريـــص  حكيـــم،  قائـــد 

أبنائه مســـتقبال واعدا ومشـــرقا يليق 
بطموحاتـــه وبمكانـــة مملكتنـــا الغالية 
ويعزز مبادرات احترام مبادئ حقوق 
اإلنســـان مـــن خـــالل االســـتمرار فـــي 
زرع األمـــل بأنفـــس المحكوميـــن مـــن 
أجـــل العـــودة إلـــى الطريـــق الصحيح 

واالنخراط في المجتمع البحريني.

وأكـــدوا أن المبـــادئ الرفيعـــة لحقوق 
اإلنســـان تشـــكل نهًجا أصيـــالً وركيزة 
أساســـية للمســـيرة التنموية الشـــاملة 
متجـــددة  وغايـــة  البحريـــن،  بمملكـــة 
الزاهـــر  العهـــد  ظـــل  فـــي  ومســـتمرة 
لجاللتـــه، وأن مملكـــة البحرين تعيش 
والتعايـــش  التســـامح  أرقـــى مظاهـــر 
حقـــوق  احتـــرام  ثقافـــة  وترســـيخ 
اإلنســـان، والتي باتت سمة من سمات 
الهويـــة الوطنية البحرينيـــة الجامعة، 
وترّســـخت في التشريعات والقوانين 
ســـلوك  علـــى  وانعكســـت  الوطنيـــة، 

وثقافة أبناء الوطن.
وقالوا إن جاللة العاهل يمثل نموذًجا 
للقائـــد الحكيـــم الحريـــص علـــى أبناء 
شـــعبه، والذي يســـعى ويحـــرص على 
أن يجعلهم شركاء أساسيين في بناء 
المجتمـــع وتطـــوره، وإن العفو الملكي 
الســـامي، والـــذي أدخـــل الفرحـــة فـــي 
قلـــوب مئات األمهـــات واآلباء وجميع 
يأتـــي  البحريـــن؛ ســـيما وأنـــه  شـــعب 
ونحـــن علـــى أعتـــاب اســـتقبال عيـــد 

الفطر المبارك.
وأكدوا أن جاللته وهب وقته وجهده 
لخدمـــة الوطـــن وأهلـــه ورفعة شـــأنه 
وتطوره الدائـــم للمزيد من اإلنجازات 
والمكتســـبات؛ وأن شعبه يقّدر له ذلك 
العطاء الالمحـــدود والرغبة الصادقة 
والحكمـــة  الوعـــي  يســـندها  والتـــي 
والبصيـــرة؛ كمـــا يبادله شـــعبه المحبة 

واإلخالص والوالء له.
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  عـــن  أعربـــوا 
والتقدير والعرفان لجاللة الملك، على 
هذا العطاء اإلنســـاني الكريم من لدن 
جاللتـــه والذي شـــمل به أبناء شـــعبه، 
منوهين أن القرار يعزز الرؤية الملكية 
الســـامية لكل مـــا فيه خيـــر ومصلحة 
مملكة البحريـــن العزيزة، ودفع أبنائها 
لمواصلـــة مســـيرة التنميـــة واالزدهار 
التـــي يقودها جاللتـــه، داعين الجميع 
الـــى االنخراط في المبـــادرات الملكية 

السامية الداعية للخير والسالم.

المبادرات اإلنسانية ليست بغريبة على صاحب القلب الكبير
اللفتة اإلنسانية الكريمة من جاللة الملك لها األثر اإليجابي... األهالي:
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60 % زيادة المشاَركات بجائزة الشيخة حصة للعمل الشبابي التطوعي
رغم تحديات جائحة كوفيد19

الســـمو  صاحبـــة  جائـــزة  لجنـــة  عقـــدت 
الشـــيخة حصـــة بنـــت ســـلمان آل خليفـــة 
للعمـــل الشـــبابي التطوعـــي اجتماعـــا عبر 
ســـمو  برئاســـة  المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة 
الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة 
عضو المجلس األعلى للمرأة، اســـتعرضت 
خالله المشـــروعات المشاركة في النسخة 
الثالثة من هذه الجائزة التي تهدف لنشـــر 
وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي بين 
أوســـاط الشـــباب وإبـــراز قيمتـــه المعنوية 
كواجـــب وطنـــي وإنســـاني، وتعزيـــز دور 
الشـــباب من الجنســـين “أفراًدا وجماعات” 
في مشـــروعات العمـــل التطوعي، وغرس 
وإبـــراز  بينهـــم،  الشـــريفة  المنافســـة  روح 
المبـــادرات التطوعيـــة الشـــبابية الموجهة 

لخدمة المجتمع البحريني.

وتدارســـت خـــالل االجتماع المشـــروعات 
المشـــاركة بالـــدورة الثالثـــة مـــن الجائـــزة، 
مســـجلة بذلـــك نســـبة زيـــادة وصلـــت إلى 
60 % عـــن عـــدد المشـــاركات فـــي الدورة 
الثانيـــة من هـــذه الجائـــزة رغـــم تحديات 

جائحـــة كوفيـــد19، ومـــدى تحقيـــق هـــذه 
المشروعات معايير الجائزة والتي تتضمن 
إبراز جوانب التميز واالستدامة وااللتزام 
في المشـــروع، ومدى استقطاب المشروع 
للجهـــات المعنيـــة الداعمـــة لـــه، باإلضافـــة 

إلـــى الفئـــات المســـتهدفة من المشـــروع و 
اآلثـــار اإليجابية المقدمة لهـــم، والخبرات 
المكتســـبة والحصـــول علـــى شـــهادات أو 
جوائز، واإلنجازات واالسهامات السابقة.

الخطـــوات  اللجنـــة  اســـتعرضت  كمـــا 
التنفيذية القادمة لمراحل أعمال الجائزة، 
بما فـــي ذلك تقييـــم اللجنة للمشـــروعات، 
وإجراء المقابالت مع أصحابها، ومراجعة 
الدرجات النهائية، وصوال إلعالن النتائج.

وكانـــت اللجنـــة قـــد اطلعـــت في مســـتهل 
اجتماعهـــا على مســـتجدات المشـــروعات 
الفائـــزة فـــي الـــدورة الثانيـــة مـــن الجائزة 
بما فيهـــا “مركـــز تنمية العمـــل التطوعي”، 
ومشـــروع “عودتـــي إلـــى الحيـــاة”، إضافة 
إلـــى مشـــروع “بيتكـــم بيتنـــا”، وفريق “كن 

مستعدا التطوعي”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

95 % معدل التطعيمات الروتينية لألطفال في البحرين
وكيل “الصحة”: المملكة ملتزمة بالوقاية من األمراض المعدية

نظمـــت إدارة الصحة العامة حفل أســـبوع 
التمنيـــع العالمي لعام 2022م تحت شـــعار 
رعايـــة  تحـــت  للجميـــع”،  طويلـــة  “حيـــاة 
وذلـــك  الصالـــح،  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة 
بحضـــور وكيل وزارة الصحـــة نائب راعي 
الحفـــل وليـــد المانـــع، والوكيـــل المســـاعد 
للصحـــة العامة مريم الهاجـــري، وعدد من 
الصحييـــن  والعامليـــن  المســـؤولين  كبـــار 

المعنيين، وذلك بفندق الخليج.
وأكـــد المانـــع أن مملكـــة البحريـــن ملتزمة 
بالوقاية من األمراض المعدية المستهدفة 
بالتطعيـــم مـــن خـــالل العمـــل علـــى تنفيذ 
اســـتراتيجيات صحية وتطويـــر ومتابعة 
ســـير خطـــط العمـــل ومؤشـــرات البرامـــج 
المحلية وتقوية القـــدرة الوطنية في هذا 
المجـــال مـــن خـــالل التكامـــل بيـــن جميـــع 
مســـتويات الرعاية الصحية، الفًتا إلى أن 
القيـــام بأنشـــطة التمنيع بمملكـــة البحرين 
مســـتمرة إال أن فعاليات هذا األســـبوع لها 
دور أساســـي في إذكاء الوعي المجتمعي 
وتشـــجيع جميـــع أفـــراد المجتمـــع لإلقبال 

أثبتـــت  حيـــث  التطعيـــم،  علـــى خدمـــات 
وتجـــارب  العلميـــة  والدالئـــل  الدراســـات 
البلـــدان المختلفة بما فيها مملكة البحرين 
التدخـــالت  أنجـــع  كأحـــد  اللقاحـــات  أثـــر 
الصحيـــة وأكثرهـــا فعاليًة فـــي إنقاذ حياة 

الماليين على مر السنين.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن برنامج 
التمنيـــع الموســـع بمملكـــة البحريـــن ُيمثل 
دعامة أساسية من دعامات الصحة العامة 
والرعايـــة الصحيـــة األوليـــة، حيـــث يتـــم 
توفير اللقاحات الموصـــى بها منذ الوالدة 
مـــن خالل تطعيمـــات الطفولـــة الروتينية، 
وتمتـــد خدمـــات التطعيم لتشـــمل الفئات 

العمريـــة المختلفة ومنها طلبـــة المدارس، 
والنســـاء في ســـن اإلنجاب، وكبار الســـن، 
والفئات األكثـــر عرضة لمخاطر األمراض، 
والعامليـــن الصحيين والعاملين في المهن 
األخرى. وتابع: “فاللقاحات ال تقتصر على 
توفيـــر الحمايـــة لفئـــة األطفـــال فقـــط، بل 

تؤمن الحماية لجميع الفئات العمرية”.
مملكـــة  إنجـــازات  أن  المانـــع  وأوضـــح 
البحريـــن كانـــت نتـــاج إجـــراءات مبتكرة 
وعديـــدة شـــملت مراجعة الوضـــع الوبائي 
والمناعي لطلبة المدارس وإجراء حمالت 
احترازية بناًء عليها، كما تم فتح عيادات 
الوصـــول  لتســـهيل  للتطعيـــم  مســـائية 

السياســـات  بعـــض  وتطبيـــق  للخدمـــة، 
الوعـــي  واذكاء  بالتطعيـــم  المتعلقـــة 
المجتمعي للتخلص من المرض من خالل 
التواصـــل مـــع الفئات المجتمعيـــة المؤثرة 
مثـــل النـــواب وكبار الشـــخصيات وممثلي 
األديـــان،  وممثلـــي  والمجالـــس  الـــدور 
وتعداها للقيام بحمالت تطعيم احترازية 

شملت إحدى الكنائس.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت رئيـــس مجموعـــة 
التمنيع بإدارة الصحة العامة بسمة الصفار 
أن مملكة البحرين قد ســـطرت العديد من 
اإلنجـــازات فـــي برنامـــج التمنيع الموســـع 
الـــذي تـــم تطبيقـــه فـــي مملكـــة البحريـــن 
منـــذ عـــام 1981، حيث تم البـــدء ببرنامج 
تقييـــم سلســـلة التبريـــد منـــذ 1996م، كما 
يتم مراقبـــة إدارة اللقاحات ومتابعة دقة 
المعلومات المتعلقة بالتطعيم في وحدات 
التطعيم منذ 2008، من خالل اســـتحداث 
برنامـــج خـــاص لمراقبـــة وحـــدات التمنيع 

في العيادات الحكومية والخاصة.

المنامة - وزارة الصحة

المساهمة الطوعية لدعم الفن تحمل التقدير للفنانين وتدفعهم لإلبداع
أكدوا أن المبادرة مطبقة عالمياً.. اقتصاديون وفنانون لـ“^”:

أكــد اقتصاديــون ورجــال أعمــال وســيدات أعمال وفنانــون لـ “البــاد” أن فكرة تطبيق مســاهمة 
طوعية اختيارية من الزبائن جيدة وتتناسب مع بعض األفكار العالمية المطبقة فعليا، مشيرين 
إلى أنها مبادرة إيجابية لدعم مشاريع فنية أو خيرية أو تراثية وغيرها من المشاريع، مؤكدين 
أن أي تبــرع هــو بــادرة خيــر وإيجابيــة، ولكــن يجب أن يبقى فــي إطار التبرع وليــس اإللزام، مع 
ضــرورة إضافــة مبلــغ التبــرع بعــد موافقــة الزبائــن لدعم هــذه المشــاريع. وكانت هيئة الســياحة 
والمعــارض مســاء أمــس األول )األربعــاء( عــن تأجيــل تطبيــق المســاهمة الطوعيــة االختيارية؛ 

لبحث آليات التحصيل بما يدعم الجهود القائمة لنماء وتطور القطاع السياحي بالمملكة.

اليوم العالمي للكتاب يمر هذا 
العام دون تكريم الكّتاب

Û  باليــوم االحتفــال  1995م  عــام  فــي  اليونســكو  منظمــة  حــددت 
العالمــي للكتــاب في 23 أبريل من كل عــام. وتعد مملكة البحرين 
مــن بيــن أوائل الــدول التي اســتجابت لالحتفــال باليــوم العالمي 
للكتاب. فقد بدأت إدارة المكتبات العامة بوزارة التربية والتعليم 
االحتفــال باليــوم العالمي للكتاب اعتباًرا من عام 1997م – حينها 
كنت مدير المكتبات العامة – سابقة بذلك العديد من دول العالم 

بما في ذلك معظم الدول العربية.
Û  وقد شجع وزراء التربية والتعليم الذين عاصرتهم وهم: األستاذ

عبدالعزيــز بــن محمد الفاضــل، والدكتور محمد بن جاســم الغتم، 
والدكتــور ماجــد بن علي النعيمي، على إقامــة وتنظيم احتفاالت 
خاصــة باليــوم العالمــي للكتاب، والــذي يتم فيــه تكريم مجموعة 
من المؤلفين البحرينيين يتم اختيارهم وفق معايير محددة. كما 
يتــم تشــجيع الباحثيــن على كتابــة بحوث قصيــرة تتعلق بتاريخ 
أيًضــا  نصيبهــم  لألطفــال  وكان  والثقافــي.  الحضــاري  البحريــن 
حيــث يتــم تكريــم مــا ال يقل عن عشــرين طفــاًل مــن الفائزين في 

المسابقات في كل عام.
Û  وقــد حرص وزراء التربية والتعليم على حضور االحتفال باليوم

العالمــي للكتــاب، والقيام بتكريم المؤلفيــن، وتوزيع الجوائز على 
الباحثين والمتســابقين، وأصبح االحتفال باليوم العالمي للكتاب 

عرًسا ثقافًيا بكل ما للكلمة من معنى.
Û  وعندمــا افتتــح مركــز عيســى الثقافــي فــي عــام 2008م، أخــذت

المكتبــة الوطنيــة تقــوم بــدور تنظيــم االحتفــال الســنوي باليــوم 
العالمــي للكتــاب، حيث يتم فيه تكريــم المؤلفين وتوزيع الجوائز 

على الباحثين واألطفال الفائزين في المسابقات.
Û  مر اليوم العالمي للكتاب في 23 أبريل من هذا العام 2022م دون

االحتفــال بــه، ودون تكريــم مجموعــة مــن المؤلفيــن والباحثيــن. 
وكان األجــدى أن تقــوم المؤسســات المعنيــة بالثقافــة والكتــاب 
بالمحافظــة على االحتفال باليــوم العالمي للكتاب وتكريم كوكبة 

من المؤلفين المبدعين والباحثين المتميزين تشجيًعا لهم.
Û  وإذا كانــت منظمة اليونســكو اهتمــت بالكتاب وخصصت له بدًءا

من عام 1995م يوًما واحًدا وهو 23 أبريل من كل عام لالحتفال 
بــه.. فــإن الديــن اإلســالمي الحنيــف اهتــم بالكتاب وتقديــر العلم 
والعلمــاء منــذ مبعث الرســول صلى هللا عليه وآله وســلم، أي منذ 

أكثر من 1400 سنة.
Û  ويكفــي أن يعلــم الجميــع أن الديــن اإلســالمي العظيــم بــدأ بكلمة

)اقرأ( وبذكر كلمتي )العلم والقلم(. فقد قال جال وعال: )اقرأ باسم 
ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم 
بالقلم علم اإلنســان ما لم يعلم(. وهذه أول أية من القرآن الكريم 

نزلت على النبي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم. 
Û  )وفــي دراســة قــام بهــا كاتــب المقــال حــول عــدد كلمــة )الكتــاب

التــي وردت فــي القــرآن الكريم وتم نشــرها في كتــاب )المكتبات 
فــي العصــور اإلســالمية( الصــادر في عــام 1996م، بلــغ 260 مرة، 
وهــذه داللــة على أهمية الكتاب لتطوير حياة البشــرية من جميع 

مجاالت الحياة.
Û  العلــم رجــال  وتقديــر  والكتابــة  بالقــراءة  األوائــل  العــرب  اهتــم 

والمعرفة. وبلغ شغف العرب بجمع الكتاب واقتنائها حًدا لم تبلغه 
شــعوب العالم السابقة. وكان من نتيجة جمعهم الكتب وتأسيس 
المكتبات بناء حضارات بهرت األمم حينذاك كالحضارة األموية، 
والعباســية، والفاطميــة، واألندلســية. فقــد نمت ظاهــرة االهتمام 
بجمــع الكتب وتأســيس المكتبات وانتشــار فئة الوراقيــن اعتباًرا 
من العصر العباســي. فقد تأسســت في بغداد مكتبة بيت الحكمة 
على يدي هارون الرشيد، وطورها وزاد من مقتنياتها ابنه المأمون 
الذي عرف بشــغفه بالقراءة وجمع الكتب، فأصبحت مكتبة بيت 
الحكمــة فــي عهده أكبر مركــز ثقافي في العالم آنذاك. فقد وصف 
)ول ديورانت( في كتابه )قصة الحضارة( بيت الحكمة بأنها مجمع 
علمــي، ومرصــد فلكــي ومكتبة عامــة. وقال عنها ابــن خلدون إن 
اإلسالم مدين إلى هذا المعهد العلمي باليقظة اإلسالمية الكبرى.

Û  كانت المكتبة الثانية التي عرفتها البشرية مكتبة دار العلم أو دار
الحكمــة فــي القاهــرة. فقــد وصفت المستشــرقة األلمانيــة )زيغرد 
هونكــه( فــي كتابهــا )شــمس العــرب تســطع علــى الغــرب( اهتمــام 
الخليفــة العزيــز باللــه الفاطمــي المتوفــي ســنة 996م بتأســيس 
مكتبــة ضخمــة في قصره بالقاهرة حيث تقول: )ال يســتطيع أحد 
أن يقــارن نفســه بالخليفــة العزيــز باللــه في القاهــرة، حتى خليفة 
قرطبة الذي بعث رجاله وسماسرته في كل أنحاء الشرق ليجلبوا 
له الكتب فيزيد روائع مكتبته. أّنى له أن يصل إلى ما فعله العزيز. 
لقد حوت مكتبة العزيز مليون وستمائة ألف مجلد، ضمت 6500 

مخطوطة في الرياضيات، و 1800 مخطوطة في الفلسفة(.
Û  :وصف المقريزي دار الحكمة التي أسســها الحاكم بأمر هللا بقوله

)حصــل فــي هذه الدار من خزائــن أمير المؤمنين الحاكم بأمر هللا 
من الكتب التي أمر بحمله إليها من سائر العلوم واآلداب ما لم ير 

مثله مجتمًعا ألحد قط من الملوك(.
Û  وذكــرت زيغــرد هونكــه أن دار الحكمــة التــي أسســها الحاكم بأمر

هللا بهــرت جربــرت فــون أوريك الــذي ارتقى كرســي البابوية في 
رومــا ســنة 999م باســم البابا سلفســتر وس الثاني وقــال متحًرا: 
)إنه لمن المعلوم تماًما أنه ليس ثمة أحد في روما له من المعرفة 
مــا يؤهلــه ألن يعمــل بواًبا لتلــك المكتبة. وأنى لنــا أن نعلم الناس 

ونحن في حاجة لمن يعلمنا، إن فاقد الشيء ال يعطيه(.
Û  هكــذا يعلمنا التاريخ أن ســر بنــاء الحضارات وتقــدم المجتمعات

البشــرية، مرهــون باالهتمــام بالعلــم والمعرفــة وتكريــم العلمــاء 
والبهيقــي  والحاكــم  حيــان  ابــن  روى  وقــد  والكتــاب.  واالدبــاء 
وغيرهم: أن رســول هللا صلى هللا عليه وســلم قال: )إن المالئكة 
لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــم رضــى بمــا يصنــع( ومعنــى ذلك أن 

المالئكة يخفضون أجنحتهم تواضًعا لطالب العلم.

بقلم: د. منصور محمد سرحان

زهراء طاهر جمال الصقر عباس العريبيعارف خليفة

أكبر جعفري جعفر الصائغ عباس يوسف

تدعم الفنان

قـــال الفنـــان والمخرج جمـــال الصقر “في رأيي الشـــخصي 
أن دعـــم الفنـــان عـــن طريـــق مبلـــغ وقـــدره دينـــارا واحـــدا 
ســـينفع بشـــكل كبير معنويـــا وماديا الفنـــان البحريني. فما 
أحوجنـــا إلى هذا الدعـــم وهذه الوقفـــة المدعومة متى ما 
شـــعر الفنان بالوقوف معه ودعمـــه، كلما أعطى وأبدع في 
مجاله، وأتمنى شـــخصيا من الجهـــات المختصة الموافقة 
علـــى هذا المشـــروع الحضـــاري ذي المـــردود اإليجابي من 

كافة النواحي”. 

بادرة مهمة

قـــال الفنـــان عبـــاس العريبـــي “إن الفـــن هـــو مـــرآة لتطـــور 
الشـــعوب والمجتمعـــات والدول، وإن اقتطـــاع مبلغ واحد 
دينار لدعم الفن بشـــكل اختياري يشكل بادرة مهمة لدعم 
الحركة الفنية بالبحرين وهو ما يعزز المشاركة المجتمعية 
ودورهـــا بالفـــن ، كما يزيد مـــن نوعية التفاعـــل القائم بين 
الفـــن والمجتمـــع ويســـلط الضوء بشـــكل أكبر علـــى أهمية 
الفنـــون باالرتقاء بالمجتمعـــات والدول ثقافيـــا، نتمنى أن 
تتوســـع مثل هذه المساهمات الداعمة وتتخذ شكال أوسع 
يشـــمل العديد من القطاعات والمؤسسات بأفكار مختلفة 
ليكـــون للفـــن دوره الطبيعي والبارز بشـــكل أكبـــر في بناء 

المجتمعات وتطورها، وهو الدور الذي يستحقه”.

بادرة خير

استشـــارات  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  رأى  ذلـــك،  إلـــى 
“جفكون” لتحسين اإلنتاجية، أكبر جعفري أن أي تبرع هو 
بادرة خير دائًما وبادرة إيجابية، ولكن يجب أن يبقى في 

إطار التبرع، وليس اإللزام.
وأشار إلى أن مبدأ التبرع سواء للفن أو للثقافة أو للتراث 
أو للجمعيـــات الخيريـــة هـــذه مبـــادرات خيـــرة وإيجابيـــة، 
ومطبـــق فـــي دول خليجية وكثير مـــن دول العالم ولكثير 
من الفعاليات واألســـباب، إال أنه شدد على ضرورة أال يتم 

إضافة مبلغ التبرع إال بعد موافقة الزبون.

