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المستفيدون من “العقوبات البديلة”: شكًرا ملك اإلنسانية
استفاد يوم أمس 69 نزياًل بمركز اإلصالح والتأهيل، 
مـــن تطبيق أحـــكام قانون العقوبـــات البديلة، وبذلك 
يبلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن تنفيـــذ أحـــكام القانون 
حتى اليوم 4188 مستفيًدا، وتأتي إجراءات التنفيذ 
تلـــك، في إطار مواصلة العمل على تحقيق األهداف 
النبيلـــة للقانـــون، ومن بينها الحفاظ على االســـتقرار 

األسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين.
وأعـــرب المســـتفيدون من برنامـــج العقوبات البديلة 
عن بالغ شـــكرهم وتقديرهم لصاحب الجاللة الملك، 
مؤكديـــن امتنانهـــم وتقديرهـــم وعرفانهـــم الهتمـــام 

)07(جاللة الملك بمستقبل النزالء المحكومين.

المنامة - بنا

أعلـــن المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
اإلســـالمية أن يوم غٍد االثنين هو 

أول أيام عيد الفطر المبارك.
وبهـــذه المناســـبة، ترفـــع   “البـــالد”  
 أســـمى   آيات   التهاني   والتبريكات  
 إلـــى   مقـــام   عاهـــل   البـــالد   صاحب  
 الجاللـــة   الملـــك   حمـــد   بن   عيســـى  
 آل   خليفـــة،   وولـــي   العهـــد   رئيـــس  

 مجلـــس   الـــوزراء   صاحب   الســـمو  
 الملكـــي   األميـــر   ســـلمان   بـــن   حمد  
 آل   خليفـــة،   وإلـــى   شـــعب   مملكـــة  
 البحريـــن   الوفـــي،   داعيـــة   هللا   أن  

 يعيدها  
على   شعب   مملكة   البحرين،   وعلى  
 األمتيـــن   العربيـــة   واإلســـالمية  

 بالخير   واليمن   والبركات . 

غًدا االثنين أول أيام العيد... 
و“^” تهنئ

تقدًمـــا  البحريـــن  مملكـــة  جهـــود  حققـــت 
ملحوًظا في تنفيذ خطط وبرامج التوظيف 
في إطار مرحلـــة التعافي االقتصادي، فلقد 
بلغ إجمالي عـــدد المواطنين الموظفين في 
القطـــاع الخـــاص 7740 متوظًفـــا فـــي الربع 
األول من العام 2022، أي ما يشـــكل 39 % 
من إجمالي العدد المســـتهدف، بزيادة بلغت 
مـــا نســـبته 32 % مقارنة بالفتـــرة ذاتها من 

العام 2021.
وبلغت نسبة مشـــاركة المرأة البحرينية من 
إجمالي القوى العاملـــة في العام 2021، 43 
% بعدمـــا كانـــت 32 % فـــي العـــام 2012، 
كذلـــك تـــم إطـــالق العديـــد مـــن المبـــادرات 
الوطنية التي ساهمت في دعم نمو وتدرج 
رائدة العمل، حيث ارتفعت نســـبة المالكات 
للســـجالت التجارية النشطة من 39 % في 
العـــام 2012 إلى 41 % في الربع الثالث من 

العام 2021.

توظيف 7740 مواطًنا في الربع األول من 2022 
43 % مشاركة المرأة من إجمالي القوى العاملة في 2021
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االنتهاء من مشروعات افتتاح 
وتأهيل 20 داًرا للعبادة
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  
عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات

محرر الشؤون المحلية

جواهري: العمال 
يسهمون في دفع 
عجلة اإلنتاج وبناء 

)20(األوطان
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المنامة - بنا

جـــرى اتصال هاتفي أمـــس بين عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه أميـــر دولة الكويت 

الشقيقة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.
وتم خالل االتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناســـبة قرب 
حلـــول عيد الفطر المبـــارك، داعَيين المولى ســـبحانه أن يعيد 
هـــذه المناســـبة علـــى الشـــعبين والبلديـــن الشـــقيقين بالخيـــر 

والرفعة والتقدم.

جاللة الملك يتبادل 
التهاني مع أمير الكويت

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفي بين عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وجـــرى خـــالل االتصال تبـــادل التهانـــي والتبريكات بمناســـبة 
قـــرب حلول عيد الفطر المبارك، داعييـــن هللا العلي القدير أن 
يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين 
العربيـــة  األمتيـــن  وعلـــى  والبـــركات  والخيـــر  اليمـــن  بوافـــر 

واإلسالمية بالعزة والرفعة والتقدم.

جاللة الملك يتبادل التهاني 
مع ولي عهد أبوظبي

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفـــي أمس بين ملـــك البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه رئيس جمهورية مصر 

العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي.
وتـــم في االتصـــال تبادل التهاني والتبريكات بمناســـبة حلول 
عيـــد الفطـــر المبـــارك، داعيـــن المولى عـــز وجـــل أن يعيد هذه 
المناسبة الكريمة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بمزيد من 
االزدهار والرفعة والتقدم وعلى األمتين العربية واإلســـالمية 

بالخير واليمن والبركات.

جاللة الملك يتبادل التهاني 
ا مع الرئيس المصري هاتفيًّ

جاللة الملك يتبادل التهاني مع خادم الحرمين الشريفين
بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد

جرى اتصال هاتفي أمس بين ملك البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيه عاهل المملكة العربية 
الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة   الســـعودية 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود.
التهانـــي  تبـــادل  تـــم  االتصـــال  وفـــي 
والتبريـــكات بمناســـبة حلول عيـــد الفطر 
القديـــر  العلـــي  هللا  داعييـــن  المبـــارك، 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة الكريمـــة علـــى 
البلدين والشعبين الشقيقين بوافر اليمن 
والخير والبـــركات وعلى األمتين العربية 

واإلسالمية بالعزة والرفعة والتقدم.

المنامة - بنا

جاللـة الملـك داعــم دائــم للقــوى العاملــة
تقدير سمو ولي العهد رئيس الوزراء عزز دورها في مسيرة التنمية... حميدان:

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
برقية شـــكر مـــن وزير العمـــل والتنمية 
االجتماعية جميل حميـــدان، رفع فيها 
إلـــى المقام الســـامي لصاحـــب الجاللة 
باألصالـــة عن نفســـه ونيابـــة عن جميع 
ونقابـــات  عماليـــة  )اتحـــادات  العمـــال 
وعمـــال( فـــي مملكـــة البحرين، أســـمى 
آيات الشـــكر وعظيم االمتنان بمناسبة 

يوم العمال العالمي األول من مايو.
العمـــل  وزيـــر  أثنـــى  المناســـبة  وبهـــذه 
اهتمـــام  علـــى  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
ألبنائـــه  الالمحـــدود  جاللتـــه  ودعـــم 
العمـــال، وحرصـــه الدائـــم علـــى رعاية 
يـــوم العمـــال فـــي المملكـــة واالحتفـــاء 
بقيـــم العمـــل واإلنتـــاج والحـــث علـــى 
منهـــم  والمتميزيـــن  المجديـــن  تكريـــم 
فـــي مختلـــف مســـتويات العمـــل فـــي 

القطاعات اإلنتاجية المختلفة. 
وأكـــد حميدان فـــي برقيته دعم جاللة 

الملـــك الدائـــم لحقـــوق العمـــال وتعزيز 
مكتســـباتهم، مشـــيدًا فـــي هـــذا الصدد 
التـــي  الســـامية  جاللتـــه  بتوجيهـــات 
الموقـــرة  الحكومـــة  بفضلهـــا  أطلقـــت 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خطـــة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
التعافـــي االقتصـــادي، والتـــي تصدرت 
واعـــدة  عمـــل  فـــرص  خلـــق  أولويـــات 
فـــي  األول  الخيـــار  المواطـــن  وجعـــل 
ســـوق العمل، بما يخدم تســـريع وتيرة 
توظيـــف المواطنيـــن وإدماجهـــم فـــي 
القطاع الخـــاص، معاهـــدًا جاللته على 
إنتـــاج نحـــو  المضـــي قدمـــًا كأطـــراف 
المزيـــد مـــن التعـــاون والتكاتـــف لدعم 
اســـتقرار ونمو ســـوق العمـــل والحفاظ 
علـــى قدرته علـــى توفير فـــرص العمل 

الالئق للمواطنين.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  واختتـــم 
االجتماعيـــة برقيتـــه باالبتهال إلى هللا 

عز وجـــل أن يحفظ جاللة الملك ذخرًا 
لهـــذا الوطـــن، وأن يديـــم علـــى جاللته 
نعمة الصحـــة والعافية لمواصلة قيادة 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة، وتحقيق 
المزيد من اإلنجازات الوطنية في ظل 

قيادته الحكيمة.
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وتلقـــى 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
برقيـــة  بـــن حمـــد آل خليفـــة،  ســـلمان 
شـــكر مـــن الوزيـــر حميـــدان، رفـــع فيها 
إلى ســـموه باألصالة عن نفســـه ونيابة 
عـــن جميـــع العمـــال )اتحـــادات عمالية 
ونقابـــات وعمال( فـــي مملكة البحرين، 
أســـمى آيات الشـــكر وعظيـــم االمتنان 
بمناســـبة يوم العمال العالمي األول من 

مايو.
وأشـــار في البرقية إلـــى رعاية صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء ودعم ســـموه وتقديره 
للقـــوى العاملة الوطنية بما يعزز دورها 

في المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
صاحب الجاللة الملك.

وأكـــد حميـــدان فـــي برقيتـــه أن يـــوم 
العمـــال العالمي يأتي في وقت يشـــهد 
فيـــه ســـوق العمـــل تطـــورًا مهمـــًا بعـــد 
جائحـــة فيروس كورونا وإطالق خطة 
رســـمت  التـــي  االقتصـــادي  التعافـــي 
مراحل النهـــوض عبر أولويات وبرامج 
شـــاملة  اقتصاديـــة  تنميـــة  تســـتهدف 
األبعـــاد مـــا ســـيكون له األثـــر اإليجابي 
على ســـوق العمل، منوهًا برؤية سموه 
الخيـــار  المواطـــن  بجعـــل  حفظـــه هللا 
األول فـــي التوظيـــف وخلـــق الفـــرص 
الواعـــدة أمامـــه. واختتـــم وزيـــر العمل 
والتنميـــة االجتماعية برقيته باالبتهال 
إلـــى هللا عز وجل بـــأن يحفظ صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء ويديم عليـــه موفور 
الصحة وطـــول العمر وأن يســـدد على 

طريق الخير خطاه.

المنامة - بنا

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك
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عمال البحرين ويوم العمال العالمي... كلمات للتاريخ
اليــوم يحتفــل عمال البحرين ويشــاركون عمال العالم 
العمــال  “يــوم  الســنوي  بعيدهــم  واالحتفــال  الفرحــة 
العالمــي”، وتشــارك الدولــة أيًضــا بجميــع مؤسســاتها 
البحريــن  عمــال  والخاصــة  الحكوميــة  وقطاعاتهــا 
باعتبــار هــذا اليــوم عطلة رســمية تمنح ســنويا لجميع 
العامليــن فــي هــذه المؤسســات والقطاعــات احتفــاء 
بهــذه المناســبة، وقــد أصــدر قبــل أيام صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولــي العهد 
رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه تعميما حدد فيه هذا 
اليوم األحد 1 مايو عطلة رســمية، ليتزامن هذا العام 
مع االحتفال بعيد الفطر السعيد ومرور 20 عاما على 

إصدار قانون النقابات العمالية للعام 2002.
ومــع أن اللجنة العامة لعمال البحرين )وهي التســمية 
أن  قبــل  العمالــي  التنظيــم  علــى  تطلــق  كانــت  التــي 
تتحــول إلــى نقابــة( كانت تحتفــل بهذا اليــوم كل عام 
منذ تأسيسها في العام 1982، إال أن أول تعميم بشأن 
عطلة يوم العمال العالمي صدر في البحرين من رئيس 
الوزراء وقتها المغفور له صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، ونشــر في 
30 أبريل 2003 في الجريدة الرسمية رقم 2580، وقد 
صــدر ذلــك التعميــم بأمر وتوجيه مــن صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة عاهــل البالد المفدى 
حفظــه هللا ورعاه، وذلك بعد أشــهر من إقرار وصدور 
أول قانــون للنقابــات العماليــة فــي البحريــن في شــهر 

سبتمبر 2002.
فبعــد أن تولــى جاللتــه مقاليــد الحكــم فــي البــالد فــي 
العــام 1999 بــادر بإرســاء برنامــج لإلصــالح والنهضة 
العمــل  “ميثــاق  مشــروع  فــي  تبلــور  الــذي  الوطنيــة 
أصــوات  مــن   %  98.4 بموافقــة  وحظــي  الوطنــي” 
البحرينييــن الذيــن شــاركوا فــي االســتفتاء عليــه فــي 

شهر فبراير 2001.
ومــن بيــن أبرز اســتحقاقات الميثــاق، وتحقيقا لواحد 
مــن أهــم أهدافــه، واســتجابة لرغبــة وتطلعــات عمال 
البحريــن فقــد تلقيت أمر جاللته بصفتــي وزيرا للعمل 
فــي  الشــروع  بســرعة  والشــؤون االجتماعيــة وقتهــا 
إعــداد مســودة قانــون للنقابات العماليــة يكون منبثقا 
قيمنــا  علــى  ومرتكــزا  الوطنــي،  الميثــاق  مبــادئ  مــن 
وتراثنــا، ومنســجًما في الوقت نفســه مــع روح العصر، 
المعتمــدة  الدوليــة  والمعاييــر  األنظمــة  مــع  ومتفقــا 
مــن منظمــة العمــل الدوليــة، وقــادرا علــى اســتيعاب 
أي مســتجدات أو تطــورات قــد تطــرأ مســتقبال، لكــي 

ُيعــرض علــى مجلس الــوزراء لمناقشــته وإقــراره قبل 
رفعه لجاللته للتصديق عليه وإصداره.

ولعــل الكثيريــن ال يعلمــون أن إصــدار القوانيــن عــادة 
تأخــذ فــي البحريــن، كما فــي ســائر الــدول المتطورة، 
مراحل أو مســارات ُمحكمة تنطلق من الجهة المعنية 
بالقانــون ثــم الجهــاز أو اإلدارة المختصــة بالشــؤون 
القانونيــة في الحكومة التي تفحص كل قانون يحال 
القانونيــة لضمــان عــدم تعارضــه  الناحيــة  إليهــا مــن 
أو  األخــرى  القوانيــن  مــع  أو  الدســتور  نصــوص  مــع 
االتفاقيــات الدوليــة التي انضمت إليهــا الدولة، وقبل 
ســنوات كانــت حكومة البحرين تضــم وزارة مختصة 
بهذا الشــأن تحت مســمى “وزارة الشــؤون القانونية”، 
وكان مــن أبــرز مــن تقلد حقيبــة هذه الــوزارة الدكتور 
مســودة  ترفــع  ذلــك  بعــد  البحارنــة.  محمــد  حســين 
القانــون إلــى مجلــس الوزراء الــذي يراجعهــا مراجعة 
أو قــراءة أوليــة، وفي حالــة الموافقة عليها من حيث 
المبــدأ تحــال إلــى اللجنــة الوزارية للشــؤون القانونية 
المكونــة مــن عــدد مــن الــوزراء والخبــراء القانونيين، 
والتــي كان يرأســها لســنوات عديــدة المغفور له ســمو 
الشــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة )رحمه هللا( بصفته 
وزيرا للعدل والشــؤون اإلســالمية وقتها، والتي كنت 
عضوا فيها ألكثر من دورة. وبعد اكتمال هذه المرحلة 
تعــود مســودة القانون إلــى مجلس الوزراء لمناقشــته 
وإقراره في صيغته النهائية ثم رفعه إلى جاللة الملك 
إلصــداره. وبعــد أن شــكل المجلــس الوطنــي بغرفتيــه 
)النــواب والشــورى( صــار لزاًمــا علــى مجلــس الــوزراء 
إحالــة مســودة القانــون إلى مجلس النواب لمناقشــته 
وإقــراره قبــل أن يرفــع إلــى جاللــة الملــك إلصــداره، 
وفــي كل مرحلــة مــن تلــك المراحل يخضــع أي قانون 
مــن القوانين التي تصدرها الدولة للتقييم والمراجعة 
الدقيقة والتعديل حتى يصل إلى صيغته النهائية، إال 

في الحاالت الطارئة أو االستثنائية النادرة.
الدكتــور  كلفــت  فقــد  الملــك  جاللــة  ألمــر  وتنفيــذا 
بــوزارة  وقتهــا  القانونــي  المستشــار  محمــود ســالمة 
العمــل والشــؤون االجتماعية إلعداد مســودة القانون 
المطلــوب. والدكتــور محمــود ســالمة خبيــر قانونــي 
متمــرس فــي شــؤون العمــل منتــدب ومعــار مــن قبــل 
الجهــات القانونيــة المعنيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة 
للعمــل في الوزارة كمستشــار؛ كلفته بســرعة الشــروع 
فــي إعــداد مســودة القانــون، التــي أنجزهــا فــي وقت 
قياســي وتــم عرضهــا على لجنــة ضمت فــي عضويتها 

المرحــوم الشــيخ عبدالرحمــن بــن عبــدهللا آل خليفــة 
بعــد  جــواره  إلــى  هللا  اختــاره  الــذي  الــوزارة  وكيــل 
فتــرة من تقاعــده، والمرحوم صادق الشــهابي الوكيل 
المساعد لشؤون العمل الذي أصبح بعد تقاعده عضوا 
بمجلــس الشــورى ثــم وزيــرا للصحــة في العــام 2012، 
والســيد صبــاح الدوســري مديــر مكتبــي الــذي أصبــح 
فيما بعد وكيال للوزارة وبعد بلوغه سن التقاعد أصبح 
عضوا في مجلس الشورى وهو ما يزال محتفظا بهذا 

الموقع حتى اآلن.
وقــد أخضعــت اللجنــة مســودة القانون للنقــاش الذي 
شارك فيه أيًضا ممثلو العمال ورجال األعمال، وتمت 
فــي الوقــت نفســه االســتعانة بــآراء المختصيــن مــن 
الخبــراء بمكتــب منظمــة العمــل الدوليــة بجنيف، وقد 
أكــد القانــون فــي صدارتــه أن مــن بيــن أبــرز أهــداف 
المشــروعة  الحقــوق  حمايــة  البحريــن  فــي  النقابــات 
ألعضائهــا والدفــاع عــن مصالحهــم وتحســين ظروف 
وشــروط العمــل، وتعمــل النقابــات بوجــه خــاص علــى 
الثقافــي  العمــال ورفــع مســتواهم  بيــن  الوعــي  نشــر 
والمهني والفني واالقتصادي واالجتماعي، إلى جانب 
المشــاركة فــي المحافــل العماليــة العربيــة والدوليــة 
وعــرض وجهــة نظر عمال مملكة البحريــن من خاللها. 
وأعطــى القانــون العمــال فــي أي منشــأة أو قطــاع أو 
نشــاط معيــن الحــق فــي تأســيس نقابــة خاصــة بهــم 

بغض النظر عن عددهم.
بعد ذلك أخذت مسودة القانون المسار المعتاد المشار 
إليــه أعــاله، وفــي كل مرحلــة مــن المراحــل كانــت كل 
مــادة مــن مواده تخضع لمزيد من المناقشــة والتقييم 
حظيــت  التــي  المــادة  أن  إال  عليهــا،  الموافقــة  قبــل 
بأكثــر النقاشــات حــدة وجدال فــي كل المراحــل كانت 
المــادة رقــم 21 التــي أعطــت العمــال حــق اإلضــراب 
عــن العمــل كوســيلة مشــروعة للدفــاع عــن حقوقهــم 
ومصالحهــم، علــى الرغم مــن أن المــادة ذاتها وضعت 
بــكل وضــوح وإســهاب شــروطا وضوابــط  وحــددت 
عمليــة منصفــة يجــب اتباعها قبل الشــروع فــي تنفيذ 
اإلضــراب، فقــد وجد البعض في هذه المادة تشــجيعا 
ودعــوة صريحة للعمال للجوء إلى اإلضراب كوســيلة 
من وســائل الضغط واالبتزاز إلجبار أصحاب األعمال 
علــى الرضوخ والخضوع لمطالبهم، وفي النهاية تمت 
الموافقــة مــن الجميــع علــى هذه المــادة تأسيًســا على 
ثقة قيادتنا الرشــيدة في عمال البحرين وفي مدى ما 
يتمتعون به من حس وطني وإحســاس بالمســؤولية، 

وقــد أثبتــت األيــام أن هــذه الثقة كانت ومــا زالت في 
محلهــا، إذ لــم تتعــرض البــالد إلــى أي إضــراب عمالــي 
مــع  عاًمــا،   20 قبــل  القانــون  صــدور  منــذ  محســوس 
اإلشــارة إلــى أن الدعــوة لإلضــراب عــن العمــل التــي 
انطلقــت فــي أجــواء مــا ســمي بالربيع العربــي وضمن 
أحــداث 2011 المؤســفة كانــت ذات طابــع سياســي، 

وكانت االستجابة لها متواضعة وقصيرة األجل.
المصالــح  يضعــون  البحريــن  عمــال  وظــل  كان  لقــد 
الوطنيــة العليــا قبــل وفــوق أي اعتبــار، مــع االلتــزام 
ودون التفريــط فــي حقوقهــم وأهدافهــم وتطلعاتهــم 
التــي كان علــى رأســها تأســيس نقابــات خاصــة بهــم 
على أســس المعايير الدولية، وقد انتهجوا في ســبيل 
تحقيق ذلك النهج الوطني الواقعي المسؤول فرحبوا 
باالنخراط في مشروع اللجان العمالية الذي أطلق في 
العام 1982 كخطوة على الطريق ملتزمين في الوقت 
ذاته بأســلوب الحوار والتطوير والتدرج ومتمســكين 
بالمطالبــة بتأســيس النقابــات دون الرضوخ للضغوط 
هــذا  وضمــن  الخــارج،  مــن  لهــم  توجــه  كانــت  التــي 
الســياق فقــد عاصــرت وتفاعلــت مع رؤســاء وأعضاء 
اللجــان العماليــة لثــالث دورات متتابعــة، وهــم األخ 
ســعيد الســماك واألخ فيصــل فــوالذ واألخ عبدالغفــار 
عبدالحســين ووجدتهــم بالفعــل علــى أعلــى درجــات 
المصداقيــة والجــد واالســتقامة واإلخــالص والــوالء 

للوطن وقيادته الرشيدة.
لقــد ابتهــج عمــال البحريــن بصــدور قانــون النقابــات 
العماليــة في العام 2002، وانهالت عليهم وعلى جاللة 
الملــك المفــدى وأركان الحكومة الرشــيدة االتصاالت 
والرســائل والبرقيــات المهنئــة بهــذا اإلنجــاز العمالــي 
البحريــن  عمــال  لكفــاح  تتويجــا  جــاء  الــذي  الناصــع 
واســتجابة لرغباتهم وتطلعاتهــم، ومن بين المتصلين 
لمنظمــة  العــام  المديــر  ســومافيا  خــوان  الســيد  كان 
العمــل الدوليــة التابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة الذي 
هنــأ وأشــاد بالقانــون، مؤكدا أنه متوافق مــع المعايير 
الدوليــة ومتميــز عــن غيــره مــن القوانيــن المثيلــة في 
الدول العربية كلها وغيرها من الدول في أوجه عدة، 
أبرزهــا إعطائــه العمــال األجانــب حــق العضوية وحق 

الدخول في مجلس إدارة النقابة.
من هذا القانون انبثق بعد بضعة أشهر قرار إعالن يوم 
1 مايــو عطلة رســمية، تقديــرا ووفاء لعمــال البحرين 

ولعطائهم وإنجازاتهم، وكل عام وأنتم بخير.
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المنامة- وزارة الصحة

أعلنـــت مراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية 
عـــن ســـاعات العمـــل خـــال إجـــازة يـــوم 
العمـــال وإجـــازة عيـــد الفطر الســـعيد، إذ 
سيعمل على مدار 24 ساعة كل من مركز 
المحـــرق الصحـــي، ومركز بنـــك البحرين 
ومركـــز  )الحـــد(،  الصحـــي  والكويـــت 

يوســـف  ومركـــز  الصحـــي،  جدحفـــص 
ومركـــز  الصحـــي،  إنجنيـــر  عبدالرحمـــن 
الشـــيخ جابـــر األحمـــد الصبـــاح الصحي، 
حمـــد  ومركـــز  الصحـــي،  ســـترة  ومركـــز 
كانو الصحي، ومركز محمد جاســـم كانو 

الصحي، ومركز مدينة خليفة الصحي.

إليكم مواعيد العمل بالمراكز الصحية خالل اإلجازة

المنامة - وزارة الداخلية

تمكنـــت إدارة مكافحـــة الجرائـــم 
العامـــة  بـــاإلدارة  االقتصاديـــة 
واألمـــن  الفســـاد  لمكافحـــة 
واإللكترونـــي  االقتصـــادي 
شـــرطة  مديريـــة  مـــع  بالتعـــاون 
المحافظة الشـــمالية مـــن القبض 
على شـــخص أجنبـــي إثـــر قيامه 
بقرصنـــة أحـــد أجهـــزة الصـــراف 
اآللي التابعة ألحد البنوك العاملة 
اإلدارة  وأوضحـــت  بالمملكـــة.  
بأنهـــا تلقت باغـــًا من أحد البنوك 
يفيد بقيام شخص بوضع أجهزة 
إلكترونيـــة داخل جهـــاز الصراف 
بغـــرض  للبنـــك؛  التابـــع  اآللـــي 
البنـــك  أمـــوال  علـــى  االســـتياء 
والعماء، وعلى الفور تم تشكيل 
فريق أمني متخصص انتقل إلى 
موقـــع الباغ، ما أســـفر عن ضبط 
المذكـــور متلبســـًا أثنـــاء ارتكابـــه 
األجهـــزة  وبحوزتـــه  الجريمـــة 
واألدوات التـــي وضعها في جهاز 

الصراف اآللي.
وأشـــارت اإلدارة العامة لمكافحة 
االقتصـــادي  واألمـــن  الفســـاد 
واإللكتروني إلى أنه تم استكمال 
حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
الواقعـــة تمهيـــدًا إلحالـــة القضية 

للنيابة العامة.

