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أكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي فــي تصريــح لعدد من قنــوات التلفــزة على 
هامــش مشــاركته فــي منتدى دافوس االقتصــادي العالمي أن “التحدي الحقيقــي اليوم يتمثل في 

مسألة المحافظة على السلع والمواد باإلضافة إلى المحافظة على أسعارها”.

ا  وأكـــد الوزير أن البحريـــن تأثرت اقتصاديًّ
بشـــكل محـــدود خـــال الجائحـــة ويعـــود 
الكلـــي  اإلغـــاق  فرضهـــا  لعـــدم  الســـبب 
وانتعاش التجارة اإللكترونية في السنتين 

اللتين واجهت البحرين فيهما الفيروس.
ونـــّوه بوجود انتعـــاش اقتصادي خال 
وزيـــر  كشـــف  إذ  الحاليـــة،  الفتـــرة 
التجـــارة والصناعة والســـياحة في 
الربـــع األول  أنـــه فـــي  تصريحـــه 
من العام الجاري ارتفعت نســـبة 
التجاريـــة الصادرة  الســـجات 
الجديـــدة بنســـبة 6 %، ومـــن 

المقـــرر أن ترتفـــع أكثـــر في العـــام المقبل بنســـب نمو 
قريبـــة لنســـب ما قبـــل الجائحـــة معتبًرا هـــذا اإلنجاز 
ـــا لســـرعة العجلـــة االقتصاديـــة فـــي  مؤشـــًرا إيجابيًّ

البحرين.
وقـــال الوزيـــر إن البحريـــن بدأت وبالتعـــاون مع دول 
مجلس التعـــاون بتبني عدد من االتفاقيات التجارية 
مع الدول األخرى، وهناك مفاوضات مع 7 دول ومنها 

المملكة المتحدة.
وأشـــار إلـــى أن أكبـــر المشـــاريع الســـياحية التـــي يتم 
العمـــل عليها هو مشـــروع مركز البحريـــن للمؤتمرات 
والمعـــارض، والذي تم اإلعـــان عنه أخيًرا، والذي من 

المقرر افتتاحه في نهاية العام الجاري.

دراسة لتوسعة الخط السابع والثامن في “ألبا”... الزياني:

زار وفـــد مـــن إدارة صحيفـــة “الباد” برئاســـة رئيـــس مجلـــس اإلدارة عبدالنبي 
الشـــعلة مقر جمعيـــة المحامين بالعدلية والتقى مجلس إدارة الجمعية برئاســـة 

حسن بديوي. 
وفي بداية اللقاء، أعرب الشـــعلة عن بالغ تقديره للدور المهني الذي تضطلع به 
الجمعية التي تعتبر من أعرق مؤسسات المجتمع المدني بالبحرين والمنطقة.

وأكـــد أنـــه أصـــدر توجيهاته للزماء في أســـرة صحيفة “البـــاد” لتكثيف تقديم 
المحتـــوى القانونـــي بشـــكل مميز وجاذب بعيـــد عن اإلطار النمطـــي الذي دأبت 
وسائل اإلعام عليه في تأطير دور القضاء الواقف بأنه الطرف الكاسب لحكم 
قضيـــة، فـــدور مزاولي هذه المهنة من عمر األوطـــان، ودورهم كبير في تحقيق 
سيادة القانون، ومن هنا جاءت زيارة وفد “الباد” للتأكيد على ترسيخ الشراكة 

بين الطرفين وتوقيع اتفاقية تعاون تصّب في مصلحة الجانبين.

اتفاقية تعاون بين “^” و“المحامين”
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مراحل العمل جارية في مشروعي جسر الملك حمد و“مترو البحرين”

مجلس الوزراء: البحرين خالية من “جدري القردة”
المنامة - بنا

تــرأس نائــب رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلس 
الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

واطلـــع المجلـــس علـــى تقريـــر مرفـــوع من وزيـــرة الصحة بشـــأن 
آخر مســـتجدات ظهور “جـــدري القردة” في بعـــض البلدان، حيث 
اطمـــأن المجلـــس علـــى خلو مملكـــة البحريـــن منه، وكلـــف وزارة 
الصحة بمواصلة اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية ومتابعة 
ا واالســـتعدادات للتعامل مع أية  تطـــورات التقصي الوبائي عالميًّ

مستجدات بهذا الشأن.