وذكـــر أنـــه خالل آخر زيارة له إلى ســـلطنة عمان حجز في 
أحـــد الفنادق وبعـــد انتهاء إقامته بالفندق ســـأله الموظف 
هل تحب إضافة ريال عماني واحد للتبرع لجمعية خيرية 

وأجبته أنه ال مانع لدي.
وأكـــد تشـــجيع هـــذا النوع مـــن المبـــادرات وهـــي مبادرات 
جيدة ومشـــاركة إنســـانية؛ ألن الفن والثقافة والتراث هي 
شـــأن عام، وليس هنالك مشـــكلة، ولكن يجب دائًما تقدير 
واحتـــرام موقـــف الطرف اآلخر، هذا هـــو موقفنا دائًما في 
مملكة البحرين ومنطقـــة الخليج العربي، إذ يتم االحترام 

الكلي لمواقف اآلخرين.
وتطـــرق الحديـــث إلـــى أن هنالـــك تفكيـــرا لـــدى الفنـــادق 
والمطاعـــم أنـــه ربما يضيف التبرع على كاهل الســـياح، إال 
أنه أشـــار إلى أن الســـياح ينفقـــون آالف الدنانير ولن يؤثر 
دينـــار واحد، إال أنه أكد ضرورة احترام الســـائح في نفس 
الوقـــت، إذ قـــد يذهب إلـــى عدة مطاعم فـــي اليوم وقد ال 
يقـــوم بالتبـــرع لعدة مرات في ذات اليـــوم، مؤكًدا أن مبدأ 

التبرع جيد جًدا.

آلية للتدقيق

مـــن جانبهـــا، قالـــت المديـــر التنفيـــذي لشـــركة “فيـــن مارك 
كوميونيكيشـــنس” زهراء طاهر إن تطبيق قرار المساهمة 
يرغبـــون  أشـــخاص  أو  لجهـــات  االختياريـــة  الطوعيـــة 
بالمســـاهمة في تطوير القطاع ســـيكون لـــه تأثير إيجابي، 
مؤكـــدة أن كـــون القرار طوعيـــا ومســـاهمة اختيارية، فإن 

نتائجه ستعم على الجميع.
وأكـــدت ضـــرورة وجـــود آليـــة للتدقيـــق، وقيمـــة المبالـــغ 

المحصلة من تطبيق هذه المبادرة، وكيفية استخدامها.

موجود بالدول األوروبية

قال الفنان عباس يوســـف “أي مشـــروع أو أي طرح جديد 
البـــد وأن تثـــار حولـــه األســـئلة واالستفســـارات، خصوصا 
مثل هـــذه المواضيع التي تطبـــق بمنطقتنا ومجتمعنا منذ 
فتـــرات قريبة وعلى الرغـــم أنها موجودة في أغلب الدول 

األوروبية”. 

فكرة جيدة

وقـــال الباحـــث االقتصـــادي والمحاضـــر المصرفـــي عارف 
خليفـــة انهـــا فكـــرة جيـــدة وتتناســـب مـــع بعـــض األفـــكار 
العالميـــة ولكـــن كتطبيـــق وآليـــة تطبيق تحتـــاج لمزيد من 
التشـــاور والدراســـة وأن تكون واضحة و موجهة للســـياح 

بالدرجة األولى ورواد هذه المنشآت.

فكرة طوعية

بـــدوره، قال الباحـــث االقتصادي، جعفر الصائـــغ إنه طالما 
أنها طوعية اختيارية، فإنه يؤيد هذه الفكرة.

وأشار إلى أن الجهة المعنية يجب أن توضح أهداف هذه 
المساهمة؛ لتجنب أي لبس أو اعتقاد خاطئ بأنها إلزامية.

المحرر االقتصادي
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حبس متهم ابتلع 167 كبسولة مخدرة

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة الـــوزارات والجهـــات العامة بأن 
المحكمة الكبرى الجنائية الثانيه اصدرت حكمها في 
واقعة صيد دالفين بالمياه اإلقليمية لمملكة البحرين 
بتغريـــم 3 متهميـــن مبلغ وقدره ألـــف دينار لكل متهم 
وبمصـــادرة القـــارب المســـتخدم فـــي الصيـــد واعادة 
الدالفيـــن لبيئتهـــم الطبيعية في البحـــر حفاضا عليها 

من االنقراض.
وكانت قيادة خفر الســـواحل قد أبلغت النيابة العامة 
بأن تحرياتها قد دلت عن قيام متهمين بصيد دالفين 
والمحظـــور صيدها بالمياه اإلقليمية لمملكة البحرين 
وذلـــك لتســـليمها لمنشـــأة تباشـــر عـــروض للدالفيـــن 
وباالتفاق مع مديرها المسئول، وقد تم مراقبة عملية 
تسليم أحد الدالفين للعاملين بتلك المنشأة بناء على 
تكليف من مديرها وباالشـــتراك مـــع آخر، وبناء عليه 

تم االنتقال إلى المنشأة وضبط ثالثة دالفين.
وباشـــرت النيابـــة العامة تحقيقاتها فـــور ورود البالغ 
واســـتجوبت المتهميـــن وطلبـــت تقريـــر المختصيـــن 

بالمجلـــس األعلـــى للبيئـــة والـــذي جـــاء فيـــه تفصيالً 
عن زيارة مســـبقة للمنشـــأة قبل ستة أشهر من ضبط 
الواقعـــة ولـــم يكـــن بها أي دالفيـــن، فضالً عـــن أنه لم 
يصـــدر للمنشـــأة أيـــة تصاريـــح الســـتيراد الدالفيـــن 

خـــالل الســـتة أشـــهر الماضيـــة وحتى تاريـــخ الضبط 
كمـــا ورد للنيابة محضر ضبـــط معد من قبل المجلس 
األعلى للبيئة بشـــأن واقعة صيـــد الدالفين من المياه 

األقليمية.
وعليـــه، أمـــرت النيابة العامـــة بالتحفظ علـــي القارب 
التـــي  المركبـــة  وكذلـــك  الصيـــد  فـــي  المســـتخدم 
لنقـــل أحـــد الدالفيـــن، وأمـــرت بإحالـــة  اســـتخدمت 
المتهمين للمحكمـــة الصغرى الجنائية والتي اصدرت 
حكمهـــا ببـــراءة المتهمين فلـــم ترتض النيابـــة العامة 
الحكـــم واســـتانفت الحكـــم وترافعت النيابـــة العامة 
طالبـــة الحكم على المتهمين لثبوتها قبلهم لما قدمته 
مـــن ادلـــة ســـابقا كافيـــة الدانـــة المتهميـــن فأصدرت 
المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة حكمهـــا المتقـــدم، فيمـــا 
أوضـــح رئيـــس النيابة بـــأن حظر صيـــد الدالفين في 
الميـــاه االقليمية هو من ضمن القواعد والمبادئ التي 
كفلها دستور مملكة البحرين لحماية البيئة والثروات 

الطبيعية لضمان استدامتها وعدم تدهورها.

إلغاء براءة 3 متهمين والحكم بتغريمهم ومصادرة القارب

إشادة بتوجيهات جاللة الملك في التوسع في تطبيق القانون 

المنامة - النيابة العامةأمر بإطالق الدالفين في بيئتها الطبيعية بالمياه اإلقليمية

صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة 
العامـــة  النيابـــة  بـــأن  المحـــرق 
تلقـــت بالًغا مـــن إدارة مكافحة 
ضبـــاط  بتمكـــن  المخـــدرات 
الجمارك بمطار البحرين الدولي 
مـــن ضبـــط متهم من الجنســـية 
اآلســـيوية أثر محاولته تهريب 
167 كبسولة يشتبه أنها تحتوي 
علـــى مـــواد مخـــدرة وذلك في 
أحشـــائه للحيلولة دون كشفها؛ 
وذلك بقصد ترويجها واإلتجار 

فيها بالبالد.
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 
التحقيق في الواقعة فور تلقيها 
المتهـــم  واســـتجوبت  البـــالغ 
الذي اعترف بما نســـب إليه من 
اتهـــام حيـــث قرر بأنه قـــام ببلع 
الكبســـوالت على فترات لجلبها 
التحصـــل  بمقابـــل  البـــالد  إلـــى 
علـــى مبلـــغ مالـــي بعـــد إدخالها 

الى مملكة البحرين، وقد أمرت 
ا  النيابة العامة بحبسه احتياطيًّ
علـــى ذمـــة التحقيـــق، وطلبـــت 
وندبـــت  الشـــرطة  تحريـــات 
لفحـــص  المختصيـــن  الخبـــراء 

المضبوطات.
وأشـــار رئيـــس النيابـــة إلـــى أن 
مســـتمرة  الزالـــت  التحقيقـــات 
المســـؤولية  نطـــاق  لتحديـــد 
العامـــة  النيابـــة  وأن  الجنائيـــة 
فـــي هـــذا اإلطار بصـــدد توجيه 
طلـــب إنابـــة قضائيـــة للتوصـــل 
الموجوديـــن  المتهميـــن  إلـــى 
التخـــاذ  وذلـــك  الخـــارج  فـــي 
اإلجـــراءات الجنائيـــة ضدهـــم، 
التحقيقـــات  زالـــت  وال  هـــذا 
مستمرة لســـماع شهود الواقعة 
تمهيـــدًا لتقديـــم المتهـــم ومـــن 
يثبـــت اشـــتراكه فـــي الجريمـــة 

للمحاكمة الجنائية.

صرح رئيس نيابة اإلتجار باألشخاص بأن النيابة العامة أنجزت 
تحقيقاتها في واقعة إتجار باألشخاص، وأمرت بإحالة متهمتين 
آســـيويتين إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة وتحـــددت لنظرهـــا جلســـة 

بتاريخ 15/05/2022 أمام المحكمة الكبرى الجنائية األولى.
وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة إلى ورود بـــالغ من إحدى الســـفارات 
بمملكة البحرين مفاده احتجاز المجني عليها في إحدى الشـــقق 
وإجبارها على ممارسة الدعارة، وعليه توجهت األجهزة األمنية 
المختصة إلى مكان تواجدها، وتم القبض على إحدى المتهمات. 

وتم تقديم المساعدة للمجني عليها.
وعنـــد ســـؤالها، قـــررت المجنـــي عليهـــا بأنهـــا قدمت إلـــى مملكة 

البحريـــن بعـــد أن تـــم إيهامهـــا بأنهـــا ســـتعمل في أحـــد المطاعم 
الســـياحية، وفـــور وصولهـــا إلى المملكـــة تم حجز جواز ســـفرها 
وتهديدهـــا وإلزامهـــا بدفع مبلـــغ  2000 دينار؛ مـــن أجل إجبارها 

على العمل في مجال الدعارة.
وأشـــار رئيـــس النيابـــة بـــأن النيابة العامـــة قد باشـــرت التحقيق 
فور إبالغها بالواقعة حيث اســـتمعت إلـــى أقوال المجني عليها، 
وأمـــرت بإيداعهـــا دار اإليـــواء التابـــع للجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
اإلتجـــار باألشـــخاص، واســـتجوبت إحـــدى المتهمـــات وأمـــرت 
بحبســـها، كما أمرت بضبـــط وإحضار األخـــرى، وطلبت تحريات 
الشـــرطة واســـتمعت إلى شـــهود الواقعة، وأمـــرت النيابة العامة 

بإحالة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية.

إيهام الضحية بالعمل في مطعم وإجبارها على الدعارة

15 مايو بدء محاكمة متهمتين في قضية إتجار باألشخاص

المنامة - وزارة الداخلية

ألمـــن  العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  أكـــد 
بوعلـــي  أحمـــد  ماهـــر  اللـــواء  المنافـــذ 
جاهزية منافـــذ المملكة البرية والجوية 
الـــزوار  والبحريـــة الســـتقبال ومغـــادرة 
خـــالل إجازة عيد الفطر الســـعيد، وذلك 
بالتنســـيق مـــع كافـــة الجهـــات العاملـــة 
بالمنافذ بهـــدف تقديم أفضل الخدمات 
لضمـــان ســـهولة وسالســـة  للمســـافرين 
الحركـــة فـــي المنافذ، وإنهـــاء إجراءات 
المسافرين بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وأوضح أن المؤشـــرات تـــدل إلى عودة 
حركة الســـفر إلى مســـتوياتها كما كانت 
في عـــام 2019 بعد إعالن معظم الدول 

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تخفيـــف  عـــن 
كورونـــا،  فيـــروس  لمواجهـــة  المتخـــذة 
الطيـــران،  حركـــة  لزيـــادة  يـــؤدي  ممـــا 
باإلضافة إلى أنه تم الســـماح للدراجات 
النارية بعبور الجســـر، مشيًرا إلى أنه تم 
التنســـيق لوضع الخطط الالزمة وزيادة 
األمنيـــة  والدوريـــات  الموظفيـــن  عـــدد 
للمحافظة على األمن والســـالمة العامة 

وتقديم كافة التسهيالت للمسافرين.
وثمـــن مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة ألمـــن 
المنافذ خالل الجولة التفقدية التي قام 
بهـــا لمنافذ المملكة جهود منتســـبي أمن 

المنافذ خالل الجائحة.

“أمن المنافذ”: إنهاء االستعدادات 
الستقبال المسافرين بعيد الفطر

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات

أكـــدت وكالة الثروة الحيوانية في وزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديـــات والتخطيط العمراني أنها تتعامل بشـــكل مســـتمر 
مـــع البالغـــات الـــواردة إليهـــا بخصـــوص تجمعـــات الـــكالب 
الضالة في مختلف مناطق البحرين حيث تتخذ اإلجراءات 

الالزمة فور ورود هذه البالغات.
وأشـــارت الوكالـــة فـــي تعقيبهـــا علـــى شـــكوى مجموعة من 
القاطنيـــن بمنطقـــة البحيـــر بعـــدد مـــن الصحـــف المحليـــة 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي بخصـــوص تواجـــد الكالب 
الضالة في منطقتهم أن وكالة الثروة الحيوانية وبالتنسيق 
مـــع الشـــركة المختصـــة بصيـــد الـــكالب الضالـــة قـــد كثفـــت 
حمالتها الصطياد الكالب الضالة حسب اإلجراءات المتبعة 
فـــي هذا الخصوص، حيث قامت الشـــركة المختصة بزيارة 
للمواقـــع التي تكثر فيها الكالب لنصب مصائد صيد الكالب 
الضالة حيث بلغ عدد الكالب التي تم اصطيادها من منطقة 
البحير خالل األشـــهر الماضيـــة 33 كلبا خضعت لإلجراءات 

الالزمة من التعقيم.

وحثـــت وكالـــة الثـــروة الحيوانيـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 
على تقديم البالغـــات الخاصة بالكالب الضالة في المناطق 

السكنية حيث أصبحت متاحة إلكترونيًا حاليًا. 
وأضافـــت “يعتمـــد تقديـــم خدمـــة جمـــع واصطيـــاد الكالب 
الضالـــة فـــي المناطـــق الســـكنية علـــى االســـتجابة لبالغـــات 
المواطنين والمقيميـــن، حيث يمكن تقديم البالغ إلكترونًيا 
عبر ملء االستمارة الخاصة بتقديم بالغ عن وجود الكالب 

الضالة في المناطق السكنية. 
ويتـــم تقديـــم البالغـــات علـــى مـــدار الســـاعة طـــوال أيـــام 
االسبوع عبر إرســـال المشتكي رسالة واتس أب على الرقم 
38099994 حيـــث يقـــوم النظام بالرد آليا عبر إرســـال رابط 
اســـتمارة يقوم المشـــتكي بملئها مباشرة، وســـتقوم الشركة 
المعنيـــة بعمـــل الالزم فـــور مـــلء االســـتمارة، باإلضافة إلى 
االســـتمرار فـــي خدمـــة تقديم البالغـــات باالتصال المباشـــر 
بالخط الســـاخن 17155363 من يوم الســـبت إلى الخميس 

من الساعة 7 صباحا الى 3 ظهرا.

قّدم المختص في أحكام الطالق واألحوال الشخصية 
زياد السعدون عبر “البالد” عدة  نصائح زوجية مهمة، 

الستقامة الحياة بين الزوجين، ونجاحها.
وقال الســـعدون” مـــن كفران العشـــير أن تذكـــر المرأة 
زوجها بالســـوء، خصوًصـــا أمام أوالدهـــا، ومن ضعف 
الديـــن أن ال تذكـــر لزوجهـــا فضـــالً أو معروفـــا، وأنهـــا 
معصومـــة ال تخطـــئ، والزوج فقط هـــو المقصر، وهو 

صاحب الخطأ”.
يعطـــون  ال  والزوجـــات  األزواج  “بعـــض  أن  وأضـــاف 
للطرف اآلخر أن يكمل جملة على بعضها، هذا أمامنا، 
فكيـــف لـــو كانـــوا لوحدهم”، مردفـــا أن “االحتـــرام هو 
أســـاس نجاح الحياة الزوجية، ال ســـعادة وال استقرار 
وال محبـــة مـــن دون احتـــرام، وااللفـــاظ تـــدل علـــى 
اخـــالق صاحبها، فإن كانـــت الفاظه طيبة راقية، فهذا 
دليـــل على رقـــي اخالقـــه، وان كانت غير ذلـــك، فالله 

المستعان”.
وذكـــر أن “إدخـــال األبنـــاء فـــي الخالفـــات الزوجيـــة، 
وتحريضهـــم علـــى آبائهـــم أو امهاتهـــم، خطـــأ كبيـــر، 
يؤثـــر ســـلبًا في شـــخصيتهم، ويجعل نفوســـهم مليئة 
بالعقد واألمراض النفســـية”، مؤكـــدا، “كلما زاد احترام 

الزوجيـــن لبعضهمـــا، زادت الثقـــة وزاد الحـــب بينهما، 
وكلما قـــل احترامهما لبعض، قلت الثقة ومات الحب، 

وفتحت أبواب المشاكل التي يصعب إغالقها”.
وأنهى الســـعدون بالقول “الذين يسعون إلى  االنتصار 
والفوز في حل مشـــاكلهم الزوجية، وتحويل الخالف 
الزوجـــي الـــى غالـــب ومغلوب، ويســـعون إلى  كســـب 
تعاطـــف اآلخريـــن، والوقوف ضد شـــريك الحياة، كل 
ذلك تدمير للحياة الزوجية، وتعقيد للمشـــاكل، وليس 

حالً لها”.

تقديم البالغات متاح عبر الواتسب... “الثروة الحيوانية”:

قدمها المختص في أحكام الطالق زياد السعدون

اصطيــاد 33 كلًبـا ضــاالًّ فــي البحيــر

إليكم أهّم النصائح لحياة زوجية سعيدة

زياد السعدون

ابراهيم النهام

تطبيق العقوبات البديلة على 69 نزيال
أعلـــن الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد آل خليفة 
مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لتنفيذ األحكام 
والعقوبـــات البديلـــة، أنه جـــار حاليا اتخاذ 
لتطبيـــق  الالزمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
أحـــكام قانـــون العقوبـــات البديلـــة، علـــى 
اإلصـــالح  مراكـــز  نـــزالء  مـــن  مجموعـــة 
والتأهيـــل، يصـــل عددهـــا إلـــى 69 نزيـــال، 
مـــن  المســـتفيدين  عـــدد  يبلـــغ  وبذلـــك 
تنفيـــذ أحـــكام القانون حتى اليـــوم 4188 
مستفيدا، منوها إلى أن إجراءات التنفيذ 
تلـــك، تأتي في إطار مواصلـــة العمل على 
تحقيـــق األهـــداف النبيلـــة للقانـــون، ومن 
بينهـــا الحفـــاظ علـــى االســـتقرار األســـري 

والمجتمعي واعادة تأهيل المستفيدين.
البـــالد صاحـــب  وأكـــد أن إصـــدار عاهـــل 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

المرســـوم الملكـــي رقـــم )24( لســـنة 2021 
والذي يسمح باســـتبدال العقوبة األصلية 
المحكـــوم بهـــا قبـــل البـــدء فـــي تنفيذهـــا، 
بعقوبـــة بديلـــة أو أكثـــر، أســـهم كثيرا في 
التوســـع بتطبيـــق القانـــون، والمضي قدما 

في تطوير المنظومة اإلصالحية.
وأوضـــح أن توجيهـــات ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمواصلة 
العقوبـــات  قانـــون  تطبيـــق  فـــي  التوســـع 
تنفيـــذ  فـــي  والبـــدء  البديلـــة  والتدابيـــر 
برنامـــج الســـجون المفتوحـــة، تقـــف وراء 
مـــا يتـــم تحقيقه من إنجـــازات، وتعد نقلة 
نوعيـــة فـــي منظومة حقوق اإلنســـان في 

مملكة البحرين.
وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ 

أن  إلـــى  البديلـــة،  والعقوبـــات  األحـــكام 
وطنـــي  كمشـــروع  البديلـــة،  العقوبـــات 
وحضاري، يعلي من مكانة مملكة البحرين 

حقوقيـــا وإنســـانيا، خصوصـــا أن النتائـــج 
اإليجابيـــة المتحققة، تؤكد أننا نســـير في 
الطريـــق الصحيح، منوها فـــي هذا الصدد 
إلـــى اجـــراءات التعـــاون والتنســـيق بيـــن 
اإلدارة العامة لتنفيـــذ األحكام والعقوبات 
لإلصـــالح  العامـــة  واالدارة  البديلـــة 

والتأهيل.
وفي ختام تصريحه، تطرق الشـــيخ خالد 
بن راشـــد آل خليفة إلى برنامج الســـجون 
المفتوحة، كمشـــروع تأهيلـــي عصري في 
مجـــال حقـــوق اإلنســـان وأنظمـــة مراكـــز 
اإلصـــالح والتأهيل، منوهـــا إلى أن اإلدارة 
العامـــة مازالـــت تعمـــل علـــى بلـــورة آليات 
العمـــل، وقطعت شـــوطا طويال فـــي إطار 
تحديث أســـاليب وطـــرق معاملـــة النزالء 

بما يحقق أعلى المعايير الحقوقية.