القبض على شخص متلبس بقرصنة جهاز صراف آلي

شراكـة إستراتيجيـة مـع األمـم المتحـدة
األهداف األممية آتت ثمارها عبر المشاريع المنجزة... الحمر:

أكد وزير اإلســـكان باسم الحمر أن أهداف 
التنمية المستدامة تحظى بدعم كبير من 
لـــدن عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
لتكـــون ركنـــًا أساســـيًا مـــن منهجيـــة عمل 

الحكومة الموقرة.
وأشـــار الحمـــر إلى حرص حكومـــة مملكة 
البحرين على الشـــراكة اإلســـتراتيجية مع 
األمـــم المتحـــدة لتنفيذ الخطـــة الحضرية 
الجديـــدة واألهـــداف اإلنمائيـــة ومواصلة 
مســـيرتها التـــي بدأتهـــا منـــذ ســـنوات في 
الخطـــة  بتنفيـــذ  األممـــي  التزامهـــا  إطـــار 
وأهـــداف   )NUA( الجديـــدة  الحضريـــة 

التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن االســـتجابة الســـريعة من قبل 
القيـــادة لتلبيـــة األهداف األمميـــة قد آتت 
ثمارهـــا اليـــوم، ســـواًء مـــن خـــال الحراك 
الحكومـــي المتصاعد، لتطويـــر المنظومة 
األمميـــة ومواءمتهـــا مـــع أهـــداف األمـــم 
المتحدة، أو عبـــر تجويِد مخرجاِت العمِل 
التـــي  المشـــاريع  خـــال  مـــن  الحكومـــي 
حققتهـــا المملكـــة لمواطنيهـــا، ومـــن خال 
حجم البرامج والمبادرات واالســـتثمارات 
الحكوميـــة في قطاع الســـكن االجتماعي 

والتي بلغت 3.3 مليار دينار.
كمـــا أشـــار إلـــى اهتمـــام المملكـــة بتنفيـــذ 

المناخـــي،  بالتغييـــر  الخاصـــة  المبـــادرات 
مشـــيرًا فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن الكلمـــة 
التي تفضل بها ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي مؤتمـــر 
األمـــم المتحـــدة للتغييـــر المناخـــي العـــام 
2021 تمثـــل خارطة طريق لمنهجية عمل 
الحكومـــة والجهات ذات الصلـــة بالمملكة 
المناخـــي  التغيـــر  تحديـــات  مـــن  للحـــد 

ومشاركة الجهود الدولية في ذلك.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه رئيـــس الجمعيـــة 
المتحـــدة عبـــدهللا شـــاهد  العامـــة لألمـــم 
وذلـــك بمقر األمم المتحـــدة في نيويورك، 

حيـــث يتـــرأس وزير اإلســـكان وفد مملكة 
البحريـــن المشـــارك في اجتمـــاع الجمعية 
العمومية لألمم المتحدة رفيع المســـتوى؛ 
الخطـــة  تنفيـــذ  مســـتجدات  لمناقشـــة 
التنميـــة  وأهـــداف  الجديـــدة  الحضريـــة 

المستدامة 2030.
الجمعيـــة  رئيـــس  رحـــب  اللقـــاء  وخـــال 
مملكـــة  بوفـــد  المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة 
األخيـــرة  زيارتـــه  إلـــى  البحريـــن، مشـــيرًا 
التـــي قـــام بهـــا إلـــى المملكـــة فـــي وقـــت 
ســـابق من هـــذا العـــام، حيث لقـــي حفاوة 
الترحيـــب واالســـتقبال مـــن لـــدن حضـــرة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى وولي العهـــد رئيس 

مجلـــس الـــوزراء. كمـــا اســـتعرض خالهـــا 
مع المســـؤولين البحرينيين قضايا عديدة 
مـــن بينهـــا التعـــاون بيـــن األمـــم المتحـــدة 
والبحريـــن. وهنأ الرئيـــس مملكة البحرين 
الثانـــي  الطوعـــي  التقريـــر  تقديـــم  علـــى 
بشـــأن تنفيـــذ الخطة الحضريـــة الجديدة، 
لتحتل المرتبـــة 32 من ضمن ترتيب دول 
العالـــم، إلى جانب تقديـــم مملكة البحرين 
تقريرها المتعلق بحقوق اإلنســـان، مشيرًا 
إلى أن المملكة تخطو خطوات متســـارعة 
حقـــوق  مفاهيـــم  تعميـــق  فـــي  وناجحـــة 
اإلنسان وتطبيقها بشكل فعال بالمجتمع.

وأضـــاف رئيـــس الجمعيـــة العامـــة لألمـــم 
المتحـــدة أن هنـــاك اهتمامـــا بالغـــا بالدول 
الجزريـــة الصغيـــرة الناميـــة والتـــي تعتبر 
مملكـــة البحريـــن واحـــدة منهـــا، من خال 
التركيـــز على معالجـــة االحتباس الحراري 
والتعامـــل حالًيـــا مع آثار الحـــروب بما في 
ذلك ارتفاع منسوب مياه البحر وذلك من 
قبل اللجان المختصة كلجنة الدفاع العليا 

ولجنة البيئة.
وفي ختـــام اللقاء أشـــاد الرئيس بالجهود 
الملموسة التي يبذلها السفير جمال فارس 
الرويعي المنـــدوب الدائم لمملكة البحرين 
لـــدى األمـــم المتحـــدة مـــن خـــال التعاون 
المســـاعي  وبـــذل  المســـتمر  والتواصـــل 
التطويريـــة  المســـيرة  لتطويـــر  الهادفـــة 

المشتركة.

المنامة - وزارة اإلسكان

لدى لقائه رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة

عيدكم مبارك وعساكم من عواده
Û  يهل علينا عيد الفطر المبارك هذه الســنة وبادنا تنعم باألمن واألمان

واالســتقرار، والوطن الجميل يحتوي من تداعيات ماضية ما وضعها 
فــي مقدمــة صفوف الدول التي تمتص ســلبيات خارجــة عن النطاق، 
كورونا وأخواتها، الحرب الروســية األوكرانيــة وامتداداتها، االقتصاد 

العالمي وترهاته.
Û  التتويــج منصــات  علــى  البحريــن  ومملكــة  بخيــر،  البحريــن  مملكــة 

اإلقليمــي خدمًيــا واقتصادًيــا، اجتماعًيــا وثقافًيا، فــي االقتصاد بدأت 
المنظومــة في التعافي بعد ســنوات عجاف، بــدأت عائدات النفط في 
الزيــادة، والمشــاريع المؤجلــة تعود إلى ســابق عهدها بــل وإلى رونقها 

المستحب.
Û  و.. بــدأت الحكومــة فــي إيجــاد حلــول عبقريــة لمشــكات اإلســكان

بإدخال القطاع الخاص أكثر فأكثر لتنفيذ المشاريع اإلسكانية لألفراد، 
ثــم بــدأت المنظومــة المصرفية في التعبير عن نفســها بقوة من خال 
استحواذات واندماجات نتمنى لها النجاح والتوفيق، وال نتمنى منها 
“تفنيــش” الكثيــر من العمالــة المعتمدة في حياتها علــى وظائفها بهذه 

البنوك.
Û  االقتصــاد بخيــر .. والمجتمــع بخيــر طالمــا أن تكافؤ الفــرص هو حجر

زاويــة يمكــن االرتــكان إليــه عندمــا نوضــح بــأن الوظيفــة المناســبة ال 
يجب أن تذهب إال لمستحقيها، وأن الموقع المسئول البد وأن يعتليه 
مســئول لديــه مــن الخبــرات والمؤهــات ما يجعلــه قادًرا علــى الوفاء 

بحاجات وظيفته واحتياجات مجتمعه.
Û  نحــن بخيــر .. طالمــا أن المديونيــات تحــت الســيطرة، والتضخــم في

حجمه الطبيعي، والفرص الضائعة أقل وطأة من الفرص المتاحة.
Û  االقتصــاد بخيــر .. طالما يدار بأيٍد أمينــة، وأرواح مفعمة باإليمان بأن

وطننا الجميل يســتحق لكي يكون أجمل، وأن بادنا اليانعة البد وأن 
تكــون أكثــر ينوًعا وازدهاًرا، وأن اســتحقاقاتنا الوطنية ســوف تشــهد 

هذه السنة تجلًيا يحاكي أصول الحداثة والتغيير.
Û  إن بادنــا شــهدت وهي تحتفــي بأيامنا المباركة مــع حلول عيد الفطر

الســعيد الكثير من اإلرهاصات التي ســوف تؤدي إلى مامح اقتصاد 
جديــد يعتمــد االنفتــاح وســيلة لتحقيــق الرخــاء للجميــع، والتعايــش 
مبــدأ ال يحيــد عنه المجتمع نــزواًل إلى رغبة القائــد والدولة والمجتمع 

المسالم المتحاب.
Û  إن وحــدة المجتمــع مــن وحــدة أراضيه، وصون حــدوده ووجوده لهو

جــزء مــن اإليمــان بــأن هللا مــع الحــق، وأن ســبحانه مــع المجتهد، ألن 
لــكل مجتهــد نصيب، ولكل امرئ ما نــوى، ونوايانا والحمدلله صادقة، 
وعطايانا من فضله واضحه، وجهودنا في سبيل أن يعم السام أمتنا 

فاعلة وقاطعة.
Û  عيد الفطر الســعيد يحل علينا هذه الســنة ومازال الوطن الكبير غصة

من حقوق عربية ضائعة، وباد شــقيقة تعاني األمرين من التدخات 
الخارجية، وأوطان وشــعوب مهيضــة الجناح مازالت تهاجر بحًثا عن 
حياة أفضل وباد أكثر أماًنا، وفرًصا أكثر إيماًنا بحقوقهم في الحياة.

Û  عيد الفطر السعيد يحل علينا ونحن على المحك، ال نملك إال أن ندعو
هللا العلــي القديــر أن يحفظ قادتنا ويرعانا، ويســدد خطاهم وخطانا، 
ويوفقهم إلى ما فيه الســداد لســامة الباد والعباد، وكل عام وشــعبنا 
الوفــي ووطننــا الحبيب بألف خير واســتقرار وازدهــار، وكل عيد فطر 

سعيد وأنتم طيبون.

د. عبد اهلل الحواج

غًدا االثنين أول أيام عيد الفطـر السعيـد
أعلـــن المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية 
أن يـــوم غـــٍد االثنيـــن هـــو أول أيام عيـــد الفطر 

المبارك.
وصـــدر عن المجلس بيان بهذه المناســـبة؛ فيما 

يلي نصه:
الحمـــد للـــه الـــذي وفقنـــا لصيـــام شـــهر رمضان 
وقيامه، والصاة والســـام على أشرف أنبيائه 
وأكـــرم رســـله، ســـيدنا محمـــد خيـــر الصائمين، 

وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعـــد، فقـــد اجتمعـــت هيئـــة الرؤية الشـــرعية 
المكونـــة من أصحـــاب الفضيلة الشـــيخ عدنان 
بـــن عبدهللا القطان، والشـــيخ الدكتور فريد بن 
يعقوب المفتاح، والشـــيخ الدكتور إبراهيم بن 
راشـــد المريخي، في قاعـــة االجتماعات بمبنى 

المجلـــس األعلى للشـــؤون اإلســـامية، مســـاء 
يوم الســـبت ليلـــة األحـــد 29 رمضـــان 1443هـ 
األنبـــاء  لتلقـــي  2022م،  أبريـــل   30 الموافـــــق 

والشهادات برؤية هال شهر شوال.
وحيث إنه لم يتقدم أحد بشـــهادة حتى صدور 
هذا البيان، فإن يوم غٍد األحد هو المكمل لعدة 
شـــهر رمضان ثاثين يوًما، وإن بعد غٍد االثنين 
هو أول أيـــام عيد الفطر المبـــارك لعام 1443هـ 
الموافـــق 2 مايـــو 2022م، وبنـــاًء عليـــه، فقـــد 
قـــررت الهيئـــة اعتماد ما ذكر شـــرًعا، جعله هللا 
عيًدا مبارًكا عائًدا على جميع المسلمين باليمن 

والخير والبركات.
هيئة الحكم بالرؤية: )الشيخ عدنان بن عبدهللا 
القطان، والشـــيخ د.فريد بن يعقـــوب المفتاح، 

والشيخ د. إبراهيم بن راشد المريخي(.
هذا ويغتنم المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
هذه المناســـبة الســـعيدة ليرفع إلى مقام عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وإلى العائلـــة المالكة الكريمة، وإلى 
شـــعب البحرين الوفي، وإلى العالم اإلسامي، 
أجمـــل التهاني وأزكـــى التبريـــكات بعيد الفطر 
المبـــارك، ضارعيـــن إلـــى هللا العلـــي القديـــر أن 
يجعـــل هـــذا العيـــد فاتحـــة خير وســـام ويمن 
وأمن وأمان، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة 
علـــى الجميع بالعزة والكرامة، وصلى هللا على 

سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

المنامة - بنا

االنتهاء من مشروعات افتتاح وتأهيل 20 داًرا للعبادة
في إطار الرعاية الملكية وتنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

فـــي إطـــار الرعايـــة الملكيـــة الســـامية من 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، لدور العبادة وإعمار 
بيـــوت هللا، وتنفيًذا ألمر ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بإطاق 
خطـــة تطويـــر لـــدور العبـــادة فـــي جميـــع 
الفتتـــاح  البحريـــن،  مملكـــة  محافظـــات 
وترميـــم وتأهيـــل 20 مســـجًدا لألوقـــاف 
الســـنية والجعفريـــة، واتخـــاذ اإلجراءات 

الكفيلـــة لســـرعة البدء في تصميـــم وبناء 
12 مســـجًدا بمدينة ســـلمان، أعلنت وزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 

امس عن افتتـــاح دارين للعبادة باإلضافة 
إلى االنتهـــاء من أعمال الصيانة الشـــاملة 
لخمسة من دور العبادة، لتضاف إلى قائمة 
دور العبادة التي تم اإلعان عن افتتاحها 

وترميمها وتأهيلها في وقت سابق.
العـــدل  وزيـــر  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ 
خالد بن علي آل خليفة أن تشـــييد وإعمار 
وتهيئة دور العبادة كان على الدوام محل 
رعايـــة واهتمـــام صاحـــب الجالـــة ملـــك 
الباد، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، بمـــا يكفل 
إقامة العبادات بيســـر وسكينة، معرًبا عن 
بالـــغ الشـــكر والتقديـــر لجميع المحســـنين 
وأهل الخير المســـاهمين في بناء وصيانة 
عـــدد مـــن المســـاجد، ســـعًيا لنيـــل شـــرف 

خدمة بيوت هللا وفضيلة عمارتها.
وتـــم أمـــس افتتـــاح دور العبـــادة التاليـــة 
أســـماؤها: مدينـــة خليفـــة بمدينـــة خليفة 
وعلـــي شـــهاب بمنطقة الصالحيـــة، كما تم 
االنتهـــاء مـــن مشـــروع الصيانـــة الشـــاملة 
لـــدور العبـــادة: المؤمـــن فـــي المنامـــة، أبو 
إبهـــام فـــي منطقـــة عذاري، لطـــف هللا في 
منطقـــة جـــد الحاج، المعتصـــم في منطقة 

صدد، عين سهان في منطقة العكر. 
وكانت وزارة العدل والشـــؤون اإلسامية 
واألوقـــاف قـــد أتمـــت فـــي وقـــت ســـابق 
العبـــادة:  دور  وتأهيـــل  وترميـــم  افتتـــاح 

أحمد الخاجة، وبريد المنصوري، ومجبل، 
بـــن  وعبدالرحمـــن  حســـن،  بـــن  وأحمـــد 
عبدالوهـــاب، والرســـول األعظـــم، والثمن، 
والســـيدة خديجة، والدراز الكبير، والعيد، 
والشيخ يعقوب، وسالم أبو عراق، واإلمام 
الهـــادي، وذلك تنفيذا ألمر صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
بافتتاح وترميم وتأهيل 20 دارا للعبادة.

مـــن جانبـــه، أكد رئيـــس مجلـــس األوقاف 
الســـنية الشـــيخ راشـــد بن محمد الهاجري 
صاحـــب  يوليـــه  الـــذي  الكبيـــر  االهتمـــام 
دور  وتشـــييد  إلعمـــار  الملـــك  الجالـــة 
العبـــادة، وحرص ودعم الحكومة برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، لبنـــاء وإعادة تأهيل دور 
العبادة، مثمًنا دور المحســـنين من األهالي 
فـــي تعزيز الشـــراكة المجتمعيـــة وتحقيق 

التكافل المجتمعي.
إلـــى ذلك ثمـــن رئيس األوقـــاف الجعفرية 
يوســـف الصالح الرعاية الملكية الســـامية 
التـــي تحظـــى بهـــا دور العبادة فـــي جميع 
مناطـــق ومحافظات المملكـــة من صاحب 
الجالـــة عاهـــل البـــاد، والدعـــم الحثيـــث 
الذي تضطلع به الحكومة برئاسة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، بما يلبي احتياجـــات المواطنين 
والمقيمين من الخدمات الدينية ويمكنهم 

من إقامة شعائرهم الدينية.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
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العالـــم  دول  البحريـــن  مملكـــة  تشـــارك 
فـــي  العالمـــي،  العمـــال  بيـــوم  االحتفـــال 
تقديـــرا  عـــام،  كل  مـــن  مايـــو  مـــن  األول 
الوطنيـــة  والســـواعد  الكـــوادر  لعطـــاءات 
ومـــا  القطاعـــات،  مختلـــف  فـــي  العاملـــة 
تحققـــه مـــن إنجازات ومكتســـبات تســـهم 
فـــي تعزيـــز عجلـــة النمـــاء والتطـــور التي 
تشـــهدها المملكـــة بفضل الرؤى الســـديدة 
والتوجيهات السامية لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة، 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
ويؤكـــد االحتفال بهذه المناســـبة الدولية، 
مـــا توليـــه مملكـــة البحريـــن مـــن اهتمـــام 
ودعـــم لكوادرهـــا الوطنيـــة، ضمـــن رؤيـــة 
شـــاملة تقـــوم علـــى أهمية االســـتثمار في 
تنميـــة رأس المال البشـــري باعتبـــاره أحد 
التنميـــة  لتحقيـــق  األساســـية  المقومـــات 
المستدامة على مختلف األصعدة، وهو ما 
يتم ترجمته فـــي صورة خطط ومبادرات 
تطلقهـــا حكومـــة البحريـــن، بهـــدف جعـــل 
المواطـــن البحرينـــي الخيـــار األمثـــل فـــي 

سوق العمل.
ويتزامـــن االحتفـــال بيوم العمـــال العالمي 
هـــذا العـــام، مـــع بـــدء مرحلة جديـــدة من 
التـــي  التحديـــات  أعقـــاب  فـــي  التعافـــي 
رفـــع  شـــملت  كورونـــا،  جائحـــة  فرضتهـــا 
جميـــع القيـــود المرتبطـــة بالجائحـــة فـــي 
معظـــم دول العالـــم، ومـــن بينهـــا مملكـــة 
البحريـــن، التـــي أطلقـــت خطـــة التعافـــي 
االقتصـــادي بهدف مواصلـــة الحفاظ على 
مســـار النمو االقتصادي، حيث تســـتهدف 
الخطة تحقيق 5 أولويات تتضمنها برامج 
أولهـــا هي خلق فـــرص عمل واعدة وجعل 

المواطـــن الخيـــار األول في ســـوق العمل، 
وتهـــدف إلـــى توظيـــف 20 ألـــف بحرينـــي 
ســـنويا فـــي االقتصـــاد وتدريـــب 10 آالف 

بحريني سنوًيا حتى العام 2024.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، فقـــد حققـــت جهـــود 
المملكـــة تقدما ملحوظـــا في تنفيذ خطط 
مرحلـــة  إطـــار  فـــي  التوظيـــف  وبرامـــج 
التعافـــي االقتصـــادي، فلقـــد بلـــغ إجمالـــي 
عـــدد المواطنيـــن الموظفيـــن فـــي القطاع 
الخـــاص 7740 متوظفـــا فـــي الربـــع األول 
مـــن العـــام 2022، أي ما يشـــكل 39 % من 
إجمالـــي العدد المســـتهدف، بزيـــادة بلغت 
ما نســـبته 32 % مقارنة بـــذات الفترة من 
العام 2021، حيث تؤكد هذه األعداد التي 
تم توظيفها خالل هذه الفترة أن المبادرة 
تســـير وفق ما هو مرســـوم لها ضمن خطة 

التعافي االقتصادي.

وتعمـــل وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
بالشـــراكة مـــع صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” 
وهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل علـــى إنجاز 
العمـــال  المشـــروعات لدعـــم  العديـــد مـــن 
وضمـــان  حقوقهـــم  علـــى  والحفـــاظ 
اســـتقرارهم الوظيفـــي، ومنها برامج دعم 
األجـــور ورفـــع األجـــور وزيـــادة مســـتوى 
الحوافـــز ألصحـــاب العمـــل بدعـــم أجـــور 

البحرينيين.
وتضم المشـــروعات أيًضا توفير التدريب 
لرفـــع  واالحترافـــي  األساســـي  والتأهيـــل 
برامـــج  توفيـــر  عبـــر  البحرينـــي  كفـــاءة 
تدريبية متخصصة ومناسبة الحتياجات 
أصحـــاب العمـــل وإعفـــاء الباحثيـــن عـــن 
العمـــل مـــن أيـــة رســـوم إدارية، والتوســـع 
فـــي إقامة معارض التوظيـــف التي تجمع 
الباحثيـــن عن عمل مع أصحاب المنشـــآت 

المتشابهة في النشاط للتنافس فيما بينها 
لعـــرض الشـــواغر المطلوبـــة لديهـــا، فضاًل 
عـــن تدريـــب الكـــوادر الوطنيـــة العامليـــن 
فـــي القطاع الخاص مـــن أجل االرتقاء بها 

وجعلها الخيار األمثل في سوق العمل.
وتهتم مملكة البحرين أيضا بكل ما يدعم 
حقوق المرأة في سوق العمل ويوفر مبدأ 
المســـاواة وعـــدم التمييـــز بين الجنســـين، 
حيث منع القانون البحريني أي شـــكل من 
أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، السيما 
فيمـــا يتعلق باألجور، وقـــد أصدر صاحب 
الجاللة الملك، المرســـوم بقانون رقم )16( 
لسنة 2021، الذي ينص على تعديل بعض 
أحـــكام قانـــون العمل في القطـــاع األهلي، 
ليحظـــر بموجبـــه التمييز فـــي األجور بين 
الرجل والمرأة، ويقـــدم الضمانة القانونية 

للمساواة في األجور بينهما.

وبلغـــت نســـبة مشـــاركة المـــرأة البحرينية 
من إجمالي القوى العاملة في العام 2021، 
43 % بعدما كانت 32 % في العام 2012، 
كذلـــك تم إطـــالق العديـــد من المبـــادرات 
الوطنيـــة التـــي ســـاهمت فـــي دعـــم نمـــو 
وتدرج رائدة العمل، حيث ارتفعت نســـبة 
المالكات للســـجالت التجارية النشطة من 
39 % فـــي العـــام 2012 إلـــى 41 % فـــي 
الربـــع الثالـــث من العـــام 2021، كمـــا ارتفع 
معدل اســـتدامة رائدة العمـــل من إجمالي 
الســـجالت المستديمة ألكثر من 5 سنوات 
مـــن 34 % فـــي العـــام 2014 إلـــى 37 % 
في العـــام 2020 ووصلت نســـبة المالكات 
لســـجالت افتراضية من العام 2010 حتى 
الربـــع الثالث مـــن العـــام 2021 إلى 52 % 
مـــن إجمالـــي مـــالك هـــذه الســـجالت، مـــع 
وجـــود حوالـــي 52 رائدة أعمـــال بحرينية 

تمتلك عالمة تجارية خاصة بها.
وتواصـــل مملكـــة البحريـــن جهودهـــا فـــي 
مجـــال توفيـــر الحماية للعمـــال، من خالل 
العماليـــة،  وقوانينهـــا  تشـــريعاتها  تطويـــر 
التطـــورات  لمختلـــف  مواكبـــة  وجعلهـــا 
المتعلقـــة  المملكـــة  والتزامـــات  العصريـــة 
التـــي  الدوليـــة  والمواثيـــق  باالتفاقيـــات 
وقعـــت عليها، وبما يوفـــر الحماية الكاملة 
فـــي  ويســـهم  اإلنتـــاج،  أطـــراف  لجميـــع 
توفيـــر بيئة عمل آمنة ومســـتدامة، تصب 
فـــي صالـــح تعزيز فـــي المســـيرة التنموية 
الشـــاملة فـــي المملكـــة. وفـــي مقدمة هذه 
القوانين: قانون العمل في القطاع األهلي 
بالعـــام 2012، وقانـــون الخدمـــة المدنيـــة 
بالعـــام 2010، وقانـــون النقابـــات  العمالية 
عـــام 2002، وقانون التأميـــن ضد التعطل 
إنشـــاء صنـــدوق  وقانـــون   ،2006 بالعـــام 
العمـــل 2006، وقانـــون  مكافحـــة االتجـــار 

باألشخاص العام 2008.
إن مملكـــة البحريـــن تحـــرص علـــى تنمية 
رؤى  خـــالل  مـــن  والعمـــال  العمـــل  واقـــع 
واســـتراتيجيات شـــاملة وبرامح متنوعة 
العمـــل  بيئـــة  جـــودة  بمســـتوى  لالرتقـــاء 
وجعلهـــا أكثـــر تحفيـــًزا، واطـــالق البرامج 
التدريبية التي تهدف إلى تنمية مســـتوى 

التنافسية للعامل البحريني. 
ذلـــك االهتمـــام يرتكـــز علـــى رؤيـــة  وكل 
ســـديدة وتوجيهـــات ســـامية مـــن جاللـــة 
الملك وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو 
الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، 
لتحتفـــل مملكـــة البحريـــن بيـــوم العمـــال 
العالمـــي كل عام، وهي تقـــف على أرضية 
راسخة وتفتخر بما حققته من مكتسبات 
ونجاحات في توفيـــر بيئة عمالية منتجة 
ومحفـــزة على العطـــاء والتميـــز ومواكبة 
للمســـتجدات والتطـــورات الحديثـــة فـــي 

سوق العمل.

المنامة - بنا

توظيف 7740 مواطنا في الربع األول من 2022 بزيادة 32 %
البحرين تفخر بما حققته من مكتسبات في القطاع العمالي

أصـــدر رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل 
إدارة مؤسســـة  رئيـــس مجلـــس  العقـــاري 
التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة قـــرارًا رقم )2( لســـنة 
2022 بتعديـــل بعـــض أحـــكام القـــرار رقـــم 
)1( لســـنة 2020 بتنظيـــم أحـــكام اتحادات 

المالك في العقارات المشتركة.
وتضمنـــت التعديـــالت علـــى آليـــة انتخاب 
مجلـــس إدارة االتحـــاد، بحيـــث يكون لكل 
مالك ِوْحدة صوت واحد ويكون التصويت 
وفقـــًا لنســـبة األصـــوات ووزنـــه االنتخابي 

الذي ُيحتسب على النحو اآلتي:
يتـــم  لـــم  التـــي  األراضـــي  لقطـــع  بالنســـبة 
والطبقـــات،  للشـــقق  وبالنســـبة  تطويرهـــا 
يحتســـب وزن الصوت االنتخابي بحســـب 
الطبقـــة  أو  الشـــقة  أو  األرض  مســـاحة 
إلـــى  منســـوبة  الملكيـــة  بوثيقـــة  الثابتـــة 
إجمالي مساحة الوحدات العقارية بالعقار 

المشترك ذات الصلة بعملية التصويت.
أمـــا بالنســـبة لألراضـــي التي تـــم تطويرها 
وتم توصيل خدمات الكهرباء والماء إليها، 
يحتســـب وزن الصـــوت بحســـب مســـاحة 
األرض الثابتة بوثيقة الملكية مضافًا إليها 
مساحة البناء طبقًا للحد األقصى لمساحة 
البنـــاء المســـموح بـــه قانونـــًا منســـوبة إلى 
إجمالي مساحة الوحدات العقارية بالعقار 

المشترك ذات الصلة بعملية التصويت.
وفي هذا الصدد، أّكدت مؤسســـة التنظيم 
العقـــاري أّن آلية التصويـــت الجديدة تتبع 
أفضـــل الممارســـات العالميـــة، كمـــا تتحرى 
الدقـــة والحياديـــة، بحيـــث إّن مســـاحات 
األراضـــي ومســـاحات البنـــاء تأتـــي طبقـــًا 
للحـــد األقصى المســـموح به قانونـــًا، وهي 
تعتبـــر معلومـــات موحـــدة وموثوقـــة مـــن 

مصادرها الرسمية.
وبخصـــوص الحضـــور للجمعيـــة العمومية 
المركـــزي،  االتحـــاد  او  الرئيســـي  لالتحـــاد 
قالت المؤسسة إّنه يشمل رؤساء مجالس 

اتحادات المالك الفرعية أو الممثلين الذين 
اعتمدهـــم األعضاء في حال عدم انتخاب 
مجلـــس إدارات لتلـــك االتحـــادات، إضافة 
إلى مالك الوحدات الرئيســـية أو المركزية 
بحسب األحوال بشرط أن يكون مستوفيًا 

لجميع التزاماته المالية.
وفيمـــا يتعلـــق بجزيـــرة أمـــواج، أوضحت 
العقـــاري أّن الجمعيـــة  مؤسســـة التنظيـــم 
عنهـــا  المعلـــن  أمـــواج  لجزيـــرة  العموميـــة 
النتخـــاب أعضـــاء مجلـــس إدارة مـــن قبل 
 ،CBRE المديـــر المعيـــن والمتمثل بشـــركة
لهـــا صالحيـــة إعالن الدعوة، ذلك بحســـب 
التنظيـــم  مؤسســـة  مـــن  الصـــادر  القـــرار 
عبـــر  تمـــت  الدعـــوة  أن  مبينـــة  العقـــاري، 
الوســـائل كالموقـــع اإللكترونـــي،  مختلـــف 
والبريـــد  باللغتيـــن،  المحليـــة  والصحـــف 
اإللكتروني، وبمواقع التواصل االجتماعي، 
وذلك ليتـــم تمكينها والوصـــول ألكبر عدد 

ممكن من القاطنين.
وذكـــرت أّنه كمـــا يمكن للمـــالك والقاطنين 

مراجعـــة أوزانهـــم وتحديـــث البيانـــات إن 
مـــع  التواصـــل  عبـــر  ومراجعتهـــا  وجـــدت 
المديـــر اإلداري المعين، داعيـــة المالك إلى 
العامـــة  المصلحـــة  الحـــرص علـــى  أهميـــة 
والمشـــاركة من أجل الوصول لالســـتدامة، 
وتعزيـــز بيئـــة منظمـــة ونهـــج فعـــال وآمن 
علـــى  الحفـــاظ  إلـــى  باإلضافـــة  وشـــفاف، 
مكتسباتهم في األجزاء المشتركة وتقديم 

أفضل الخدمات الممكنة وأجودها.
وبّينـــت مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري لمالك 
جزيـــرة أمـــواج أن الدعوة المزمـــع إقامتها 
جمعيـــة  هـــي   2022 مايـــو   28 بتاريـــخ 
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة فقط، وبعد 
االنتهاء منها ســـيتم عقـــد جمعية عمومية 
الحقـــة ويكـــون ضمـــن أولوياتهـــا أن يتـــم 
العـــرض من قبل مجلس اإلدارة المنتخب، 
حيـــث يجـــوز لـــه طـــرح كلٍّ مـــن األنظمـــة 
األساســـية والرئيســـية والميزانية وكل ما 
يـــراه ذا أهمية ويتـــم التصويـــت عليه من 
قبـــل الجمعيـــة العمومية بحســـب القانون 

واألنظمة.
ومـــن منطلـــق الشـــفافية، نّوهت مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري بـــأن الحســـاب البنكـــي 
المنفصـــل المشـــار إليـــه فـــي الدعـــوات هو 
إليـــداع االســـتحقاقات فقـــط، وتم رســـميًا 
القـــرار،  بهـــذا  المعنـــي  البنـــك  مخاطبـــة 
والـــذي أبـــدى الموافقـــة عليـــه، مفيـــدة أن 

االشتراكات ســـتكون وفقًا لما نّصه النظام 
األساسي واالشتراكات الحالي.

