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أظهـــرت الوثائق والمســـتندات التي كشـــفت عن شـــبكة 
النصـــب التي تســـتهدف ربـــات البيـــوت والتـــي انفردت 
“البـــاد” بنشـــر تفاصيلهـــا، أن زعيـــم الشـــبكة كان يديـــر 
عملياته عن طريق مجموعة من األشـــخاص المسؤولين 
عن عمـــل توكيات إدارة ســـجات الضحايا، إلى جانب 

عدد من مكاتب تخليص المعامات.
وتمكـــن فريق التفتيش التابع لهيئة تنظيم ســـوق العمل 
مـــن حصـــر عدد 9 مـــن المتورطين في عمـــل التوكيات 
والمشـــتبه بعاقتهـــم المباشـــرة بالشـــبكة، بحيـــث تضم 
المجموعة 3 نســـاء و6 رجال تراوحت أعمارهم بين 26 
سنة و52 سنة. وأشارت نتائج متابعات فريق التفتيش 
إلـــى أن زعيم الشـــبكة الذي يصنف نفســـه “رجل أعمال” 
ويديـــر مكتـــب تخليـــص معامـــات، يقـــوم باالتفـــاق مع 
أشـــخاص لعمـــل التوكيـــات بأســـمائهم، ويطلـــب منهـــم 
بموجـــب التوكيـــل الذهـــاب لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
ووزارة التجـــارة الســـتخراج وتســـجيل الســـجل، وذلك 

نظير مبلغ مالي وقدره 20 ديناًرا. 

وتوصلـــت نتائـــج المتابعـــات إلـــى أن زعيم الشـــبكة هو 
من يقوم بعملية اإلشـــراف والتوجيه على هذه الشبكة، 
حيـــث تكـــرر رقـــم الهاتـــف النقـــال إضافـــة إلـــى بريـــده 

اإللكتروني في 83 سجاً.

وأشـــارت الوثائـــق إلـــى أن زعيم الشـــبكة يديـــر عملياته 
بمعونـــة 6 مكاتـــب تخليص معامات تم رصدها، ما زال 
اثنان من هذه المكاتب نشاطها التجاري مفعًا، فيما تم 

إلغاء 4 سجات منها.

“^” تكشف عن عناصر الشبكة المتورطة في قضية “نصاب الحريم”
تضم 6 مكاتب تخليص معامالت و9 متورطين بعمل التوكيالت

نعت وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الوجيه الحاج صادق محمد 
مكـــي البحارنـــة الذي انتقـــل إلى رحمـــة هللا تعالى صباح أمس بعـــد عمر حافل 
مـــن العطاء في خدمة مملكة البحرين. ونوهت وزارة العدل بإســـهامات الفقيد 
البارزة خال رئاسته األوقاف الجعفرية التي امتدت لعقود، ترك خالها بصماته 
المشـــهودة في تطوير المؤسســـة الوقفية وحفظ الوقـــف وتنميته، وفي خدمة 
دور العبـــادة وتعميرهـــا. وتقدمت وزارة العدل بأحر التعازي وصادق المواســـاة 
إلى أســـرة الفقيد، ســـائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواســـع رحمته ورضوانه، 

وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

الوجيه صادق البحارنة في ذمة اهلل
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء: االستثمار بالطاقة المتجددة يعزز النمو
المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة،، لدى لقائه رئيس مجلس 
إدارة شـــركة أكوا بـــاور محمد بن عبدهللا 
أبونيـــان، أهميـــة مواصلة االســـتثمار في 
ومضاعفـــة  المتجـــددة  الطاقـــة  قطـــاع 
مصادرها باعتباره أحد القطاعات الداعمة 
لنمو مختلـــف القطاعـــات االقتصادية بما 
يســـهم في رفد مســـارات التنمية الحالية 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باوروالمستقبلية. )02(

استقدام الخدم اإلندونيسيات 
األعلى بـ 1800 دينار

المنامة - بنا

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
شـــركة بتلكـــو، الشـــيخ عبـــدهللا 
دور  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن 
الكفاءات الوطنية المتميزة من 
الشـــباب البحريني فـــي صناعة 

المستقبل.

اســـتقباله  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
معيـــوف  ســـناء  الموظفتيـــن 
تأهلتـــا  اللتيـــن  رضـــي  ووالء 
لمرحلة التحديات في النســـخة 
الثانيـــة مـــن المشـــروع الوطني 

)المع(.

عبداهلل بن خليفة: الكفاءات 
الوطنية تصنع المستقبل

أفصحـــت ممثـــل الدائـــرة الثانيـــة 
عشـــرة البلدية زينب الدرازي عن 
اعتمـــاد مشـــروع تطويـــر ســـاحة 
شـــهركان التابعة لبلديـــة المنطقة 
الشـــمالية والواقعة بمجمع 1042، 
وذلـــك مـــن خـــال إنشـــاء حديقة 
األهالـــي،  لخدمـــة  العقـــار  علـــى 
استجابة لمطالبهم المتكررة على 

مدى السنوات الماضية.
وقالت الدرازي إنه وبعد المتابعة 
أخيـــًرا  تـــم  للمشـــروع  الحثيثـــة 
اعتمـــاد ميزانيتـــه من قبـــل وزارة 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
وتوقيـــع العقـــد مـــع المقـــاول من 
بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية، إذ من 
المقـــرر بـــدء العمل في المشـــروع 

األسبوع المقبل.

الدرازي: اعتماد 
ميزانية تطوير 
ساحة شهركان
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ضمن خطة التواصل المستمر مع مختلف القطاعات االقتصادية

“تمكين” تبحث فرص نمو قطاع الخدمات اللوجستية والتوظيف األمثل للدعم
انطاًقـــا مـــن إســـتراتيجية صنـــدوق 
العمـــل “تمكيـــن” القائمـــة علـــى تطوير 
أداء القطاعات االقتصادية المختلفة، 
وتعزيز مســـاهمتها في رفد االقتصاد 
الوطنـــي، عقـــدت “تمكيـــن” لقـــاًء مـــع 
فـــي  العاملـــة  المؤسســـات  مـــن  عـــدد 
قطـــاع الخدمـــات اللوجســـتية لبحث 
وتحفيـــز  القطـــاع،  هـــذا  نمـــو  فـــرص 
الدعـــم  توظيـــف  علـــى  المؤسســـات 
الـــذي تتيحـــه “تمكين” في االســـتثمار 
والتوظيف والتدريب، بما يساهم في 
االرتقـــاء بإنتاجية واســـتدامة أعمال 
هذه المؤسســـات وتنفيذ خططها في 

التوسع والتطور.
تأتي هذه اللقـــاءات كجزء من جهود 
“تمكيـــن” المســـتمرة فـــي تفعيـــل أطر 
مـــن  الخـــاص،  القطـــاع  مـــع  الشـــراكة 
خال التواصل المباشـــر مع الشركات 
الممثلـــة لمختلـــف القطاعـــات، وذلـــك 

علـــى إثر إعـــادة إطاق باقـــة البرامج 
المستحدثة مطلع العام الجاري، وبدء 
اســـتقبال طلبـــات الدعـــم فـــي برامج 
تمكين الموجهة للمؤسسات واألفراد.

لضمـــان  العمليـــة  هـــذه  تهـــدف  كمـــا 
االســـتثمار في دعم جميع القطاعات، 
التـــي  الواعـــدة  القطاعـــات  الســـيما 

تطويـــر  فـــي  أكبـــر  بشـــكل  تســـاهم 
فـــرص  وخلـــق  الوطنـــي،  االقتصـــاد 
عمل للبحرينيين، وذلك انســـجاًما مع 
األولويـــات الوطنية وإســـتراتيجيات 
التـــي  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 
أطلقتهـــا مملكـــة البحرين فـــي نوفمبر 

من العام الماضي.

حوراء مرهون

سيدعلي المحافظة

قوات األمن اإليرانية تطلق الذخيرة الحية على متظاهرين
“الشاباك”: طهران حاولت استدراج شخصيات إسرائيلية للخارج

أطلقـــت قـــوات األمـــن اإليرانيـــة الذخيرة 
الحيـــة والغـــاز المســـيل للدمـــوع لتفريـــق 
محتجيـــن مناهضيـــن للحكومـــة في عدة 
أقاليـــم أمـــس، بحســـب منشـــورات علـــى 
مواقع التواصل االجتماعي فيما تتواصل 
االحتجاجـــات علـــى ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة. ونـــزل اإليرانيون إلى الشـــوارع 
األســـبوع الماضـــي بعد أن تســـبب خفض 
دعـــم الغذاء فـــي ارتفاع األســـعار بنســـبة 
تصـــل إلى 300 % لبعض المـــواد الغذائية 

األساسية التي تعتمد على الدقيق.
االحتجاجـــات  اكتســـبت  مـــا  وســـرعان 
منحـــى سياســـيا، إذ دعـــت الحشـــود إلـــى 
نهايـــة الجمهوريـــة اإلســـامية فـــي تكرار 

لاضطرابـــات التـــي وقعـــت العـــام 2019 
وانطلقت شـــرارتها بســـبب ارتفاع أســـعار 
الوقـــود. وأظهـــرت لقطـــات علـــى مواقـــع 
لـــم تتحقـــق منهـــا  التواصـــل االجتماعـــي 
وإصابـــة  األقـــل  علـــى   6 مقتـــل  رويتـــرز 
العشـــرات في األيام الماضيـــة. ولم يصدر 

أي تعليق رسمي بشأن سقوط قتلى.
علـــى صعيد آخـــر، أعلن جهـــاز األمن العام 
اإلســـرائيلي “الشـــاباك”، أمس ، عن كشـــفه 
االســـتخبارات  أجهـــزة  مـــن  محـــاوالت 
اإليرانية، في األشـــهر األخيرة، الستدراج 
رجـــال أعمـــال وأكاديمييـــن وشـــخصيات 
خـــارج  إلـــى  ســـابقة،  وأمنيـــة  عســـكرية 
إســـرائيل؛ بهـــدف الحصـــول منهـــم علـــى 

معلومات أو خطفهم أو إيذائهم.

عواصم - وكاالت

ا البريطانيـــة آن ويلش زيارتهـــا للبحرين  اختتمـــت المؤلفـــة والمؤثـــرة دوليًّ
مبديـــة إعجابهـــا الكبير بالتجربـــة البحرينية في مجال رعايـــة مرضى فقر 
الـــدم المنجلي ”الســـكلر“، كاشـــفًة عـــن رغبتها في نشـــر التجربـــة البحرينية 

للعالم في إدارة األلم ودمج مرضى ”السكلر“ مع المجتمع.

ويلش: البحرين رائدة في دمج مرضى السكلر

)12(جانب من التظاهرات في إيران 
)04(

 اللقاء مع عدد من المؤسسات العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية

عادت مكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة للنشاط مجدًدا وبقوة، بعد فترة ركود 
قاتلة بســـبب الجائحة، أضّرت بهذا القطاع من األعمال، أســـوة ببقية القطاعات 

التجارية األخرى.
ورصدت “الباد” عروًضا كثيرة ومتنوعة تقوم بها هذه المكاتب عبر حســـاباتها 
الرســـمية في تطبيق “انســـتغرام” حيث بلغت قيمة الســـاعة الواحـــدة دينارين، 

ومع رسوم توصيل مشابهة.
وكان محمد التميمي وهو صاحب أحد مكاتب االستقدام قد صرح لـ”الباد” في 
ا التي تعانيها مكاتب االستقدام، مع ارتفاع  وقت سابق عن األوضاع السيئة جدًّ

كلفة استقدام الخادمة اإلندونيسية إلى 1800 دينار.



ــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــشــؤون  أكـــد رئ
محمد  بن  عبدالرحمن  الشيخ  اإلسالمية 
اإلســـالم  ديـــن  ــأن  بـ آل خليفة  ــد  راشــ بــن 
انتشر في ربوع األرض على مر العصور، 
الطيبة، وإقامة  والكلمة  الحسنة  بالدعوة 
المسلمين وغيرهم،  بين  الودية  العالقات 
المنتظمة  الــهــجــرات  فيها  أسهمت  الــتــي 
ــل الــجــزيــرة  ــتــبــادل الــتــجــاري مــن داخـ وال
مشيًرا  األرض،  الكرة  أنحاء  إلى  العربية 
مملكة  أن  يجد  التاريخ  يقرأ  من  أن  إلــى 
وتصديًقا  طوًعا  اإلسالم  دخلت  البحرين 
صلى  الكريم  النبي  بعثها  برسالة  وإيماًنا 
العام  في  البحرين  أهــل  إلــى  وسلم  عليه 

الثامن الهجري، الموافق 630 ميالدية.
جاء ذلك خالل كلمته أثناء مشاركته في 
الثالثة  الدولية  االقتصادية  القمة  مؤتمر 
قمة  اإلســالمــي:  العالم   - ة”روســيــا  عشر 
قازان” “الذكرى 1100 العتماد اإلسالم من 
الشيخ  استهلَّ  وقــد  بلغاريا”.  قولغا  قبل 
عبدالرحمن بن محمد كلمته بنقل تحيات 
وتهاني عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
العهد  وولــي  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 

السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
يعبر  وما  المبارك،  االحتفال  بهذا  للجميع 
عنه من ذكرى عزيزة.  وفي جانب آخر من 
كلمته بشأن حقيقة اإلسالم ومبادئه، قال 
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بأن الحقائق 
في  لتستحضر  اإلســـالم   عــن  التاريخية 
لديننا  والنبيلة  السمحة  القيم  النفوس 
صلى  الكريم  نبينا  قضى  التي  الحنيف، 
هللا عــلــيــه وســلــم حــيــاتــه الــشــريــفــة في 
إلى  وتشدنا  تربطنا  التي  وهــي  تبليغها، 
رسولنا الخاتم الذي يمثل نموذج اإلنسان 
الكامل والذي جاء رحمًة ونوًرا للعالمين، 
األخــالق،  فضائل  بأسرها  البشرية  ُمعلًما 
والــتــســامــح، والــنــبــل، والــشــجــاعــة، وعلى 
من  والتابعون  الكرام،  أصحابه  دربه سار 
األمثلة  أروع  المسلمون  فضرب  بعدهم، 
ــخــلــق الــكــريــم والـــســـيـــرة الــعــطــرة  فـــي ال
المستلهمة من نبيهم الكريم، فانبهر العالم 
التي  النبوية  األخـــالق  بــهــذه  حولهم  مــن 
داعًيا  جيل،  بعد  جياًلً  المسلمون  توارثها 
تلك  مــن رســولــنــا  نتعلم  أن  إلــى ضـــرورة 
القويم، حتى  والسلوك  الفاضلة،  األخالق 

دائــًمــا،  المتجددة  حضارتنا  للعالم  نظهر 
وال نتبع الدعوات والمذاهب التي أبعدت 

األخالق بعيًدا عن واقعها المعيشي.
محمد  بــن  عبدالرحمن  الشيخ  وأضـــاف 
في  لتستدعي  الطيبة  المناسبة  هذه  بأن 
األذهــان قول رســول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قبل أكثر من 14 قرًنا: “سيبلغ هذا 
الليل والنهار”؛  بلغ  ما  -أي اإلســالم-  األمر 
يصلها  األرض  مـــن  مــنــطــقــة  كـــل  أن  أي 
وإن  اإلســالم،  يبلغها  سوف  والنهار  الليل 
نبوية  معجزة  لهو  الشريف  الحديث  هذا 

اليوم  الـــدول  جميع  إن  إذ  فــعــالً،  حدثت 
فيها مسلمون، وإن من يزور روسيا اليوم 
اإلســالم  النتشار  وإعــجــاب  باعتزاز  يقف 
الذي كانت  البولغار  لعبه شعب  فيها، وما 
له دولة قوية في حوض نهر الفولغا في 
الميالدي،  عشر  والثالث  العاشر  القرنين 
الــعــالقــات بين  تــاريــخ  مــن دور مهم فــي 
معاليه  منوًها  اإلسالمي،  والعالم  روسيا 
بــــالــــدور الـــحـــضـــاري الــــــذي يــضــطــلــع بــه 
المسلمون في بناء بالدهم. وكان الشيخ 
عــبــدالــرحــمــن بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة قد 
في  تتارستان  عاصمة  فــي  أمــس  شـــارك 
الدولية  االقتصادية  القمة  أعمال  افتتاح 
قــازان”،  قمة  اإلســالمــي:  العالم   - “روسيا 
التي ُتعَقد بمشاركة ممثلي ٦٣ دولة و٥٢ 
باالقتصاد  منطقة روسية، والتي ستعنى 
للمنتجات  الـــعـــام  والــصــالــح  الــتــشــاركــي 
الــحــالل وغــيــرهــا مــن الــمــوضــوعــات. كما 
القمة معرض  سيقام ضمن فعاليات هذه 
روســـيـــا حــــالل إكـــســـبـــو، ومـــنـــتـــدى بــنــاء 
للحالل،  العالمي  القطاعي، واليوم  اآلالت 
باإلضافة إلى األحداث المخصصة للذكرى 

1100 لدخول بلغار الفولغا اإلسالم.

الشيخ عبدالرحمن بن محمد

المسلمون ضربوا أروع األمثلة في القيم المستلهمة من الرسول

عبدالرحمن بن محمد: اإلسالم انتشر بالدعوة الحسنة والكلمة الطيبة
المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل وزير اإلعالم علي الرميحي 
الــجــمــهــوريــة  ســفــيــر  أمـــس  بمكتبه 
الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية 
عبدالحميد  البحرين  مملكة  ــدى  ل
خــوجــة بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســفــيــرًا 

جديدًا لبالده.
وخالل اللقاء تم استعراض عالقات 
مملكة  بــيــن  والـــتـــعـــاون  الــصــداقــة 
الجزائرية  والجمهورية  البحرين 

مستويات  إلى  بها  االرتقاء  وسبل 
أوسع السيما في المجال اإلعالمي. 
بخالص  السفير  تقدم  جانبه،  ومن 
اإلعــالم  وزيــر  إلــى  والتقدير  الشكر 
عــلــى حــســن اســتــقــبــالــه واهــتــمــامــه 
مؤكدا  الثنائية،  العالقات  بتعزيز 
اهــتــمــام بــــالده بــتــوســيــع مــجــاالت 
التعاون بين البلدين الصديقين بما 

يخدم المصالح المشتركة.

االرتقاء بالعالقات مع الجزائر إلى مستويات أوسع
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة اإلسكان

بــــعــــث عـــــاهـــــل الــــبــــالد 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ حـــمـــد بـ
تهنئة  ــرقــيــة  ب خــلــيــفــة، 
ــــى رئــيــس جــمــهــوريــة  إل
بيـا،  ــول  ـــ ب الــكــامــيـــــرون 
ــرى الــيــوم  بــمــنــاســبــة ذكــ
الــــــوطــــــنــــــي، وأعـــــــــرب 
عن  البرقية  في  جاللته 
وتمنياته  تهانيه  أطيب 
لفخامته موفور الصحة 
والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

ــر اإلســـكـــان باسم  اســتــقــبــل وزيــ
الـــوزارة  بــديــوان  بمكتبه  الحمر 
زاهــيــران،  بــن  شــازريــل  السفير 
سفير مملكة ماليزيا لدى مملكة 

البحرين.
وخـــــــالل الـــلـــقـــاء رحـــــب وزيــــر 
ــيــزي،  ــمــال اإلســـكـــان بــالــســفــيــر ال
التي  الطيبة  بالعالقات  مشيًدا 
الشقيقين  الــبــلــديــن  بــيــن  تــربــط 
والتنسيق  ــتــعــاون  ال ومــســتــوى 

متمنًيا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
أداء  فــي  والــنــجــاح  التوفيق  لــه 

مهامه الدبلوماسية.
ــيـــران  ــد بـــن زاهـ مـــن جــانــبــه، أكــ
ــى تــحــقــيــق  ــلـ حــــــرص بـــــــالده عـ
ـــع مــمــلــكــة  ــاون الـــبـــنـــاء مـ ــعــ ــ ــت ــ ال
يحقق  بما  وتــطــويــره  البحرين 
ــديــن والــشــعــبــيــن  ــل ــب مــصــلــحــة ال
التطور  دوام  متمنًيا  الشقيقين، 

واالزدهار لمملكة البحرين.

جاللة الملك يهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني

تعاون وتنسيق مع ماليزيا بمختلف المجاالت

االستثمار في الطاقة المتجددة يعزز نمو مختلف القطاعات االقتصادية
المجال مفتوح لمزيد من التعاون مع السعودية على جميع األصعدة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

ــيــــس مــجــلــس  ــ ــد رئ ــهـ ــعـ أكـــــد ولـــــي الـ
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
أهمية  خليفة،  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
مواصلة االستثمار في قطاع الطاقة 
الـــمـــتـــجـــددة ومــضــاعــفــة مــصــادرهــا 
بــاعــتــبــاره أحـــد الــقــطــاعــات الــداعــمــة 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  لنمو 
التنمية  مسارات  رفــد  في  يسهم  بما 
إلــى  مــشــيــًرا  والمستقبلية،  الــحــالــيــة 
القطاع الخاص  الــذي يقوم به  الــدور 
كشريك رئيس في التنمية عبر تحفيز 
القطاعات الحيوية نحو بلوغ أهداف 

التنمية المستدامة.
لــدى لقاء سموه في قصر  جــاء ذلــك 
الهيئة  رئيس  بحضور   أمس،  الرفاع 
وسباق  للفروسية  راشد  لنادي  العليا 
الخيل سمو الشيخ عيسى بن سلمان 
الشيخ  وســمــو  خليفة،  آل  حــمــد  بــن 
محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، 

الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  ووزيـــر 
خليفة،  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ 
رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور 
محمد بن عبدهللا أبونيان، حيث أشار 
تربط  التي  العالقات  أن  إلــى  سموه 
العربية  والمملكة  الــبــحــريــن  مملكة 
مزيٍد  أمــام  المجال  تفتح  السعودية 

الشقيقين  البلدين  بين  التعاون  من 
على كافة األصعدة وخاصة ما يتعلق 
ــطــاقــة بــمــا يحقق  مــنــهــا بــمــشــاريــع ال
المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما 

الشقيقين.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة 
بــاور عن شكره وتقديره  أكــوا  شركة 

العهد  ولــي  الملكي  السمو  لصاحب 
سموه  يبديه  ما  على  مجلس  رئيس 
من حرص مستمر على تعزيز مسارات 
في  الشقيقين  البلدين  بين  التعاون 
بالنفع  يــعــود  بما  الــمــجــاالت  مختلف 
على الجميع، متمنيًا لمملكة البحرين 

دوام التوفيق واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور

جاللة الملك

المنامة - بنا

المنامة - بنا
الفريق  األركـــان  هيئة  رئــيــس  قــام 
ــن ذيــــــاب الـــنـــعـــيـــمـــي، أمـــس  ــركــ ــ ال
ــســفــارة دولـــة  الــخــمــيــس بـــزيـــارة ل
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
لــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، لــتــقــديــم 
واجب العزاء والمواساة في وفاة 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب 
آل  زايــد  بــن  خليفة  الشيخ  السمو 
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
 وأعــرب رئيس هيئة األركـــان عن 
لرئيس  والمواساة  التعازي  خالص 
المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ دولـــة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
ــهــيــان، وإلــــى أصــحــاب  زايــــد آل ن
ــال الــفــقــيــد  ــــجــ ــاء وأن ــقـ ــســمــو أشـ ال
وإلى أسرة آل نهيان وإلى الشعب 
اإلماراتي الشقيق، داعًيا هللا العلي 

بــواســع  الفقيد  يتغمد  أن  الــقــديــر 
رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن 
يلهم أسرة آل نهيان الكرام جميل 
الصبر وحسن العزاء بهذا المصاب 

الجلل.
ــان، في  ــ  رافـــق رئــيــس هيئة األركـ

اللواء الركن  تقديم واجب العزاء، 
خليفة  آل  راشـــد  بــن  علي  الشيخ 
مساعد رئيس هيئة األركان للقوى 
قطامي  محمد  ــلــواء  وال البشرية، 
والتوجيه  اإلعــالم  مدير  الكبيسي 

المعنوي.

اخــتــتــمــت أمــــس فــعــالــيــات الــتــمــريــن 
ــبـــحـــري الـــمـــشـــتـــرك  )فــجــر  الـــتـــعـــبـــوي الـ
ســالح  ــفـــذه  نـ الـــــذي   ،)26 ــف   ــواصـ ــعـ الـ
بمشاركة  البحريني،  الملكي  البحرية 
ــدات قــوة دفــاع  عــدد مــن أسلحة ووحـ
الــبــحــريــن وخــفــر الــســواحــل مــن وزارة 
بحضور  الوطني،  والحرس  الداخلية، 
مال  أحمد  يوسف  بحري  الركن  اللواء 
هللا مساعد رئيس هيئة األركان لإلمداد 
والتموين.  واشتمل التمرين الذي يأتي 
فـــي إطــــار بـــرامـــج وخــطــط مــرســومــة 
ورفــع  والتأهيل  الــتــدريــب  ــى  إل تــهــدف 
اإلعداد  على  المشاركين،  جميع  كفاءة 
البحرية،  القتالية  للعمليات  والتخطيط 
القتالية،  الجاهزية  رفــع  على  والعمل 
إلى جانب القيام بعمليات تدريبية على 

والسيطرة وعدد من  القيادة  إجراءات 
وفق  الميدانية  العسكرية  التكتيكات 
تسلسل الخطط المعدة لتطوير القدرات 
وتبادل  القتالية  والجهوزية  العملياتية 
الخبرات.  وساهم التمرين في تحقيق 
التكاتف واالرتقاء في صقل  مزيد من 
القدرات العسكرية والمهارات  الميدانية 
ورفــــع كـــفـــاءة الــمــشــاركــيــن مـــن خــالل 
المشترك  والــتــنــســيــق  ــتــعــاون  ال تــعــزيــز 
واالرتقاء بمستوياتهم من خالل تنفيذ 

الــتــطــبــيــقــات الــتــعــبــويــة الــبــحــريــة وفــق 
البرامج  التدريبية المتخصصة، وصوال 
الجاهزية  رفع  المرسومة في  لألهداف 
ــبــحــريــة لـــزيـــادة  ــأحـــدث الــتــقــنــيــات ال بـ
فاعلية العمل العسكري لسالح البحرية 
ــبــحــريــنــي، ورفــــع الـــقـــدرات  الــمــلــكــي ال
القتالية بمختلف المستويات العسكرية 
الجهوزية  مستويات  أعلى  في  لتكون 
واالستعداد والتأهب لمواجهة مختلف 

التحديات بكل جدارة وإتقان .

تحقيق مزيد من التكاتف في صقل القدرات العسكرية رئيس األركان يقدم واجب العزاء في وفاة خليفة بن زايد
ختـام مجريـات “فجـر العواصـف 26”



local@albiladpress.com

الجمعة 20 مايو 2022 - 19 شوال 1443 - العدد 4966
03

االستعداد للتعاون مع “النقد الدولي” في تطوير استراتيجيته للتوازن بين الجنسين
“األعلى للمرأة” يطلع البعثة االستشارية للصندوق على ثمار تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة

عقـــد المجلس األعلى للمـــرأة اجتماع 
المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  عمـــل 
لصنـــدوق  االستشـــارية  البعثـــة  مـــع 
النقـــد الدولي، برئاســـة نائـــب الرئيس 
األوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة  التنفيـــذي 

وآسيا الوسطى عصماء الجنايني.
وقدمت مساعد األمين العام للمجلس 
الشـــيخة دينـــا بنـــت راشـــد آل خليفة 
خـــال اللقـــاء شـــرحا حـــول النمـــوذج 
بيـــن  للتـــوازن  البحرينـــي  الوطنـــي 
الجنســـين وكيف أســـهم هذا النموذج 
االقتصاديـــة  المشـــاركة  تعزيـــز  فـــي 
للمرأة البحرينية من خال العمل على 
ردم الفجوات بمشـــاركة كافة الجهات 
ذات االختصاص وفقا لمحاور وآليات 
شـــاملة، ومـــا يتضمنـــه النمـــوذج مـــن 
ونظـــم  وسياســـات  اســـتراتيجيات 
داعمـــة، وأدوات إلدارة المعرفـــة فـــي 
المجال وبرامج ومبـــادرات وخدمات 
مساندة وآليات رصد ومتابعة تحقيق 

األثر وقياس العائد.
وذكرت الشيخة دينا بنت راشد خال 
االجتماع أن النموذج الوطني للتوازن 
بيـــن الجنســـين مكَّن مملكـــة البحرين 
مـــن امتاك منظومة معرفية موحدة، 
تنافســـية  معـــدالت  قيـــاس  تتضمـــن 
األداء المحليـــة واإلقليميـــة والدولية، 
وتســـاند القرارات الوطنية عند وضع 

السياسات والمبادرات المستقبلية.
العـــام  األميـــن  مســـاعد  قدمـــت  كمـــا 
للمجلس األعلى للمـــرأة عرضا موجزا 

الداعمـــة  التشـــريعات  حزمـــة  حـــول 
لتمكين وتقدم المرأة مؤكدة ما توليه 
مملكـــة البحريـــن مـــن اهتمـــام، حيث 
تســـاوت فـــرص العمل بين الجنســـين 
من خـــال إزالـــة الحواجـــز التمييزية 
لتوظيـــف النســـاء بالوظائـــف الّشـــاقة 
إلـــى جانـــب حظر التمييز فـــي األجور 
بيـــن العمال والعامـــات في العمل ذي 
القيمة المتســـاوية، وإلغـــاء النصوص 
التـــي تحد من فرص المرأة في العمل 
ضمـــن وظائف معينـــة أو العمـــل لياً، 
األمـــر الـــذي يمنح المزيد مـــن المرونة 
للمرأة البحرينية في شـــغلها الوظائف 
القطاعـــات  مختلـــف  ضمـــن  والمهـــن 

مســـاواًة بالرجل، ويعزز من تنافســـية 
القطاعـــات  فـــي  ومســـاهمتها  أدائهـــا 

اإلنتاجية دون قيد أو شرط. 
وأكـــد جانـــب المجلس األعلـــى للمرأة 
خـــال االجتمـــاع اســـتعداد المجلـــس 
لتعزيـــز التعـــاون مـــع صنـــدوق النقـــد 
الصنـــدوق  إطـــار عمـــل  فـــي  الدولـــي 
علـــى تطويـــر اســـتراتيجيته الخاصة 
بالحـــد من عـــدم التـــوازن والمســـاواة 
بيـــن الجنســـين، وتطوير التشـــريعات 
والسياســـات لضمـــان حمايـــة حقـــوق 
المـــرأة وزيـــادة تمثيلهـــا فـــي مختلف 
المجـــاالت، وتحســـين فـــرص وصولها 
وبالتالـــي  القـــرار،  مواقـــع صنـــع  إلـــى 

تحقيق نمو اقتصادي أعلى واستقرار 
مالي أكبر وأكثر مرونة.

صنـــدوق  وفـــد  أشـــاد  جانبهـــم،  مـــن 
مملكـــة  تبذلـــه  بمـــا  الدولـــي  النقـــد 
البحريـــن من جهـــود لتطوير منظومة 
الداعمـــة  والقوانيـــن  التشـــريعات 
للمشـــاركة االقتصاديـــة للمـــرأة والتي 
جـــرت فـــي فتـــرة وجيزة، كمـــا نوهت 
بـــدور المجلس األعلى للمرأة برئاســـة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفـــة قرينة عاهل 
البـــاد المفدى حفظهـــا هللا في مجال 
دعـــم وتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة على 

كافة األصعدة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األعلى للمرأة يطلع البعثة االستشارية للنقد الدولي على ثمار تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة

تعزيز الشراكة بين “الخارجية” و“التنمية االقتصادية”
للترويج االستثماري والسياحي للمملكة

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  السياســـية 
آل خليفـــة، حـــرص الـــوزارة علـــى تعزيـــز 
الشـــراكة مع مجلس التنمية االقتصادية 
والســـياحي  االســـتثماري  الترويـــج  فـــي 
لمملكة البحرين، وبيان إنجازاتها الرائدة 
فـــي  التنافســـية  االقتصاديـــة  وقدراتهـــا 
ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة لصاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

عاهل الباد.
مـــع  التنســـيقي  االجتمـــاع  فـــي  ورفـــع 
مجلس التنمية االقتصادية، أســـمى آيات 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيس مجلـــس التنمية 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  االقتصاديـــة 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، على 
توجيهاتـــه الســـديدة ومبادراته المتميزة 
لتعزيـــز الريـــادة البحرينية فـــي المحافل 
العالميـــة كأنموذج فـــي االنفتاح والحرية 
االقتصاديـــة، وترســـيخ مكانتهـــا كوجهة 
الشـــركات  كبريـــات  الســـتقطاب  مثاليـــة 
بمـــا  األجنبيـــة،  واالســـتثمارات  الدوليـــة 
يدعم خطة التعافي االقتصادي والرؤية 

االقتصادية 2030.

اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــال  وتـــم 
التنمويـــة  والمشـــروعات  المبـــادرات 
مـــن  بدعـــم  المتواصلـــة  واالســـتثمارية 
وتبـــادل  االقتصاديـــة،  التنميـــة  مجلـــس 
وجهـــات النظر والمقترحـــات في حضور 
كبار مسؤولي الوزارة ورؤساء القطاعات 
وفريق اإلدارة والمستشـــارين بالمجلس، 
وممثليـــه فـــي ســـفارات مملكـــة البحرين 
بالخـــارج، وتأكيـــد العمـــل المشـــترك على 
اســـتدامة المنجـــزات المحققـــة فـــي رفع 
القـــدرة التنافســـية االقتصاديـــة للمملكة، 
وتفعيـــل اتفاقيـــات التعـــاون االقتصادي 
والمالـــي والتجـــارة الحـــرة الموقعـــة مـــع 

العديـــد مـــن دول العالـــم، بمـــا يســـهم في 
جـــذب االســـتثمارات وزيـــادة اإلنتاجيـــة 
ودعم التنـــوع االقتصـــادي وتوفير مزيد 

من فرص العمل أمام المواطنين.
مـــن جانبه، أعرب فريـــق اإلدارة بمجلس 
إيـــان  فـــي  ممثـــاً  االقتصاديـــة  التنميـــة 
اإلدارة،  مجلـــس  مستشـــار  ليندســـي، 
ودالل بوحجـــي، المديـــر التنفيذي إلدارة 
والرؤســـاء  االســـتثمارات،  اســـتقطاب 
بالمجلـــس  التنفيذييـــن  والمديريـــن 
واالتصـــال  والمشـــروعات  لاســـتثمار 
والتسويق والشؤون القانونية والعمليات 
االســـتراتيجي،  المؤسســـاتية والتطويـــر 

عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الخارجية 
والقنصليـــة  الدبلوماســـية  والبعثـــات 
مـــع  تعاونهـــا  علـــى  بالخـــارج  للمملكـــة 
المجلس فـــي إبراز الفرص االســـتثمارية 
ومـــا تتميز به المملكة من موقع جغرافي 
تحتيـــة  وبنيـــة  مميـــز،  واســـتراتيجي 
ماليـــة  وحوافـــز  وتشـــريعات  متقدمـــة، 
وتجاريـــة، وسياســـة اقتصاديـــة وماليـــة 
أمنـــي،  واســـتقرار  متطـــورة،  ونقديـــة 
وغيرها مـــن المزايا التنافســـية، بما يلبي 
وجميـــع  للوطـــن  التنمويـــة  التطلعـــات 
المواطنين فـــي إطار العمل بروح الفريق 

الواحد “فريق البحرين”.

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس النواب

يشارك وفد الشـــعبة البرلمانية 
لمملكة البحرين برئاسة رئيسة 
مجلس النواب رئيسة االتحاد 
البرلمانـــي العربـــي فوزية بنت 
أعمـــال  فـــي  زينـــل  عبـــدهللا 
والثاثيـــن  الثالـــث  المؤتمـــر 
البرلمانـــي  لاتحـــاد  الطـــارئ 
فـــي  ينعقـــد  الـــذي  العربـــي، 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة يوم 
غـــد الســـبت 21 مايـــو الجاري، 
األقصـــى  “المســـجد  بعنـــوان 
اإلسامية  المقدســـات  وجميع 

والمسيحية أولويتنا األولى”.
ويضم وفد الشـــعبة البرلمانية 
المشـــارك في المؤتمـــر، جميلة  
ســـلمان النائـــب الثانـــي لرئيس 
مجلـــس الشـــورى، النائب علي 
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  زايـــد 
عبـــدهللا   النـــواب،  مجلـــس 
مجلـــس  عضـــو  الدوســـري 
الكوهجـــي  فاطمـــة  الشـــورى، 
الشـــورى،  مجلـــس  عضـــو 
البحرانـــي،  محمـــود  النائـــب 
منصور ســـرحان عضو مجلس 
الشـــورى، النائب يوسف زينل، 
وياسر الشـــيراوي األمين العام 
المســـاعد للمـــوارد والخدمـــات 

بمجلس النواب.
ومـــن المقـــرر أن تلقي رئيســـة 
العربـــي،  البرلمانـــي  االتحـــاد 
رئيســـة مجلـــس النـــواب كلمة 
المؤتمـــر،  أعمـــال  بدايـــة  فـــي 
الثانـــي  النائـــب  تلقـــي   فيمـــا 
الشـــورى  مجلـــس  لرئيـــس 
البرلمانيـــة  الشـــعبة  كلمـــة 
لمملكـــة البحريـــن، وذلك ضمن 
المجالـــس  مداخـــات رؤســـاء 
والبرلمانـــات العربيـــة، على أن 
يختتم المؤتمـــر ببيان ختامي 
حـــول آخـــر المســـتجدات التي 
تشـــهدها القضية الفلسطينية، 
وأوضاع المقدسات اإلسامية 

والمسيحية.

“البرلماني العربي” يناقش أوضاع 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيـــج آل خليفة، أمس )الخميس( 
رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم 
التطبيقية وهيب الخاجة ورئيس 

الجامعة غسان عواد. 
وخـــال اللقـــاء، أشـــادت بالجهـــود 
مجلـــس  مـــن  كل  يبذلهـــا  التـــي 
أمنـــاء جامعـــة العلـــوم التطبيقية، 
وإدارتها األكاديمية من أجل تقدم 
الجامعـــة، وأكـــدت أهميـــة تكامـــل 
فـــي  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 

تعزيز الكفـــاءات الوطنية، وإتاحة 
مختلـــف التخصصـــات األكاديمية 
والخدمـــات الطابيـــة، التي تخرج 
كادرا مهيـــأ لتلبيـــة حاجات ســـوق 

العمل المحلية والدولية.
مـــن جانبهمـــا، أكد وهيـــب الخاجة 
وغسان عواد، ســـعي الجامعة إلى 
المضـــي قدمـــًا بالعمليـــة التعليمية 
فيهـــا بمـــا يســـاهم فـــي المحافظة 
على مكتســـباتها التعليمية والعمل 
علـــى االرتقـــاء بكيانهـــا التعليمـــي 
برامـــج  وتقديـــم  ومنظومتهـــا 
أكاديمية تســـاهم في تعزيز مكانة 

مملكة البحرين.

لتخريج كادر مهيأ لتلبية حاجات السوق

المنامة - وزارة الخارجية

وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
للشـــؤون  الخارجيـــة 
السياســـية، الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة،  فـــي 
مقـــر الـــوزراة امـــس، الممثل 
الخـــاص لألمـــن البحـــري في 
وزارة الخارجيـــة الدنماركية 
المدنـــي  الســـامي  والممثـــل 
للمراقبـــة  للبعثـــة األوروبيـــة 
البحريـــة فـــي مضيـــق هرمز، 
بريكـــس  جاكـــوب  الســـفير 
ســـفير  بحضـــور   تانـــج،  
لـــدى  الجمهوريـــة الفرنســـية 
جيـــروم  البحريـــن  مملكـــة 

كوشارد.
وتم خال االجتمـــاع، تأكيد 
المشـــترك  التعـــاون  أهميـــة 
وســـامة  أمـــن  تعزيـــز  فـــي 
الماحـــة  حركـــة  وحريـــة 
البحريـــة والتجـــارة الدوليـــة 
فـــي منطقة الخليـــج العربي، 
إلـــى جانب مناقشـــة القضايا 
ذات االهتمام المشـــترك، في 
إطار حـــرص مملكة البحرين 
على تعزيز الشـــراكة مع دول 
االتحـــاد األوروبي في تعزيز 
واالســـتقرار  والســـام  األمن 

في المنطقة والعالم.

تعاون بحريني أوروبي لتأمين 
حركة المالحة البحرية

فوزية زينل
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البحرين 
صنعت 
الرعاية 

الشاملة 
بشكل جميل 

جدا

ــى ”الــــســــكــــلــــر“ ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ ــن لـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــر تـ ــ ــشـ ــ أريـــــــــــد نـ

ـــا  دوليًّ والمؤثـــرة  المؤلفـــة  اختتمـــت 
البريطانيـــة ”آن ويلش“ زيارتهـــا للبحرين 
مبدية إعجابها الكبير بالتجربة البحرينية 
الـــدم  فقـــر  مرضـــى  رعايـــة  مجـــال  فـــي 
المنجلي ”الســـكلر“، كاشفًة عن رغبتها في 
نشـــر التجربة البحرينيـــة للعالم في إدارة 
األلم ودمج مرضى ”السكلر“ مع المجتمع.
وتشـــغل آن منصب النائـــب األول لرئيس 
صـــوت  لتضخيـــم  الدوليـــة  لمنظمـــة 
الخليـــة المنجلية، وهي المديـــر التنفيذي 
 ،Painless Universal ل  والمؤســـس 
وكانـــت تشـــغل منصـــب رئيـــس جمعيـــة 
بالمملكـــة  الخيريـــة  المنجليـــة  الخليـــة 

المتحدة. 
وهـــي متحدثـــة دوليـــة مؤثـــرة وملهمـــة 
لمرضـــى الســـكلر حـــول العالـــم، ومؤلفـــة 
كتـــاب ”ألـــم أقـــل“ المعتمـــد مـــن منظمـــة 

الصحة العالمية.
التقت عدســـة ”البـــاد“ بــــآن للحديث عن 
تفاصيل زيارتها للبحرين وانطباعاتها عن 
التجربة البحرينية لرعاية مريض السكلر، 

وفيما يلي نص الحوار:

األلم األكبر

كيف تحارب ”آن“ األلم؟ وما هو  «
وضعك الصحي؟

المنجلـــي  الـــدم  بفقـــر  مصابـــة  ولـــدت 
”السكلر“، التعايش مع هذا المرض لم يكن 
ســـها بل كان مليئا بالتحديات، خصوصا 
فـــي بدايـــات حياتي حين لـــم يكن هنالك 

فهم واضح للمرض.
كان أفـــراد المجتمـــع والمحيطون بي في 
البدايـــة يعتقـــدون بأننـــي طفلة مشـــاغبة 
وحســـب، وال أرغـــب في اللعب مع ســـائر 
األطفال بشكل طبيعي، لكنني كنت أتألم.
كنت بحاجة لشرب الكثير من الماء وفي 
بعـــض األحيـــان كنـــت أبلـــل مابســـي في 

المدرسة بسبب ذلك. 
ولحسن الحظ بأنهم عرفوا مرضي الحقا 
ممـــا ســـّهل علـــى والدتـــي تقبـــل وضعـــي 
الصحـــي حيـــث فهمـــت الحقا مـــاذا يعني 
أن تكون أما لمريض ”ســـكلر“ وكيف تدير 
ذلك، كان صعبا جدا العيش مع ”الســـكلر“، 
وحيـــن أقـــول بأنـــه صعـــب ال يعنـــي ذلك 
بأنني لم أجد لنفســـي سبًا للتعايش معه، 
كان كل شيء صعبا بدًءا من نيل التعليم 

إلى العاقات االجتماعية المختلفة. 
مـــع تراكـــم التجارب فـــي الحيـــاة، فهمت 
بـــأن العيش مع الســـكلر مؤلم جـــًدا، ألنك 
بعد المعاناة من نوبة األلم بحاجة للعودة 
واالندمـــاج مـــرة أخرى مـــع المجتمع الذي 
يرفضـــك. ألمـــي األكبر ليس فـــي التعامل 
مع نوبات األلم في المستشفى بل العودة 
للمجتمـــع مرة أخـــرى وعدم القـــدرة على 

إحداث األثر وإضفاء القيمة للمجتمع.
على ســـبيل المثـــال قد تقول لـــي المعلمة 
لماذا تعودين للمدرسة مجدًدا؟ والدراسة 
صعبة عليك وأنت ال تستوعبين الدروس 
ســـريعا ومتأخـــرة عـــن أقرانـــك.. عمومـــا 
العيـــش مع هذا المرض صعـــب. ولكن مع 

مـــرور الوقت بـــدأت أتقبـــل اختافي عن 
اآلخرين وبدأت أتعلم كيف أصنع فرصي 

بنفسي وأصبح أقوى بهذا االختاف.

تجربة البحرين

ما سبب زيارتك للبحرين؟ «

لســـبب  للبحريـــن  الثالثـــة  زيارتـــي  هـــذه 
وجيـــه جًدا، وهو أنني أريد نشـــر التجربة 
البحرينية للناس الذين يعانون من مرض 

”السكلر“. 
وأشـــعر بأنهـــا لن تكـــون زيارتـــي األخيرة 
بـــل ســـأعود مجـــدًدا بالطبع، ألننـــي أحب 
مرضـــى  فيهـــا  يندمـــج  التـــي  الطريقـــة 
”الســـكلر“ في البحرين مـــع المجتمع وهذا 

ما لم أره في أي مكان آخر في العالم. 
وأكاد ال أصـــدق بـــأن هنـــاك مـــن يفكر في 
التعليـــم،  جانـــب  فـــي  ”الســـكلر“  مريـــض 

العمل، اإلسكان، الشغف واإلبداع. 
لمرضـــى  الشـــاملة  الرعايـــة  هـــذه  رائعـــة 
”الســـكلر“، مقارنة بدول أخـــرى في العالم 
حيـــث يعيـــش المرضـــى دائمـــا فـــي ذعـــر 
وقلـــق إلثبـــات أنفســـهم وتقديـــر وضعهم 

الصحي.
البحرين صنعت الرعاية الشـــاملة بشـــكل 
جميل جـــًدا.. وأريد لكل العالم بأن يعرف 

ذلك، بأن هناك أما.
وهذا األمل يصنع الفارق فقط حين نعمل 
جميًعا مًعا ونبني اســـتراتيجيات وخطط 

جامعـــة لـــكل الذيـــن يعانـــون مـــن مـــرض 
”السكلر“. 

عالقة وطيدة

ما جوانب النجاح في رعاية مريض  «
”السكلر“ في بلدك وكيف يمكن أن 

نستفيد من تجربتكم أيضا؟

عاقـــة  نملـــك  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي 
ألنهـــم  األطبـــاء.  مـــع  وطيـــدة  شـــخصية 

شغوفون جًدا ويهتمون بنا فعًا..
وخال جائحة كورونا حجز األطباء غرفة 
لمرضى ”الســـكلر“ فقط لتســـهيل الوصول 
يكـــون  أن  مـــن  وتاكـــدوا  للمستشـــفى، 
مرضـــى ”الســـكلر“ مـــن أوائـــل المتطعمين 
ضـــد فيـــروس كورونـــا، وأنا فخـــورة جًدا 
بأســـلوب تعاطيهـــم مـــع المرضـــى حيـــث 
ينظرون إليهم كحالة إنســـانية، ويتبعون 
تقليـــل  فـــي  بروتوكـــوال عاجيـــا جميـــا 

جرعات األدوية المخدرة.

الحاجة لالندماج

حدثيني عن التحديات التي ما زلتم  «
تواجهونها في رعاية مرضى 

”السكلر“.

التحديـــات والصعوبـــات لدينـــا هـــي فـــي 
الواقـــع نجاح نـــراه واضًحا فـــي البحرين، 
وهـــو االندمـــاج فـــي المجتمـــع والرعايـــة 

الشاملة لمريض ”السكلر“.

باإلضافـــة للفهـــم بأن ”الســـكلر“ ليس نوبة 
األلم فقط، بل الدمج في المجتمع. 

حيـــن  بلدنـــا  فـــي  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
تصبحين أما وأنت مريضة سكلر فالعناية 
بهـــذا الطفـــل صعبة جًدا.. ألنـــك تحاولين 
النجاة من نوبـــات األلم وفي الوقت ذاته 

ترغبين في رعاية طفلك.
مـــا وجدتـــه فـــي المملكة المتحـــدة وبقية 
دول العالـــم هو أنهم يتركونك، يمنحونك 
المستشـــفى  فـــي  وتظـــل  األلـــم  عـــاج 
متناســـين بـــأن لـــك عائلـــة تحتـــاج رعاية 
أيضـــا.. وإن لم يكـــن لديك المـــال الكافي 
لتوظيف مربية أطفال فالعناية باألطفال 
االجتماعـــي  المنظـــور  ألن  جـــًدا.  صعبـــة 

مازال غير منظم حتى اآلن.
الســـكلر  مريـــض  لتمكيـــن  بحاجـــة  نحـــن 
للحصـــول علـــى تعليـــم أفضـــل، الحصول 
على وظيفة مناســـبة وخدمات اســـكانية 

أفضل واستيعاب احتياجاتهم.
هنالـــك فـــراغ كبيـــر فـــي دعـــم المريـــض 

اجتماعًيا.

ألم أم إدمان؟ 

هل تعانون أيًضا في بالدكم من  «
وصم اإلدمان الذي يتعرض له كثير 

من مرضى ”السكلر“ في العالم 
بسبب حاجتهم لألدوية المخدرة؟

أعتقـــد بـــأن مســـألة الوصـــم باإلدمان 

على األدوية المخدرة مســـألة عالمية 
ألكـــون  مـــكان.  كل  فـــي  وموجـــودة 
المصابيـــن ب  أكثـــر غالبيـــة  صادقـــة 
”الســـكلر“ فـــي المملكـــة المتحـــدة هم 
مـــن ذوي البشـــرة الســـمراء، لـــذا مـــن 
ووصـــم  باإلدمـــان،  وصمهـــم  الســـهل 
اإلدمان بأننا نذهب للمستشـــفى فقط 
ألننا مدمنـــون على المورفين موجود 

بالطبع.
بعـــض األطباء أحياًنا يتســـاءلون عن 
ســـبب وجودنا فـــي المستشـــفى، هل 

نحن هنا للعاج أم ألننا مدمنون؟
نحـــاول التخلـــص مـــن هـــذا الوصـــم 

ولكننا لم ننجح بعد.
أحيانـــا نتعـــرض لمحاكمـــات األطباء 
وتساؤالتهم: هل يحتاج هذا المريض 

بالفعل لهذا الدواء؟ وهذه الجرعة؟
وحيـــن تتكـــرر زياراتنا أكثـــر من مرة 
خـــال الشـــهر تبـــدأ االتهامـــات بأنـــك 
مدمـــن ويراجعـــون أنفســـهم لمنحـــك 

الدواء المخدر.
نـــرى ذلك أحياًنـــا، ونعرف بأن البعض 
يذهب للمستشفى ألنه يتألم والبعض 
اآلخـــر مدمـــن، لـــذا هـــذا تحـــدٍّ كبيـــر 
فـــي تقييم الحـــاالت وإذا كنـــت أمام 
مدمـــن كيف تتعامـــل معـــه بالطريقة 
الصحيحـــة ليتعافـــى ويتخلـــص مـــن 

ذلك. 

األمـــر معقـــد قليًا ولكـــن بالتعاون مع 
المرضـــى مـــن الممكن إيجـــاد الحلول 

المناسبة.

شعب ودود

باإلضافة للوضع الصحي ورعاية  «
محاربي السكلر في البحرين.. 
حدثيني عن انطباعاتك وكيف 
وجدِت اإلنسان البحريني خالل 

زيارتك؟

ا،  تجربتـــي فـــي البحريـــن رائعـــة جـــدًّ
المتحـــدة  المملكـــة  مـــن  أتيـــت  لقـــد 
ودرجة الحرارة هنالك 20 حتى اآلن، 
ومقارنة ببلـــدي البحرين حـــارة جًدا، 
ولكن لـــكل مكان مناخه الخاص ومن 

السهل التأقلم معه.
بالنســـبة للمجتمـــع، أنا أحـــب المجتمع 
البحريني ألنني أرى الكثير من السكان 
المحليين الودودين، الكل هنا مبتسم 
نظـــرات ســـلبية..  أحـــد يمنحنـــي  وال 
الكل يريد أن يســـاعد بشـــكل ما، الكل 
يســـتضيفك هنـــا ويشـــعرك بالترحيب 
الشديد ويريدون اصطحابك للتعرف 
على عوائلهم وأهلهـــم، وهذا يدفعني 
للتفكيـــر بأنني يجـــب أن أفتح أبوابي 

للناس أكثر حين أعود إلى لندن. 
ألننا أحيانا نعيـــش في مجتمع فردي 
حيـــث ال أعرف فيه حتى جيراني، أو 

ال ألقي التحية عليهم أساسا.
هنا أرى الجميع ســـعداء ومترابطين، 
المثـــال  ســـبيل  علـــى  المطاعـــم  فـــي 
اصطحبنـــي رئيـــس جمعيـــة البحرين 
لرعاية مرضى ”السكلر“ زكريا الكاظم 
البحرينـــي  األكل  أنـــواع  لتجربـــة 
المختلف، وشـــعرت بالراحـــة لتجربة 
الطعام ألنهم ال يجبرونك على تناول 
أي شـــيء، إنهـــم يقولـــون لـــك فقـــط: 

جربه وإن لم يعجبك اتركه.
الجـــو هنـــا والمنـــاخ رائع وكل شـــيء 
جميل جـــًدا وأنصح أصدقائي بزيارة 
البحريـــن. حتى المجمعـــات التجارية 

واألسواق جميلة جًدا. 
ما خططكم المستقبلية للتعاون  «

مع البحرين في مجال رعاية مرضى 
السكلر؟

فـــي البداية يجب أن نؤســـس منظمة 
تجمعنـــا جميعا، وقد بدأنا ذلك بالفعل 
فـــي منظمـــة تضخيـــم صـــوت الخلية 
المنجليـــة التي يرأســـها زكريا الكاظم 

حاليا.
لقـــد أضعنا الوقت كثيـــًرا في محاولة 
تحسين الرعاية بشكل فردي ومنعزل 
في كل منظمة ومؤسســـة على حدة، 
نحتـــاج لتوحيـــد صوتنـــا، ومشـــاركة 

تجاربنا وتطويرها.
نريد البدء من البحرين لســـبب وجيه، 
وهو أنني سافرت حول العالم ومازلت 
معجبة بالتجربة البحرينية الناجحة. 

ومـــن األفضل دائما أن تبدأ عملك من 
حيث انتهى اآلخـــرون وحيث يوجد 
آثار خطوات ناجحة مسبًقا في إدارة 

األلم والدمج المجتمعي.

البحرين رائدة في دمج المرضى وإدارة األلم عالميا

ــن ــري ــح ــب ــاح واضـــــــح فــــي ال ــ ــج ــ ــا هــــي ن ــنـ ــديـ ــات لـ ــ ــوب ــ ــع ــصــ ــ الـــتـــحـــديـــات وال

حوراء مرهون

local@albiladpress.com 04

وصم مرضى “السكلر” بالمدمنين ظاهرة عالمية... المؤلفة البريطانية آن ويلش:



local@albiladpress.com

الجمعة 20 مايو 2022 - 19 شوال 1443 - العدد 4966
05

نعـــت إدارة األوقـــاف الجعفرية رئيســـها 
األســـبق الوجيـــه الحـــاج صـــادق محمـــد 
مكـــي البحارنـــة الـــذي انتقـــل إلـــى رحمة 
هللا تعالـــى صباح أمـــس )الخميس(، بعد 
ســـنوات حافلة مـــن العطـــاء واإلخالص 
والعمـــل  البحريـــن  مملكـــة  خدمـــة  فـــي 

الوقفي.
الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  وأعـــرب 
يوسف الصالح ونيابة عن جميع أعضاء 
مجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة ومنتســـبي 
اإلدارة المغفور له الحاج صادق البحارنة 
قائالً: “نفتقد اليوم واحدًا من شخصيات 
البحريـــن البارزة التي لها مآثرها الكريمة 
مـــن  العديـــد  فـــي  البـــارزة  وإســـهاماتها 

المجـــاالت الدينيـــة والوطنية ورجل من 
رجاالت األوقـــاف الجعفرية الذي واكب 
تطورهـــا علـــى مدى عقود ممتـــدة، وكان 
من نواتها المؤسســـين الذين يشار إليهم 

بالبنان في سجل هذه المؤسسة”.
ويعـــد المرحـــوم الحاج صـــادق البحارنة 
نهضـــة  المواكـــب  األول  الرعيـــل  ضمـــن 
البحريـــن الحديثة من خـــالل العديد من 

المواقـــع الرســـمية واألهليـــة، وكان أحـــد 
أبرز رؤســـاء مجلس األوقـــاف الجعفرية 
حيـــث امتـــدت فتـــرة رئاســـته 40 عامـــًا 
مـــن خـــالل الثقـــة المتجددة مـــن القيادة 
الرشيدة، ففي العام 1955 التحق بإدارة 
األوقاف الجعفرية، واســـتمر في رئاســـة 
األوقـــاف الجعفريـــة حتـــى العـــام 1996 
حيـــث تـــرأس نحـــو 9 مجالـــس، وخـــالل 

هـــذه الفتـــرة الممتـــدة كان لـــه دور بـــارز 
في االهتمـــام والعناية بـــدور العبادة من 
المساجد والمآتم والمقابر وتنمية أعيان 
الوقـــف فـــي مختلـــف مناطـــق البحريـــن 
والمســـاهمة بـــكل إخـــالص وتفـــاٍن فـــي 
تطويـــر العمـــل اإلداري والمؤسســـي في 

اإلدارة.

المنامة - األوقاف الجعفرية

“الجعفرية” تنعى رئيسها األسبق الوجيه صادق البحارنة
ترك إسهامات واضحة في المجاالت الوطنية والوقفية

صادق البحارنة

“^” تكشف عن عناصر الشبكة المتورطة في قضية “نصاب الحريم”
تضم 6 مكاتب تخليص معامالت و9 متورطين بعمل التوكيالت

أظهـــرت الوثائـــق والمســـتندات التـــي 
التـــي  النصـــب  شـــبكة  عـــن  كشـــفت 
تستهدف ربات البيوت والتي انفردت 
زعيـــم  أن  تفاصيلهـــا،  بنشـــر  “البـــالد” 
الشـــبكة كان يدير عملياته عن طريق 
مجموعة من األشـــخاص المســـؤولين 
عـــن عمـــل توكيـــالت إدارة ســـجالت 
الضحايا، إلـــى جانب عدد من مكاتب 

تخليص المعامالت.
وتمكـــن فريـــق التفتيش التابـــع لهيئة 
ســـوق العمـــل مـــن حصـــر عـــدد 9 مـــن 
التوكيـــالت  عمـــل  فـــي  المتورطيـــن 
المباشـــرة  بعالقتهـــم  والمشـــتبه 
بالشـــبكة، بحيـــث تضـــم المجموعة 3 
نســـاء و6 رجـــال تراوحـــت أعمارهـــم 

بين 26 سنة و52 سنة.
فريـــق  متابعـــات  نتائـــج  وأشـــارت 
التفتيـــش إلى أن زعيم الشـــبكة الذي 
يصنـــف نفســـه “رجـــل أعمـــال” ويدير 

يقـــوم  معامـــالت،  تخليـــص  مكتـــب 
باالتفاق مع أشخاص لعمل التوكيالت 
بموجـــب  منهـــم  ويطلـــب  بأســـمائهم، 
التوكيـــل الذهاب لهيئة تنظيم ســـوق 
الســـتخراج  التجـــارة  ووزارة  العمـــل 
وتســـجيل الســـجل، وذلـــك نظير مبلغ 

مالي وقدره 20 ديناًرا. 
وتوصلـــت نتائـــج المتابعـــات إلـــى أن 
زعيـــم الشـــبكة هو مـــن يقـــوم بعملية 
اإلشراف والتوجيه على هذه الشبكة، 
حيث تكرر رقم الهاتف النقال إضافة 

إلى بريده اإللكتروني في 83 سجالً.
فـــإن  الضحايـــا  إلفـــادات  ووفًقـــا 
الزعيـــم يعمـــل على دفـــع المبالـــغ لمن 
يتـــم االتفـــاق معـــه منهـــم، بعـــد عمـــل 
التوكيل الســـتخراج سجالت تجارية 
بأسمائهم، حيث تقوم الشبكة بتأجير 
واســـتخراج  التجاريـــة  المحـــالت 
المفتـــاح اإللكتروني، والتســـجيل في 

العمـــل، وفتـــح  هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
حساب لدى هيئة الكهرباء والماء من 
خالل التوكيل الصادر لدى أحد أفراد 

الشبكة.
وبينـــت نتائج المتابعـــات أن أصحاب 
يوكلـــون  )الضحايـــا(  الســـجالت 
أشـــخاًصا ال يعرفونهـــم، ولـــم يســـبق 
لهم مشـــاهدتهم، وذلـــك بأحد مكاتب 
التوثيـــق الخاصـــة، وذلـــك مـــن أجـــل 

التوقيع على التوكيل.
وإلى جانب الوكالء، أشـــارت الوثائق 
إلـــى أن زعيم الشـــبكة يديـــر عملياته 
بمعونـــة 6 مكاتب تخليـــص معامالت 
تـــم رصدهـــا، مـــا زال اثنـــان مـــن هذه 
المكاتب نشاطها التجاري مفعاًل، فيما 

تم إلغاء 4 سجالت منها.
وبالتحـــري حـــول أنشـــطة الســـجالت 
يعـــود  حديثـــة  ســـجالت  أنهـــا  ظهـــر 
أقدمهـــا للعـــام 2016، ثـــم مكتبان في 

العام 2017، ومكتب في العام 2018، 
ومكتبـــان فـــي العـــام 2019، وتمارس 
األخـــرى  الدعـــم  خدمـــات  أنشـــطة 
المعامـــالت  وتخليـــص  لألعمـــال، 
الحكومية، وعقود السمسرة السلعية، 
ومناولـــة البضائـــع، وأنشـــطة المكاتب 
الرئيسية أو اإلدارية، وأنشطة الخبرة 

االستشـــارية فـــي مجـــال اإلدارة، إلى 
جانب نشاط التنظيف العام للمباني.

وتعود ملكية ســـجلين منها إلى مالك 
واحـــد، أحدهمـــا تم إلغـــاؤه واآلخر ما 
زال نشـــطا، فيما تعود ملكية سجلين 
آخريـــن إلـــى 3 مـــالك مـــن الجنســـية 
فـــي  شـــريك  أحدهمـــا  الباكســـتانية، 

الســـجلين  يملـــك  فيمـــا  الســـجلين، 
اآلخرين مالكان يملك كل واحد منهما 

سجالت جميعها ملغاة.
يذكـــر أن “البـــالد” كشـــفت فـــي وقـــت 
ســـابق تحـــت عنـــوان “شـــبكة نصـــب 
واحتيـــال تســـتهدف ربـــات البيـــوت” 
عـــن تفاصيـــل قضيـــة نصـــب وضعت 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن ربـــات البيـــوت 
فـــي مواجهـــة أحـــكام قضائيـــة بتهمة 
“االحتفاظ بتصاريح عمل للعمال رغم 
عـــدم الحاجـــة إليهـــم”، حيـــث عمدت 
الشبكة على اســـتخراج مجموعة من 
الســـجالت وتصاريح العمـــل بموجب 
التوكيـــالت التـــي حصلـــوا عليهـــا من 

الضحايا، دون علمهم بذلك.
التـــي  العمـــل  تصاريـــح  عـــدد  وبلـــغ 
اســـتخرجتها الشبكة بأسماء الضحايا 
401 تصريح عمل، مســـجل على 382 

ا ا غير قائم فعليًّ سجاًل تجاريًّ

اختياريا... جرعة منشطة ثانية للفئة العمرية من 12 حتى 17 عاًما
للمتعافين بعد 6 أشهر من تاريخ اإلصابة

أعلـــن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( أنه 
بعـــد العـــرض وموافقـــة اللجنـــة التنســـيقية وبنـــاًء على آخر المســـتجدات 
والمعطيات، تقرر بدءًا من اليوم الجمعة، إتاحة الجرعة المنشـــطة الثانية 
اختياريـــًا للفئـــة العمريـــة البالغـــة 17-12 عاًمـــا بعد مرور 9 أشـــهر من أخذ 

الجرعة المنشطة األولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وأوضـــح الفريـــق الوطنـــي الطبي أنـــه يمكن للمؤهليـــن من الفئـــة العمرية 
البالغـــة 17-12 عاًمـــا أخـــذ الجرعة المنشـــطة الثانية اختيارًيـــا على النحو 

التالي:
- تطعيـــم )فايزر-بيونتيـــك( كجرعـــة منشـــطة ثانية، أو نفـــس نوع تطعيم 

الجرعة المنشطة األولى كجرعة منشطة ثانية.
- للمتعافيـــن مـــن الفئة العمرية ذاتها، يمكن أخذ الجرعة المنشـــطة الثانية 
اختيارًيـــا بعد 6 أشـــهر مـــن تاريخ اإلصابة، وبعد 9 أشـــهر من أخذ الجرعة 

المنشطة األولى.
وأشـــار الفريـــق الوطنـــي الطبي إلـــى أن الشـــعار باللون األخضر لـــن يتغير 
لألصفـــر في تطبيـــق “مجتمع واعي” في حال عدم أخذ هذه الفئة للجرعة 
المنشـــطة الثانيـــة، مؤكـــًدا الفريق أهميـــة مواصلة االلتزام بأخـــذ التطعيم 
والجرعـــات المنشـــطة منه في وقتها المحدد بما يســـهم فـــي الحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع.

المنامة - بنا

سيدعلي المحافظة

تـــداول عـــدد مـــن مســـتخدمي منصات 
حـــول  منشـــوًرا  االجتماعـــي  التواصـــل 
طلب إحـــدى شـــركات القطـــاع الخاص 
ســـيدات لشـــغل وظيفـــة ســـائق ســـيارة 
أجـــرة في البحرين، مما اســـتدعى غلق 
خانـــة التعليقـــات تحـــت المنشـــور الذي 
نشـــره صاحب حســـاب معروف متعلق 

باستعراض شواغر للتوظيف محلًيا.
ويبيـــن اإلعـــالن طلب ســـائقات ســـيارة 
واألولويـــة  البحريـــن،  مـــن  أجـــرة 
للمســـجالت في وزارة العمـــل والتنمية 
عمـــر  يقـــل  أال  بشـــروط  االجتماعيـــة 
المتقدمـــة للوظيفـــة عـــن 25 عاًما، وأن 
تكـــون رخصة قيادتهـــا تجاوزت خمس 
بريـــدا  الشـــركة  ووضعـــت  ســـنوات. 
الســـتقبال  المنشـــور  تحـــت  الكترونيـــا 
طلبات التوظيف لشـــغل هـــذه الوظيفة 

وســـط اســـتياء واســـتغراب مـــن عامـــة 
الناس بســـبب الفئـــة العمريـــة المحددة 
لهـــذه الوظيفـــة باإلضافـــة لكـــون هـــذه 

الوظيفة ال تتناسب مع النساء لساعات 
العمـــل المتأخـــرة فـــي بعـــض األحيـــان 

وخطورتها عليهن.