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ خالد بن راشد
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail Property Manager

مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

grnata

www.grnata .com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

التاريخ 2022/04/27
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

) CR2022-58586 ( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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 .
اســـــــم التاجـــــــــــر : السيد نعمه علوي نعمه العلوي

االسم التجاري الحالي : العلوي لإللكترونيات 
االســـــم التجـــاري الجديد: العلوي للتجارة العامه

قيد رقم : 63374-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( ليصبح فرع من
 فروع ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
للسيد/ والمملوكة  والتبريد  للتكييف  روبن  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
 ،-2  27988 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  رضي  محمد  جاسم  سها  السيدة 
بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور بكل أصوله وموجوداته 
والتزاماته الى مقاوالت روبن ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 134703 ليصبح 

فرعا من فروعها.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة انشور دايركت بروكرز - فرع لشركة أجنبية

تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية باعتباره المصفي 
والمسجلة   ، أجنبية  لشركة  فرع   - بروكرز  دايركت  انشور  لشركة  القانوني 
بموجب القيد رقم 68049 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  )اختيارية( وشطبها من السجل 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)ايه ام ايه اليكور للمشاريع ذ.م.م( 
سجل تجاري رقم )105074(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )ايه ام ايه 
اليكور للمشاريع ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم ).105074(، بطلب تصفية الشركة 

تصفية )اختيارية(وتعيين السادة )اسم المصفي( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية (
)17500188(

)jassim.abdulaal@bh.gt.com(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى
 )شركة ذات مسئولية محمدود (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
مانجوال  )ايمان  السيدة  للسيد/  والمملوكة  والتجارة  للمقاوالت  القناص  المسماة  الفردية 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،3-127018 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  اموكتوا(  اندرتنا 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره 
)1000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء 

من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
محمد محمود احمد محمد احمدي بنسبة )90(%

ايمان مانجوال اندرتنا اموكتوا بنسبة )10(%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
شركة ايه اي اس للتجارة العامة ذ.م.م سجل تجاري رقم 120001

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / علي سلمان الشيخ علي 
حسن نيابة عن السادة شركة ايه اي اس للتجارة العامة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 120001، 

بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد علي سلمان الشيخ علي حسن مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
علي سلمان الشيخ علي حسن

ALSHAIKH2@HOTMAIL.COM  - )+973( 36660577 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري
لفرع في شركة إم ايه كي ستارالين للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة إم ايه كي ستارالين للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 138376 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 2 باللغه العربية من:
بيرفيوم بوينت ذ.م.م

PERFUME POINT W.L.L
الى: نقطة العطور ذ.م.م

PERFUME POINT W.L.L
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إدارة 
الممتــــــلكات
��������������������

خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق

خدمات حمايـــــــــة
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إلدارة الممتــــــــلكات

يسرى سعيدي
Yosra Saidi
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محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar
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أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 
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بـــــــاراث
Barath
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محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh
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سيد طه حميد
Sayed taha hameed
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail Property Manager

مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

grnata

www.grnata .com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

التاريخ 2022/04/27
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

) CR2022-58586 ( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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 .
اســـــــم التاجـــــــــــر : السيد نعمه علوي نعمه العلوي

االسم التجاري الحالي : العلوي لإللكترونيات 
االســـــم التجـــاري الجديد: العلوي للتجارة العامه

قيد رقم : 63374-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( ليصبح فرع من
 فروع ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
للسيد/ والمملوكة  والتبريد  للتكييف  روبن  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
 ،-2  27988 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  رضي  محمد  جاسم  سها  السيدة 
بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور بكل أصوله وموجوداته 
والتزاماته الى مقاوالت روبن ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 134703 ليصبح 

فرعا من فروعها.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة انشور دايركت بروكرز - فرع لشركة أجنبية

تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية باعتباره المصفي 
والمسجلة   ، أجنبية  لشركة  فرع   - بروكرز  دايركت  انشور  لشركة  القانوني 
بموجب القيد رقم 68049 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  )اختيارية( وشطبها من السجل 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)ايه ام ايه اليكور للمشاريع ذ.م.م( 
سجل تجاري رقم )105074(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )ايه ام ايه 
اليكور للمشاريع ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم ).105074(، بطلب تصفية الشركة 

تصفية )اختيارية(وتعيين السادة )اسم المصفي( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية (
)17500188(

)jassim.abdulaal@bh.gt.com(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى
 )شركة ذات مسئولية محمدود (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
مانجوال  )ايمان  السيدة  للسيد/  والمملوكة  والتجارة  للمقاوالت  القناص  المسماة  الفردية 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،3-127018 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  اموكتوا(  اندرتنا 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره 
)1000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء 

من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
محمد محمود احمد محمد احمدي بنسبة )90(%

ايمان مانجوال اندرتنا اموكتوا بنسبة )10(%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
شركة ايه اي اس للتجارة العامة ذ.م.م سجل تجاري رقم 120001

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / علي سلمان الشيخ علي 
حسن نيابة عن السادة شركة ايه اي اس للتجارة العامة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 120001، 

بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد علي سلمان الشيخ علي حسن مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
علي سلمان الشيخ علي حسن

ALSHAIKH2@HOTMAIL.COM  - )+973( 36660577 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري
لفرع في شركة إم ايه كي ستارالين للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة إم ايه كي ستارالين للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 138376 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 2 باللغه العربية من:
بيرفيوم بوينت ذ.م.م

PERFUME POINT W.L.L
الى: نقطة العطور ذ.م.م

PERFUME POINT W.L.L

local@albiladpress.com
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئة البحرين للثقافة واآلثار  
الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة فـــي مكتبها 
أمس الثالثاء سفير الواليات المتحدة األمريكية 
ســـتيفن بوندي؛ بمناســـبة تعيينه ســـفيرًا جديدًا 
لبـــالده لدى مملكـــة البحريـــن. ورّحبت الشـــيخة 
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفة بالســـفير، معربة عن 
لـــه بالتوفيـــق والنجـــاح فـــي مهماّمـــه  تمّنياتهـــا 
الجديـــدة. وأكـــدت أهميـــة العالقـــات الحضارية 
والثقافيـــة مـــا بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 
المتحدة األميركية، مشـــيدة بالحضور األميركي 
الـــذي يثـــري علـــى الـــدوام الحـــراك الثقافـــي في 

الماضيـــة  الســـنوات  خـــالل  وســـاهم  المملكـــة 
فـــي تحقيـــق العديـــد مـــن المنجـــزات الحضارية 
الثقافـــة  بيـــن هيئـــة  مـــا  المشـــتركة والمشـــاريع 

والعديد من المؤسسات الثقافية األميركية.
مـــن جانبـــه، توجـــه الســـفير األميركـــي بالشـــكر 
إلـــى هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار علـــى العمل 
المســـتمر؛ مـــن أجـــل تقويـــة العالقـــات مـــا بيـــن 
البلديـــن الصديقيـــن، معربًا عن اســـتعداده للعمل 
والتعاون مع الهيئة بما يســـاهم في تعزيز العمل 
الثقافي المشـــترك وبناء جسور التواصل ما بين 

الشعبين األميركي والبحريني.

زيادة التعاون الثقافي مع الواليات المتحدة

المملكة مثال يحتذى في التعامل مع الجائحة
فريق البحرين يسطر تضحيات في مواجهة “كورونا”... السيد:

أعـــرب رئيس جمعيـــة الصحة والســـامة البحرينيـــة مصطفى 
الســـيد عـــن بالـــغ الفخـــر واالعتـــزاز بما ســـطره فريـــق البحرين 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس الـــوزراء من 
تضحيات وماحم في مواجهة جائحة “كورونا” واالهتمام بما 

يمس صحة وسامة المواطنين والمقيمين.

وذلـــك  الســـيد،  وأضـــاف 
بمناسبة اليوم العالمي للصحة 
يصـــادف  الـــذي  والســـالمة 
فـــي 28 أبريـــل مـــن كل ســـنة، 
ويحتفـــل بـــه العالم هـــذا العام 
العمـــل  منظمـــة  شـــعار  تحـــت 
ثقافـــة  لبنـــاء  مًعـــا   “ الدوليـــة 
إيجابيـــة للصحـــة والســـالمة”، 
أن مملكـــة البحريـــن من الدول 
الرائدة والمتميزة في التعامل 
مـــع هـــذه الجائحـــة بـــكل ذكاء 
واحترافية حيث نالت إعجاب 
العالم واستحقت  واستحسان 

اإلشـــادة مـــن منظمـــات األمـــم 
قـــدوة  وأصبحنـــا  المتحـــدة 
ومثـــال ُيحتذى به في التعامل 
مع جائحة كورونـــا كوفيد19- 
وأصبحنـــا أقـــوى وأشـــد إيماًنا 
بمبادئ الصحة والســـالمة، وما 
كان لذلك أن يتحقق لوال فضل 
هللا ســـبحانه وتعالـــى ومن ثم 
التعامـــل الذكـــي الـــذي قامـــت 
بـــه قيادتنـــا الرشـــيدة مـــن هذا 
المنطلـــق وعمـــالً بمـــا تضمنتـــه 

رسالة منظمة العمل الدولية،
 وتقـــدم الســـيد باألصالـــة عـــن 

زمالئـــه  عـــن  ونيابـــة  نفســـه 
الصحـــة  جمعيـــة  أعضـــاء 
إلـــى  البحرينيـــة  والســـالمة 
مقـــام صاحـــب الجاللـــة الملك، 
وإلـــى ســـمو ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء بجزيل الشـــكر 
مـــن  يولونـــه  لمـــا  واالمتنـــان 

اهتمام خاص بجميع ما يتعلق 
المواطنيـــن  وســـالمة  بصحـــة 
والمقيميـــن على أرض مملكتنا 

الغالية،
ودعا الســـيد جميع المواطنين 
الشـــركات  وكافـــة  والمقيميـــن 
المملكـــة  فـــي  والمؤسســـات 
لاللتفاف حول رؤية وسياســـة 
وطنية موحدة واســـتراتيجية 
والصحـــة  للســـالمة  وطنيـــة 
المهنيـــة تحـــت قيـــادة صاحب 
ســـبيل  فـــي  وذلـــك  الجاللـــة، 
بنـــاء الثقافـــة المشـــجعة علـــى 
لمبـــادئ  واالمتثـــال  االلتـــزام 
وجعـــل  والســـالمة،  الصحـــة 
العمليـــة  الممارســـات  جميـــع 
والتشـــغيلية متفقـــة تماًمـــا مع 

هذه المبادئ.

جمعية الصحة والسالمة البحرينية

مصطفى السيد
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QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

MONISH CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

Valabdas muljimal & bros w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKERS(FOOD & BEVERAGES INDUSTRY) 

 suitably qualified applicants can contact

 39989907  or  info@vmbros.com 

Valabdas muljimal & bros w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39989907  or  info@vmbros.com 

AMEERI STORES WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17264000  or  hrameeri@ameeri.com.bh 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

SALEH ABDULLA KAMASHKI 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kamehki.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 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

MARDEEN FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33692238  or  MOHDHAZEEM@HOTMAIL.COM 

ALSABAH CONSTRUCTION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714015  or  info@alsabahconstruction.com 

ALAJOOZ CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714135  or  hani92_@hotmail.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

NEW YEAR ELECTRICAL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contact

 39463398  or  ETIDAL@INFO.GOV.BH 

Centre point colour 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

NATIONAL MOTOR COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17787209  or  RAMZI.BARAKAT@NMC.COM.BH 

Askar Gate Cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17257479  or  MOHAMEDM436@GMAIL.COM 

GULF GATE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

ANACY BOUTIQUE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33339302  or  almanalayegh@gmail.com 

ALJASSER TRANSPORT EST. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17731661  or  ALJASR.TSPT@GMAIL.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17708166  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL DELEGATE 

 suitably qualified applicants can contact

 17377000  or  KHALID@WAELPHARMACY.COM 

NISSAN TRADING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39631515  or  BANFSAJ@HOTMAIL.COM 

EMJAY TRADING & SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36151874  or  EMJAY@BATELCO.COM.BH 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

SOLID STEEL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39300101  or  HAITHAMALSADA@GMAIL.COM 

CANARY LAND TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39890074  or  CANARYLAND.TARING@GMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@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 

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 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ALTADHAMON EXCAVATION CO. B.S.C. CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17702385  or  HABIBBINALIALAALI1967@GMAIL.COM 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.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 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39444923  or  bigbossvip911@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 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

Sahel Karbabad Grills 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39997757  or  M.KHABBAZ92@GMAIL.COM 

LAHOOR MECHANICAL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  DAM3_AL3UON_93@HOTMAIL.COM 

ALARISH AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34145555  or  SAMIRSHAIKH905@HOTMAIL.COM 

ARAB BANK PLC 

has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact

 17549000  or  nawal.basheer@arabbank.com.bh 

R C CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36662723  or  MURUGESANKK85M@GMAIL.COM 

MOHAMMEDI STORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17254527  or  hfz52@hotmail.com 

Abo-hatim building contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

Easy Bake W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17691212  or  modbake@gmail.com 

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 39405504  or  WORLDSERVICES1988@GMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ARABIAN INTERNATIONAL SERVICES COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17737437  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

FRESH KITCHEN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39610694  or  ammad@mpiwll.com 

HUSAIN ABDULSHAHEED BUILDING COMPLETION & FINISHING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37101997  or  HUSAINABDULBH@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ABU HAMED VEGETABLES & FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39894173  or  M595954@HOTMAIL.COM 

SANABIS BRIDE FASHIONS CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17553917  or  A.RASOOLT@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTAURANT W L L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

KAINAT MAINT .EST 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

HUSAIN HASAN ALI ABUSERI ( ALMIMON / 10471 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39063362  or  HUSSAINABUSARI@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

PROF PALACE CAR CARE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39623014  or  Behzad_11124@hotmail.com 

Trafco Group B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17729000  or  LAYLA@TRAFCO.COM 

AIR MASTER CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17874874  or  mmalsekri@gmail.com 

MAHMOOD ABDULRAHIM ABDULLA ABDULQADER 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17240163  or  MAHMODTX@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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 

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 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

ZENON AIR CONDITIONING AND MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  ZENONGROOP2022@GMAIL.COM 

TIKKA AND KABAB AMEEN (Simple Commandite Company) 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17254867  or  info@dividendgatecapital.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 

RH Carpentry- Aluminum & Construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36423336  or  MEEAD25101986@GMAIL.COM 

City shine cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTAURANT W L L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

EAST FANTANA  FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33104078  or  EASTFANTANA@GMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

German quality co wll 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  GERMANQUALITY.BH@HOTMAIL.COM 

Landmark Fitness W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SPORTS TRAINER 

 suitably qualified applicants can contact

 17116219  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

COLDEN MOTOR MOBILE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39060000  or  golden.internet786@gmail.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

B L ELSHIEKH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 32242981  or  BELALELSHIEKH888@YAHOO.COM 

CLEANCO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

B L ELSHIEKH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 32242981  or  BELALELSHIEKH888@YAHOO.COM 

CLEANCO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17166827  or  ahmed@mtqos.com 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

MESOPOTEMIA TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L - (F.C) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  SAMI70@YAHOO.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

3 A CARGO 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39467568  or  kalboo69@yahoo.com 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

ALNOOH WOODEN PRODUCTS DESIGN 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17691166  or  khadija@alnoohwd.com 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

RUANA VISITOR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36600817  or  DHAIFALI59@GMAIL.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

NIGHT TO NIGHT TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66634444  or  SA1985@LIVE.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

LIBERTY Property management and real estate 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17591691  or  OMARS@BATELCO.COM.BH 

Juffair Grand Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17827600  or  HRD@THEJUFFAIRGRAND.COM 

AQEEL ABDULLA KHAMIS SALMAN 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17877556  or  aqeelabdullaest@mail.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 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

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 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

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 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

MOHAMED ALI ABDULLA ALASHEERI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34348636  or  ALSAEED4@AOL.COM 

CYPRUS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  QAMARZIABH@GMAIL.COM 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL BAHAR CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 17705177  or  KHALED.ALSHAWWA@ALBAHAR.COM 

Everest printing 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33650003  or  BU.SALMAN.555@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MATSKI DENTAL & DERMATOLOGY CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 

 suitably qualified applicants can contact

 13118855  or  MANSARY@HOTMAIL.COM 

DAR AL JENAN FOR CLOAKS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17700606  or  hr@unitedenterprises.biz 

AL SAWIQA BUILDING MANTNIC 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  NUSRAT.HAMEED1965@GMAIL.COM 

SEVEN DAYS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 66370888 

NDT CORROSION CONTROL SERVICES CO foreign company 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35158790  or  anjali@ndtcorrosion.com

BOOKMATES CONSULTANTS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39631202  or  BOOKMATESBAHRAIN@GMAIL.COM 

Amwaj Peace Establishment for Electrical Systems Installation 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36383875  or  AYMANMAHFOOD@YAHOO.COM 

FUTURE ENERGY SYSTEMS 

has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17258811  or  accounts@futurenergy.me 

Alhilal Stonework 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

SUPER LOGIC CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM 

SUPER LOGIC CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@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 

NDT CORROSION CONTROL SERVICES CO foreign company 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ENGINEERING-NOT CLASS.) 

 suitably qualified applicants can contact

 35158790  or  anjali@ndtcorrosion.com 

Al Shaya Trading Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  ayman.jafar@alshaya.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 

REFACS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552563  or  REFACS@BATELCO.COM.BH 

ZOOM AUTO POLISHING & CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17783883  or  MOHD.MH@HOTMAIL.COM 

AHMADI INDUSTRIES  B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  HR@AHMADIPEPSI.COM 

THE BOOKCASE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SHOPKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 39338633  or  hr@unitedenterprises.biz 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

Professional Aluminum Workshop 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33088991  or  PROALUMINUM15@GMAIL.COM 

FAA PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17773353  or  DR.FADHILAMEDICALCENTER@GMAIL.COM 

National Readymix Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

Kids port games 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33019738  or  NOORALWALA@HOTMAIL.COM 

Papa qudrat grills 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39996938  or  ALSHAHDMARKET@YAHOO.CO.IN 

Bella salma beauty lounge 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66333181  or  LADY-MAC2012@HOTMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ADORE BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36554400  or  ADOREBEAUTYLOUNGE@OUTLOOK.COM 

GEO-CHEM MIDDLE EAST-FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 36094388  or  jayesh.jacob@geochemglobal.com 

HADI GATE CARS FIXING 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36055596  or  AB0077@HOTMAIL.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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 

Trans global contracting co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

EILAF SAMA ALRIFFAEIN  PHONE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36186073  or  FARUQESANTOS@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

HOUSE 88 SALON - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 34352005  or  HASAN.ANIS88@GMAIL.COM 

SIX DOTS TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33337396  or  AAAFATEEL88@HOTMAIL.COM 

RED GONE MOBILE REPAIRING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33461999  or  TAHANSMYKA@YAHOO.CO.UK 

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 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  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 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

WESTERN AREA GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 

 suitably qualified applicants can contact

 39081887  or  westernareagarage@gmail.com 

SEVENTIES KARAK 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39664667  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMIAIL.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

SKY PALACE CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39860760  or  cra66851@hotmail.com 

SHAHZEB KHAN CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35954866  or  NUQTAQALAM1@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

EVENTS  BY  Y Q W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17774030  or  accounts@yqart.com 

S.MAHMOOD HUMAIDAN ( KHAIR DANA 1 / 6467 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33828862  or  MR.MAHMOD122@HOTMAIL.COM 

AL AMEERI ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17772667  or  aalameei68@gmail.com 

AL NASIYA FOODSTUFF 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39891385  or  ADEL_MOHD_BH@HOTMAIL.COM 

ABDUR REHMAN AND ASIF FOR CARGO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35546147  or  MSAJJAD@IDMMOVERS.COM 

GUBRAN FOR COMMERCIAL MARKETING & PROMOTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 66349666  or  A66349666@GMAIL.COM 

GREEN OASIS LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33000262  or  a36611@HOTMAIL.COM 

CAFETERIA WARDAT ALBADER 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33952100  or  AHMEDAWOOD64@GMAIL.COM 

SIGI GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36076716  or  SIGI@SIGIGULF.COM 

C T A FOR SALE AND TRADE AND ELECTRONICS REPAIRING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38170017  or CHTANZEEMBH@GMAIL.COM 

SHAYAN E SHAN DOCUMENTS CLEARANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77360292  or  AYUB_BH@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 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17229824  or  arjun@devji.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP) 

 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

.AL MANTECH FABRICATION & CONST. EST 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17877544  or  ALMANTECH1997@GMAIL.COM 

.AL MANTECH FABRICATION & CONST. EST 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877544  or  ALMANTECH1997@GMAIL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@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 

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

  MASON 

 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

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

FATIMA AL ZAHRA CHAHID FASHION DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39256250  or  sarasoso198809@gmail.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

JAKIR SIMANTO CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33985838  or  MOHAMMADJAKIR5529@GMAIL.COM 

BROKAY INTERIOR DECORATION COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 66966687  or  EAWACHI81@GMAIL.COM 

AL RAPHA STATIONARY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17214094  or  ALRAPHASTY@GMAIL.COM 

EPSILON  GENERAL TRADING AND COTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

YOLO DIGITAL MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39808224  or  INFO@YOURVISION.US 

WOODEN DIAMOND CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33332180  or  ALIWOODWORK.BH@GMAIL.COM 

AYSHA YUSUF MOHAMED   EBRAHIM (151226) 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39456729  or  MENHALS@GMAIL.COM 

TINKO SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33650789  or  WAQASANJAM786@YAHOO.COM 

KAIF SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  GHULAM135287@GMAIL.COM 

ABDULLA MOHAMED ABDULLA ALNOAIMI ( LASAIFI 1 / 11753 ) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39293782  or  alahamedthenai@gamail.com 

AHMED JASIM A.RAHMAN ALI ( GTA -  7420 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33444109  or  AHMEDJOSSOM@GMAIL.COM 

MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  KECCO7BN@BATELCO.COM.BH 

MUBARAK ABDULLA YAQOOB ( MASHAHED ALGARB / 12365 ) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33373009  or  4B0M0H2013@HOATMALL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

SEVENTIES KARAK 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39664667  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 
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إسطنبول ـ األناضول

التركـــي رجـــب طيـــب  الرئيـــس  أكـــد 
أردوغـــان، أمس الخميـــس، أن زيارته 
إلـــى الســـعودية “مؤشـــر علـــى إرادتنا 
المشـــتركة لبـــدء مرحلـــة جديـــدة من 

التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين”.
وفي مؤتمر صحافي عقده بإسطنبول 
قبيـــل توجهـــه إلـــى الســـعودية، قـــال 
رجب طيب أردوغـــان “خالل زيارتي 
التركيـــة  العالقـــات  سنســـتعرض 

السعودية بكافة أبعادها”.
“األناضـــول”  أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
فـــي وقت ســـابق أن الرئيـــس التركي 
ســـيزور الســـعودية، أمـــس الخميـــس، 
بدعوة من خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضحـــت الوكالة أن المباحثات بين 
زعيمـــي تركيا والســـعودية ســـتتناول 
بيـــن  النظـــر فـــي مســـتوى العالقـــات 
التعـــاون  تطويـــر  وإمكانيـــة  البلديـــن 

بينهما.
وذكر بيـــان صادر عن دائـــرة االتصال 
أردوغـــان  أن  التركيـــة،  بالرئاســـة 
ســـُيجري مباحثـــات في إطـــار زيارته 

إلى السعودية التي تستغرق يومين.
الجانبيـــن  أن  البيـــان  وأضـــاف 
سيستعرضان خالل المباحثات جميع 
جوانب العالقات الثنائية وسيبحثان 
فـــرص تطويـــر التعـــاون، عـــالوة على 
تبـــادل وجهـــات النظـــر بشـــأن قضايـــا 

إقليمية ودولية.