كمـــا اطلـــع المجلـــس علـــى ســـير العمـــل فـــي المرحلـــة الثانية من 
مشـــروع مبنـــى المســـافرين الجديـــد بمطـــار البحريـــن الدولـــي، 
والخطط المســـتقبلية لوزارة المواصـــات واالتصاالت في مجال 
النقل الجوي والبري وآخر مســـتجدات جسر الملك حمد ومراحل 
العمل في مشروع )مترو البحرين(، من خال اإليجاز الذي قدمه 

سمو الشيخ محمد بن مباركوزير المواصات واالتصاالت. )٠٤(
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جلســـة  فـــي  شـــركات   9 تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
أمس لشـــركة تطوير للبترول لتوريد 
خطـــوط األنابيـــب؛ من أجـــل تجديد 
جميـــع  وتلبيـــة  المخـــزون  نظـــام 
الحـــاالت العاجلـــة وحـــاالت الطوارئ 

لخطط الصيانة الدورية المســـتقبلية 
والحاليـــة،  المســـتقبلية  وللمشـــاريع 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة “فان ليوين 
بيـــب انـــد تيـــوب جلـــف” بنحـــو 2.1 
مليـــون دينـــار، فـــي حين بلـــغ أكبرها 

قرابة 3.6 مليون دينار.

لتوريد خطوط أنابيب لـ“تطوير”
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دبي - العربية نت

أدى انهيار مبنى تجاري قيد اإلنشاء في مدينة عبادان بجنوب غرب إيران، 
أمس )اإلثنين(، إلى مقتل 5 أشـــخاص على األقل، حســـب ما أفاد التلفزيون 

الرسمي.
فيمـــا تصاعدت المخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بكثير، حيث 

يعتقد أن أكثر من 80 شخًصا ما زالوا محاصرين تحت األنقاض.

مقتل 5 أشخاص بانهيار مبنى في إيران

بديوي والشعلة خالل االجتماع

اتفق نـــواب وخبراء اقتصاد على 
أن فكرة إنشـــاء شـــركة مســـاهمة 
المتأخـــرات  لتحصيـــل  خاصـــة 
الماليـــة الحكومية مثل متأخرات 
مليـــون   340( والمـــاء  الكهربـــاء 
دينـــار( ســـيكون لهـــا تأثير ســـلبي 
على المواطنين، بينما رأى آخرون 
أن الفكـــرة تتماشـــى مـــع برنامـــج 

التوازن الذي تنتهجه الحكومة. 
وُعرضت الفكرة ضمن مقال ُنشـــر 
)فـــي صحيفة البـــاد( ألحد رجال 
االقتصاد مقتدًيا بتجارب ناجحة 
فـــي دول العالـــم تم فيهـــا تحويل 
نشـــاط تحصيل رســـوم الحكومة 
إلـــى  والمـــاء  الكهربـــاء  وخاصـــة 

شركة مساهمة عامة.

إنشـاء شـركة  اقتـراح  اآلراء بشـأن  تبايـن 
مسـاهمة لتحصيل المتأخرات الحكومية

هبة محسن

محرر الشؤون المحلية | تصوير: رسول الحجيري

إبراهيم النهام

مروة أحمد

أمل الحامد

مليون دينار
2.1

)02(الشيخ سلمان بن خليفة

ارتفاع أسعار النفط عامل إيجابي يتطلب مواصلة جهود التنويع... وزير المالية:

ا متسارًعا وتقدًما ملحوًظا ا اقتصاديًّ البحرين تشهد نموًّ
دافوس - بنا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعد 
ا يتطلب معه مواصلة  عامًا إيجابيًّ
جهود التنويـــع االقتصادي، وتعزيز 
المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات 
القطاعات غيـــر النفطية في الناتج 
المحلي اإلجمالي وصواًل لألهداف 

التنمويـــة المنشـــودة. وشـــدد علـــى 
أهميـــة االســـتثمار فـــي رأس المال 
ا  البشـــري باعتبـــاره محرًكا أساســـيًّ
ـــا فـــي عمليـــة النمـــو  وعنصـــًرا مهمًّ

االقتصادي.
فـــي  مشـــاركته  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
أعمال جلســـة نقاشـــية عن المشهد 
االقتصـــادي الراهـــن وآفـــاق النمـــو 

االقتصـــادي فـــي مملكـــة البحريـــن 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  ودول 
ضمـــن  عقـــدت  والتـــي  إفريقيـــا، 
الســـنوي  االجتمـــاع  فعاليـــات 
للمنتدى االقتصادي العالمي 2022 
بدافـــوس الذي تســـتمر أعماله في 
الفتـــرة ما بيـــن 22 وحتى 26 مايو 

.2022

الصباغ: يجوز للخليجيين واألجانب المقيمين 
مالكي العقارات التصويت بالمجالس البلدية

أكـــد عضـــو هيئـــة التشـــريع والـــرأي 
القانوني المستشـــار المساعد يوسف 
الصبـــاغ أنـــه “يجوز لمـــن تتوافر فيه 
الشـــروط المشـــار إليهـــا أعـــاه، مـــن 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مواطنـــي 
الخليجـــي، أن يشـــترك فـــي انتخاب 
أعضـــاء المجالس البلدية، إذا كان له 

محـــل إقامة دائـــم بمملكـــة البحرين، 
ويجوز ذلـــك لغيرهم ممـــن يمتلكون 
فـــي  وأراضـــَي  مبنيـــة،  عقـــارات 
المملكة”.جاء ذلك في برنامج إضاءات 
قانونيـــة والتـــي نظمتـــه هيئـــة التشـــريع 
والـــرأي القانونـــي صباح أمـــس، لعدد من 

المهتمين عبر برنامج “زووم”.