شاغر لسائقات أجرة بحرينيات يثير الجدل محلًيا

المنامة - وزارة الداخلية

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهات العامة بـــأن النيابة العامة 
قـــد أنجـــزت تحقيقاتها بشـــأن قيام 
متهـــم بقيـــادة قـــارب ســـباق انتهت 
ترخيـــص  دون  تســـجيله  شـــهادة 

مالحة، كما لم يقم بنقل ملكيته.
وكانـــت قيـــادة خفـــر الســـواحل قد 
أبلغت عن الواقعة بناًء على تداول 
مقطع فيديو على وسائل التواصل 
االجتماعي يظهـــر فيه قاربا تعرض 
لحـــادث انقـــالب في عـــرض البحر، 
ولـــم يبلغ اإلدارة األمنية بذلك، فتم 
إجـــراء التحريـــات والتوصـــل إلـــى 

المتهـــم الـــذي أقـــر بما هو منســـوب 
إليـــه مـــن تهـــم، وأنه لم يصـــب بأية 
أضرار لذلك لم يتوجه للمستشفى.

وباشـــرت النيابة العامـــة تحقيقاتها 
فـــور تلقيها البالغ، وأمـــرت بإحالته 

للمحكمة الصغرى الجنائية.

انقلب بعرض البحر...

إحالة متهم للمحاكمة لقيادته 
قارب سباق دون ترخيص

مروة أحمد



استغرقت 2200 يوم باستخدام 
أكثر من مليوني قطعة فسيفساء

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

يستضيف مركز الشيخ إبراهيم 
بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة 
والبحـــوث، المهنـــدس اإليطالي 
مركـــز  مـــن  نـــاردي  روبيرتـــو 
الحفاظ على اآلثار في إيطاليا، 
فـــي محاضـــرة عنوانهـــا “ترميم 
منارة جامع الفاضل واســـتعادة 
بالمنامـــة”،  األصلّيـــة  هويتهـــا 
الضـــوء علـــى  حيـــث سيســـلط 
عمليـــة  فـــي  االشـــتغال  آليـــات 
لجامـــع  والدراســـة  الترميـــم 
الفاضـــل بعد جهد أربع ســـنوات 
مـــن العمـــل، إلـــى أن اســـتعادت 
منارة الفاضل صورتها األصلية 
فـــي هـــذا العـــام 2022، إذ قـــام 
فريـــق مـــن 35 متخصًصـــا مـــن 
معهـــد الترميـــم اإليطالـــي فـــي 
روما بالعمل خـــال 2200 يوم، 
باستخدام أكثر من 2،000،000 
قطعـــة فسيفســـاء مـــن الذهـــب 
والرخـــام  الملـــون  والزجـــاج 
اســـتعادة  بهـــدف  األبيـــض 
الهويـــة التاريخيـــة للمئذنة، كما 
الجوانـــب  تفاصيـــل  ســـيعرض 
فـــي  الفنيـــة لمشـــروع ســـيبقى 

تاريخ مدينة المنامة. 
الموســـم  خـــال  ذلـــك  يأتـــي 
الثقافـــي “وقـــدر المـــرء مـــا هـــو 
رائـــم”، يـــوم غـــد الســـبت، عنـــد 
الساعة السابعة مساًء، في مقر 
المركـــز. كمـــا ســـيتم أيضـــًا بـــث 
المحاضـــرة عبـــر رابـــط صفحـــة 

المركز على اليوتيوب.

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن روبرتو 
ناردي نال على شهادته في علم 
اآلثار وحفظ المواد األثرية من 
جامعـــة روما. وفي عـــام 1982 
Centro di Conservazi�  أس س

 ،)one Archeologica )CCA
وهي شركة خاصة تقوم بتنفيذ 
مهـــام عامة في مجـــال الحفاظ 
علـــى المعالم األثريـــة والمواقع 
األثريـــة. منـــذ ذلك الحيـــن، أدار 
أكثـــر مـــن 50 مشـــروًعا ودورة 
نشـــر  دولـــة.   14 فـــي  تدريبيـــة 
80 مقـــاالً تقنيـــًا وعمـــل أســـتاذًا 
مشاركًا في منظمة ايكروم هي 
منظمـــة حكوميـــة دوليـــة تعمل 
في خدمة الدول األعضاء على 
وإعـــادة  صـــون  عمليـــة  تعزيـــز 
التأهيـــل لكافـــة أنـــواع التـــراث 
الثقافـــي فـــي كل منطقـــة مـــن 
العالـــم. وهـــو زميـــل منظمة آي 
آي ســـي ونائـــب رئيـــ س اللجنة 

الدولية لحفظ الفسيفساء.

روبيرتو ناردي يسلط الضوء على 
“ترميم منارة جامع الفاضل”

local@albiladpress.com
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احتفـــت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار مســـاء أم س 
باســـتعادة الهوية األصلية لمنارة جامع الفاضل من بعد 
ترميمها، حيث شـــهدت الفعالية إضاءة المنارة بحضور 
المديـــر العام للثقافة واآلثار بهيئة الثقافة الشـــيخة ها 
بنـــت محمد آل خليفـــة، إضافة إلى حضور دبلوماســـي 
وعـــدد مـــن المهتميـــن بالشـــأن الثقافـــي فـــي البحريـــن 

واإلعاميين.
وبهذه المناســـبة قالت رئيســـة الهيئة الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة “ألربع ســـنوات عملنـــا من دون توقف 
من أجل إنجاز مشـــروع معماري ثقافي الستعادة واحد 
مـــن أهـــم الصروح التي شـــكلت هويـــة مدينـــة المنامة، 
منـــارة جامـــع الفاضل، نقف اليوم أمامهـــا حيث نضيئها 
لكي تعود إلى المدينة التي نسعى إلى تعريف العالم بها 
كمركـــز للتاقي الحضاري واإلنســـاني وكمنـــارة لإلنتاج 

الثقافي”.
وتوجهت بجزيل الشـــكر واالمتنان إلى ســـمو الشـــيخة 
مريـــم بنـــت ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى إيمانها 
بالمشـــروع ودعمهـــا لتنفيـــذه، بمـــا يعك س رؤيـــة فريدة 
التاريخيـــة، كمـــا  وحرصـــا علـــى تعزيـــز مكانـــة مدننـــا 
وشـــكرت مجموعة بنك البحرين والكويت وعلى رأسها 
الرئيـــ س التنفيـــذي عبدالرحمـــن ســـيف، لتقديـــم الدعم 
الذي أثمر عن تحويل مشـــروع اســـتعادة منارة الفاضل 
إلـــى حقيقة، مثّمنة وقوف المجموعة الدائم إلى جانب 

الحراك الثقافي في مملكة البحرين.
وأضافت “منارة الفاضل ستعزز الهوية البصرية لمدينة 
المنامـــة بتاريخهـــا العريق وبجمـــال تصميمها الذي كان 
أول ما يســـتقبل القادمين عبر فرضة المنامة”، مشـــيرة 
إلى أن المشـــروع هـــو باكورة مشـــروعات عديدة تعمل 
هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثـــار على امتداد شـــارع آل 
خليفـــة، ومـــن أهمهـــا فنـــدق البحريـــن، بما يعـــزز مكانة 

المنامة التاريخية.
وألقت الشـــيخة ها بنت محمد آل خليفة كلمة رئيســـة 
بالحضـــور  مرحبـــة  واآلثـــار،  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
وشـــاكرة جميـــع الداعمين والمســـاهمين، والمهندســـين 
الذين أشـــرفوا على المشـــروع وعلى رأســـهم المهندس 
اإليطالي المعروف على مســـتوى العالم روبيرتو ناردي 
مـــن مركـــز الحفاظ على اآلثار )ســـي ســـي أ( والمهندس 
ماريـــو عفاكـــي من هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار. كما 
وشكرت كل الجهات التي ساهمت في إنجاح المشروع: 
وزارة األشغال والبلديات والتخطيط والعمراني، إدارة 

األوقاف السنية وبتلكو.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــ س التنفيـــذي لمجموعـــة بنك 
البحريـــن والكويـــت عبدالرحمن ســـيف عـــن فخر البنك 

باإلســـهام في هـــذا المشـــروع التراثي الرائع المتجســـد 
بإعـــادة الهويـــة التاريخيـــة لمنـــارة الفاضل، وقـــال “من 
خـــال هذا اإلســـهام نؤكد مرة أخـــرى التزامنا الراســـخ 
بالنهوض بمسؤوليتنا االجتماعية تجاه مملكة البحرين، 
وتنويـــع دعمنا للتنميـــة والمجتمـــع البحريني من خال 
مختلف المجاالت مثل التعليم والصحة وأيضا الثقافة 

والتراث”.
وقال ســـيف في تصريح له بهذه المناسبة “اليوم ُنثبِّت 
اســـم بنك البحرين والكويت على معلم بارز من المعالم 
الحضارية التاريخية فـــي البحرين، ونعزز مكانتنا أمام 
زواره مـــن مواطنيـــن ومقيميـــن وزوار، ونضيـــف هـــذا 
الصـــرح إلى قائمة المشـــروعات المجتمعية التي نفذها 
وينفذها البنك علـــى امتداد مملكة البحرين وبدعم من 

مجل س إدارتنا ومساهمينا”. 
ونوه الرئي س التنفيذي للمجموعة بجهود هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار برئاســـة الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفة في تنفيذ هذا المشروع النوعي بخبرات محلية 
وعالميـــة والقيـــام بعمليـــة الترميـــم الصعبـــة والمعقـــدة 
لمنـــارة الفاضل، واســـتعادة هويتها األصليـــة والجمالية 
وتألقها بهذا الشـــكل الرائع، على مســـافة قريبة جدا من 
المقر الرئي س لبنك البحرين والكويت في قلب العاصمة 
المنامـــة. وقال “من دواعي ســـرورنا أن يتزامن االنتهاء 
مـــن مشـــروع منارة الفاضـــل، الذي بدأ العمـــل به قبل 4 
ســـنوات، مع احتفاالتنا بذكرى مرور خمسين عاما على 
انطاقة بنك البحريـــن والكويت هذا العام، وبما يجعل 
هـــذه االحتفـــاالت ذات طابـــع وطنـــي يعكـــ س ارتباطنا 
الوثيـــق بالتقـــدم االقتصـــادي واالجتماعـــي والحضاري 

لمملكة البحرين”.
أمـــا روبيرتـــو ناردي فتوجه بالشـــكر الجزيـــل إلى هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار وعلى رأســـها الشيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة، وجميـــع الداعمين للمشـــروع. وألقى 
الضـــوء في كلمته علـــى تفاصيل العمل في المشـــروع، 
إذ أشـــار إلـــى أن الفريـــق اشـــتغل على اســـتعادة الهوية 

األصلية للمنارة بناء على العديد من الصور األرشـــيفية 
مـــع تطبق تحليل تفصيلي ودقيق لترتيب الفسيفســـاء 
التـــي تـــم تركيبها تاريخيـــا على المنارة، وهو ما ســـاهم 

في العمل النهائي ألعمال الترميم.
وتطلبت عملية اســـتعادة هوية المنارة فريًقا مكوًنا من 
35 شـــخصا من مركز الحفاظ على اآلثار )ســـي ســـي أ(، 

عملوا بشكل متواصل لمدة 2200 يوم. 
ومـــن أجـــل اســـتعداة هويتهـــا البصريـــة األصليـــة تـــم 
اســـتخدام أكثـــر مـــن مليونـــي قطعـــة مـــن الفسيفســـاء 
والزجاج الملون ورخام بوتشينو، كما تم تركيب سقالة 
مـــن 18 طابًقـــا، وتمـــت االســـتعانة بشـــركات خارجيـــة 
لتركيبات خاصة في مشـــروع استمر العمل عليه لقرابة 

4 سنوات. 
كذلـــك تضمـــن مشـــروع اســـتعادة هوية منـــارة الفاضل 
تركيـــب نظام إضـــاءة جديـــد داخلي وخارجـــي ليكون 
للمنارة رونق جديـــد وخاص في مختلف أوقات اليوم، 
كما تم تركيب نظام حماية من الطوير ومكبرات صوت 
حديثـــة لألذان. كما تم الحرص أثناء مشـــروع الترميم 
على استخدام مواد مرنة ومقاومة للتغييرات المناخية 

أثناء العام ومائمة ألجواء مملكة البحرين.
هذا وشـــيّدت منارة الفاضل التي يبلـــغ طولها 39 مترا، 
بالعـــام 1938، حيث تم إلحاقها بجامع الفاضل الذي تم 
بناؤه على أيدي أفراد من عائلة الفاضل، وعلى رأســـهم 
الشـــيخ علي بـــن خليفة الفاضـــل وأخوه الشـــيخ مبارك 
بـــن خليقة الفاضل بالعام 1768. وشـــهدت المنارة عددا 
مـــن التغييـــرات العمرانيـــة منذ تأسيســـها، حتى إطاق 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار مشـــروع استعادة هويتها 

األصلية العام 2018. 
وتـــم تنفيـــذ المشـــروع مـــن قبـــل فريـــق متخصص من 
مركـــز الحفاظ على اآلثار في روما بإيطاليا )ســـي ســـي 
أ(، والـــذي تـــم تكليفـــه بتنفيذ أعمال الترميم الســـتعادة 
الهوية المعمارية للمنارة بالتعاون مع الفريق الهندســـي 

لهيئة الثقافة.
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مي بنت محمد: باكورة مشروعاتنا في شارع آل خليفة
“الثقافة” تضيء منارة الفاضل من بعد استعادتها هويتها واستكمال أعمال ترميمها

محاضرة تلقي الضوء على عمل المتحف الفلسطيني
استضافها المركز اإلقليمي بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

للمتاحـــف،  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
اســـتضاف المركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمـــي يوم أمـــ س األربعـــاء الموافق 18 
مايو 2022 محاضرة عبر تقنيات االتصال 
مديـــر  العايـــدي  عادلـــة  قّدمتهـــا  المرئـــي 
المتحف الفلســـطيني. وشهدت المحاضرة 
حضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
اإلقليمـــي  المركـــز  إدارة  رئيســـة مجلـــ س 
العربي للتراث العالمي، وسالم المحروقي 
وزيـــر الســـياحة والتـــراث بســـلطنة عمان، 
إضافة إلـــى تواجد عدد من الشـــخصيات 
الدبلوماســـية رفيعة المستوى والمهتمين 

بالشأن الثقافي في البحرين.
المركـــز  مديـــرة  عبدالعزيـــز  هبـــة  وقالـــت 
االفتتاحيـــة  الكلمـــة  فـــي  اإلقليمـــي، 
للمحاضـــرة، إن المتاحـــف تســـاهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي حفـــظ وصـــون مواقـــع التـــراث 
التـــراث  قائمـــة  علـــى  المســـجلة  العالمـــي 
موضحـــة  اليونيســـكو،  لمنظمـــة  العالمـــي 
أنهـــا تروي حكاية المـــكان وتحفظ وتوّثق 
مكتشـــافاته األثرية، وتعمل كحلقة وصل 
ما بيـــن الموقـــع والجمهور والـــزّوار الذين 
يأتون إلى الموقع من داخل وخارج الباد.
وخـــال حديثهـــا، تناولت عادلـــة العايدي 
الفلســـطيني  المتحـــف  عمـــل  جوانـــب 
وســـعيه إلـــى االرتقـــاء بـــاإلرث الحضاري 
والثقافي الفلســـطيني، كما وألقت الضوء 
علـــى التحديـــات المختلفة التـــي يواجهها 
المتحـــف فـــي تنفيـــذ برامجـــه وأنشـــطته 
الســـنوية. وأشـــارت إلـــى أن المتحف يعد 

الثقافيـــة  المشـــاريع  واحـــًدا مـــن أضخـــم 
الفلســـطينية، حيث فاز بعـــدد من الجوائز 
العالمية من بينها جائزة األغا خان للعمارة 
لعـــام 2019، إلـــى جانـــب مشـــروع “إحياء 

منطقة المحّرق” في مملكة البحرين.
قالـــت  المتحـــف،  عمـــل  تفاصيـــل  وعـــن 
العايـــدي إن المتحـــف تـــم تصميمه ليكون 
عابـــًرا للحدود، حيث يســـعى إلى تشـــكيل 
حلقـــة ربـــط مـــا بيـــن الفلســـطينيين فـــي 
الداخـــل والخـــارج مـــن خـــال أرشـــيفاته 
الرقميـــة ومنّصاته اإللكترونية. وأشـــارت 

إلـــى أن العمل متواصل من أجل تأســـي س 
المجموعـــة الدائمة للمتحـــف بالتعاون مع 
مختلـــف الجهـــات مـــن مؤسســـات عامـــة 

وخاصة وفنانين وجامعي قطع وتحف. 
وتحّدثـــت عـــن تفاصيـــل برامج وأنشـــطة 
المتحـــف الفلســـطيني، حيـــث قالـــت إنـــه 
ا يســـتمر طوال العام،  يقيم معرًضا ســـنويًّ
ويقـــّدم معارض مؤقتـــة تاريخية وتراثية 
ثقافيـــة ماديـــة وغيـــر ماديـــة ويعمل على 
تقديـــم برنامـــج عـــام للجمهور مـــن ورش 
عمل فنية وعروض في مســـرح المتحف. 

كما ويمتلك المتحف الفلسطيني عدًدا من 
مختبـــرات الترميم وبرنامـــج للمطبوعات 
عادلـــة  الدكتـــورة  وقالـــت  والمنشـــورات. 
التـــي  التحديـــات  بيـــن  مـــن  إن  العايـــدي 
يواجههـــا المتحـــف، صعوبـــات فـــي جمـــع 
قطع التـــراث الثقافي المادي المتفرقة، إال 
أن فريـــق عمـــل المتحـــف تغّلـــب على هذا 
األمر من خال اســـتثمار وســـائل األرشفة 

الرقمية.
يذكـــر أن المتحـــف الفلســـطيني عبارة عن 
مؤسســـة غيـــر حكوميـــة وغيـــر ربحية تم 
تأسيســـه بجهـــود مـــن مؤسســـة التعـــاون 
للمتاحـــف  العالمـــي  اليـــوم  فـــي  وافتتـــح 
يـــوم 18 مايـــو 2016م ويقـــع إلـــى جانـــب 
مدينـــة  مـــن  بالقـــرب  بيرزيـــت  جامعـــة 
رام هللا. تـــم تصميـــم المتحـــف مـــن قبـــل 
المكتـــب المعماري اإليرلندي هينغان بينغ. 
المدرجـــات  مـــع  المتحـــف  بنـــاء  ويمتـــزج 
بهـــا  تتمّيـــز  التـــي  )السناســـل(  المتتاليـــة 
التال الفلسطينية وتحيط به سلسلة من 
الحدائـــق التي تضـــم أعماالً فنيـــة لفنانين 

من فلسطينيين وعرب وأجانب.
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روبيرتو ناردي
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قال نائب رئيس مجلـــس بلدي الجنوبية 
جـــار  العمـــل  إن  المجيـــرن  عبداللطيـــف 
على قدم وســـاق من قبل وزارة األشغال 
وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
التاريخيـــة،  الحنينيـــة  عيـــن  لتطويـــر 

وبنسبة إنجاز تجاوزت 50 % تقريًبا.
لـ”البـــاد”  بتصريحـــه  المجيـــرن  وأشـــار 
العيـــن  علـــى  المحافظـــة  ســـيتم  أنـــه 
بشـــكلها الحالـــي، مـــع العمل علـــى تطوير 
المبنـــى المحيـــط بهـــا، وإقامـــة عـــدد من 
الخضـــراء،  والمســـاحات  االســـتراحات 
ووضـــع  الصناعيـــة،  الشـــاالت  وإضافـــة 
تقـــدم  كبيـــرة،  عـــرض  شاشـــة  إضافـــة 
للـــزوار معلومات مهمة عـــن تاريخ العين، 

ومراحلها الزمنية المختلفة.
 وتابع “كما ســـيتم تدشـــين ممشـــى كبير 
للـــرواد والزائريـــن، ومســـاحات مفتوحـــة 

ســـتحتضن ألعاب لألطفـــال، إلضافة جو 
من المتعة واالستفادة بآن واحد”.

 وبيـــن المجيـــرن أن عيـــن الحنينيـــة مـــن 
األعيـــن التاريخيـــة فـــي البحريـــن التـــي 
يجـــب المحافظـــة عليهـــا واالهتمـــام بهـــا 
بشكل مستمر مضيًفا “نحن فخورون بأن 
هنالك اهتماما رسميا وأهليا بهذا الشأن”.

المجيرن: إنجاز 50 % من مشروع تطوير عين الحنينية استقدام الخدم األندونيسيات األعلى بـ 1800 دينار
مكاتب التأجير بنظام الساعة تعود للنشاط بقوة

عـــادت مكاتـــب تأجيـــر الخـــدم بنظام 
الســـاعة للنشـــاط مجدًدا وبقـــوة، بعد 
فتـــرة ركـــود قاتلـــة بســـبب الجائحة، 
أضـــّرت بهـــذا القطـــاع مـــن األعمـــال، 
التجاريـــة  القطاعـــات  ببقيـــة  أســـوة 

األخرى.
كثيـــرة  عروًضـــا  “البـــاد”  ورصـــدت 
ومتنوعـــة تقـــوم بهـــا هـــذه المكاتـــب 
عبر حســـاباتها الرســـمية فـــي تطبيق 
“انســـتغرام” حيث بلغت قيمة الساعة 
الواحدة دينارين، ومع رسوم توصيل 

مشابهة.
ا أدنى  وتشـــترط بعـــض المكاتب حـــدًّ
مـــن عـــدد ســـاعات العمـــل، ال تقل عن 
أربع ســـاعات، في حين تقدم مكاتب 
أخـــرى عروضـــا أكثـــر مرونـــة في هذا 

الشأن.
فـــي  المكاتـــب  هـــذه  وتتنافـــس 
اســـتقطاب الخادمـــات من الجنســـية 
قبـــل  مـــن  رغبـــة  األكثـــر  الفلبينيـــة 
لبقيـــة  مشـــابهة  وبأســـعار  الجمهـــور، 

الجنسيات األخرى.
وتشـــترط بعض هذه المكاتب، القيام 
بعمليـــات الحجـــز قبـــل أســـبوع علـــى 
األقل، وللمواسم كاألعياد بفترة تسبق 
ذلـــك بأســـابيع عدة لضمـــان الحصول 

علـــى الخدمة، وهو مـــا يوضح حجم 
الطلب قياسا بالمعروض.

وكان محمـــد التميمـــي وهـــو صاحب 
أحـــد مكاتـــب االســـتقدام قـــد صـــرح 
لـ”الباد” في وقت سابق عن األوضاع 
ا التـــي تعانيهـــا مكاتـــب  الســـيئة جـــدًّ
االســـتقدام، مع ارتفاع كلفة استقدام 
 1800 إلـــى  االندونيســـية  الخادمـــة 
دينـــار، والفلبينيـــة إلـــى 1400 دينـــار 

وبقية الجنسيات إلى 1300 دينار.
هـــروب  أن  إلـــى  التميمـــي  وأشـــار 
الخادمـــات، والضغوطات المعيشـــية، 
عوامـــل  كلهـــا  والضرائـــب،  والغـــاء، 
أدت إلـــى زيـــادة الضغط علـــى قطاع 
استقدام الخدم، وبشكل ساعد قطاع 
“الخـــدم وفق نظام الســـاعة” للنشـــاط 

وبشكل كبير.

عبداللطيف المجيرن

ابراهيم النهام
ابراهيم النهام

أفصحت ممثل الدائرة الثانية عشـــرة 
البلديـــة زينـــب الـــدرازي عـــن اعتمـــاد 
مشروع تطوير ساحة شهركان التابعة 
لبلديـــة المنطقـــة الشـــمالية والواقعـــة 
بمجمع 1042، وذلك من خال إنشـــاء 
حديقـــة على العقـــار لخدمـــة األهالي، 
علـــى  المتكـــررة  لمطالبهـــم  اســـتجابة 

مدى السنوات الماضية.
وقالـــت الـــدرازي إنـــه وبعـــد المتابعـــة 
الحثيثـــة للمشـــروع تم أخيـــًرا اعتماد 
الماليـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  ميزانيتـــه 
واالقتصـــاد الوطنـــي، وتوقيـــع العقـــد 
مـــع المقـــاول من قبـــل بلديـــة المنطقة 
الشـــمالية، حيث من المقرر بدء العمل 

في المشروع خال األسبوع القادم.
وذكرت أن مشـــروع الحديقة يتضمن 

إقامـــة ســـور يحيـــط بكامـــل المرفـــق، 
وإنشاء مدخلين رئيسيين من الشمال 
والجنـــوب، لضمـــان ســـامة المرتادين 
واألطفـــال، وتســـهيل عمليـــة الدخول 

والخروج من وإلى الحديقة.
مـــن  تتكـــون  الحديقـــة  أن  وبينـــت 
أن  المؤمـــل  مـــن  حيـــث  أجـــزاء،   4
تضـــم ملعبيـــن أحدهمـــا للكبـــار وآخـــر 

للصغار، وجزء آخر لأللعاب وكراســـي 
االستراحة، إلى جانب أعمال التشجير 

بهدف زيادة الرقعة الخضراء.
وأردفت زينب الدرازي أن من المتوقع 

إنجـــاز العمل خال فترة شـــهرين منذ 
تاريخ بدء العمل وفًقا لاتفاق الذي تم 
توقيعه مع المقاول، معبرة عن خالص 
شـــكرها وتقديرها للمدير العام لبلدية 

المنطقة الشـــمالية لمياء الفضالة على 
اهتمامهـــا وتعاونهـــا في ســـبيل إنجاز 
هذا المشـــروع، والذي يأتي اســـتجابة 

الحتياجات أهالي المنطقة.

إنشاء حديقة تضم ملعبين والتنفيذ خالل شهرين...زينب الدرازي:

اعتمـــاد ميـزانيـــة تطـــويـــر ســاحــــة شهـــركــان

خالل زيارة ميدانية مع مسؤول في البلدية الشمالية زينب الدرازي

مـــن  خـــاص ضـــم كاً  اجتمـــاع  خلـــص 
محمـــد  العاصمـــة  أمانـــة  عـــام  مديـــر 
الســـهلي والنائب أحمد السلوم والبلدية 
خلـــود القطان ممثلة عـــن مجلس أمانة 
العاصمة، ومســـؤولين باألمانة وممثلين 
عـــن األهالـــي إلـــى منـــح أهالـــي إســـكان 
البـــاد القديـــم مهلـــة محـــددة لتصحيح 
يتعلـــق  فيمـــا  القانونيـــة  أوضاعهـــم 
بمخالفـــات البناء التي تم إشـــعارهم بها 

خال األيام القليلة الماضية.
االلتـــزام  ضـــرورة  المجتمعـــون  وأكـــد 
للتعميـــر  التنظيميـــة  باالشـــتراطات 
الخاصـــة بالمنطقـــة، بما يضمن ســـامة 
الوحـــدات الســـكنية وقاطنيهـــا، وذلـــك 
مـــن خـــال االســـتجابة لدعـــوة األمانـــة 
بمراجعـــة القســـم المختـــص، مـــن أجـــل 
النظر فـــي موضوع المخالفـــات والعمل 

على تصحيحها واســـتخراج التراخيص 
الازمـــة لهـــا، أو إزالتهـــا بنـــاء علـــى مـــا 
تقتضيه األنظمة والقوانين المنظمة لها.

وتـــم خـــال االجتمـــاع توضيـــح طبيعة 
اإلجـــراءات المعمـــول بهـــا لـــدى األمانة، 

ومـــا يمكـــن الترخيص له مـــن تعديات 
تتطلـــب  التـــي  وتلـــك  وإضافـــات، 
التصحيـــح أو اإلزالـــة، الشـــتمالها علـــى 
مخالفـــة صريحـــة لألنظمـــة والقوانيـــن 
األمانـــة  أبـــدت  حيـــث  بهـــا،  المعمـــول 

األهالـــي  مـــع  للتعـــاون  اســـتعدادها 
والتعامـــل مع هـــذه المخالفـــات بمرونة، 
بمـــا يلبـــي احتياجاتهـــم، حيث ســـتقوم 
يتجاهـــل  التـــي  المخالفـــات  بتحويـــل 
إلـــى  إزالتهـــا  أو  تصحيحهـــا  أصحابهـــا 

الجهات القضائية المختصة.
اإلضافـــات  بعـــض  االجتمـــاع  وتنـــاول 
والتعديـــات التي يمكـــن الترخيص لها 
وفـــق االشـــتراطات التعميريـــة كالبنـــاء 
فـــوق الكراج، إال أن ذلك يتطلب متابعة 

كل حالة لوحدها من بين جميع الحاالت 
التـــي تـــم مخالفتها بناء علـــى طلب من 
وزارة اإلسكان والبالغ عددها 52 منزالً.

خالل اجتماع خاص لبحث معالجة المخالفات

مهلة لتصحيح مخالفات إسكان البالد القديم ومتابعة كل حالة لوحدها

جانب من االجتماعمحمد السهلي وأحمد السلوم

قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
إن  خلـــف  العمرانـــي عصـــام  والتخطيـــط 
هيئة التخطيط والتطوير العمراني قامت 
بإعـــداد مقترح لتوفير مواقف للســـيارات 
بمســـاحة 1295 متًرا مربًعـــا باإلضافة إلى 
المواقـــف القائمة والبالغة مســـاحتها 930 
متـــًرا مربًعـــا لخدمـــة مركـــز جابـــر الصباح 

الصحي.
وأشـــار في رده على مقترح بلدي تقدم به 
ممثل الدائرة البلدي شـــبر الوداعي إلى أن 
توفير هذه المواقف تأتي ضمن المخطط 
التفصيلي المعتمد لمنطقة باربار، إذ سيتم 
اســـتكمال إجـــراءات تخصيـــص مواقـــف 

الســـيارات بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة 
مجلـــس الوزراء على تطبيق أحكام الباب 
العقـــارات  اســـتماك  قانـــون  مـــن  الثالـــث 
للمنفعة العامة ألغراض التخطيط وإعادة 

التخطيط على المخطط.
من جهتـــه، قـــال البلدي شـــبر الوداعي إن 
تبني هيئة التخطيـــط والتطوير العمراني 
مواقـــف  لتوفيـــر  مقتـــرح  بإعـــداد  قـــرارا 
للمركبـــات لمرتـــادي مركـــز جابـــر الصبـــاح 
الصحي، يعد خطـــوة إيجابية تفتح آفاًقا 
مهمـــة فـــي معالجة مشـــكلة تمثـــل مصدر 

قلق لمرتادي المركز والعاملين فيه.
جـــاءت  المســـاعي  هـــذه  أن  إلـــى  ولفـــت 
لتســـاهم فـــي تســـهيل الحركـــة المروريـــة 
عنـــد المركـــز وخدمـــة مرتاديه، أخـــًذا في 

االعتبارات االزدحامات المســـتمرة بحوار 
المركـــز، ويمثل اســـتجابة كريمـــة لطلبات 
األهالـــي والعاملين في المركـــز، والتي تم 

علـــى إثرها رفع مقترح بلدي بهذا الشـــأن، 
وزارة  قبـــل  مـــن  ترحيًبـــا  القـــى  والـــذي 

الصحة.

وقـــال إن دعم هيئـــة التخطيط والتطوير 
العمرانـــي للمشـــروع يعد خطـــوة إيجابية 
وقيمـــة، وتتطلب االســـتعجال فـــي اتخاذ 

إلجراءات الازمة لتنفيذ المشـــروع؛ أخًذا 
فـــي االعتبـــار األهميـــة الحيويـــة لمواقف 
األراضـــي  ُشـــغلت  أن  بعـــد  المركبـــات، 
المجاورة للمركز حيث كان مرتادو المركز 
الصحي يستخدمونها كمواقف لمركباتهم، 
مـــا يتطلب إيجاد مخارج عملية للتســـريع 
فـــي اعتماد المشـــروع للتمكن من معالجة 
مشـــكلة االزدحامـــات والحد مـــن مخاطر 

عبور الطريق لمرتادي المركز.
وأكد الوداعي أهمية هذا المشروع بالنظر 
إلى حجم الشريحة التي يخدمها، إذ يوفر 
المركـــز خدماتـــه إلـــى 48 مجمعـــا ســـكنيا 
تضم شـــريحة ســـكانية تصل إلى نحو 50 

ألف نسمة تقريًبا.

الوداعي: المساحات المجاورة للمركز لم تعد متاحة

تخصيص أرض لمواقف سيارات مرتادي “جابر الصباح الصحي”

واجهة المركز من الخارجشبر الوداعي 

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

 تحويل غير 
المتعاونين إلى 

الجهات القضائية 
المختصة

 ال ترخيص 
للمخالفات الصريحة 

لالشتراطات 
التعميرية

 األمانة ستتعامل بمرونة مع المخالفاتالبنــاء فوق الكــراج مسمــوح بشـروط
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ليلى مال اهلل

وفـــي حديثـــه لـ “^” عـــن تجربته 
فـــي  هدفنـــا  “حققنـــا  قـــال  األخيـــرة 
الوصـــول إلـــى ســـفح أعلـــى جبل في 
العالـــم ونهدي هذا اإلنجاز إلى القيادة 
الرشـــيدة وإلـــى شـــعب البحريـــن، في 
رحلة اســـتغرقت 15 يوما في النيبال، 
مايـــو   3 تاريـــخ  مـــن  انطلقنـــا  حيـــث 
الجاري من العاصمـــة “كاتمانو” بعدها 
طيرانا إلـــى قرية “لوكال” وفيها أخطر 
مطـــار في العالم حيث  مدرج الطائرة 
527 متـــرا وســـط  ال يتجـــاوز طولـــه 

الجبال على ارتفاع 3 آالف متر“.