أردوغان: أزور السعودية “لفتح صفحة جديدة”

تونس ـ وكاالت

شــدد الرئيــس التونســي، قيــس ســعيد، على أنــه لن يتحاور مــع “أي أحد 
كان يريــد أن يضــرب الدولــة، ولن يعترف بمن باعوا الوطن أو يحاولون 

ذلك”.

ــي كــلــمــة ألــقــاهــا خـــالل مــأدبــة  وفـ
إفطار على شرف أهالي الشهداء، 
ــعــســكــريــة  مــــن الـــمـــؤســـســـتـــيـــن ال
اعــتــراف  ‘’ال  ــه  ــ أن ــد  أكــ واألمـــنـــيـــة 
بالسلطة،  الـــوطـــن  يــقــايــض  بــمــن 
مع  مــفــاوضــات  وال  اعـــتـــراف  وال 
مضيفا:  الــتــاريــخ”،  لفظهم  أنـــاس 
“أرفعها الءات ثالث، ال حوار وال 
اعتراف وال صلح إال مع الوطنيين 

الصادقين”.
مــواقــف  انــتــقــد سعيد  كــمــا 

االنزعاج الخارجية من 
األوضــاع في تونس، 
الفتا إلى أنه قدم كل 
ــات مـــن أجــل  ــضــمــان ال

الفــًتــا  نــزيــهــة،  انــتــخــابــات  تحقيق 
يسيطر  واالنزعاج  “القلق  أّن  إلى 
على األطراف الخارجّية، رغم كل 

الضمانات”.
مــن جــهــة أخــــرى، طــالــب الرئيس 
ــتــحــمــل  ــاة “ب ــضــ ــقــ ــ الـــتـــونـــســـي ال
ــيــاتــهــم الـــتـــاريـــخـــّيـــة في  مــســؤول
من  الجميع،  على  الــقــانــون  إنــفــاذ 
أنه  على  مــشــددا  استثناء”،  دون 
“يــجــب عــلــى الــقــضــاة اإلســـراع 
ــمــحــاســبــة، ولـــهـــم من  فـــي ال
الـــنـــصـــوص مــــا يــكــفــيــهــم 
حتى  بوظيفتهم  للقيام 
الشعب  ــوال  أمـ تــعــود 

للشعب”.

الرئيس التونسي: لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة
اسالم اباد - وكاالت

توجه رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف إلى السعودية 
أمــس الخميــس في أولى زياراته الخارجية ســعيا للحصول على دعم 

مالي من المملكة التي أمضى فيها سنوات منفيا.

وقال شـــريف عبر تويتـــر أمس “اليوم 
أبدأ زيارة للســـعودية لتجديد وتأكيد 
بيننـــا”،  والصداقـــة  األخـــوة  أواصـــر 
مضيفـــا أن المملكة “لهـــا مكانة خاصة 
في قلوبنا كلنا”. وأدى شـــريف اليمين 
فـــي وقـــت ســـابق هـــذا الشـــهر بعدمـــا 
أطاح البرلمان ســـلفه عمران خان في 
تصويت بحجب الثقة. وقد ورث دينا 
عامـــا هائال وتضخما متســـارعا وعملة 

متراجعة، لكنه تعهد اإلســـراع في 
إنجاز مشـــاريع تنمية وبدء 

االقتصـــادي.  التعافـــي 
ومن المتوقع أن يضم 
وفـــده بيـــالوال بوتو 
ُعّيـــن  الـــذي  زرداري 

وزيـــرا للخارجيـــة األربعـــاء. والوزيـــر 
ســـليل العائلة السياســـية األكثر نفوًذا 
فـــي باكســـتان ويبلـــغ 33 عامـــا. وذكر 
الخارجيـــة  وزارة  عـــن  صـــادر  بيـــان 
الباكســـتانية أنه مـــن المتوقع أن تركز 
العالقـــات  “تعزيـــز  علـــى  المحادثـــات 
االقتصادية والتجارية واالســـتثمارية 
وتوفيـــر فـــرص أكبـــر للقـــوى العاملـــة 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الباكســـتانية 
الســـعودية”. وشـــهباز هو الشقيق 
األصغر لنواز شريف الذي تولى 
 3 باكســـتان  وزراء  رئاســـة 
مرات، وتربطهما عالقات 
وثيقـــة بالعائلة المالكة 

السعودية.

شهباز شريف يختار السعودية في جولته األولى
تل أبيب ـ وكاالت

ذكر تقرير إخباري، أمس الخميس، أن عائلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي 
بينيت، تلقت للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، رسالة وبداخلها رصاصة.

وأفـــادت القناة 12 فـــي التلفزيون 
اإلســـرائيلي بأن الرســـالة أرســـلت 
على ما يبدو من شـــخص معروف 

لدى عائلة نفتالي بينيت.
ويبـــدو أن الشـــخص الـــذي وجـــه 
الرســـالة اســـتغرق وقتـــا فـــي جمع 
رئيـــس  عائلـــة  عـــن  المعلومـــات 

الوزراء اإلسرائيلي.
ومـــع ذلك، فمن المحتمل أن يكون 
مرسل الرسالة الثاني شخصا آخر 

غيـــر ذلـــك الـــذي وجه رســـالة 
التهديد األولى.

 12 القنـــاة  وقالـــت 
إن الرســـالة الثانيـــة 
يوني  إلـــى  ُوجهـــت 
بينيـــت، نجل رئيس 

فـــي رعنانـــا  الـــوزراء اإلســـرائيلي 
شمال تل أبيب.

صحيفـــة  ذكـــرت  جانبهـــا،  مـــن 
وجهـــاز  الشـــرطة  أن  “هآرتـــس” 
األمـــن العـــام “الشـــاباك” علـــى علم 
بأمر رســـالة التهديـــد الجديد، لكن 
لم ينشـــرا بيانا بشـــأنها حتى اآلن، 
الـــوزراء  رئيـــس  يصـــدر  لـــم  كمـــا 
اإلسرائيلي بيانا هو اآلخر. وكانت 
الرســـالة األولـــى موجهـــة إلـــى أمه 
جيالت بينيت. وفور اكتشاف 
األمـــر، قـــرر مســـؤولون في 
بينيـــت  نفتالـــي  مكتـــب 
الحراســـة  تعزيـــز 
األمنيـــة علـــى أفراد 

العائلة.

للمرة الثانية.. رصاصة في رسالة إلى نفتالي بينيت

الجزائر تهدد بقطع 
الغاز عن إسبانيا

الجزائر - ا ف ب

حذرت الجزائر من أنها ستوقف إمدادات 
الغاز إلى إسبانيا إذا باعت مدريد أي غاز 
جزائري إلى دول أخرى، وعزت ذلك إلى 
الغاز  لتصدير  إسباني  قرار  إنه  قالت  ما 

إلى المغرب عبر خط أنابيب.
أنها  اإلســبــانــيــة  الــطــاقــة  وزارة  وأكـــدت 
لــلــمــغــرب لكنها  لــتــصــديــر الـــغـــاز  تــخــطــط 
شددت على أن تلك الشحنات لن تشمل 
غازا من الجزائر. وسبق أن قالت الجزائر 
رغم  إسبانيا  مــع  بعقدها  ستلتزم  إنــهــا 
سحب سفيرها بسبب النزاع بين البلدين 

حول الصحراء المغربية.

دول “الناتو” قدمت ألوكرانيا دعًما ال يقل عن 8 مليارات دوالر

“الكرملين” يحذر: إغراق كييف باألسلحة يهدد أوروبا برمتها
أن  مـــن  الروســـية  الرئاســـة  حـــذرت 
اســـتمرار صـــادرات األســـلحة الغربيـــة 
إلـــى أوكرانيـــا، حيث تواصل موســـكو 
عمليتها العســـكرية، يشكل خطرا على 

أمن أوروبا.
وجاء هذا الكالم على لسان المتحدث 
دميتـــري  الروســـية  الرئاســـة  باســـم 
فـــي  الخميـــس،  أمـــس  بيســـكوف، 
معـــرض تعليقه على تصريحات وزيرة 
الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، 
التـــي تحدثـــت عـــن ضـــرورة تصديـــر 
أوكرانيـــا  إلـــى  ليـــس  ثقيلـــة  أســـلحة 

فحسب بل وإلى جورجيا ومولدوفا.
وقـــال بيســـكو “النزعـــة المتمثلة بضخ 
إلـــى  ثقيلـــة،  أســـلحة  منهـــا  أســـلحة، 
أوكرانيـــا ودول أخـــرى، تشـــكل بحـــد 
ذاتها الخطـــوات التي تهدد أمن القارة 

وتتسبب في انعدام االستقرار”.
إلـــى  الصحافييـــن  بيســـكوف  ودعـــا 
تقييـــم  بخصـــوص  أســـئلتهم  توجيـــه 
إلـــى  تـــراس  لتصريحـــات  موســـكو 
المتحدثـــة باســـم الخارجية الروســـية 

ماريا زاخاروفا.
ودعـــت تراس مؤخرا فـــي تصريحاتها 
صـــادرات  مواصلـــة  إلـــى  المذكـــورة 
األســـلحة الغربية إلى أوكرانيا وضمان 
وجورجيـــا  مولدوفـــا  لـــدى  تكـــون  أن 
“المتانـــة والقـــدرة المطلوبتان للحفاظ 

على سيادتهما وحريتهما”.

8 مليارات دوالر

أعلـــن الناتـــو أن الـــدول األعضـــاء فـــي 
اآلن  حتـــى  بالفعـــل  قدمـــت  الحلـــف 

 8 عـــن  تقـــل  ال  ألوكرانيـــا  مســـاعدات 
مليارات دوالر. 

وقال األمين العـــام لحلف الناتو، ينس 
ســـتولتنبيرغ، خـــالل مؤتمـــر صحافي 
الناتـــو  فـــي  “الحلفـــاء  بروكســـل  فـــي 
قدمـــوا ألوكرانيـــا دعمـــا ال يقـــل عن 8 

مليارات دوالر”. 
وفـــي وقت ســـابق مـــن هذا األســـبوع، 
الغربيـــة  الـــدول  أن  األنبـــاء  أفـــادت 
وافقت على توسيع إمدادات األسلحة 
إلـــى كييف خالل اجتماع لوزراء دفاع 
عقـــد  الحلـــف،  وشـــركاء  الناتـــو  دول 
مؤخـــرا بقاعدة رامشـــتاين في ألمانيا. 
وأقر البرلمان األلماني أمس الخميس، 
اقتراحـــا بإمـــداد الســـلطات األوكرانية 

بأسلحة ثقيلة.
يذكر أنه منذ انطالق العملية العسكرية 
الروســـية على أراضي الجـــارة الغربية 

في 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية 
إلى جانب السلطات األوكرانية، داعمة 
إياها بالمســـاعدات اإلنسانية والسالح 

والعتاد.
فقـــد تلقت كييف أطنانًا من األســـلحة، 
والدبابـــات  للطائـــرات  مضـــادات  مـــن 
والســـفن، فضال عن صواريخ متطورة 
جدا، ودبابات أيضًا، وطائرات مسيرة.
في حين هددت روســـيا مرارًا بأن تلك 
الشحنات ستكون هدفًا شرعيًا لقواتها 

وطائراتها.

1150جثة في بوتشا

العـــام  األميـــن  زيـــارة  مـــع  بالتزامـــن 
لألمم المتحـــدة، أنطونيـــو غوتيريش، 
موســـكو  ودعوتـــه  كييـــف،  للعاصمـــة 
للتعـــاون مع المحكمة الجنائية الدولية 
بشـــأن جرائـــم حـــرب محتملـــة وقعت 

أعلنـــت  األوكرانيـــة،  األراضـــي  علـــى 
الشـــرطة األوكرانيـــة، أمـــس الخميس، 
العثـــور علـــى 1150 جثـــة لمدنيين في 
منطقـــة كييف منـــذ أن انطالق العملية 
العسكرية الروســـية التي طوت يومها 
الـ 64. كما أوضحت أن ما بين 50 و70 
% منها عليها جـــروح إصابات طلقات 

نارية من أسلحة خفيفة.
إلـــى ذلـــك، أشـــار قائـــد شـــرطة منطقة 
كييـــف أنـــدري نيبيتوف، في تســـجيل 
أغلـــب  أن  إلـــى  تويتـــر،  علـــى  مصـــور 
الجثـــث تـــم العثـــور عليهـــا فـــي بلـــدة 
بوتشـــا التي وجدت بهـــا مئات الجثث 

منذ انسحاب القوات الروسية.
يشـــار إلى أنـــه بعيد انســـحاب القوات 
الروســـية من محيط كييف، في أواخر 
مـــارس الماضـــي لتركيـــز عمليتها على 
الشـــرق األوكرانـــي، اتهمـــت الســـلطات 
مئـــات  بقتـــل  الـــروس  األوكرانيـــة 

المدنيين في منطقة بوتشا.
فيما نفت روســـيا استهداف المدنيين، 
بإعـــدام  كييـــف  اتهامـــات  واصفـــة 
القـــوات الروســـية مدنييـــن باألكاذيب 
ســـمعة  تشـــويه  بهـــدف  والتلفيقـــات 

الجيش الروسي.
إال أن الدعـــوات الدوليـــة تتصاعد منذ 
أســـابيع من أجل التحقيـــق في جرائم 
حرب ارتكبت من قبل القوات الروسية 
علـــى األراضـــي األوكرانية، ســـواء في 
محيـــط العاصمـــة أو ماريوبول جنوب 
شـــرقي البالد، التي ســـقطت قبل فترة 
فـــي قبضة الـــروس، عقب حصـــار دام 

ألسابيع.

عواصم ـ وكاالت

أنطونيو غوتيريس في زيارة لضواحي كييف

دبي - العربية.نت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، أنه 
ســـيتم اإلفراج عن 163 أسيرا حوثيا بمبادرة إنسانية من 
السعودية، وفق ما أوردت وكالة األنباء السعودية “واس”.

وقـــال المتحدث الرســـمي باســـم قـــوات التحالـــف العميد 
الركن تركي المالكي، إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف 
ســـتطلق ســـراح 163 من أســـرى الحوثيين الذين شاركوا 
بالعمليـــات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنســـانية 

امتداًدا للمبادرات اإلنسانية السابقة”.
وأضاف أن الخطوة تأتي “دعًما لكافة الجهود والمســـاعي 
إلنهاء األزمة اليمنية وإحالل السالم وجهود األمم المتحدة 
لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين األطراف 
اليمنية، وكذلك لتســـهيل إنهاء ملف األسرى والمحتجزين 
انسجاًما مع القيم اإلسالمية والمبادئ اإلنسانية والتقاليد 
العربيـــة األصيلـــة وما نص عليه القانون الدولي اإلنســـاني 
المتمثـــل فـــي نصـــوص وأحـــكام اتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة 
والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية ستوكهولم”.
وأوضح أن قيادة القوات المشـــتركة للتحالف بدأت إنهاء 
إجـــراءات إطـــالق ســـراح األســـرى الــــ 163 بالتنســـيق مع 

اللجنة الدولية للصليب األحمر ليتم نقلهم إلى صنعاء.
كذلـــك أكـــد “أن ملف إنهـــاء تبادل األســـرى محـــل اهتمام 
القيـــادة السياســـية والعســـكرية التـــي ُتؤكد علـــى الدوام 
التعامـــل بهذا الملـــف من منطلقات إنســـانية صرفة، بعيًدا 

عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية”.
مـــن جانبـــه، أكـــد مبعوث األمـــم المتحـــدة الخـــاص لليمن 
هانـــس غروندبـــرغ، أن كافـــة األطـــراف أكـــدت التزامهـــا 

بالهدنة.

لدعم جهود إنهاء أزمة اليمن بعيدا عن الحسابات السياسية

مبادرة سعودية لإلفراج عن 163 أسيًرا حوثًيا

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن

باريس ـ أ ف ب

أعلنـــت منظمتـــان غيـــر حكوميتين أنه ســـجل ارتفاًعـــا كبيًرا 
فـــي تنفيـــذ عقوبـــة اإلعـــدام في إيـــران عـــام 2021 حيث تم 
إعدام عدد متزايد من النســـاء، وحضتا على جعل هذا األمر 

“أولوية” في أي مفاوضات مع طهران.
وقالـــت منظمتـــا “ايـــران هيومن رايتـــس” و”معا ضـــد عقوبة 
اإلعـــدام” في تقريـــر إن “إيران تبدأ عودة قوية إلى الســـاحة 
الدوليـــة عبـــر مفاوضات حـــول برنامجها النـــووي” ولكن في 
الوقـــت نفســـه “واصلت تنفيذ أحـــكام اإلعدام واســـتخدمت 

عقوبة اإلعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين”.
أفاد التقرير الســـنوي الرابع عشـــر حول عقوبـــة اإلعدام الذي 
أصدرتـــه منظمة “إيران هيومن رايتس” التي تتخذ مقرا في 
النرويـــج، و”معا ضـــد عقوبة اإلعدام” ومقرها فرنســـا، أنه تم 
إعدام 333 شـــخًصا على األقل فـــي إيران عام 2021، بزيادة 
قدرهـــا 25 % مقارنـــة مـــع 267 في عـــام 2020. واعتبرتا أن 

الوضع “مقلق”.
وكشـــفت المنظمتـــان أن “عـــدد أحـــكام اإلعـــدام التـــي نفذت 
تســـارع بعـــد انتخاب الرئيـــس اإليراني إبراهيم رئيســـي في 
يونيـــو الماضـــي، وتضاعـــف فـــي النصـــف الثانـــي مـــن 2021 

مقارنة بالنصف األول”.
وجـــاء فـــي التقريـــر الواقع في أكثـــر من مئة صفحـــة أنه تم 
إعدام 17 امرأة على األقل مقارنة مع تســـع نساء في 2020، 

وعلى األقل إعدام اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.
بحســـب المنظمتيـــن فـــإن “عـــدد عمليـــات اإلعـــدام المرتبطة 
باالتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخًصا 
خـــالل عـــام، أي بزيادة مئة عن الســـنة الســـابقة )25 في عام 

.)2020

تنفيذ األحكام تسارع بعد انتخاب رئيسي.. منظمتان غير حكوميتين:

تزايد اإلعدامات في إيران وال سيما بحق نساء

اإلعدامات في إيران تتزايد رغم المناشدات الدولية

بايدن: لن نسمح لروسيا بترهيب أوروبا بورقة الطاقة
أعلـــن الرئيـــس األميركـــي جـــو بايدن، 
أمس الخميـــس، أن الواليات المتحدة 
“لن تســـمح لروســـيا بترهيـــب أوروبا”، 

عبر خفض إمدادات الطاقة.
وقـــال بايـــدن فـــي كلمـــة له مـــن البيت 
األبيض، إن روســـيا “تســـتخدم الطاقة 
كســـالح ضـــد مـــن وقـــف ضدهـــا فـــي 

الحرب على أوكرانيا”.
وأوضـــح أن بـــالده “ال تهاجم روســـيا”، 
بـــل “تســـاعد أوكرانيـــا فـــي الدفاع عن 
علـــى  الدائـــرة  الحـــرب  فـــي  نفســـها”، 

أراضي األخيرة منذ أكثر من شهرين.
وتابع: “قدمنا معلومات اســـتخباراتية 
ألوكرانيـــا للدفـــاع عـــن نفســـها”، واعدا 
بتقديـــم المزيـــد مـــن الدعم العســـكري 

لكييف لمواجهة الهجوم الروسي.
أرســـلت  واشـــنطن  إن  بايـــدن  وقـــال 
ألوكرانيا “10 أســـلحة مضادة للدبابات 

لكل دبابة روسية واحدة”.
واعتبـــر الرئيـــس األميركـــي أن “دعـــم 
أوكرانيا مكلف، لكن الواليات المتحدة 

ال يمكنها أن تبقى على الحياد”.
ومن جهة أخرى، قال بايدن إن اإلدارة 

تملكـــه  مـــا  كل  ســـتصادر  األميركيـــة 
بالرئيـــس  المحيطـــة  الثريـــة  الطبقـــة 
الروسي فالديمير بوتين، المودعة في 

الواليات المتحدة.
بايـــدن  يطلـــب  أن  المتوقـــع  ومـــن 
للحكومـــة  الســـماح  الكونغـــرس  مـــن 
االتحاديـــة باســـتخدام هـــذه األمـــوال 

لمساعدة الشعب األوكراني.

واشنطن ـ وكاالت
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فـــي العيد بهاء، في العيد مشـــاعر نبيلة وأنوار زاهية ببهـــاء البحرين قيادًة 
وشعًبا، في العيد أمنيات ودعوات وعبارات سالم ومحبة، في العيد عذوبة 
تـــروي القلـــوب واألرواح، وفـــي فرحـــة عيـــد الفطر الســـعيد أعـــاده هللا على 
األمة العربية واإلسالمية جمعاء باليمن والبركات، أصيغ هذه البطاقات من 

المعايدة:
*البطاقـــة األولـــى: عظيمـــة هـــي مملكـــة البحريـــن بمكانتها في قلـــوب أهلها 
األفاضـــل النشـــامى الطيبين، وكـــرام هم حكامها آل خليفـــة الكرام، كابر عن 
كابر، وهل األعياد السعيدة إال نعمة عظيمة من رب العالمين على بالد تنعم 
بالخيـــر والســـالم واألمن، أدام هللا علينا هذه النعـــم الكريمة، فأجمل وأزكى 
التهانـــي بعيد الفطر المبارك إلى مقام ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى، وســـيدي صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
حفظهمـــا هللا، وحفـــظ هذه األرض المعطاء وأهلها الكرام، وكم يســـعدنا في 

فرحة العيد أن نعبر عن االنتماء والوالء لقيادتنا ووطننا.
*البطاقـــة الثانيـــة: تهنئـــة مكللـــة بالزهـــور والرياحين والـــورد المحمدي لكل 
مســـؤول فـــي كل المواقـــع والمناصـــب، وإلـــى كل موظف وموظفـــة في كل 

مـــكان عمل، وإلى العمـــال والعامالت، من مواطنيـــن ومقيمين، يبذلون بكل 
أمانـــة وإخالص الجهد واألداء بتفان وأمانة، ويأملون الغد المشـــرق للوطن 
وشعبه وأسرهم وذويهم، والتهنئة موصولة إلى كل يد تبني وتعمر في كل 
مـــكان فـــي العالم، مطيبة بعطور عيـــد الفطر المبارك، ومعطـــرة بعيد العمال 
األول من مايو، فما أحلى أن تكون التهاني بعيد ســـعيد وذكرى ســـنوية لها 
معانيها الســـامية، وهي بمثابة تقدير وعرفان وامتنان ال يمكن أن تؤتي كل 
من يســـتحق الشـــكر حقه من الثناء، ولنطرز مًعا بطاقة معايدة خاصة جًدا 
جـــًدا، إلى العاملين في الصفوف األماميـــة لمواجهة كورونا كوفيد 19 بدًءا 
باللجنـــة التنســـيقية والفريـــق الوطني الطبـــي وجميع العامليـــن في القطاع 
الصحـــي وكل المتطوعيـــن الذين ال نســـتطيع وصـــف حبنـــا واعتزازنا بهم.. 