وأشـــارت إلـــى أنـــه لـــن يتـــم التصـــرف بأي 
شكل من األشكال إال بعد مراجعة ودراسة 
الميزانيـــات واالشـــتراكات باســـتفاضة من 
المنتخـــب،  قبـــل أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
وبعـــد أن ُتعـــرض على الجمعيـــة العمومية 
ويتـــم الموافقـــة عليه، موضحـــة أنه يجوز 
آليـــات  عـــرض  العموميـــة  الجمعيـــة  فـــي 
فـــي  المودعـــة  المبالـــغ  مـــن  االســـترداد 
حـــال قـــررت الجمعيـــة العموميـــة رســـوم 
االشـــتراكات الجديدة أو بمـــا يراه مجلس 
اإلدارة المنتخب مناســـبًا لحقوقه األصيلة 
فـــي حيادية القرارات الخاصة بهم، وبما ال 

يخالف القوانين واألنظمة المعمول بها.
وأّكـــدت مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري أنهـــا 
علـــى مقربة مـــن جميع األطـــراف المعنية، 
وذلك في إطـــار حرصها على متابعة إنفاذ 
القانـــون وتطبيـــق القـــرارات المنظمـــة لـــه، 
وبما يساهم في تحقيق المصلحة العامة.

المنامة - بنا

تعديالت على آلية انتخاب مجلس إدارة اتحاد المالك
احتساب وزن الصوت االنتخابي وفق مساحة األرض أو الشقة

الشيخ سلمان بن عبدالله

العمـــــال عامـــل رئيـــس في تنفيــــذ المشروعــــات
مستذكًرا إنجازات الموظفين في “األشغال”... خلف:

تقدم وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بالتهنئة إلى 
جميع العمال في مملكة البحرين خصوصا العاملين في الوزارة، وذلك بمناسبة يوم 
العمال العالمي، مشيدًا بالجهود البارزة التي يبذلها العاملون في سبيل تطوير عجلة 

التنمية العمرانية واالرتقاء بالبنية التحتية.

وذكـــر الوزير خلـــف أن يـــوم العمال يمثل 
فرصـــة لالحتفاء بالطاقـــات والكوادر في 
مختلف القطاعات وما يبذلونه من جهود 
متفانيـــة لتطويـــر البنية التحتيـــة وتنفيذ 
التـــي  والخدميـــة  العمرانيـــة  المشـــاريع 
تســـهم فـــي تقديم الخدمـــات التي يتطلع 
لهـــا المواطنـــون، مشـــيرًا إلـــى أن العمـــال 
يمثلون عامالً رئيســـًا في تنفيذ المشاريع 

المختلفة التي تسهم في عجلة التنمية.
وقـــال: “نؤكـــد اعتزازنا وفخرنـــا بالكوادر 
والعمـــال العامليـــن فـــي مختلـــف المواقع 

والذيـــن يقدمـــون جهـــودًا بـــارزة لتنفيـــذ 
مشـــاريع الـــوزارة، حيـــث إن العمـــل فـــي 
كل  مـــن  بالرغـــم  يتوقـــف  لـــم  المشـــاريع 
الظـــروف الصحيـــة التي مرت فـــي العالم 
خـــالل الفترة الماضية، وهـــذا ما يؤكد أن 
العمـــال على مســـتوى المســـؤولية لتنفيذ 

المشاريع”. 
وأكد أن الوزارة وانطالقًا من مسؤوليتها 
في تطبيق معايير األمن والســـالمة تعمل 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مـــع  وبالتنســـيق 
االجتماعيـــة لتطبيـــق حظـــر العمـــل وقت 

الظهيرة خالل شـــهري يوليو وأغســـطس 
مـــن الســـاعة 12 وحتـــى الرابعـــة عصـــرًا 
والـــذي يهدف إلى حمايـــة العمال وتأمين 
ســـالمتهم مـــن أخطـــار الجهـــد الحـــراري 
أمـــراض  ومختلـــف  الشـــمس  وضربـــات 
الصيـــف والحـــد مـــن الحـــوادث المهنيـــة، 
إضافـــًة إلـــى أن الـــوزارة عملـــت وخـــالل 
جائحـــة كورونـــا على تطبيـــق اإلجراءات 

االحترازية في مواقع العمل.
وأشـــار إلـــى أنـــه وعلى ســـبيل المثـــال تم 
إنجـــاز 4,3 مليـــون ســـاعة فـــي مشـــروع 
محطـــة توبلـــي لمعالجـــة ميـــاه الصـــرف 
الصحـــي من غيـــر وقـــوع إصابـــات عمل، 
المســـتمرة  المتابعـــة  يؤكـــد  مـــا  وهـــذا 
واإلجـــراءات المتكاملـــة لتحقيـــق جميـــع 
إجراءات واشـــتراطات الصحة والسالمة 
المهنيـــة فـــي المشـــروع ومختلـــف مواقع 

العمل لمشاريع الوزارة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه قـــال الوزيـــر خلـــف 
نســـتذكر في هذا اليوم عطـــاء وإنجازات 
الموظفـــات والموظفيـــن الذيـــن يعتبرون 
ركيزة أساسية في جميع مشاريع الوزارة.
ومـــا تـــم انجازه اليـــوم علـــى أرض الواقع 

مـــن العديـــد مـــن المشـــاريع التـــي تخـــدم 
المواطنيـــن والمقيمين فـــي البحرين جاء 
بفضل جهودهم وتفانيهم وإخالصهم في 

العمل.
وأشـــار الوزيـــر خلـــف بـــأن الـــوزارة وهي 
لتؤكـــد  العالمـــي،  العمـــال  بيـــوم  تحتفـــي 

اعتزازها بمـــا حققته من إنجازات عديدة 
الحضريـــة  التنميـــة  تعزيـــز  مجـــال  فـــي 
المســـتدامة؛ لالرتقـــاء بالبيئـــة الحضريـــة 
الشـــوارع  وتشـــجير  العامـــة  والنظافـــة 
الخضـــراء  الرقعـــة  وزيـــادة  والمناطـــق 
والواجهـــات البحرية وإنشـــاء المتنزهات 
المشـــي  ومضاميـــر  العامـــة،  والحدائـــق 
الشـــعبية  األســـواق  وتطويـــر  وإنشـــاء 
والمركزية، ومشـــاريع األمـــن الغذائي في 

المملكة.
وأشاد الوزير خلف بجهود جميع العاملين 
وتفانيهـــم وتميزهـــم فـــي العمـــل، مؤكـــدا 
حـــرص الـــوزارة علـــى االهتمـــام بالعنصـــر 
األساســـي  المحـــرك  بوصفـــه  البشـــري؛ 
لتطويـــر العمـــل البلـــدي واالرتقاء بـــه بما 
يســـهم فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 

لمملكة البحرين.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
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أيـــــدت مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف الــعــلــيــا 
الجنائية براءة موظف بشركة صرافة 
أمـــوال، وذلــك في  تهمة اختالس  من 
قــضــيــة أديــــن فــيــهــا 8 مــوظــفــيــن في 

الصرافة باختالس 346 ألف دينار.
عبداللطيف،  زهــيــر  الــمــحــامــي  وقــــال 
وهو وكيل المتهم الوحيد الذي قضت 
حدثت  الواقعة  إن  ببراءته،  المحكمة 
في الفترة ما بين عامي 2018 - 2019، 
بــاخــتــالس  الــمــتــهــم األول  ــام  قـ حــيــث 
يقوم  حيث  منصبه،  مستغال  المبلغ 
بتزويد المتهمين الرابعة وحتى التاسع 
ــائـــن كـــي يــقــومــوا  بــمــعــلــومــات عـــن زبـ
حضور  دون  الهند  إلى  مبالغ  بتحويل 
غير  معلومات  وهي  للصرافة،  الزبائن 

من  اإلفــالت  بهدف  صحيحة؛  أنها  على  النظام  في  إظهارها  ويتم  صحيحة 
الرقابة المعتمدة لمكافحة غسل األموال، بأن يتم إضافة حرف أو رقم أو رمز 
السم المستفيد كونه في حال تكرار اسم المستفيد يتم ضبطهم عن طريق 
من  التحويالت  إجــراء  على  بالموافقة  األول  المتهم  يقوم  ثم  الرقابة،  نظام 
حساب الشركة المجني عليها، وال يودع تلك األموال في الشركة ويختلسها 

لنفسه.
التقارير  بتزوير  مهمته  كانت  الثالث  المتهم  أن  زهير  المحامي  وأضــاف 
من  كال  أدخلت  بينما  الشركة،  ميزانية  في  عجز  يظهر  ال  بحيث  المالية 
في  وساعدهما  الشركة،  نظام  في  البيانات  والخامسة  الرابعة  المتهمة 

ذلك المتهمون من السادس حتى التاسع، لكن النيابة العامة أحالت موكله 
االتفاق  بطريق  الجنائية  المساهمة  أركــان  بانتفاء  فدفع  المتهمين،  ضمن 

والمساعدة، مشيرا إلى انعدام الصلة بين وكيله والمتهم الرئيسي في القضية، 
ونوه بالتقرير المحاسبي الوارد فيه صعوبة وجود أي دور لموكله فيما حدث من 

جريمة اختالس.
يقيني  دليل  ثمن  وجــود  من  خلوا  جــاءت  الدعوى  أوراق  إن  المحكمة  وقالت 
تطمئن إليه المحكمة بأن المتهم الثاني قد اقترف التهممة المسندة إليه سوى 
المادي من  الفعل  أقــوال مرسلة لشاهدة، وال يوجد في األوراق ما يثبت قيام 

جانب المتهم الثاني، وقضت ببراءته.

بشر محرومون من العيال، وآخرون بالنعمة يكفرون، حادثة تهز القلوب بكل المعايير، أب برفقة زوجته وبناته االثنتين جاءوا طلبا للرزق في مملكة البحرين، وسرعان ما تبدلت األحوال، 
حيث رأى األب أن أنوثة بناته تتفجر أمامه، فلم يستطع الصبر على ذلك، فوسوس له الشيطان ليغدر بهما. بينما ال زالت الفتاتان في سن الطفولة وإحداهما لم تتجاوز من العمر 11 عاما، 
حيث قام األب بسحق ضميره أوال ثم تابع وسحق بناته، وكان األب الذي ال يستحق تلك الصفة قد فتن بابنتيه وهو يراهما بأنوثتهما ذهابا وإيابا، فقام بلفت انتباه رفيقه وصديقه وغرس 
فيه ســم نظرته الدنيئة حتى أصبح األب والصديق يتشــاطران النظرات ليكونا رفيقين في النزوة الشــيطانية أيضا، حتى جرى ذلك االتفاق المســموم بينهم على أن يقوم الرفيق بممارســة 

الرذيلة مع الفتاة البكر مقابل توفير احتياجات األسرة واإلنفاق عليها والتي فرت إلى البحرين هربا من الفقر المدقع.

بدأت الحكاية بين العامين 2020 و2021، 
إذ لـــم يــكــتــف الــصــديــق بــمــا فـــعـــل، فــقــام 
بــالــمــتــاجــرة بــالــفــتــاة الــبــكــر وعــرضــهــا على 
آخرين بقصد االستغالل الجنسي، ثم قام 

بــتــوظــيــفــهــا مـــن خـــالل أحـــد مــعــارفــه 
الليلية  الــمــالهــي  إحـــدى  فــي 

ضــاربــا بــذلــك كــل القيم 

فقرها  مستغال  الحائط  بعرض  اإلنسانية 
وبـــراءتـــهـــا، فــعــمــلــت فـــي تــقــديــم وتــوزيــع 
تلك  مــرتــادي  على  الكحولية  المشروبات 

المناطق الموبوءة.
ما  ببالها  يخطر  ولـــم  عــامــا   16 بــنــت  هــي 
وداعتها  يغتالون  وحـــوش  مــن  ينتظرها 
الفتاة  أجبروا  حتى  لحمها  في  وينهشون 
على السماح لهم بتحسس مناطق العفة 
في جسدها، ومواقعتها بمقابل 
مادي يتحصل عليه ذلك 

الرفيق.

لقد جاء دور الفتاة األخرى، وساقها حظها 
يراقبها  ظل  الــذي  األب  رفيق  نحو  العاثر 
عليها حتى  فــأصــر  أمـــامـــه،  تــنــضــج  وهـــي 
معها  الرذيلة  لممارسة  الفرصة  له  سنحت 
مستغال براءتها ثم قام متجردا من المثل 
وهــي  بتصويرها  واألخــالقــيــة  اإلنــســانــيــة 
تحدثت  هي  إن  بالصور  وتهديدها  عارية 
افتضاح  يتم  ال  ذلـــك، حتى  عــن  أحــد  مــع 

أمره.
 وبدأت الحكاية تتخطى الحدود وتتسع 
دائرة شياطين األنس مع الفتاتين، 
عالقات  ذات  فتاتين  وأصبحتا 
جنسية متعددة رغم صغر سنهما، 
األمــوال  يجمع  أبوهما  كــان  بينما 
ــرى يقوم  ــن جــهــة أخــ مــن جــهــة ومـ
إذا  الشرطة  مراكز  في  بالغات  برفع 
تسبب أحدهم في حمل أي بنت، ويتم 
مــســاومــتــه مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة وإذا لم 
يدفع ذلك الرجل يواصل األب إجراءاته 
في  المختصة  الــســلــطــات  مــع  الــرســمــيــة 

الشكوى عليه.
األب  وادعــاءات  البالغات  تكررت  بعدما 
الجنسية  لــالعــتــداءات  ابنتيه  بتعرض 
في أكثر من مركز الشرطة وقدم حوالي 
الشرطة،  مركز  أثار شكوك  ما  بالغات،   4
والتحري  البحث  لضابط  األمـــر  وتــحــول 
وحماية  بالبشر  االتــجــار  مكافحة  بـــإدارة 
للمباحث  العامة  ــاإلدارة  ــ ب العامة  اآلداب 
واألدلة الجنائية، تم نصب كمين إلى األب 
الــســريــة واكتشفت  الــمــصــادر  عــن طــريــق 
العملية  يــديــر  مـــن  هـــو  األب  أن  اإلدارة 

بالبشر  بــاالتــجــار  واتــهــم  ابنتيه،  ويستغل 
واعترف على المتهم الثاني.

جهود كبيرة بذلتها إدارة مكافحة االتجار 
تم  إذ  الحقيقة،  إظــهــار  أجـــل  مــن  بالبشر 
معهم  والــتــحــقــيــق  متهمين   4 اســتــدعــاء 
ومعاينة األماكن التي حدثت فيها الجريمة 
ــرت الــفــتــاة الــبــكــر في  الــبــشــعــة، حــيــث ذكــ
التحقيقات أن المتهم الثاني )صديق األب( 
تعرفت  حتى  أسرتها  على  باإلنفاق  يقوم 
عالقة  بينهما  ونشأت  الــرابــع  المتهم  على 
من  أكثر  معه  الرذيلة  ومــارســت  عاطفية 
الثاني  المتهم  مرة حتى حملت منه، فقام 
بتحرير عقد بينه وبين المتهم الرابع تفيد 
 18 سن  بلوغها  حال  منها  بالزواج  بتعهده 
مبلغا  الــثــانــي  للمتهم  يــدفــع  أن  عليه  وإال 

وقدره 2500 دينار.
)الفتاة  الثانية  عليها  المجني  أدلــت  بينما 
المتهم  أن  إلى  بأقوالها وأشارت  الصغيرة( 
األول )األب( دفعها للزواج من المتهم الثاني 
الثالث  المتهم  عاشرت  وأنها  رضاها  دون 
المتهمين  إحالة  وتــم  رضاها  دون  والــرابــع 
إلى المحكمة وحصلوا على أحكام تتراوح 

بين 10 و15 عاما.
ايمان  المحامية  قالت  الــصــدد،  هــذا  وفــي 
الــعــصــار إنــهــا قــامــت بــاالســتــئــنــاف لصالح 
المتهم الثالث ألنه لم يكن يدير األمر ولم 
إلى ذلك  الفتيات  له عالقة نحو دفع  تكن 
والمتهم  وصــديــقــه  األب  بعكس  الــطــريــق 
أحشاء  في  جنين  بإنبات  قام  الــذي  الرابع 

الفتاة البكر.
صدر  ــذي  ال الحكم  أن  العصار  وأوضــحــت 
صدر  بينما  ســنــوات   5 السجن  األب  على 
حكم  األب(  )صــديــق  الــثــانــي  المتهم  على 
7 ســنــوات والــمــتــهــم الــثــالــث ســنــة واحـــدة 

والمتهم الرابع 5 سنوات.

يستغلون مناصبهم في شركة صرافة إلرسال أموال مختلسة للهند

جريمة تدمي القلوب... ذئب بشري يفترس ابنتيه

محرر الشؤون المحلية

بدر الحايكي

زهير عبداللطيف
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 محرر الشؤون المحلية

اســـتفاد يـــوم أمـــس 69 نزيـــًا بمركـــز 
اإلصـــاح والتأهيل، من تطبيق أحكام 
قانـــون العقوبات البديلـــة، وبذلك يبلغ 
عـــدد المســـتفيدين مـــن تنفيـــذ أحكام 
القانـــون حتى اليوم 4188 مســـتفيًدا، 
وتأتي إجراءات التنفيذ تلك، في إطار 
مواصلة العمـــل على تحقيق األهداف 
النبيلـــة للقانـــون، ومـــن بينهـــا الحفاظ 
علـــى االســـتقرار األســـري والمجتمعي 

وإعادة تأهيل المستفيدين.
ويذكـــر أن إصدار عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، المرســـوم الملكـــي رقـــم )24( 
لســـنة 2021 والذي يســـمح باستبدال 
العقوبـــة األصليـــة المحكـــوم بهـــا قبل 
البـــدء فـــي تنفيذهـــا، بعقوبـــة بديلـــة 
أو أكثـــر ، أســـهم كثيـــًرا فـــي التوســـع 
بتطبيـــق القانـــون، والمضـــي قدًما في 
تطوير المنظومـــة اإلصاحية، كما أن 
توجيهـــات ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، بمواصلة 
التوســـع في تطبيق قانـــون العقوبات 
والتدابيـــر البديلـــة والبـــدء فـــي تنفيذ 
تقـــف  المفتوحـــة،  الســـجون  برنامـــج 
وراء مـــا يتـــم تحقيقـــه مـــن إنجازات، 
وتعـــّد نقلة نوعية في منظومة حقوق 

اإلنسان في مملكة البحرين.
وقد أعرب المســـتفيدون مـــن برنامج 
العقوبـــات البديلـــة عـــن بالـــغ شـــكرهم 
وتقديرهـــم لحضـــرة صاحـــب الجالة 
الملـــك، مؤكدين امتنانهـــم وتقديرهم 
الملـــك  جالـــة  الهتمـــام  وعرفانهـــم 
بمســـتقبل النـــزالء المحكومين، وذلك 
من خال منحهم فرًصا جديدة للسير 
علـــى النهـــج الصحيـــح وفتـــح البـــاب 
أمام انخراطهم فـــي المجتمع مجدًدا، 
وتوجيه إمكاناتهم وطاقاتهم للطريق 
الصحيح، من أجل مستقبل يليق بهم.
 واشـــاروا إلـــى أن برنامـــج العقوبـــات 
البديلـــة نابع من روح األبـــوة والمحبة 
لجالته إلى أبنائه البحرينيين، وأسهم 
فـــي لـــّم شـــمل األســـرة البحرينية من 
جديد، وجسد قيم ومبادئ المسؤولية 
التـــي يحملهـــا جالتـــه تجـــاه الجميع، 
الملـــك  لجالـــة  المواقـــف  هـــذه  وأن 
دليـــل واضـــح علـــى رؤية قائـــد حكيم 
حريـــص علـــى منـــح أبنائـــه مســـتقبًا 
بطموحاتـــه  يليـــق  ومشـــرًقا  واعـــًدا 
وبمكانـــة مملكتنـــا الغاليـــة، معتبريـــن 
أن هـــذه اللفتة اإلنســـانية الكريمة من 
جالـــة الملك  لها األثـــر اإليجابي على 

المجتمع.

69 نزيًل جديًدا يستفيدون من “العقوبات البديلة”
فرصة لالنطالق نحو مستقبل مشرق
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إبراهيم النهام  |تصوير: خليل إبراهيم

أكثـــر من 40 عاما في جمع “األنتيكات” والقطع 
النادرة والمميزة

زارت “البالد” متحف عبـــدهللا باقر التراثي في 
الرفـــاع، الذي تخطى الخمســـة وخمســـين عاما 
مـــن العمر، بزيـــارة اســـتثنائية ومميزة وعجيبة 
ألي كاتـــب أو مصـــور، وتلـــك حقيقـــة نســـردها 
ألعزائنـــا القـــراء عبـــر هـــذه الســـطور، والصـــور 

الجذابة.
في موقف الســـيارات الخاصـــة بمنزل المذكور، 
علقـــت أكثـــر مـــن 200 دراجـــة هوائيـــة بأعلـــى 
الســـقف المعدنـــي بشـــكل الفـــت وغريـــب، كلها 

دراجات لألطفال.
وبهذه النقطة تحديدا أوضح باقر مبتســـما أنها 
دراجـــات نـــادرة تعـــود لمراحـــل تطورها خالل 
نصف قرن، وأن هنالك باحثين عن “االنتيكات” 
الدراجـــة  فـــي  دينـــار   500 لدفـــع  مســـتعدون 

الواحدة.
وأضاف “لدي المزيد، ولكن بالمخزن”.

المجلـــس  بـــاب  لنـــا  يفتـــح  أن  قبـــل  لحظـــات 
الرحـــب، الـــذي يتصـــل بقاعـــات أخـــرى وعبر 3 
أقســـام مختلفة، موزعة مـــا بين الدورين األول 
والثانـــي تحتضن مئات اآلالف مـــن االأنتيكات 
النادرة، من أقالم مذهبة، ووالعات، وســـاعات، 
وكاميرات، وصور الحكام والشيوخ، ومتعلقات 
البيـــوت، والحياة القديمة ككل، وعدد وال حرج 
من القطع المميزة التي تعيدك لعشرات السنين 

في الماضي الجميل.
ويتميز مجلـــس ومتحف عبـــدهللا باقر بطابعة 
التراثـــي الرائع، وبالخشـــب الالمع، والجلســـات 
العربيـــة المميـــزة، كمـــا تتناثـــر علـــى الرفـــوف 
القطـــع واألنتيـــكات الجميلـــة، والتـــي تجـــذب 
الزوار قســـرا، مثـــل الفناجين والـــدالل والصور 
والوثائق، وصور مراحل زمنية مختلفة للعائلة 

الخليفية الكريمة.
يقـــول باقـــر بحديثه لـ “البالد”: لـــدي أيضا قاعة 
خاصة للكاميرات النـــادرة وبعدد 3500 تقريبا، 
مـــن أهمهـــا الكاميـــرا التي اســـتخدمت لتصوير 

بطولـــة كأس الخليـــج األولى العـــام 1970 التي 
نظمت في البحريـــن آنذاك، وهي كاميرا ماركة 

كانون، وتستخدم على السيارة.
ويزيـــد “وأيضـــا مـــا يقـــارب مـــن 2500 ســـاعة 
ثمينـــة، منهـــا الروليكـــس، والشـــوباز، وباتريـــك 
فيليب، والرادو، وغيرها، وبعض الســـاعات بها 
صـــور الملوك والحكام، كســـاعة الشـــوباز والتي 

بهـــا صورة الملك خالد بن عبدالعزيز آل ســـعود 
رحمـــه هللا”. ويضيـــف “وكذلـــك ســـاعة أوميغـــا 
وعليها صورة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن سلمان 
طيـــب هللا ثـــراه، وســـاعة أوميغا عليهـــا صورة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة طيب هللا ثراه”.
ويتابـــع باقـــر “كمـــا أن لدي ســـاعة نـــادرة عليها 

صـــورة المؤســـس الملك عبدالعزيـــز رحمه هللا، 
ومعه صاحب العظمة الشـــيخ حمد بن عيســـى 

آل خليفة رحمه هللا”.
ويقول “كما أن لدي أقالما نادرة، ومنها المذهبة 
والمحـــدودة اإلصدار، باإلضافة للكتب والصور 
الشـــخصيات  ببعـــض  الشـــخصية  والمتعلقـــات 

والمشاهير”. 

وعن إحساســـه وهو في هـــذا العالم، يقول باقر 
لــــ “البالد”: أشـــعر أنني بيـــن أوالدي، فكل قطعة 
لهـــا قصـــة، ولها جزء من يوميـــات حياتي، ولها 
عالقة بتاريـــخ ووطن، وشـــخصيات، ومواقف 
وأحـــداث مهمـــة، وأنـــا آمـــل أن يكـــون متحفي 
المتواضـــع هـــذا، إضافـــة للبحريـــن ولتاريخهـــا 

وإرثها العريق.