الحلم

هـــذه  فـــي  هدفنـــا  يكـــن  “لـــم  وتابـــع 
قمـــة جبـــل  إلـــى  الوصـــول  المغامـــرة 
إيفرســـت، خصوصـــا أنها تحتـــاج إلى 
إعـــداد وتخطيط أكبـــر للوصول إليها، 
فضـــال عـــن الدعم المـــادي مـــن الرعاة 
الرســـميين مـــن الدولـــة أو الشـــركات 
الكبـــرى. كما أن تلـــك التجربة تتطلب 
اســـتعدادا بدنيـــا قد يســـتغرق عامين 
لتحقيـــق الهـــدف المطلـــوب فضال عن 
3 أشـــهر علـــى الجبل، وهـــو ما يصعب 
قمـــة  أن  إال  التفـــرغ،  لعـــدم  تحقيقـــه 
الجبـــل هـــي الحلـــم وجـــار التخطيـــط 

للوصول لها”. 

االستعداد

وعـــن االســـتعداد للرحلة قال عيســـى 

ينايـــر  بـــدأ منـــذ  البدنـــي  “االســـتعداد 
الماضي وتنوع بين المشـــي لمسافات 
طويلة والتدريبات الجسدية الخاصة 
فـــي النـــادي الرياضـــي، كمـــا صادفـــت 
فتـــرة التدريـــب شـــهر رمضان مـــا زاد 
من صعوبته”، وأضاف “رغم ذلك، فال 
جبـــال وال هضاب في البحرين إال أننا 
تمكنا من تســـلق سفح أعلى جبل في 
العالـــم وحققنـــا اإلنجازات هنـــاك، فال 
مجـــال للتعـــذر بالظـــروف، طالما كان 

هناك إصرار للوصول”.

التحديات

تســـلق  فـــي  الســـابقة  مغامراتـــه  رغـــم 
الجبـــال وبينهـــا جبـــال عـــدة فـــي القارة 
األوروبيـــة وسلســـلة جبـــال أطلـــس في 
القـــارة اإلفريقيـــة إال أن تحديـــات التي 
تواجه المتســـلق لجبل ايفرست كثيرة، 
الجبـــال  تســـلق  “يتطلـــب  قـــال  وعنهـــا 
الشـــاهقة التحضيـــر البدنـــي وهـــو جزء 
مهم للمتســـلق خاصة وأننا مقبلون على 
تضاريـــس لـــم نعرفهـــا مـــن قبـــل ولســـنا 
معتادين عليها في مملكة البحرين، كما 

أن التحضيـــر الذهنـــي مهـــم لالســـتعداد 
للصعوبـــات الرحلة الشـــاقة جســـديا لما 
فيها من وعورة الطريق وحدة التســـلق 

واختالف أحجام الصخور“.
وأضاف “أن االرتفاع عن ســـطح األرض 
مـــا  وهـــو  األكســـجين  لنقـــص  عرضنـــا 
يتســـبب فـــي صعوبـــة الحركـــة البدنيـــة 
المطلوبة فـــي الرحلة، وتختلف أعراض 
انخفاض األكســـيجين من شـــخص إلى  
آخـــر حيـــث تتـــراوح بيـــن دوار الجبـــال 
وقد تتسبب في بتر األطراف أو الوفاة 

بسبب داء المرتفعات“.

المخاطر

وعن المخاطر التي تعرض لها اســـتذكر 
بالقـــول ”كاد تفـــاوت أحجـــام الصخـــور 
في إحدى نقاط التســـلق يـــودي برجلي 
اليسرى ويتسبب لي بجروح كبيرة لوال 
لطف هللا، حيث تفاديت انحشار رجلي 
بين الصخور باالستناد إلى عصا التسلق 
للجهة المعاكسة وارتميت بجسمي على 

الجهة اليمنى“.

المحطات

الرحلـــة  محطـــات  فـــي  تجربتـــه  وعـــن 
للســـفح أعلى جبل في العالم قال “بقينا 
في بعض المحطات وقرى الجبل ليلتان 
حتـــى تتأقلـــم أجســـادنا علـــى االرتفاع؛ 
لمحاولـــة الوصـــول إلـــى ارتفـــاع أعلـــى 
ثـــم نعـــاود الهبـــوط إلـــى محطـــات أقـــل 
انخفاضـــا وذلك لتهيئة الجســـم إلى قلة 

االكسجين كلما زاد االرتفاع”.
وأضـــاف “غلبـــت علـــى مغامرة التســـلق 
الظـــروف المناخيـــة ودرجـــات الحـــرارة 
المنخفضـــة والتـــي كانـــت تحديـــا كبيرا 
واجه أعضاء الفريق، كما كانت الظروف 
الحياتيـــة في القرى علـــى الجبل صعبة 
جـــدا وخالفا للتوقعات، حيث ال تتوافر 
فيها أبسط االحتياجات اليومية كالمياه 
الدافئة ودورات المياه المجهزة، كما أن 
هذه القرى تعتمد على الطاقة الشمسية 

لتوليـــد الكهرباء، فكانـــت العتمة والبرد 
رفيقـــا دائمـــا لنـــا؛ األمـــر الذي وصـــل بنا 
لعدم االســـتحمام لمدة 5 أيام متواصلة 

بسبب هذه الظروف الصعبة”. 
وتابـــع “أجبرنـــا خـــالل هـــذه الرحلة إلى 
التحـــول إلـــى النظـــام الغذائـــي النباتي، 
حيـــث ال تتوافر أصناف الطعام الحالل، 
كمـــا أننـــا أجبرنـــا علـــى تنـــاول أطعمـــة 
للتـــزود  ال نستســـيغها وذلـــك لحاجتنـــا 
بالغـــذاء للحصول على الطاقـــة البدنية 

الستمرار التسلق”.

“جينفر”

وعـــن تلـــك المشـــاهدات التـــي ال تـــزال 
عالقة في ذهنه من تجربة التسلق، قال 
عيســـى “في المحطة الثالثة للرحلة كنا 
نســـتعد لالنطالق تفاجأنـــا بمنظر غريب 
كانـــت  حيـــث  أنســـاه،  أن  أســـتطيع  ال 
مغامرة أيرلندية ضريرة واسمها “جينفر 
جبـــل  ســـفح  إلـــى  للوصـــول  تســـتعد   “
ايفرســـت، وكان منظرها وهي تستعين 
بمن يوجهها للصعود لسفح الجبل مثاال 
لإلصـــرار والعزيمـــة واإلقـــدام، وكانـــت 
دافعـــا لغيرها من المتســـلقين للمواصلة 
في طريقهم للســـفح، ملهمة الجميع بأن 

ال شيء مستحيل”. 

الجانب اآلخر

وعـــن الجوانـــب األخـــرى لهـــذه التجربة 
قـــال المغامـــر الشـــاب “الهـــدف لـــم يكن 
كنـــا  والمخاطـــرة،  والتجربـــة  المغامـــرة 
نحلم بأن نرفـــع علم البحرين عند أعلى 
نقطـــة لثبـــت للعالم بـــأن البحريني قادر 
علـــى تجـــاوز كل الصعوبـــات وتحقيـــق 
اإلنجـــازات، كمـــا كنا طوال هـــذه الرحلة 
نمثل مملكة البحرين وننقل للمجموعات 
من مختلف الجنســـيات التـــي التقينا به 
مـــن كندا وأيرلنـــدا والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة والنرويـــج وفرنســـا وبولندا 
وروســـيا وصريبـــا وغيرهـــا مـــن الـــدول 
التـــي نلتقيهـــا فـــي المخيمـــات والقـــرى 
علـــى الجبل تاريخ البحرين وحضارتها، 
وننقـــل ثقافـــة البحرين إلـــى العالم، كما 
نعرفهـــم على المتـــاح فـــي البحرين من 
ســـياحة وآثـــار وهنـــاك كثيـــرا منهم من 
والتعـــرف  البحريـــن  لزيـــارة  تحمســـوا 

عليها”. 

الخطط

وعـــن طموحاتـــه القادمـــة ذكـــر المغامر 
محمـــد عيســـى “أهـــداف كثيـــرة أتمنـــى 
تحقيقها ومنها الوصول إلى أعلى جبل 
إيفرست وقمته على ارتفاع 8848 مترا 
فـــوق ســـطح البحـــر، إال أن تحقيق هذا 
الهدف سيســـبقه تســـلق قمم أخرى أقل 
انخفاضـــا كقمـــة جبـــل )كلمنجـــارو( في 
إفريقيا والتي يصل ارتفاعها إلى 5895 
مترا، وجبل )مونت بالنك( على الحدود 
ارتفاعـــه  والبالـــغ  اإليطاليـــة  الفرنســـية 
4810 أمتـــار، وهـــي مـــا تتطلـــب دعمـــا 

ماديا كبيرا للتدريب والتسلق”.

 وصلت لسفح أعــلى جـبل 
فـــي الـــعـــالـــم وعــيــنــي 
عــــــــلــــــــى قــــمــــتــــه

 حطم الحواجز وال يؤمن بالمستحيل...
 المغامر محمد عيسى لـ “^”:

وأثبتنا  نقطة  أعلى  عند  البحرين  علم  رفعنا 
الصعوبات كل  تجاوز  على  قادر  البحريني  أن 

شـــغف المغامـــرة قـــد يولد مع أحدهم وقد يتبنـــاه آخر في إحدى مراحل عمره تحقيقا لهدف أو بحثا عن الســـعادة أو 
”األدرنالين“، وهو حال البحريني محمد عيسى )43 عاما( المغامر والرحالة والكاتب الذي كتب 16 إصدارا في مجال 
إدارة األعمـــال والحائـــز العديـــد مـــن الجوائـــز في البحريـــن وخارجها من بينها وســـام الكتب األكثر مبيعـــا على موقع 

أمازون.
محمـــد عيســـى لـــم يكتـــف بمغامراته الســـابقة كقفزه من إحـــدى بنايـــات مدينة الس فيغـــاس في الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة مـــن ارتفـــاع 276 طابقا، أو تجربتـــه القفز المظلي من ارتفاع 4 آالف متر، بـــل كان تحديه هو الوصول إلى 

سفح جبل إيفرست أعلى جبل في العالم، ليسجل رقما وتحديا أكبر في سلسلة مغامراته.
وتمكن الشاب البحريني محمد عيسى في 17 مايو الجاري من الوصول لسفح جبل إيفرست وصوال للمخيم الرئيسي 
لمتســـلقي قمة الجبل على ارتفاع 5364 مترا فوق ســـطح البحر برفقة مجموعة من 6 من المغامرين البحرينيين هم 

أحمد سلمان، وحسن علي، ومي موسى، باإلضافة إلى العمانية كوثر الحبسي، واإلماراتي حمد الزيدي.

تضاريس متنوعة خالل المغامرةلباس الشيربا التقليدي

قوراك شيب وهي المحطة األخيرة قبل الوصول إلى سفح جبل ايفرست

 في الخلف قمة اما دابالم وارتفاعها 6812 مترا

لمحة من المخيم الرئيس لقمة إيفرست

قوراك شيب، المحطة األخيرة قبل 
االنطالق إلى سفح جبل إيفرست وكانت 
من أصعب المحطات
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد 
تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة ميركوري لخدمات 
الطباعة المكتبية والمملوكة للسيد/ صالح علي ابراهيم عبدالعال 
بطلب   68866-2 و   68866-1 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى 
)شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )7000( دينار 
بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 
عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية أسماؤهم:
)صالح علي ابراهيم عبدالعال( بنسبة 50 % 

)غسان غالب علي ابراهيم عبدالعال( بنسبة 14.285714 % 
طالل غالب علي ابراهيم عبدالعال بنسبة 14.285714 % 

فراس غالب علي ابراهيم عبدالعال بنسبة 14.285714 % 
غاده غالب علي ابراهيم عبدالعال بنسبة 7.142857 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة )تضامن بحرينية( إلى شركة 

)ذات مسؤولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت 

بموجب  المسجلة  بحرينية(  تضامن  شركة   5 ستريت  )مطعم  شركة 

القيد رقم )139743(، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 

من )شركة تضامن بحرينية( إلى شركة )ذات مسؤولية محدودة(

التاريخ 21-3-2022
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-44877 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : بتول احمد سلمان الشيخ علي 

االسم التجاري الحالي : تولف قايز فود تراك
االســـــم التجـــاري الجديد : اليابور فود تراك

قيد رقم : 84128-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة فهد علي رضا تكنكل سيرفسس ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  لشركة شركة فهد  السيد/ ROY SAMUEL باعتباره المصفي 
 ،  83120 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  سيرفسس  تكنكل  رضا  علي 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  غوانغدا اليكترونيك تريدينغ ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد /  جيانج وينهوا و ويمن ليو  باعتباره المصفي القانوني لشركة  غوانغدا 
126037   طالبا  القيد رقم    بموجب  والمسجلة  ذ.م.م   تريدينغ  اليكترونيك 
السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية   الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة العدل والشؤون االسالمية واالوقاف    -    ادارة المحاكم
رقم الخطاب : CS3006210979    -   تاريخ االصدار 13/04/2022

المحكمة : المحكمة الكبرى الدائرة الثانية – المدنية
اطراف الملف  : فاطمة ميرزا سلمان سعيد  ضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري  

ميرزا  فاطمة   : المدعي  بان  المدينة  الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
جهاز   : عليه  المدعى  ضد  الدعوى  هذه  اقاموا  قد  وغيره  سعيد  سلمان 
المساحة والتسجيل العقاري طالبين فيها اصدار بدل فاقد  للوثيقة العقارية رقم  

141666/ والمقدمة رقم 5756/2021 
المحكمة  لهذه  يتقدم  ان  المدعين  الطلب  على  اعتراض  لديه  من  كل  فان  لذا 
المحكمة جلسة   26/04/2022    اعتراضه وقد حددت  باوجه  بطلب مشفوع 

لنطر الدعوى

 التاريخ: 18/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2022- 59872 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   حوريه عبدالهادي كاظم عبدهللا                                        

االسم التجاري الحالي: جفرا صاج وسناك          
االســـــم التجـــاري الجديد :  جفرا للتنظيفات                                            

 قيد رقم : 55002-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

CR2022- 60939 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيده منيره احمد علي رضي بموجب التخويل االلكتروني من السيد 
إلى   : التالي  التجاري  المحل  تحويل  طالبا  ابراهيم حسين هالل  خليل  محمود 
السيده منيره احمد علي رضي فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه .
رقم القيد :  3-109208

االسم التجاري : ذي قرومنج آرت للحالقة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
 إعالن بحل وتصفية

 فرنج لإلنتاج ذ.م.م    
سجل تجاري رقم 114982

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / محمد يوسف ابراهيم 
114982، بطلب  القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م   لإلنتاج  السادة شركة فرنج  نيابة عن  محمد علي 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
   عنوان المصفي: محمد يوسف ابراهيم محمد علي      
info@dwbc-bh.com   -   +973   39811990 

دينـار �������BHD
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سيد محمد

��������
حسن حمزة

��������
حسن محفوظ

+973 17111444
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 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد 
تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة ميركوري لخدمات 
الطباعة المكتبية والمملوكة للسيد/ صالح علي ابراهيم عبدالعال 
بطلب   68866-2 و   68866-1 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى 
)شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )7000( دينار 
بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 
عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية أسماؤهم:
)صالح علي ابراهيم عبدالعال( بنسبة 50 % 

)غسان غالب علي ابراهيم عبدالعال( بنسبة 14.285714 % 
طالل غالب علي ابراهيم عبدالعال بنسبة 14.285714 % 

فراس غالب علي ابراهيم عبدالعال بنسبة 14.285714 % 
غاده غالب علي ابراهيم عبدالعال بنسبة 7.142857 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة )تضامن بحرينية( إلى شركة 

)ذات مسؤولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت 

بموجب  المسجلة  بحرينية(  تضامن  شركة   5 ستريت  )مطعم  شركة 

القيد رقم )139743(، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 

من )شركة تضامن بحرينية( إلى شركة )ذات مسؤولية محدودة(

التاريخ 21-3-2022
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-44877 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : بتول احمد سلمان الشيخ علي 

االسم التجاري الحالي : تولف قايز فود تراك
االســـــم التجـــاري الجديد : اليابور فود تراك

قيد رقم : 84128-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة فهد علي رضا تكنكل سيرفسس ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  لشركة شركة فهد  السيد/ ROY SAMUEL باعتباره المصفي 
 ،  83120 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  سيرفسس  تكنكل  رضا  علي 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  غوانغدا اليكترونيك تريدينغ ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد /  جيانج وينهوا و ويمن ليو  باعتباره المصفي القانوني لشركة  غوانغدا 
126037   طالبا  القيد رقم    بموجب  والمسجلة  ذ.م.م   تريدينغ  اليكترونيك 
السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية   الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة العدل والشؤون االسالمية واالوقاف    -    ادارة المحاكم
رقم الخطاب : CS3006210979    -   تاريخ االصدار 13/04/2022

المحكمة : المحكمة الكبرى الدائرة الثانية – المدنية
اطراف الملف  : فاطمة ميرزا سلمان سعيد  ضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري  

ميرزا  فاطمة   : المدعي  بان  المدينة  الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
جهاز   : عليه  المدعى  ضد  الدعوى  هذه  اقاموا  قد  وغيره  سعيد  سلمان 
المساحة والتسجيل العقاري طالبين فيها اصدار بدل فاقد  للوثيقة العقارية رقم  

141666/ والمقدمة رقم 5756/2021 
المحكمة  لهذه  يتقدم  ان  المدعين  الطلب  على  اعتراض  لديه  من  كل  فان  لذا 
المحكمة جلسة   26/04/2022    اعتراضه وقد حددت  باوجه  بطلب مشفوع 

لنطر الدعوى

 التاريخ: 18/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2022- 59872 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   حوريه عبدالهادي كاظم عبدهللا                                        

االسم التجاري الحالي: جفرا صاج وسناك          
االســـــم التجـــاري الجديد :  جفرا للتنظيفات                                            

 قيد رقم : 55002-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

CR2022- 60939 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيده منيره احمد علي رضي بموجب التخويل االلكتروني من السيد 
إلى   : التالي  التجاري  المحل  تحويل  طالبا  ابراهيم حسين هالل  خليل  محمود 
السيده منيره احمد علي رضي فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه .
رقم القيد :  3-109208

االسم التجاري : ذي قرومنج آرت للحالقة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
 إعالن بحل وتصفية

 فرنج لإلنتاج ذ.م.م    
سجل تجاري رقم 114982

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / محمد يوسف ابراهيم 
114982، بطلب  القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م   لإلنتاج  السادة شركة فرنج  نيابة عن  محمد علي 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
   عنوان المصفي: محمد يوسف ابراهيم محمد علي      
info@dwbc-bh.com   -   +973   39811990 

بـــوزارة  األشـــغال  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  أكـــد 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
أحمـــد الخياط أنـــه قد تمت ترســـية 8 مناقصات 
لعدد من مشاريع شؤون األشغال من قبل مجلس 
المناقصات والمزايدات خالل شهر أبريل الماضي 

بلغت تكلفتها اإلجمالية 6,878,740.
وقال وكيل شـــؤون األشـــغال إن المشـــاريع التي 
تمت ترســـيتها شـــملت قطاعـــات الـــوزارة الثالثة 
والصيانـــة(  البنـــاء  الصحـــي،  الصـــرف  )الطـــرق، 
والتـــي تأتي ضمن خطة عمل الـــوزارة في تنفيذ 
برنامج الحكومة لتطوير البنية التحتية، وتقديم 
المواطنيـــن  تلبـــي تطلعـــات وحاجـــات  خدمـــات 

وتســـاهم فـــي دعم االقتصـــاد الوطنـــي. وأوضح 
الخياط أنه قد تمت ترسية عدد )2( من المشاريع 
لقطاع الطرق بتكلفة 3,665,953، أهمها مشروع 
تطوير الطرق وشبكة الصرف الصحي والتشجير 
لمجمـــع 324 فـــي منطقـــة الجفيـــر، باإلضافة إلى 
مشـــروع إنشـــاء دوار عند تقاطع شارع 2 وشارع 

10 بمجمع 1010 في الهملة. 
وفيمـــا يتعلـــق بمشـــاريع قطاع الصـــرف الصحي، 
فقـــد تمت ترســـية عـــدد 3 مشـــاريع بتكلفة بلغت 
1,123,485 مـــن أبرزهـــا مشـــروع إنشـــاء شـــبكة 
منطقـــة  فـــي   424 بمجمـــع  الصحـــي  الصـــرف 
الخدمـــات  مشـــروع  إلـــى  باإلضافـــة  جدحفـــص 
االستشـــارية لإلشراف على تنفيذ أعمال مشروع 

خط الصرف الرئيســـي بمنطقة الزنج، ومشـــروع 
تطوير نظام الضخ الحالي في منطقة اللوزي. 

وفيما يخص قطاع مشاريع البناء والصيانة، أفاد 
المهندس الخياط بأنه قد تمت ترسية مناقصتين 
المقـــاوالت  أهمهـــا   2,073,690 بلغـــت  بتكلفـــة 
الزمنيـــة ألعمال الصيانـــة المدنيـــة والميكانيكية 
للمبانـــي   )2021-2023( للســـنتين  والكهربائيـــة 
الحكوميـــة. وأيضـــًا مناقصـــة واحـــدة فـــي قطاع 

الخدمات الفنية. 
أما عن المشاريع التي تم طرحها للمناقصة خالل 
شـــهر أبريل الماضي، أفاد وكيل شـــؤون االشغال 
بأنـــه تم طـــرح )14( مناقصـــة لمختلـــف قطاعات 
الوزارة، بتكلفة إجمالية بلغت 4,637,201، حيث 

تم طرح 6 مناقصات لمشاريع قطاع الطرق، ومن 
أبرزها رصف الطريق رقم 107 والطرق المحيطة 
بمجمع 901 في الرفاع، ومشـــروع إنشاء مداخل 
ومواقف سيارات للواجهة البحرية بمجمع 1027 
فـــي قرية كرزكان، باإلضافة إلى المقاولة الزمنية 
ألعمـــال الخطـــوط األرضيـــة للشـــوارع للعاميـــن 

)2023-2022( وغيرها. 
وبالنســـبة لقطـــاع الصرف الصحـــي فقد تم طرح 
مناقصة عدد )4( مشاريع بلغت تكلفتها اإلجمالية 
1,879,304 مـــن أبرزهـــا مناقصـــة مشـــروع بنـــاء 
الخـــط الرئيســـي لخفـــض األعبـــاء الهيدروليكية 
علـــى شـــبكة الصـــرف الصحي فـــي منطقة ســـند 
ومشـــروع توصيل شبكة الصرف الصحي بمجمع 

1205في منطقة مدينة حمد، ومشاريع أخرى. 
وأضـــاف الوكيـــل الخياط إلى أنه تـــم أيضًا خالل 
شـــهر أبريـــل الماضـــي طـــرح عـــدد )3( مناقصـــات 
لقطاع البنـــاء والصيانة من أهمها أعمال الصيانة 
الشاملة لمدرســـة اإلمام مالك بن أنس االبتدائية 
للبنين ومدرســـة جو االبتدائية اإلعدادية للبنين، 
وكذلـــك أعمـــال الصيانة الشـــاملة لمدرســـة ســـار 
الثانويـــة للبنـــات. وأيضـــًا مناقصـــة واحـــدة فـــي 

قطاع الخدمات الفنية. 
يذكـــر أن الـــوزارة ماضيـــة فـــي تنفيـــذ المشـــاريع 
االقتصـــاد  تعزيـــز  فـــي  تســـاهم  التـــي  الحيويـــة 
الوطنـــي وتلبـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه احتياجـــات 

المواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

ترسية 8 مناقصات لعدد من المشاريع أبريل الماضي
بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 6.8 مليون دينار... وكيل األشغال:

local@albiladpress.com
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Vacancies Available
SWALT FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17569993  or  Dokhmar@hotmail.com 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

BADER ALDAAR SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 32242888  or  VISIONSPORTSBH@GMAIL.COM 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact

 17584333  or  feras@gbmme.com 

ANACY BOUTIQUE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211162  or  sharikitrade@gmail.com 

ZUHAIR HABIB HUSSAIN RAHMA 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39401515  or  SADIQ135@HOTMAIL.COM 

DROOB LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39677640  or  fatyebrahim@hotmail.com 

CERAMICA DELMON CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EQUIPMENTS OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17608208  or  md.delmon@GMAIL.COM 

ALSHABAKA GATE CLEANING OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33301221  or  ZUHAIR_MAJEED@HOTMAIL.COM 

ALWAFI BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33143545  or  eman.alaali@hotmail.com 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

MOON STAR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250321  or  NROSINTAN@YAHOO.COM 

BAHRAIN RUBBER CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TOOL AND PATTERN MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830188  or  RUBBER@HAJIHASSAN.COM 

SNIC Insurance B.S.C.(C) 

has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17563377  or  HR@SNIC.COM.BH 

CITY GLASSES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  cityyaser@yahoo.com 

DOLPHIN LAUNDRY - PARTNERSHIP CO 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17230231  or  SANTANAPLAZA100@GMAIL.COM 

AWTAD MOBILE PHONES WIRED AND WIRELESS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

ALWAFA SPARE PARTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458970  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

GOURANGA HERBS WELLNESS CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33232382  or  AHMED7LINES@GMAIL.COM 

ALEBRAH CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17271660  or  MONTANA@ALEBRAH.COM 

AAZ ALAWTAN 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36058888  or  MOHAMEDALHASHEMI66@GMAIL.COM 

TECHNICO DIESEL EQUIP. MAITENANCE SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 36444405  or  INFO@TECHNICO.BIZ 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

BAHRAIN NATIONAL HOLDING COMPANY B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17587484  or  hc@bnhgroup.com 

Kitchen Lab Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 32222838  or  MOHD.ALJAWDER@GMAIL.COM 

ALHELAL GOLDSMITH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215327  or  hilal.jewellery57@gmail.com 

HI NIGHTS FASHION 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17290276  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

Dynamic Construction WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  LAYLA@ALHOTYBAHRAIN.COM 

Dynamic Construction WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  LAYLA@ALHOTYBAHRAIN.COM 

AL SHATT AL ARABI FOR SNACKS AND SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17784823  or  FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM 

FIVES SERVICES GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17831183  or  duaa.alajmi@FIVESGROUP.COM 

AL AMJAD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 39986662  or  alamjadbh@gmail.com 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (ARCHITECTURAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

JANET ALREDAH FOR visits 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36664467  or  zuhairalqubiti@gmail.com 

UBHANALLA JEWELLERY FACTORY COMPANY (PARVES AKHTAR & PARTNER 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17212029  or  NADEEMPERVAIZ75@GMAIL.COM 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

Tip toes beauty lounge 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17744174  or  F@GMAIL.COMARIDAKASSIM9 

Vadigen Hotel Management W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17296956  or  info@vadigenworld.com 

RAYBON KIGDOM 4 AUTO COSMETICS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66661666  or  RAYBON_KINGDOM@YAHOO.COM 

HAB REEH DELIVERY & TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36611882  or  M.66661666@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 

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

AHMED SALEM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

ALQASEER UPOLSTERY & CURTAINS 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

ERBIL SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39271616  or  AQEELBUHASAN76@GMAIL.COM 

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL 

 suitably qualified applicants can contact

 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

AL MAHARA TAILORING -  Bahraini PARTNERSHIP Co. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

Arabian Oasis Cars Services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001060  or  PARSCOBAHRAIN@GMAIL.COM 

Sit alsham cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33933899  or  info@sitalsham.com 

FAHAD BIN ABDULRAHMAN ALGOSAIBI B.S.C ( CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273355  or  HALSHAMSI80@HOTMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING & UTILITIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

TAKAMUL SERVICES CO ( TASCO ) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17344107  or  MAJAJ101@HOTMAIL.COM 

IMI Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 38093139  or  441948515@QQ.COM 

SABAH SHARIF UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 66698866  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

Regency hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17227777  or  MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

TAKAMUL SERVICES CO ( TASCO ) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17344107  or  MAJAJ101@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM HASAN MAHDI EST 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39657886  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

HAWANAA RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 35315755  or  hawannacafe@gmail.com 

HEALTHY CALORIE SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

HEALTHY CALORIE SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

ALWOROOD FOR MARKETING 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39361094  or  JAFAR2021A@OUTLOOK.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

Braas Workshop w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP) 

 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  HR@ACTBH.COM 

MIRAI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17713113  or  SHARIFALSAMAHIJI22@GMAIL.COM 

FARGHALI JUICE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 66667050  or  mohamed.al.lithy89@gmail.com 

NORTH AIR CONDITIONING 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36699894  or  NORTHAIRCONDITIONING@GMAIL.COM 

Id Design Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737919  or  NK@IDDESIGN-BAHRAIN.COM 

MESHAL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

UNIVERSAL STAR DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 66979778  or  UNV.DCL@GMAIL.COM 

JANJU FOOD SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33301011  or  JANJURESTARANT@GMAIL.COM 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(PUBLIC TRANSPORT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ALBARAKA PROJECTS 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17531553  or  AMHAWAZI@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

AGAS INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17822240  or  ABHIJIT@AGASINTL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

ALI AL QAED TAILORING STORES 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39444016  or  hameedmanya@gmail.com 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

NASEEM ALBAHRAIN SWEETS - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39404886  or  CBGUPTA11@GMAIL.COM  
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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

 KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH 

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

NINE STARS PACKAGING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66924438  or  ZAFARMA4@GMAIL.COM 

Best Led Lighting Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 36358770  or  RABEE_LIGHTINGHOUSE@HOTMAIL.COM 

Super Glaze Aluminium WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33559921  or  superglazealuminium@gmail.com 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

CITY LAND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 33332444  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 

SANSHERO COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17411104  or  ABDULLAALIEBRAHIM@GMAIL.COM 

FISH MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

OUTI LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32222273  or  REEM-ERHAMA@HOTMAIL.COM 

SUPER MOON TRADING Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39444207  or  AN4@GMAIL.COM 

SANTAZIA TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33097003  or  HAMZA-ALHAWAJ@OUTLOOK.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

HYDRO SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ALMOOLANI WEDDING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39460774  or  ALJAMAHEER.AY@GMAIL.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17272740  or  mahmoa@spu.edu 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

PARK POINT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 66779955  or  swathi@park-point.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Unicorp Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

Unicorp Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

GARRAGE SAYED ALI SAYED EBRAHIM SABT 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39663277  or  BUMOHDFATI0@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

BLACK LION CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39256699  or  BLC.EST@HOTMAIL.COM 

Gulf House Medical System W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

WEJAM CONSULTANCY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39026204  or  WH155TW@GMAIL.COM 

I M Z CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33885380  or  abualiclearance@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

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.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 

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

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.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-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 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

BOSS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 66661666  or  M.66661666@GMAIL.COM 

AL AHBAB TRADING WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@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 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

AIDA GARDENS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM 

RESTAURANT BAIT ALKEBDA 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33388807  or  BAITALKEBDA@GMAIL.COM 

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33433664  or  PRAVEEN@BUBBLESADS.COM 

SHORNALI CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35356790  or  EHHAAMMAD3535@GMAIL.COM 

HASAN AHMED HASAN ABDULSHAHEED 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17731558  or  HASSAN9249@GMAIL.COM 

SHUTTLE MECHNICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33689921  or  muhammedshah338@gmail.com 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39440170  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

M. M. HASAN MANSOOR&MERZA HASAN MANSOOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34348870  or  MIRZA_22@HOTMAIL.COM 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36446668  or  MIRZA_22@HOTMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

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 

Mohammed Noor Bukhari Restuarant 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 36061136  or  sm.alkhabbaz@hotmail.com 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

Dynamic Construction WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  LAYLA@ALHOTYBAHRAIN.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 

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 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

FAME STAR RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66908918  or  MDAHAMADAWAN9@GMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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 

SKY EGYPT PROGRAMMING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT OF PROGRAMMES 

 suitably qualified applicants can contact

 34423090  or  MAHMOUSALEH55@GMAIL.COM 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

GULF AGENCY CO. BAHRAIN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17339777  or  admin.bahrain@GAC.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 

ALNAHAR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252220  or  EASTWORKSHOP1968@GMAIL.COM 

ALUMINIUM  BAHRAIN B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17837307  or  ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH 

HASSAN ALBASRI GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34097357  or  ZLZAL147@HOTMAIL.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 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALSAYED SALEH MOHAMMED SALMAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36021172  or  SST-100@HOTMAIL.COM 

ANABAH SHOES CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17343889  or  ANNABASHOES@HOTMAIL.COM 

The Food Supply Co. Ltd. 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST (QUALITY CONTROL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17672837  or  SURAJ49@BATELCO.COM.BH 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 
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القدس - األناضول

أحرونـــوت”  “يديعـــوت  صحيفـــة  قالـــت 
اإلســـرائيلية، أمـــس، إن حـــزب “الليكـــود” 
اليميني المعارض، بزعامة رئيس الحكومة 
الســـابق، بنيامين نتنياهـــو، ُيخطط لطرح 
مشـــروع قانون لحّل الكنيســـت )البرلمان( 
للتصويت يوم األربعاء المقبل. وفي حال 
تمـــت الخطوة، فإنـــه ســـيجري التصويت 
بالقـــراءة التمهيديـــة، علـــى أن يتـــم الحقا 
التصويـــت بــــ 3 قراءات، قبـــل أن يتم حّل 
الكنيست فعال. وقالت الصحيفة: “بعد أن 
أعلنـــت عضوة الكنيســـت غيـــداء ريناوي 
زعبي اســـتقالتها من االئتالف الذي خســـر 
األغلبيـــة في مواجهـــة المعارضة، ُيخطط 
لحـــل  قانـــون  مشـــروع  لطـــرح  الليكـــود 

الكنيست يوم األربعاء المقبل”.
“الليكـــود”  كتلـــة  رئيـــس  عـــن  ونقلـــت 
البرلمانيـــة، ياريـــف ليفيـــن قوله: “فشـــلت 

الحكومة، وأصبحـــت اليوم حكومة أقلية 
في الكنيست”.