مساٍع لتوقيع 7 اتفاقيات تجارة حرة



بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء أســـتراليا، أنتوني البانيزي، بمناســـبة أدائه اليمين 
الدســـتورية، متمنًيا له موفور الصحة والســـعادة والتوفيق والســـداد في أداء مهامه بما 

يصب في تحقيق المزيد من التطور والنماء ألستراليا وشعبها.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
يهنئ رئيس وزراء أستراليا

رئيس “األعلى للصحة” يطلع على مستجدات العمل في برنامج التسيير الذاتي
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفة حرص مملكة البحرين المستمر 
علـــى تقديـــم أفضـــل الخدمـــات الصحية 
وتحقيـــق التغطية الصحية الشـــاملة في 
إطـــار توجيهـــات عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،  
والمتابعـــة المســـتمرة لولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا 
يصـــب فـــي تطويـــر منظومـــة الخدمـــات 
االحتياجـــات  جميـــع  وتلبيـــة  الصحيـــة 
الصحية لألهالـــي في مختلف محافظات 
مملكة البحرين بما يتماشـــى مع مبادرات 

التطويـــر الشـــامل التـــي يشـــهدها القطاع 
الصحي في المملكة.

وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــام رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحة بزيـــارة ميدانيـــة تفقدية 
إلـــى مركـــز بنـــك البحريـــن والكويـــت في 
منطقـــة الحـــد بمحافظة المحـــرق، والذي 
تـــم اختيـــاره باإلضافـــة إلـــى مركـــز حالة 
بوماهر الصحي بمنطقـــة المحّرق لتقديم 
الخدمـــات فـــي محافظـــة المحـــرق علـــى 
مـــدار 24 ســـاعة ضمـــن 9 مراكـــز صحيـــة 
بمختلـــف محافظـــات المملكة، بما يســـهم 
فـــي تطويـــر واســـتدامة خدمـــات القطاع 
الصحي وتعزيز كفاءته وتحقيق التغطية 
الصحية الشـــاملة. واّطلـــع الفريق طبيب 

الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا علـــى مختلف 
أقســـام مركـــز بنـــك البحريـــن والكويـــت، 
وذلـــك بحضور إبراهيـــم النواخذة األمين 
العـــام للمجلس األعلـــى للصحة وعدد من 
المســـؤولين، مشـــيدًا بالمســـتوى المتميـــز 
الذي يشـــهده المركز وما يشتمل عليه من 

إمكانات وتجهيزات متقدمة.
وقد اســـتعرض الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
مســـتجدات العمل في مشـــروع التســـيير 
الذاتـــي لمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية 
الـــذي ُيطّبق حاليـــًا بصـــورة تجريبية في 
محافظـــة المحـــرق كمرحلـــة أولـــى ومـــن 
ثـــم ســـيعمم تباًعا على جميـــع محافظات 
االختيـــار  حريـــة  يكفـــل  وبمـــا  المملكـــة، 

مصلحـــة  فـــي  يصـــب  بمـــا  واالســـتدامة 
الوطـــن والمواطن، معرًبا عـــن تقديره لما 

أبـــداه الجميـــع مـــن حـــرص علـــى تعريف 
أهالـــي محافظـــة المحـــرق ببرنامج “اختر 

طبيبك” الذي يندرج ضمن هذا المشـــروع 
األهـــداف  تحقيـــق  علـــى  ينعكـــس  وبمـــا 

اإليجابية المرجوة منه.
وأكد الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
أّن مشروع التسيير الذاتي يأتي متوافًقا 
مع برنامج الحكومة وتجســـيًدا لألهداف 
المنبثقـــة مـــن رؤية البحريـــن االقتصادية 
الوطنيـــة  للمبـــادرات  وتنفيـــًذا   2030
الراميـــة لاســـتمرار فـــي تحســـين جـــودة 
الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة للمواطنين 
واســـتدامتها بجـــودة عاليـــة وفـــق مبادئ 
العدالة التنافسية واالستدامة والذي كان 
المرتكز األساسي إلطاق برنامج الضمان 

الصحي الوطني )صحتي(.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ علي بن خليفة

البحرين تهنئ إريتريا
بعـــث عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
تهنئة إلى رئيس دولة إريتريا، إســـياس أفورقي، بمناسبة 
ذكـــرى اســـتقال بـــاده، أعربـــا فيها عـــن أطيـــب تهانيهما 
وتمنياتهمـــا لـــه بموفور الصحة والســـعادة بهذه المناســـبة 