فأنتم موضع الشرف الكبير.
*البطاقـــة الثالثـــة: إلـــى كل األحبـــة، مـــن أهـــل وعائلـــة وأصدقـــاء ومعـــارف 
وزمالء.. إلى كل هؤالء الذين يمثلون بوفائهم ومحبتهم وجميل معشـــرهم 
أزكـــى المعاني في الحياة، لهـــم جميًعا أكتب هذه العبارة “أنتم العيد بجمال 
قلوبكـــم وروعـــة أحاسيســـكم.. أنتم بالنســـبة لي رئة تتنفس نســـمات األيام 

الجميلة”، عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

بطاقات معايدة زاهية ببهاء البحرين قيادًة وشعًبا

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

للتواصل: 17111483

ال يوجد عبقري بدون لمسة من الجنون
حيـــاة اإلنســـان مليئـــة باألســـرار، وكمـــا نقـــول دائمـــا “للـــه فـــي خلقه 
شـــؤون”، فهناك مقاييـــس خاصة لإلبداع والعبقريـــة ال يمكن تخيلها 
من أشـــخاص ربمـــا ال يعرفون القراءة والكتابـــة، وتحصيلهم العلمي 

صفر، وقد يعانون من عدم التوازن في حياتهم.
فـــي “فريجنا” شـــخصية محبوبـــة جدا وبســـيطة إلى أبعـــد الحدود، 
والجميع يعرف تعلق هذا الشخص باألفالم الهندية إلى حد الهوس، 
ومعرفة كل صغيرة وكبيرة في عالم “بوليوود” السينمائي منذ بداية 
الســـبعينات، فعـــالوة على معظم األفالم الهندية التي شـــاهدها على 
مر ســـنوات، كان يشـــتري أشرطة الكاســـيت القديمة الملونة ليستمع 
إلـــى أغانـــي األفالم، ويحتفظ بها في مكتبة كبيرة جدا تحتوي على 
أشـــرطة فيديو وكاســـيت وملصقات، وعندما تطلب منه على سبيل 
المثال شريط كاسيت ألحد األفالم يتجه فورا إلى المكتبة ويخرجه 
لـــك من بين مئـــات األشـــرطة، وجميعها متشـــابهة، وليـــس عليها أي 
حرف وال شيء ليستدل به، فقط يعتمد على ذاكرته، وعندما تسأله 
عن أبطال أي فيلم هندي يخطر على بالك، قديما أو جديدا، وشـــرح 

قصتـــه، تصعق بإجابته الفورية الوافيـــة عن الفيلم، وكأنه المنتج أو 
المخرج.

تـــرى مـــا الـــذي جعل هـــذا الشـــخص يتفوق بهـــذه الصورة فـــي تذكر 
األشـــياء رغـــم أنه ال يعرف القـــراءة والكتابة، كان اهتمـــام الباحثين 
متوجها نحو عالقة اإلبداع الفني والعلمي بالقدرات العقلية لألفراد 
المبدعيـــن دون االلتفـــات إلى شـــخصياتهم وعالقتهـــا باإلبداع، لكن 
هناك دراســـات قليلة تشـــير إلى أن األشخاص المبدعين يميلون إلى 
االنطوائيـــة، ويتميـــزون باالكتفـــاء الذاتـــي والتمركـــز الذاتـــي وعدم 
االســـتقرار العاطفـــي كصاحبنا، فالقدرات اإلبداعيـــة يمكن التنبؤ بها 
من اتجاه الفرد االجتماعي واهتمامه بالتعامل مع األفكار واألشـــياء 
بـــدال من األشـــخاص، وكذلـــك يمكن التنبـــؤ بها من قدرتـــه على بذل 
الجهـــد المتواصل والجدية في العمل، أما الســـمات العصابية فيمكن 
اعتبارهـــا دليال على دوافـــع األفراد المبدعين، وأن المســـتوى العالي 

لدوافعهم قد يساهم في إبداعهم.
صدق من قال ال يوجد عبقري بدون لمسة من الجنون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

عادل المرزوق

 الشـــك أن من دعائم نجاح النموذج التنمـــوي والحضاري اإلماراتي تحويل 
المبادئ واألفكار اإلنســـانية إلى ســـلوكيات وممارسات وإجراءات وقوانين 
تمثـــل فـــي مجملها إطارًا للحياة على أرض دولة اإلمارات، التي تعيش على 
أرضها أكثر من مئتي جنســـية، ينعمون جميعًا بأجواء التســـامح والتعايش 
واالعتـــدال، والتـــي ترتكز على منظومـــة من القيم والمبادئ التي تأسســـت 
عليها الدولة على يد المغفور له بإذن هللا تعالى الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 
نهيـــان، طيـــب هللا ثراه، وتحولـــت هذه المنظمة بمـــرور الوقت إلى حواضن 
إجرائية رسمية لهذه القيم اإلنسانية والحضارية من خالل مبادرات وبرامج 
عمل وتشـــريعات وقوانين تمثل ســـياجًا قويًا يحمي المجتمع اإلماراتي من 

التطرف واإلرهاب والكراهية العابرة للجغرافيا.
لدينـــا فـــي اإلمـــارات البرنامـــج الوطني للتســـامح و”جائزة محمد بن راشـــد 
للتســـامح” وقانـــون متفرد لمنـــع التمييـــز والكراهية، ومراكز عـــدة لمكافحة 
أفكار التطرف واإلرهاب ليس في اإلمارات فقط بل على المستوى العالمي، 
وهناك جهود وطنية كبرى ُتبذل لترسيخ ثقافة التسامح والتعايش، وأبرزها 
وثيقة األخوة اإلنســـانية من أجل الســـالم العالمي والعيش المشترك، والتي 

وقعهـــا فـــي أبوظبي فـــي الرابع من فبراير عـــام 2019 فضيلـــة اإلمام األكبر 
الدكتور أحمد الطيب شـــيخ األزهر، وقداســـة البابا فرنســـيس بابا الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة، والتـــي تؤكد ضمان حريـــة العبادة لكل إنســـان: اعتقادًا وفكرًا 
وممارســـة، وتجرم إكراه الناس على ديـــن بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض 

أسلوب حياة ال يقبله اآلخر.
فـــي هذا اإلطار الحضاري للحياة اإلماراتيـــة وليس بعيدا عنه، يمكن قراءة 
احتفـــال الجاليـــة اليهوديـــة التـــي تعيش فـــي دولـــة اإلمارات بعيـــد الفصح 
اليهـــودي، وهـــي االحتفـــاالت التي ســـلطت عليهـــا بعض األبـــواق اإلعالمية 
الضوء في إطار مقارنة مســـتهجنة بين أجواء هذه االحتفاالت وما يحدث 
فـــي القدس وما تشـــهده من أعمال عنف وتوتـــرات، وطالما أن البعض يريد 
فرض رؤيته لألمور من منظور أحادي ضيق ال يســـتهدف الدفاع عن قضية 
وشعب يستحق حياة تليق به كالشعب الفلسطيني، لكن لمجرد البحث عما 
يتصور هؤالء أنه يزعج اإلمارات أو يسيء إليها، فإن من المهم فضح مثل 
هذه األســـاليب القائمة على الفتنة والوقيعة بين البشـــر باســـتغالل الدين أو 

غيره. “إيالف”.

سالم الكتبي

اإلمارات والجالية اليهودية وعيد الفصح )1( 

اللعب مع اإلرهاب
مـــع الكشـــف عـــن المقتـــرح الجديـــد الـــذي تـــم تداولـــه فـــي الكونغـــرس 
األميركي والذي يبين أن إدارة الرئيس جو بايدن “تفكر بإلغاء العقوبات 
المفروضة على الحرس الثوري وإبقاء فيلق القدس بدال عنه على قائمة 
اإلرهاب”، وذلك من أجل تذليل العقبات للتوصل التفاق بشأن البرنامج 
النووي اإليراني، فإنه اتضح مرة أخرى أن هذه اإلدارة كما يبدو طفقت 
تجنـــح إلبداء المزيد مـــن المرونة “غير العادية” فيمـــا يتعلق بأهم جهاز 

عسكري ـ استخباري للنظام اإليراني.
تعامـــل إدارة ترامـــب مع الملف اإليراني كان يســـير وفـــق نهج بني على 
أســـاس أنـــه كلمـــا “ازدادت الخطـــورة ازدادت الخيـــارات، وكلمـــا قلـــت 
وتضاءلت الخطورة قلت وتضاءلت الخيارات”، وأن إدارة ترامب وبعد 
فرضها العقوبات القاسية التي شملت قطاع النفط الذي يشكل العصب 
الرئيـــس لالقتصاد اإليرانـــي، فإنها قامت بإدراج الحـــرس الثوري ضمن 
قائمـــة المنظمـــات اإلرهابية، وهـــذه الخطوات لو دققنا فيهـــا لوجدنا أن 
ترامـــب قـــام ليس بتقليم مخالـــب النظام اإليراني فقـــط، بل قام بوضع 
رســـن على فكه ليحد من تأثير أنيابه، والذي لفت النظر أكثر أن ترامب 
قـــام بتصفيـــة مايســـترو النشـــاطات اإلرهابيـــة اإليرانيـــة فـــي المنطقـــة 
والعالم “قاســـم سليماني”، وفي ضوء ذلك فإن خيارات النظام اإليراني 
فـــي عهـــده لم تكن أبـــدا كما كانت في عهد ســـلفه أوباما، لكـــن االقتراح 
البايدنـــي بوضـــع فيلق القـــدس مكان الحرس الثـــوري وإزالة األخير من 
قائمة اإلرهاب، يعني فيما يعني السعي في إعادة شحذ مخالب وأنياب 

النظام اإليراني وبالتالي زيادة خطورته!
إدارة بايـــدن بمقترحهـــا الهزيـــل والمثيـــر للتهكـــم هـــذا، فإنها تبـــدو حقا 
متهافتـــة أكثـــر من توأم روحها إدارة أوباما فـــي التوصل إلى صفقة مع 
النظـــام اإليراني حتى لو كانت تلك الصفقة تقترب من حد المشـــبوهية 
المفرطة، بحيث تعبث بمصطلح اإلرهاب وتقوم بفذلكة سمجة فيه إلى 
الحـــد الذي تريد فيه إفهام العالـــم أن الحرس الثوري مختلف عن فيلق 
القـــدس، وهـــو يمثـــل األخيار فـــي هذا الجهـــاز فيما يمثل فيلـــق القدس 

األشرار!!
لـــو تمـــت الصفقـــة النووية مع النظـــام اإليراني على هذا األســـاس.. فإن 
األجـــدى بـــإدارة بايدن أن تقوم بتغيير مصطلـــح “الحرب على اإلرهاب” 

بمصطلح آخر أقرب لها فهما، وهو مصطلح “اللعب مع اإلرهاب”.

نزار جاف

 شجاعة سيدة عجوز
 عجائـــب كثيـــرة نراها اليوم وكل يوم، بعضها يحمل رســـائل عظيمة في 
الحياة وأخرى تعبر - بشكل مناقض - عن التفاهة وقلة الحكمة والحيلة، 
والجهل معًا. ولكم بذلك مثال، فقبل أيام وبينما كنت أعبئ بنزين السيارة 
في محطة بترول “ســـلماباد”، اقترب رجل آسيوي كهل من السيارة التي 
بجـــواري، وهو يعرض على ســـائقها المتململ بعض المســـابيح البســـيطة 
للبيـــع، فمـــا كان مـــن الســـائق إال أن انهـــال عليـــه باإلهانـــات واالتهامـــات 
بالنصب و”الشحاته”، وفي هذه األثناء توارى هذا الكهل بضعف، وابتعد 
بصمت، في حين أغلق الشـــاب نافذة ســـيارته بكل بســـاطة، وهو يدخن 
شيشته اإللكترونية، متجاهالً قول هللا عز وجل “وأما السائل فال تنهر”.

موقف آخر شـــهدته مؤخرًا، وكان قبل اإلفطار بربع ســـاعة تقريبًا، حيث 
وقـــف شـــاب ضخم، قوي البنيـــة، أمام “كونتر” البيع فـــي إحدى البقاالت، 
وهو يحمل علبة لبن كبيرة، وكان يتحدث بلهجة شـــديدة القســـوة للبائع 
هنـــاك.. والقصـــة كما فهمت أنه ســـأله عن مدى وفرة اللبـــن “إنتاج اليوم” 
فـــرد عليـــه البائع الذي كان مشـــغوال مع بعض الزبائن “شـــوفها بالثالجة”، 
وبعد هذه الكلمة مباشـــرة، قامت الدنيا ولم تقعد، حيث اعتبرها الشـــاب 
إهانة له، وقال للبائع وهو يؤشـــر بأصابعه “ســـأقتلع عينيك”، وهنا وقبل 
أن أتكلم بلحظة واحدة، تدخلت سيدة عجوز ال يقل عمرها عن 70 سنة 

بالموقف قائلة “أنت وقح.. وتفشل”.
تطلع إليها الشاب بدهشة، قبل أن تتابع قائلة “بصورك بتلفوني وبشتكي 
عليـــك، مـــو معناتـــه أن هللا عطاك قوة، وجســـم كبير، أنك تســـتقوي على 
هالفقير، ومو معناته أن عندك مشـــاكل، أن تحط الحره بغيرك، وحنا في 
بلد قانون، مو بفوضى”، تطلع لها الشـــاب بحرج وقال “تهدديني حجيه”، 
أجابته “إذا بتتصرف جذي مع خلق هللا، أنا ببهدلك، مو بهددك”، فما كان 
منه إال أن رمى علبة اللبن بعنف على الطاولة، وخرج مســـرعًا من البقالة 

وهو يتمتم بكلمات غاضبة.
ومـــا بين القصـــة األولى والثانية بمتـــن مقال اليوم، نذكر أن االســـتقواء 
على الضعفاء أمر مخز، ونهر الســـائلين أمر مخز، وإهانة الناس بال مبرر، 

ضعف، وقلة حيلة، وقلة تربية أيضا. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



tariq.albahar@albiladpress.com

اللهـــم إنـــي أســـألك يـــا فـــارج الهـــم، ويا كاشـــف الغـــم، يا مجيـــب دعوة 
المضطريـــن، يا رحمـــن الدنيا، يا رحيم اآلخرة، ارحمنـــي برحمة تغنيني بها 

عن رحمة من سواك، يا أرحم الراحمين.
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دعاء

يجب على الحامل تقسيم وجبة اإلفطار في رمضان إلى  «
وجبات صغيرة لضمان هضم الطعام بشكل سريع، 

وعدم زيادة إفراز حمض المعدة لهضم الطعام لعدم 
حدوث بطء في الهضم.

يجب على الحامل تجنب تناول األطعمة التي تزيد  «
من حمض المعدة مثل األطعمة المقلية، واألطعمة 

الحارة، واألطعمة التي يتم طهيها بطريقة خاطئة، 
وكذلك السكريات، واألطعمة الدهنية.

يجب على الحامل مضغ الطعام جيداً وبشكل جيد  «
حتى ال تحدث مشكلة عسر الهضم.

على الحامل تجنب تناول المشروبات والعصائر  «
الطبيعية أثناء وجبة اإلفطار ألن ذلك يزيد من الضغط 

على المعدة بشكل كبير.

يجب على الحامل تجنب تناول المشروبات التي تحتوي  «
على الكافيين مثل: القهوي والشاي والنسكافيه.

يجب على الحامل تناول الماء بوفرة منذ لحظة اإلفطار  «
وحتى وجبة السحور، وبما ال يقل عن 12 كوبًا من الماء.

 نصـائــح للحـامـل للتخلــص
مـن الحمـوضـة برمضـان

صحتك مع الصوم

المكونات:

500 غ كوسة
1 فلفل أحمر

1 شبت
1 بصل أحمر

3 مالعق كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقـــة صغيـــرة بـــذور الكزبـــرة 
المطحونة

نصف ملعقة صغيرة زعتر
معجـــون  صغيـــرة  مالعـــق   2

الهريسة

1 ملعقة كبيرة سكر
1 علبة طماطم

قطع 1 علبة فاصوليا بيضاء
2 مالعق كبيرة نعناع

2 مالعق كبيرة بقدونس
مل الماء 100

ملح وفلفل
400 غ بطاطس

6 مالعق كبيرة قشطة
100 مل حليب بوني مبخر كامل 

الدسم
40 غ جبن البارميزان

التحضير:

يســـخن الفـــرن علـــى درجـــة 180 
مئويـــة. تغســـل الكوســـة والفلفـــل 
والشـــبت وتقطـــع مـــع البصل قطع 

صغيرة.
يســـخن زيـــت الزيتون. و”تشـــوح” 
البهارات ومعجون الهريســـة قليال 

به.
تضـــاف إليهـــا الخضـــروات وتقلى 

لمدة خمس دقائق.
ثم يضاف إليها الســـكر والطماطم 
والبقدونس  والنعنـــاع  والفاصوليا 

و 100 مل من المـــاء. تتبل بالملح 
والفلفل جيدا وتطهى مغطاة على 

نار هادئة لمدة 5 دقائق.
تقطـــع البطاطـــس شـــرائح رقيقة. 
 5 لمـــدة  مـــاء مملـــح  فـــي  تطهـــى 
مـــع  وتمـــزج  تصفـــى  ثـــم  دقائـــق، 
قشـــطة بوني وحليب بوني مبخر 
كامل الدسم. تتبل بالملح والفلفل.

قالـــب  فـــي  الخضـــروات  توضـــع 
وتغطـــى بالبطاطس ويرش فوقها 
جبـــن البارميـــزان. تخبـــز لمدة 35 

دقيقة.

“خضر في الفرن مع غراتان البطاطس”

مطبخ

اطلعـــت علـــى عـــدد ال بـــأس بـــه مـــن 
الكاتـــب  ألفهـــا  التـــي  المســـرحيات 
والناقد المســـرحي الصديق يوســـف 
الحمـــدان خـــالل الســـنوات الماضية 
عامـــة،  والفنـــون  بالمســـرح  كمهتـــم 
يطـــرح  ال  الحمـــدان  أن  ووجـــدت 
المشكلة كموضوع فلسفي للمناقشة 
ويقـــف هـــو منهـــا موقف الفيلســـوف 
يتأملهـــا ويبحث مالهـــا وما عليها وال 
يتدخـــل بعواطفـــه فيهـــا. وال يطـــرح 
الموضوع، موضوع التغيير ويكتفي 
بإلقاء األســـئلة ويترك لنـــا أن نجيب 
عليهـــا كمـــا كان ابـــس يقـــول، ولكنـــه 
اقتـــرب مـــن برنادشـــو عندمـــا طـــرح 
المشكلة ودافع عن رأيه فيها، فتبنى 
الثـــوري وأقـــام  التغييـــر  مـــن  جانبـــا 
البطل ضحيـــة لجانـــب التغيير الذي 
يبقـــى على األوضـــاع كما هـــي عليه 

ويكتفي بإصالح ذات البين. 
مســـرحيات  فـــي  البطـــل  وظيفـــة 
يوســـف الحمـــدان وظيفة مرســـومة 
محـــددة ويحركهـــا وفق الـــرأي الذي 
يعتنقـــه، بل إن الشـــخصيات األخرى 

يرســـمها ويحـــدد ســـلوكها وأقوالهـــا 
بمـــا يتفـــق ورأيه، وفي عبـــارة أخرى 
يمســـك الحمـــدان بالخيـــوط ويحرك 
يلقنهـــا  ويقـــف وراءهـــا  شـــخصياته 
يقتنـــع  حتـــى  المعينـــة؛  العبـــارات 
المتفـــرج فـــي النهاية بوجهـــة نظره، 
وهنـــا يكـــون الكاتـــب – أي الحمـــدان 
– قد حقق هدفه وتكون المســـرحية 
فـــي خدمـــة الفكـــرة التي يرمـــي إلى 

اإلعالم بها.
أي مســـرحية يقدمهـــا الحمدان تلقى 
وهنـــاك  النقـــاد،  مـــن  كبيـــرا  ترحيبـــا 
أســـباب كثيرة لهـــذا الترحيـــب، منها 
أن المســـرحية بقلـــم كاتـــب معـــرف 
لـــه صوالتـــه وجوالتـــه في المســـرح، 
وكذلـــك محاوالتـــه الجريئـــة للغايـــة 
فـــي تغييـــر المفاهيـــم التقليدية في 
المســـرح والتجديـــد وكل مـــا يحفـــز 
فـــي  الدخـــول  وراء  الســـعي  علـــى 
مناطق غير مكتشفة، وأنا على يقين 
لو تـــم ترجمـــة مســـرحيات الحمدان 
دون  ســـتصل  أجنبيـــة  لغـــات  إلـــى 
شـــك إلى أرفع المســـتويات العالمية، 
وهـــذه ربما هي أكبر إشـــكالية يعاني 
وهـــي  الخليجـــي،  المســـرح  منهـــا 

شـــحة ترجمـــة النصـــوص ما تســـبب 
فـــي  تواضـــع تواجدنا على المســـرح 

العالمي. 
اســـتطاع  قـــد  يونيســـكو  كان  إذا 
تخليص الدراما من الحبكة وتسلسل 
والواقعيـــة  المنطقـــي  األحـــداث 
الظاهرية وكل مشـــتمالت المدرســـة 
البوليسية في المســـرح كما يسميها، 
حين أســـبغ علـــى اللغة في مســـرحه 
وضعا شـــكليا جميال بحتا وجعل منا 
إيقاعـــا خالصـــا، فإن الكاتب يوســـف 
الحمـــدان، وجـــد التخطيـــط الجديد 
ووعـــي،  بجـــرأة  المعاصـــر  للمســـرح 
وهذا ســـيؤدي إلى نوبـــة توبة عنيفة 

للمسرح التقليدي.
الجديـــد  المنطـــق  يضـــع  الحمـــدان 
للمســـرح ويكشـــف عن ســـيكولوجية 
المتلقـــي  ذهـــن  تنشـــط  مغايـــرة، 
تحـــرك  مثلمـــا  مشـــاعره  وتحـــرك 
التيـــارات الهوائيـــة الطواحيـــن. إنـــه 
يخلق بمســـرحياته مجـــاالت جديدة 
متجـــاوزا  وجماليـــة  واســـلوبا  لغـــة 
المألوف والتفاصيل الباردة الجامدة 
والصلبـــة. يأخذنا إلى ســـحر الجديد 

والشوق إليه.