ويـــرأس الحكومـــة الحاليـــة، زعيـــم حزب 
يمينا، اليميني، نفتالي بينيت.

وأضاف: “لقد فشـــل بينيـــت في االقتصاد 
واألمـــن وفي كل مجال، من الواضح اآلن 
للجميـــع أن الحكومـــة فقـــدت الحـــق فـــي 
الوجود، سنســـتبدل قريًبا هـــذه الحكومة 
الســـيئة والفاشـــلة بحكومـــة جيـــدة لدولة 

إسرائيل ومواطني إسرائيل”.
حـــزب  عـــن  الكنيســـت  عضـــوة  وكانـــت 
ميرتـــس اليســـاري، غيداء رينـــاوي زعبي، 
مـــن  االنســـحاب  الخميـــس،  قـــررت  قـــد 

االئتالف الحكومي.
ونقلـــت الهيئـــة عن زعبـــي، قولهـــا إنها “لن 
المجتمـــع  علـــى  يحتـــال  ائتالفـــا،  تدعـــم 

العربي”.

الليكود يطرح مشروعا لحل الكنيست “األربعاء”

 وكاالت

ــــي،  األردن الملكي  الـــديـــوان  أعــلــن 
مــلــكــيــة  إرادة  صـــــــدور  أمـــــــس، 
بتقييد  توصية  على  بالموافقة 
اتصاالت األمير حمزة بن الحسين 

وإقامته وتحركاته.
أسابيع من إعالن  وبعد 

األمــيــر حــمــزة، وهــو 
السابق  العهد  ولــي 
لـــــــــأردن، الــتــخــلــي 
ــر،  ــيــ ــقـــب األمــ عــــن لـ

الملكي  الــديــوان  نشر 
ــل  ــاهـ ــعـ رســـــالـــــة مـــــن الـ

األردنـــــــي الــمــلــك عــبــد هللا 
الثاني إلى “األسرة األردنية” يقول 
فيها: إن األمير حمزة استنفد كل 
فرص العودة إلى رشده وااللتزام 
العاهل  ــاف  وأضـ أســرتــنــا.  بسيرة 
األمير  أن  إلى  أنه خلص  األردنــي 

حمزة لن يغير ما هو عليه.

وتابع “لن أسمح ألي كان أن يقدم 
الــوطــن،  مصلحة  عــلــى  مصالحه 
يكون  أن  أسمح حتى ألخي  ولن 
سببا لمزيد من القلق في وطننا”.

يزال  “ال  الرسالة:  في  وجــاء 
أخي حمزة يتجاهل جميع 
الوقائع واألدلة القاطعة، 
بالحقائق  ويــتــالعــب 
لتعزيز  ــداث  ــ واألحــ
ــفـــة،  ــزائـ روايــــتــــه الـ
ولــــــأســــــف، يـــؤمـــن 
أخــــــي حـــقـــا بـــمـــا يـــدعـــيـــه، 
والــــوهــــم الــــــذي يــعــيــشــه لــيــس 
جديدا، فقد أدركت وأفراد أسرتنا 
عديدة،  سنوات  ومنذ  الهاشمية، 
وتصرفاته  تعهداته  على  انقالبه 
بث  تستهدف  الــتــي  الــالمــســؤولــة 
على  بتبعاتها  آبـــٍه  غير  الــقــالقــل، 

وطننا وأسرتنا”.

األردن... تقييد اتصاالت األمير حمزة وإقامته وتحركاته
الخرطوم - وكاالت

الســـودانية  األمـــن  ســـلطات  أوقفـــت 
اثنيـــن مـــن قـــادة الحـــزب الشـــيوعي 
المناهـــض لالنقـــالب الـــذي نفـــذه قائد 
الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان 
في أكتوبر الماضي، فيما تظاهر آالف 
المحتجيـــن مجددا ضـــد االنقالب في 
الخرطـــوم. وجـــاء فـــي بيـــان للحـــزب 
مـــن  مداهمـــة  “تمـــت  أنـــه  الشـــيوعي 
قبـــل أجهـــزة األمـــن لمنـــزل الســـكرتير 
السياسي للحزب الشيوعي السوداني 
الزميـــل محمـــد مختـــار الخطيب وتم 

اقتياده لجهة غير معلومة”.
وأفاد الحزب في بيانه أنه تم توقيف 
المركزيـــة  اللجنـــة  فـــي  آخـــر  عضـــو 

للحـــزب مـــن مطـــار الخرطـــوم، حيث 
كان عائـــدا برفقـــة الخطيـــب وقيـــادي 
آخر في الحـــزب من رحلة إلى جنوب 
الســـودان التقـــوا خاللهـــا عبدالواحـــد 
نـــور أحـــد زعمـــاء التمرد المســـلح في 
البـــالد. وخـــرج آالف المتظاهرين ضد 
الشـــوارع  إلـــى  العســـكري  االنقـــالب 

للمطالبة بحكم مدني.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية 
إن  بيـــان  فـــي  لالنقـــالب  المناهضـــة 
احتجاجـــات الخميـــس قوبلت بـ”عنف 
مفـــرط” مـــن قبـــل قـــوات األمـــن التي 
أطلقـــت “قنابل الغاز المســـيل للدموع 

مباشرة على الثوار وبكميات كبيرة”.

تظاهرات جديدة بالخرطوم ضد االنقالب وتوقيف قياديين
بيروت - وكاالت

ــوات  ــ ــقـ ــ ــس حــــــزب “الـ ــيــ ــ ــن رئ ــ ــل أعــ
الــلــبــنــانــيــة” ســمــيــر جــعــجــع، أمـــس، 
النيابية  االنــتــخــابــات  “نتيجة  أن 
التغيير  كانت مدوية، ووصلنا إلى 

المطلوب من خاللها”.
مؤتمر  فــي  جعجع  وقـــال 

أول  عــقــب  صــحــافــي 
ــه  ــل ــكــت ــت ــاع ل ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
نــائــبــا(   19( ــيــابــي  ــن ال
ــروت،  ــيـ ــعــاصــمــة بـ ــال ب

ــام حــزب  عــ ــيـــن  “أمـ إن 
الـــســـيـــد حـــســـن نــصــر  هللا 

هللا اعــتــبــر فـــي كــلــمــتــه أمــس 
)األول( أن ال أكثرية، أي أنه اعترف 
بفقدانه األكثرية )األغلبية(”. ولفت 
أنتجتها  الــتــي  “الــتــكــتــالت  أن  ــى  إل
نقاط  أقله على  االنتخابات متفقة 
أســـاســـيـــة رئــيــســة هـــي الــســيــادة 
ــارج الــجــيــش  ــ ــالح خــ ــ ووجـــــــود سـ

اللبناني وموضوع الفساد”.
ــة فــي  ــر كــتــل ــبـ ــن أكـ ــحـ وأضـــــــاف “نـ
مسؤوليتنا  وسنتحمل  المجلس، 
على هذا األساس )...( حزب هللا 
الحر في حصد  التيار  ساعد 

بعض النواب”. 
“لــــــدى  أن  وأوضــــــــــــح 
الـــقـــوات مــواصــفــات 
ــدا  ــ واضــــــــحــــــــة جــ
ــيـــس مــجــلــس  ــرئـ لـ
تنطبق  ال  ــواب  ــنـ الـ
ــري  ــى الـــرئـــيـــس نــبــيــه ب عــل
)رئيس المجلس الحالي وزعيم 
أي  وعلى  الشيعية(،  أمــل  حركة 
بتطبيق  يتعهد  أن  جـــدي  مــرشــح 

النظام الداخلي للمجلس حرفيا”.
ليست شخصية  “األمور  بأن  وأفاد 
السياسي  تموضعه  ولكن  بري،  مع 

مختلف تماما عن مشروعنا”.

جعجع: نتائج انتخابات لبنان مدوية وحققنا التغيير

 جريح بإطالق 
نار في مدرسة 

شمال ألمانيا
برلين - أف ب

أمس  صباح  نار  بإطالق  شخص  أصيب 
فــي شمال  بريمرهافن  فــي  مــدرســة  فــي 
شهدت  فيما  المهاجم،  ــف  وأوقـ ألمانيا 
ــًرا ســلــســلــة مـــن مــحــاوالت  ــؤخـ الـــبـــالد مـ
نــار في  إطــالق  أو عمليات  النار  إطــالق 
الشرطة  وأوضحت  تعليمية.  مؤسسات 
مدرسة  فــي  وقــع  ــحــادث  ال أن  المحلية 
بريمرهافن،  وســط  فــي  الــثــانــويــة  لــويــد 
مضيفة “قبض على المسلح وهو محتجز 

لدى الشرطة”.

بايدن: السويد وفنلندا تستوفيان “كل المعايير” لالنضمام إلى “الناتو”

مقتل 12 شخصا بقصف روسي لسيفيرودونيتسك و “السبع” تناقش تداعيات الحرب
قتـــل 12 شـــخصا على األقـــل وأصيب 
40 آخـــرون أمـــس فـــي قصف روســـي 
سيفيرودونيتســـك  لمدينـــة  كثيـــف 
فـــي شـــرق أوكرانيـــا والتـــي يحاصرها 
الجيش الروســـي، وفق ما أفاد الحاكم 
غايـــداي  ســـيرغي  وقـــال  اإلقليمـــي. 
عبـــر تلغـــرام إن الروس “بـــدأوا صباحا 
بقصـــف المركـــز اإلقليمـــي فـــي شـــكل 
عشوائي مســـتخدمين أســـلحة ثقيلة. 
القصـــف مســـتمر”. وأوضح أن القســـم 
مبانـــي  أصـــاب  القذائـــف  مـــن  األكبـــر 
ســـكنية وحصيلـــة الضحايـــا مرشـــحة 
لالرتفاع بسبب استحالة الوصول إلى 

المناطق المستهدفة.
أمـــس  روســـيا  أعلنـــت  جانبهـــا  مـــن 
استســـالم 1730 جندًيـــا أوكرانًيـــا مـــن 
مجّمع آزوفستال للصلب المحاصر في 
مدينـــة ماريوبـــول الســـاحلية، عارضة 
مشـــاهد تظهـــر جنـــوًدا بعضهـــم علـــى 
عـــكازات، يخرجـــون مـــن المصنـــع بعد 
معركـــة طويلة أصبحت علـــى الصعيد 
العالمي رمـــًزا للمقاومة األوكرانية في 
مواجهـــة الغـــزو الروســـي. وأوضحـــت 
هـــؤالء  أن  الروســـية  الدفـــاع  وزارة 
الجنـــود وبينهـــم 80 جريًحـــا، خرجـــوا 

منذ اإلثنين “وجعلوا أنفسهم أسرى”.
ومنـــذ أســـابيع، كان الجنود متحّصنين 
الحقبـــة  فـــي  ُحفـــرت  مالجـــئ  فـــي 

السوفياتية تحت مصنع الصلب.

شبح نقص الغذاء العالمي 

يلوح في األفق

فـــي الشـــّق االقتصـــادي، يعقـــد وزراء 
المـــال في مجموعة الســـبع اجتماعات 
يومـــي الخميـــس والجمعة فـــي ألمانيا 
سيدرســـون خاللهـــا تداعيـــات الحرب 
التـــي شـــنتها موســـكو منذ نحـــو ثالثة 
أشـــهر، علـــى الصعيـــد العالمـــي. ويبدو 
الـــدول  ماليـــة  وزراء  أعمـــال  جـــدول 
الصناعيـــة الســـبع )الواليـــات المتحـــدة 
وإيطاليـــا  وفرنســـا  وكنـــدا  واليابـــان 

وبريطانيا وألمانيـــا(، مثقال بالمواضيع 
من التضخم المرتبط خصوًصا بارتفاع 
والتهديـــدات  الطاقـــة  مـــوارد  أســـعار 
بأزمة غذائية وشبح تراكم الديون في 
العديد مـــن الـــدول النامية. والمســـألة 
األهـــّم هي تغطية الميزانية األوكرانية 
في الفصل الراهن للحفاظ على جهود 

الصمود في مواجهة الحرب.
الرئيـــس  مســـاعد  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
للشـــؤون  بوتيـــن  فالديميـــر  الروســـي 
االقتصاديـــة، إن العالـــم ســـيدخل فـــي 

مرحلة الجوع بنهاية 2022.
واتهمت روســـيا واشنطن بأنها تحاول 
مـــن  الحبـــوب  احتياطيـــات  ســـحب 

أوكرانيا ما يهدد بأزمة عالمية.
تأتـــي هـــذه التصريحات بعـــد يوم من 
دعـــوة األميـــن العـــام لأمـــم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش روســـيا للســـماح 
بتصديـــر الحبوب األوكرانيـــة المخّزنة 

فـــي مرافئ هـــذا البلد، وطالـــب الغرب 
بالســـماح بوصـــول األغذية واألســـمدة 
الروســـية إلـــى األســـواق العالميـــة، في 
إجراءيـــن أكـــد أّنهمـــا سيســـاهمان في 

حل أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.

 انضمام السويد وفنلندا 

لحلف شمال األطلسي

بايـــدن  جـــو  األميركـــي  الرئيـــس  أكـــد 
أمـــس أن الســـويد وفنلندا تســـتوفيان 
حلـــف  إلـــى  لالنضمـــام  المعاييـــر”  “كل 
شـــمال األطلســـي. وقـــال بايـــدن إلـــى 
جانب رئيسة وزراء السويد ماغدالينا 
أندرســـن والرئيـــس الفنلنـــدي ســـاولي 
البيـــت  يـــزوران  اللذيـــن  نينيســـتو 
األبيض غداة تقديم الترشيح الرسمي 
النضمام بلديهمـــا، “اليوم أنا فخور بأن 
أؤكد لهما الدعم التام والكامل من قبل 

الواليات المتحدة األميركية”.
المتحـــدة  الواليـــات  أن  بايـــدن  وكـــرر 
“ســـتعمل مـــع” البلديـــن الواقعيـــن فـــي 
شمال أوروبا “لمواجهة أي عدوان” قد 
يتعرضـــان له خـــالل المرحلـــة الفاصلة 

بين الترشح واالنضمام.
مـــن جانبه، أكـــد الرئيـــس الفنلندي أنه 
“مستعد ليبحث” مع تركيا كل المسائل 
التـــي تثيـــر “قلقهـــا”، وذلـــك الحتـــواء 
معارضة انقرة انضمام فنلندا والسويد 

إلى حلف شمال االطلسي.
وقال نينيســـتو خالل زيارته واشنطن 
“بوصفنـــا حلفـــاء داخـــل حلـــف شـــمال 
األطلســـي، ســـندافع عـــن أمـــن تركيا”، 
مضيفـــا “نديـــن اإلرهاب بكل اشـــكاله”، 
علما أن الســـلطات التركيـــة تأخذ على 
البلديـــن رعايـــة “إرهابييـــن” من حزب 
العمـــال الكردســـتاني. بدورهـــا، أعلنت 
ماغدالينـــا  الســـويد  وزراء  رئيســـة 
اندرسن أن ثمة “حوارا” قائما مع تركيا 

بهدف “حل” هذه المسائل.

لندن تفرض عقوبات على كبريات 

شركات الطيران الروسية

علـــى صعيـــد آخـــر، أعلنـــت الحكومـــة 
عقوبـــات  فـــرض  أمـــس  البريطانيـــة 
جديدة على كبريات شـــركات الطيران 
إيروفلـــوت  شـــركة  منهـــا  الروســـية، 
المواقـــف  بيـــع  إعـــادة  مـــن  ومنعتهـــا 
ردا  المطـــارات  فـــي  لهـــا  المخصصـــة 
على غزو أوكرانيـــا. من جهتها، أعلنت 
إيطاليـــا أنها صادرت طائـــرات وأمواال 
 United Aircraft لمجموعـــة  تعـــود 
الدولـــة  مـــن  المملوكـــة   Corporation
الروسية في إطار العقوبات األوروبية 
المفروضـــة علـــى الكيانـــات المرتبطـــة 
الحكومـــة  وبحســـب  بالكرمليـــن. 
المصـــادرة  األصـــول  فـــإن  اإليطاليـــة، 
الطيـــران  فـــي  المتخصصـــة  للشـــركة 
والدفاع تمثل مبلًغـــا إجمالًيا يزيد عن 

146 مليون يورو.

عواصم - وكاالت

جانب من القصف الروسي على أوكرانيا

بايدن ملتقيا رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي 

قوات األمن اإليرانية تطلق الذخيرة الحية على متظاهرين
“الشاباك”: طهران حاولت استدراج شخصيات إسرائيلية للخارج

أطلقـــت قوات األمـــن اإليرانيـــة الذخيرة 
الحيـــة والغـــاز المســـيل للدمـــوع لتفريق 
محتجيـــن مناهضين للحكومـــة في عدة 
أقاليم أمس الخميس، بحسب منشورات 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي فيما 
ارتفـــاع  علـــى  االحتجاجـــات  تتواصـــل 

أسعار المواد الغذائية.
ونزل اإليرانيون إلى الشـــوارع األســـبوع 
الماضي بعد أن تسبب خفض دعم الغذاء 
في ارتفاع األسعار بنسبة تصل إلى 300 
% لبعض المواد الغذائية األساسية التي 

تعتمد على الدقيق.
االحتجاجـــات  اكتســـبت  مـــا  وســـرعان 
منحـــى سياســـيا، إذ دعـــت الحشـــود إلى 
نهايـــة الجمهورية اإلســـالمية فـــي تكرار 
لالضطرابـــات التـــي وقعـــت العـــام 2019 
وانطلقت شـــرارتها بســـبب ارتفاع أسعار 

الوقود.
وأظهـــرت لقطـــات على مواقـــع التواصل 
االجتماعي لم تتحقق منها رويترز مقتل 
ســـتة علـــى األقـــل وإصابة العشـــرات في 
األيـــام الماضيـــة. ولـــم يصـــدر أي تعليـــق 

رسمي بشأن سقوط قتلى.
وأظهـــرت لقطـــات انتشـــرت علـــى مواقع 
الخميـــس  أمـــس  االجتماعـــي  التواصـــل 
اشـــتباكات عنيفة في مدن بينها فرســـان 
شـــرطة  أطلقـــت  حيـــث  إيـــران،  بوســـط 
مكافحـــة الشـــغب الذخيـــرة الحيـــة على 
المتظاهرين. وفي شـــهركرد وهفشـــجان 
اســـتخدمت قـــوات األمـــن الغاز المســـيل 

للدموع والهراوات؛ لتفريق محتجين.
وشـــوهد المحتجـــون في مدينـــة دزفول 
الجنوبيـــة وهم يهتفون في مقطع فيديو 

“ال تخف، ال تخف، نحن في هذا معا”.
اإليرانيـــة  العمـــال  أنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 

)إيلنا( شـــبه الرســـمية عن قاســـم رضائي 
أمـــس  الشـــرطة  فـــي  الكبيـــر  المســـؤول 
الخميـــس تحذيـــره مـــن أنـــه “لـــن يكـــون 
هنـــاك تهاون مع التجمعات غير القانونية 

وستتم مواجهتها”.
علـــى صعيد آخر، أعلن جهـــاز األمن العام 

اإلســـرائيلي “الشـــاباك”، أمس ، عن كشفه 
االســـتخبارات  أجهـــزة  مـــن  محـــاوالت 
األخيـــرة،  األشـــهر  خـــالل  اإليرانيـــة، 
وأكاديمييـــن  أعمـــال  رجـــال  الســـتدراج 
وشخصيات عسكرية وأمنية سابقة، إلى 
خـــارج إســـرائيل؛ بهدف الحصـــول منهم 

على معلومات أو خطفهم أو إيذائهم.
وجـــاء في بيان أن أجهزة االســـتخبارات 
أســـماء حقيقيـــة  اســـتخدمت  اإليرانيـــة 
ألكاديمييـــن ورجـــال أعمـــال وإعالمييـــن 

ومحسنين أجانب، دون علمهم.
وقال البيـــان إن “هذه الطريقة في العمل 
جهـــاز  )لـــدى  مألوفـــة  )االســـتخباراتي( 

الشاباك(”.
وتابـــع: “وهي طريقة تســـتخدمها أجهزة 

المخابرات واألمن اإليرانية”.

“العفو” تعتبر مواطنا سويديا 

يواجه اإلعدام في إيران “رهينة”

من جهتهـــا، أكدت منظمة العفـــو الدولية 
اإليراني-الســـويدي  المواطـــن  أن  أمـــس 
الـــذي يواجه احتمال تنفيذ حكم اإلعدام 
محتجـــز  إيـــران  فـــي  قريبـــا  حقـــه  فـــي 

كـ”رهينـــة” فـــي مســـعى إلجبـــار بلجيـــكا 
فـــي  تنـــازالت  تقديـــم  علـــى  والســـويد 
قضيتين مرتبطتين بمسؤولين إيرانيين 

سابقين.
وُحكم علـــى أحمد رضا جاللـــي باإلعدام 
بالتجســـس  تتعلـــق  بتهـــم   2017 فـــي 
رفضتهـــا ســـتوكهولم وداعمـــوه. وذكرت 
وسائل إعالم إيرانية أن إعدامه قد ينّفذ 
بحلول يوم غد  21 مايو، في حكم شـــدد 

مسؤولون مرارا على أنه سيطّبق.
“تشـــير  الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وقالـــت 
أدلـــة متزايدة إلى أن الســـلطات اإليرانية 
تحتجـــز.. جاللي رهينة وتهـــدد بإعدامه 
مبادلتـــه  علـــى  أخـــرى  أطـــراف  إلجبـــار 
بمســـؤولين إيرانييـــن ســـابقين أدينوا أو 
تجري محاكمتهم فـــي الخارج واالمتناع 
مســـتقبلية  قضائيـــة  أي مالحقـــات  عـــن 

لمسؤولين إيرانيين”.

عواصم - وكاالت

جانب من التظاهرات في إيران 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الجاهل يحتقر الكتب والحكيم يتخذها مرشًدا له
دخلـــت قبـــل أيـــام مكتبة بقصـــد شـــراء رواية البنتـــي “فجر”، 
وخـــال تجوالـــي بيـــن أروقـــة الكتـــب، وجـــدت ما ال يســـر وال 
يفـــرح، فالعامـــل وعلـــى مـــا يبدو أنـــه ال يفقه شـــيًئا فـــي عالم 
الكتـــاب، خلط الروايـــات وكتب الطبخ والتســـلية، ووضع في 
الـــرف القريـــب مجات طبيـــة، وعندما بينت لـــه أن التصنيف 
والفهرســـة والتنظيم أهم شيء في المكتبات رد ببرود... كلها 
كتب للقراءة و”ما في شـــي يفرق”، أجبته... الكتب ال تتشابه، 

فيها الجميل والمفيد، وفيها السيئ الرديء.
عموًما، حديثي مع العامل جعلني أستحضر أروع ما قيل عن 
ألوان الكتب للفيلســـوف فرنسيس بيكون في القرن السادس 
عشـــر، وجاء فيها بقليل مـــن التصرف للدكتور أمير بقطر “من 
الكتب ما يقرأ للتســـلية والترفيـــه، ومنها ما يقرأ للزينة، ومنها 
مـــا يقرأ للمعرفـــة والقوة، ونحـــن بحاجة للتســـلية في خلوتنا 
ومخدعنـــا، وللزينة بأحاديثنـــا ومســـامراتنا، وللمعرفة والقوة 
للحكـــم علـــى األشـــياء وتصريـــف أمورنـــا وأعمالنـــا اليوميـــة. 

واإلفـــراط في قراءة الكتب للتســـلية مضيعة للوقت، وللزينة 
تصنع وادعاء. الكتب تصقل طبيعة اإلنسان وتكمل ما ينقصها 
مـــن صفات، كما أن الخبرة المكتســـبة تكمل ما في الكتب من 
نقائـــص. الجاهـــل يحتقر الكتب، والســـاذج يعجـــب بها ويقف 
عند حد اإلعجاب فا ينتفع بها، أما الحكيم فيتخذها مرشـــًدا 
لـــه ودليـــًا، وينبغـــي أال يكون الهـــدف من قـــراءة الكتب إنكار 
مـــا بها أو دحضه، أو اعتناقه وأخذه قضية مســـلمة وتصديقه 
تصديًقـــا أعمـــى، أو للبحـــث عمـــا فيـــه مـــن زخـــرف للحديـــث 
والســـمر... إنما ينبغي أن يكون الهدف التأمل ووزن األشـــياء 

بميزان العقل والمنطق.
مـــن الكتـــب مـــا يذوقـــه القـــارئ بلســـانه للتعـــرف علـــى طعمه 
وحســـب، ومنهـــا مـــا يبتلعـــه ابتاًعا، ومنهـــا ما يمضغـــه جيًدا 
ويهضمـــه وئيـــًدا، أي أن منهـــا ما ال ُيقرأ منـــه إال فقرات عابرة، 
ومنهـــا مـــا ُيقـــرأ كله قـــراءة ســـطحية عارضـــة، ومنها مـــا ُيقرأ 

بتريث وتأمل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نستبشر الخير في بحريننا الكريمة حينما تتواصل مشروعات التنمية با حدود، 
وحينما تابعنا لقاء صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد 
المفـــدى مـــع صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء حفظهمـــا هللا ورعاهما يوم األربعاء فـــي قصر القضيبية 
العامـــر، ومـــا ســـعدنا به كمواطنيـــن من متابعـــة الخطط والبرامج والمشـــروعات 
التنمويـــة والتطويرية التـــي تنفذها الحكومة في مختلـــف القطاعات، فكل ذلك 
يؤكـــد اهتمـــام القيـــادة بوضـــع مشـــروعات التنميـــة والتطويـــر فـــي أعلـــى قائمة 

األولويات.
هنـــاك فـــي الواقـــع ديناميكية فعالـــة تتمحور عليها عـــدة اتجاهـــات، منها تطوير 
العمل الحكومي، واعتماد المبادرات القيمة لتحسين الخدمات للمواطن والمقيم 
وتعزيـــز جودتهـــا، باإلضافـــة إلى توســـعة المشـــروعات التي تخلق فـــرص العمل 
ألبناء البلد، وحين نقرأ تفاصيل اللقاء كما نشرتها الصحافة المحلية، فإن جالة 
العاهـــل وســـمو ولي العهد حفظهما هللا ورعاهمـــا تابعا ما تم إنجازه ضمن اإلطار 
الموحد للمشـــاريع الحكومية ذات األولوية، وفي تقديري، فإن تعدد مشـــروعات 
البنيـــة التحتيـــة وتوزيعهـــا علـــى المحافظـــات األربع ومنهـــا مشـــاريع كبرى ذات 

موازنـــات عاليـــة، كلها ســـتكلل بالنجاح بعـــون هللا لطالما أن المســـؤولين كل في 
قطاعه، والمجالس البلدية وأمانة العاصمة والمحافظات واألجهزة المعنية تعمل 
وتتابع وتنجز، بل وتضع طلبات ومقترحات وشكاوى المواطنين موضع االهتمام 

ا يستحق التقدير واإلشادة. والمتابعة، وفي هذا الصدد أطرح مثااًل واقعيًّ
ذلـــك المثـــال يؤكد أن هناك متابعة من جانب وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي لمعانـــاة المواطنين أو المســـتثمرين، فقـــد أوصلت للوزير 
المهندس عصام عبدهللا خلف شـــكوى مســـتثمرين في منطقة سلماباد الصناعية 
تتعلق بتضررهم من بعض األعمال اإلنشائية وحاجتهم الملحة لتحقيق انسيابية 
تســـمح لعمائهم بالوصول إليهم بكل ســـهولة ويسر، والحق يقال، إن االستجابة 
والمبـــادرة كانـــت ســـريعة للغايـــة، حتـــى أن الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات الفنيـــة 
ا  بالـــوزارة المهندس كاظـــم عبداللطيف وفريق عمله تابع مشـــكوًرا العمل ميدانيًّ
حتـــى إنجـــازه.. هذا المثال أســـوقه للداللة على أن المســـارعة في التجاوب لحل 
معاناة الناس، مواطنين أو مقيمين أو مستثمرين، وتذليل الصعاب، يمثل صورة 
حقيقية لعدم إهمال أية جزئية في مناطق المشروعات الخدمية واالستثمارية، 

فلهم منا كل الشكر والتقدير.

عادل المرزوق

لقاء جاللة الملك وسمو ولي العهد... المشروعات التنموية أعلى أولوية

من الجلي والواضح أن القادة العظماء تكوُن لهم بصمة مميزة في مفاصل 
ا بالًغا في حيـــاة الناس.  زمنيـــة مختلفـــة، وُيحِدُث هـــذا التغيير أثـــًرا إيجابيًّ
اشـــرأّبت أعناق العالم أجمع وحّدقت أبصارهم تجاه دولة اإلمارات العربية 
الحبيبة عشـــية وفاة صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد طيب هللا ثراه، 
وقـــد تابعـــُت جـــل النشـــرات اإلخباريـــة العربيـــة واألجنبيـــة في العالـــم، كما 
اطلعـــُت على مختلف المقاالت وأعمدة الـــرأي في الصحف باللغتين العربية 
واإلنجليزيـــة، ورأيـــت كيـــف أن العالـــم أجَمـــَع على حـــب اإلمـــارات الحبيبة 
وتقديرها، تجلى ذلك في ثنايا عبارات النعي والتعزية، وفي الدعوات وذكر 
المآثر، وما تاها من زيارات الوفود على مستوى الخليج، والعاَلمين العربي 
واإلســـامي، وعلى مستوى رؤســـاء الدول الكبرى التي توافدت على مطار 

“أبوظبي” لتعزية اإلمارات حكومًة وشعًبا بهذا المصاب الجلل.
لتعلـــم عزيزي القارئ أن ما بثته وســـائل التلفاز في األيـــام الثاثة الماضية، 
وتغطيتهـــا الوفـــود من كل أنحاء األرض، يؤكد لـــكل ذي عينين أن اإلمارات 
اليـــوم باتـــت دولة في مصـــاّف الدول الكبـــرى بثقلها السياســـي الكبير الذي 
شـــاهدناه بـــكل فخـــر واعتزاز، وأنهـــا حين فتحت للنـــاس باًبا مشـــرًعا للعلم 
والعمل والنجاح، والخير والســـام والتقدم؛ فتحـــوا لها قلوبهم لتحتل فيها 

مكانة عظيمة. ما شاهدناه في المقطع المصور في ثاث دقائق مع الشيوخ 
الكرام ومبايعتهم سمو الشيخ محمد بن زايد - حفظه هللا - يغني عن كثير 
مـــن التفاصيل حول ساســـة انتقـــال الحكم، وهو صورة ناصعة لاســـتقرار 
والنضـــج السياســـي في أعلـــى مراتبه، بل هو درس عميـــق جدير أن ُيدّرس 

في أعرق الجامعات في العالم حول فلسفة بناء األوطان.
إن انتقال الحكم ليس ســـوى خطوة من خير إلى خير، فالسياسة الواضحة 
التـــي تســـير على نهج ثابت راســـخ ال يمكـــن أن تهزها الظـــروف أو تضعفها، 
وصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد - حفظه هللا - هـــو خير خلف لخير 
ســـلف، فهو رجل اإلنســـانية، والقائد االســـتثنائي الذي يحمُل فكر مؤســـس 
الدولة صاحب الســـمو الشـــيخ زايد طيب هللا ثراه وأســـكنه فســـيح جناته، 
وفـــي عهـــده ســـتمضي اإلمـــارات ُقدًمـــا كمـــا عهدناها نحـــو التنميـــة والخير 
والعطاء، وستواصل تعزيز السام في كل مكان، وسيظل إرث الشيخ زايد 

باقًيا بجذور صلبة عميقة تنبُت الخير.
تمنياتنـــا القلبيـــة لدولة اإلمـــارات الحبيبة حكومًة وشـــعًبا مزيـــًدا من النماء 
والتطـــور، وكما أننا جنود أوفياء لوطننـــا الغالي وجالة ملكنا المفدى أطال 

هللا في عمره؛ فإننا كذلك جنود لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

عباس العمران

محمد بن زايد... رجل اإلنسانية والعطاء

األمن الغذائي المحلي في ظل 
التداعيات البيئية والسياسية

يمثل األمن الغذائي أحد أهم المواضيع الحيوية المطروحة على الساحة 
المحليـــة في ظل تداعيات الظـــروف العالمية على األمن الغذائي لمملكة 
البحريـــن، فقـــد فرضت التطـــورات األخيرة في بعض األحـــداث العالمية 
إعـــادة طـــرح هـــذا الملف، حيث إنـــه وخال الفتـــرة الماضية تأثـــر العالم 
بشـــكل كبير بالحرب الروســـية األوكرانية فيما يخص تأمين بعض السلع 
والمنتجات التي كان العالم يستوردها من تلك الدول، والتي على رأسها 
أهـــم العناصر األساســـية للوجبات اليومية مثل زيـــت الطهي الذي ارتفع 
ســـعره بشـــكل كبير نظًرا لتأثر اســـتيراده بالحرب، كما أنه فرض ضغوًطا 
علـــى دول أخـــرى مثـــل إندونيســـيا المصـــدر اآلخـــر لزيـــت الطهـــي التي 
اضطـــرت في نهاية المطاف لحظر صادراتها من الزيت لتأمين أســـواقها 
المحليـــة، األمر ذاته تكرر مـــع القمح وهي المادة التي ال تخلو مائدة في 
البحريـــن منها، هنا أود أن أشـــير لتقرير ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية 
الـــذي أكد أن المخزون المحلي من القمح بالكاد يكفي لتغطية احتياجها 
لمدة ســـتة أشـــهر نظًرا لمحدودية حجم الصوامع في المملكة، وفي ظل 
عدم إمكانية اســـتيراد القمح األوكراني أعلنت الهند وقف صادراتها من 
القمـــح لتأميـــن حاجتها المحلية نظـــًرا للظروف المناخيـــة القاهرة، األمر 
الذي سيضطر المملكة للبحث عن مصادر أخرى لتعويض القمح الهندي.