الوطنية.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

أمنياتنا لناصر بن حمد نحو مزيد من النجاحات العالمية
دعم سموه كبير للرياضة البحرينية... سمو نائب رئيس الوزراء:

هنـــأ نائب رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ 
ممثـــل جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب قائـــد الفريـــق الملكي 
للقدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة؛ بمناســـبة حصـــول ســـموه على 
المركـــز األول في ســـباق 160 كم ضمن 
بطولة مونتل سينو الدولية للقدرة، وما 
حققه فرســـان الفريق الملكي من نتائج 

متقدمة في سباقات البطولة. 
وأكد ســـمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
البحرينيـــة تشـــهد تقدًمـــا  الرياضـــة  أن 
ملحوًظـــا بفضل ما تحظى به من رعاية 
واهتمـــام مـــن حضـــرة صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المفـــدى  البـــاد 
والمتابعة المســـتمرة من صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
حفظه هللا؛ مما أسهم في تطور القطاع 
الرياضي وتحقيقه اإلنجازات اإلقليمية 
والعالمية، منوهًا بما يقدمه سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن دعـــم 
للرياضـــة البحرينيـــة عزز مـــن إنجازاتها 
وريادتها في منصات التتويج بمختلف 

المحافل الرياضية العالمية.
اإلنجـــاز  هـــذا  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 

المشـــرف يضـــاف لسلســـلة اإلنجـــازات 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  حققتهـــا  التـــي 
المجـــال الرياضي، الفتـــًا إلى النجاحات 
للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  التـــي حققهـــا 
بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، معربًا عن تمنياته لســـموه بدوام 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي قيـــادة الفريـــق 
الملكي للقدرة نحو مزيٍد من النجاحات 

العالمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة صبـــاح أمـــس 
الملحـــق العســـكري بســـفارة المملكـــة 
فـــي  الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
مملكـــة البحريـــن العميـــد الركن علي 

الغدايرة بمناسبة تعيينه.
وخـــال اللقـــاء، رحـــب القائـــد العـــام 
بالملحـــق  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
العســـكري األردني الجديد، متمنًيا له 
دوام التوفيـــق والنجاح فـــي منصبه 
الجديـــد، كمـــا أشـــاد بعمـــق العاقات 
األخويـــة الوطيدة التي تجمع مملكة 
البحرين والمملكة األردنية الهاشمية 

الشـــقيقة، النابعة مـــن الحرص الكبير 
والدائـــم للقيادتيـــن الحكيمتيـــن في 
البلدين الشقيقين على تطويرها في 

جميع المجاالت.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيـــادة 

العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمـــد 
سعد، ومدير التعاون العسكري اللواء 
الركن طيار الشـــيخ محمد بن سلمان 
آل خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

المشير: العالقات مع األردن عميقة
المنامة - بنا

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، قائد قوة 
الواجـــب التابعـــة للقـــوات البحريـــة 
المشـــتركة )CTF 150( العميد بحري 
وقار محمد  والوفـــد المرافق صباح 

اليوم.
وخـــال اللقـــاء، رحـــب القائـــد العام 
قـــوة  بقائـــد  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
الواجـــب التابعـــة للقـــوات البحريـــة 
المشـــتركة، كما تم اســـتعراض مهام 
قوة الواجب المشـــتركة ودورها في 
تأمين الماحة البحرية في المنطقة.

حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيادة 

العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمد 
سعد، ومســـاعد رئيس هيئة األركان 
للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم 
البحريـــة  ســـاح  وقائـــد  الفضالـــة، 
الركـــن  اللـــواء  البحرينـــي  الملكـــي 

بحري محمد يوســـف العسم، ومدير 
التعاون العسكري اللواء الركن طيار 
الشيخ محمد بن ســـلمان آل خليفة، 
وعـــدد مـــن كبـــار ضبـــاط قـــوة دفاع 

البحرين.

تأمين المالحة البحرية في المنطقة

مشيًدا بالمستوى المتميز لمركز بنك البحرين والكويت في الحد

ا متسارًعا وتقدًما ملحوًظا وزير المالية: البحرين تشهد نمًوا اقتصاديًّ
أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة أن 
ارتفاع أســـعار النفـــط العالمية يعد عامًا 
ـــا يتطلـــب معـــه مواصلـــة جهـــود  إيجابيًّ
التنويع االقتصـــادي، وتعزيـــز المبادرات 
الداعمة لزيادة إســـهامات القطاعات غير 
النفطيـــة فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 

وصواًل لألهداف التنموية المنشودة.
جـــاء ذلـــك لـــدى مشـــاركته فـــي أعمـــال 
جلســـة نقاشـــية عن المشـــهد االقتصادي 
الراهـــن وآفـــاق النمـــو االقتصـــادي فـــي 
مملكـــة البحرين ودول الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، والتـــي عقـــدت ضمـــن 
للمنتـــدى  الســـنوي  االجتمـــاع  فعاليـــات 
بدافـــوس   2022 العالمـــي  االقتصـــادي 
الذي تستمر أعماله في الفترة ما بين 22 
وحتـــى 26 مايو 2022، وذلك إلى جانب 
محمـــد الجدعـــان وزير الماليـــة بالمملكة 