ما ينقصه هو الترجمة.. ستصل مسرحياته إلى العالمية

الحمدان يضع المنطق الجديد للمسرح 
ويكشف عن سيكولوجية مغايرة

مسرحية هدير السراب

أسامة الماجد

يوسف الحمدان

أثنى الفنان القدير داود حســـين على 
المخـــرج القدير محمد فقـــال مؤخًرا 
من خـــالل حســـابه باالنســـتغرام في 
بوســـت مليء بالصور أثنـــاء تصوير 
”عيـــن  الجديـــد  الرمضانـــي  عملـــه 
الذيب“ وعلق قائاًل: ”المخرج المبدع 
محمد القفاص العاشـــق لعمله لدرجة 
الشـــغف، ينام ساعة ونصف فقط في 
األيام التي يعمل فيها، دقيق جدًا في 
عمله، وقائد عســـكري في اللوكيشـــن 
وهذا ســـر من أســـرار نجاحه“ وشـــكر 
علـــى  القفـــاص  الكويتـــي  الفنـــان 
مالحظاته وتدقيقـــه في كل صغيرة 
يـــا  ”شـــكًرا  وقـــال:  بالعمـــل  وكبيـــرة 
صديقـــي على كل مالحظـــة كل كادر 
جميـــل وضعته لي، وكل لقطة معبرة 
اإلخراجيـــة،  بعبقريتـــك  رســـمتها 

محبتي لك يا بومحمود“.
وكتب أنه يتشوق للعمل مجدًدا معه 
فـــي المســـتقبل بكلمـــات جميلة: ”في 
شـــوق كبيـــر ألقـــف مجدًدا فـــي عمل 

ا بإذن هللا“. جديد يجمعنا سويًّ
المسلسل من بطولة جمعان الرويعي، 
وأحمد عيسى، وجمعة علي، ويحيى 
عبدالرســـول، وماجدة ســـلطان، ومن 
واســـتعرض  الصقـــر،  جمـــال  تأليـــف 
عبـــر  حســـين،  داود  القديـــر  الفنـــان 
حســـابه على “إنســـتغرام”، على مدى 
األيام الماضية، بعض صور وكواليس 
مسلســـل عين الذيب، وكتب حســـين 
عن بعـــض الفنانين الذين يشـــاركونه 
فـــي المسلســـل، وعـــن الطفـــل ســـيد 
الموسوي كتب تعليقًا “النجم القادم”، 
وأيضًا كتب “مملكـــة البحرين زاخرة 
بالنجـــوم، وأحـــد النجـــوم الخلوقيـــن 
الذيـــن تعاملـــت معهـــم الفنـــان ياســـر 
القرمـــزي فـــي دور أخـــي نمـــر، فإنـــه 
خلوق وملتـــزم وموهوب، هللا يوفق 
الجميع ويوفقنا”، ليرد عليه القرمزي 

فـــي التعليقات “أســـتاذنا الغالي، هذه 
شـــهادة أعتـــز بهـــا، وســـعيد بوقوفي 
أمـــام قامـــة كبيـــرة مثلـــك”، وعـــرض 
أيضًا لقطة له من كواليس المسلســـل 
مع الطفل نوح علي، وكتب أنه يلعب 

دور ابنه ذياب. 
من جانب آخر، استعرض الفنان داود 
حســـين بعض إشـــادات المشـــاهدين 

للحلقات األولى من المسلسل.
يجســـد النجـــم داود حســـين بالدراما 

الخليجيـــة المؤثرة ”عين الذيب“ عبر 
البيئـــة القروية بحضور الفت واحدة 
من الشـــخصيات التـــي تتخذ صفاته 
مـــن صفـــات الذئـــب من خـــالل قصة 
الصـــراع بين الخير والشـــر في قالب 
مشـــّوق يســـلط الضوء على الخالف 
بين ضبع بن ذيـــاب وصقر بن ضاوي 
للســـيطرة علـــى بئـــر مـــاء، ويتخلـــل 
األحداث مواقف رومانسية تنشأ من 

قصة حب بين فارس وسما.

نجم مسلسل البيئة القروية ”عين الذيب“

حسين: “القفاص قائد في اللوكيشن وهذا سر نجاحه”
طارق البحار
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بعـــد 3 ســـنوات على آخـــر أعماله الســـينمائية يعـــود النجم 
الكبيـــر أحمـــد حلمـــي بقـــوة إلـــى الســـينما بفيلمـــه الجديـــد 
“واحـــد تانـــي” مـــن تأليـــف هيثـــم دبـــور صاحـــب عـــدد من 
التجارب السينمائية الناجحة مثل وقفة رجالة وعيار ناري 
وفوتوكوبي، ومن إخراج محمد شـــاكر خضير في تجربته 
الســـينمائية الثانيـــة بعد فيلـــم “هاتولي راجـــل”، وبعد عدد 
من التجـــارب التلفزيونية الناجحة مثـــل: طريقي، وجراند 

أوتيل، وال تطفئ الشمس، وفي كل أسبوع يوم جمعة.
مع انطالق اإلعالن الرسمي لفیلم “واحد تاني” للنجم أحمد 
حلمي نرصد لكم 5 أسباب لمشاھدته في عید الفطر، الفيلم 
يشارك في بطولته روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو 
عبد الجليل، نسرين أمين، نور إیھاب وغیرھم، ومن المقرر 

عرضه في عید الفطر بجمیع دور العرض البحرينية.

یمثل ”واحد تاني“ عودة قویة للنجم أحمد حلمي بعد غیاب 
اكتفى خاللھا بمجموعة من المسلسالت اإلذاعیة والظھور 

كضیف شرف في عدد من المسلسالت التلفزیونیة.
عمـــل أحمـــد حلمي مع عدة نجمـــات في أفالمـــه مثل: منة 
شـــلبي ودنیا ســـمیر غانم وغادة عادل ونـــور وكرر التعاون 
مع عدد منھم، لكن ألول مرة یتعاون أحمد حلمي مع روبي 
في عمل سینمائي في ثنائي جدید ومختلف على الشاشة.

مـــع صدور اإلعالن الرســـمي للفيلم نعـــرف أن ابتكارًا علميًا 
حدیثًا يســـاعد على اســـتعادة الشـــغف، وھذا االبتكار يأتي 
في صورة “لبوســـة” فكرة كومیدیة واعدة لمسنا أثرھا من 
خالل لقطات بسیطة في اإلعالن الدعائي لكنها في الوقت 
نفســـه مضحكـــة وكومیدیـــة للغایة وتبشـــر بالمزیـــد داخل 

سیاق الفیلم وأحداثه! 

بعد غياب 3 سنوات... عودة أحمد حلمي في العيد

غبقة اللجنة المنظمة لملتقى ”مايكروشباب”

غبقة مركز عبدالرحمن كانو الثقافي

كاميرا
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نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

كأس االتحاد البحريني لكرة اليد )النهائي(دوري خالد بن حمد لكرة اليد

األهلي9.30 مساًءالنجمة

دوري ناصر بن حمد لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

الرفاع

المنامة

٤

٢

١

١

المحرق

الخالدية

اللجنة اإلعالمية

أكـــد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للترايثلـــون 
عبـــدهللا عبدالرحيـــم عبدالســـام أن مبـــادرة 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
لشـــباب والرياضـــة  للمجلـــس األعلـــى  األول 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية، بتنظيـــم دورة األلعاب 
االتحـــادات  رؤســـاء  بمشـــاركة  الرياضيـــة 
الوطنيـــة واألنديـــة الرياضيـــة، تعكـــس مدى 
اللحمة والترابط في المنظومة الرياضية في 
المملكـــة، وتفعياً للشـــراكة بين المؤسســـات 

الرياضية بمختلف قطاعاتها.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد مشـــاركة رئيـــس االتحـــاد 
البحرينـــي للترايثلـــون عبـــدهللا عبدالرحيـــم 
عبدالســـام فـــي دورة األلعـــاب التـــي أقيمت 
يـــوم أمـــس األول بمجمع صاالت عيســـى بن 
راشـــد الرياضيـــة بالرفـــاع، وشـــهدت تواجـــد 
سمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، وسمو 

الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة نائب 
رئيس الهيئة العامة للرياضة، وســـمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة 
التنفيـــذي  والرئيـــس  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
للهيئـــة العامـــة للرياضة عبدالرحمن عســـكر، 
واالتحـــادات  األنديـــة  رؤســـاء  مـــن  وعـــدد 

الرياضية.
وقـــال عبدالســـام “ســـعداء بالمشـــاركة فـــي 

هـــذا المهرجـــان والدورة التـــي نظمتها الهيئة 
الـــروح  عكســـت  والتـــي  للرياضـــة،  العامـــة 
البحرينيـــة األصيلـــة والعاقـــات القوية التي 
تربـــط الرياضييـــن فـــي مختلـــف القطاعـــات 
بالمملكة، وما هذه المبادرة من ســـمو الشـــيخ 
خالد بـــن حمد إال تأكيد على قـــوة المنظومة 
الرياضية وتعزيزها للتواصل بين المسئولين 
في االتحادات واألندية واتاحة الفرصة أمام 

الجميع لتتعارف واتبادل الخبرات والتجارب 
وسط أجواء تنافسية رياضية مميزة”.

وأضاف “الدورة نجحت في تجميع الرؤساء 
في فعاليـــة رياضية عززة مـــن خالها ترابط 
األســـرة الرياضيـــة وفتحـــت آفـــاق جديـــدة 
للتعـــاون وتبـــادل التجـــارب بيـــن االتحادات 
والرؤســـاء، وهـــو ما ســـيعود بالتأكيـــد بالنفع 

على الرياضة البحرينية بصورة عامة”.
وقـــدم رئيس االتحـــاد البحرينـــي للترايثلون 
شـــكره وتقديـــره إلـــى ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة علـــى هـــذه المبـــادرة التـــي 
تعكس حرص ســـموه على توحيد المنظومة 
الرياضيـــة، وتعزيـــز ســـبل تطويـــر الرياضـــة 
فـــي المملكة تحقيًقا لألهـــداف والرؤية التي 
وضعهـــا ســـموه لمواصلـــة المســـيرة الناجحة 
لرياضتنـــا، وتســـجيل المزيـــد مـــن اإلنجازات 

في مختلف المحافل.

جانب من مشاركة رئيس االتحاد البحريني للترايثلون في دورة األلعاب الرياضية 

لقاء المنامة والخالدية بدوري ناصر بن حمد لكرة القدم 

على هامش تنظيم دورة األلعاب الرياضية

عبدالسالم: مبادرة خالد بن حمد تؤكد قوة المنظومة الرياضية

الملـــك لألعمـــال  تـــوج ممثـــل جالـــة 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
بحضور النائب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، فريق نادي الرفاع 
بطاً لدوري سموه الممتاز لكرة القدم 
 2022  /  2021 الرياضـــي  للموســـم 
في مســـك ختام الموســـم على استاد 
البحريـــن الوطنـــي، حيث فـــاز الرفاع 
علـــى المحـــرق فـــي الجولـــة األخيـــرة 

بأربعة أهداف مقابل هدف.
كما شـــهدت المباراة، حضور أصحاب 
الســـمو والمعالـــي والســـعادة وجمهور 

غفير.
وهنأ ســـموه، فريـــق الرفـــاع بتحقيقه 
أن  إلـــى  ســـموه  مشـــيرا  اللقـــب، 
االســـتراتيجية التي يسير عليها نادي 
الرفـــاع تؤكـــد حجـــم العمـــل الدؤوب 
الـــذي قـــام بـــه مجلـــس إدارة النـــادي 
برئاســـة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالد آل 
خليفـــة وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة في 
تهيئة األجـــواء المثالية للفريق طوال 
الموسم خصوصا أنه حقق اللقب دون 
أي خســـارة وهو ما يؤكـــد االحترافية 

المميزة التي يسير عليها النادي.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
المســـتويات  أن  إلـــى  خليفـــة  آل 

التـــي  القويـــة  والمنافســـة  البـــارزة 
شـــهدها الموســـم داللة على ســـير كرة 
المزيـــد مـــن  البحرينيـــة نحـــو  القـــدم 
االزدهـــار والتطور في ظل المنافســـة 

المفتوحـــة على المراكز األولى إضافة 
إلـــى اكتشـــاف العديـــد مـــن المواهـــب 
الشـــابة التي ســـتكون مســـتقبل الكرة 

البحرينية.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة بالعمـــل الـــدؤوب لاتحـــاد 
البحريني لكرة القدم برئاســـة ســـعادة 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 

وكافـــة اللجـــان العاملـــة التـــي بذلـــت 
جهـــودا بـــارزة من أجـــل تحقيق كامل 
مـــن  الرغـــم  للمســـابقة علـــى  النجـــاح 
الظـــروف التـــي مـــرت بهـــا دول العالم 

جـــراء جائحة فيـــروس كورونا، مبينًا 
سموه إلى أن هذه الجهود محل تقدير 
وتؤكـــد القـــدرات البحرينية وحرصها 

على نجاح المسابقات المحلية.

اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد يتوج الرفاع بطال لدوري سموه
بحضور خالد بن حمد
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اختتمـــت طيران الخليج مبادراتهـــا الرمضانية لهذا العام بالتبرع بعدد من علب 
اإلفطـــار لدار يوكو لرعايـــة الوالدين، حيث قام فريق اللجنـــة االجتماعية التابع 
للناقلة الوطنية بتســـليم المدير العام للدار ريما بن شـــمس علب اإلفطار في مقر 
الـــدار بالحد. وقد ثّمنت بن شـــمس مبادرة طيـــران الخليج الرمضانية هذه التي 
تحـــث على تقوية أواصر المجتمـــع البحريني، وقّدرت للناقلة الوطنية اهتمامها 
بمختلـــف شـــرائح المجتمع مـــن منطلق مبادئها للشـــراكة المجتمعيـــة في مد يد 
العون والمشاركة والحرص على دورها الفاعل في المجتمعات التي تعمل فيها.

طيران الخليج تتبرع بعلب اإلفطار لدار يوكو

شراء عدادات مياه إلكترونية بـ 1.3 مليون دينار ... “المناقصات”:

لتصميم وتنفيذ وصيانة منصة المشتريات الحكومية
جلســـة  فـــي  شـــركتان  تنافســـت 
مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
للمجلـــس  مناقصـــة  علـــى  أمـــس 
لتوريـــد وتصميم وتطويـــر وتنفيذ 
المشـــتريات  منصـــة  وصيانـــة 
عطـــاء  أقـــل  وكان  الحكوميـــة، 
لشـــركة )Coupa( بنحو 2.1 مليون 
دينـــار، فـــي حين بلغ أكبرهـــا قرابة 

9.4 مليون دينار.
فقـــد  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
المصنعـــة  الشـــركات  دعـــوة  تمـــت 
وتصميـــم  لتوريـــد  للبرمجيـــات 
وتطويـــر وتنفيـــذ وصيانـــة منصـــة 
المشـــتريات الحكومية. واشـــترط 
المجلـــس أن يكون النظـــام المقدم 
على أســـاس البرمجيـــات كخدمة. 
ومـــن ضمـــن متطلبـــات المشـــروع 
الربط مع أنظمـــة الجهات األخرى، 
والدعـــم.  الصيانـــة  إلـــى  إضافـــة 
وبعـــض األعمـــال من نطـــاق العمل 
المحـــدد اختياريـــة ومذكـــورة في 

وثائق المناقصة.
مناقصـــة   11 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 
تابعة لـ 6 جهات حكومية بإجمالي 
37 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 
عطاءيـــن تابعين لمناقصتين. وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمة 

نحو 4.6 مليون دينار.
مناقصـــات   4 المجلـــس  وفتـــح 
بهيئـــة  المركزيـــة  المخـــازن  إلدارة 
الكهربـــاء والمـــاء، أولها لشـــراء 30 
ألف من عـــدادات ميـــاه إلكترونية 
لغرض اســـتخدامها مـــن قبل إدارة 
 7 تنافســـت عليهـــا  الميـــاه  توزيـــع 
شـــركات وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
1.3 مليـــون دينار، والثانية لشـــراء 

وحـــدات كهربائيـــة رئيســـة لغرض 
اســـتخدامها من قبـــل إدارة توزيع 
الكهرباء تنافســـت عليها شركتان، 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة ســـنترال 
ألنظمـــة الطاقـــة والعمليـــات بنحو 
205.8 ألـــف دينـــار، فيمـــا تعلقـــت 
المناقصـــة الثالثـــة بشـــراء أبـــواب 
فوالذيـــة لغـــرض اســـتخدامها مـــن 
قبل إدارة توزيع الكهرباء تنافست 
عليهـــا 3 شـــركات وكان أقل عطاء 
بنحـــو 37.6 ألـــف دينـــار، واألخيرة 
لغـــرض  فرعيـــة  محطـــات  لشـــراء 
اســـتخدامها من قبـــل إدارة توزيع 
الكهرباء تنافســـت عليها شركتان، 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة يوســـف 
خليل المؤيد وأوالده بنحو 311.5 

ألف دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
)بابكـــو(،  البحريـــن  نفـــط  لشـــركة 
أولهما لمراجعـــة الهيكل التنظيمي 
وتحديـــد  الكفـــاءات  وتقييـــم 

المالمح القيادية للشركة تنافست 
عليها 3 شـــركات، وكان أقل عطاء 
جـــي فخـــرو  ام  بـــي  كـــي  لشـــركة 
بقيمـــة 283.8 ألف دينـــار، والثانية 
لتوريد تعبئة الهيكلية من الشـــركة 
المصنعة للمعدات األصلية تقدمت 
إليهـــا شـــركة وحيـــدة بعطـــاء فني 
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Srl( وتم تعليقه.
وكذلـــك فتح المجلـــس مناقصتين 
لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، أولهمـــا 
والصـــرف  األمطـــار  ميـــاه  لشـــفط 
االنســـدادات  وتســـليك  الصحـــي 
بمـــدارس ومبانـــي الـــوزارة وذلـــك 
لمـــدة 4 ســـنوات تنافســـت عليها 3 
شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
27.7 ألـــف دينار، والثانيـــة لتوفير 
والســـالمة  األمـــن  قســـم  مالبـــس 
لمـــدة 4 ســـنوات  بالـــوزارة وذلـــك 
تـــم  شـــركات   7 عليهـــا  تنافســـت 
تعليـــق عطـــاء أحدهـــا، وكان أقـــل 

عطاء لشـــركة الكوهجي للســـالمة 
الصناعية بنحو 5.5 آالف دينار.

مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وأيًضـــا 
لشـــؤون األشـــغال بوزارة األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
غـــرف  تأهيـــل  إلعـــادة  العمرانـــي 
ميـــاه  لشـــبكة  التحتيـــة  البنيـــة 
الصـــرف الصحـــي المعالجـــة وذلك 
عليهـــا 4  تنافســـت  ســـنتين  لمـــدة 
شـــركات، وكان أقل عطاء لشـــركة 
الكوهجي للخدمـــات الفنية بقيمة 
296 ألـــف دينار، ومناقصة لشـــركة 
تطويـــر للبترول لتوريـــد مضخات 
الصناعيـــة   )ITT( أو   )GOULDS(
أو مـــا يعادلها من مضخـــات الطرد 
المركـــزي وقطـــع الغيـــار  تنافســـت 
عليها 3 شـــركات، وكان أقل عطاء 
لمجموعـــة يوســـف بن أحمـــد كانو 
بنحـــو 9.2 ألف دينار، في حين بلغ 

أكبرها قرابة 88.2 ألف دينار.

بحث الفرص ببرامج التبادل الطالبي مع “إيكليا” الفرنسية

“أسواق األسرة” توزع  2216 سلة غذائية على المحتاجين

المدير العام لكلية فاتيل البحرين يلتقي مسؤولي الكلية

مبادرة سنوية بمشاركة العديد من الجهات والجمعيات الخيرية

التقـــى المديـــر العـــام لكليـــة فاتيل 
البحريـــن، الشـــيخ خالد بـــن خليفة 
آل خليفة عددا من مســـؤولي كلية 
األعمـــال  إلدارة  الفرنســـية  إيكليـــا 
وذلك خالل زيارته الحرم الجامعي 

لكلية إيكليا الفرنسية.
الشـــيخ  التقـــى  الزيـــارة  وخـــالل 
خالـــد آل خليفـــة مدير كليـــة إيكليا 
سيباســـتيان أركـــوس وعـــددا مـــن 
المســـؤولين فـــي الكليـــة؛ لمناقشـــة 
فـــرص التعـــاون في مجـــال برامج 
ســـيوفر  الـــذي  الطالبـــي  التبـــادل 
الكليـــة  لطـــالب  مميـــزة  فرصـــة 
أثنـــاء  دوليـــة  خبـــرة  الكتســـاب 

دراستهم. 
كمـــا قـــام الشـــيخ خالـــد آل خليفـــة 
بجولة فـــي مرافق الحرم الجامعي 
األولـــى؛  الســـنة  طـــالب  والتقـــى 

لمناقشـــة مميـــزات تجربتهـــم فـــي 
مملكـــة البحريـــن مـــن حيـــث زيادة 
فـــي  وخبرتهـــم  الثقافـــي  وعيهـــم 
بـــدول مجلـــس  التجـــاري  المجـــال 

التعاون الخليجي.
خليفـــة  آل  خالـــد  الشـــيخ  وقـــال 
إيكليـــا  كليـــة  تواصـــل  أن  “يســـرنا 
هذه التجـــارب البنـــاءة، وأن يكون 

برنامـــج التبـــادل الطالبـــي مع كلية 
فاتيـــل البحريـــن جـــزءا رئيســـا من 
البرنامـــج األكاديمـــي للكليـــة وذلك 
اســـتراتيجية  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 
فاتيل المتمثلة في توســـيع شبكتنا 
العالمية. والشـــك أن تلـــك التجربة 
ســـوف تمكن الطالب من اكتســـاب 
خبـــرة عملية في قطاعـــات الثقافة 

واألعمال في منطقة الخليج”.
وأكـــد أن تلـــك الزيـــارة تأتـــي فـــي 
إطـــار خطة كلية فاتيل؛ لخلق بيئة 
وتســـتقطب  تســـتضيف  تعليميـــة 
الـــدول  مختلـــف  مـــن  الطـــالب 
للدراســـة والتدريب فـــي البحرين، 
التجربـــة  هـــذه  ســـتؤهلهم  كمـــا 
الكتســـاب المهـــارات التـــي تتطلبها 
منطقـــة الخليج في مجال األعمال 

الفاخرة.