أرض الســـودان كانـــت أحد الحلـــول، والتي من الممكـــن أن تغطي جزًءا 
كبيـــًرا من احتياجـــات البحرين الغذائيـــة، لكن يبدو من تصريح ســـعادة 
الوزير كمال أحمد في مجلس النواب أن تحديات اســـتغال تلك األرض 
ا، ما يجعل التعويل عليها صعب خال الفترة الحالية أو حتى  كبيرة جدًّ

المقبلة.
أيقـــن كمـــا ييقـــن الجميـــع أن األمـــن الغذائي يمثـــل تحديا يواجـــه العالم 
بأســـره، لكن تبقـــى خصوصية الوضع في مملكة البحريـــن تختلف كثيًرا 
عـــن الدول األخرى، وذلك لطبيعة المناخ الصحراوي الذي يشـــكل تحدًيا 
ـــا، لذلك يبقـــى إيجاد وتنفيذ المشـــاريع  كبيـــًرا أمـــام تأمين الغـــذاء محليًّ
والحلـــول البديلة والمســـتدامة مـــن أهم األمور التي يجـــب تبنيها خال 
المرحلـــة القادمـــة، خصوًصـــا أن كثيـــًرا مـــن المؤتمـــرات والدراســـات قد 
قدمـــت توصياتها فـــي هذا المجال، والتي كان من أهمها ما قدمه مؤتمر 
مركز البحرين للدراســـات الدولية واإلســـتراتيجية والطاقة في نســـخته 

قبل الماضية.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

“ابتالء وتهريج وقلة تربية”
أستغرب وأنا أتأمل حسابات البعض في منصات التواصل االجتماعي، 
والتـــي حولتهـــم برضاهم إلـــى مهرجين “ثقال دم”، يفضحون أنفســـهم، 
ويفضحـــون أهاليهـــم، ومـــن ينتســـبون إليهم، بنشـــرهم مقاطـــع فيديو 

“تهريجية”، وفاضحة، لرفع نسبة المشاهدات، وكسب المتابعين.
رجل خمســـيني “مكرش”، يخرج لنا بمقطـــع فيديو، وهو يرتدي الثياب 
الداخليـــة البيضـــاء، و”يتمخطـــر” و”يترقـــص” و”يتنطط” بشـــكل مقزز، 
ويأكل بشكل سخيف، ويمضغ الطعام أمام الكاميرا، النتزاع الضحكات 

من المتابعين، ونيل تعليقاتهم.
آخر أبيض الشعر، يتعلق على شجرة، ويقفز بشكل سمج، كالقرد التائه، 
ويترقص أمام الكاميرا، وفي مقطع آخر يجلس فوق الشـــجرة نفســـها، 

ويغني، ويردد القصائد، وغير ذلك من هراء وفضفضة فارغة.
ســـيدة متوســـطة العمـــر، تخرج لنا بمقطـــع فيديو “وطـــب” بحديث عن 
الشـــأن العـــام، وقضايـــا الناس، بأســـلوب تافـــه، ولغة ركيكـــة مصطنعة، 
يتخلـــل ذلـــك حصولهـــا على كم واســـع مـــن “الكومنتـــات” لمتابعين تفه 

مثلها، شكلت هويتهم قوارض “السوشال ميديا”.
شـــابة صغيـــرة، تســـتعرض باهتمـــام يومياتهـــا الفارغة، وماذا ســـتفعل، 
وماذا لن تفعل، وســـط متابعة الكثيرين واهتمامهم، فأين هم أهلها مما 
يحدث؟ وما الرســـالة التي ينشد المتابعون الوصول إليها من يومياتها 

التافهة والجوفاء من أي هدف بالحياة؟
حـــال مـــزٍر، ومؤســـف، حّولـــت بـــه منصـــات “السوشـــال ميديـــا” البعض 
لمهّرجيـــن بالفعـــل، وفضحتهم، وكشـــفت أســـرار البيـــوت وخفاياها، با 
حســـيب أو رقيب، لكنها التربية الســـيئة با شـــك، وقصور الوالدين في 

أداء واجبهما، وهللا المستعان.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



اتحاد الكرة

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أنـــاب 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بن 
خليفـــة بن أحمد آل خليفـــة، األمين العام 
راشـــد  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  لالتحـــاد 
الزعبـــي، للمشـــاركة في االجتمـــاع الثاني 
والثالثين للجمعية العمومية في االتحاد 
اآلســـيوي لكرة القدم، الذي عقد األربعاء 
18 مايـــو الجـــاري، عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئي برئاســـة رئيس االتحاد اآلســـيوي 
لكـــرة القدم النائـــب األول لرئيس االتحاد 
الدولـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة، بحضـــور رئيس االتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم جيانـــي إنفانتينـــو وأعضاء 
اآلســـيوي  لالتحـــاد  التنفيـــذي  المكتـــب 
لكرة القدم ورؤســـاء وممثلي االتحادات 
 47 عددهـــا  البالـــغ  اآلســـيوية  الوطنيـــة 
اتحـــاًدا. وشـــارك األميـــن العـــام لالتحـــاد 
البحرينـــي لكرة القدم راشـــد الزعبي، في 

االجتمـــاع المرئـــي، والـــذي شـــهد إعـــالن 
الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة 
عزمـــه الترشـــح لواليـــة ثالثة في رئاســـة 
االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم اعتبارا من 
العـــام 2023.  وخـــالل اجتمـــاع الجمعية 
العموميـــة، تم االطالع علـــى قرار الصين 
االنســـحاب من اســـتضافة نهائيات كأس 
الطارئـــة  للطبيعـــة  ونظـــًرا   ،2023 آســـيا 
المكتـــب  تفويـــض  تقـــرر  فقـــد  للموقـــف 
التنفيـــذي باختيـــار مضيـــف بديـــل )بعـــد 

عبـــر  للترشـــيح  ملفـــات  تقديـــم  عمليـــة 
القـــدم(،  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  إدارة 
وسيتم اإلعالن عن المزيد من التفاصيل 
بخصـــوص عمليـــة اختيـــار مضيف كأس 
آســـيا 2023 فـــي الوقـــت المناســـب.  كما 
صادقـــت الجمعية العموميـــة على تقارير 
تدقيـــق الحســـابات الماليـــة لعـــام 2021، 
وصادقت على التعديالت المقترحة على 
النظام األســـاس والتي تؤكـــد على التزام 

االتحاد بالحوكمة الرشيدة.

نيابة عن رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم

الزعبي يشارك في “عمومية االتحاد اآلسيوي”

جانب من مشاركة الزعبي

اللجنة اإلعالمية

صـــرح المدير الفنـــي للمنتخب الكويتي 
للريشـــة الطائـــرة عبـــدهللا الراشـــد عـــن 
نجاح وقوة منافسات البطولة، إذ اعتبر 
المنافســـات المقامـــة فـــي البطولـــة من 
أقـــوى المنافســـات خصوصًا أنهـــا تعتبر 
من أفضـــل البطوالت العالمية وتحتوي 
أيضًا على مستويات جدًا قوية وكبيرة 
ومتنوعة. وقال إن قوة المنافسة تأتي 
بســـبب تواجـــد افضـــل الالعبيـــن علـــى 

مستوى العالم من دول مختلف. 
وأعـــرب عـــن شـــكره للجنـــة البحرينيـــة 
البارلمبيـــة واالتحاد البحريني للريشـــة 
لمجهودهـــم  واإلســـكواش  الطائـــرة 
جميـــع  لتوفيـــر  وســـعيهم  الواضـــح 
اإلمكانات وتســـخير أقوى سبل الراحة 
إن  وقـــال  والالعبيـــن  الوفـــود  لجميـــع 
هـــذا المجهـــود ليـــس بغريب علـــى أهل 

البحرين وأنهم فخر البحرين بأكملها. 

أمـــا مـــن حيـــث االســـتعدادات للبطولة 
فقـــال إننا بدأنـــا في التحضيـــر للبطولة 
قبـــل شـــهر رمضـــان ولكـــن أقبل الشـــهر 
مســـتويات  فقلـــت  علينـــا  الفضيـــل 
الالعبين، وفي الوقت ذاته كان المدرب 
غير متواجد فلم تكن استعدادتنا قوية 

بل كانت جيدة. 

مملكـــة  بطـــل  قـــال  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
البحريـــن العـــب ألعاب القوى والريشـــة 
البطولـــة  إن  الياســـي  إليـــاس  الطائـــرة 
عالميـــة والمنافســـات بهـــا صعبـــة جـــدًا 
ولكـــن هذا يعود علينـــا بالفائدة الكبيرة 
لالحتـــكاك بالعبين ومنافســـين وأبطال 
ومشـــاهدة  العالـــم  مســـتوى  علـــى 
المنافســـات بحد ذاتها تكســـب لالعبين 

خبرة. 
لالعـــب  فخـــور  جـــدًا  إننـــي  وأضـــاف 
والمنافـــس في هـــذه البطولة خصوصًا 
أننـــي لعبـــت إحـــدى المنافســـات أمـــام 
العـــب يصنـــف 15 على مســـتوى العالم 
وأنـــه مـــن الصعـــب اللعـــب مـــع العـــب 
مبتدئ والعب يمتلك مســـتوى وخبرة 
كبيـــرة، ولكننـــي وللـــه الحمـــد ظهـــرت 
بمســـتوى يشـــرف وشـــهد الجميع عليه 
حتـــى وإن تغلـــب عليـــه ولكـــن كميـــة 

االستفادة كبير جدًا.

إلياس يؤكد صعوبة المنافسات وفوائدها كبيرة

الراشد: بطولة بارالمبية الريشة للطائرة قوية
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إيطاليا - المكتب اإلعالمي

بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة، 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، قائد الفريق 
الملكـــي للقدرة، سيشـــارك الفريـــق الملكي 
الفحـــص  فـــي  )الجمعـــة(  اليـــوم  للقـــدرة 
البيطـــري الخـــاص ببطولـــة مونتل ســـينو 
الدولية لســـباقات القدرة وســـط مشـــاركة 
كبيـــرة من الفرســـان مـــن مملكـــة البحرين 

وإيطاليا واألرجنتين وإسبانيا.
وستشـــهد قريـــة البطولة اليـــوم )الجمعة( 
إقامـــة الفحـــص البيطـــري بإشـــراف لجنة 
الحـــكام المعتمـــدة مـــن االتحـــاد الدولـــي 
للفروســـية، إضافـــة إلى مشـــاركة فرســـان 
الفريـــق في عمليـــة إجراء الـــوزن الخاص 
المخصصـــة،  األرقـــام  بالفرســـان وتوزيـــع 
إضافـــة إلى االجتمـــاع الفني الذي يســـبق 

البطولة. 
وســـتنطلق البطولـــة صبـــاح غـــٍد )الســـبت( 
بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة، حيث سيشـــارك ســـموه في سباق 
160 كـــم، فيما ستشـــهد مشـــاركة فرســـان 
الفريق الملكي في ســـباق 120 كم للعموم 
وهم: الفارس الشـــاب سمو الشيخ عيسى 
بـــن فيصل بـــن راشـــد آل خليفـــة، الفارس 
عيســـى العنزي، الفارس محمد البســـتكي، 
الفارس ناصر القحطاني، الفارس ســـلمان 
عيسى، الفارس يوسف الجبوري، الفارس 
خليفة جمال، الفارس خليفة ســـبت، وفي 
سباق 120 كم للناشئين سيشارك الفارس 
الفـــارس  وسيشـــارك  الرويعـــي،  عبـــدهللا 
كـــم   100 ســـباق  فـــي  العوضـــي  عثمـــان 
إضافة إلى الفارس عبدالرحمن خالد الذي 

سيشارك في سباق 100 كم للناشئين.

وأكـــد جعفـــر ميـــرزا المـــدرب فـــي الفريق 
الملكـــي أن قيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة للفريـــق الملكـــي تعتبـــر 
مكسبًا لفرسان الفريق، حيث يعتبر سموه 
الملهـــم والقدوة للفرســـان في ظل الحنكة 
والخبـــرة والقـــدرات العالية التـــي يمتلكها 
ســـموه فـــي ســـباقات القدرة ودور ســـموه 
الكبيـــر في تطور هـــذه الرياضـــة العريقة. 
وأوضـــح جعفر ميـــرزا أن متابعة واهتمام 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
للفريـــق الملكـــي ســـاهمت فـــي الوصـــول 
إلـــى كامـــل الجاهزيـــة للمشـــاركة في هذه 
البطولة التي من المؤكد أن تشهد منافسة 
قويـــة في ظل مشـــاركة فرســـان مميزين، 
مبينـــًا أن طموحـــات الفريق الملكـــي دائمًا 
ما تنصب نحو تحقيـــق النتائج اإليجابية 

والصعود على منصات التتويج. 
وقـــال جعفر ميـــرزا “لدينا أهـــداف عديدة 
مـــن هـــذه المشـــاركة، والشـــك أن الفريـــق 
سيســـعى لتحقيقها بحذافيرها، وستكون 
لقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

هـــذه  فـــي تحقيـــق  األكبـــر  األثـــر  خليفـــة 
األهداف”.

وأضـــاف “وصلنـــا إلـــى كامـــل الجاهزيـــة، 
حيث نرى الحماس والجدية واضحة على 
الفرســـان الذين يأملون في تحقيق أفضل 
إمكاناتهـــم  علـــى  ونراهـــن  المســـتويات، 

العالية في تحقيق النتائج اإليجابية”.
وتابـــع “ندخل البطولـــة بمعنويات مرتفعة 
بعد اإلنجازات التي تحققت في المشاركة 
األخيـــرة المتمثلـــة فـــي بطولة ويندســـور 
الدولية للفروســـية، حيث إن تتويج سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة بالمركز 
األول داللـــة واضحة على ما يبذله ســـموه 
وقدراته الكبيرة في الوصول إلى تحقيق 
األهـــداف، وهـــذه اإلنجازات فـــي البطولة 
األخيـــرة تعتبر دافعـــًا كبيرًا للفرســـان في 
تحقيق المزيد من اإلنجازات على الساحة 
األوروبيـــة وتأكيـــد مكانة الفريـــق الملكي 

في المشاركات الخارجية كافة”.
وتمنى جعفـــر ميرزا كل التوفيق والنجاح 
البطولـــة وتحقيـــق  فـــي  الملكـــي  للفريـــق 

أفضل النتائج.

تدريبات متواصلة 

تدريبـــات  الملكـــي  الفريـــق  وخـــاض 
حيـــث  البطولـــة،  قريـــة  فـــي  متواصلـــة 
توزعت التدريبـــات على فترتين صباحية 
ومسائية وسط جاهزية كبيرة ومعنويات 
مرتفعة من فرســـان الفريق الذين يأملون 

في تحقيق أفضل النتائج.

مشاركة أوروبية جديدة

وسيخوض سمو الشيخ عيسى بن فيصل 
بن راشـــد آل خليفة فارس الفريق الملكي، 

مشاركة أوروبية جديدة في مشواره.
 وسيشـــارك سمو الشيخ عيسى بن فيصل 
بن راشـــد آل خليفة مع الفريق الملكي في 
بطولـــة مونتـــل ســـينو الدوليـــة لســـباقات 
القـــدرة بعـــد أن قدم مســـتويات بارزة في 
مشـــاركته الســـابقة المتمثلـــة فـــي بطولـــة 

ويندسور الدولية لسباقات القدرة.
وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن فيصل بن 

راشـــد آل خليفـــة أن دعـــم ومتابعة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة يعطي 
أفضـــل  لتقديـــم  كبيـــرًا  حافـــزًا  الفرســـان 
المســـتويات، مبينـــًا أن الفريـــق سيســـعى 
لتقديم أفضل المســـتويات وتأكيد ريادته 

في الساحة األوروبية.
وأشـــار سمو الشيخ عيســـى بن فيصل بن 
راشـــد آل خليفـــة إلـــى أن الفريـــق الملكي 
يســـير بخطى ثابتة نحو مواصلة االزدهار 
والتطـــور فـــي الســـاحة األوروبيـــة بعد أن 
حقـــق العديـــد من اإلنجـــازات فـــي الفترة 
الماضية بفضل رؤية ودعم ســـمو الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.
وتمنى سمو الشـــيخ عيسى بن فيصل بن 
راشـــد آل خليفة أن يحقق الفريق الملكي 
أهدافـــه كاملة في هذه المشـــاركة المهمة، 
الفريـــق  فرســـان  لـــكل  التوفيـــق  متمنيـــًا 

الملكي.

استعدادات كبيرة

للبطولـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  وحرصـــت 

علـــى إنهـــاء االســـتعدادات عبر اســـتكمال 
تجهيـــزات قريـــة البطولـــة، حيـــث عملـــت 
بشكل دؤوب في األيام الماضية من أجل 

تأمين جاهزية القرية الحتضان البطولة.

الفرسان: هدفنا منصات التتويج

أكـــد فرســـان الفريـــق الملكـــي أن الهـــدف 
هو تحقيـــق المراكـــز المتقدمـــة والتواجد 
إلـــى  مشـــيرين  التتويـــج،  منصـــات  علـــى 
أن قيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة للفريق ستساهم في تقديم أفضل 

المستويات.
وقـــال الفـــارس خليفـــة ســـبت “الشـــك أن 
تواجـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة يعـــد مكســـبًا لنـــا كفرســـان، حيـــث 
إن ســـموه هـــو قدوتنـــا، ومشـــاركتنا فـــي 
البطولـــة لهـــا أهـــداف عديدة، حيـــث نأمل 
أن نحقـــق أفضـــل النتائـــج والتواجد دائمًا 
علـــى منصـــات التتويج”. وأضـــاف “أتوقع 
أن تكـــون المنافســـة قويـــة علـــى المراكـــز 
المتقدمة، ونؤكد أننا جاهزون للمشاركة”. 
أمـــا الفـــارس عبـــدهللا الرويعـــي، فأكـــد أن 
المنافســـة ســـتكون صعبـــة وقويـــة، ولكن 
الفريق الملكي يمتلك فرسانًا قادرين على 
تحقيـــق النتائج اإليجابية بعد أن ســـجلوا 
إنجازات كبيرة في الفترة الماضية. وقال: 
“الشـــك أن المشـــاركة األخيرة فـــي بطولة 
ويندســـور الدولية للفروسية تعتبر حافزًا 
كبيـــرًا للفريق بعـــد النتائـــج المتميزة التي 
تحققت، وسنســـعى لبذل الجهود لتحقيق 
أفضل المراكز في هذه المشـــاركة وسوف 
الفرســـان  خبـــرات  فـــي  الكثيـــر  تضيـــف 
خصوصًا أن الفريق سيحظى بقيادة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة”.

خليفة سبت عبدالله الرويعي جعفر ميرزا سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد 

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل التدريبات

بقيادة ناصر بن حمد وتحضيرات متواصلة للفريق الملكي

اليوم الفحص البيطري لبطولة مونتل سينو الدولية للقدرة
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حقق منتخب الرماية ميدالية جديدة بدورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي 
تحتضنهــا دولــة الكويــت الشــقيقة حتى 31 مايو الجــاري بعدما أحــرز الفريق المكون 
من عبدالماجد عبدالخالق وناصر بن تركي ومحمود حاجي المركز الثالث في مسابقة 
البندقيــة 50 متــرا، بينمــا ذهــب المركــز األول والميداليــة الذهبيــة للمنتخــب العماني، 

وفاز المنتخب الكويتي المستضيف بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأجريت مراســـم تتويـــج منتخب الرماية 
بحضـــور  الفضيـــة  الميداليـــة  صاحـــب 
رئيـــس االتحاد الســـعودي للرمايـــة األمير 
خالـــد بن بنـــدر بن ســـعود، واألميـــن العام 
لالتحادين العربي والكويتي للرماية عبيد 
مناحي العصيمي، واألميـــن العام لالتحاد 

البحريني للرماية إبراهيم البنعلي.
وتعتبـــر هـــذه الميداليـــة الثالثـــة لمنتخب 
الرماية بعدما أحرز عبدالماجد عبدالخالق 
مســـدس  بمســـابقة  الفضيـــة  الميداليـــة 
25 متـــرا وفـــاز عبـــدهللا رحمـــه بالميدالية 

البرونزية في ذات المسابقة.
الخاجـــة  حســـن  البعثـــة  مديـــر  وشـــهد 
منافسات الرماية منذ الصباح الباكر، التي 
تقـــام علـــى مجمـــع ميادين صبـــاح األحمد 

األولمبي.
وتســـتمر منافســـات الرمايـــة فـــي يومهـــا 
الرابـــع عندما يخوض كل مـــن عبدالماجد 
عبـــدهللا  الشـــيراوي،  أحمـــد  عبدالخالـــق، 
متـــرا،   25 البندقيـــة  منافســـات  رحمـــه 
وناصـــر  علـــي حســـين  مـــن  ويشـــارك كل 
منافســـات  حاجـــي  ومحمـــود  بوتركـــي 
مســـدس 10 أمتار هوائي، ويواصل ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان بـــن محمد آل 
خليفـــة ومـــروان الحلـــو والشـــيخ علي آل 
خليفـــة وتمـــار الوات منافســـات الشـــوزن 

سكيت.
وتحتل مملكة البحرين حاليا المركز األول 
في الترتيـــب العام بـ 40 ميدالية بينها 17 

ذهبية و15 فضية و8 برونزيات.

 منتخب الطائرة يبدأ رحلة الدفاع 
عن اللقب 

يبـــدأ منتخبنا الوطني للكرة الطائرة رحلة 
المحافظـــة علـــى اللقـــب الخليجـــي عندما 
يواجـــه نظيره الســـعودي الجمعة 20 مايو 
2020 الســـاعة 3:00 مســـاء علـــى مجمـــع 
 )c الشـــيخ ســـعد العبـــدهللا الصبـــاح )صالة
في افتتاح منافسات الكرة الطائرة بدورة 
األلعـــاب الخليجية الثالثـــة التي تحتضنها 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة حتى 31 الشـــهر 

الجاري.
تقـــام مواجهتـــان تجمعـــان كال مـــن  كمـــا 
عمان وقطر الســـاعة 5:00م، والكويت مع 

اإلمارات الساعة 7:00م.
وكان منتخبنـــا قـــد فـــاز بذهبيـــة النســـخة 
األولـــى في البحريـــن 2011 تحـــت قيادة 
نـــزار الشـــكيلي فيمـــا  المـــدرب التونســـي 
فـــاز بذهبيـــة النســـخة الثانيـــة الســـعودية 
2015 بقيادة المدرب األرجنتيني اليقيتا، 
ويشـــرف علـــى تدريـــب المنتخـــب حاليـــا 
الوطنـــي  ومســـاعده  راميريـــز  البرازيلـــي 

حسن علي.
الكويـــت مســـاء  إلـــى  المنتخـــب  ووصـــل 
بفنـــدق  يقيـــم  الماضـــي، حيـــث  األربعـــاء 
مـــن  عودتـــه  بعـــد  الســـالمية  ميلينيـــوم 
المعســـكر التدريبي الـــذي أقيم بجمهورية 

مصر العربية. 
وتضم بعثة المنتخب كال من رئيس الوفد 

صـــالح جناحي والجهـــاز الفنـــي واإلداري 
و12 العبـــا هـــم محمـــود العافيـــة، محمود 
حســـن، ناصر عنـــان، محمد يعقـــوب، علي 
مرهون، يوســـف خالد، علي مرهون، علي 
إبراهيـــم، علـــي الصيرفي، عبـــاس الخباز، 
حســـين  الجشـــي،  حســـين  عمـــر،  محمـــد 

عبدهللا، أيمن هرونة.

 أحمر الصاالت يواجه عمان.. اليوم

القـــدم  لكـــرة  الوطنـــي  المنتخـــب  يلتقـــي 
الصاالت بنظيره المنتخـــب العماني اليوم 
)األربعاء( عند الســـاعة 5 مساء على صالة 
الصبـــاح  العبـــدهللا  ســـعد  الشـــيخ  مجمـــع 
الرياضـــي، ضمـــن مباريات الجولـــة الثالثة 
مـــن مســـابقة كـــرة الصـــاالت “الفوتســـال” 
ضمن منافســـات دورة األلعـــاب الخليجية 

المقامة حاليا بدولة الكويت الشقيقة.
ويتســـلح األحمـــر بشـــعار الفـــوز فـــي هذه 
أمـــام  خســـارته  لتعويـــض  المواجهـــة 
المنتخـــب الســـعودي في المبـــاراة االولى، 
مواصلـــة  عـــن  يبحـــث  أنـــه  خصوصـــا 
المنافىســـة والحضـــور فـــي الـــدور الثانـــي 

بالمسابقة.
وأنهـــى المنتخـــب تحضيراته أمـــس التي 
أجراهـــا المنتخب على صالة الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقي، والتـــي قادها المدرب 

البرازيلي لينو. 
مـــن  وجديـــة  بالحمـــاس  المـــران  واتســـم 
الالعبين، حيث ركـــز المدرب على تطبيق 
النواحي الفنية والتكتيكية التي ســـيعول 
عليهـــا في مباراة هذا المســـاء، في ظل ما 
يمتلكـــه المنتخب من عناصـــر مميزة على 
مســـتوى جميع الخطوط، يمكنهم تحقيق 
األهـــم في هـــذه الجولة والخـــروج بنقاط 
االنتصـــار التـــي ســـتمنح المنتخـــب األمل 
في العودة مجددا للمنافســـة، خصوصا أن 
المنتخـــب يتعيـــن عليه تحقيـــق الفوز في 
مواجهة اليوم وكذلك في مباراته المقبلة 
أمـــام أصحاب األرض والجمهور المنتخب 
لضمـــان  المقبـــل،  األحـــد  يـــوم  الكويتـــي 
المنافســـة على المراكـــز الثالثة األولى في 

هذه المسابقة.

 سباحو البحرين يختتمون 
المشاركة في 3 سباقات

تختتم السباحة البحرينية اليوم )الجمعة( 
مشـــاركتها فـــي مســـابقة الســـباحة ضمـــن 
دورة  مـــن  الثالثـــة  النســـخة  منافســـات 
األلعـــاب الخليجيـــة المقامـــة حاليـــا بدولة 
الكويت الشـــقيقة والتي تســـتمر حتى 31 

مايو الجاري. 
وسيشـــارك السباحان فرحان صالح وفرج 
صالح في نهائي سباق 100 متر حر، فيما 
سيشـــارك الســـباح عمر الرويله في ســـباق 
200 متـــر ظهـــر، بينمـــا سيشـــارك الســـباح 

محمد راشد في سباق 400 متر حر. 
وكانت نتائج المنتخب الوطني يوم أمس 
بالمســـابقة قد أسفرت عن حصول السباح 
فرحـــان صالـــح علـــى المركـــز الســـابع فـــي 

ســـباق 50 متـــرا حـــر بعد أن أنهى الســـباق 
في زمن وقدره 24.94 ثانية. 

وقـــد أحرز المركـــز األول في هذا الســـباق 
الســـباح الكويتـــي وليـــد عبدالـــرزاق بعـــد 
أن أنهـــى الســـباق في زمن وقـــدره 23.26 
ثانية، فيما حل في المركز الثاني الســـباح 
الســـعودي يوســـف بوأريش بعـــد أن أنهى 
الســـباق فـــي زمـــن وقـــدره 23.62 ثانيـــة، 
وحـــل في المركـــز الثالث الســـباح القطري 
محمد محمد، الذي أنهى الســـباق في زمن 

وقدره 23.83 ثانية. 
وحل المنتخب الوطنـــي في المركز الرابع 
فـــي ســـباق تتابـــع 200 متـــر حـــر، بعـــد أن 
أنهـــى المنتخب الســـباق في زمـــن وقدره 
األول  المركـــز  وأحـــرز  دقيقـــة.   8:23:66
المنتخب الكويتي، الذي أنهى السباق في 
زمن وقدره 7:52:94 دقيقة، فيما حل في 
المركز الثاني المنتخب القطري الذي أنهى 
الســـباق في زمن وقـــدره 8:01:41 دقيقة، 
وحـــل في المركز الثالث المنتخب العماني 

والـــذي أنهـــى الســـباق فـــي زمـــن وقـــدره 
8:06:28 دقيقة. 

سيدات الدراجات يحرزن البرونزية 

حقق منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية 
المكـــون من مـــي الحاجي ومريـــم المؤيد 
وفاطمة حســـين ورؤية الســـاعاتي المركز 
الثالـــث والميداليـــة البرونزيـــة في ســـباق 
الفرق ضد الساعة، الذي أقيم منذ الصباح 
األلعـــاب  دورة  فعاليـــات  ضمـــن  الباكـــر 
الخليجية الثالثة التي تحتضنها الكويت.

وظفـــر المنتخـــب الكويتـــي بالمركز األول 
والميدالية الذهبية كما حاز على الميدالية 

البرونزية.
ويبـــدأ منتخـــب الرجال المكون من ســـيد 
أحمـــد علـــوي وأحمد مـــدن وأحمـــد ناصر 
 40 ســـباق  منافســـات  خليفـــة  ويحيـــى 
كيلومتـــرا، حيـــث اآلمـــال معقـــودة علـــى 
إيجابيـــة  نتيجـــة  بتحقيـــق  المنتخـــب 

والصعود على منصة التتويج.

 بوعسلي: نجاح المشاركة البحرينية 

هدفنا األكبر

المؤسســـي  االتصـــال  مديـــرة  شـــاركت 
باللجنـــة األولمبيـــة رؤى بوعســـلي ضمـــن 
البعثـــة اإلداريـــة لمملكـــة البحريـــن بدورة 
األلعاب الخليجية الثالثة لتلعب دورا مهما 
ضمن الوفد وتمـــزج ما بين العمل اإلداري 
واإلعالمـــي وتخوض تجربـــة جديدة في 

مشوارها المهني.
وتقول بوعسلي عن تجربتها “في البداية 
أشـــكر اللجنـــة األولمبيـــة على هـــذه الثقة 
لتمثيـــل البحريـــن في العـــرس الخليجي.. 
إنهـــا أول تجربـــة لـــي فـــي دورة رياضيـــة 
مـــن  الكثيـــر  منهـــا  اكتســـبت  خارجيـــة 
المهـــارات والخبـــرات التي ســـتضيف إلى 
رصيدي المهني ســـواء بالعمـــل اإلداري أو 

اإلعالمي..”.
وأوضحت أن أكثر مـــا أعجبها في الدورة 
تنوع الرياضـــات والتعاون الكبير من قبل 
اللجنـــة المنظمة بدولـــة الكويت وتحديًدا 
اللجنـــة اإلعالميـــة، مشـــيرة إلـــى أن دمج 
السيدات مع الرجال في الدورة كان قرارا 
صائبـــا وأثرى الدورة ومنحهـــا أهمية أكبر 
وعـــزز المســـاواة بين المـــرأة والرجـــل بما 

يتماشى مع مبادئ الحركة األولمبية.
وختمت بوعســـلي حديثهـــا “هدفنا جميعا 
نجـــاح المشـــاركة البحرينيـــة مـــن خـــالل 
الميداليـــات  مـــن  بأكبـــر حصيلـــة  العـــودة 
الذهبيـــة  الميداليـــات  خصوصـــا  الملونـــة 
لنحقـــق مركـــز متقـــدم ونرفـــع علـــم البالد 
عاليا والشكر موصول لكل فرد في البعثة 

على جهودهم..”.

سيدات األحمر يتأهلن بجدارة للدور 

الثاني 

تأهـــل المنتخـــب الوطنـــي للســـيدات لكرة 
القـــدم الصـــاالت إلـــى الـــدور الثانـــي مـــن 
مسابقة كرة القدم عن جدارة واستحقاق، 
وذلـــك بعـــد أن حقـــق فـــوزه الثالـــث علـــى 
منتخـــب  حســـاب  علـــى  وذلـــك  التوالـــي، 

ســـيدات الكويـــت بنتيجة هدفيـــن مقابل 
هدف، في المبـــاراة التي جمعت الفريقين 
علـــى صالة مجمع الشـــيخ ســـعد العبدهللا 
الصبـــاح الرياضـــي، فـــي ختام منافســـات 
الـــدور األول بالمســـابقة ضمـــن منافســـات 
الدورة الثالثة لأللعـــاب الخليجية المقامة 

حاليا بدولة الكويت الشقيقة.
وقـــدم منتخبنـــا للســـيدات أداء متوســـط 
المستوى في شـــوط المباراة األول، حيث 
علـــى  الفـــرص  وصناعـــة  التقـــدم  حـــاول 
مرمـــى منتخـــب ســـيدات الكويـــت، إال أن 
محاوالتهـــن لم يكتـــب لها النجاح بســـبب 
الحمـــاس الكبير الذي ظهرت عليه العبات 
الكويـــت والالتـــي اســـتطعن غلـــق منافـــذ 

العبور على العبات منتخبنا.
وحاولت العبات الكويت التقدم من خالل 
الكرات المرتدة التي شـــكلت خطورة على 

مرمى منتخبنا.
واســـتمر التعـــادل فـــي هذا الشـــوط حتى 
الدقائـــق األخيـــرة التي شـــهدت تســـجيل 
العبات الكويت الهدف األول، وسط غفلة 
دفاعيـــة منحـــت التقدم ألصحـــاب األرض 

والجمهور في هذا الفترة من اللقاء.
وفي الشـــوط الثاني تحسن أداء منتخبنا 
للسيدات بشـــكل ملحوظ، حيث سيطرت 
العبات األحمر على مجريات هذا الشوط، 
ونجحـــن فـــي الحد من خطـــورة الالعبات 

الكويتيات.
مـــن معادلـــة  الســـيدات  ونجـــح منتخبنـــا 
النتيجـــة في الدقائق األولـــى من انطالقة 

الشوط عن طريق الالعبة أميرة سوار. 
ونجحت الالعبة إيمان الختال من إضافة 

الهدف الثاني.
وتمكن أحمر السيدات من المحافظة على 
تقدمـــه حتى صافرة النهايـــة، التي أعلنت 

فوزه في هذه المواجهة.
منتخبنـــا  ســـيلتقي  النتيجـــة،  وبهـــذه 
للســـيدات مـــع نظيـــره منتخـــب اإلمـــارات 
يـــوم الســـبت المقبل فـــي المواجهـــة التي 
تجمـــع المنتخبيـــن في الدور قبـــل النهائي 

بالمسابقة.