وآالن  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  بجانـــي 
العارضـــي  ومحمـــد  الفطيـــم،  ماجـــد 
رئيـــس مجلس اإلدارة التنفيذي لشـــركة 

إنفستكورب البحرين.
األهـــداف  لتحقيـــق  واســـتمراًرا 
االقتصاديـــة، أشـــار الوزيـــر إلـــى إطـــاق 
التعافـــي  خطـــة  البحريـــن  مملكـــة 
االقتصادي في أكتوبر الماضي، والمبنية 
علـــى 5 أولويات تمثلـــت في خلق فرص 
ألـــف وظيفـــة،   25 لنحـــو  واعـــدة  عمـــل 
وتســـهيل اإلجـــراءات التجاريـــة وزيادة 
فعاليتها الســـتقطاب اســـتثمارات بقيمة 
العـــام  بحلـــول  دوالر  مليـــار   2.5 تفـــوق 
2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى 
عبر إطاق مشاريع اســـتراتيجية بقيمة 
تفـــوق 30 مليـــار دوالر أميركـــي، وتنمية 
القطاعـــات الواعدة، باإلضافة إلى تعزيز 

مســـاعي االســـتدامة المالية واالستقرار 
االقتصـــادي من خـــال تحقيـــق التوازن 

المالي بحلول العام 2024.
فـــي  االســـتثمار  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
محـــرًكا  باعتبـــاره  البشـــري  المـــال  رأس 
عمليـــة  فـــي  ـــا  مهمًّ وعنصـــًرا  ا  أساســـيًّ
النمـــو االقتصـــادي، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة 
دعـــم المبـــادرات واالبتـــكارات واالفـــكار 
البشـــري، مســـتذكًرا  للعنصـــر  اإلبداعيـــة 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا مملكـــة البحريـــن 
في هـــذا المجـــال والتي تشـــكل بدورها 
قيمـــة أساســـية للدفـــع بعجلـــة التنميـــة 
التطـــور  مـــن  مزيـــٍد  نحـــو  االقتصاديـــة 

والنماء على مختلف المستويات.
ولفـــت إلـــى أهميـــة مواصلـــة االســـتثمار 
في المجاالت التي تســـهم في دفع النمو 
االقتصـــادي بما فيها التكنولوجيا المالية 
وإســـهاماتها البـــارزة فـــي دعم مســـارات 

التنميـــة المختلفـــة، منوًهـــا معاليـــه بـــأن 
الخدمـــات المالية هي صناعة واعدة في 

مملكة البحرين ودول الخليج العربية.
أمـــا علـــى صعيـــد التحـــول فـــي الطاقـــة 
وتأثيرها على منطقة الشـــرق األوســـط، 
للنفـــط.  المصـــدرة  الـــدول  خصوصـــًا 

األهـــداف  تحقيـــق  أهميـــة  الوزيـــر  أكـــد 
المشـــتركة فـــي هذا المجـــال، الفًتـــا إلى 
باتخـــاذ  قامـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن 
العديـــد من اإلجراءات لتحســـين حماية 
البيئـــة وضمان توفير بيئـــة تعزز التنمية 

المستدامة لصالح األجيال القادمة.

يذكر أن الجلســـة النقاشية تناولت عدًدا 
مـــن الموضوعـــات مـــن بينها واقـــع النمو 
الشـــرق  منطقـــة  دول  فـــي  االقتصـــادي 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، والتـــي مـــن 
ـــا بنحو 5 %  المتوقـــع أن تنمـــو اقتصاديًّ
في العـــام 2022، إلى جانب اســـتعراض 
أبـــرز التحديات العالمية المتعلقة بتعزيز 
وتأثيرهـــا  والدولـــي  اإلقليمـــي  األمـــن 
علـــى مختلـــف المســـتويات، إلـــى جانب 
ما تشـــكله ضغـــوط التضخم مـــن عرقلة 
لعملية التنمية االقتصادية في المنطقة، 
كمـــا بحثـــت الجلســـة اإلجـــراءات التـــي 
يمكن أن تتخذها االقتصادات الرئيسية 
في المنطقة في معالجة هذه التحديات 
وتحقيـــق انتعاش اقتصادي أقوى وأكثر 
االســـتثمارات  مـــن  باالســـتفادة  شـــمواًل 
الضخمـــة األخيرة في التصـــدي لجائحة 

فيروس كورونا.