تبرعـــت أســـواق األســـرة بمجمـــوع 2216 ســـلة 
غذائية وزعتها على األســـر المحتاجة في جميع 
أنحـــاء  مملكـــة البحرين بمناســـبة شـــهر رمضان 

المبارك.  
وتعتبر حملة توزيع الســـالل الغذائية الرمضانية 
مبـــادرة خيرية ســـنوية تهدف إلـــى توزيع المواد 
الغذائيـــة األساســـية الالزمة للمعيشـــة وتقديمها 

إلى األسر األكثر احتياجًا.
 وقد عمل فريق أسواق األسرة، بمشاركة العديد 
مـــن الجهـــات والجمعيـــات الخيرية، ومـــن بينهم 
نـــادي روتـــاري الســـلمانية ومركـــز النخيـــل، على 
توزيـــع الســـالل الغذائيـــة، التي احتـــوت أصناف 

غيـــر قابلـــة للتلـــف مثـــل زيـــت الطهـــي وطحين 
األرز وطحيـــن الكباب والهريس والســـكر والملح 
والمعكرونـــة  واألرز  والشـــوفان  والشـــعيرية 
والزالبيـــة وغيرهـــا. وتتوافر أيضًا هذه الســـالل، 
بخياراتهـــا المتعددة، في مختلف فروع اســـواق 

األسرة؛ كي يتمكن العمالء من شرائها.
جعفـــر  األســـرة،  ألســـواق  العـــام  المديـــر  وقـــال 
العصفور “تعتبر حملة توزيع الســـالل الرمضانية 
كل عـــام واحـــدة مـــن المبـــادرات الدائمـــة التـــي 
تتبناها أســـواق األسرة؛ بهدف  مد يد العون إلى 
األســـر المحتاجة في وقـــٍت معين من العام يركز 
فيه المجتمع على العطاء ورد الجميل”. وأضاف 

قائـــالً: “تعتبـــر المبـــادرة جـــزءا من المشـــروعات 
المختلفـــة التـــي نقـــوم بهـــا طـــوال العـــام لدعـــم 
المجتمـــع المحلـــي، إذ ينصب تركيزنا األساســـي 
علـــى تحقيـــق الرفاهيـــة للنـــاس. وأود أن أعرب 
عـــن امتنانـــي لفريـــق عملنا لمـــا يقدمـــه من دعم 
مســـتمر لغـــرض إحـــداث اختـــالف، وكذلـــك إلى 
الجمعيـــات الخيريـــة والمنظمـــات المحليـــة التي 
تســـاعدنا في توســـيع نشـــاطنا. وأتقـــدم بجزيل 
الشـــكر والتقديـــر لمجلس إدارة بـــي أم أم آي لما 
يقدمـــه مـــن توجيهـــات حكيمـــة ودعـــم مســـتمر 
فضـــالً عن تشـــجيعنا على االســـتمرار في التأثير 

على المجتمع تأثيرًا هادفًا”.

حماية حقوق العالمة التجارية
قانـــون )نظـــام( العالمـــات التجارية لـــدول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية، 
يتنـــاول حمايـــة حقـــوق العالمـــة التجارية. وهـــذا القانون يســـري فـــي جميع دول 
الخليـــج وصادقـــت عليـــه البحرين في العـــام 2014. المادة )38( مـــن القانون تنص 
على كيفية حماية الحقوق وورد فيها، لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة 
تحمله على االعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل عالمة مشابهة 
لعالمتـــه التجاريـــة المســـجلة على نحو يؤدي إلـــى إحداث لبس لـــدى الجمهور، أن 
يقـــدم طلبـــًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالفـــراج الجمركي لوقف اإلفراج الجمركي 
عـــن هذه الســـلع وعـــدم الســـماح بتداولها. ويجـــب أن يكون الطلب مشـــفوعًا بأدلة 
تكفي إلقناع الجهة المختصة باإلفراج الجمركي بوجود تعدٍّ، بحسب الظاهر، على 
حـــق الطالب في العالمة، وأن يشـــتمل الطلب على المعلومـــات الكافية التي يكون 
مـــن المعقـــول توافرهـــا لدى الطالـــب لتمكين الجهـــة المذكورة مـــن التعرف بصورة 
معقولـــة علـــى الســـلع المعنية. ويجـــب علـــى الجهة المختصـــة باإلفـــراج الجمركي 
أن تخطـــر الطالـــب كتابـــًة بقرارها بشـــأن طلبه خالل ســـبعة أيام مـــن تاريخ تقديم 
الطلب، ويســـري القرار في حالة قبول الطلب لمدة ســـنة واحدة من تاريخ تقديمه 
أو للفترة المتبقية من مدة حماية العالمة التجارية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم 
الطلـــب فترة أقصر. وللجهة المختصة باإلفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم 
كفالة مناســـبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والســـلطات 

المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق طلب وقف اإلفراج الجمركي.
هـــذا، ومع عدم اإلخـــالل بأحكام النص، يجوز للجهـــة المختصة باإلفراج الجمركي 
من تلقاء نفســـها، دون حاجة إلى تقديم شـــكوى أو طلب من صاحب الحق أو من 
الغيـــر، أن تصـــدر قـــرارًا بوقف اإلفـــراج الجمركي عن الســـلع المســـتوردة أو العابرة 
)الترانزيـــت( أو المعـــدة للتصديـــر إثـــر ورودهـــا إلى المنطقـــة الجمركيـــة الخاضعة 
لواليتهـــا، وذلك إذا توافرت لديها أدلة كافية، بحســـب الظاهر، على أن هذه الســـلع 
مقلدة أو تحمل دون وجه حق عالمة مشـــابهة لعالمة تجارية مســـجلة وعلى نحو 

يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.
واذا قـــررت الجهـــة المختصـــة باإلفـــراج الجمركي، تطبيقـــًا الحـــكام القانون، وقف 
اإلفـــراج عن ســـلع وردت إلـــى المنطقة الجمركيـــة الخاضعة لواليتهـــا، وجب عليها 
اتخـــاذ عـــدة خطوات منها، إخطار مســـتورد الســـلع وصاحب الحق بالقـــرار الصادر 
بوقف اإلفراج الجمركي فور صدوره، إخطار صاحب الحق، بناًء على طلب كتابي 
منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه كمياتها، والسماح 
ألصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا لإلجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن. 
ووفق القانون، لصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة 
وأن يبلـــغ ذلـــك إلى الجهة المختصة باإلفراج الجمركي خالل مدة ال تجاوز عشـــرة 
أيـــام عمـــل من تاريخ إخطـــاره بقرار وقف اإلفـــراج الجمركي عن هذه الســـلع، وإال 
اعتبـــر القـــرار كأن لـــم يكن ما لم تقـــرر هذه الجهـــة أو المحكمة المختصـــة مدَّ هذه 
المهلة في الحاالت التي تقدرها لمدة ال تجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا رفعت دعوى 
بأصـــل النـــزاع، جـــاز للمحكمة تأييد األمـــر أو تعديله أو إلغـــاؤه. وإذا ثبت للمحكمة 
أن الســـلع التـــي تقرر وقف االفـــراج الجمركي عنها مقلدة أو مـــزورة أو تحمل دون 
وجـــه حـــق عالمة تجارية مشـــابهة لعالمة تجارية مســـجلة وعلى نحـــو يؤدي إلى 
إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتالف هذه الســـلع على نفقة مستوردها، 
أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن اإلتالف إلحاق ضرر غير 
مقبـــول بالصحـــة العامة أو بالبيئـــة. وألغراض القانون، يقصد بعبارة )ســـلع مقلدة(، 
تلـــك الســـلع )بما في ذلـــك األغلفة( التي تحمل دون ترخيـــص عالمة مماثلة لعالمة 
تجاريـــة مســـجلة من هـــذه الســـلع أو عالمة ال يمكـــن تمييزها من حيـــث عناصرها 

الجوهرية عن العالمة التجارية المسجلة.
وهكذا، يمنح القانون الحق الكامل في حماية العالمة التجارية المسجلة في حالة 
التغـــول عليهـــا دون وجـــه حق. حيـــث يتم اتالف الســـلع المقلـــدة أو التخلص منها 
علـــى نفقة مســـتوردها الـــذي يقف القانون ضـــده حماية للحقوق المســـجلة. ولهذا، 
نقول للجميع، عليك بتســـجيل عالمتك التجاريـــة حتى تحظى بالحماية القانونية 

الكاملة..
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د. عبدالقادر ورسمه 

 مستشار وخبير قانوني

الشيخ خالد بن خليفة ملتقيا مسؤولي كلية إيكليا الفرنسية

2.1
مليون دينار

أمل الحامد



أعلنت شركة “بتلكو” أمس عن صافي األرباح لمساهمي الشركة خالل الربع األول من العام 2022 بقيمة 17.9 مليون 
دينار أي بانخفاض نسبته 9 % مقارنة مع 19.7 مليون دينار للفترة ذاتها 2021. 

ويعزا االنخفاض بشـــكل أساســـي إلى 
زيـــادة النفقات التشـــغيلية والمرتبطة 

بإنشاء كيانات رقمية جديدة. 
وبلغـــت العائدات على الســـهم الواحد 
10.8 فلس للربـــع األول 2022 مقارنة 
مع 11.9 فلس في الربع األول 2021.

األول  الربـــع  إيـــرادات  وانخفضـــت 
دينـــار  مليـــون   98.5 لتبلـــغ   2022
بنســـبة 1 % مقارنـــة مـــع 99.7 مليون 
دينـــار فـــي الربـــع األول 2021. وُيعـــزا 
هـــذا االنخفـــاض بشـــكل أساســـي إلى 
انخفـــاض إيـــرادات خدمـــات البيانات 
عائـــدات  انخفـــاض  إلـــى  باإلضافـــة 
التجوال فـــي عمليات شـــركة ديراغو 
بجـــزر المالديـــف نظـــًرا إلـــى جائحـــة 

كوفيد 19.
التشـــغيلية  األربـــاح  بلغـــت  وكذلـــك 
وهـــو  دينـــار  مليـــون   22.1 للشـــركة 
انخفـــاض بنســـبة 13 % مقارنـــة مـــع 
25.4 مليـــون دينـــار فـــي الربـــع األول 
2021. وشـــهدت األربـــاح قبل تكاليف 
واالســـتهالك  والضرائـــب  التمويـــل 
 EBITDA) 40.6( واالســـتقطاعات 
 7 بنســـبة  انخفـــاض  دينـــار  مليـــون 

دينـــار  مليـــون   43.8 مـــع  مقارنـــة   %
فـــي الربـــع األول 2021. بينمـــا بلغـــت 
نســـبة هامـــش األربـــاح قبـــل تكاليـــف 
واالســـتهالك  والضرائـــب  التمويـــل 
واالستقطاعات )EBITDA) 41 % في 

الربع األول من العام 2022.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي 
الشركة خالل الربع األول 2022، 12.9 
مليون دينار أي بانخفاض نســـبته 57 
% مقارنة مع 29.9 مليون دينار للربع 
األول 2021، بســـبب فروقات تحويل 
العمـــالت األجنبيـــة وتغيـــرات القيمـــة 

العادلة لالستثمار.
مـــا تـــزال الميزانية العمومية للشـــركة 
الملكيـــة  قويـــة مـــع إجمالـــي حقـــوق 
العائدة إلى مســـاهمي الشركة 473.3 
مليون دينار كما في 31 مارس 2022 
أّي أقل بنســـبة 3 % مقارنة مع 489.6 
مليـــون دينـــار كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 
2021. وبلغ إجمالـــي أصول 1,036.0 
مليون دينار كما في 31 مارس 2022، 
مقارنـــة   % 1 بنســـبة  زيـــادة  محقًقـــا 
1,030.6 مليـــون دينـــار كمـــا فـــي 31 

ديسمبر 2021. 

ويقـــف صافي األصول اعتباًرا من 31 
مارس 2022 عند 513.2 مليون دينار 
وهو أقل بنســـبة 3 % مقارنة بحوالي 
 31 فـــي  كمـــا  دينـــار  مليـــون   530.7
ديســـمبر 2021. بينمـــا بلغت األرصدة 
 235.4 للشـــركة  والبنكيـــة  النقديـــة 

مليون دينار.
وأعلـــن رئيـــس مجلـــس إدارة بتلكـــو 
الشـــيخ عبـــدهللا بن خليفـــة آل خليفة 
عن النتائـــج المالية للربع األول 2022 
بعد اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة المنعقد 
أمـــس الخميـــس الموافـــق 28 أبريـــل 
بالمقـــر الرئيس لشـــركة بتلكو بمنطقة 

الهملة.
وقال الشـــيخ عبـــدهللا “ناقش مجلس 
اإلدارة أداء الشركة خالل الربع األول 
المبـــادرات  تطـــورات  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
االســـتراتيجية الرئيســـة، مـــع التركيز 
خصوصا على التقدم الذي تّم إحرازه 
في استراتيجية النمو الرقمي لبتلكو. 
نحن راضين باإلنجازات التي تحققت 
في المجال الرقمي وفخورين بإطالق 
3 عالمـــات تجاريـــة رقميـــة جديـــدة 

خالل الربع األول. 

مـــع  بتلكـــو  اســـتراتيجية  وتتماشـــى 
توجهـــات مجلس اإلدارة المتمثلة في 
قيـــادة التحـــول الرقمـــي فـــي القطاع 
باإلضافـــة إلـــى دعـــم رؤيـــة االقتصاد 

الرقمي للبحرين”.
يـــدرك  اإلدارة  مجلـــس  “إن  وتابـــع 
التحديات التي واجهت الشركة خالل 
الربـــع األول بســـبب زيـــادة المنافســـة 
التـــي نتجت عن البيئة التنظيمية في 
قطاع االتصاالت. أثـــر ذلك، باإلضافة 
إلى زيادة التكاليف التشغيلية الناجمة 
عن االســـتثمار في مبـــادرات التحول 
للشـــركة والتـــي تشـــمل النمـــو الرقمي 
جديـــدة،  رقميـــة  عالمـــات  وإطـــالق 
األول.  للربـــع  الماليـــة  النتائـــج  علـــى 
ومـــن منطلق حـــرص مجلـــس اإلدارة 
علـــى حقـــوق المســـاهمين، سيســـتمر 
التـــزام المجلس بتعزيز القيمة العائدة 

لهـــم واألخذ بذلك بعيـــن االعتبار عند 
تحديد التوجهات والسياسات المهمة 

لمستقبل الشركة”.
عـــن  أعـــرب  أن  “أود  بقولـــه  وأردف 
بالـــغ تقديري للمســـاهمين على ثقتهم 
فـــي اســـتراتيجيتنا الطموحـــة، حيث 
علـــى  ُمجزيـــة  عوائـــد  تقديـــم  يعـــد 

استثماراتهم في مقدمة أولوياتنا”. 

عرض العمليات التشغيلية

مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة بتلكو ميكيل فينتـــر “لقد كان 
الربع األول مـــن العام 2022 في غاية 
األهميـــة بالنســـبة لنـــا. يعد هـــذا العام 
عاًمـــا محورًيـــا فـــي مســـيرة التحـــول 
التـــي تخوضهـــا الشـــركة، ونحن على 
ثقـــة تامـــة بأننـــا شـــهدنا بدايـــة قويـــة 
للعـــام وذلـــك بتحقيـــق مجموعـــة من 

اإلنجازات الكبيرة”. 
Beyon Con�  وأضاف “أبرمت شركة
nect التـــي تـــّم إطالقها مؤخـــًرا عدد 
من االتفاقات المهمة مع مجموعة من 
الجهـــات مثـــل المركز الوطنـــي لألمن 
 )NCSC( البحريـــن  فـــي  الســـيبراني 
 )RERA( ومؤسســـة التنظيم العقـــاري
وجهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
(SLRB( وغيرها العديد، والتي تضمن 
تعزيز مبـــادرات االقتصاد الرقمي في 
البحريـــن. قمنـــا كذلك بتوســـعة نطاق 
تقديـــم مبادراتنـــا الرقميـــة للمســـتوى 
اإلقليمـــي وقمنـــا بتوقيـــع اتفاقية مع 

البريد المصري”. 
علـــى  التركيـــز  “يعـــد  واســـتطرد 
فـــي  أمـــر  الرقميـــة  االســـتراتيجية 
غايـــة األهمية للشـــركة ولكننـــا ما زلنا 
ملتزميـــن بتعزيـــز أعمالنـــا األساســـية 
وتلبيـــة احتياجـــات زبائننـــا. فقد قمنا 
شـــركة  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  بتوقيـــع 
إريكســـون للتعاون في مجال تقنيات 
وابتـــكارات الجيـــل الخامس لتســـريع 
تطوير شـــبكة الجيل الخامـــس لدينا. 
أمـــا بالنســـبة للزبائـــن، أطلقنـــا عـــرض 
)البرودبانـــد خـــالل يـــوم واحـــد( الذي 
يضمـــن حصول زبائـــن الفايبـــر الجدد 

على خدمة البرودباند على الفور”.

17.9 مليون دينار أرباح “بتلكو” للربع األول من العام 2022
الميزانية العمومية قوية مع إجمالي حقوق الملكية بلغ 473.3 مليون دينار
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الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  أبـــرم 
اتفاقية تعاون مشـــترك مع شـــركة 
“إتـــش إيـــه” لالستشـــارات، إحدى 
الشركات الرائدة في مجال تقديم 
الخدمات االستشارية والتدريبية 
بمملكـــة البحريـــن، بهـــدف تعزيـــز 
مســـاعيه الراميـــة نحـــو الحصول 
على شهادة اآليزو 45001: 2018 
ألنظمـــة إدارة الســـالمة والصحـــة 
المهنيـــة، وهـــو مـــا يطمـــح البنـــك 
لتحقيقـــه مـــن خـــالل توفيـــر بيئة 
لموظفيـــه  وصحيـــة  آمنـــة  عمـــل 
وجميـــع أصحـــاب المصلحـــة طبقًا 

ألفضل الممارسات الدولية.
الممتلـــكات   وقـــال رئيـــس قســـم 
والمشـــتريات والشـــؤون اإلداريـــة 
البحريـــن  بنـــك  مجموعـــة  فـــي 
الوطنـــي هيثـــم ســـيادي “انطالًقـــا 
من التزامه بتوفير بيئة عمل آمنة 
وصحية وكجزء من هدفنا لرعاية 
موظفينـــا، يســـعى بنـــك البحريـــن 
الوطنـــي للحصـــول علـــى شـــهادة 

الســـالمة  إدارة  ألنظمـــة  اآليـــزو 
والصحـــة المهنيـــة، بغيـــة دمجهـــا 
مـــع إطـــار العمـــل الرئيـــس للبنـــك. 
كما يســـتمر بنك البحرين الوطني 
بإرشـــادات  الموظفيـــن  بتزويـــد 
الصحة والســـالمة بصورة شهرية، 
اإللكترونيـــة  النـــدوات  وعقـــد 
الدورية لرفع مســـتوى الوعي لدى 

الموظفين وزيادة اإلنتاجية”. 
وقالـــت رئيـــس قســـم الممتلـــكات 
والمشـــتريات  الممتلـــكات  بـــإدارة 
لمجموعـــة  اإلداريـــة  والشـــئون 
البنك ريم الدوســـري “يســـعى بنك 
نحـــو  جاهـــًدا  الوطنـــي  البحريـــن 
خلق مستقبل مستدام، والحد من 

المخاطـــر فـــي مكان العمـــل وذلك 
لـــزرع الثقـــة بينـــه وبيـــن أصحاب 

المصلحة”. 
مـــن جانـــب آخـــر، قـــال المستشـــار 
األول للجودة واألعمال في شركة 
“إتش إيه” لالستشارات عمار جميل 
“إن لشـــهادة اآليـــزو 45001:2018 
دور كبيـــر فـــي تحديـــد توجهـــات 
والســـالمة  الصحـــة  إدارة  نظـــام 
المهنية للمؤسســـات والشركات، ما 
يمكنها من توفير بيئات عمل آمنة 
وصحيـــة، ويســـاعدها على تجنب 
مرتبطـــة  وأمـــراض  إصابـــات  أي 
بالعمل، كما يمنحها التوجيه الالزم 

لضمان حماية مكان عملهم”.

“الوطني” ُيعزز مساعيه لنيل “اآليزو 
ألنظمة السالمة والصحة المهنية”

هيثم سيادي

أقامت شـــركة بنفت، بمناسبة 
حلول شـــهر رمضـــان المبارك، 
الرمضانيـــة  غبقتهـــا  مؤخـــًرا، 
الشـــركة  لموظفـــي  الســـنوية 
في فندق فور سيزونز خليج 
الرئيـــس  بحضـــور  البحريـــن، 
التنفيذي للشـــركة عبدالواحد 
اإلدارة  وأعضـــاء  الجناحـــي، 

وجميع موظفي الشركة. 
الفعاليـــة  هـــذه  وتعكـــس   
حرص الشـــركة علـــى التفاعل 
ونســـج جســـور التواصـــل مع 
تعتبرهـــم  الذيـــن  موظفيهـــا 
شركاء رئيســـين في نجاحها، 
حيث جـــاءت الفعالية بمثابة 
فرصة رائعة لتعزيز العالقات 
بين جميع اإلدارات ومشاركة 
الشـــهر  فـــي  المـــودة  مشـــاعر 
الفضيـــل. كما أتيحت الفرصة 
لالحتفاء والتعبير عن الشـــكر 
علـــى  للموظفيـــن  والتقديـــر 
تـــم  مســـاهماتهم، فـــي حيـــن 
تســـليط الضـــوء كذلـــك علـــى 
اإلنجـــازات الرئيســـة للشـــركة 

خالل العام.

“بنفت” تقيم غبقتها الرمضانية 
السنوية للموظفين

المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف  أصـــدر 
توجيهـــات جديـــدة لمشـــغلي منصات 
التمويل الجماعي بعد إجراء مراجعة 
شـــاملة لألنظمـــة المعمـــول بهـــا حاليا، 
والتـــي صـــدرت ألول مـــرة فـــي العام 

 .2017
وتتضمـــن هـــذه التوجيهـــات الجديدة 
متطلبـــات خاصة بالتمويـــل الجماعي 
المباشـــرة  المشـــاركة  علـــى  القائـــم 
علـــى  القائـــم  الجماعـــي  والتمويـــل 
التمويل/ اإلقراض. وقد قام المصرف 
الخاصـــة  المتطلبـــات  جميـــع  بدمـــج 
بمشـــغلي منصات التمويـــل الجماعي 
ضمـــن فصـــل واحـــد )فصـــل مشـــغلي 
الجماعـــي( ضمـــن  التمويـــل  منصـــات 
المجلـــد الخامس من مجلد توجيهات 
المصرف، الفئة 7، الشركات المساندة.