3200 ساعة واآلالف من األقالم والكاميرات ومتعلقات المشاهير
“البالد” تزور متحف عبداهلل باقر التراثي وتقف على مليون قطعة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة إكسبوجر ستوديو ذ.م.م

إليها السيدة مريم  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم  تعلن 
سلمان راشد عبداللطيف الزياني  نيابة عن السادة شركة إكسبوجر ستوديو ذ.م.مالمسجلة 
بموجب القيد رقم (1-65451)، طالبين تغيير االسم التجاري للفروع رقم 1و2و3و4و5 

من: إكسبوجر ستوديو ذ.م.م
EXPOSURE STUDIO W.L.L

الى: اكسبوجر ذ.م.م
EXPOSURE W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :28-04-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022-59802 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
قيد رقم: 128775-2

اســـــــم التاجـــــــــــر : انتصار سالمه محمد مطلق الرواجفه
االسم التجاري الحالي : مطعم العند

االســـــم التجـــاري الجديد : كول الند للتكييف والتبريد

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

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

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

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

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

A,B,C,D  :التصــاميمـ

1

3

3

2

6

1

2

3

1

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غـــرفـــة
طعــامـ

غـــرفـــة
خـادمـة

Al Marjan Villas138,000
BHD

تبدأ األسعار من 

follow us on instagram

@grnata

توبلي
Tubli

296.0
مساحة البنــــاء

M2

BuiltupArea

مساحة األرض تبدأ من
211.5

M2

Plot Size SQM

فرع سترة مديـر

36779771
جعفر النكال

��������
ميثم سلمان

��������
علي نجاح

��������
أحمد سلمان

��������
حسين السندي

��������
جعفر إدريس

��������
سيد محمد

��������
حسن حمزة

��������
حسن محفوظ

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
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من: إكسبوجر ستوديو ذ.م.م
EXPOSURE STUDIO W.L.L

الى: اكسبوجر ذ.م.م
EXPOSURE W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :28-04-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022-59802 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
قيد رقم: 128775-2

اســـــــم التاجـــــــــــر : انتصار سالمه محمد مطلق الرواجفه
االسم التجاري الحالي : مطعم العند

االســـــم التجـــاري الجديد : كول الند للتكييف والتبريد

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

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

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

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

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license
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حسن حمزة
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حسن محفوظ

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة إكسبوجر ستوديو ذ.م.م

إليها السيدة مريم  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم  تعلن 
سلمان راشد عبداللطيف الزياني  نيابة عن السادة شركة إكسبوجر ستوديو ذ.م.مالمسجلة 
بموجب القيد رقم (1-65451)، طالبين تغيير االسم التجاري للفروع رقم 1و2و3و4و5 

من: إكسبوجر ستوديو ذ.م.م
EXPOSURE STUDIO W.L.L

الى: اكسبوجر ذ.م.م
EXPOSURE W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :28-04-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022-59802 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
قيد رقم: 128775-2

اســـــــم التاجـــــــــــر : انتصار سالمه محمد مطلق الرواجفه
االسم التجاري الحالي : مطعم العند

االســـــم التجـــاري الجديد : كول الند للتكييف والتبريد

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

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

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة إكسبوجر ستوديو ذ.م.م

إليها السيدة مريم  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم  تعلن 
سلمان راشد عبداللطيف الزياني  نيابة عن السادة شركة إكسبوجر ستوديو ذ.م.مالمسجلة 
بموجب القيد رقم (1-65451)، طالبين تغيير االسم التجاري للفروع رقم 1و2و3و4و5 

من: إكسبوجر ستوديو ذ.م.م
EXPOSURE STUDIO W.L.L

الى: اكسبوجر ذ.م.م
EXPOSURE W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :28-04-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022-59802 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
قيد رقم: 128775-2

اســـــــم التاجـــــــــــر : انتصار سالمه محمد مطلق الرواجفه
االسم التجاري الحالي : مطعم العند

االســـــم التجـــاري الجديد : كول الند للتكييف والتبريد

  For Advertising إلعالناتكـــم
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة إكسبوجر ستوديو ذ.م.م

إليها السيدة مريم  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم  تعلن 
سلمان راشد عبداللطيف الزياني  نيابة عن السادة شركة إكسبوجر ستوديو ذ.م.مالمسجلة 
بموجب القيد رقم (1-65451)، طالبين تغيير االسم التجاري للفروع رقم 1و2و3و4و5 

من: إكسبوجر ستوديو ذ.م.م
EXPOSURE STUDIO W.L.L

الى: اكسبوجر ذ.م.م
EXPOSURE W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :28-04-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022-59802 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
قيد رقم: 128775-2

اســـــــم التاجـــــــــــر : انتصار سالمه محمد مطلق الرواجفه
االسم التجاري الحالي : مطعم العند

االســـــم التجـــاري الجديد : كول الند للتكييف والتبريد

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

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

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

local@albiladpress.com

األحد 1 مايو 2022 - 30 رمضان 1443 - العدد 4947
09

قام وفـــد من لجنتي المرأة والشـــباب 
وفريـــق االنتماء الوظيفي في شـــركة 
نفط البحرين )بابكـــو( بزيارة عدد من 
أجنحـــة األطفـــال بمستشـــفى الملـــك 
الســـلمانية  ومجمـــع  الجامعـــي  حمـــد 
الطبي، وذلك خالل األسبوع الماضي 
لتوزيـــع الهدايا على األطفال المرضى 
فـــي  والبهجـــة  الفـــرح  روح  وبـــث 

نفوسهم.
الزيـــارة مـــع اقتـــراب  وجـــاءت هـــذه 
نسائم عيد الفطر السعيد، الذي يشّكل 
للجميـــع  والســـعادة  للفـــرح  مناســـّبة 
وبخاصـــة األطفال، حيث تعكس هذه 
البـــادرة حـــرص الشـــركة علـــى الوفاء 
بدورها في تعزيز الشراكة المجتمعية 
والمشـــاركة  التآخـــي  روح  وبـــث 
اإلنســـانية، ودعـــم األطفـــال المرضى. 
وأعـــرب أعضـــاء الوفد عن ســـعادتهم 
األطفـــال  جانـــب  إلـــى  بالتواجـــد 
وإســـعادهم بالهدايـــا، وقدموا الشـــكر 
الجزيل إلدارة مستشـــفى الملك حمد 
ومجمـــع الســـلمانّية الطّبـــي، معربيـــن 
عـــن أمنياتهـــم بـــأن يتماثـــل األطفـــال 
المرضـــى للشـــفاء قريبًا ليعـــودوا إلى 
أســـرهم ومنازلهم وهـــم بتمام الصحة 

والعافّية.

وفد من “بابكو” يزور أجنحة األطفال بمستشفى الملك حمد و“السلمانية”
لتوزيع هدايا العيد وبث روح الفرح في نفوسهم



Vacancies Available األحد 1 مايو 2022 - 30 رمضان 1443 - العدد 104947

Mak gallery decorative painting and ornametation contract 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33384343  or  MAK.GALLERY1@GMAIL.COM 

CLEANCO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.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 

SANEEL INTERNATIONAL General Trade W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33336320  or  IBNISA1973@OUTLOOK.COM 

TABASSUM SUPER FAST BUILDING COMPLETION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33124163  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

AL HEEBA PHONE 

has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 36895635  or  AL.HEEBA.PHONE@GMAIL.COM 

SERARI MACHINERY MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33043618  or  IMRAN.SAHER2@GMAIL.COM 

JUPITER PLANET PUBLICITY AND ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17335175  or  NOORA.ALKHEDRI@LIVE.COM 

SHEESHAL TIME RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33448829  or  ALIYAQOOB5519@GMAIL.COM 

V SQUARE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39551202  or  saso.bah@gmail.com 

NEW LAHORE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38881815  or  NEWLAHORERESTAURANT@GMAIL.COM 

Noor AlAqsa electrical contracts W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33667000  or  REDLINE020@YAHOO.COM 

VISTA STARS CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33327209  or  husain.jasim@gmail.com 

LAVANDA SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33246611  or  lavandaspa@yahoo.com 

Zenon TAILORING  AND  TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  zenonmanama@gmail.com 

Combitec Contracting Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39817261  or  MOHD_AKTER@YAHOO.COM 

RAWAH TAILORING AND EMBROIDERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39088485  or  HAMEDDAWOODMOHD@GMAIL.COM 

CAZAK PLAZA COFFEE SHOP & RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39955454  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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 

AHMED ALWAZZAN JEWELLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17581311  or  ALWAZZANOPTICIAN@GMAIL.COM 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ASAACOGROUP.COM 

SER ALNAJAH BAKARY 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39892876  or  haleemazeenet@gmail.com 

H Q Z RELAX SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33773722  or  QAISER.NADEEM786@GMAIL.COM 

METROTECH RENTING AND CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 36390606  or  metrotech09@gmail.com 

MINDS UNITED RESOURCE HUB W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17246267  or  tom.shain@minds-united.com 

H E B G FOR INFRASTRUCTURE AND WATER PROJECTS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact

 66644003  or  md@bahraingateconsultant.com 

Riffa Views International School W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 16565000  or  sscott@rvis.edu.bh 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL AMJAD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 39986662  or  alamjadbh@gmail.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Ebrahim Khalil Kanoo B.S.C.Closed 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

BARKI BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33494698  or  NIAZBARKI@YAHOO.COM 

GUARD CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34571730  or  MUHAMMEDBINAHMED01@GMAIL.COM 

ALGHAHRIYA LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38889558  or  Mmarhoon70@gmail.com 

MEHWISH CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66970004  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

PLASTIC WORLD FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38499946  or  PWFACTORY@GMAIL.COM 

JASSIM AGRICULTURAL & MECHANICAL 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552808  or  JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

City models furniture 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39902365  or  M.ZAIN.VIP@GMAIL.COM 

MALKIYA HOUSE CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39464944  or  ZAKIYA.HASHIM2020@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

CREATIVITY TEAM FOR CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33665539  or  BB4455BB@HOTMAIL.COM 

BROTHERS BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39277797  or  BASEMMEARAJ@HOTMAIL.COM 

SUPER MASOOD DOCUMENTS CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33480713  or  SUPERMASOOD786@GMAIL.COM 

BROTHERS BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39277797  or  BASEMMEARAJ@HOTMAIL.COM 

GULF UNIVERSITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT PROFESSOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  ahims@batelco.com.bh 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

FIVE STAR SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36943477  or  SA6176893@GMAIL.COM 

MEHWISH CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66970004  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALFARABI OPTICIAN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66359933  or  SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM 

ALYAQEEN BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717170  or  alyaqeenbh@gmail.com 

CALICUT WATER DESALINATION TOOLS  & CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39955500  or  CALICUTA42@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

GULF AGENCY CO. BAHRAIN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAREHOUSE KEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17339777  or  admin.bahrain@GAC.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

VOLUME CAFE AND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 36662601  or  ALI.ALMRSHDI1992@GMAIL.COM 

ALABAAD AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39130609  or  J_ALABAD@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

KHALAF SONS REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17822550  or  ADELKHALAF111@GMAIL.COM 

WE MAKE CONSTRUCTIONS CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36780025  or  wemakeconstructions@outlook.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

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

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

TARIQ BUTT  ELECTRICAL AND ELECTRONICS  COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34683562  or  AHMEDGOLDEN23@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ALNASEEM WORKSHOP FOR CAR SERVICE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33965086  or  AYYSHA1A@GMAIL.COM 

BADER AHMED KAIKSOW CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROAD-ROLLER OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17731717  or  hr@bakgroup.net 

26 STREET COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39461267  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

WE MAKE CONSTRUCTIONS CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36780025  or  wemakeconstructions@outlook.com 

NAWAEM SALOON SUPPLIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17630957  or  MALEK-FARDAN@HOTMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

MARWA GOLD SMITH 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17252671  or  JIHAD_5B@YAHOO.COM 

Alnoor Gate Decor and Cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33493933  or  KHADIJA1421973@GMAIL.COM 

FUTURE TECHNICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 66661606  or  ABUANTER890@GMAIL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Tylos Electrical & Electronics (TEE) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722211  or  hr@suhainvestments.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  A/C & REFG TECH 

 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

TRAVANCORE LIGHTS AND ELECTRICALS CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35352219  or  ANISHNS.TVM@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Al Siyal Construction Est. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33842647  or  FOZIAAWAN524@GMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.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 

RAMADA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17742000  or  hr2@ramadabahrain.com 

Marsland Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 38444055  or  EBRAHIMR1958@GMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

AL MUADHEN FOOD DELIVERY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36641686  or  ALMUADHENH@GMAIL.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 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

ALMAHMOOD COMPANY LTD.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400484  or  almahmoodbahrain@gmail.com 

EZ SHINE Car Cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 

 suitably qualified applicants can contact

 36640600  or  EZSHINEBH@GMAIL.COM 

KASHWAR MANAGMEMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39808365  or  MASOOMADOC2014@GMAIL.COM 

ELLIAN SALON BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

KHAWATER CECORATION CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33240961  or  A.A1961@HOTMAIL.COM 

AUBURN CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

STROKE AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17111055  or  adel.abdulkhaliq@gmail.com  
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SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

HULM IT SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77090414  or  RAHULMPM@GMAIL.COM 

Ali isa abdulla salem alhalwachi 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39697733  or  alamalrealestate7@gmail.com 

SAHAB GEE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33243186  or  ADNANJATT1414@GMAIL.COM 

ALNAJJAR GATE TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36099331  or  NAJJAR500@HOTMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

AL WAJIH TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39661808  or  MK_ALKHALIFA36@HOTMAIL.COM 

Inovaline Tech 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 33933301  or  HHQ63@HOTMAIL.COM 

BITE ME SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39803333  or  FAAS56@BATELCO.COM.BH 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

KALAVARA RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

ELLIAN SALON BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

LRF PLUS MARKETING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 

 suitably qualified applicants can contact

 39552081  or  SLBAHRAIN2022@GMAIL.COM 

FIVE MOON EST FOR PEST CONTROL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17343361  or  fmepcbh@yahoo.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

A. A. Car Rental Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300322  or  ali.h@aarentalbh.com 

MAX PALACE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 

 suitably qualified applicants can contact

 34509288  or  S.MAHMOODSABT@GMAIL.COM 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  almufeedelectricalwll@gmail.com 

SOHAR INDUSTRIAL MAINTENCE EST 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36292224  or  SAYED.ABDULLA@YAHOO.COM 

ABEDALI ABDULLA ALJAZEERI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 34101709  or  ABDALI.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM 

VILLA ARABELLA RESTAURANT AND CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17692000  or  ALIRABIA834@HOTMAIL.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 

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 

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 REEM GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39771192  or  inter.island.bh@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 

ATLAS FISH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM 

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 

has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR (QUANTITY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17588796  or  ali.qattan@AECOM.COM 

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 

CAR DECOR FOR CAR ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39122259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

Mega Carpet Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17413129  or  HALID@MEGACARPETS.COM 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17240030  or  hr@bualigroup.com.bh 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17240030  or  hr@bualigroup.com.bh 

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 

Omancom Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33224783  or  OMANCOM.BH@GMAIL.COM 

BIRIYANI CORNER RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77668636  or  EKD434@GMAIL.COM 

ARAFA PHONES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 32361000  or  SHIHABARAFABH@GMAIL.COM 

K.P MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

HOUSE OF ARABIC COFFEE AND DATES 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 

 suitably qualified applicants can contact

 33344555  or  ALGHATAM_21@HOTMAIL.COM 

KARA VISITOR ASSISTANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 33964634  or  RIZRIAZ75@GMAIL.COM 

Masterworks Fabrication 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17651813  or  A_LARI@MSN.COM 

PRISMS MANAGEMENT CONSULTANCY CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  QUALITY ASSURANCE ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 38881112  or  ASHUKRALLA@YMAIL.COM 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co 

WAHAT ALANSARI BUILDING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39799814  or  SIJUVARGHESE09@YAHOO.COM 

Breathe Pilates & Yoga Studio 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 

 suitably qualified applicants can contact

 39611396  or  HASAN.ALTOUBAJI@GMAIL.COM 

Monsoon restaurant W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

Lange Car Maintenance Services 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 34338870  or  BOKALED946@GMAIL.COM 

NURILO GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39609881  or  Binteadam136@gmail.com 

Gulf Certification Office (GCO) W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 39485858 

TAMIMI MARKETS BAHRAIN COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 35127876

FABTECH INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36288848  or  idawani@fabtechbahrain.com

Shakespeare and co wll 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Danat Dareen 2 Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39616667  or  FADHELZAYER@GMAIL.COM 

CASINO PEST CONTROL- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39839861  or  CASINOPESTCONTROLBH@GMAIL.COM 

NEW MARHABA JEWELLERY CO .W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38880009  or  HUSSAINALDOY@YAHOO.CO.UK 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LIFEGUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  Fatema.Meftah@movenpick.com 

DHA Bakery W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33596662  or  CHOUDHRY.ZULFIQAR57@GMAIL.COM 

I M Z CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33885380  or  abualiclearance@gmail.com 

ALBARON RESTAURANTS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33081011  or  ALID.CLC@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN SALEM ALI AL DOSERI ( ALAKEER 1 / 10780 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39687737  or  abdulrah908@gmail.com 

MUSTAFA BADR GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 34410338  or  GHAYACONSULTINGCENTER@GMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 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

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 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 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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 

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 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALTAWAZEN ALUMINIUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39444923  or  bigbossvi911@gmail.com 

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 

STAR MANPOWER SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

DIAMOND PROFESSIONAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38412277  or  AYMAN@KEYLINKBH.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 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

AL WALEEMA CORNER RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39766605  or  FIROZVEKE@GMAIL.COM 

BAHRAIN LINE DELIVERY ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66738883  or  SPEEDLINE.BH@GMAIL.COM 

MODEL METAL CARGO INTERNATIONAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39512046  or  UMAARJAVEED@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

SAM KINDERGARTEN 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39812665  or  CAC@ADWBC-BH.COM 

Ziad decoration W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17002099  or  info@ziaddecoration.com 

CONSOLE SHIPPING SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 34658535  or  INFO@CSSBAHRAIN.NET 

CONSOLE SHIPPING SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 34658535  or  INFO@CSSBAHRAIN.NET 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34038382  or  MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

BUILDAGO DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34246721  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

ALIZA HOME ELECTRONICS And Goods Transport 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33033058  or  DR.SIDRAIFTIKHAR@GMAIL.COM 

Nanak Contracting & Cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66627665  or  FASTWAYBAH@GMAIL.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 

MARQOOQ FOR TRADITIONAL FOOD 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33330563  or  COOLMAN147@HOTMAIL.COM 

EMCE ALUMINUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

SRIPHENG INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33016445  or  SHVICKY3304@YAHOO.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 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

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

GHULAM JAILANI AND SON 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17210984  or  jilani99@usa.net 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.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 

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 

SEASHELL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17715885  or  saljith.cm@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 

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 

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 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.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 
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اسالم أباد -األناضول

أدى حــمــزة شــهــبــاز شــريــف، نــجــل رئيس 
الوزراء الباكستاني الجديد، أمس السبت، 
رئيس  منصب  لتوليه  الدستورية  اليمين 
وزراء البنجاب، أكبر األقاليم الباكستانية، 
وفي  األمــد.  طويلة  قانونية  معركة  بعد 
رئيًسا  حمزة  انتخب  الماضي،  أبريل   16
ــا من  ــوزراء، وحــصــل عــلــى 197 صــوًت ــلـ لـ
البنجاب،  مجلس  فــي  مقعًدا   341 أصــل 
فيما قاطع حزب حركة اإلنصاف وحلفاؤه 

االنتخابات، بحسب مراسل األناضول.
وجاء تولي حمزة لهذا المنصب بأمر من 

محكمة الهور العليا.
مــن جــهــتــه، رفـــض حــاكــم الــبــنــجــاب عمر 

حزب  إلــى  ينتمي  الـــذي  شيما،  ســارفــراز 
حركة اإلنصاف الباكستاني برئاسة رئيس 
ــراًرا  ــان، مــ الـــــوزراء الــمــخــلــوع عــمــران خــ
صحة  في  مشكًكا  القسم،  أداء  وتــكــراًرا 

انتخاب حمزة.
اليمين،  أداء  مــراســم  مــن  ســاعــات  وقبل 
الوزراء السابق  أمر” شيما” بإعادة رئيس 
لإلقليم عثمان بوزدار، الذي قدم استقالته 
ــط االضـــطـــرابـــات  ــشــهــر الـــمـــاضـــي، وســ ال
حجب  اقتراح  إلــى  أدت  التي  السياسية 
الثقة عــن عــمــران خــان. وفــي 28 مــارس 
بـــوزدار،  استقالة  شيما  رفــض  الــمــاضــي، 
ا”. واصفًا إياها بأنها “غير صالحة دستوريًّ

حمزة شهباز شريف رئيًسا لوزراء البنجاب

 عواصم - وكاالت

أعلنت وزارة الدفاع التركية، 
ــبـــت، اســتــشــهــاد  ــسـ ــس الـ ــ أمـ
بجراح  متأثرا  تركي  جندي 
ــال عــمــلــيــة  ــ ــب بـــهـــا خـ ــيـ أصـ
“المخلب ـ القفل” ضد تنظيم 
“بــي كا كــا” اإلرهــابــي شمالي 

العراق. وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجندي نور الدين أوزون أصيب 
بجروح خال اشتباكات يوم 19 أبريل الجاري، وُنقل إلى المستشفى إثر 
تعازيها  بالفشل. وأعربت عن  باءت  إنقاذه  كافة محاوالت  أن  إال  ذلك، 
هللا  سائلة  عامة،  التركي  والشعب  المسلحة  والــقــوات  الشهيد  ألســرة 
الرحمة للفقيد     . من جهته، قدم وزير الدفاع خلوصي أكار، التعازي في 

استشهاد الجندي، متمنيا الرحمة له.
وفي 18 أبريل الجاري، أطلقت تركيا عملية “المخلبـ  القفل      “ ضد العناصر 

اإلرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
سياسيا أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، اتصاال هاتفيا 

مع سلطان ُعمان هيثم بن طارق، بحثا خاله العاقات الثنائية.
وبحسب بيان لدائرة االتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان سبل 
تطوير العاقات الثنائية، إلى جانب أهم القضايا ذات االهتمام المشترك 

على الساحة اإلقليمية.

مقتل جندي تركي شمالي العراق
طهران - وكاالت

رفض رئيس مجلس الشورى 
قاليباف  باقر  اإليراني محمد 
أمـــس االنـــتـــقـــادات الــمــوّجــهــة 
ــلـــى خــلــفــيــة تــبــّضــع  ــه عـ ــيــ ــ إل
الخارج  عائلته في  أفــراد من 
ظروًفا  بــادهــم  تعيش  بينما 
ــد  ــة.وجـ ــبـ ــعـ ــة صـ ــ ــادي ــصــ ــ ــت ــ اق

التواصل  انتقادات على مواقع  قاليباف نفسه منذ نحو أسبوعين، محط 
االجتماعي إثر تداول صور تظهر عودة زوجته وابنته الحاِمل وصهره من 

زيارة الى تركيا، وهم يحملون معهم كمية كبيرة من لوازم األطفال.
وزاد من انتشار هذه المسألة أن قاليباف نفسه كان قد انتقد خال حملته 
2017، المسؤولين الذين يفّضلون الذهاب  لانتخابات الرئاسية اإليرانية 

الى الخارج للتبّضع عوضا عن دعم المنتجات المحلية.
وعلى هامش جلسة برلمانية أمس، تطرق قاليباف للمسألة للمرة األولى.
ابتاعت  )العائلة(  وأن  التبضع،  عن  روايــات  “نسجوا  منتقديه  أن  واعتبر 
اللوازم لدرجة أن ذلك تسبب بإشكال في المطار، لكن  كميات كبيرة من 

كل ذلك كذب”.
وأضاف “قالوا في مّرة إن الرحلة كانت بغرض التبضع، ثم قالوا إنها كانت 

لشراء عقار )في تركيا(، وحتى قاموا بتزوير مستند ليظهر ذلك”.

انتقادات لرئيس البرلمان اإليراني بعد رحلة للخارج

18 شخًصا عالقون بأنقاض مبنى 
صيني وعشرات المفقودين

 

اليزال 18 شخًصا على األقل عالقين 
انــهــار فــي وسط  أنــقــاض مبنى  تحت 
ــعــشــرات في  الــصــيــن فــيــمــا اليــــزال ال
عداد المفقودين في واقعة لم تعرف 
أسبابها بعد. والمبنى مؤلف من ثماني 
في  الجمعة  ظهر  بعد  وانهار  طبقات 
مدينة شانغشا )وسط(، ويضم فندًقا 
وقال  للسينما.  وداًرا  سكنية  وشقًقا 
السلطات  إن  شانغشا  بلدية  رئــيــس 
ــا مـــعـــّمـــًقـــا ألوضـــــاع  ــًم ــي ــقــي ــري ت ــجــ ــ “ت

المفقودين”.

ماريوبول.. خروج 25 شخصا من مصنع آزوفستال بينهم 6 أطفال

تدمير 80 % بقرية أوكرانية وزيلنسكي يتعهد بمالحقة المجرمين
يرغب سكان قرية موشتشون القريبة من العاصمة 
الدمار  على  بأسره  العالم  إطــاع  كييف،  األوكرانية 
الذي خلفه الجيش الروسي ولحق 80 % من منازلها.

وبحسب مراسلين دوليين، تعرضت قرية موشتشون 
الواقعة على بعد 30 كيلومترا من كييف، لتدمير كبير 
واألوكــرانــي.  الروسي  الجيشين  بين  المعارك  جــراء 
وموشتشون من أكثر المناطق التي تعرضت للدمار 
الرابط  الطريق  على  موقعها  بسبب  الــحــرب  جــراء 
إربين وهوستوميل. وقالت  العاصمة ومدينتي  بين 
فارغا،  كان  منزلنا  إلى  عدنا  “عندما  غالينا   القروية 
المدمر، ولم يعد هناك  وال أعلم كيف أصلح السقف 

شباب في القرية”.
وأشارت إلى أن الكثير من سكان القرية قتلوا جراء 

القصف الروسي.
وأوضحت أنها باتت اآلن با مسكن وال مأوى مثل 
الكثير من سكان القرية، وأن العديد من الحيوانات 

التي كانوا يربونها وجدت مقتولة بعد عودتهم.
روسية،  إعــام  وســائــل  أفـــادت  متصل،  صعيد  على 
أمس السبت، بأن 25 شخصا منهم 6 أطفال خرجوا 
يـــزال آخر  الـــذي ال  “آزوفــســتــال”  الصلب  مــن مصنع 
مــاريــوبــول.  مدينة  فــي  األوكــرانــيــة  لــلــقــوات  معقل 
أن  الروسيتان  و”نوفوستي”  “تــاس”  وكالتا  وأفــادت 
من  السبت  أمــس  خــرجــوا  المدنيين  مــن  مجموعة 

مصنع الصلب “آزوفستال”.
النار  أيـــام وقــفــا إلطـــاق  وكــانــت روســيــا أعلنت قبل 
مــن أجـــل الــســمــاح بــخــروج الــمــدنــيــيــن إلـــى أي جهة 
ــدت أنــهــا ستسمح أيــضــا بــخــروج  ــدون. كــمــا أكــ ــريـ يـ
أن  بالمرتزقة، شرط  والمقاتلين ومن تصفهم  الجنود 
يرموا ساحهم، ويعلنوا استسامهم، إال أن السلطات 
األوكرانية عادت ونفت حصول أي وقف إلطاق النار، 
فيما تقاذف الطرفان تحميل المسؤوليات واالتهامات.

زيلنسكي: سنالحق كل مجرم روسي 

ــوات الــروســيــة  ــقــ ــ ــيــنــمــا يــســتــمــر الـــقـــتـــال بــيــن ال وب
واألوكرانية في يومه الـ 66، شدد الرئيس األوكراني 
فيما  جــار  التحقيق  أن  على  زيلينسكي  فولوديمير 
وصــفــهــا بــالــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا الــجــيــش الــروســي 
بحق شعب بــاده. وأضــاف أن موقف بــاده واضح 
تقديمه  يجب  روســي  مجرم  “كــل  أن  معتبرا  تمامًا، 
إلى العدالة”، وفق ما نقلت وكالة األنباء األوكرانية 
يختبئون،  وأينما  كانوا  “أيــا  وقــال  زيلينسكي.  عن 

سنجدهم جميعا وسنحملهم المسؤولية”.
أتت تلك التصريحات، بالتزامن مع إعان شرطة كييف 
العثور على مقبرة جماعية جديدة في بوتشا، الفتة إلى 

أن بعض الجثث وجدت مقيدة، وعليها آثار تعذيب.