دافوس - بنا



بحريُن

بنَي املْجدين

�سـعـر مـعـالـي ال�سـيـخ را�سد بن عبداهلل بن  حمد بن عي�سى اآل خليفة

ســـقاني الهوى ِمْن مْنهلـــــيه َأيــــــاديا

متاهى َسواَت الطيـــــف هيئـــــَة تـوأٍم

وعانقـــُت مّلا َقْد َحظــــيُت بــُمـهجــــة

يـِخـــــّف رســيُســــه ِرّســـا ال  أسامــــُر 

فــلّمـــــا َتّلـــــى حــــدَّ كـــــلَّ طـــويــٍة

خواطُر تْصبو تســـــتثيُر هواجــــــسًا

إذا القلُب مفتوٌن بنبضـــــِة خـــافـــــٍق

سـواتـِـهــــا مثل  واأليـّــــاُم  وماعـــــدُت 

َوْهَج مشـــاعري النِص  ُيَخضُب حبـــُر 

فـــإْن كانـــِت البْحرين داري َومْوئلـــــي

بـــّأم الـــــمدائِن أنـْجـبـتـنــــي ُمـحـّرٌق

فـــرائـــــُد عــهـــــٍد َلـــــْم يزْل بفصولِه

مشــــارٌب والـســواقـــــي  ريٍّ  أوائـــــُل 

ومــــــا الــمــــْرُء  إال َمـــْن متّلـــَك أمــــرُه

أنْظــــُر طارفًا الــــْطرَف  أمـدُّ  وقـْفــــُت 

وَجــالـــــْت بــــَي األفكاُر تنُشـــُد َمْربعًا

وما فات ذكــــٌر قد عــــْهدُت ومشـــــهٌد

وعاصـــرُت عْهدًا قـــد توارَث مّجــــدُه

وأهـــــًا ومـعـشـــــرًا بــــه دارًا  ألـــــفُت 

رأيـــــُت كـــــأّن الـّنــــاس بيتــــًا وأســرًة

تــراهـــــْم إذا ما الْضيـــُف ّحَل بدارهْم

ومـــــا الـــــحّي داٍج بـــالليـــــالي وأهـلِه

ـُـحــــاذُر أقـْـدامي تـــــدوُس خــطاهُم ت

أنـــــاٌس لهْم فـــــي كـــــّل عــــْصٍر مأثــٌر

فـــــلوال الـمــــحّرُق والـــــِزبارُة لم َيكْن

فـقــــد حـرّر الـهيــــرات َأحــمَد سـيفه

فصـــارْت له الهيـــراُت قبضَة حــــكِمِه

ـْـــير الـهنِد جـــــْنَب ِضفاِفِه وحــّوَل س

آللٌى عـــــليهم  ممــــنوٌع  عـــــاَد  فمـــــا 

فــشــــدْت له الـــــركباُن تبني ضفافـه

وغـــاَص بهـــا الغـــواُص يف ظـــلِّ مأمٍن

ثـــاٌث مـــن األْســـطوِل يف كّل موســـٍم

أبـــــا مــاهٍرحـــــصُن الـــــقيادة جْنـدُه

ســـاٌم على البحريـــن يف كلِّ موســـٍم

مضيـــُت ُأصيـــُغ الّنْظـــَم يف كلِّ مطلـــٍع

وأنــْشــــُد مـدلـــــواًل شــواهـــــَد شاعٍر

وَأروى الــخـــــلّي الـمـســتهــــّل ُفؤاديـا

يــــؤّلـــــُف أْطــيــاَف الـــــَغراِم ُأحاديــا

تــهـيــــُم ودادًا ال يــــريـُبـــــك َثـــــانيــا

وأنــُســُج حـّســـــًا يـْسـتـســفُّ ثيــابيــا

ـُض مـــْن مــــا يسـتـشفُّ خـياليـا تــهـيَّ

ـَـجـّيـَة مـــــوٍج طـــامـيـــــًا مترامــيــا س

ُمناجيـا َهْمسـًا  الـْنبضـاُت  بــه  متــيـُل 

ـْـــُت واأليــاُم تـْصفو خواليـا وقـــْد ُكــن

يـــوّثـــــُق ُحـّبـًا للـمحـــّـــرِق جـَـــاريـــا

فـــأّوُل مـــربًى ِفـــــــي الــُمَحّرِق غاليـا

ـَشـرّفــــُت َمـْهـدًا لـَــــْم أزْل بــه زاهيــا ت

ـــــَف الـــــّزماُن وصـوَف عـــــهٍد نائيـا ـِ َأل

ــوّطــــــن جـَــْذرًا قـــــد تّشرَب راويـا ـُ ي

تــِهــــــلُّ طــواعـيـا متـــــّلك طــاقــــاٍت 

ُمتساميـا راسـخـًا  تــلــيـــــدًا  وعـــْهــدًا 

ســقاه الســحاُب الـغرُّ ممسًى وغاديــا

وأُي مــقــــــــاٍم أقــــتـنـيــــه َأمـــامـيــــــا

حــمّيــة قـــــوٍم واجـتـمـاعــــًا تــآخيـا

ألْفــت بـــِه اإلنــســــاَن يـسـمو معانيـا

ـْـــــُت وثــــاَق الوْصل ُيعلي األياديـا رأي

راضـيـا تــهــــلّل  قــد  تــبـاشــَر وجـــــٌه 

مــحـيـاهــــــُم فـــوَق الـبسـيـطِة سانيـا

وأخـطـو طـريـــــقي أسـتحّث خطاويا

معاليـا واكــتســـــابًا  عـــــوٍن  وفــزعــُة 

شـــواطــــُئ تـبـنــــى يف اخلليِج موانيـا

آللـــــىء بـــــحٍر ذاَد عـْنـهــــا الــغـازيــا

الـمبانيــا وفــازْت به األوطــــان تبني 

شـــــراٌع بــه الــداناُت تــــْغني األهاليـا

خــوالـيـا ُجْردًا  الـشــــطآُن  ومــاعادِت 