الجديـــدة،  التوجيهـــات  تتضمـــن 
المبـــادئ التـــي تنّظم إجـــراء العمليات 
مـــن خالل المنصـــة والقواعد الخاصة 
بعـــروض وإفصاحـــات المنصـــة ومنع 
تضـــارب المصالـــح، والعنايـــة الواجبة 
للمقترضين/ جهات اإلصدار من حيث 
أعـــرف عميلـــك )KYC(، وفصل أموال 
العمـــالء عـــن أمـــوال مشـــغلي المنصة 
وغيرها من التدابير، لضمان التشغيل 
تتطلـــب  كمـــا  النشـــاط.  لهـــذا  اآلمـــن 
التوجيهات الجديدة أيضًا من مشغلي 
التمويـــل الجماعـــي ضمـــان  منصـــات 
مالءمة المنتجـــات التي يتم تقديمها 

على منصاتها للعمالء األفراد.
وتعليًقـــا علـــى التوجيهـــات الجديدة، 
قالت مدير وحدة السياسات الرقابية 
المصـــرف  “يســـعى  الســـيد  شـــيرين 

وبشـــكل مســـتمر علـــى مراجعة جميع 
المتعلقـــة  والتوجيهـــات  األنظمـــة 
بتقديـــم الخدمات الماليـــة في مملكة 
البحرين من أجل تحديثها وتطويرها 
التـــي  التطـــورات  مـــع  يتـــالءم  بمـــا 
يشـــهدها القطاع المالي، ونظرا لزيادة 

االقبـــال على إدخـــال منتجات تمويل 
جديـــدة لخدمـــة قطـــاع رواد األعمال 
حـــرص  فقـــد  الصغيـــرة،  والشـــركات 
األنظمـــة  مراجعـــة  علـــى  المصـــرف 
التمويـــل  منصـــات  بأعمـــال  الخاصـــة 
الجماعـــي وذلك لتتماشـــى مـــع خطة 

التعافي االقتصادي في القطاع المالي 
المناســـبة  البيئـــة  توفيـــر  مـــن حيـــث 
لمشـــغلي منصات التمويـــل الجماعي. 
المتطـــورة مثـــل  نمـــاذج األعمـــال  إن 
علـــى  ســـتوفر  الجماعـــي  التمويـــل 
األرجح مصادر بديلة جديدة للتمويل 
للشركات الجديدة والشركات الناشئة 
وستكون بمثابة محفز لنمو مثل هذه 
األعمال. التوجيهـــات الجديدة مبنية 
بســـيطة  المبـــادئ، وهـــي  هـــذه  علـــى 
وســـهلة الفهـــم وتحتـــوي علـــى الحـــد 
األدنـــى من االجـــراءات لضمـــان عدم 
تشـــكيل منصـــات التمويـــل الجماعي 
علـــى  مضطـــّردة  مفرطـــة/  مخاطـــر 

القطاع المالي”.
وتعليًقـــا علـــى التوجيهـــات الجديدة، 
التكنولوجيـــا  وحـــدة  مديـــر  قالـــت 

الماليـــة واالبتكار ياســـمين آل شـــرف 
“يوفـــر التمويل الجماعـــي بديال عمليا 
لالســـتفادة من مصدر جديـــد لتمويل 
الشركات الناشئة والشركات الجديدة 
وتتمتـــع حلـــول التكنولوجيـــا الماليـــة 
بالقـــدرة على تســـخير تدفقـــات رأس 
المال إلـــى قطاعات جديدة تتناســـب 
مع التوســـع فـــي أعمـــال رواد األعمال 
بمـــا يوفـــر مصدر تمويل يســـاعد على 
تنمية أعمال هذه الشـــركات الناشـــئة. 
خـــالل  مـــن  المصـــرف  وسيســـتمر 
اســـتحداث نمـــاذج األعمـــال الجديدة 
علـــى ادخال أدوات مالية تتواكب مع 
احتياجـــات الســـوق المحليـــة وكذلك 
لدعم وتشـــجيع جميع الجهود البتكار 
خدمـــات وأنمـــاط جديدة فـــي مجال 

التكنولوجيا المالية”.

“المصرف المركزي” يصدر توجيهات جديدة لمشغلي منصات التمويل الجماعي
تتضمن منع تضارب المصالح والعناية الواجبة للمقترضين

شيرين السيد ياسمين آل شرف
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

مـــع اقتـــراب عيـــد الفطر الســـعيد يبـــدأ الجميع فـــي تحضير 
المالبـــس الخاصـــة بالعيد، فترى األســـواق مزدحمـــة بالناس 
والمراكـــز والمحالت التجارية تســـتعرض أجمل ما لديها من 
مالبس وهذا ما يجعل عملية اختيار حّلة العيد مهمة صعبة. 

تأّكد من مقاساتك قبل الشراء الكثير من الناس يتعرّضون  «
لزيادة الوزن خالل شهر رمضان فإذا كنت تشتري مالبسك من 
خالل المواقع اإللكترونية من األفضل أن تزن وزنك وتتأكد من 

حجم مقاساتك قبل شراء المالبس.

قم بشراء المالبس التي تحتاجها كم من مرة قمت بشراء  «
مالبس واكتشفت أّن لديك قطًعا شبيهة ولتتجّنب التكرار 

هذا األمر من األفضل أن ترتّب خزانتك. 

ضع ميزانية محّددة، بعض الناس ينفقون كل ما يملكون من  «
مال على شراء المالبس. 

تفّحص المالبس جيًدا قبل شرائها حتى تنجح في عملية  «
شراء المالبس يجب أن تتفّحص المالبس جيًدا قبل أن تقدم 

على الشراء، أي أن تقوم برؤية القطعة فى إضاءة واضحة 
حتى تتأكد من أنه اللون الذي تحتاجه بالضبط.

اشتِر المالبس التي تناسب جسمك كم هي كثيرة المرات التي  «
اشتريت فيها مالبس ال تناسبك. تأّكد من نوعية القماش، 

هذه النقطة في غاية األهمية حيث تلعب نوعية القماش دورًا 
ا في إظهار جمال جسدك خالل العيد. رئيسيًّ

نصائح لشراء مالبس العيد الكنعد
د.ب5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.8

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.8

الصايف
د.ب2.5

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب1.8

الهامور
د.ب6

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.9

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.5

بيض بحريني
بالشدةد.ب2

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.3

دجاج المزرعة
بالكيلو1.35 د.ب

^ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في 
الســـوق المحليـــة مـــع اقتراب عيـــد الفطر 
المبـــارك الذي يرتفع فيه عادة االســـتهالك 
علـــى اللحـــوم الحمراء خصوصـــا من قبل 
المطاعـــم التـــي ســـتعاود االفتتـــاح نهـــاًرا. 
وارتفـــع لحم الغنـــم التنزانـــي المبرد بنحو 
200 فلس للكيلو، وذلك من 2.6 دينار إلى 
2.8 دينـــار، كمـــا ارتفـــع لحم الغنـــم الكيني 
المبـــرد مـــن 2.5 للكيلـــو لنحـــو 2.8 للكيلـــو 

بزيادة قدرها 300 فلس.
وقال القصاب في ســـوق المنامة المركزي 
اليومـــي  مجيـــد الحليبـــي إن االســـتهالك 
للحوم الحمراء يرتفع في أيام عيد الفطر 
الســـعيد بنحو الضعف، األمر الذي يسحب 

كميات من األسواق ويرفع األسعار.
وأوضـــح الحليبي إلى أن ارتفاع األســـعار 

ال يرجـــع للقصابيـــن أنفســـهم ولكـــن مـــن 
يســـتغلون  أنهـــم  رأى  الذيـــن  المورديـــن 
هـــذه المناســـبات وعوامـــل الطلـــب لزيادة 

األســـعار، مبينـــا أن الطلب كذلـــك من قبل 
المطاعم ارتفع حيث تلجأ المطاعم لطلب 

كميـــات كبيـــرة مـــن اللحوم الحمـــراء قبل 
العيـــد بفترة األمر الذي يؤدي إلى ســـحب 

كميـــات مـــن الســـلعة بالســـوق، حيـــث أن 
ا  ا أقل حاليًّ الكميات الموجودة تعتبر نسبيًّ

مقارنة مع الفترة الماضية.
وأشـــار إلى أن 80 % مـــن اللحوم المبردة 
فـــي الســـوق المحليـــة تأتـــي مـــن مصـــادر 
فـــي حيـــن أن هنـــاك توجـــه ال  أفريقيـــة، 
يـــكاد يذكـــر للحـــوم الحية في ظـــل قدرة 
المواطن المحدودة على الشـــراء، مشـــيًرا 
إلـــى أن جـــودة اللحـــوم هي علـــى المحك 
ســـواء اللحـــوم الحيـــة أو غيرهـــا، داعًيـــا 
إلى تأســـيس هيئـــة تعنى بمراقبـــة جودة 
الغـــذاء في البحريـــن، وتعنـــى بالتأكد من 
جـــودة المـــواد الغذائيـــة بما فيهـــا اللحوم 

المستهلكة في السوق.
وكانت السوق شهدت انخفاًضا في أسعار 
اللحوم قبل أسبوعين بنسب متفاوتة في 

األســـبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، 
حيـــث انخفض لحم الغنـــم الكييني حينها 
مـــن 3.2 دينار إلى 2.6 دينـــار، وكيلو لحم 
البقـــر باكســـتاني بنحو 2.3 دينـــار إلى 2.2 
وانخفـــض اللحم األســـترالي مـــن 3 دنانير 
إلـــى 2.8، فـــي حيـــن انخفـــض لحـــم الغنم 

الصومالي من 4.5 دينار إلى 4 دنانير.
ويشـــهد الطلـــب علـــى اللحـــوم زيـــادة في 
العشـــرة أيـــام األولـــى خالل شـــهر رمضان 
المبارك، إذ يلجأ كثير من الناس للتكديس 
لكـــي يســـتهلكوا كميـــات  الثالجـــات  فـــي 

اللحم لباقي أيام الشهر الفضيل.
وتعتمـــد الســـوق البحرينـــي علـــى اللحوم 
المبـــردة والمثلجـــة، حيث تشـــكل اللحوم 
المبـــردة في ســـوق المنامـــة المركزي نحو 

90 % من المعروض.

زيادة الطلـب علـى اللحوم ترفع األسعـار قبيـل العيـد
الحليبي: استئناف المطاعم لعملها نهارًا يسحب كميات من السوق

إعداد: علي الفردان

 أسعار 
الفواكه

سنطرة: 500 فلسمانجو: 1.3 دينارموز: 600 فلستفاح: 650 فلًسا

شمام: 500 فلسبطيخ: 350 فلًساأناناس: 800 فلسالرمان: 1.5 دينار

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

جريب فروت: 400 فلسبرتقال أبوصرة: 350 فلًسا

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

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

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

أسعار اخلضروات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
400 فلس

خيار:
400 فلس

كوسة:
500 فلس

فاصوليا:
1.3 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
700 فلس

بصل أحمر:
250 فلًسا 

بامية:
2 دينار

ليمون:
400 فلس

زنجبيل:
800 فلس

بطاطس:
250 فلًسا 

فندال:
500 فلس

بروكلي:
1.2 دينار

فلفل أخضر:
700 فلس

قرنبيط:
600 فلس

مشروم:
750 فلًسا 

جزر:
400 فلس

خس:
500 فلًسا 

مجيد الحليبي

^قـــال تاجر المالبس، عبدالكريم فليج، إن ســـوق المالبس 
الجاهزة تشهد تحسًنا خالل هذا العام مقارنة مع فترة الجائحة 
في العامين الماضيين، وأن األســـعار مناســـبة في ســـوق المنامة 
مقارنـــة مـــع المجمعـــات التجاريـــة. وأوضـــح أن تجـــار المالبس 
يعانـــون مـــن ارتفاع أســـعار الشـــحن حيـــث يصل ســـعر الحاوية 
إلـــى نحـــو ثالثـــة آالف دينار. وأشـــار إلى أن تجار ســـوق المنامة 
بصفة عامة يعانون من ضعف المبيعات رغم أن أسعار المالبس 
تعتبـــر مناســـبة لمختلـــف الفئـــات. ولفـــت إلـــى أن أســـعار بعـــض 
القطـــع تتـــراوح بيـــن ديناريـــن وثالثة دنانيـــر، حيث بـــدأ الزبائن 
باالســـتعداد لشراء احتياجاتهم في عيد الفطر المبارك خصوًصا 
أن بعض القطع الموجودة في ســـوق المنامة توجد مثيالتها في 
المجمعـــات التجاريـــة بأســـعار مضاعفة. وبين أن ســـوق المنامة 

يعانـــي من قلة الـــرواد مقارنة مع المجمعـــات. وأوضح أن بعض 
المســـؤولين يطالبـــون تجـــار المنامـــة بالتوجـــه إلـــى المجمعـــات 
للحصول على مبيعات، حيث إن المجمعات تفرض إيجاًرا يصل 

إلى 40 ديناًرا للمتر المربع الواحد.

^قـــال الجـــزاف فـــي ســـوق المنامـــة المركـــزي علـــي 
سلمان، إن الطلب على األسماك في سوق المنامة المركزي 
اليـــزال محـــدودًا، لكنه أشـــار إلـــى أن الباعة في الشـــوارع 

يشهدون إقباالً خالل الفترة الماضية.
وبخصوص األســـعار أشـــار إلى أن السوق شـــهدت ارتفاًعا 
في ســـعر الهامور والكعند مع شـــح المعروض في السوق، 
إذ يبلـــغ ســـعر كيلو الكنعـــد نحو 5 دنانيـــر والهامور نحو 6 

دنانير.
وتشـــهد الســـوق عروًضـــا شـــديدة المنافســـة فـــي ســـمك 
الصافي الذي يكثر اســـتهالكة خالل شـــهر رمضان المبارك 
على “الغقبات” أو تجمعات تناول الســـحور، حيث تتراوح 
األســـعار بيـــن نحو دينـــار لألحجـــام الصغيـــرة وحتى 2.5 

دينار لألحجام الكبيرة، إذ يشـــهد الصافي في هذه الفترة 
تكوين البيض أو ما يعرف بـ “الحبول”.

تحسن اإلقبال على محالت المالبس بسوق المنامة شح الهامور والكنعد يرفع األسعار بالسوق المركزي
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28 أبريل 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.4

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 BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.132

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.329

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.505

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(

BMB BD 0.00

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.42

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.14

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.342

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.058

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

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 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.552

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

نشـــرت هيئـــة تنظيـــم االتصاالت وثيقـــة االستشـــارة العامة حول 
مســـودة العرض المرجعي لشـــركة “بي نت”، وذلك ســـعًيا منها 

لتوفيـــر خدمـــات النطـــاق العريـــض بأســـعار معقولـــة 
للجميع، وحصول مملكة البحرين على بنية تحتية 

االليـــاف  اتصـــاالت  مـــن  عالمـــي  مســـتوى  ذات 
البصرية )شبكة الفايبر(، 

وتتضمن مســـودة العـــرض المرجعي المنتجات 
نـــت  بـــي  شـــركة  تقدمهـــا  التـــي  والخدمـــات 

التقييـــم  علـــى  وبنـــاًء  المرخصيـــن.  للمشـــغلين 
األولي الذي أجرته الهيئة، فإن الرسوم المقترحة 

تمثـــل انخفاضًا كبيرًا في أســـعار الجملة. وتشـــير 
تقديـــرات الهيئة إلى أن القطاع بأكمله سيســـتفيد 
مـــن هذه التخفيضـــات في أقرب وقـــت ممكن. كما 

تتوقع أن تقوم شركات التشغيل المرخصة 
بتخفيـــض األســـعار على المســـتهلكين 

لتعم الفائدة جميع سكان المملكة. 
الهيئـــة جميـــع  دعـــت  عليـــه،  وبنـــاًء 
األطراف المعنية بتقديـــم تعليقاتها 
ومداخالتهـــا علـــى جميـــع جوانـــب 
ومـــا  المرجعـــي  العـــرض  مســـودة 
المنتجـــات  مجموعـــة  كانـــت  إذا 
شـــركات  متطلبـــات  تطابـــق 

التشـــغيل المرخصـــة. وبعـــد انتهـــاء االستشـــارة، ســـتدرس الهيئة 
جميع المداخالت واآلراء قبل أن تتوصل إلى قرار بشـــأن العرض 

المرجعي لشركة بي نت.
وتعليًقـــا على االستشـــارة، قـــال فيليب مارنيـــك المدير 
العام لهيئة تنظيم االتصاالت: “نحن نسعى إلى ضمان 
حصول جميع المســـتهلكين فـــي مملكة البحرين على 
خدمـــات النطـــاق العريـــض ذات المســـتوى العالمـــي 
بأسعار جيدة. ونعتبر تقديم عرض بالجملة لشركات 
التشـــغيل المرخصة آليـــة تنظيمية مهمة للمنافســـة 
وتقتـــرح  المســـتهلكين.  وخيـــارات  الشـــركات  بيـــن 
الجديـــدة  المرجعـــي  العـــرض  استشـــارة مســـودة 
نشـــر النطـــاق العريـــض وســـرعات االتصال 
المتوفـــرة فـــي المملكـــة إضافـــة إلى 
مـــا  وهـــو  األســـعار،  خفـــض 
سيوفر المزيد من التنافس 
في ســـوق التجزئة بشكل 
علـــى  بالفائـــدة  يعـــود 
المســـتهلكين والشـــركات 
التي تســـتخدم خدمات 
ويعـــزز  االتصـــاالت، 
تنافســـية البحرين على 

الساحة العالمية”.

“االتصاالت” تنشر وثيقة استشارة مسودة العرض المرجعي لـ“بي نت”

توفير خدمات النطاق العريض بأسعار معقولة للجميع

للضيافـــة  فاتيـــل  لكليـــة  العـــام  المديـــر  عـــاد 
بالبحرين، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، من 
زيـــارة خاطفـــة لمدينة ليون في فرنســـا، حيث 
يوجـــد المقر الرئيســـي لكليـــة فاتيـــل العالمية. 
وهدفت الزيارة إلى تطوير فرص التعاون بين 
المؤسســـتين وخاصة في مجال افتتاح المزيد 
مـــن العالمـــات التجاريـــة العالميـــة تحت مظلة 
“فاتيـــل” العالميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن مثـــل 
مطاعم وكافيهات “فاتيل” باإلضافة إلى فاتيل 
جورميه. وســـتكون هـــذه الفروع بمثابة منصة 
لطـــالب فاتيـــل البحرين لتطبيـــق معارفهم في 
مجـــال الضيافة فـــي بيئة واقعيـــة، وتزويدهم 
بالخبرة العملية كجزء من مناهجهم الدراسية 
بهـــدف تطوير الكفاءات البحرينية الشـــابة في 
مجـــال الضيافـــة، باإلضافة إلى ذلك، ســـتكون 
تلـــك الفروع مفتوحة للجمهـــور لتجربة العديد 

من المأكوالت والمشروبات العالمية.
كمـــا قـــام الشـــيخ خالـــد آل خليفـــة بجولـــة في 
مرافـــق الحرم الجامعـــي لكلية فاتيل في ليون 

وزيـــارة فاتـــل جورميـــه فـــي دوهاميـــل وفرع 
فنـــدق ديو، كما قام بجولة فـــي مطعم وكافيه 
فاتيـــل فـــي ليـــون وتعـــرف علـــى المزيـــد مـــن 

المعلومات عن العمليات وإعداد الطعام.
وقال الشـــيخ خالـــد بن خليفـــة آل خليفة “يعد 
قطـــاع الضيافـــة والســـياحة صناعـــة متناميـــة 
باســـتمرار في المملكة، وجذب هـــذه العالمات 

التجاريـــة الشـــهيرة لمملكـــة البحريـــن خطـــوة 
مهمة في إطار تنفيذ خطة التعافي االقتصادي 
 ،2022-2026 الســـياحة  واســـتراتيجية 
باإلضافـــة للفائـــدة الكبيرة لطـــالب كلية فاتيل 
البحريـــن حيث سيكتســـبون خبـــرة عملية من 
التدريـــب في تلك الفـــروع العالمية مع االلتزام 

بالممارسات الدولية في هذا المجال”.

زيارة الشيخ خالد لكلية فاتيل العالمية بفرنسا

افتتاح المزيد من العالمات التجارية العالمية بالمملكة

مناقشة فرص التعاون بين “فاتيل” البحرين و“الفرنسية”

أعلنت ديار المحرق، عن افتتاح مالعب خاصة 
لرياضـــة البـــادل فـــي حديقـــة الديـــار مـــن ِقبل 
شركة “بادل البحرين”، وذلك ابتداًء من تاريخ 
24 أبريل 2022. وتتولى “بادل البحرين” إدارة 
هذه المالعب، وهي تعد أحد أبرز المستأجرين 
فـــي حديقـــة الديـــار وهـــي كذلـــك أول عالمـــة 
تجارية ُمســـجلة ومختصة بهذه الرياضة ذات 

الشعبية المتنامية في المملكة.
يبلـــغ عـــدد مالعـــب البادل فـــي حديقـــة الديار 
7 مالعـــب، وقـــد تـــم تجهيز 6 منها الســـتضافة 
أربعـــة العبيـــن بالملعـــب فـــي آن واحـــد، كمـــا 
يتوفر ملعب مخصص للمنافسات الفردية بين 
العبيـــن اثنيـــن. وتتمّيز مالعب بـــادل البحرين 
في هذه الحديقـــة بأرضية من الرمال الزرقاء، 
لتوفيـــر  ومســـتخدمة  معالجـــة  رمـــال  وهـــي 
ارتداد أفضـــل للكرة بجانب خاصيتها بتقليص 
التعـــّرض لإلصابـــات لـــدى الالعبيـــن، وتســـاهم 
هـــذه المزايا بجعل مالعب “بادل البحرين” في 
ديـــار المحـــرق األول واألفضل مـــن نوعها على 

مستوى دول الخليج.
وبإمكان الســـكان والـــزوار لمدينة ديار المحرق 
طلب حجـــز مالعب البـــادل عبـــر تطبيق “187 

Courts” باستخدام أجهزتهم الذكية. وتنقسم 
علـــى فترتين خالل األيـــام العادية، وذلك بدًءا 
مـــن 8 صباًحـــا إلـــى 11 صباًحـــا، وفـــي الفتـــرة 
المسائية من 3 مساًء إلى 12 بمنتصف الليل. 

وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة ديار المحرق، 
أحمد العمادي “يســـعدنا جًدا أن نشـــهد افتتاح 
مالعـــب البادل في حديقة الديار، وذلك لكونها 
واحـــدة مـــن الرياضـــات التـــي تحظـــى بشـــهرة 
متنامية وإقبال واسع من ِقبل محبي الرياضة 
فـــي البحريـــن. ويتركز ســـعينا في شـــركة ديار 
المحـــرق علـــى توفيـــر بيئـــة مســـتدامة وتتيح 

نمـــط حيـــاة صحـــي، بجانـــب  اتبـــاع  للســـكان 
األنشـــطة  مختلـــف  ممارســـة  علـــى  التشـــجيع 
الرياضيـــة فـــي المدينـــة”.  ومـــن جانبـــه، قـــال 
حذيفة الســـالمي “ُنشيد بتنّوع الحلول المتاحة 
لســـكان وزوار مدينـــة ديـــار المحـــرق، ونفخـــر 
بافتتـــاح مالعـــب لرياضـــة البادل فـــي حديقة 
الديار، وذلك بالتماشي مع االلتزام الكبير تجاه 
صحـــة ورفاهيـــة المجتمـــع المحلـــي ولمواكبـــة 
الرياضـــة.  مجـــال  فـــي  االتجاهـــات  أحـــدث 
أهدافنـــا  بتحقيـــق  التعـــاون  هـــذا  وسيســـاهم 

المشتركة بما يصب لصالح كال الجانبين”.

عروض خاصة لسكان المدينة

“ديار المحرق” تفتتح  مالعب البادل في حديقة الديار

فيليب مارنيك