الناتو: مولدوفا تتعرض الستفزازات 

الــعــام لحلف  نــائــب األمــيــن  أعــلــن  على صعيد آخـــر، 
تتعرض  مولدوفا  أن  أمس،  جيوانا،  ميرسيا  الناتو، 

الستفزازات قد تؤثر على استقرارها.
نـــرى مخاطر  وأوضــــح فــي تــصــريــح صــحــافــي: “ال 
نتوقع  لكن  بمولدوفا،  يتعلق  فيما  وشيكة  عسكرية 
روسيا-  إلى  إشــارة  -في  خارجية  استفزازية  أعماال 
مضيفًا “يمكننا القول إن محاوالت زعزعة االستقرار 
من  الغرض  بــأن  اعتقاده  عن  أعــرب  كما  مستمرة”. 
مــولــدوفــا، ولكن  الضغط على  “لــيــس  األعــمــال  هــذه 
خلق صعوبات للقوات األوكرانية في غرب أوكرانيا، 
بالقرب من أوديسا”، وفق ما نقلت وكالة “نوفوستي” 

الروسية.
وكـــان حــرس الــحــدود األوكـــرانـــي، أعــلــن أن الوضع 
على الحدود مع مولدوفا في إقليم “ترانسنيستريا” 
تستخدم  قد  روسيا  أن  إلى  متوترا، مشيرا  يزال  ال 
العسكرية  عمليتها  ضمن  وذلــك  للتصعيد،  الــحــدود 

المستمرة منذ 24 فبراير الماضي في أوكرانيا.

ماكرون يتعهد بدعم أوكرانيا

من جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

الــعــســكــري واإلنــســانــي  بـــاده دعــمــهــا  أمـــس، بتعزيز 
ألوكــرانــيــا. جـــاء ذلـــك فــي مــحــادثــة هــاتــفــيــة جــرت 
فولوديمير  األوكراني  ونظيره  ماكرون  بين  السبت 

زيلينسكي حول األزمة األوكرانية الروسية.
لنظيره  أكد  “ماكرون  إن  الفرنسية،  الرئاسة  وقالت 
وكذلك  العسكري،  الدعم  زيــادة  استمرار  األوكراني 
بحسب  بــاده”،  تقدمها  التي  اإلنسانية  المساعدات 

موقع “فرانس 24” المحلي.
ــي عــن شكره  ــرانـ مــن جــهــتــه، أعـــرب الــرئــيــس األوكـ
النوعية  العسكرية  المعدات  “شحنات  على  لماكرون 

التي تسهم في المقاومة األوكرانية”.
الفرنسيين  الخبراء  مهمة  “تمديد  زيلينسكي   وأكد 
من  اإلفـــات  لمحاربة  األدلـــة  جمع  فــي  المساهمين 
الـــدولـــي المتعلق  الــقــضــاء  الــعــقــاب وتــســهــيــل عــمــل 
على  الروسي  العدوان  إطار  في  المرتكبة  بالجرائم 

باده”.

مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة لروسيا 

في  لمظاهرة  األوكــرانــيــة  الثقافية  الجمعية  دعــت 
ميدان فيرينك ديك احتجاجا على التدخل الروسي 
ــارك فــي الــمــظــاهــرة الــمــئــات من  فــي أوكــرانــيــا. وشــ
في  أخــرى.  جنسيات  ومن  واألوكرانيين  المجريين 
بودابست  بالعاصمة  “الحرية”  ميدان  شهد  المقابل 
المشاركون  وحمل  لروسيا.  داعمة  صغيرة  مظاهرة 
وحلف  األميركية  المتحدة  الواليات  المظاهرة  في 

شمال األطلسي مسؤولية الحرب في أوكرانيا.

عواصم - وكاالت

عواصم - وكاالت

اعتقلت  إسرائيل  بأن  أمــس،  إعــام عبرية،  أفــادت وسائل 
مستوطنة  في  مستوطًنا  قتلهما  بزعم  اثنين  فلسطينيين 

“أرييل” شمالي الضفة الغربية.
وقالت قناة “كان” )رسمية(: إّن قوات مشتركة من الجيش 
ألقت  والشرطة،  )الشاباك(  العام  األمــن  وجهاز  اإلسرائيلي 
في  النار  إطــاق  عملية  بتنفيذ  بهما  المشتبه  على  القبض 
أنــه جــرى اعتقالهما في  إلــى  أريــيــل”. وأشـــارت  مستوطنة 

قرية “قراوة بني حسان” قرب مدينة سلفيت )شمال(.
األسلحة  ضبطت  اإلسرائيلية،  القوات  أّن  القناة  وأضافت 

التي نفذت فيها عملية إطاق النار.
وكــانــت وســائــل إعـــام عــبــريــة أكـــدت مقتل حـــارس أمــن 
المهاجمون  يلوذ  أن  قبل  “أريــيــل”،  بمستوطنة  إسرائيلي 

بالفرار من المكان.
على صعيد متصل، شيع مئات الفلسطينيين شمالي الضفة 
الغربية، جثمان شاب قتله الجيش اإلسرائيلي، فجر أمس.

ــدوان  ــدأت مـــراســـم تــشــيــيــع جــثــمــان الـــشـــاب يــحــيــى عـ ــ وبـ
نزال  درويــش  مستشفى  في  عسكرية  بجنازة  عــاًمــا(   27(
إلى  موكب شعبي  في  نقل  ثم  قلقيلية،  بمدينة  )حكومي( 

مسقط رأسه بلدة عّزون، شرقي المدينة، ودفن في مقبرة 
المقاومة  حــركــة  رئــيــس  حــذر  جانبه،  مــن  فيها.  الــشــهــداء 
اإلسامية “حماس”، في قطاع غزة يحيى السنوار، أمس، 
يعني  القدس  ومدينة  األقصى  بالمسجد  المساس  أن  من 
اندالع “حرب دينية إقليمية”. جاء ذلك في خطاب له أمام 
حركة  نظمته  إفطار  حفل  في  فلسطينية  ونخب  وجهاء 

“حماس” في قطاع غزة.

السنوار: المساس باألقصى والقدس يعني “حرًبا إقليمية”

إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين بزعم قتلهما مستوطنا

فلسطين

عواصم - وكاالت

السبت،  أمس  عربية،  دول   6 أعلنت 
عيد  أيـــام  أول  سيكون  اإلثــنــيــن  أن 
الفطر، وفق بيانات رسمية. وأوضح 
األحد  أن  السعودي  الملكي  الديوان 
ــدأ 2  هـــو الــمــكــمــل لــشــهــر رمـــضـــان )بــ
ــريــل( بعد تــعــذر رؤيـــة هــال شهر  أب
شوال، واإلثنين هو مطلع شهر شوال 

الموافق أول أيام عيد الفطر.
وكانت المحكمة العليا في السعودية 
دعـــــــت فـــــي وقـــــــت ســــابــــق عـــمـــوم 
المملكة  أنحاء  جميع  في  المسلمين 
إلــى تــحــري رؤيـــة هــال شهر شــوال 

مساء أمس.
كما طالبت ممن يراه بالعين المجردة 
أقــرب  إبـــاغ  المناظير  بــواســطــة  أو 
محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، 
لمساعدته  مركز  بأقرب  االتصال  أو 

في الوصول إلى أقرب محكمة.

ــذي أعــلــنــتــه  ــ ــه الـ ــ ــو الــمــوقــف ذاتـ وهــ
القطرية،  ونظيرتها  اليمنية  األوقاف 
العراق،  في  السني  الوقف  وديـــوان 
الكويتية،  الشرعية  الــرؤيــة  وهيئة 
اإلمـــارات،  في  الهال  تحرى  ولجنة 

وفق بيانات رسمية منفصلة.
فيما تستطلع سلطنة عمان، واألردن، 

هال شهر شوال، األحد، وفق بيانات 
الــعــراق،  طــوائــف  ترصد  كما  سابقة، 
الهال مساء األحد، على اعتبار أنهم 
واحد  يوم  بعد  بــدأوا صيام رمضان 
ــــدول اإلســامــيــة ،  مــن بـــدء بــعــض ال
وهو ما جرت عليه العادة في الباد 

منذ سنوات. 

بعض الدول اإلسالمية تستطلع الهالل مساء

اليوم المتمم لرمضان وغدا أول أيام عيد الفطر

 

عواصم - وكاالت

فــي  أمــــــس،  ــن،  ــيـ ــيـ ــودانـ ــسـ الـ آالف  شــــــارك 
مـــظـــاهـــرات بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم ومـــدن 
المدني”  الحكم  “بــعــودة  للمطالبة  أخـــرى، 
لفض  الثالثة  الذكرى  وبمناسبة  الباد،  في 
اعتصام القيادة العامة.وجاءت المظاهرات 

بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة )نشطاء( للمطالبة بـ”حكم مدني”، وبمناسبة 
الذكرى الثالثة لفض االعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 3 يونيو 
2019، )الموافق 29 رمضان 1440 هجري(.  وأفاد مراسلون وشهود عيان، بأن آالف 
المتظاهرين خرجوا في مدن الخرطوم، وبحري )شمال(، وأم درمان )غرب(، ومدني 
)وسط(، والدمازين )جنوب شرق(، وبورتسودان )شرق(، وعطبرة )شمال(، ورددوا 

شعارات مناوئة لـ “الحكم العسكري”.
العاصمة  فــي  وفــرعــيــة  رئيسية  شـــوارع  الــشــهــود،  الــمــتــظــاهــرون، حسب  وأغــلــق 

الخرطوم، بالحواجز األسمنتية وجذوع األشجار واإلطارات المشتعلة.
ورفعوا الفتات عليها، “ال للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى 

والردة مستحيلة”، و”حرية، سام، وعدالة”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
التجمعات  الخرطوم، حظر  واليــة  أمن  شــؤون  تنسيق  لجنة  أعلنت  أمــس،  وفجر 
بالسلمية  االلتزام  بـ”ضرورة  المظاهرات  على  القائمين  وطالبت  العاصمة،  وسط 
لوقوع  تفاديا  السلميين؛  المتظاهرين  وسط  بالدخول  للمخربين  السماح  وعــدم 

أعمال تخريب وإصابات”.

السودان.. استمرار المظاهرات المطالبة بـ”الحكم المدني”
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

هل ستعتاد قلوب الناس على مشاكل العصر
معظم المشـــاكل التي نعيشـــها في هذا العصر تنبأ بها كتاب ومفكرون 
عاشـــوا قبـــل نحـــو 60 عاما وربما أكثـــر، فكل ما يقف لـــه العالم مبهورا 
اليـــوم، كان يلهـــب خيال النـــاس طويال في ذلك العصـــر، وكل ما علينا 
نحـــن أبنـــاء هذا الجيل هو جمـــع الخيوط المتفرقة التـــي تحيط بتلك 
المشـــاكل واألحداث، فقد تنبأ الكاتب البريطاني المجري دنيس غابور 
فـــي كتابـــه “ابتـــكار المســـتقبل” الصـــادر عـــام 1964 بمشـــكالت العالـــم 
المســـتقبلية بنظـــرة علميـــة قدر اإلمـــكان، فالكتاب يثيـــر قضايا مهمة، 
والمؤلـــف يعتقـــد أن حضارتنا تواجه أخطارا ثالثـــة، أولها خطر الدمار 
كنتيجـــة حرب نوويـــة، وثانيها زيادة عدد الســـكان لدرجة تعيق تقدم 
البشـــر، وثالثها عصـــر الفراغ المترتب على التقـــدم التكنولوجي الهائل 

الذي يشهده عالمنا اليوم.
وبمـــا أننـــا نشـــهد الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة، فنجـــد أن كل ما ذكره 
دنيس عن خطر الدمار صحيحا، فالحرب النووية ســـتؤدي إلى تدمير 
معظم حضارتنا، لكنها لن تســـتطيع أن تفني كل البشـــرية، لكن ما الذي 
يدفـــع البشـــرية إلى هذا الطريـــق الرهيب!! دنيس يســـتعين بجزء مما 

كتبه “بالكيت” في مقالة نقدية لبعض مفاهيم الدفاع المعاصرة. يقول 
هذا الكاتب: “ال يســـاورني أدنى شـــك في أن الخطر الرئيســـي اليوم ال 
ينتـــج عـــن التصرفـــات المنطقيـــة للحكومـــات، لكنه ينشـــأ أساســـا عن 
التصرفات الخرقاء ألناس غير مسؤولين، خائفين، مهانين، ناقمين، أو 
مجـــرد مجانين، كما يزداد احتمال حدوثـــه كنتيجة لتصرفات مرتبكة 
ألشـــخاص حســـني المقاصـــد، لكـــن غلبتهم ظـــروف معقـــدة أقوى من 

مقدرتهم العقلية واألخالقية”.
وإذا كانـــت هـــذه االحتمـــاالت قـــد تـــؤدي إلى حـــرب نووية فيهـــا فناء 
للبشـــر، فإن لدى المؤلف احتماالت أخرى بعضها قد ينشأ عن التصارع 
اآليديولوجـــي الـــذي يقســـم العالم اليـــوم، كما أن التقـــدم التكنولوجي 
جعل الحرب أداة دمار ال مثيل لها، ولم تعد لوســـائل الدفاع أية قيمة، 
كما أن المباغتة في الحرب لم تعد طريقة أكيدة لكسب هذه الحرب.

لســـت أدري هـــل مضى من الوقت ما يكفي لكـــي نطمئن، أم أن أنفاس 
النـــاس ودقـــات قلوبهم ســـتعتاد على مشـــاكل هذا العصـــر وما يخفيه 

خلف الستار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مبادرة “المليار وجبة”
مبـــادرة “المليـــار وجبـــة” هـــي مبـــادرة رائعـــة وعظيمـــة، تقدمها 
اإلمارات للعالم، عبر فكر حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، والذي حمل على عاتقه منذ سنين طويلة الكثير من 
المبادرات المنجدة للفقراء والمحتاجين وذوي العوز في شـــتى 

بقاع األرض، والمطورة للفكر اإلنساني نفسه.
ويشير تجاوز عدد المتبرعين )320( ألفا، وتحقيق مزادات “أنبل 
رقـــم الخيريـــة” لألرقـــام المميزة أكثر مـــن 111 مليون درهم في 
أبوظبـــي و53 مليـــون درهم في دبي، اســـتمرار اإلمـــارات قيادة 
وشعبًا في تصدير قصص اإللهام والتغيير للمنطقة والعالم، عبر 

عمل دؤوب ال يتوقف، وال يكل.
وال ترتبـــط مبـــادرة “المليار وجبـــة” بأية قيود تتعلـــق بالعرق، أو 
الجنـــس أو اللـــون، أو االنتمـــاء الدينـــي، فالمشـــاركة اإلماراتيـــة 
الفعالة في القضاء على الجوع، وسوء التغذية، واألمراض التي 
تتولـــد منهـــا، قائمة ومســـتمرة عبر توفيـــر األمن الغذائـــي بأكثر 
من خمســـين دولـــة، وهو رقم يســـتحق التوقف والتأمـــل كثيرًا، 
كمـــا تؤكد المبـــادرة أن اإلمارات الشـــقيقة ســـند وعـــون للفقراء 
والجائعيـــن والمحتاجيـــن فـــي أي مـــكان فـــي العالـــم، وأن فكـــر 
ســـمو الشـــيخ زايـــد آل نهيان طيـــب هللا ثراه، حاضـــر في ذاكرة 
المواطـــن اإلماراتي وأفعاله، ومواقفه كلهـــا، منها إطعام الطعام 

في خمسين دولة. 
وإقليمييـــن،  دولييـــن،  شـــركاء  مـــع  المبـــادرة  هـــذه  وتتعـــاون 
ومحلييـــن، كبرنامج الغذاء العالمي، والمفوضية الســـامية لألمم 
المتحدة لشـــؤون الالجئين، وجمعيات العمل الخيري واإلنساني 
واالجتماعـــي فـــي الـــدول التي تشـــملها المبادرة، لتوســـيع دائرة 
النفـــع للمحتاجيـــن، عبـــر المســـاعدة والتضامـــن اإلنســـاني العابر 

للحدود.
مبـــادرة “المليار وجبـــة” هي تخط حقيقي للتحديات اإلنســـانية 
اإلنســـان  مـــع  التضامـــن  فـــي  إماراتيـــة  ومســـاهمة  الصعبـــة، 

والمجتمعات المحتاجة، فشكرًا وألف شكر لذلك.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

وداعا رمضان
كانـــت لرمضان هذه المـــرة نكهة مختلفة بعد أن قبعنا عامين 
فـــي المنزل بال زيارات التزاما بتعليمات الوقاية من الجائحة 
التي عصفت باإلنســـانية، جاء رمضان جميال معطرا بالشوق 
لآلخريـــن والجمعـــات والتهانـــي وأكل الطعام، كـــم كان رائعا 
فتـــح بـــاب الود ولقاء األحبة، ففي اللقاء في حب هللا وصلة 
الرحـــم ولقاء األصدقـــاء الكثير من الحب واألنس والشـــغف 
وتبـــادل الثقافـــات والخبـــرات وتعزيـــز اللغـــة لـــدى الصغـــار، 
واالهتمـــام بالمـــوروث الشـــعبي وتعزيـــز مـــا تربينـــا عليه في 

مختلف األزمنة.
كادت الجائحـــة تفقدنـــا هذا النمط الرائع الـــذي كنا قد اعتدنا 
عليـــه جميعـــا، لكنها أتت بنتائج عكســـية بعد غيـــاب عامين، 
فنتـــج عنهـــا الكثير مـــن الشـــوق والمحبة لألهـــل واألصدقاء 
وتجـــاذب أطـــراف الحديـــث والود، ونحمد هللا علـــى ما أنعم 
علينا، فالكثير من الشر به الكثير من الخير ورب ضارة نافعة.

ومضة:

تحية تقدير للصفوف األمامية وفريق البحرين الذي استطاع أن  «
يصل بنا إلى بر األمان وأن يعيد لنا حياتنا بما فيها من فرحة 
وحب وسالم، وتحية عطر لشعب البحرين الذي التزم وعمل 

كفريق واحد في هذه الجائحة، فما وصلنا له كان من خالل 
تكاتف الجميع، ونسأل الله في وداع رمضان أن يمن علينا 

بالصحة والعافية وأن نستقبل عيدا جديدا جميال مليئا بالحب 
والسالم وكل عام وأنتم بخير.

سمر األبيوكي

يوم غد يحل علينا عيد الفطر السعيد الذي ينتظره المسلمون على أحر 
من الجمر، إذ يعتبر جائزة صيام شهر كامل، وهو شهر رمضان المبارك، 
إذ يفرح المســـلمون في صبيحة العيد بأنهم أتموا عبادة الشهر الكريم، 
من صياٍم، وصالٍة، وصدقاٍت على أكمل وجه، وبما يرضي هللا تعالى.

وشـــهر رمضان الكريم هذا العام مثل كل عام مر ســـريًعا كسرعة البرق، 
لكن كان مختلًفا بسبب عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أكثر من عامين 
بســـبب وبـــاء كوفيد 19، ومما ال شـــك فيه أن عـــددا كبيرا من أصحاب 
المجالس الرمضانية تحفظوا على فتح مجالسهم حرصا على عمل كل 
ما هو صحيح وعقالني في سبيل الحفاظ على األرواح البشرية، وفي 
المقابـــل، قـــام البعض اآلخـــر بفتح مجالســـهم الخاصـــة وبتحفظ للحد 
مـــن عـــدد الزوار، ولم يكن الحضور في تلـــك المجالس كثيًفا من وجهة 
نظـــري، مـــا أعتبره شـــخصًيا من الحكمـــة والعقالنية مـــن قبل أصحاب 
المجالـــس ومرتاديهـــا، وفـــي المقابل، قامـــت المؤسســـات الخاصة من 
بنوك وشركات وغيرها بتنظيم غبقاتها الرمضانية لموظفيها، ما أعطى 
روًحا جميلة بعد فترة انقطاع تجاوزت العامين، وال شك أن الموظفين 
كانوا متلهفين لمثل هذه اللقاءات التي تؤثر إيجاًبا في تحسين األداء 

الوظيفي من خالل خلق روح الفريق الواحد.
ال أدري إذا كان المهنئـــون بالعيد يتقبلون فكرة وضع زجاجات التعقيم 

في مجالسنا، وعدم التقبيل في هذا العيد على أقل تقدير، ألن التقارير 
الصحيـــة اليومية تظهر أن الحاالت القائمة مازالت مســـتمرة وإن قلت 
كثيـــًرا، وكمـــا يقولون الوقاية خير من العـــالج. أتمنى أن يأتي عيد هذا 
العام بممارســـات جديدة، وأن نســـتفيد من الدروس والعبر، وأن تبقى 
تجمعاتنا العائلية مســـتمرة للمحافظة علـــى مبدأ صلة الرحم وضرورة 
زرع هـــذه الثقافـــة فـــي أبنائنا من هذا الجيل الذي يفتقدها مع األســـف 
الشـــديد! ما هـــو مطلوب اآلن العودة إلى تلـــك التجمعات العائلية التي 
تعـــزز العالقـــات بين أفرادها والتي بال شـــك تأثرت كثيـــًرا.. أنا ال أتكلم 
عن األنشـــطة االجتماعية فحســـب، بـــل الرياضية والثقافيـــة والعلمية 

وغيرها.
ال شـــك أن مـــا هو أهـــم هو إصالح أنفســـنا قبل كل شـــيء والعمل على 
والحـــب  واإلخـــالص  واألخـــالق  بالقيـــم  وااللتـــزام  أرواحنـــا  تثقيـــف 
واالحتـــرام والصـــدق والمعاملـــة الحســـنة، فالكثير منا يلتزم ويخشـــى 
أن يقع في المحظور خالل شـــهر رمضان فحســـب! وبعد نهاية الشـــهر 
الفضيـــل نجده يضـــرب كل تلك القيم واألخالق عـــرض الحائط وكأنها 

عملت فقط لشهر واحد من السنة !
يـــا رب، اجعل وطني آمنًا مســـتقرًا وســـائر بـــالد المســـلمين، واهدنا لما 

تحبه وترضاه. وكل عام والجميع بألف خير.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

وماذا بعد رمضان

تحتفـــل دول العالم فـــي األول من مايو من كل عام باليـــوم العالمي للعمال، 
وفيـــه تقـــوم الـــدول ومنشـــآت القطـــاع الخـــاص بتكريـــم ُعمالهـــا المجديـــن 
والمتميزين في أداء عملهم، ويتم إحياؤه في ذكرى النضال من أجل حصر 
العمل في 8 ســـاعات من اليوم، وبدأت فكرته في أســـتراليا في 1856م ثم 
انتشـــر دولًيا، حيث تـــم تنظيم مجموعة من االحتفـــاالت تكريًما للعمال من 

الرجال والنساء.
وتشـــارك البحريـــن دول العالـــم في االحتفـــال بيوم العمـــال العالمي، وعمال 
البحريـــن يســـتحقون عـــن جـــدارة كل تكريـــم، يســـتحقونه نتـــاج جهودهم 
المتفانية كحق إنســـاني ومهني، وجـــزء ال يتجزأ من إجراءات دعم العمال، 
فُهـــم المرتكـــز الوطنـــي والقومي بإســـهاماتهم فـــي تطور المجتمـــع وتقدمه 
وتحقيق التنمية المســـتدامة ومواجهة التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية، 
وتتمتـــع الحركـــة العماليـــة البحرينيـــة بتاريخ وطني ُمَشـــِرف، فلهـــا وقفات 
شـــامخة مع بداية المرحلة األولى الكتشـــاف النفط وصناعته في تحســـين 

أوضاع العمال المعيشية في مختلف قطاعات القوى العاملة في البالد.
وُينظـــر إلـــى العمل كحق مـــن حقوق اإلنســـان، كالحق في الغـــذاء والصحة 
والتعليـــم وغيـــره، علـــى أن يتم العمل في ظـــروف عمل ُمنصفـــة، بعيًدا عن 
الُجهـــد المضنـــي العقلي أو البدني، وبجانـــب أن العمل واجب فهو حٌق أيًضا 
كمـــا تنص عليه المـــادة )6( من “العهد الدولي الخـــاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية”.
ودور الدولـــة والقطـــاع الخـــاص توفير العمـــل للمواطن ليكون مشـــارًكا في 
اإلنتـــاج وأداًة للتنميـــة، مـــع ضمان العمل واألجـــر المناســـبين، بجانب تكفل 
القطاعيـــن بالرعاية االجتماعية، وأن يكون الحق أوال للمواطنين في العمل 

قبل اآلخرين، مع توفير برامج التدريب.
إن القيـــام بهـــذا الـــدور ُيســـاهم في تحقيق واســـتمرار أعلى مســـتوى للعمل 
وأفضلـــه اســـتقراًرا، ويضمن حمايـــة المواطن وعدم اســـتبعاده مـــن الحياة 

اإلنتاجية واالقتصادية.

عبدعلي الغسرة

يوم الُعمال العالمي



اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

حّفز الســـيد محمد العجمي مستشـــار ســـمو رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيـــس لجنـــة المنتخبـــات فـــي االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة، 
العبـــي منتخبنـــا الوطني لكرة الســـلة للرجـــال، لمضاعفة الجهـــود خالل فترة 
التحضيـــرات لدورة األلعاب الخليجية الثالثة التي تســـتضيفها دولة الكويت 

الشقيقة من 13 لغاية 31 مايو المقبل. 
جـــاء ذلـــك خـــالل حضوره تدريـــب المنتخـــب األول، في انطـــالق تحضيرات 
أحمـــر الســـلة للـــدورة، مؤكـــدًا ثقـــة لجنـــة المنتخبـــات 
وكذلك ثقة مجلس اإلدارة في الالعبين لتقديم 
مســـتوى مميز، مشـــيرًا إلى أن الفرصة سانحة 
أمـــام الالعبيـــن لتمثيـــل المملكة فـــي المحفل 
الخليجـــي والمحافـــل األخـــرى المقبلـــة، معربًا 
عن ســـعادته بانضباط الجميع منذ اليوم األول من 

النطالق التحضيرات.
الوطنـــي  منتخبنـــا  تدريـــب  ويقـــود 
ميندوغـــاس  الليتوانـــي  المـــدرب 

لوكوسيوس.
وسيســـتهل منتخبنا مشـــواره في 
دورة األلعـــاب الخليجيـــة بمواجهة 
اإلمارات يوم 16 مايو، ثم سيالقي 
الكويت في اليوم التالي، وبعدها 
ســـيلعب مع قطر، قبل أن يختتم 
المنافســـات بمواجهـــة الســـعودية 

يوم 21 مايو.

منتخب السلة يستعد لدورة األلعاب الخليجية

“البالد سبورت” يــرصــد الفــرحــة السمــاويـــة
حافـــظ الرفاع على لقب دوري ناصر 
بن حمد الممتاز لكرة القدم للموســـم 
الرياضـــي 2022-2021، بعد أن توج 
واســـتحقاق؛  جـــدارة  بـــكل  باللقـــب 
ليبقـــى الـــدرع فـــي الحنينيـــة بعدما 
تـــوج الســـماوي باللقب في الموســـم 
الماضـــي أيًضـــا، وهـــو الثالـــث له من 
أصل 4 نســـخ للدوري تحت مســـمى 
“دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز”، إذ 
إن الحـــد أحـــرز اللقب أيًضا بمســـماه 

الحالي.
مـــع  الرفـــاع  فريـــق  أفـــراد  وعـــاش 
فرحـــة  واإلداري  الفنـــي  الجهازيـــن 
عارمـــة، خصوًصـــا أن حســـم اللقـــب 
جاء في الجولة األخيرة وفي مباراة 
المحـــرق، والتـــي تفوق فيهـــا الرفاع 
)1-4(، فيما لم يغير فوز المنامة على 
الخالدية من الترتيب العام، إذ أنهى 
المنامـــة الـــدوري وصيًفـــا والخالدية 

ثالًثا.