وشـــــادت بـــــه العربان حضرًا وباديا

حــمْتــــُه ســفنُي الــــحرِب ترَدُع عاديا

تواِظـــُب يف الهيـــراِت حرزًا وحاميـــــا

يبيُت بِه األسطوُل يرسي الصواريــــا

تـــهّل بـــــه األمـْـجاُد قـِـــــْدمًا وآتــيـــا

مـتــــــــانَة نــٍص كيـَف شـــــئُت قوافيا

وأنشـــــُر مـــوروثـــــًا زهــْـــتُه مـعـــــانيا
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ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء 
بـــن مبـــارك  ســـمو الشـــيخ محمـــد 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة  آل 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي 

عقد أمس، بقصر القضيبية.
فـــي بدايـــة االجتمـــاع، وبمناســـبة 
واألربعيـــن  الحاديـــة  الذكـــرى 
لتأســـيس مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية، فقـــد أكد مجلس 
الـــوزراء أهميـــة ترســـيخ الجهـــود 
لمواصلة العمل الخليجي المشترك 
بما يحقـــق رؤى أصحـــاب الجاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون 
ويلبـــي  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
المجلـــس  دول  أبنـــاء  تطلعـــات 
حاضـــرًا ومســـتقبالً ويدعـــم األمن 

واالستقرار في المنطقة.
ثـــم اطلـــع المجلـــس علـــى تقريـــر 
مرفـــوع مـــن وزيرة الصحة بشـــأن 
آخـــر مســـتجدات ظهـــور “جـــدري 
القـــردة” فـــي بعض البلـــدان، حيث 
اطمـــأن المجلس علـــى خلو مملكة 
البحرين منه، وكلف وزارة الصحة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بمواصلـــة 
ومتابعـــة  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
تطـــورات التقصي الوبائـــي عالميًا 
واالســـتعدادات للتعامـــل مـــع أيـــة 

مستجدات بهذا الشأن.
ســـير  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  كمـــا 
العمـــل فـــي المرحلـــة الثانيـــة مـــن 
مشـــروع مبنى المسافرين الجديد 
بمطار البحريـــن الدولي، والخطط 
المواصـــالت  لـــوزارة  المســـتقبلية 
النقـــل  مجـــال  فـــي  واالتصـــاالت 
الجـــوي والبري وآخر مســـتجدات 
جســـر الملك حمـــد ومراحل العمل 
في مشروع )مترو البحرين(، وذلك 
من خالل اإليجاز الذي قدمه وزير 

المواصالت واالتصاالت.
بعدها، قرر المجلس مايلي:

المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أوالً: 
التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 

بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة 
الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  متابعـــة 
لكفـــاءة الطاقة والخطـــة الوطنية 

للطاقة المتجددة ومبادراتهما.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
القانونية التشـــريعية بشأن مذكرة 
تفاهـــم بين الهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضاء ووكالـــة الفضاء المصرية، 
والتـــي تهدف إلى وضع إطار عمل 
تعاون ثنائي في مجاالت األنشطة 
الســـلمية  لألغـــراض  الفضائيـــة 

وتبادل المعلومات والخبرات.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
مذكـــرة تفاهم بين هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار وأكاديمية ألبرتينا 
فـــي إيطاليـــا، والتـــي تهـــدف إلـــى 
تشجيع التبادل الثقافي والتعاون 

في مجاالت الفنون.
الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .4
للمشاريع التنموية والبنية التحتية 
بشـــأن طلب الموافقة علـــى تنفيذ 
19 مخطًطـــا معتمًدا وفـــق أحكام 
اســـتمالك العقارات للمنفعة العامة 
المملكـــة؛  محافظـــات  بمختلـــف 
بهدف توفيـــر المســـاحات الالزمة 

للتنمية العمرانية.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن رد 
الحكومـــة على 4 اقتراحات برغبة 