منتخب الرماية يحرز فضية البندقية 50 مترا بدورة األلعاب الخليجية
البحرين تحصد 40 ميدالية ملونة
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تزوجت كورتني 
كارداشيان للمرة 

الثانية من 
الموسيقي الشهير 

ترافيس باركر، 
بعد شهر واحد 

من زواجهما 
بمراسم زواج 

رمزية غير 
قانونية، 

ولكن هذه 
المرة، 

بمراسم 
زواج 

قانونية.

tariq_albahhar

 Downton Abbey: الجديد  الفيلم  مشاهدة  إن 
بالضبط  تعرف  فأنت  جــدا،  مريحة   A New Era
وكــاتــب  الــمــبــدع  يخيب  وال  تــمــامــا،  ستشاهد  مــا 

ــمــخــرج ســايــمــون  الــســيــنــاريــو جــولــيــان فــيــلــوز وال
كورتيس اآلمال.

ــتــون، مسرح  ــداون هــنــاك لــقــطــات جــويــة مــبــدعــة ل
للمسلسل،  المشابهة  بالميلودراما  المليئة  المؤامرة 
تكون  قــد  البريطانية،  الكوميديا  مــن  الكثير  مــع 
انتقاله إلى أعتاب  األحــداث في عصر جديد بعد 
من  ــدا  جــ الــقــلــيــل  هـــنـــاك  ولـــكـــن   ،1930
جعلت  التي  الصيغة  على  التعديل 
البريطاني  التلفزيوني  المسلسل 

األصلي ناجحا للغاية.
 Downton سلسلة  نــجــاح  بــعــد 
ــي  ــ روائـ فــيــلــم  وأول   Abbey
طــويــل كــامــل فــي الــعــام 2019، 
ــد الـــفـــيـــلـــم الـــجـــديـــد  ــعــ ــ ي
 Downton Abbey:
A New Era التكملة 
الــســيــنــمــائــيــة لــهــذه 
التاريخية  الــدرامــا 
ــود لـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
لـــلـــغـــايـــة، والـــتـــي 

فيلوز  جوليان  جوائز  على  الحائز  الكاتب  أنشأها 
المرشح  كورتيس  سايمون  المرة  هــذه  وأخرجها 
المزيد  توقع  السلسلة  لعشاق  يمكن  إيمي،  لجائزة 
مما يحبونه، مع إضافة مجموعة من التقلبات غير 

المتوقعة.
“كراولـــي األرســـتقراطي”  الجديـــدة  القصـــة  تتبـــع 
لتقديـــم  يســـتعدون  وهـــم  الثابتيـــن  وموظفيهـــم 
داونتـــون كخلفيـــة لفيلـــم هوليوود مقابـــل تحقيق 
مكاســـب ماليـــة. إن وصـــول المخـــرج الســـينمائي 
الشـــهير جاك باربر )هيو دانســـي( والنجمة الجريئة 
ميرنا دالجليش )لورا كرادوك( والممثل الواعد غاي 
ديكســـتر )دومينيـــك ويســـت( إلـــى أرض داونتون 
يجلـــب مزيجـــا من اإلثـــارة واألمـــوال التي تشـــتد 

الحاجة إليها إلصالح السقف.
إلى جانب هذا الصدام المســـلي بين الثقافات، يرى 
المشـــاهدون فيوليـــت كراولي )ماغي ســـميث( في 
طليعة القصة، تجمع أفراد عائلتها حولها لتخبرهم 
عـــن ميراثهـــا غير المتوقع لفيـــال فاخرة في جنوب 
فرنســـا، يثيـــر هـــذا الكشـــف أســـئلة حـــول ماضيها 
الرومانسي ويغذي التكهنات البنها روبرت )بونفيل 

الضخم(؛ ألنه يشك في جذوره األبوية.
مـــرة أخـــرى تنتشـــر الســـخرية الســـريعة المحبوبة 
عبر الســـيناريو، حيث أعلنت الرهان في مرحلة ما 

بشـــكل قاطع ألفـــراد عائلتها المرتبكيـــن: “هل أبدو 
وكأنني ســـأرفض فيال في جنوب فرنسا؟” قبل أن 
ينطلـــق معظمهـــم في جميـــع أنحـــاء أوروبا للبحث 
عـــن الكنـــز. هناك عدد كبيـــر من الحبـــكات الفرعية 
لهاتيـــن الروايتيـــن الرئيســـيتين، ممـــا قـــد يجعلهـــا 
أقل ســـهولة فـــي الوصول إليها للمشـــاهدين الجدد 
مـــن السلســـلة. هناك رومانســـية محتملـــة لتوماس 
بـــارو )روبرت جيمـــس كوليرز( مع ممثـــل هوليوود 
ديكســـتر، وهمســـات مـــن الضعـــف المفاجـــئ لكورا 
كراولـــي )إليزابيث ماكغفرن(، وبينما يبدو أن هناك 
مشكلة في زواج السيدة ماري، هناك أيضا يوم من 
الســـعادة بين توم برانســـون )ألين ليش( وعروســـه 
الجديدة، لوســـي ســـميث )توبانس ميدلتون( أثناء 

احتفالهما بزواجهما.
مع األزياء التي تشرف عليها آنا روبنز، تبدو األناقة 
االنجليزيـــة في الفيلم أصيلة ومثالية كالســـيكية، 
كما تبذل القصة قصارى جهدها لتعكس هذا األمر، 
حيث تظهر على أنها قديمة الطراز نســـبيا ومفيدة 
إلى حد مـــا مقارنة باألعمال الدرامية األخرى التي 

تحتل حاليا مركز الصدارة.

”Downton Abbey: A New Era“ شاهدت لكم: جديد السينما المحلية
طارق البحار

ريم وّنوس أقوى ممثلة في تجسيد الشقاء اإلنساني على المسرح

ــي الــمــمــثــل فــهــمــه لــلــنــص  يــتــطــلــب فــ
الدور  هذا  مكانة  ومعرفة  له،  وإجادته 
مــن الــمــســرحــيــة كــكــل. والــمــمــثــل الــذي 
يجيد الفهم يسهم في خلق الشخصية 
الــتــي يــؤديــهــا، إذ الــواقــع أنــه هــو الــذي 
تشير  إنما  المؤلف  وألــفــاظ  يجسدها، 
ثم  ومن  الشخصية،  إلى  إشــارة  مجرد 
في  الممثل  نجح  مــدى  أي  إلــى  ننظر 
مــجــاراتــه الــمــؤلــف، وإلــى أي حــد نجح 
النص،  في  والحركة  الحياة  بعث  في 

ــحــركــة واإللـــقـــاء،  ــذا ال ــــى هــ يــضــاف إل
الذي  الخيال  قوة  الحركة  في  ويدخل 
يحيل الصورة حقيقة، ويحرك االنفعال 

ويخلق أسبابه.
ومن األمور المسلم بها أن انفعال خيال 
اإلنــســان إنــمــا هــو صــدى الــمــقــدرة على 
ويتدخل  االنفعال،  هذا  بواعث  تصور 
على  القدرة  االنفعال  على  القدرة  في 
للممثل.  العصبي  الجهاز  فــي  التحكم 
مرتبط  فهو  أدائــه  وطريقة  اإللقاء  أما 
االنفعال  وبــدرجــة  النص،  فهم  بدرجة 
وإحــســاســه بــالــلــغــة “فــلــكــل لــفــظــة لــون 

تعبر عن  التي  األلفاظ  عاطفي، وحتى 
من  شيئا  نعطيها  أن  البــد  عقلية  معان 

حرارة العاطفة”.
أن  الفنانة ريم ونوس  لقد استطاعت   
الــطــراز  مــن  مــســرح  ممثلة  أنــهــا  تثبت 
الفريد، براعة في األداء والتعبير والفهم 
ومــعــرفــة  الــمــســرح،  لمقتضيات  ــتــام  ال
إحساسها  عن  فضال  البشرية  للطبائع 
مبالغا  أكون  ال  وقد  الواسع،  واطالعها 
ممثلة في تجسيد  أقــوى  إنها  قلت  أن 
ولديها  المسرح،  على  اإلنساني  الشقاء 
مقدرة فائقة في التحليق بالمتفرج إلى 

التراجيديا،  آفــاق خــارج حــدود مملكة 
وإشاعة الجو التعبيري في كافة أرجاء 

المسرحية.
تبهر  المسرح  على  ونــوس  ريــم  وقفة 
ــقــدر مـــا تبهرهم  ب الـــنـــاس  الــكــثــيــر مـــن 
ليس  ولهذا  ولمساتها،  الفنية  قواعدها 
بغريب أن تفوز مسرحية “ حتى إشعار 
في  المتكامل  الــعــرض  بجائزة  أخـــر”   
للمنودراما  ــي  ــدول ال قــرطــاج  مــهــرجــان 
ألنها تستحق - أي ريم - بسبب التناسق 
الهندسي في أدوارها واألثر الفني الذي 

تتركه على جمهور المتفرجين.

البحريني  والمؤلف  الكاتب  اختير 
حــمــد الــشــهــابــي لــيــكــون فــي لجنة 
مشاهدة وتقييم األعمال المشاركة 
فـــي مـــهـــرجـــان الــخــلــيــج لـــإذاعـــة 
والذي  عشر  الخامس  والتلفزيون 
يــقــيــمــه جـــهـــاز تــلــفــزيــون الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي الـــتـــابـــع لـــــدول الــمــجــلــس 
بالرياض والذي سيقام في مملكة 
ــشــهــر الــمــقــبــل  ــحــريــن خــــالل ال ــب ال
“يونية 2022”. وقد انتهى الشهابي 
من مشاهدة وتقييم عدد 30 فيلما 
الخليجيين  المبدعين  من  مقدما 

بتصنيف: 
األفالم القصيرة «
األفالم الوثائقية والتسجيلية «
أفالم طلبة الجامعة «

وأكــــد الــكــاتــب حــمــد الــشــهــابــي أن 
إقامة  مــن  والــهــدف  الــجــهــاز  خطة 
مــثــل هـــذا الــمــهــرجــان هــو تشجيع 
مجال  فــي  والمبدعين  المنتجين 
ــاعــة االفــــــالم بـــأنـــواعـــهـــا، كما  صــن

عــلــى  الـــجـــهـــاز  إدارة  شـــكـــر  أنـــــه 
من  لــه  أوالهـــا  التي  الكبيرة  الثقة 
ــرى ثقة  نــاحــيــة، ومـــن نــاحــيــة أخــ
البحرينيين  المبدعين  في  الجهاز 
المجال  الطويلة في هذا  لخبرتهم 
الرقابة  منصة  لتبوء  واختيارهم 
الكبير  الــمــهــرجــان  ــذا  هـ مــثــل  فــي 
ــذي يــعــد مــحــفــال وفـــخـــرا كبيرا  ــ ال
ورمزا لإبداع الفني تفخر به دول 

الخليج كافة.

ا يوم 3 شــهر يونيو  يحيــي النجــم تامر حســني حفــًا غنائيًّ
المقبــل في الجامعة األمريكية، ومــن المقرر أن يقدم من 
خالــه باقة متنوعــة من أغانيــه القديمــة والحديثة الذي 
يحبهــا جمهــور، ويشــهد الحفــل العديد مــن المفاجآت. 

وأوشك تامر حسني على االنتهاء من تصوير مشاهد فيلمه 
الجديــد “بحبك”، حيــث يتبقى له ما يقرب مــن 5 أيام وينتهي 

التصويــر تماًما، ويتجه تامر بعدهــا إلى غرفة المونتاج؛ لوضع اللمســات النهائية 
للفيلم ليكون جاهًزا للعرض في موسم عيد األضحى المقبل. 

بــدأت النجمة إلهام شــاهين التحضيــرات المبدئيــة لفيلمها الجديد 
“بنات صابرة” الذي يعيدها للســاحة الســينمائية مــن جديد تمهيدا 
لبدء التصوير خال في المقبلة.  وتناقش شاهين في فيلمها الجديد 
عــدة قضايا اجتماعيــة، منهــا زواج القاصرات وختان اإلنــاث وإجبار 

الفتيــات على الزواج والكثير مــن قضايا المجتمــع والريف المصري.  
ومــن المقرر اختيار طاقم العمل ومواقــع التصوير على أن يبدأ التصوير 

نهايــة يونيو المقبــل على أن يصبح الفيلم جاهزا نهاية الصيف.  وانتعشــت شــاهين فنيا بعد 
نجاح مسلسلها األخير “بطلوع الروح” خال الموسم الرمضاني بمشاركة النجمة منة شلبي.

“بنات صابرة” حفلة تامر

يســتعد النجــم محمد رمضــان إلحياء حفــل غنائي في 
األردن يــوم الجمعة الموافق 17 يونيــو المقبل، ويقدم 
خال الحقل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن 
الحفات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف 

الــدول العربية. وكشــف الفنان محمــد رمضان عن بدء 
تصويــر فيلمه الجديد الذي يحمل اســم “نمبــر وان”، من 

تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامي، وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية 
بـ “فيس بوك”: “بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم”.

“نمبر وان” 

الشهابي في لجنة مشاهدة 
وتقييم أعمال مهرجان الخليج

أسامة الماجد

التركي َيِعُد صّناع األفالم بمفاجآت الدورة المقبلة من البحر األحمر السينمائي
بماذا  السينمائيين  من  كثير  يتساءل 
لـ”مهرجان  ستختلف الدورة الجديدة 
البحر األحمر السينمائي” عن سابقتها؟ 
التنفيذي  يرد محمد التركي، الرئيس 
المقبلة  الـــدورة  أن  مبينًا  للمهرجان  
ستحتضن العديد من المفاجآت التي 
المناسب،  موعدها  في  عنها  سُيعلن 
كما يرى. ويضيف في حوارمع الشرق 
األوسط أخيرًا: “أما اآلن، فنحن نعمل 
على قدم وساق، تخطيطًا وتحضيرًا. 
على  المفاجآت،  هذه  تكون  أن  ونعد 

قدر اآلمال والتوقعات”.
ويستكمل حديثه قائالً: “واجهنا بعض 

التحّديات على ضوء إطالقنا للدورة 
القول  ويمكن  المهرجان،  من  األولــى 
بقدر  عليها،  تغّلبنا  إننا  وبثقة،  اآلن 
للبناء  فاق كّل التوقعات، مما يدفعنا 
على النجاح الذي حققناه، وعليه، في 
عديد  هنالك  المقبلة، ستكون  الدورة 
والبرامج،  واألنشطة  المفاجآت  مــن 
والــنــجــوم على  الضيوف  مــن  ومــزيــد 
سجادتنا الحمراء، ومزيد من األفالم 
التي  والعالمية  واإلقليمية  المحّلية 
الخاصة  السينما  صــاالت  بها  ستتألق 
في المهرجان، باإلضافة إلى مزيد من 

المواهب، وكثير من الفّن والترفيه”.

ــنــت مــؤســســة  ــرًا أعــل ــ ــي وأخــ
مـــهـــرجـــان الــبــحــر األحــمــر 
الــســيــنــمــائــي، عـــن اخــتــيــار 
ــتـــركـــي لــيــشــغــل  مــحــمــد الـ
التنفيذي  الرئيس  منصب 
البحر  مــهــرجــان  لمؤسسة 
والذي  السينمائي،  األحمر 
ــه الــثــانــيــة فى  ــ تــقــام دورت

الفترة من 1 إلى 
ديــســمــبــر   10

الــمــقــبــل في 
مــــــديــــــنــــــة 

جدة.
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كشـــفت بيانات رســـمية، أمس، تجاوز 
قطـــاع الســـياحة فـــي اإلمـــارات فـــي 
الربع األول 2022، مســـتويات ما قبل 

جائحة كورونا.
وقالت وزارة االقتصاد اإلماراتية، إن 
المنشـــآت الفندقيـــة حققـــت 11 مليار 
إيـــرادات  دوالر(  مليـــار   2.99( درهـــم 
الربـــع األول مـــن العام الجاري بنســـبة 
نمـــو بلغـــت 20 % قياســـا علـــى نفس 

المنشـــآت  وســـجلت   .2019 الفتـــرة  
الفندقيـــة العـــودة إلـــى العمـــل بكامل 
طاقتهـــا االســـتيعابية بنحـــو 200 ألف 

غرفة فندقية.
وبلغ معدل إشغال الفنادق 80 % في 
الربـــع األول، فيما اجتذبت المنشـــآت 
الفندقيـــة خـــال الربـــع األول قرابة 6 
ماييـــن زائـــر قضـــوا 25 مليـــون ليلـــة 

فندقية.

 السياحة باإلمارات تتجاوز 
مستويات ما قبل كورونا

“ديفيديند جيت” تستثمر 106.7 مليون دوالر لالستحواذ على شركات سعودية

رئيس مجلس إدارة “بتلكو” يلتقي المتأهلين لـ“التحديات” في “المع”

في قطاع األغذية والصحة

 البرنامج يهدف لخلق قيادات شبابية ذات وعي وطني متكامل

جيـــت  ديفيدنـــد  شـــركة  كشـــفت 
كابيتـــال وشـــركاؤها عـــن تأســـيس 
فـــي  ديســـتريكت”  “فـــوود  شـــركة 
الرياض بالمملكة العربية الســـعودية 
والمتخصصـــة فـــي قطـــاع األغذيـــة 
فـــي  للبـــدء  وذلـــك  والمطاعـــم، 
اســـتحواذها على مجموعة شركات 
ســـعودية بإجمالـــي حجـــم اســـتثمار 
يصـــل 400 مليـــون ريـــال ســـعودي 
مفصـــل  دوالر(،  مليـــون   106.7(
كاآلتـــي: 190 مليون ريال ســـعودي 
في قطاع األغذية وحجم اســـتثمار 
قطـــاع  فـــي  ريـــال  ماييـــن   210

الصحة.

ويعتبر التوســـع في قطاع المطاعم 
واالســـتثمار واالســـتحواذ فـــي هذا 
القطاع بالمملكة العربية الســـعودية 
حصاد النجاح الذي حققته ديفيدند 
كابيتـــال وشـــركاؤها خـــال  جيـــت 
الفتـــرة الماضية فـــي إدارة المطاعم 

واالســـتثمار في األعمال التشغيلية 
الخاصة في هذا القطاع واســـتمرار 
للتوســـع واالنتشـــار للشـــركة. كما أن 
قطـــاع المطاعم في المملكة العربية 
الســـعودية من أبـــرز القطاعات التي 
ـــا فـــي الســـياحة،  تلعـــب دوًرا حيويًّ
متســـارع  بشـــكل  القطـــاع  وينمـــو 
ســـنويًا، اذ يأتـــي إنفاق الســـعوديين 
فـــي  والمقاهـــي  المطاعـــم  علـــى 
المرتبـــة الثانية ضمن بقية قطاعات 
اإلنفاق مثل األطعمة والمشـــروبات 
)غيـــر الجاهـــزة( والصحـــة والتعليم 

والخدمات.
شـــركة  اســـتراتيجية  وتتجـــه 

الـــى  كابيتـــال  جيـــت  ديفيدينـــد 
تخصيـــص 70 % مـــن المطاعم إلى 
 Quick Service( ســـريعة  وجبـــات 
Restaurant( 10 % مطاعـــم غيـــر 
 Casual Restaurants(،( رســـمية 
Fine Din�( 20 % مطاعـــم فاخـــرة

ing( لفروع من أميركا وأوروبا.
يذكـــر أن مجموعـــة ديفيدنـــد جيت 
كابيتال وشـــركائها هي شـــركة رأس 
مـــال متنـــاٍم وتؤمن بالضـــخ النقدي 
نتائـــج  وتحقيـــق  األعمـــال  لتنميـــة 
أعلـــى كما أنهـــا تمتلـــك فريقا مؤها 
تأهيا عاليا لتشغيل وإدارة األعمال 

المختلفة في قطاعات مختلفة.

اســـتقبل رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
بتلكـــو، الشـــيخ عبدهللا بـــن خليفة آل 
خليفـــة، بحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي 
للشـــركة والرئيـــس التنفيـــذي للموارد 
البشـــرية، الموظفتين ســـناء معيوف 
ووالء رضـــي اللتيـــن تأهلتـــا لمرحلـــة 
التحديـــات فـــي النســـخة الثانيـــة من 
المشـــروع الوطني المـــع والذي يرعاه 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وزارة  وقامـــت  الشـــباب  وشـــؤون 
شؤون الشباب والرياضة بتنفيذه مع 

جهات رسمية أخرى.
وخـــال اللقـــاء، هنـــأ رئيـــس مجلـــس 
تأهلهمـــا  علـــى  ووالء  ســـناء  اإلدارة 
فـــي هـــذا البرنامج والـــذي يهدف إلى 
خلق قيادات شـــبابية واعدة وقاعدة 
ذات  الكفـــاءات  مـــن  وغنيـــة  قويـــة 

لتكـــون  المتكامـــل،  الوطنـــي  الوعـــي 
مؤهلـــة للتميـــز فـــي مختلـــف المواقع 
والمجاالت. وأعرب الشيخ عبدهللا بن 
خليفـــة آل خليفة عن فخره واعتزازه 
تجـــاوز  علـــى  وقدرتهـــم  بمهاراتهـــم 
بنجـــاح،  األوليـــة  البرنامـــج  مراحـــل 
الكفـــاءات  دور  علـــى  كذلـــك  مؤكـــًدا 
الشـــباب  مـــن  المتميـــزة  الوطنيـــة 

البحريني في صناعة المستقبل.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مجلس 
بالنجـــاح  للمتأهليـــن  اإلدارة تمنياتـــه 
والتوفيـــق فـــي المراحـــل القادمة من 
البرنامـــج وحثهم على المشـــاركة في 
مثل هذه البرامج والمشاريع الوطنية 
لاســـتفادة من هـــذه التجربـــة الثرية 
تحقيـــق  فـــي  تســـاهم  كذلـــك  وهـــي 
طموحاتهم على المســـتوى الوظيفي 

والشخصي.

توصيل شبكة الصرف الصحي في مدينة حمد بـ 389 ألف دينار

لصيانة مدرستي “المحرق التجارية” و“الخوارزمي”
تنافســـت 7 شـــركات في جلسة 
والمزايدات  المناقصات  مجلس 
لشـــؤون  مناقصـــة  علـــى  أمـــس 
األشـــغال  بـــوزارة  األشـــغال 
والتخطيط  البلديـــات  وشـــؤون 
الصيانـــة  ألعمـــال  العمرانـــي 
المحـــرق  لمدرســـة  الشـــاملة 
للبنيـــن  الثانويـــة  التجاريـــة 
ومدرسة الخوارزمي لابتدائية 
للبنين، وكان أقل عطاء لشـــركة 
 )yzayani trading& contracting co wll(
بنحـــو 461.2 ألـــف دينـــار، فـــي 
حيـــن بلغ أكبرهـــا قرابـــة 559.6 

ألف دينار.
ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال 
الصيانة المدنية واإلنشائية مثل 
الصباغـــة الداخليـــة والخارجية 
وإصـــاح  التشـــققات  وصيانـــة 
األســـقف واألرضيـــات وإصـــاح 
أو اســـتبدال األبـــواب والنوافـــذ 
وتجديـــد دورات الميـــاه، إضافة 
إلـــى األعمـــال الميكانيكية، مثل 
تطوير شبكات المياه واستبدال 
واألعمـــال  الميـــاه  خزانـــات 
الكهربائيـــة وإعادة تأهيل غرفة 
لوحـــات  واســـتبدال  الكهربـــاء 
التوزيـــع الكهربائيـــة والمصابيح 

وغيرها من األعمال.
علـــى  شـــركات   7 وتنافســـت 
مناقصة أخرى لشؤون األشغال 
لتوصيل شبكة الصرف الصحي 
فـــي منطقة مدينـــة حمد بمجمع 
1205، وكان أقل عطاء لشـــركة 
عبد الهادي العفو بنحو 389 ألف 

دينار.
علـــى  شـــركات   7 وتنافســـت 
مناقصـــة لبوليتيكنـــك البحريـــن 
إلبـــرام عقـــد لتوفيـــر 24 حارس 
أمن لبوليتكنك البحرين )عمالة( 
1 ينايـــر  3 ســـنوات، مـــن  لمـــدة 
إلـــى 31 ديســـمبر 2025،   2023

وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 260.6 
ألف دينار.

وتـــم إجمـــاال فتـــح 13 مناقصـــة 
جهـــات   9 لــــ  تابعـــة  ومزايـــدة 
59 عطـــاء،  حكوميـــة بإجمالـــي 
في حين تم تعليق عطاء وحيد 
وبلـــغ  واحـــدة.  لمناقصـــة  تابـــع 
مجموع أقل العطاءات المقدمة 

نحو 2.96 مليون دينار.
مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
المحـــرق،  لبلديـــة  ومزايـــدات 
أولها لصيانة ســـاحل البســـيتين 
في المحـــرق، تنافســـت عليها 5 
شركات وكان أقل عطاء لشركة 
نيوكاسل للمقاوالت بنحو 80.7 
ألـــف دينار، في حيـــن بلغ أكبرها 
قرابة 207.2 ألف دينار، والثانية 
لتوصيـــل الميـــاه المعالجـــة عبر 
توفيـــر وتمديـــد شـــبكة ري مـــن 
شـــارع الحد إلـــى شـــارع المطار 
فـــي حديقـــة المحـــرق الكبـــرى، 
تنافســـت عليها 6 شركات وكان 
أقـــل عطـــاء لمؤسســـة النصيف 
ألـــف   42.6 بنحـــو  للمقـــاوالت 
دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 
واألخيـــرة  دينـــار،  ألـــف   186.9

مزايدة الستثمار وتشغيل شبكة 
اإلعانات وصيانة المســـطحات 
الخضـــراء وشـــبكة الـــري بديـــار 
 5 لمـــدة  بالمحـــرق  المحـــرق 
سنوات ميادية بنحو 8.1 آالف 

دينار لشركة ديار المحرق.
مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
لشـــركة تطوير للبتـــرول، أولهما 
الصيانـــة  خدمـــات  لتوفيـــر 
والتصليح للصمامات ومحركات 
رأس البئـــر، تقدمت إليها شـــركة 
إم  إف  شـــركة  هـــي  وحيـــدة 
الســـعودية  تكنولوجيـــز  ســـي 
ألـــف   653.9 بنحـــو  المحـــدودة 
دينـــار، والثانيـــة لتوريـــد عـــداد 
غـــاز نيوســـك بالموجـــات الفوق 
بوصـــة   20 مقـــاس  صوتيـــة 
تنافســـت عليهـــا شـــركتان وكان 
أقل عطاء لشـــركة محمد جال 
وأوالده للتكنولوجيا بنحو 43.9 

ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصة لشـــركة 
طيـــران الخليـــج لتعييـــن مـــورد 
لتوريـــد غطـــاء وســـادة الدرجة 
الســـياحية وغطاء مسند الرأس 
وذلك لمدة 5 ســـنوات، تنافست 

عليها شـــركتان وكان أقل عطاء 
لشـــركة الســـالم التجاريـــة بنحو 
حيـــن  فـــي  دينـــار  ألـــف   492.6
بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 2.3 مليـــون 
دينار، ومناقصـــة لهيئة البحرين 
لتوريـــد  والمعـــارض  للســـياحة 
أدوات  الضيافـــة،  مســـتلزمات 
المطبـــخ وأفران الطهي المتنقلة 
لمركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمـــرات الجديـــد تنافســـت 
عليها 4 شركات تم تعليق عطاء 
أحدهـــا، وكان أقل عطـــاء بنحو 

169.7 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصة لشـــركة 
نفـــط البحريـــن )بابكـــو( لتوفيـــر 
خـــال  الســـقاالت  خدمـــات 
عمليات اإلغاق )T&I( في العام 
تنافســـت   ،2023 2022 وينايـــر 
أقـــل  وكان  شـــركات   5 عليهـــا 
عطـــاء بنحـــو 355 ألـــف دينـــار، 
ومناقصة لشركة مطار البحرين 
استشـــارية  خدمـــات  لتقديـــم 
التصميـــم واإلشـــراف لمشـــروع 
التعافي من الكـــوارث في مركز 
البيانات تنافست عليها شركتان 

بعطاءات فنية.

تقنين تسجيل العالمات التجارية )3(
ذكرنا أنواع العامات التجارية التي يجوز تسجيلها في البحرين، وفًقا ألحكام 
القانون، وكذلك ما ال يجوز تســـجيله كعامة تجارية. ومن الناحية االجرائية، 
يتـــم تقديم طلب تســـجيل العامـــة إلى الجهـــة المختصة بتســـجيل العامات 
التجاريـــة علـــى االســـتمارة المعدة لذلك من صاحب الشـــأن أو مـــن ينوب عنه، 

وفًقا للشروط التي تحددها الائحة التنفيذية للقانون. 
ســـبق أن صدر )تصنيف نيس( وهو خاص بتصنيف السلع والخدمات ووضعها 
فـــي فئـــات محـــددة، ويتم التســـجيل وفق هـــذا التصنيف المتبع فـــي كل دول 
العالـــم. ويجـــوز تســـجيل العامـــة التجارية عن فئـــة واحدة أو أكثـــر من فئات 
السلع أو الخدمات، وذلك وفقا لما تحدده الائحة التنفيذية للقانون. وال تعتبر 
الســـلع أو الخدمـــات مشـــابهة لبعضهـــا البعض لمجـــرد كونها مدرجـــة في نفس 
الفئـــة، وال تعتبر الســـلع أو الخدمـــات مختلفة عن بعضها البعـــض لمجرد كونها 
مدرجـــة في فئات مختلفة من ذات التصنيف. وهذا التوضيح ضروري، ويبين 
العاقـــة بيـــن الفئات المصنفة من حيث التشـــابه أو اإلدراج في فئات مختلفة. 
والتصنيـــف )نيـــس( الغرض منه، توضيح الفئات ويتم التعامل مع كل فئة على 

حدة وبصفتها المصنفة بها.
وهناك أحكام قانونية أساســـية تتعلق بتســـجيل الســـلع والخدمات. فمثا، إذا 
طلـــب شـــخصان أو أكثـــر فـــي وقت واحد تســـجيل العامـــة ذاتهـــا أو عامات 
متقاربة أو متشابهة من فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، ففي مثل هذه 
الحالـــة يجـــب وقف جميـــع الطلبات إلـــى أن يقدم تنازل موّقع مـــن المتنازعين 
ومصـــّدق عليـــه من الجهة المختصـــة لمصلحة أحدهم، أو إلـــى أن يصدر حكم 
نهائـــي فـــي النـــزاع. هـــذا ألن التســـجيل يتـــم لصالـــح طـــرف واحـــد وبموجب 

التسجيل يحصل هذا الطرف على الحماية القانونية.
والحـــق القانوني المرتبط بتســـجيل العامة التجارية يســـتحقه من ســـبق أوال 
فـــي التســـجيل. ومن أتـــي أوال يمنح حـــق األولوية في التســـجيل. وفي بعض 
الحـــاالت، إذا رغـــب طالب تســـجيل عامة أو خلفه القانوني فـــي التمتع بـ”حق 
األولوية” استناًدا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو اتفاقية دولية متعددة 
األطـــراف تكـــون الدولـــة مـــن دول المجلس طرفـــا فيها، فعلى مـــن يطلب حق 
األولويـــة أن يرفـــق صورة مـــن الطلب الســـابق وإقرار يبين فيـــه تاريخ الطلب 
الســـابق ورقمـــه والدولـــة التـــي أودع فيها، وذلك خال ســـتة أشـــهر من تاريخ 
طلب التســـجيل الذي يســـتند إليه حق األولوية، وإال ســـقط حقه في المطالبة 
بهذا الحق. وهذا اإلجراء هام لتثبيت حق األولوية في التســـجيل الذي ســـبق 

أن تم في بلد آخر.
وفي جميع األحواِل، يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه الزما من القيود 
والتعديـــات لتحديـــد العامة التجاريـــة وتوضيحها على وجه يمنع  التباســـها 
بعامة أخرى ســـبق تسجيلها أو ســـبق إيداع طلب تسجيلها، أو ألي سبب آخر 
تـــراه. وإذا لـــم يقم طالب التســـجيل بالرد على الجهة المختصة خال تســـعين 
يوًمـــا من تاريـــخ إباغه بذلك، اعتبر متنازال عن طلب التســـجيل. وإذا رفضت 
الجهة المختصة تســـجيل العامة التجارية لســـبب ارتأته، أو علقت التســـجيل 
علـــى قيـــود أو تعديـــات، وجب عليهـــا أن تخطر صاحب الطلـــب أو من ينوب 
عنه كتابة بأســـباب قرارها. وفي جميع األحـــوال، يتعين على الجهة المختصة 
أن تبت في طلب التســـجيل خال فترة تســـعين يوًما من تاريخ تقديمه متى 
كان مســـتوفيا للشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون والئحتـــه التنفيذية. 
هـــذا، ويجوز لطالب التســـجيل أو مـــن ينيبه التظلم من قـــرار الجهة المختصة 
برفض التســـجيل أو تعليقه على شـــرط، خال ســـتين يوًما مـــن تاريخ إباغه 
بـــه، أمام لجنـــة تحددها الائحة التنفيذية للقانون، ويجـــوز له الطعن في قرار 
اللجنـــة أمام المحكمة المختصة، خال ســـتين يوًما مـــن تاريخ إباغه به. وإذا 
لم يتظلم طالب التســـجيل من القرار الصادر برفض التســـجيل أو تعليقه على 
شـــرط الميعـــاد المقرر، أو لم يقـــم بتنفيذ ما طلبته الجهـــة المختصة خال هذا 

الميعاد، اعتبر متنازاًل عن طلبه. 
وكل هـــذه اإلجراءات تبيـــن الخطوات التي تتبعها الجهة المختصة بتســـجيل 
العامـــة التجارية أو رفض التســـجيل أو تقييده أو غيره. وفي جميع األحوال 
يمنـــح القانون الحق الكامل لمقدم الطلـــب بالتظلم، خال فترة زمنية محددة، 
أمـــام الجهـــة واللجـــان المختصـــة. وكذلـــك البـــاب مفتـــوح أمامه للذهـــاب إلى 
ا ونافًذا. ومن هذا يتضح  المحكمة المختصة حيث يكون القرار القضائي نهائيًّ
أن القانون يتضمن كل اإلجراءات المطلوبة للتســـجيل وكذلك حق التظلم من 

اإلجراءات والقرارت، إذا لزم األمر.

  AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 
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461
ألــــف دينـــار

أمل الحامد



business@albiladpress.com

الجمعة 20 مايو 2022 - 19 شوال 1443 - العدد 4966 18المستهلك

 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

يســـتمر الجدل بشـــأن غســـل الدجاج واللحوم 
مـــن  الرغـــم  مـــن عدمـــه، علـــى  قبـــل طبخهـــا 
تحذيـــرات العديـــد مـــن الخبـــراء مـــن خطورة 
فعـــل ذلـــك، ألســـباب عـــدة، أبرزهـــا مخـــاوف 
إلـــى  وانتقالهـــا  ضـــارة  بكتيريـــا  أي  انتشـــار 
األطعمـــة أو األوانـــي األخـــرى الموجـــودة في 
لخطـــر  الشـــخص  تعـــرض  وإمـــكان  المطبـــخ، 

التسمم الغذائي.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن كال من هيئـــة الخدمات 
الصحية الوطنية في بريطانيا، وإدارة الغذاء 
والدواء في الواليـــات المتحدة، نصحتا مراًرا 
بعدم غســـل الدجـــاج النيء، غيـــر أن البحوث 
الحديثـــة أظهرت أن 25 % من الناس ما زالوا 

يفعلون ذلك.
في السياق، أوضح خبير النظافة الغذائية آدم 
هاردغريف أن “الكثير من الناس يعتقدون أنه 
يجـــب غســـل الدجـــاج، رغـــم أنه ليســـت هناك 

حاجة لذلك، فطهوه جيًدا يقتل أي جراثيم”.

غسله كارثي.. لكن 
طريقة واحدة فقط آمنة

الكنعد
د.ب4.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.6

غنم صومالي
للكيلود.ب4.5

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.8

الصايف
د.ب2

السبريم
د.ب2.5

الهامور
د.ب5

اجلنم
د.ب2

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.5

بيض بحريني
بالشدةد.ب2

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.5

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.4

دجاج المزرعة
بالكيلو1.5 د.ب

^أفـــاد تاجـــر األســـماك فـــي ســـوق 
أســـماك الدراز الجّزاف أحمـــد عبدالنبي 
لــــ ”البـــالد االقتصادي” بأن هنالـــك إقبااًل 
ضعيًفـــا علـــى شـــراء األســـماك، بســـبب 
ارتفـــاع أســـعار األســـماك وُشـــّحها جّراء 
ســـوء األحـــوال الجوية. وكانـــت األيام 
الماضيـــة قـــد شـــهدت موجة مـــن الغبار 
الكثيف وهبوب رياح شـــديدة الســـرعة 

وتدني في الرؤية األفقية.
ولفـــت الجزاف إلى ارتفاع ســـعر ســـمك 
الشـــعري البحريني بشكل كبير في هذه 
األيام، قائاًل إن سعره غاٍل وغير متوافر.
وعن أســـعار األســـماك، أوضح أن سمك 
الصافي يتوافر بحجمين، صافي وسط 
يبـــاع الــــ 6 كيلـــو بــــ 10 دنانيـــر، والنـــوع 
اآلخـــر )صافـــي VIP( يباع 4 كيلـــو بـ 10 

دنانير، مشـــيًرا إلى أن ســـعر كيلو سمك 
الكنعـــد البحريني بلغ 4.5 دينار، الشـــقر 
بديناريـــن، ســـكن القصيـــم بــــ 3.5 دينار، 
ســـيباس طـــازج بــــ 2.5 دينار، الســـبريم 
البحريني 2.5 دينـــار، الهامور البحريني 
5 دنانير، الجنم بســـعر ديناريـــن للكيلو، 
وسمك البياح 6 كيلو بـ 10 دنانير أي أن 

الكيلو الواحد بسعر 1.6 دينار.

إقبال ضعيف على شراء األسماك... والشعري “غالي”
سوء األحوال الجوية يرفع األسعار

^شـــهدت أســـعار الدواجـــن في 
ســـوق المنامة المركزي استقراًرا في 
أســـعارها منـــذ أكثـــر مـــن أســـبوعين. 
وأوضـــح أحـــد العامليـــن في الســـوق 
أن أســـعار بيـــع الدجاج ثابتـــة تقريًبا 
منذ أكثر من أســـبوعين، إذ بلغ ســـعر 
كيلـــو كال من دجـــاج المزرعة ودجاج 

التنمية ودجاج اليوم 1.5 دينار.
وأشار إلى أن دجاج نينوى السعودي 
يباع بســـعر 1.4 دينار وهو أقل بمبلغ 

100 فلس عن دجاج التنمية ودجاج 
المزرعـــة، إال أن اإلقبـــال عليهمـــا أكبر 

من دجاج نينوى.
وذكـــر أن دجـــاج المزرعـــة زنـــة 700 
جرام يباع بســـعر دينـــار واحد، وزنة 
800 جـــرام يبـــاع بســـعر 1.15 دينار، 
 1.3 بســـعر  يبـــاع  جـــرام   900 وزنـــة 
دينـــار، أما زنة كيلو فيباع بســـعر 1.5 

دينار.
وعـــن أســـعار بيـــض المائـــدة، أوضح 

بيـــض  “شـــدة”  أن  نفســـه  المصـــدر 
بثالثـــة  تتوفـــر  البحرينـــي  المائـــدة 
أحجـــام، إذ تبـــاع الشـــدة مـــن البيض 
من الحجم الصغير بســـعر 1.7 دينار، 
 1.8 بســـعر  تبـــاع  الوســـط  والحجـــم 
دينـــار تقريًبـــا، والحجم الكبير بســـعر 
دينارين، مشيًرا إلى أن بيض المائدة 
المســـتورد من الســـعودية يباع بسعر 
1.4 دينـــار، وبيض المائدة المســـتورد 

من الكويت يباع بسعر 1.5 دينار.

كيلو “المزرعة” و“اليوم” و“التنمية” بـ 1.5 دينار

استقرار أسعار الدواجن في “السوق المركزي”

إعداد: أمل الحامد

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

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

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

أسعار اخلضروات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
400 فلس

خيار:
500 فلس

كوسة:
500 فلس

فاصوليا:
1.2 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
700 فلس

بصل أحمر:
250 فلسا

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
500 فلس

زنجبيل:
700 فلس

بطاطس:
300 فلس 

فندال:
500 فلس

بروكلي:
1.3 دينار

فلفل أخضر:
600 فلس

قرنبيط:
600 فلس

مشروم:
750 فلسا 

جزر:
500 فلس

خس:
500 فلس 

 أسعار 
الفواكه

سنطرة: 1.2 دينارمانجو: 1.8 دينارموز: 500 فلستفاح: 700 فلس

شمام: 400 فلسبطيخ: 350 فلساأناناس: 900 فلسالرمان: 1.5 دينار

جوافة: 1.8 دينارعنب: 1.6 دينارأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1.5 دينار

جريب فروت: 400 فلسبرتقال أبوصرة: 500 فلس

^أكـــد رئيـــس مجموعـــة 
التفتيـــش الـــدوري والميداني 
بـــوزارة  التفتيـــش  بـــإدارة 
الصناعة والتجارة والســـياحة 
أن  بوكمـــال  عبدالرحمـــن 
اإلدارة تقوم بزيارات ميدانية 
األســـواق  لمختلـــف  متعـــددة 
ويتـــم  والتجاريـــة،  المركزيـــة 
محافظـــات  مناطـــق  تغطيـــة 
المملكـــة للتحقـــق مـــن توافـــر 
الغذائيـــة  والمنتجـــات  الســـلع 
تلبيتهـــا  وضمـــان  األساســـية 
المســـتهلكين  الحتياجـــات 
وعـــدم نقـــص فـــي األســـواق، 
وفـــي حـــال وجـــود شـــح فـــي 
ســـلعة مـــا فـــإن الـــوزارة تقوم 
بدراســـة األســـباب واتخـــاذ ما 

يلزم بهذا الخصوص.
واإلجـــراءات  التدابيـــر  وعـــن 
لضمـــان  بهـــا  يقومـــون  التـــي 
اســـتمرارية تدفـــق الســـلع في 

اســـتقرار  وكذلـــك  األســـواق 
بوكمـــال  أوضـــح  األســـعار، 
األســـبوعية  الرســـالة  فـــي 
للـــوزارة فـــي برنامـــج “صبـــاح 
الخيـــر يا بحريـــن” أن التدابير 
واإلجراءات التي يتم تنفيذها 
مـــع  االجتمـــاع  منهـــا  عديـــدة 
الموردين الرئيسيين للوقوف 
على األســـباب، ومـــن ثم إزالة 
بعـــدم  تتســـبب  عوائـــق  أي 

والمنتجـــات  الســـلع  وصـــول 
لألسواق أو للمستهلك، إضافة 
إلـــى األســـواق األخـــرى التـــي 
قـــد تؤثر على سالســـل توريد 

المنتجات.
وأشـــار إلـــى أن مـــن األهـــداف 
األخرى من الزيارات الميدانية 
لمختلف المحال التجارية هو 
التحقـــق من التـــزام المحالت 
التجارية واألسواق بالقوانين 
واألنظمـــة، مثـــل عـــدم وجود 
غـــش تجـــاري أو تالعـــب فـــي 
ممارســـات  أيـــة  أو  األســـعار 
غيـــر قانونيـــة، وعلـــى إثر كل 
مخالفة يتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية المتبعة بخصوصها.

ودعـــا المســـتهلكين فـــي حال 
وجود تجاوزات أو مالحظات 
خـــالل  مـــن  معهـــم  التواصـــل 
قنـــوات االتصـــال المتاحة في 

الوزارة.

تدابير عديدة لضمان استمرارية تدفقها واستقرار األسعار

“التجارة” تدرس أسباب شح أي سلعة

عبدالرحمن بوكمال
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اجتمـــع وزير الصناعة والتجارة والســـياحة رئيس مجلس إدارة 
هيئة البحرين للســـياحة والمعارض، زايد الزياني، بوزير التراث 
والســـياحة بســـلطنة عمان الشـــقيقة ســـالم بن محمد المحروقي 
والوفـــد المرافق له بحضور القائم بأعمال ســـفارة ســـلطنة عمان 
لدى مملكة البحرين، محمد بن علي البلوشي والرئيس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ناصر علي قائدي، وعدد من 
المســـؤولين في كال الجانبين. جرى خالل االجتماع اســـتعراض 
العالقـــات األخويـــة العريقة بين مملكة البحرين وســـلطنة عمان 
الشـــقيقية، وتفعيـــل العمل المشـــترك في القطاع الســـياحي بين 

البلدين الشقيقين. 
وبهذه المناسبة، أشار الوزير إلى أن مثل هذه اللقاءات األخوية 
لهـــا عظيـــم األثر في إثـــراء القطاع الســـياحي فـــي دول الخليج 
خصوص لتقارب المقومات السياحة الجاذبة لألسواق السياحية 

العالمية وتفعيل الســـياحة البينية، مؤكًدا في الســـياق ذاته دعم 
الحكومة لكل األفكار والمبادرات والمشـــروعات التي من شـــأنها 
تعزيز هذه العالقات الثنائية وتطويرها تحقيق للرؤى وتطلعات 
حكومتي البلدين وفق آليات العمل الخليجي المشترك وبالشكل 

الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والمنطقة عموما.  
وخـــالل أعمـــال االجتمـــاع تـــم مناقشـــة عـــدد مـــن الموضوعات 
المشـــتركة، ومســـيرة العمـــل الخليجـــي المشـــترك خصوص في 
مجـــاالت الترويـــج واالســـتثمار الســـياحي والتراثـــي، كمـــا جرى 
اســـتعراض الخطط والبرامج السياحية إلســـتراتيجية البحرين 
الســـياحية 2022 - 2026 التـــي تعمـــل الهيئـــة وبالتعـــاون مـــع 
الجهـــات ذات العالقة لتنفيذها خـــالل هذه الفترة لتطوير العمل 

السياحي على المستوى اإلقليمي والعالمي.

الزياني يجري مباحثات ثنائية مع وزير التراث والسياحة بالسلطنة

تفعيل العمل المشترك بالقطاع السياحي بين البحرين وُعمان

شـــاركت شـــركة طيران الخليج، وبالتعاون مع هيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض فـــي معـــرض ســـوق 
السفر العربي 2022 الذي أقيم أخيًرا في دبي؛ حيث 
كانـــت الناقلة الوطنية ضمن جناح الهيئة الذي يمثل 

مملكة البحرين في المعرض السنوي.
وعقـــد القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي لطيـــران 
حضـــوره  خـــالل  العلـــوي  وليـــد  القبطـــان  الخليـــج 
المعرض عدد من االجتماعات التي جمعته بعدد من 
شـــركاء الناقلة الوطنية وممثلي الهيئات الســـياحية 
ووكاالت الســـفر والسياحة لعدد من الدول المشاركة 

في المعرض.

كما أثنى القبطـــان العلوي خالل لقائه بنائب الرئيس 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي 
فاطمة الصيرفـــي على جهود الهيئة في إبراز الوجه 
الســـياحي المشـــرق للبحرين من خالل دقة التنظيم 
واألداء الـــذي لمســـه فـــي جنـــاح المملكـــة بالمعرض؛ 
متمنًيـــا للقائميـــن علـــى الهيئة كل التوفيـــق والنجاح 
في مهامهم وأهدافهم المتعلقة بالترويج الســـياحي 

لمملكة البحرين.
يشار إلى أن معرض سوق السفر العربي استقبل هذا 
العـــام أكثـــر من 20 ألف زائر وشـــاركت فيـــه أكثر من 

112 دولة من خالل أكثر من 1500 شركة عارضة.

المعرض يستقبل أكثر من 20 ألف زائر

“طيران الخليج” تشارك في “سوق السفر العربي 2022”

انطالًقـــا مـــن إســـتراتيجية صنـــدوق العمـــل 
“تمكيـــن” القائمة على تطوير أداء القطاعات 
االقتصاديـــة المختلفـــة، وتعزيـــز مســـاهمتها 
فـــي رفـــد االقتصاد الوطنـــي، عقـــد “تمكين” 
لقـــاء مـــع عـــدد مـــن المؤسســـات العاملة في 
قطـــاع الخدمـــات اللوجســـتية لبحـــث فرص 
نمـــو هذا القطـــاع، وتحفيز المؤسســـات على 
توظيـــف الدعـــم الـــذي تتيحـــه تمكيـــن فـــي 
االســـتثمار والتوظيف والتدريب بما يساهم 
في االرتقاء بإنتاجية واستدامة أعمال هذه 
المؤسســـات وتنفيـــذ خططهـــا فـــي التوســـع 

والتطور.
وتأتـــي هـــذه اللقـــاءات كجـــزء مـــن جهـــود 
“تمكين” المســـتمرة في تفعيل أطر الشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص، مـــن خـــالل التواصـــل 
لمختلـــف  الممثلـــة  الشـــركات  مـــع  المباشـــر 
القطاعات، وذلك على إثر إعادة إطالق باقة 
البرامـــج المســـتحدثة مطلـــع العـــام الجاري، 

وبـــدء اســـتقبال طلبـــات الدعـــم فـــي برامج 
تمكين الموجهة للمؤسسات واألفراد.

كمـــا تهـــدف هذه العمليـــة لضمان االســـتثمار 
في دعم جميع القطاعات، السيما القطاعات 
الواعدة التي تســـاهم بشكل أكبر في تطوير 
عمـــل  فـــرص  وخلـــق  الوطنـــي،  االقتصـــاد 
للبحرينييـــن، وذلك انســـجاًما مـــع األولويات 
التعافـــي  خطـــة  وإســـتراتيجيات  الوطنيـــة 
االقتصادي التي أطلقتها مملكة البحرين في 

نوفمبر من العام الماضي.
ونظمـــت تمكين عدًدا من اللقـــاءات مع أكثر 
من 200 شركة من مختلف القطاعات وذلك 
قبيـــل طـــرح البرامج؛ بهدف التعرف بشـــكل 
وثيـــق على احتياجات المؤسســـات في ظل 
متغيـــرات الســـوق المســـتمرة، والتأكـــد مـــن 
تصميـــم الحلـــول المناســـبة التـــي من شـــأنها 
تلبيـــة هـــذه االحتياجـــات وفًقـــا لألولويـــات 

اإلستراتيجية لتمكين وأهدافها الرئيسة.

“تمكين” يبحث فرص نمو قطاع الخدمات اللوجستية وتحفيز 
المؤسسات على التوظيف األمثل لبرامج الدعم نحو التوسع والتطوير

ضمن خطة التواصل المستمر مع مختلف القطاعات االقتصادية

 اللقاء مع عدد من المؤسسات العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية

شــاركت الشــركة القابضة للنفــط والغاز 
األوســط  الشــرق  مؤتمــر  باســتضافة 
التاســع والعشــرين للبترول والغاز، الذي 
ُعقد تحت رعاية وزير النفط، الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وذلك على 
مدى يومين بتاريخ 16 و17 مايو 2022 في فندق فورسيزونز خليج البحرين. 
وكان مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشــركة القابضة للنفط 
والغــاز من المشــاركين فــي المؤتمر، وناقش خالله التحّوالت المتســارعة في 
قطــاع الطاقة العالمي، مســتعرًضا االســتراتيجية الطموحــة لمملكة البحرين 

لالنتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة.

األوســـط  الشـــرق  مؤتمـــر  يحظـــى 
للبترول والغاز بأهمية كبيرة باعتباره 
يتـــم  التـــي  المؤتمـــرات  أعـــرق  أحـــد 
ا لقطاع النفـــط والغاز  تنظيمهـــا ســـنويًّ
قـــادة  يجمـــع  حيـــث  المنطقـــة،  فـــي 
وخبـــراء القطـــاع ويوفـــر لهـــم منصة 
لبحث آخر المســـتجدات واالتجاهات 
والخبـــرات  التجـــارب  ومشـــاركة 
متعـــددة.  نقاشـــية  جلســـات  عبـــر 

التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتعرض  وقـــد 
للمجموعة في الشركة القابضة للنفط 
والغاز، عدًدا مـــن النقاط حول الوضع 
الحالـــي لقطاع الطاقـــة ودور المنطقة 
وإمكانياتها في قيـــادة رحلة التحّول 

لمصادر الطاقة المتجددة.
وقـــال مـــارك تومـــاس: “يعـــد االنتقال 
إلنتـــاج الطاقـــة النظيفة والمســـتدامة 
مهمة لها تحدياتها الخاصة، ولكنها بال 

شـــك خطوة ضرورية وينبغي المضي 
فخـــورون  ونحـــن  لتنفيذهـــا.  قدًمـــا 
ا بمشـــاركتنا فـــي اســـتضافة هذا  جـــدًّ
بمؤتمـــر  والمتمثـــل  البـــارز  الحـــدث 
الشرق األوســـط للبترول والغاز، الذي 

يوفر فرصة ُمميزة لمناقشـــة مستقبل 
الطاقة مع قادة القطاع، وذلك بجانب 
االســـتفادة مـــن الخبـــرات المشـــتركة 
إلعـــداد مخطـــط مالئـــم للتحـــّول في 

مجال الطاقة”.

القابضـــة  الشـــركة  “تتوّلـــى  وأضـــاف: 
للنفط والغاز مســـؤولية إمداد الطاقة 
لكافة أنحـــاء المملكة، وذلـــك بصفتها 
الجهـــة الُمشـــِرفة علـــى أصـــول النفط 
والغاز في البحرين. وُتباشـــر الشـــركة 
التحـــّول  لخطـــط  الطريـــق  تمهيـــد 
الوطنيـــة الهادفـــة لخفـــض انبعاثـــات 
الكربون، تنفيًذا لتعهد صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
العهـــد رئيـــس مجلـــس  خليفـــة ولـــي 
الســـادس  المؤتمـــر  خـــالل  الـــوزراء 

اتفاقيـــة  فـــي  لألطـــراف  والعشـــرين 
األمـــم اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ 

.”COP26“
يذكر أن الشركة القابضة للنفط والغاز 
قـــد تأسســـت عـــام 2007، وهـــي تعـــد 
الذراع االســـتثماري لتطويـــر األعمال 
في مجال الطاقة في مملكة البحرين. 
حيـــث تتبنـــى الشـــركة إدارة محفظة 
مملكة البحرين من األسهم في قطاع 

النفط والغاز.

مارك توماس يناقش التحوالت المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي بـ “مؤتمر البترول والغاز”
مستعرضا االستراتيجية الطموحة للبحرين لالنتقال لمستقبل قائم على الطاقة المستدامة
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اللقاء بين الجانبين البحريني والُعماني

جناح “هيئة السياحة” بالمعرض في دبي

مؤتمر الشرق 
األوسط للبترول 
والغاز أحد أعرق 

المؤتمرات بالقطاع

توماس: االنتقال 
إلنتاج الطاقة النظيفة 

والمستدامة مهمة 
لها تحدياتها

الرئيس التنفيذي لـ”القابضة للنفط والغاز” مشاركا في المؤتمر
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“المركزي” يمنح ترخيص إدارة الصناديق االستثمارية 
لـ“كريست بريدج فندز سيرفيسز )ش.م.م(”

“سوق أبوظبي” و ”بورصة البحرين” تعززان شراكتهما االستراتيجية

تحتفل كريســت بريدج بمرور 17 عامًا على تواجدها في البحرين لتواصل تطوير خطط النمو المســتقبلية؛ وفي هذا الســياق أعادت كريســت 
بريدج هيكلة أنشطتها في المملكة وذلك من خالل فصل أنشطة أمين الُعَهد المالية وإدارة الصناديق االستثمارية إلى وحدتي عمل متخصصة 
ومنفصلــة تحــت اســم: كريســت بريدج البحرين ش.م.ب )مقفلة(، وشــركة كريســت بريدج فندز سيرفيســز )ش.م.م(، على التوالــي. وبناًء عليه، 
منح مصرف البحرين المركزي شــركة كريســت بريدج ترخيصًا جديدًا إلدارة الصناديق االســتثمارية بهدف مواصلة أنشــطتها في مجال إدارة 

الصناديق.

وتديـــر شـــركة كريســـت بريـــدج عـــددًا من 
الصناديق االســـتثمارية كمـــا تقدم خدمات 
اإلدارة والحوكمة التشـــغيلية في البحرين 
منـــذ 17 عامًا بعد االســـتحواذ على شـــركة 
عهد ترســـت ش.م.ب )مقفلـــة( العام 2017. 
وتقـــدم شـــركة كريســـت بريـــدج خدمـــات 
إدارة وحفـــظ الصناديـــق والحوكمة لبعض 
االســـتثمارية  البنـــوك  وأشـــهر  أكبـــر  مـــن 
األســـهم  وشـــركات  األصـــول  ومديـــري 
الخاصة، باإلضافة إلى  شـــركات االستثمار 
ألصحـــاب  العائليـــة  واألنشـــطة  العقـــاري 
األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الثـــروات 
وبصفتهـــا مزودًا دوليًا رائـــدًا للخدمات في 

قطـــاع األنشـــطة البديلـــة، تعمـــل كريســـت 
بريدج بشـــكل وثيق مع الشركات القانونية 
وإدارة  لتأســـيس  االستشـــارية  والمكاتـــب 
مجموعة واســـعة من الهياكل االستثمارية 
التقليديـــة والهيـــاكل المتوافقة مـــع أحكام 
الشـــريعة اإلســـالمية للعمالء المقيمين في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، والتـــي 
يمكن إدارتها في اإلطار الزمني نفسه لتلك 

الدول.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي لشـــركة كريســـت 
بريـــدج فـــي البحرين، بشـــار بازيـــان “تعتبر 
الذكرى السنوية الـ17 عالمة فارقة بالنسبة 
للشركة، حيث شهدنا مواصلة نمو األصول 

الخاضعـــة لـــإدارة لتصـــل إلـــى أكثـــر من 6 
مليار دوالر. ويطيب لي التنويه بأن الفضل 
للســـمعة التي بنيناها مـــع عمالئنا تعود إلى 
فريـــق العمل المتميـــز وذوي الخبرة العالية 
المتوافـــرة فـــي المنطقـــة؛ كمـــا أننـــا نعمـــل 
لتقديم أفضل الخدمات والنتائج والحلول 
شـــركة  فـــإن  وعليـــه،  لعمالئنـــا.  المبتكـــرة 
كريســـت بريـــدج تتطلع دائمـــًا إلى مواصلة 
بنـــاء محـــور الخبـــرة في هـــذا المجـــال في 
مملكـــة البحرين والمنطقـــة. وأخيرًا نخص 
دعمهـــم  علـــى  األعـــزاء  عمالئنـــا  بالشـــكر 
المســـتمر ونتطلع دائمًا إلـــى مواصلة العمل 

المستقبلي معهم في هذا السوق الواعد”.

اســـتضافت ســـوق أبوظبـــي لـــأوراق 
المالية خالل األســـبوع الجـــاري وفًدا 
رفيع المســـتوى من بورصة البحرين، 
المســـؤولين  كبـــار  ناقـــش  حيـــث 
التنفيذييـــن مـــن كال الســـوقين ُجملًة 
سلســـلة  ضمـــن  الموضوعـــات  مـــن 
الشـــراكة  إطـــار  فـــي  اللقـــاءات  مـــن 
االستراتيجية المبرمة بينهما، للمضي 
التعـــاون  ُســـبل  تعزيـــز  نحـــو  قدًمـــا 

المشترك.
وخالل هذه الزيارة، اتخذت السوقان 
المالّيتـــان خطوات جـــادة نحو تنفيذ 
بينهمـــا  الُمبرمـــة  االتفاقيـــة  أهـــداف 
والتـــي تـــم اإلعـــالن عنها خالل شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي، بهدف استكشـــاف 
أوجـــه وفـــرص النمـــو وتعزيز ســـيولة 
للمنتجـــات  والترويـــج  الســـوقين 

والخدمات المبتكرة.
لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحرين نائب رئيـــس مجلس اإلدارة 
والعضـــو المنتـــدب لشـــركة البحريـــن 
للمقاصـــة الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم 

آل خليفـــة “ُتحـــرز بورصـــة البحريـــن 
الماليـــة  لـــأوراق  أبوظبـــي  وســـوق 
تقدًما رائًعا عبر سلسلة من المبادرات 
االســـتراتيجية التي ســـتدعم بدورها 
االقتصـــاد  مصـــادر  وتنويـــع  نمـــو 

اإلقليمي”. 
المنتـــدب  العضـــو  قـــال  جانبـــه،  مـــن 

والرئيـــس التنفيـــذي لســـوق أبوظبي 
الظاهـــري  ســـعيد  الماليـــة  لـــأوراق 
“تكتسب هذه الشراكة االستراتيجية 
الُمبرمـــة بين الســـوقين أهميـــة كبيرة 
نظـــًرا إلـــى دورها المحـــوري في دعم 
العالقات االقتصادية الثنائية الممتدة 

بين اإلمارات ومملكة البحرين”.
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.25

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.385

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.455

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.529

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.143

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.169

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.9

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.304

بنك السالم 
SALAM BD 0.088

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.308

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.5

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.46

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.495

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.315

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.055

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.075

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.63

باعـــت شـــركة أرامكـــو للتجـــارة أول شـــحنة لهـــا مـــن خـــام 
غـــرب إفريقيا، ما يؤكد طموحات عمالق النفط الســـعودي 

التوسعية لذراعها التجاري.
وخصصت الشـــركة شـــحنة مليون برميل مـــن خام زافيرو 
لغينيـــا االســـتوائية للتحميـــل فـــي أوائل يونيو إلى شـــركة 
إكســـون موبيـــل، وفًقـــا لما نقلتـــه “بلومبرغ” عـــن متداولين 
على دراية بالموضوع. وقالوا إن الشـــحنة ستتم معالجتها 

بواسطة نظام التكرير الخاص بشركة إكسون في أوروبا.

أرامكـــو الســـعودية - وهي أكبر شـــركة مصـــدرة للنفط في 
العالـــم - تدخل الســـوق الجديـــدة في الوقت الـــذي يطالب 
فيـــه المشـــترون ببدائـــل البراميـــل الروســـية. ويعـــد خـــام 
غـــرب إفريقيا أحد البدائل لإمدادات الروســـية وقد أثبت 
جاذبيته ألنه أقل كبريتية وكثافة من نفط الشرق األوسط.

تكريـــر  مصافـــي  األخيـــرة  األشـــهر  فـــي  أرامكـــو  وزودت 
دنماركيـــة وبولنديـــة بالنفـــط، ما يســـاعد الـــدول األوروبية 

على التخلص من النفط الروسي.

“أرامكو” تبيع مليون برميل من خام “زافيرو” ترويجا لطموحاتها التجارية

بيوش شريفاستافعبدالرحمن جمعة

هبة محسن

صـــرح رئيس مجلس إدارة جمعيـــة الصداقة البحرينية 
الهندية عبدالرحمن جمعة لـ ”البالد اإلقتصادي”، بترتيب 
اجتمـــاع مرتقـــب يوم األحـــد المقبل بيـــن مجموعة من 
الشـــركات الهنديـــة وعددهـــا 13 شـــركة متخصصة في 
مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات )IT( مـــع نظيراتهـــا مـــن 

الشركات البحرينية”.
اللقاء  هــذا  “ينظم  قــائــالً  تصريحه  فــي  جمعة  وأوضـــح 
الهند  الكبرى في مقر سفارة جمهورية  بالقاعة 
من  وإشـــراف  وبترتيب  السيف  بضاحية 
البحرين  بمملكة  الهند  جمهورية  سفير 
التنمية  ومــجــلــس  شــريــفــاســتــاف  بــيــوش 
وبالتنسيق  الــبــحــريــن  فــي  االقــتــصــاديــة 
لتقنية  ــبــحــريــن  ال جــمــعــيــة  ــع  مـ
المعلومات ونظيرتها 
وتسمى  الــهــنــديــة 

)ناسكوم(”.
إلى  وأشــار جمعة 
بين  الـــتـــعـــاون  أن 
الهندية  الــشــركــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
ــلـــى  ــون عـ ــ ــكــ ــ ــ ــي ــ ســ

شركات  يشمل  الــزائــر  والــوفــد  التقنية،  قــطــاعــات  مختلف 
تكنولوجيا  خــدمــات  مــجــاالت  فــي  المعلومات  تكنولوجيا 
واستشارات  المعلومات،  تكنولوجيا  وتــوزيــع  المعلومات، 
دعم  ومراكز  البرمجيات  ومطوري  المعلومات،  تكنولوجيا 
في  االستثمار  أولــويــات  بحث  سيتم  أنــه  مضيفًا  العمالء”، 
الخارجية  والمصادر  واالتــصــاالت  المعلومات  تقنية  مجال 
البحريني  الجانبين   من  الشركات  بين  التجارية  للعمليات 
لــزيــادة  الــتــعــاون  تكثيف  للجانبين  يمكن  وكــيــف  والــهــنــدي 

االستثمار في هذا المجال”.
HCL Technolo-  وأسماء الشركات من الجانب الهندي هي :
 gies NASSCOM( ،)Nsgarro Software( ،)Mastek Ltd(
 ،)ITC Infotech Limited( ،)Addteq Software India Pvt

 Ltd( ،)Tata Consultancy  services( ،)Microland(
.))،)Infosys( ،)Wipro

ونـــوه جمعـــة إلـــى أن البحريـــن والهنـــد تتمتعـــان 
بروابـــط تاريخيـــة تمهـــد اليـــوم إلـــى مزيـــد مـــن 
العالقات االقتصاديـــة والتجارية القوية، وتمكننا 
مـــن العمـــل متعاونيـــن لتهيئـــة الفرص أمـــام عدة 

قطاعات في كال البلدين”.
بتكنولوجيـــا  المهتمـــة  الجمعيـــة  علـــى  ويطلـــق 
المعلومات في الهند اسم “ناسكوم” وهي جمعية 

صناعية غير هادفة للربح تأسســـت فـــي العام 1988، وهي 
الهيئة الرئيســـية فـــي الهند لقطـــاع )IT BPM( الذي تبلغ 

تكلفتـــه 227 مليـــار دوالر في الهنـــد، ونعمل على دعم 
صناعـــة إدارة عمليات تكنولوجيـــا المعلومات وهي 
صناعـــة قدمت مســـاهمة هائلة فـــي الناتج المحلي 

والصـــادرات،  للهنـــد،  اإلجمالـــي 
والتوظيـــف، والبنيـــة التحتيـــة، 

والرؤيـــة العالميـــة، وتوفـــر 
هـــذه الصناعـــة أعلى 

عمـــل  فـــرص 
القطاع  في 

الخاص.