تركيز عال

الرفـــاع  لفريـــق  الذهبـــي  المـــدرب 
علـــي عاشـــور أعـــرب عـــن ســـعادته 
العارمـــة بتحقيق اللقـــب، مؤكًدا أنه 
ثمـــرة لتضافـــر جميـــع الجهـــود بدًءا 
الرفـــاع  نـــادي  إدارة  مجلـــس  مـــن 
برئاســـة الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل 
خليفـــة والجهازيـــن الفنـــي واإلداري 

والالعبين.
وقال علي عاشور إن “األرض أرضي 
والزمـــان زمانـــي”، فـــي إشـــارة منـــه 
إلـــى هيمنـــة الرفـــاع علـــى البطوالت 
مـــع  خصوًصـــا  الواضـــح،  وتفوقـــه 
تعـــدد البطوالت التـــي أحرزها تحت 
قيادتـــه، مبيًنا أنـــه كان يثق بالعبيه 
الفـــوز علـــى المحـــرق  فـــي تحقيـــق 
بالجولـــة الختاميـــة وحســـم األمـــور 

لصالحه والتتويج بالدرع.
وأشـــار عاشـــور إلـــى أن دعـــم رئيس 
النادي كان له أبلغ األثر في تشـــجيع 
مـــع  خصوًصـــا  الالعبيـــن،  وتحفيـــز 
آخـــر 3 حصص تدريبيـــة قبل مباراة 
المحـــرق، كمـــا ذكـــر أن الـــدور الـــذي 
لعبـــه المحاضـــر نبيل طه فـــي تهيئة 
موهبـــة  علـــى  عـــالوة  الالعبيـــن، 
اعتبـــرت  التـــي  أنفســـهم  الالعبيـــن 

أساًسا لتحقيق الفوز ونيل الذهب.
وأكـــد عاشـــور أن الفريـــق ســـيحضر 
خالل الفتـــرة المقبلة للمشـــاركة في 
االتحـــاد  بـــكأس  المجموعـــات  دور 
اآلســـيوي، مـــع طي صفحـــة الدوري 
الفطـــر  بعـــد إجـــازة عيـــد  والتركيـــز 

المبارك على االستحقاق اآلسيوي.

تعب الموسم

الرفـــاع  فريـــق  قائـــد  فـــإن  بـــدوره، 
إلـــى صعوبـــة  كميـــل األســـود أشـــار 

المحـــرق،  أمـــام  الختاميـــة  المبـــاراة 
مبيًنـــا أن الفريـــق كان مركـــًزا للغاية، 
وأعطـــى المباراة حقهـــا ووضح ذلك 
مـــن خـــالل أول 15 دقيقـــة من زمن 
المبـــاراة التـــي تفـــوق فيهـــا الرفـــاع 
بشـــكل كبير وســـجل هدفيـــن رجحا 
كفتـــه. وقدم كميـــل األســـود التهنئة 
إلدارة نـــادي الرفـــاع وعلـــى رأســـهم 
رئيـــس النـــادي الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
خالـــد آل خليفة وجميـــع زمالئه في 
الفريـــق والجهازين الفنـــي واإلداري 

ومنتسبي وجماهير النادي. 
وأضـــاف: “ال يوجـــد ســـر فـــي الفـــوز 
الكبير على المحرق، وإنما التحضير 
الذهني للمباراة والرغبة الكبيرة في 

التتويج دون الدخول في الحسابات 
ســـاهم في تسهيل األمور لنا. الرفاع 
دائًما يلعب إلحراز البطوالت، ونحن 
حققنـــا اللقب فـــي عاميـــن متتاليين 
وخـــالل هذا الموســـم دون خســـارة، 

وذلك مصدر فخر لنا”.

بداية االنطالقة

من جهته، قال مهاجم الرفاع محمد 
الرميحي إن األهم تحقيق السماوي 
درع دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز. 
وأشـــار الرميحـــي إلى أن التســـجيل 
في المباراة الختامية وأمام المحرق 
أمـــر مهم، لكن األمر األكثر أهمية هو 

إحراز اللقب. وأضاف: “الجميع يعلم 
بـــأن أي العب يمر بظـــروف مختلفة 
وانخفاض في المستوى، لكنني كنت 
علـــى يقين بقدرتي للعودة، وإن هذا 
التتويج يكون خير بداية وانطالقة 
نحو الظهور بصورة أفضل في كأس 

االتحاد اآلسيوي”.
الترتيـــب  ريـــادة  فـــي  “كنـــا  وتابـــع: 
طوال الموســـم، والتتويج جاء ثمرة 

لمجهود الجميع”.

المرة الثانية

أكـــد مدافـــع الرفـــاع حمـــد شمســـان 
فـــي  حصـــل  الـــذي  الســـيناريو  أن 

المباراة الختامية تكرر للمرة الثانية 
المبـــاراة،  لـــه شـــخصًيا بغيابـــه عـــن 
لقـــاء  عـــن  غـــاب  بعدمـــا  خصوًصـــا 
تراكـــم  بســـبب  الحاســـم؛  المحـــرق 

البطاقات الصفراء.
تتويـــج  بعـــد  شمســـان  وأوضـــح 
الســـماوي بدرع دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز أن زمـــالءه فـــي الفريـــق لم 
يقصـــروا، وظهـــروا بأفضـــل صـــورة 
ممكنـــة. وتابع:”النتيجـــة لم تأت من 
عبث، كنا عازمون على الفوز وإسعاد 
الجماهيـــر، وكنت قريًبا من الالعبين 
قبل مباراة المحرق، وظهر ذلك جلًيا 
منذ بداية المباراة باالنطالقة القوية 

وتسجيل الهدفين المبكرين”.

إشــادة واسعــة بجــهــود خـالـد بـن حـمـد
من مجتمع فنون القتال المختلطة اآلسيوي

دور بارز لسموه في إعادة الحياة لهذه الرياضة العريقة

يعتبر النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
رمـــًزا لفنون القتـــال المختلطة منذ 
أن أطلـــق منظمة BRAVE CF منذ 

6 سنوات. 
وتســـتضيف مدينـــة إنشـــيون فـــي 
 BRAVE كوريـــا الجنوبيـــة بطولـــة
CF ابتـــداء مـــن أمـــس 30 أبريـــل، 
لتكـــون الدولة الــــ26 التـــي يزورها 

العرض الترويجي الرائد. 
ُمجتمـــع  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
فنـــون القتـــال الُمختلطة في كوريا 
الجنوبيـــة بمؤســـس هـــذه البطولة 
وصاحب الرؤية الخاصة بالترويج 

األسرع نمًوا في العالم. 
واحتشد ُمحبو رياضة فنون القتال 

الُمختلطـــة في كوريا الجنوبية في 
Samsan World Gym-  صالـــة

فـــي  صريحيـــن  وكانـــوا   nasium
مدحهم لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة إلعادة الحيـــاة إلى هذه 

الرياضة في آسيا. 
وتعتبـــر منظمـــة BRAVE CF هـــي 
أول ترويـــج عالمـــي لفنـــون القتال 
المختلطـــة، تســـتضيف حدًثـــا فـــي 
كوريا الجنوبية في أعقاب جائحة 
هـــذا  ويمثـــل  كورونـــا،  فيـــروس 
الحـــدث أحد أكبـــر فعاليـــات فنون 
القتال المختلطة التي اســـتضافتها 

إنشيون على اإلطالق.
وتركت جهود سموه إلحداث ثورة 
في فنون القتـــال المختلطة بصمة 
واضحـــة فـــي العالم بأســـره. كوريا 
الجنوبيـــة هـــي الدولـــة اآلســـيوية 
تزورهـــا  التـــي  عشـــرة  الحاديـــة 

BRAVE CF. هـــذا دليـــل على قوة 
عولمـــة BRAVE CF ودليل راســـخ 
للنجـــاح الـــذي حققـــه الترويج منذ 
 BRAVE CF بدايته. حالًيـــا تمتلك
أكبـــر حصة ســـوقية في آســـيا وقد 
اســـتضافت 11 حدًثا منتشـــًرا عبر 
غرب ووسط وجنوب وشرق آسيا.

BRAVE CF هـــي عـــرض ترويجي 
المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون  دولـــي 
مقرها في مملكة البحرين. تأسست 
فـــي العـــام 2016 مـــن قبـــل ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
الفنـــون  صناعـــة  إلصـــالح  برؤيـــة 
وتحويلهـــا  المختلطـــة  القتاليـــة 

نشـــاط  إلـــى  تجـــاري  نشـــاط  مـــن 
تجـــاري رياضـــي، وإتاحـــة الفرصة 
للمقاتليـــن والصناعـــة بأكملهـــا فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم بغـــض النظر 
عن التســـويق واللغة والجنسية أو 
الدين. وســـافرت BRAVE CF إلى 
26 دولـــة فـــي 5 قـــارات، مـــا يجعل 
الترويج هو األسرع نمًوا والترويج 
العالمـــي الحقيقـــي الوحيـــد لفنون 

القتال المختلطة.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ خالد بن حمد

العبو الرفاع يتسلمون الميدالية الذهبيةفريق الرفاع حامل لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز

الرميحي يلتقط سيلفي تذكاري مع فريقه كميل األسود في مباراة المحرق حمد شمسان كميل األسود في مباراة المحرق
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اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

فازت د. سوســـن حاجي تقوي رئيسة 
االتحـــاد البحرينـــي للريشـــة الطائـــرة 
واإلســـكواش برئاســـة االتحاد العربي 
للريشـــة الطائـــرة للـــدورة االنتخابيـــة 
الجديـــدة لتحتفـــظ بمنصبهـــا لواليـــة 
علـــى  عربـــي  وإجمـــاع  بدعـــم  ثانيـــة 
االتحـــاد  حقـــق  بعدمـــا  اســـتمراريتها 
والقفـــزات  النجاحـــات  مـــن  العديـــد 
الكبيرة منـــذ انتقال المقـــر إلى مملكة 

البحرين في العام 2018.
 جـــاء ذلـــك بعـــد تســـلم األمانـــة العامـــة 
لالتحـــاد العربي للريشـــة الطائـــرة قائمة 
اللجنـــة  وعضويـــة  لرئاســـة  المرشـــحين 
التنفيذيـــة لالتحـــاد للـــدورة االنتخابيـــة 
الجديدة بعد إغالق باب الترشح بتاريخ 

17 أبريل 2022.
د.  ترشـــح  العامـــة  األمانـــة  وتســـلمت   
سوســـن حاجـــي تقـــوي رئيـــس االتحـــاد 
البحريني للريشـــة الطائرة واإلســـكواش 
لمنصب الرئاســـة مـــن دون منافس فيما 

ضمـــت قائمـــة المرشـــحين اآلخريـــن كالًّ 
مـــن علي جابـــر المـــري )الكويـــت(، مقرن 
المقـــرن )الســـعودية(، هفـــال عبدالعزيـــز 
محمـــد )العـــراق(، د. بدريـــة بنـــت خلفان 
الهدابية )ســـلطنة عمان(، يعقوب العيسة 
الحســـن  ولـــد  محمـــد  د.  )فلســـطين(، 
)موريتانيـــا(، شـــهاب يحيـــى عبدالمنعـــم 
) مصـــر(، بـــركات الخيـــر )الجزائـــر(، إيـــاد 
محمود )سوريا(، سمير شاغوري )لبنان(، 

د. محمد ذيابات )األردن(.
 وكان االتحاد العربي فتح باب الترشـــح 

 17 حتـــى  العربـــي  االتحـــاد  النتخابـــات 
أبريل الجاري وســـيقام اجتماع الجمعية 
العموميـــة العـــادي 7 مايـــو 2022 وذلـــك 
فـــي تايلند على هامـــش اجتماع االتحاد 

الدولي للريشة الطائرة.

تقوي تفوز برئاسة “عربي الريشة” بالتزكية

الرفاع يحافظ على لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز بكل جدارة ودون خسارة

أحمد مهدي

محمد العجمي



رئيس اتحاد الكرة ونائبه يهنئان عبدالرحمن بن مبارك
قدم رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي 
بن خليفة بن أحمد آل خليفة، التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس إدارة 
نــادي النجمــة ســعادة الشــيخ عبدالرحمــن بــن مبــارك آل خليفــة، بمناســبة 
تتويج الفريق األول لكرة اليد بنادي النجمة بلقب كأس االتحاد البحريني 

لكرة اليد للموسم 2021/2022.

 وبعث رئيس مجلس إدارة االتحاد 
التهانـــي  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
والتبريـــكات إلـــى رئيـــس وأعضاء 
مجلس إدارة ومنتســـبي وجماهير 
نادي النجمة؛ بمناســـبة الفوز بلقب 
الكأس وضمه إلى لقب دوري خالد 
بن حمد لكـــرة اليد الذي تحقق في 

هذا الموسم أيًضا.
 وأكد سعادة الشيخ علي بن خليفة 
بن أحمـــد آل خليفة أن إنجاز نادي 
المميـــزة  القيـــادة  النجمـــة يعكـــس 
منوًهـــا  النـــادي،  إدارة  لمجلـــس 

بجهود سعادة الشـــيخ عبدالرحمن 
وأعضـــاء  خليفـــة،  آل  مبـــارك  بـــن 

مجلس إدارة النادي كافة.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وجـــدد    
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
تقديم خالـــص التهاني والتبريكات 
النجمـــة وجميـــع منتســـبيه  لنـــادي 
اإلنجـــاز  أن  مؤكـــًدا  وجماهيـــره، 
يعكس التميـــز الكبير لنادي النجمة 
عبـــر تحقيقـــه لقًبـــا جديـــًدا يضاف 
لسلسلة ألقابه في مختلف األلعاب، 
مهّنًئـــا أيًضـــا أفـــراد  فريـــق النجمة 

لكـــرة اليد بإحراز الذهب والتتويج 
باللقب.

رئيـــس  نائـــب  قـــدم  جهتـــه،  مـــن 
االتحاد البحريني لكرة القدم ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن عيســـى 
آل خليفة، التهاني والتبريكات إلى 
رئيـــس مجلس إدارة نـــادي النجمة 
سعادة الشيخ عبدالرحمن بن مبارك 
آل خليفة، بمناســـبة تتويج الفريق 
األول لكرة اليد بنادي النجمة بلقب 
كأس االتحـــاد البحرينـــي لكرة اليد 

للموسم 2021/2022.
وهنأ نائب رئيس االتحاد البحريني 

لكرة القدم مجلس إدارة ومنتسبي 
وجماهيـــر نـــادي النجمة؛ بمناســـبة 
الفوز بلقب الكأس وضمه إلى لقب 

دوري خالد بن حمد لكرة اليد.
بـــن  الشـــيخ خليفـــة  وأشـــاد ســـمو 
علي بن عيســـى آل خليفة بالقيادة 
النـــادي،  إدارة  لمجلـــس  المميـــزة 

مثنًيـــا علـــى جهود ســـعادة الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن مبـــارك آل خليفة، 
وأعضاء مجلس إدارة النادي كافة.

االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  وجـــدد 
تقديـــم  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص 
لنـــادي النجمـــة وجميـــع منتســـبيه 

اإلنجـــاز  أن  مؤكـــًدا  وجماهيـــره، 
لنـــادي  الالفـــت  التميـــز  يعكـــس 
النجمـــة عبـــر تحقيقه لقًبـــا جديًدا 
يضاف لسلسلة ألقابه في مختلف 
األلعـــاب، مهنًئـــا أيًضا أفـــراد فريق 
النجمـــة لكـــرة اليد بإحـــراز الذهب 

والتتويج باللقب.

االتحاد البحريني لكرة القدم
بمناسبة تتويج 

نادي النجمة بلقب 
كأس اتحاد اليد

تحضيــرات  لتفقــد  بهــا  يقــوم  التــي  الزيــارات  لمسلســل  اســتمراًرا 
المنتخبــات الوطنية المشــاركة بدورة األلعــاب الخليجية الثالثة التي 
ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة من 13 لغاية 31 مايو المقبل، قام 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة بزيــارة كلٍّ مــن منتخبــات كرة الطاولــة والبادل 
والســباحة بحضــور مديــر البعثــة حســن الخاجــة ونائب مديــر البعثة 

فواز شمسان.

ولـــدى وصول ســـموه صالة اتحاد 
مقدمـــة  فـــي  كان  الطاولـــة  كـــرة 
مســـتقبلي سموه ســـعادة الشيخة 
حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة 
رئيســـة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
الطاولة وعدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة، حيث تابع سموه تدريبات 
منتخب كرة الطاولة واســـتمع إلى 
شـــرح موجـــز مـــن الشـــيخة حياة 
بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفـــة عـــن 
اســـتعدادات المنتخب وجاهزيته 
علـــى  المنافســـة  فـــي  وحظوظـــه 
المراكـــز األولـــى، ثم التقى ســـموه 
بالالعبين وشد من أزرهم وأكد لهم 
وقوف اللجنـــة األولمبية بجانبهم 
في االستحقاق الخليجي، مشيًدا 
بمـــا تزخـــر بـــه لعبـــة كـــرة الطاولة 
مـــن إنجازات متنوعـــة تبعث على 
التفـــاؤل بتحقيق نتائـــج إيجابية 

بدورة األلعاب الخليجية.
وزار ســـمو الشيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة تدريبـــات 
منتخـــب الســـباحة بمقـــر االتحـــاد 
كان  حيـــث  عيســـى  بمدينـــة 

ســـعادة  مســـتقبليه  مقدمـــة  فـــي 
المستشـــار د. محمد مجبل رئيس 
االتحاد البحريني للســـباحة وعدد 
من أعضـــاء مجلس اإلدارة، حيث 
قـــدم أمين الســـر أحمـــد عبدالغفار 
المشـــاركة  عـــن  متكامـــاًل  عرًضـــا 
الخليجيـــة تضمـــن قائمة منتخبي 
الرجال والســـيدات وكل ما يتعلق 
المنتخـــب  وجاهزيـــة  بالمشـــاركة 
سيشـــاركون  التـــي  والمســـابقات 
بهـــا، ووجه ســـموه كلمـــة لالعبين 
شـــجعهم مـــن خاللهـــا علـــى بـــذل 
والعطـــاء  الجهـــد  مـــن  المزيـــد 
مراحـــل  أعلـــى  إلـــى  للوصـــول 
الجاهزية من أجل المنافســـة على 
خصوًصـــا  الملونـــة،  الميداليـــات 
أن لعبـــة الســـباحة تعـــد أحـــد أهم 
األلعاب األولمبية التي تضم عدًدا 
كبيًرا من الميداليـــات التي ينبغي 
المنافســـة عليها، متمنًيا للمنتخب 

التوفيق والنجاح.
بـــن  وقـــام ســـمو الشـــيخ عيســـى 
علي بـــن خليفـــة آل خليفة بزيارة 
منتخـــب البـــادل وكان في مقدمة 

بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  مســـتقبليه 
راشد آل خليفة و فهد فوزي كانو 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للبادل 
وعـــدد من أعضاء مجلس اإلدارة، 
تدريبـــات  ســـموه  شـــهد  حيـــث 

المنتخب واطلـــع على تحضيرات 
األخيـــرة  ومشـــاركته  المنتخـــب 
ببطولة الخليـــج وأكد على أهمية 
التمثيل المشـــرف للمنتخب بعدما 
فـــي  مـــرة  ألول  اللعبـــة  أدرجـــت 

دورة األلعـــاب الخليجيـــة، منّوًهـــا 
بمـــا يبذلـــه الالعبون من مســـتوى 
الحصـــص  فـــي  عـــاٍل  وانضبـــاط 
التدريبية يعكس رغبتهم الصادقة 
فـــي تقديـــم أفضـــل المســـتويات، 

خصوًصـــا أن لعبة البادل أصبحت 
مـــن األلعاب التي تحظى بشـــعبية 
كبيـــرة في منطقة الخليج وهو ما 
يفـــرض االهتمام ببنـــاء منتخبات 

قادرة على المنافسة بقوة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور تدريبات منتخبات كرة الطاولة والسباحة والبادل
لالطمئنان على استعداداتهم لدورة األلعاب الخليجية

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة أثناء زيارة سموه التحاد كرة الطاولة

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة أثناء التقائه بالعبي منتخب البادل

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يتوسط العبي منتخب البادلأمين سر اتحاد السباحة يقدم شرًحا كاماًل عن مشاركة اتحاده

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يتابع تدريبات منتخب السباحة

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يلتقي بالعبي منتخب كرة الطاولة

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يتوسط العبي منتخب كرة الطاولة الشيخ عبدالله بن راشد يقدم هدية تذكارية لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة رئيس اتحاد السباحة يقدم هدية تذكارية لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة

عبدالرحمن بن مبارك سمو الشيخ خليفة بن علي علي بن خليفة

Sports@albiladpress.com
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الّلهـــّم اجعـــل صيامي فيـــه بالّشـــكر والقبول علـــى ما ترضـــاه ويرضاه 
الّرســـول محكمـــة فروعه باألصـــول بحّق ســـّيدنا محّمد وآلـــه الّطاهرين 

والحمد لله رّب العالمين.
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دعاء

يعـــد التمر مـــن األطعمـــة المفيدة التـــي يتناولها 
الصائمـــون فـــي رمضـــان، ولكـــن البـــد االعتمـــاد 
عليه ليس فقط في شـــهر رمضان وذلك لفوائده 

المهمـــة علـــى صحـــة الجســـم لذلـــك قدم 
التمـــر  فوائـــد   indian express موقـــع 

على الجسم:
لمضـــادات  جيـــد  مصـــدر 

األكســـدة التي قد تساعد 
اإلجهـــاد  تقليـــل  فـــي 
وتقليـــل  التأكســـدي 
اإلصابـــة  مخاطـــر 

بأمراض القلب؛ 
 كونه غنيا باأللياف، ويمكن أن يساعد 

بشكل فعال في تخفيف االستهالك.
 يحتوي التمر على نســـبة جيـــدة من الحديد 

مما يســـاعد في عالج أعراض فقـــر الدم ونقص 
الحديد.

 غنية بالكالســـيوم والفوســـفور – اللذين يعمالن 
مًعا للحفاظ على قوة العظام.

نظـــًرا النخفاض مؤشـــر نســـبة الســـكر فـــي الدم 
)GI(، فهـــي تعد بدياًل صحًيا للســـكر األبيض 
العـــادي. لذلـــك يعتبر التمر أكثـــر أماًنا من 
لمرضـــى  المكـــرر  الســـكر 
تناولـــه  عنـــد  الســـكر 

باعتدال.
وأضـــاف أنهـــا مفيـــدة 
بشـــكل خاص خالل 
الصيـــام؛ ألنها  أيـــام 
“تســـاعد علـــى زيادة 
الطاقـــة،  مســـتويات 
وألنهـــا غنية بشـــكل طبيعي بالســـكريات مثل 
الجلوكـــوز والفركتوز” باإلضافـــة إلى ذلك، فهي 
تســـاعد فـــي تنظيم مســـتويات الســـكر في الدم 

بعد فترة طويلة من الصيام.

التمر بعد رمضان.. فوائد يومية!

صحتك مع الصوم

تتلقـــى محـــالت الخياطـــة في الشـــوارع 
التجارية الرئيسة في جميع أنحاء البالد 
هـــذه االيـــام طلبـــات أكثـــر بنســـبة 50 ٪ 
لخياطـــة المالبس قبل عيد الفطر مقارنة 

بالمواسم السابقة وفترة اإلغالق.
معظـــم محـــالت الخياطـــة لـــم تقبـــل أي 
القليلـــة  األيـــام  خـــالل  جديـــدة  طلبـــات 
الماضيـــة؛ ألنها كانـــت “ممتلئة” بالطلبات، 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  أعلنـــوا  فقـــد 
االجتماعـــي وفي حســـاباتهم عـــن توقف 
اســـتقبال هذه الطلبـــات لتفصيل مالبس 

العيد.
قبل العيـــد، يتوق النـــاس دائما للحصول 
علـــى مالبســـهم الجديـــدة باالندفاع على 
محالت الخياطة، حيث يعمل الخياطون 
المتعبون بجد لتسليم طلبات العمالء في 
الوقت المناســـب. وعلى الرغم من زيادة 
الطلب، إال أن األســـعار نوعيا ال تزال دون 
تغييـــر، وذلـــك بحســـب الخامـــات، حيث 
تختلف أســـعار األقمشـــة حســـب الشركة 
المصنعـــة والعالمـــة التجاريـــة، ولم تتأثر 
أعمـــال محـــالت الخياطـــة في الشـــوارع 
التجارية والمجمعات التجارية بالمنافسة 
فـــي األســـواق التقليديـــة الشـــعبية فـــي 

جميـــع أنحاء البالد، حيـــث إن لكل منهما 
زبائنـــه المتفانيـــن، وتتنـــوع االختيـــارات 
بحســـب الثوب واختيـــار القماش، ويميل 
معظـــم العمـــالء المنتظميـــن إلـــى الوثوق 
فـــي اختيـــار الخيـــاط للقمـــاش وطريقته 

في الخياطة.
ومـــن الواضـــح أنـــه موســـم الخياطيـــن، 
وتمتـــد ســـاعات عملهـــم حتى 18 ســـاعة 
يوميا حتى يتمكنوا من توصيل الطلبات 
فـــي الوقـــت المحـــدد؛ ألنه لن يكـــون من 
المقبول أن يســـتلم العمالء مالبسهم بعد 

صباح أول أيام العيد!
فـــي الظـــروف العاديـــة، يتوقـــف غالبيـــة 
الخياطيـــن فـــي األســـواق الرئيســـة عـــن 

تلقي الطلبات في منتصف شهر رمضان، 
بينمـــا يســـتمر الخياطون الذيـــن يديرون 
متاجـــر فـــي المـــدن والشـــوارع بعيدا عن 
المنطقـــة التجاريـــة الرئيســـة فـــي تلقـــي 
الطلبـــات حتـــى األيـــام القليلـــة الماضيـــة 
مـــن رمضـــان. هـــذا العـــام ال يقبـــل هؤالء 
الخياطـــون طلبـــات جديـــدة ويحاولـــون 

التخلص من الطلبات.
وبالمثـــل كشـــفت محالت اإلكسســـوارات 
و”النعـــل”  األحذيـــة  ومحـــالت  الرجاليـــة 
الجلديـــة الرجاليـــة أنها تمتعـــت بمبيعات 
ممتـــازة قبـــل عطلـــة العيـــد بالرغـــم مـــن 
وجود التسويق عبر اإلنترنت والتوصيل 

إلى المنازل!

موسم “الضغط” 
على الخياطين إلنجاز 

مالبس العيد!

مطبخ

قـــد ال يعـــرف الكثير أن “الفريســـة” التي تســـتخدم في حفل 
وداع شـــهر رمضـــان، يعود تاريخهـــا إلى 1500 قبـــل الميالد، 
حيـــث أكد الكاتب عيســـى محمـــد المالكي فـــي كتابه “أغاني 
البحرين الشـــعبية” الصادر عام 1999 أن الفريســـة لها تاريخ 
قديـــم، إذ إنهـــا أول ما بـــدأت فـــي الحضـــارة اليونانية، وفي 
المســـرح اليونانـــي القديـــم ثـــم انتقلـــت إلـــى الشـــام والعراق 
وإيـــران حتـــى وصلـــت إلـــى الهند والصيـــن وذلك فـــي القرن 
1500 قبـــل الميـــالد، كمـــا يصف “الـــوداع” بشـــكل علمي على 

اعتباره ركنا من الفنون الشعبية، فيقول:
”فـــي الســـابع والعشـــرين من شـــهر رمضان يحين الـــوداع أي 
وداع الشـــهر الكريم، فهنا يجتمع الصبية بمشـــاركة المســـحر 
الليـــل يحملـــون معهـــم طاراتهـــم وطبولهـــم  بعـــد منتصـــف 
وينشـــدون أغنية الوداع، وهي من نوع العاشـــوري ويطبلون 
وهم يسيرون في خطى بطيئة ويرددون األنشودة المعروفة 
کما تصاحبهم “الفريسة “، وهي عبارة عن قفص مصنوع من 
جريـــد النخيل معمول بطريقة تشـــبه الحصـــان يغلف بألوان 
من األقمشة المزركشة ومعلق عليه مرايا صغيرة يلمسه أحد 
الشـــباب ويرقص به، كما أن هناك شـــابا آخر يســـمي السايس 
يمســـك بعصا من الخيزران ويضع عباءته على رأسه ويتلثم 

بغترته، وهذا السايس يقوم بالرقص مع الفريسة.
بصـــورة عامة أصبح الوداع في هـــذا الزمن مغايرا عن وداع 
الزمن الجميل، إذ لم تعد مظاهر الفرح والبهجة مثل السابق، 

كمـــا دخلت تقليعات جديدة، مثل الوداع في ســـيارات النقل 
الصغيرة “بيكب” وأغان عصرية ال تمت بالتراث بأي صلة!

فريسة “الوداع” 
يعود تاريخها إلى 

1500 ق.م

طارق البحار

للحمص فوائد كثيرة مثل أنه ينظم امتصاص السكر في 
الدم، كما يخفض من معدل الجلوكوز والكوليسترول مما 
يحـــد مـــن ارتفاع الســـكر في الـــدم، ويحافـــظ على حركة 
األمعـــاء ويقي من اإلمســـاك ويعالج االنتفاخ مما يحّســـن 
عمليـــة الجهـــاز الهضمـــي؛ الحتـــواء الحمـــص على نســـبة 
مرتفعـــة من األليـــاف الغذائيـــة، ويقي من خطـــر اإلصابة 
 C ببعـــض األمراض الســـرطانية؛ الحتوائه علـــى فيتامين
ونســـبة مرتفعـــة من حمـــض الفوليـــك واألليـــاف الغذائية 

ومضادات األكسدة.

 المقادير:

1 كوب من الطحينة
1/4 كوب من البقدونس المفروم ناعًما

3 ملعقات كبيرة من الثوم المهروس
4 أكواب من الحمص الحب المنقوع ليلة كاملة

1/4 كوب من زيت الزيتون
1/3 كوب من عصير الليمون

1/2 كوب من الماء

2 ملعقة صغيرة من الملح
2 ملعقة صغيرة من الكمون البودرة

1/2 ملعقة كبيرة من السماق

 الطريقة:

يوضع الحمص الحب في إناء ثم ُيغمر بالماء.
يوضـــع اإلناء على نار متوســـطة وُيترك ليغلي، ثم ُتخفف 

النار تحته.
ُيســـلق الحمـــص علـــى نـــار خفيفـــة لمـــدة ســـاعة ونصـــف 

الساعة؛ لينضج الحمص تماًما.
ُيصفى الحمص من الماء ثم يوضع في محضرة الطعام.

ُيطحـــن الحمص جيـــًدا حتى يصبح ناعًما ثـــم يوضع في 
طبق عميق.

يضـــاف الثـــوم وعصير الليمـــون والملح والكمـــون والماء 
حتـــى  المكونـــات  وُتمـــزج  والطحينـــة،  الزيتـــون  وزيـــت 

تتجانس.
يوضـــع الحمـــص فـــي طبـــق التقديـــم ويرش علـــى وجهه 

السماق ثم البقدونس المفروم.

الحمص بالطحينة
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 يســـتعد نجـــوم الغنـــاء العربـــي لتقديـــم مجموعة 
من الحفـــات الكبيرة مع عودة الجمهور في عدد 
مـــن الدول العربيـــة ضمن احتفاالت عيـــد الفطر، 

بتقديم الجديد لهم.
مـــن أكبر الحفـــات المنتظـــرة فـــي البحرين هي 
حفلة الفنانة الكبيرة أحام في مســـرح الدانة، إذ 
ستحيي تحيي المطربة اإلماراتية حفلتها، حيث 
ســـتقدم باقة مميزة من أشـــهر أغنياتها المحببة 
لـــدى جمهورها وروجت أحام للحفل، قائلة: 
“حلفت يا الزينة ما فارق البحرين ما فارق 
البحريـــن في قلبـــي مزروعـــة ومحفوظة 
وســـط العين محفوظة وســـط العين.. في 
نـــور العين انتظركـــم في مملكة العـــز دار بو 
ســـلمان.. فـــي دار أهـــل البحريـــن الطيبيـــن 
ريحة أهلي في مملكة البحرين لي معكم 
لقاء طال انتظاره”، في السوشال ميديا، 
وشـــوقت الفنانـــة متابعيهـــا للحفل على 
“إنســـتجرام”،  الشـــهير  الصـــور  موقـــع 
فـــي  البحريـــن جايلكـــم  “أهـــل  قائلـــة: 
العيـــد 3 مايو على مســـرح الدانة”، بعد 
أن أقامـــت النجمـــة حفـــاً 
غنائيًا المملكة العربية 
ضمـــن  الســـعودية 

فعاليـــات موســـم الريـــاض، ضمـــن الحفـــات التـــي يحييها 
نجوم الغناء في أماكن مختلفة.

وفي الصالة الثقافية أنتم على موعد مع حفلة موســـيقية 
برفقـــة فرقـــة محمد بن فارس فـــي ثالث أيام عيـــد الفطر، 

عند تمام الساعة 8 مساًء. 
تتكـــّون فرقة محمد بـــن فارس من مطربين وموســـيقيين 
ونخبة من فّناني الِفَرق الشـــعبية المتميزين. تؤدي الفرقة 
ألواًنـــا مختلفة مـــن الفنون واألغانـــي التراثّيـــة البحرينّية، 
مـــن أهّمها فّن الصـــوت األصيل المرتبط بتراث صيد اللؤلؤ 

العريق للجزيرة.
ومـــن المقـــرر أن يحيـــي النجـــم عبدالمجيد عبـــدهللا حفًا 
غنائًيـــا فـــي 5 مايو المقبـــل في دبي وتحديـــًدا بقاعة كوكا 
كوال أرينا، وحرص النجم الســـعودي علـــى الترويج للحفل 
الغنائـــي المقبـــل الخاص به عبـــر تويتر، حيث نشـــر صورة 
تحتـــوي علـــى تفاصيل الحفـــل الضخم الذي ســـوف يقدم 

خالـــه مجموعـــة من أشـــهر وأجمـــل أغانيه وســـط حضور 
جماهيـــري ضخم.  ويلتقي النجم عمرو دياب جمهوره في 
الكويـــت يوم 4 مايو، بعيد الفطر، حيث روج لحفله القادم 
هناك، عبر حسابه على انستجرام،، وتفاعل قطاع كبير من 
جمهور الفنان الملقب بالهضبة مع ترويجه للحفل، وعبروا 

عن مدى حماستهم لحضور إحدى حفاته.
وســـتقدم ابوظبي حفات الفنانين: عمرو دياب وشـــيرين 
عبدالوهـــاب وكاظم الســـاهر على مـــدى يومين خال عيد 
الفطـــر الســـعيد. أولى حفـــات عيد الفطر تبـــدأ مع الهضبة 
عمـــرو دياب في 3 مـــن مايو المقبل، فيما تشـــمل العروض 
الغنائيـــة فـــي اليوم التالي حفلـــة للفنانة المصرية شـــيرين 
والملحـــن  المطـــرب  تـــاٍل  بحفـــل  ويرافقهـــا  عبدالوهـــاب، 
العراقي كاظم الســـاهر. وســـتحيي النجمة اللبنانية كارول 
ســـماحة حفـــًا غنائًيا ســـاهًرا في 3 مايو المقبـــل في لبنان 
بعـــد انقطاع أكثر من 3 ســـنوات؛ بســـبب األوضاع الصعبة 

التي تصعـــف بالبلد والحظر الذي فرضتـــه جائحة كورونا، 
من خال تغريدة عبر حســـابها الرسمي في موقع “تويتر”، 
إذ عّبرت عن سعادتها وحماستها الكبيرتين للحفل المنتظر 

في عيد الفطر.
يشـــترك المطرب العراقي كاظم الساهر والمطربة المصرية 
شـــيرين عبدالوهـــاب في حفل جماهيـــري واحد ألول مرة، 
ُيحييانـــه ضمـــن الليلـــة الثانيـــة مـــن “ليالـــي االتحـــاد آرينا” 
فـــي أبوظبـــي. ومـــن المقـــرر أن يتشـــارك كل مـــن عاصـــي 
الحانـــي ورحمـــة رياض في حفل غنائـــي يقام بتركيا يوم 
األربعـــاء 4 مايو، وحرصت رحمة على الترويج للحفل عبر 
“إنســـتغرام”، وعلقت قائلة: “موعدنا نحتفل سويًا في عيد 
الفطر المبارك بإســـطنبول”، وســـط تفاعل عدد من محبيها، 
وأيضا ســـتحيي النجمة اللبنانية نجـــوى كرم، والنجم عمر 
العبدالات، حفاً جماهيريًا في إســـطنبول مســـاء الثاثاء 

3 مايو.

تعرف على خارطة حفالت عيد الفطر في البحرين.. أحالم بأعلى القائمة
عشاق الفنون الشعبية على موعد مع حفلة موسيقية برفقة فرقة محمد بن فارس

 أعلنـــت جوائز النقاد للدرامـــا العربية ADCA في 
العالم العربي القائمة القصيرة في مرحلة التقييم 
األولـــى بعد عرض 15 حلقة من األعمال الدرامية 

في النصف األول من رمضان.
وقالـــت اللجنـــة بعـــد تقييـــم النصـــف األول مـــن 
رمضـــان اجتمعت إدارة اللجنـــة والمصوتين على 
أهميـــة مسلســـل “االختيـــار3: القـــرار” وعناصـــره 
الفنيـــة وبســـبب حســـه الوطنـــي والمشـــاعر التي 
ينقلها للمصرييـــن ومن ضمنها اللجنة، وإن العمل 
له طبيعـــة خاصة تعتمد على الدرامـــا التوثيقية، 
وهـــو نـــوع وشـــكل منفصـــل عـــن باقـــي األعمـــال 

علـــى  الجائـــزة  إدارة  اســـتقرت  لهـــذا  الدراميـــة؛ 
خـــروج “االختيار3: القرار” من المنافســـة؛ لتأثيره 
العاطفي والوطنـــي واختافه من الناحية الفنية 
عن باقـــي المسلســـات المتنافســـة، هـــذا بجانب 
اكتســـاح وســـيطرة درجـــات التقييـــم للعمـــل في 
جميـــع الفئـــات، وهـــو مـــا يمكـــن أن يعـــرض باقي 
األعمال للظلم في التقييم، واتفقت إدارة اللجنة 
علـــى تكريـــم المسلســـل بشـــكل خـــاص وجائـــزة 

خاصة.
أمـــا عـــن القائمـــة القصيـــرة لألعمـــال والممثليـــن 
المتأهليـــن للمرحلـــة الثانيـــة مـــن التصويـــت في 

شهر رمضان، حملت القائمة العديد من المفاجآت 
بخروج كل من أمير كرارة، وحســـن الرداد، عمرو 
ســـعد ســـامة مـــن القائمـــة القصيرة لفئـــة أفضل 
ممثـــل، وضمـــت كل مـــن: طـــارق لطفـــي- جزيرة 
غمـــام، خالـــد النبـــوي- راجعيـــن يا هوى، شـــريف 
ســـامة- فاتـــن أمـــل حربـــي، هاني ســـامة- ملف 
ســـري، حمـــادة هـــال- المداح أســـطورة الـــوادي، 

محمد رمضان- المشوار.
أما فئة أفضـــل ممثلة، فخرجت منها ليلى علوي، 
صبا مبارك، ريهام حجاج وروجينا، لتضم القائمة 
النهائيـــة في تلـــك المرحلة كل مـــن: نيللي كريم- 

فاتن أمل حربي، مي عز الدين- جزيرة غمام، هنا 
شـــيحة- راجعين يا هوى، نـــور- راجعين يا هوى، 
حنان مطاوع- وجوه، دينا الشـــربيني- المشـــوار، 

أمينة خليل- العائدون.
تمنـــح جوائز النقاد للدرامـــا العربية لصناع العمل 
الدرامي من خال لجنة تضم مجموعة من النقاد 
والصحفييـــن فـــي الوطـــن العربـــي المتخصصين 
في المجـــال الفني. يتم تقييـــم األعمال الدرامية 
بالدرجـــات فـــي جميـــع التخصصـــات بدايـــة مـــن 
األزيـــاء،  الديكـــور،  بالتمثيـــل،  مـــرورا  التأليـــف 
المونتـــاج،  التصويريـــة،  الموســـيقى  المكيـــاج، 

اإلخـــراج، اإلضـــاءة، تصفيف الشـــعر وغيرها من 
التخصصـــات لصناعة العمـــل الدرامي عن طريق 

الموقع اإللكتروني.
يشـــارك الجمهور في عملية التصويت، ولكن بكل 
حلقـــة علـــى حدة، حيـــث يتم فتح بـــاب تصويت 
الجمهـــور بعـــد عـــرض حلقة المسلســـل مباشـــرة، 
ويســـتمر التصويت على الحلقـــة التي تم عرضها 
لمـــدة 24 ســـاعة فقط من العرض، علـــى أن يغلق 
بـــاب تصويت الحلقة التي تم عرضها قبل عرض 
الحلقـــة التاليـــة. تصـــدر نتائج تصويـــت الجمهور 

بشكل يومي.

النقاد للدراما العربية تعلن القائمة القصيرة لمسلسالت رمضان

مـــع نهايـــة تعلقنـــا بالمسلســـات فـــي 
الســـينما  دور  تكثـــف  رمضـــان،  شـــهر 
المحليـــة عروضها مع إصـــدارات عيد 
هـــذا  تشـــكل  حيـــث  المبـــارك،  الفطـــر 
العـــام األفـــام العربية الجديـــدة التي 
تـــم اختيارهـــا دفعـــة قويـــة للصناعـــة 
المصرية، ويتوقع رواد السينما جرعة 
مريحـــة مـــن عـــودة نجـــوم الكوميديا 
بأفـــام  ربيـــع  وعلـــي  حلمـــي  أحمـــد 
جديـــدة، خاصـــة أن مواســـم األعيـــاد 

يتلقى إقبااًل جماهيرًيا كبيًرا.
ومـــن المنتظر أن يتـــم تقديم 3 أفام 
فـــي عيـــد الفطر، وهـــو لكبـــار الفنانين 
المحليـــة  الســـينماءات  جميـــع  فـــي 
أثنـــاء موســـم عيـــد الفطـــر، وتتنـــوع 
الســـينمائية  بيـــن  مـــا  األفـــام  هـــذه 
والكوميديـــة واألكشـــن والخيال، إلى 
جانـــب االفام األجنبيـــة الكبيرة التي 

تعرض حاليا.
وفيمـــا يلـــي األفـــام الجديـــدة التـــي 
ســـتعرض في دور الســـينما هذا العيد 

في شركة البحرين للسينما بشاشاتها 
المتنوعة:

1. “أشباح أوروبا”

الفيلـــم منـــذ مـــدة  تـــم االنتهـــاء مـــن 
طويلـــة، وكان مـــن المقـــرر عرضه في 
عيد الفطر المبارك العام الماضي، وقد 
تأخـــر الفيلم؛ بســـبب الموجـــة الثانية 
من كوفيد- 19 التي اجتاحت منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

عنـــوان الفيلـــم أشـــباح أوروبـــا، وهي 
)المغنيـــة  ليلـــي  عـــن  نفســـية  قصـــة 
وهبـــي(  هيفـــاء  اللبنانيـــة  والممثلـــة 
وهـــي تلـــد 6 توائم، لتـــدرك أن زوجها 
باع ثاثة منها خلـــف ظهرها؛ لتغطية 
نفقاتهـــا. تنطلـــق ليلـــي مذهولـــة فـــي 
مهمـــة عالميـــة للعثـــور علـــى أطفالهـــا 
المفقوديـــن، يضـــم الفيلـــم فريق عمل 

مصري قوي.
“أشـــباح أوروبا” بطولـــة هيفاء وهبي، 

مصطفـــى خاطـــر، مصطفـــى عبـــاس، 
تأليـــف أمين جمال، محمد أبوالســـعد، 

شريف يسري.

2. “زومبي على جنبي”

Zom-  ترجـــم الفيلـــم الكوميدي إلـــى
bie Beside Me، ويلعـــب فيه الممثل 
المصـــري خفيف الظل علـــي ربيع دور 
الرجـــل األول فـــي فرقة، وبعـــد حفلة 
قروية صاخبة بشـــكل خاص، تتعطل 

ســـيارتهم وتأتي المجموعة المذعورة 
وجها لوجه مع زومبي!

فيلـــم “زومبـــي” بطولـــة: علـــى ربيـــع، 
حمدي المرغنـــي، كريم عفيفي، هاجر 
أحمد، ســـامي مغـــاوري، تأليـــف أمين 
جمـــال، وليد أبو المجـــد، إخراج عمرو 

صاح. إنتاج أحمد السبكي.

3. واحد تاني

يصنف بأنه من أهم أفام العيد، وفيه 
يقدم الممثل الكوميدي المصري أحمد 

حلمـــي دور البطولـــة فـــي هـــذا الفيلم 
المنتظـــر بعـــد غيـــاب،  وتتبـــع القصـــة 
متاعـــب مصطفى، مستشـــار الســـجن 
الذي يقع في الامباالة بســـبب الركود 
الوظيفي. مستوحاة من صديق، يبدأ 
في العثور على الفرح في الحياة مرة 

أخرى.
ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك 
وســـيد  عبدالجليـــل  وعمـــرو  وروبـــي 

رجب.

عشاق األفالم العربية على موعد األحدث في السينماءات بعيد الفطر

أشباح  واحد تاني
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عدلـــت وكالـــة التصنيـــف االئتماني 
المســـتقبلية  النظـــرة  “فيتـــش” 
العامـــة  االســـتثمارات  لصنـــدوق 
السعودي من مستقرة إلى إيجابية، 
.”A“ وأكدت تصنيف الصندوق عند

وأكدت فيتش في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجـــاري تصنيفهـــا للمملكـــة 
مـــع   ”A“ عنـــد  الســـعودية  العربيـــة 
مـــن  المســـتقبلية  النظـــرة  تعديـــل 

مستقرة إلى إيجابية.
تقريرهـــا  فـــي  الوكالـــة  وتوقعـــت 
فـــي  اإليجابـــي  النمـــو  اســـتمرار 
وتســـجيل  الســـعودي  االقتصـــاد 
فوائض فـــي الميزانية خـــال العام 
2022 و2023 ألول مـــرة منـــذ العام 

.2013

يدير صندوق االســـتثمارات العامة 
أصوال تصـــل قيمتها إلى 620 مليار 
دوالر وفًقـــا ألحـــدث بيانـــات معهـــد 
 ،SWFI صناديـــق الثـــروة الســـيادية
لتعزيـــز  الرئيـــس  الجهـــاز  ويمثـــل 
االستثمارات السعودية في الداخل 

والخارج.
وقالت فيتش في فبراير إن إجمالي 
أصول صندوق االستثمارات العامة 
 57 يعـــادل  كان   2021 نهايـــة  فـــي 
% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 

السعودي.
الصنـــدوق  فـــي  ضخـــت الحكومـــة 
 77( ســـعودي  ريـــال  مليـــار   288.8
الثـــاث  مـــدار  علـــى  دوالر(  مليـــار 

سنوات الماضية.

فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لصندوق 
االستثمارات العامة إلى “إيجابية”

أرباح البحرينية الكويتية للتأمين بالربع األول 2022
أعلنــت الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن ش.م.ب. عــن نتائجها المالية الموحــدة لفترة الثالثة أشــهر المنتهية في 31 مارس 2022. فقد تمكنت الشــركة خالل 
الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م من تحقيق ربح صاٍف عائد إلى مســاهمي الشــركة بلغ 1.181 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 0.950 مليون دينار بحريني 

خالل الربع األول من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 24.3 %. 

وقد بلغت ربحية السهم الواحد خال 
الربع األول مـــن العام الحالي 8 فلوس 
مقارنـــة مع 6 فلوس لنفـــس الفترة من 
العـــام الســـابق. وبلـــغ مجمـــوع الدخل 
الشـــامل العائد إلى مســـاهمي الشـــركة 
خـــال الربـــع األول مـــن العـــام الحالي 
0.857 مليـــون دينـــار بحرينـــي مقارنة 
مع 1.039 مليون دينار بحريني لنفس 
الفترة من العام الســـابق، أي بإنخفاض 
هـــذا  يعـــزا  حيـــث   ،%  17.5 قـــدره 
االنخفـــاض إلـــى الهبوط في مكاســـب 
القيمـــة العادلـــة المســـجلة فـــي الربـــع 
نفســـها  بالفتـــرة  مقارنـــة   2022 األول 

 .2021
وأمـــا على صعيـــد إجمالـــي الدخل من 
األقســـاط، فقـــد حققت الشـــركة زيادة 
قدرهـــا 10.6 %، مـــن 24.625 مليـــون 
دينـــار فـــي نهاية الربـــع األول من العام 
الســـابق إلـــى 27.232 مليون دينار في 
نهايـــة الربـــع األول مـــن العـــام الحالي. 
بنســـبة  اإلكتتـــاب  أربـــاح  زادت  وقـــد 
2.8 %، مـــن 0.784 مليـــون دينـــار في 
نهاية الربع األول من العام السابق إلى 
0.806 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة الربع 
األول من العام الحالي. كما زاد صافي 
الدخل من االستثمار بنسبة 39 %، من 

0.563 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة الربع 
األول مـــن العـــام الســـابق إلـــى 0.783 
مليـــون دينار في نهاية الربع األول من 

العام الحالي.
فـــي صافـــي  ويعـــود ســـبب اإلرتفـــاع 
الربـــح لفتـــرة الثاثـــة شـــهور المنتهية 
في 31 مارس 2022م مقارنة مع نفس 
الفترة من العام الســـابق إلى التحســـن 
الـــذي طرأ على أرباح االكتتاب وكذلك 
التحســـن الذي طرأ على صافي الدخل 

من اإلستثمار. 
وبلـــغ إجمالـــي حقـــوق الملكيـــة خـــال 
فتـــرة الثاثة شـــهور من العـــام الحالي 
مـــع  مقارنـــة  دينـــار،  مليـــون   39.326
41.457 مليـــون دينار فـــي نهاية العام 
الســـابق أي بإنخفـــاض نســـبته 5.1 % 
بســـبب توزيـــع أربـــاح أســـهم. كمـــا بلغ 
خـــال  الشـــركة  موجـــودات  إجمالـــي 
فتـــرة الثاثة شـــهور من العـــام الحالي 
212.020 مليـــون دينـــار، مقارنـــة مـــع 
232.363 مليون دينار في نهاية العام 
الســـابق، وذلـــك بانخفاض نســـبته 8.8 

 .%
ومـــن جانب آخـــر، زادت االحتياطيات 
دينـــار  مليـــون   41.455 مـــن  الفنيـــة 
فـــي نهاية العام الســـابق إلـــى 46.571 

مليون دينار في نهاية الفترة من العام 
الحالي.

وأعـــرب مجلـــس اإلدارة عـــن ارتياحه 
لهـــذه النتائـــج الطيبـــة التـــي حققتهـــا 
الشـــركة خال الثاثة شـــهور من العام 
الجـــاري، بفضـــل دعـــم وثقـــة عمائنـــا 
وشـــركائنا فـــي العمـــل، وأيضـــا بفضـــل 
الجهـــود الحثيثـــة التي تبذلهـــا اإلدارة 
التنفيذية وجميع العاملين في الشركة 
الذي أســـهم في مواصلـــة تحقيق هذه 
مجلـــس  أن  كمـــا  اإليجابيـــة.  النتائـــج 
اإلدارة ســـيقوم خـــال العـــام الحالـــي 
بمراجعـــة شـــاملة لما تم إنجـــازه ضمن 
إستراتيجية الشـــركة التي تنتهي هذا 
العـــام، حيث ســـيتم بالتزامـــن مع ذلك 
التحضير إلعداد إســـتراتيجية جديدة 
للشركة للسنوات الثاث المقبلة 2023 
- 2025. كمـــا أن مجلـــس اإلدارة علـــى 
ثقة كبيـــرة بأن اعتماد اإلســـتراتيجية 
الجديـــدة ســـوف يســـهم فـــي مواصلة 
الشركة لتحقيق أفضل النتائج وتعزيز 
العوائـــد على حقـــوق المســـاهمين في 

الفترات المقبلة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
مـــا  علـــى  ســـلطان،  عبـــدهللا  للشـــركة، 
جاء في تعقيـــب مجلس اإلدارة حول 

النتائـــج الماليـــة الموحدة للشـــركة في 
نهايـــة فتـــرة الثاثـــة شـــهور مـــن العام 
الحالـــي التي جـــاءت مشـــجعة، حيث 
فـــي ظـــل  األربـــاح  فـــي  النمـــو  يعتبـــر 

الظروف الراهنة إنجازا كبيرا. 
وأشـــار إلى أن النمو في صافي األرباح 
جـــاء نتيجـــة للزيـــادة فـــي الدخـــل من 
العمـــل األساســـي لفـــروع الشـــركة في 
الكويـــت  بدولـــة  وفرعهـــا  البحريـــن 
باإلضافـــة إلـــى نتائج شـــركتها التابعة. 
كما أشـــاد سلطان بالتحســـن الذي طرأ 
علـــى الدخل من االســـتثمار فـــي الربع 
األول مـــن العـــام 2022م، معربـــا عـــن 
ثقته بأن هذا التحســـن ســـوف يســـتمر 

بشكل أكبر في الفترات المقبلة.
الشـــركة  تســـر  المناســـبة،  وبهـــذه 
فـــي  بأنهـــا تســـير  المســـاهمين  إعـــام 
الطريـــق لصحيـــح فيما يتعلـــق بتنفيذ 
للعـــام  الرئيســـة  الثاثـــة  المشـــاريع 
2022م والمتمثلـــة فـــي تطبيق المعيار 
الدولـــي إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة رقم 
17 والنظـــام اآللـــي الجديـــد ومبادرات 

التحول الرقمي.

نظم فريـــق “جود” للعمـــل التطوعي ببنك البحرين اإلســـامي 
مبادرتـــه الرمضانيـــة “إفطار علـــى الطريق” ضمن إطـــار التزام 
البنك بالمســـؤولية المجتمعيـــة ورد الجميل تجاه الوطن الذي 
ينتمـــي إليـــه، وإيمانا منه بأهمية بث روح العطاء في أواســـط 
المجتمـــع، وإبراز ســـمات الكـــرم والجود والتكافـــل المجتمعي 
التي يتسم بها الشـــارع البحريني. ووزع فريق “جود” وجبات 
اإلفطار على الطريق باســـتخدام أكياس ورقية صالحة إلعادة 
التدويـــر، وذلـــك بما يتوافـــق مع أهداف البنك نحو المســـاهمة 

بدوره في استدامة البيئة. 
 وخـــال الحملة، شـــارك أعضـــاء فريق “جود” بتوزيـــع أكثر من 
1500 وجبـــة إفطـــار على الســـائقين فـــي عدد مـــن التقاطعات 
المرورية الرئيســـة في مختلـــف محافظات البحرين وذلك قبل 
أذان المغرب في يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022، وشارك 
فـــي هـــذه المبـــادرة أكثـــر مـــن 50 متطوعـــا من موظفـــي البنك 
وأفراد أسرتهم، ما جسد روح العمل الجماعي في أبهى صوره.

وصـــرح الرئيـــس التنفيـــذي للبنك، حســـان جرار “يســـعدنا في 
البنك أن نتمكن من المســـاهمة ولو بعمٍل بســـيط من أجل بث 

روح العطـــاء المجتمعـــي وإظهـــار ثقافـــة التكافـــل المجتمعي 
الـــذي يتميز بهـــا المجتمع البحريني، وذلـــك عبر تنظيم مبادرة 
“إفطـــار علـــى الطريق” التي نأمل من خالها رســـم االبتســـامة 
في وجوه الصائمين الســـائقين خال فتـــرة صيامهم بعد يوم 
شـــاق وعملهم بكل جد واجتهاد حتى وقت الغروب، خصوصا 
في هذا الشهر الفضيل - أعاده هللا علينا وعلى الجميع باليمن 

والبركات”. 

توزيع أكثر من 1500 وجبة إفطار على السائقين 

فريق “جود” بـ “اإلسالمي” ينظم مبادرة “إفطار على الطريق”
حققـــت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن ش.م.ب. )البا( إنجـــاًزا جديًدا 
علـــى صعيد الســـامة بتجاوزها حاجز الـ 25 مليون ســـاعة عمل 
آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت للمرة األولى في تاريخها. 
وجـــاء هذا اإلنجاز بتاريـــخ 30 أبريل 2022 بالتزامن مع تحقيق 
البـــا إجمالـــي إنتـــاج يفـــوق 25 مليـــون طن متـــري منـــذ انطاق 

عملياتها التجارية في العام 1971.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة البا علـــي البقالـــي “تواصل البا 
تســـطير تاريخها الحافـــل باإلنجازات. إن تجاوزنـــا لحاجز الـ 25 
مليون على صعيدي السامة واإلنتاج هو تتويج لجهود الشركة 
المســـتمرة. ويأتي هذان اإلنجازان في أعقاب احتفالنا باليوبيل 

الذهبي النطاق العمليات التشغيلية بالشركة. 
نؤمـــن بأن الســـامة واإلنتاجية يكمان بعضهمـــا البعض. ومثل 
هذه اإلنجازات خير دليل على أن ثقافة السامة المتأصلة لدينا 
هي المحرك الرئيســـي ألدائنا المتميز على صعيد اإلنتاج. كما أن 
جميع مساعينا وجهودنا، ومن بينها حمات السامة، وفعاليات 
ســـاعة الســـامة، وزيـــارات الســـامة الميدانيـــة، والمحاضـــرات 
التوعويـــة وغيرها، تجســـد اعتقادنا الراســـخ بأن الســـامة تأتي 

أوالً في جميع األوقات والظروف. وبهذه المناسبة، أود أن أشكر 
موظفينـــا وعمال المقاولين على بذلهم الجهود الحثيثة لتحقيق 

هذه النتائج االستثنائية بالرغم من جائحة كوفيد 19”.
واحتفـــاًء بهذيـــن اإلنجازيـــن المهميـــن، أقامـــت الشـــركة احتفاالً 
مصغًرا في قاعة الواحة بالشـــركة بحضور الرؤســـاء التنفيذيين 
والمديريـــن اإلداريين ومديري الدوائـــر وعدد من الموظفين من 

مختلف الدوائر واألقسام.

تجاوزت الـ 25 مليون ساعة عمل دون أي إصابات مضيعة للوقت

“البا” تصنع التاريخ وتحقق إنجازا غير مسبوق على صعيد السالمة

مجوهرات “شوبارد تحب السينما” أكثر من مجرد أفكار أعيد تجسيدها
شعار اختارته المجموعة لالحتفال بأنشطتها بالدورة الـ 75 لمهرجان “كان”

تمثـــل مجموعـــة مجوهـــرات “شـــوبارد 
 Chopard Loves( الســـينما”  تحـــب 
Cinema( أكثـــر مـــن مجـــرد مجموعة 
أفكار أعيد تجســـيدها مـــرارا وتكرارا؛ 
دار شـــوبارد  اختارتـــه  عنـــوان  فهـــو 

لاحتفال بأنشطتها في الدورة الـ 
75 لمهرجان كان الســـينمائي، 

التي ســـتصادف أيضا ذكرى 
مـــرور 25 عام على شـــراكة 
شوبارد الرسمية للمهرجان. 
المناســـبة، صممـــت  وبهـــذه 

كارولين شـــوفوليه مجموعة 
)Red Carpet( رائعـــة تضم 75 

تحفـــة مـــن المجوهـــرات الفاخرة، 
تبـــدو كقصة ملحمّية مســـتوحاة من 

المغامـــرة الكبـــرى لعالـــم الســـينما منذ 
واألســـود  األبيـــض  بأفـــام  بداياتهـــا 
وصـــوالً إلى األفـــام الحديثة النابضة 
باأللـــوان والحيويـــة، حيـــث اعتمدت 
مخيلتهـــا  علـــى  شـــوفوليه  كاروليـــن 

الخصبـــة لتصميم هـــذه الروائع، لتقدم 
بذلـــك الموديـــات األولـــى ضمـــن المجموعـــة 

معاينـــة تلتقـــط لحظة تاريخيـــة فاصلة؛ 
حيـــن ولـــدت الســـينما الحديثـــة وبدأت 

بالتطور واالزدهار.
 Red( مجموعـــة  كامـــل  عـــرض  وقبـــل 
مـــن  المقبلـــة  الـــدورة  فـــي   )Carpet
 17( الســـينمائي  كان  مهرجـــان 
كشـــفت   ،)2022 مايـــو   28  -
كارولين شـــوفوليه باعتبارها 
والمديـــر  الشـــريك  الرئيـــس 
الفنـــي فـــي دار شـــوبارد عن 
هـــذه  فـــي  إبداعاتهـــا  أولـــى 
المجموعـــة، علمـــا أن كارولين 
بزخمهـــا  معروفـــة  شـــوفوليه 
اإلبداعي الغزير ومخيلتها الخصبة 
التي يرفدها شـــغفها العميـــق بالحياة 
وذوقها االنتقائي وقدرتها المذهلة على 
إثـــارة مشـــاعر مـــن خـــال المجوهرات، 
ســـينمائية،  مخرجـــة  كانـــت  لـــو  فكمـــا 
وباعتبارهـــا مـــن عشـــاق الفـــن الســـابع، 
أبدعت مجموعة مجوهرات مســـتوحاة 
مـــن أفامهـــا المفضلـــة التـــي أثـــرت فيهـــا 
لوقـــت طويل؛ ســـواء من خـــال العوالم التي 

تصورها أو المشاهد األسطورية التي حجزت 
لهـــذه األفام الرائعة مكانها في صالة الشـــهرة 
الخاصـــة بعالم الســـينما. وتكريما للدورة الـ 75 
لمهرجـــان كان الســـينمائي، ســـتضم مجموعـــة 
)Red Carpet( مـــا ال يقـــل عـــن 75 إبداعـــا من 
المجوهـــرات الفاخـــرة التي ســـتعرض روائعها 
الســـجادة  اســـتعراض  األنظـــار خـــال  لتأســـر 

الحمراء الشهير في المهرجان.

من األفالم إلى المجوهرات.. إلهام ال 
حدود له 

يفتتح خاتـــم “اليقطيـــن” )Citrouille( المذهل 
العرض األخاذ المستوحى من قصة “سندريا” 
الخياليـــة التي أعيد تجســـيدها لمرات عديدة 
على الشاشـــة الفضيـــة. ورّصع الخاتـــم بعقيق 
السبيســـارتين وأحجار التســـافوريت، وينفتح 
بقفل ســـّري ليكشـــف داخله عن فـــردة الحذاء 
بفضلـــه  أتيـــح  الـــذي  األســـطوري  األلماســـي 
اجتماع ســـندريا الجملية مع أميرها الوســـيم 
من جديد. صمـــم هذا اإلبداع من المجوهرات 
ليعيدنـــا إلى أيام الطفولـــة وذكرياتها الجميلة، 

صنعـــه  وتطلـــب 
ســـاعة   100 قرابـــة 

العمـــل  مـــن 
 ، فـــي ا حتر ال ا
مع نفحـــات من 

الخصب  الخيـــال 
كالـــذي تتميـــز بـــه 

شـــوفوليه  كارولين 
بأســـلوب  لتنســـيقه 

فريد. 

مواصفات تقنية مجموعة 
”Red Carpet “

ساعة مجوهرة مصنوعة من الذهب األخاقي 
األبيض المصادق بشـــهادة التعدين العادل من 
عيـــار 18 قيراطا، ومرّصعـــة باأللماس )32,82 
قيراط( والسافير بألوان عدة )17,48 قيراط(. 

الرقم المرجعي: 1003-105367
ســـاعة مصنوعة من الذهب األخاقي األبيض 
المصادق بشهادة التعدين العادل من عيار 18 
قيراطـــا، ومرّصعة بالكامل باأللمـــاس )27,21 

قيراط( والياقوت )8,40 قيراط(.
الرقم المرجعي: 1001-104654

خاتـــم مصنوع من الذهـــب األخاقي األبيض 
المصـــادق بشـــهادة التعديـــن العادل مـــن عيار 
18 قيراطـــا، ومكلل بحجر زمـــرد دائري )4,40 

قيراط( ومرّصع باأللماس )4,04 قيراط(.
الرقم المرجعي: 820904-1002

1.2
مليون دينار

مراد علي 
مراد

بارتفاع بنسبة 24 %... وإجمالي حقوق الملكية بلغ 39.3 مليون دينار

 عبدالله 
سلطان



أصـــدر مصـــرف البحريـــن المركـــزي ورقة 
بمصـــادر  االســـتعانة  بشـــأن  استشـــارية 
فـــي  والمهمـــات  األعمـــال  فـــي  خارجيـــة 
المؤسســـات الماليـــة المصرفيـــة المرخص 
لها فـــي البحرين، أو ما يعرف بـ “التعهيد”. 
وذكـــر محافظ مصرف البحريـــن المركزي 
موجـــة  الماضـــي،  الشـــهر  خطـــاب  فـــي 
للمرخـــص لهم؛ من أجل طلـــب الردود، أن 
الورقـــة االستشـــارية المتعلقـــة متطلبـــات 
االســـتعانة بمصادر خارجيـــة، تأتي كجزء 
مـــن مبـــادرات مصـــرف البحريـــن المركزي 

لتعزيز إطاره التنظيمي
المعاييـــر  مـــن  عـــددا  الورقـــة  وتناولـــت 
واإلجـــراءات والشـــروط الخاصة بتوكيل 
بعض األعمال الداخلية للبنوك إلى جهات 

أخرى.
وطلب من جميع المؤسسات المرخص لها 
تقديم مرئياتها بشـــأن الترتيبات الجديدة 

حتى 11 مايو المقبل.
وجـــاء فـــي الورقـــة أنـــه يجـــب أال يقـــوم 
المرخص له باالســـتعانة بمصادر خارجية 
للوظائف التالية: االمتثال ؛ مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهـــاب الرقابة المالية، 

إدارة المخاطـــر، ووظائـــف خـــط األعمـــال 
التـــي تقدم خدمـــات منظمة مباشـــرة إلى 

العمالء.
ولكن قد يتم االســـتعانة بمصادر خارجية 
للعمليات واألنظمة في إطار هذه الوظائف  
االتصـــال  مراكـــز  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
االئتمـــان  واســـترداد  البيانـــات  ومعالجـــة 

وحلول “اعرف عميلك” اإللكترونية.
أنـــه  االستشـــارية،  الورقـــة  فـــي  وجـــاء 
يجـــب علـــى المرخص لهـــم االلتـــزام بعدد 
المتطلبـــات قبل توقيـــع أي اتفاقية تعهيد 
مصـــرف  مـــن  مســـبقة  موافقـــة  ومنهـــا 
البحريـــن المركـــزي علـــى أي تعهيد لطرف 
ثالث خـــارج البحرين )باســـتثناء خدمات 

البيانات السحابية(. 
لهـــم  المرخـــص  لـــدى  يكـــون  أن  ويجـــب 
متطلبـــات كتابيـــة كافيـــة في سياســـاتهم 
وإجراءاتهـــم الداخلية التي تتناول جميع 

االستراتيجيات،
العمليات اللوجستية واستمرارية األعمال 
والطوارئ والتخطيط والقضايا القانونية 
والمخاطر  فيما يتعلق باالستعانة بمصادر 

خارجية.

ويجـــب علـــى المرخص لهـــم التوقيع على 
اتفاقيـــة مســـتوى الخدمـــة )SLA( مـــع كل 
مـــزود خدمـــة حـــال االســـتعانة بمصـــادر 
خارجيـــة، حيث يتنـــاول عدد مـــن األمور 
والســـرية  والحقـــوق  النطـــاق  بينهـــا  مـــن 
ومتطلبات التشفير ويجب على المرخص 
لهم تعيين شـــخص معتمد ليكـــون بمثابة 
منســـق لرصد وتقييم االســـتعانة بمصادر 

خارجية.
ويجـــب علـــى المرخـــص لـــه إبـــالغ نقطـــة 
االتصال اإلشـــرافية  في حـــال حدوث أي 
مشـــاكل مادية مع مزود خدمة االستعانة 
بمصادر خارجية إذا ظلت دون حل لفترة 

ثالثة أشهر من تاريخ تحديدها.

 علي الفردان

 أعلـــن البنـــك األهلي المتحـــد، في حفل 
أقيم يـــوم األربعـــاء الموافـــق 27 أبريل 
2022، عن الفائز بجائزة األحالم األولى 
بقيمة مليون دوالر أميركي من حســـاب 
الحفـــل  حضـــر  وقـــد   .2022 حصـــادي 
مجموعة مـــن مديرين وموظفي البنك، 
إضافـــة إلـــى الفائـــزة، بروانـــة مرتضـــى 

ديواني.
وتقـــدم النســـخة الجديـــدة من حســـاب 
حصـــادي لهذا العام المزيـــد من الجوائز 
الكبيـــرة، حيـــث تضـــم اآلن أربـــع جوائز 
أربـــع  أميركـــي،  دوالر  مليـــون  بقيمـــة 
جوائـــز بقيمة مئـــة ألـــف دوالر أميركي، 
أربـــع جوائـــز بقيمة خمســـين ألف دوالر 
أميركـــي، إضافـــة إلـــى خمســـين جائزة 
بقيمـــة ألف دوالر أميركي شـــهريًا، ليبلغ 
مجمـــوع هذه الجوائـــز ألول مرة نحو 5 

ماليين دوالر أمريكي.
وعنـــد معرفتهـــا بحجـــم الجائـــزة التـــي 
فـــازت بها مع حســـاب حصـــادي، عبرت 
ديوانـــي عـــن فرحتهـــا الغامـــرة بالقول: 
“ليســـت لدي الكلمات ألعبر عن فرحتي 
العشـــر  فـــي  وأننـــا  خصوصـــًا  بالخبـــر، 
األواخـــر مـــن شـــهر الخير والعيـــد مقبل 

على األبواب”.
وعند سؤالها عن أحالمها وخططها بعد 
الفـــوز بجائـــزة المليون، أجابـــت بالقول 
“أول مـــا يخطـــر علـــى بالـــي هـــو التبرع 
بجزء مـــن الجائزة لعدد مـــن الجمعيات 
الخيرية التي أتبرع لها بانتظام، فالعمل 
االســـتثمار  هـــو  نظـــري  فـــي  الخيـــري 

األفضـــل علـــى اإلطـــالق. كمـــا أخطـــط 
إلعـــادة اســـتثمار جزء مـــن الجائزة في 
حساب حصادي على أمل الفوز بالمزيد 

في المستقبل”.
يذكـــر أن كل 50 دينارا يتم اســـتثمارها 
فـــي حســـاب حصـــادي ســـتمنح العميل 
فرصـــة واحـــدة للفـــوز في الســـحوبات. 
كمـــا يمكـــن للعمـــالء مضاعفـــة فرصهـــم 
فـــي الســـحوبات مرتين عبـــر االحتفاظ 
بأرصدتهـــم فـــي الحســـاب لمـــدة ثالثـــة 
أشـــهر، وثالث مرات عبـــر االحتفاظ بها 
لمدة ســـتة أشـــهر. علـــى ســـبيل المثال، 
ســـيحصل العميـــل علـــى 20 فرصة في 
الســـحب عند إيداعه مبلغ ألف دينار، إال 
أنها ســـتتحول إلى 40 فرصة بعد ثالثة 

أشهر، و60 فرصة بعد ستة أشهر. 

اآلن  مفتـــوح  البرنامـــج  أن  يذكـــر  
جميـــع  مـــن  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
األعمـــار وبفضل الخدمة الجديدة لفتح 
للعمـــالء  إلكترونيـــًا، يمكـــن  الحســـابات 
فتـــح حســـابات حصـــادي والبـــدء فـــي 
AUB M- اإليـــداع مـــن خـــالل تطبيـــق
Bank Bahrain المتوفر على أجهزة أبل 
وأندرويـــد. ويمكن اآلن فتح حســـابات 
وعـــدة  البحرينـــي  بالدينـــار  حصـــادي 
عمـــالت أخرى، وهـــو متوفر للعمالء من 
األفراد وللحســـابات المشـــتركة، إضافة 

إلى الشباب واألطفال.
منـــح  مضـــت،  ســـنة   20 مـــدى  وعلـــى 
برنامـــج حصـــادي أكثر مـــن 185 مليون 
دوالر أميركـــي مـــن الجوائـــز ألكثـــر من 

17,800 فائز.

ذكـــر رئيـــس المجموعـــة العالميـــة للذكاء 
االصطناعي جاسم حاجي أن شهر رمضان 
يجلب فرصة إضافية للعالمات التجارية 
الستهداف مجتمع األلعاب، حيث أظهرت 
البحـــوث الســـابقة أن الجمهـــور يتجهـــون 
إلى هواتفهم المحمولة، خصوصا األلعاب 

)gaming(، للترفيه خالل الشهر الكريم.
مع قطـــع ســـاعات العمل، والمـــدارس في 
إجـــازة، يجـــد النـــاس أنفســـهم مـــع ضعف 
مقـــدار وقـــت الفـــراغ، حيـــث يقضـــي 50 
% مـــن المشـــاركين في اإلحصـــاءات في 
المملكة العربية الســـعودية والبحرين من 
ســـاعة إلى 3 ســـاعات على اإلنترنت على 
هواتفهم الذكية. وأشـــار 48 % منهم إلى 
أنهم يقضون 30 دقيقة إلى ســـاعتين في 
ممارســـة األلعـــاب على الهاتـــف المحمول 
يومًيا خالل الشـــهر الكريم، مع أن الوقت 
المفضـــل لممارســـة ألعـــاب الهاتـــف هو ما 

بين الساعة 12 ظهًرا وحتى 6 مساًء.
األفـــراد  يقضـــي  الكريـــم،  الشـــهر  خـــالل 
مـــن 15 إلـــى 60 ســـاعة في لعـــب األلعاب 
علـــى األجهـــزة المحمولـــة. وبالنســـبة إلى 
العالمـــات التجاريـــة عبـــر الصناعات، يعد 
شـــهر رمضـــان أحـــد أهـــم فتـــرات العـــام 
للوصول إلى المســـتهلكين ويتجه عمالء 
الشـــركات إلى األلعـــاب كأداة فعالة للقيام 

بذلك.
قطاعا األلعـــاب والرياضـــات اإللكترونية، 
أظهـــرا مزيـــًدا مـــن النمـــو المســـتدام على 
رمضـــان  شـــهر  خـــالل  ســـنوي،  أســـاس 
المبـــارك، مـــا يخلـــق نظاًمـــا بيئًيـــا مثالًيـــا 
للعالمـــات التجارية للوصول إلى العمالء، 
غالبيـــة هـــذا الجمهور من الجيـــل Z، وهو 

فئة ديموغرافية مستقبلية.
وحسب اإلحصاءات تعد البحرين واحدة 
مـــن أهـــم الالعبين الذيـــن ظهـــروا كمركز 

ألعـــاب إقليمـــي. لقـــد أدركت المؤسســـات 
األلعـــاب  صناعـــة  إمكانـــات  االبتكاريـــة 
وأنشـــأت نظاًما بيئًيا مع شركات طموحة 
ســـوق  مـــن  الكاملـــة  لالســـتفادة  جاهـــزة 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  األلعـــاب 
وشـــمال إفريقيـــا الـــذي تبلـــغ قيمتـــه 5.9 

مليار دوالر.

حظر تعهيد المؤسسات المالية البحرينية أعمالها في 5 أمور

من نصيب بروانة ديواني..و50 جائزة بقيمة ألف دوالر شهرياً

5.9 مليار دوالر قيمة سوق القطاع بالشرق األوسط وشمال إفريقيا

“المصرف المركزي” يطرح ورقة استشارية بشأن االستعانة بالمصادر الخارجية

“ األهلي المتحد” يكشف عن أول مليونير مع حساب حصادي 2022
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رشيد المعراج

جاسم حاجي 

تسليم الجائزة لبروانة ديواني

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

business@albiladpress.com

األحد 1 مايو 2022 - 30 رمضان 1443 - العدد 4947 
19

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
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أعلنت إدارة التسجيل بوزارة الصناعة 
تقدمت  قــد  بأنه  والسياحة  والــتــجــارة 
ــهــا شـــركـــة )مــســتــشــفــى اإلرســـالـــيـــة  ــي إل
األميركية( بطلب تغيير الشكل القانوني 
مسؤولية  ذات  مــن  شــركــاتــهــا  لجميع 
محدودة إلى شركات غير هادفة للربح.

اعتراض  لديه  من  كل  ــوزارة  الـ ودعــت 
التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة 
مشفوًعا بالمستندات المؤيدة والمبررة 
ــدة أقــصــاهــا 15  ــال مــ لـــاعـــتـــراض خــ
اإلعــان في  تاريخ نشر  يــوم عمل من 

الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن الشركة غير الهادفة للربح 
هي الشركة التي ال تهدف إلى تحقيق 
استخدام  ويتم  أساسية،  بصفة  الربح 
ُأنشئت  التي  أغراضها  لتحقيق  األربــاح 
مــن أجــلــهــا وتــتــخــذ شــكــل شــركــة ذات 
يتبـع  أن  ويجب  مــحــدودة.  مسؤولية 

هادفة  غير  )شركة  عبارة  الشركة  اسـم 
أن  ولــلــشــركــة  ر(.  غ.  )ش.  أو  ــلــربــح(  ل
من  يمكنها  تــجــاري  نــشــاط  أي  ــزاول  ــ ت
في  عليها  المنصوص  أغراضها  تحقيق 
عقد تأسيسها، ويحظر عليها استخدام 
ــاح فــي غــيــر هـــذه األغـــــراض. وال  ــ األربـ
بشكل  أربــاح  أي  توزيع  للشركة  يجوز 
مباشر أو غير مباشر على الشركاء فيها، 
 )28( وذلك ووفًقا لمرسوم بقانون رقم 
لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون 
بالمرسوم  الــصــادر  التجارية  الشركات 

رقم )21( لسنة 2001.
األميركية  اإلرسالية  مستشفى  ويعتبر 
الذي افتتح في العام 1903 كمستشفى 
وأقـــــدم  أول  ــال،  ــمــــوريــ ــيــ مــ مــــاســــون 
مستشفى ليس فقط في البحرين ولكن 
ربما في منطقة جنوب الخليج العربي 

بأكملها.

خــســر الــمــلــيــارديــر األمــيــركــي 
مــلــيــار   20.5 ــيـــزوس  بـ جــيــف 
دوالر من ثروته بعدما أصابت 
نــتــائــج شــركــة أمـــــازون دوت 

كوم المستثمرين بخيبة أمل.
وهــوى سهم أمــازون.كــوم في 
ــه فـــي يــوم  أكـــبـــر انــخــفــاض لـ
لــيــكــون   ،2006 مـــنـــذ  ــد  ــ واحــ

مستوياته  أدنــى  قــرب  السهم 
في عامين.

ــــت أســــهــــم شـــركـــة  ــعـ ــ ــراجـ ــ وتـ
بنسبة  اإللــكــتــرونــيــة  الــتــجــارة 
عن  أعلنت  أن  بعد   %  14.05
خسارة ربع سنوية وأبطأ نمو 
في المبيعات منذ العام 2001.
وانخفض صافي ثروة بيزوس 

وفًقا  دوالر،  مليار   148.4 إلى 
للمليارديرات  بلومبرغ  لمؤشر 
بأكثر من  العام  هذا  ذروة  من 

210 مليارات دوالر.
وخسر أغنى 500 شخص في 
العالم ما مجموعه أكثر من 54 
مليار دوالر يوم الجمعة وسط 
وفًقا  األوســـع،  الــســوق  هزيمة 

لمؤشر بلومبرغ.
العمر  من  يبلغ  الذي  وبيزوس 
58 عــاًمــا، أغــنــى شــخــص في 
العالم بعد إيلون ماسك، أصبح 
للثروة  خاسر  أكبر  ثالث  اآلن 
انخفضت  حــيــث  الـــعـــام،  هـــذا 
دوالر  مليار   44 بنحو  ثــروتــه 

منذ األول من يناير 2022.

ل جميع  “اإلرسالية األميركية” تحِوّ
شركاتها إلى غير هادفة للربح

جيف بيزوس يخسر 20.5 مليار دوالر في يوم

جواهري: العمال يسهمـون فـي دفــع 
عجلـــة اإلنتـــاج وبنـــاء األوطـــان

الرئيس التنفيذي لـ“بابكو” خالل تعليق بمناسبة يومهم العالمي

“بابكــو” عبدالرحمــن  البحريــن  نفــط  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  أصــدر 
جواهــري، تعليقــا صحافيــا بمناســبة يــوم العمــال العالمــي، جــاء فيــه 
“يطيــب لنا وبمناســبة االحتفال بيــوم العمال العالمي الذي يوافق األول 
مــن مايو من كل عام أن نســتذكر وبــكل إعجاب وتقدير، الجهود الهائلة 
والتضحيــات الكبيــرة واألدوار المؤثــرة التــي تقــوم بها شــريحة العمال 
فــي بالدنــا وفــي بلــدان العالم أجمــع، والذين يســهمون فــي كل يوم في 

دفع عجلة اإلنتاج وبناء األوطان”.

السنوي  الموعد  “هــذا  أن  وأضــاف 
مواتية  فــرصــة  هــو  إنــمــا  المتجدد 
ــا لــاحــتــفــاء بــشــريــحــة الــعــمــال  ــن ل
ــغــالــي بــصــفــة عــامــة  فـــي الـــوطـــن ال
)بابكو(  البحرين  نفط  شركة  وفي 
قامت  الذين  فهم  خاصة،  بصورة 
الشركة،  مــنــجــزات  أكتفاهم  على 
مكتسباتها  تحققت  وبــجــهــودهــم 
ــي قــطــاع  ومـــكـــانـــتـــهـــا الـــــرائـــــدة فــ
الطاقة. نود أن ننتهز هذه المناسبة 
لعمال  تقديرنا  بــالــغ  عــن  لــإعــراب 
)بابكو( الــذيــن هــم فــي واقــع األمــر 
نعتمد  الـــتـــي  الــحــقــيــقــيــة  ثـــروتـــنـــا 
عليها، بعد هللا، في تحقيق اآلمال 

والــتــطــلــعــات الــمــعــقــودة عــلــى هــذا 
القطاع االستراتيجي المهم”.

بــابــكــو  “إن  ــول  ــقـ ــالـ بـ واســـتـــطـــرد 
بعمالها  الفخر  أشــد  الــيــوم  لتفخر 
منذ  الشركة  قواعد  وضعوا  الذين 
بداياتها، وضربوا أروع األمثلة في 
العطاء واإلخاص والتحلي بالقيم 
إلى جانب المهنية والحرفية التي 
البحريني  العامل  بها  تميز  طالما 
فـــي )بـــابـــكـــو(، الــــذي اكــتــســب عبر 
ُيقال  والحق  رائعة،  السنين سمعة 
لما  الشركة،  عمال  جهود  لــوال  إنــه 
ــى هــذا المستوى  وصــلــت الــيــوم إل
الرائع والمثير لإعجاب واالحترام. 

ــان الــعــامــل الــبــحــريــنــي ومــا  لــقــد كـ
يزال، أحد أهم األسس في النهضة 
ــتــي يــشــهــدهــا الــوطــن،  الــشــامــلــة ال
والمقدرة  الكفاءة  مــن  أظهر  وقــد 
مـــا يــثــيــر اإلعـــجـــاب وُيـــعـــزز الثقة 
كــان،  أينما  األول  الخيار  ويجعله 
بعمال  الغالي  الــوطــن  لهذا  فهنيئا 

البحرين األكفاء األوفياء، ورسالة 
الوطن  لقيادة  نبعثها  وتقدير  شكر 
الرشيدة التي دعمت عمال الوطن 
الــمــواقــع، مــدركــة أهمية  فــي شتى 
بناء  العاملة في  دور هذه األيــادي 
مجتمعه  ونـــمـــاء  ــي  ــغــال ال الـــوطـــن 

الكريم”.

جيف بيزوس

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي
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المحرر االقتصادي عبدالرحمن جواهري

عمال “بابكو” قامت على أكتفاهم 
منجزات الشركة