مرفوعة من مجلس النواب.
بعـــد ذلـــك، أخذ المجلـــس علما من 
خـــالل التقريـــر المرفـــوع من وزير 
بشـــأن  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
معـــرض ومؤتمـــر  فـــي  المشـــاركة 
الشرق األوسط للسكك الحديدية 

.2022

المنامة - بنا

مجلـس الـوزراء: البحـريـن خاليــة من “جــدري القــردة”

خطة لتطوير مصلى العيد بالرفاع ومتابعة مراحل إنجاز السوق الجديدة

تنفيذ 19 مخطًطا معتمًدا وفق أحكام استمالك العقارات للمنفعة العامة

سمو محافظ “الجنوبية” يطلع على سير العمل في عدد من المشاريع التطويرية

متابعة العمــل  فـي مشـروعــي جســر 
الملـك حمـــد و“متـرو البحريــن”

 تكليف “الصحــة” بمواصلـــة اتخـــــاذ 
سمو نائب رئيس مجلس الوزراءاإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــــة

خالل جلسة مجلس الوزراء 23 مايو 2022:

أبرز ماجاء في جلسة مجلس الوزراء:

االطالع على إيجاز من سعادة وزير المواصالت واالتصاالت بشأن الخطط 
المستقبلية للوزارة في مجال النقل الجوي والبري.

االطالع على تقرير مرفوع من ســـعادة وزيرة الصحة حول آخر مســـتجدات 
ظهور "جدري القردة" في بعض البلدان.

التأكيد على أهمية ترســـيخ الجهود لمواصلة العمل الخليجي المشـــترك، 
وذلك بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة واآلثار وأكاديمية ألبرتينا في إيطاليا.

مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الفضاء المصرية.

مشـــروع قرار بإعادة تشـــكيل لجنـــة متابعة تنفيـــذ الخطة الوطنيـــة لكفاءة 
الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما.

تنفيذ 19 مخطًطا معتمًدا وفق أحكام اســـتمالك العقارات للمنفعة العامة 
بمختلف محافظات المملكة.

الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  قـــام 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
بزيـــارة ميدانيـــة لتفقد عدد مـــن المرافق 
العامـــة والمنشـــآت بمدينة الرفـــاع، ضمن 
سلســـلة من الزيارات الميدانيـــة لمختلف 
مناطـــق المحافظة، حيث شـــملت الزيارة 
متابعـــة احتياجات ومقترحـــات األهالي، 
والتـــي تعكس حرص ســـموه علـــى توفير 
وبهـــذه  للمواطنيـــن.  الخدمـــات  أفضـــل 
المناســـبة، أكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة 
مواصلـــة  علـــى  حريصـــة  المحافظـــة  أن 
جهودهـــا فـــي تعزيـــز التواصـــل الميداني 
بكافة المناطـــق لتفقد احتياجات األهالي 
ومتطلباتهـــم،  لمقترحاتهـــم  واالســـتماع 

لعاهـــل  الســـديدة  للتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ودعم مـــن ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة.  
وأكـــد ســـمو محافظ الجنوبية بـــأن تعزيز 
التواصـــل الميدانـــي يعد ركيزة أساســـية 
فـــي عمـــل المحافظة لدوره فـــي االطالع 
علـــى احتياجـــات المواطنيـــن عـــن كثـــب 
والوقوف على جودة ومستوى الخدمات 
المقدمـــة لهم، حيث شـــملت الزيارة خطة 
لتطويـــر مصلـــى العيـــد بشـــكل متكامـــل، 
بوصـــف المصلـــى الكائـــن بمدينـــة الرفاع 
من المعالم المهمـــة بالمحافظة الجنوبية، 
حيث رافق سموه بالزيارة رئيس مجلس 

األوقاف السنية الشيخ راشد الهاجري.
بعدها، تفقد سمو محافظ الجنوبية سوق 
الرفـــاع المركزيـــة الجديـــدة وذلـــك ضمن 

حرص واهتمام ســـموه بمتابعة المشاريع 
والتطلعـــات  الـــرؤى  لتحقـــق  القائمـــة 
المستقبلية للمحافظة الجنوبية بالتنسيق 

والشـــراكة مـــع مختلف القطاعـــات، حيث 
المشـــروع ومراحـــل  علـــى  اطلـــع ســـموه 
المعالـــم  أهـــم  مـــن  يعتبـــر  الـــذي  إنجـــازه 

نظـــرًا  الجنوبيـــة؛  بالمحافظـــة  التراثيـــة 
لتلبيته احتياجات األهالي، وذلك بحضور 
مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم 
عبداللطيف ، ورئيس مركز شرطة الرفاع 

الشرقي العقيد فهد مسامح.
وفي ختام الزيارة الميدانية،أكد محافظ 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي 
بـــن خليفة آل خليفة، اســـتمرار التنســـيق 
والتعاون المشترك مع الجهات المختصة، 
األهالـــي  إليهـــا  يتطلـــع  التـــي  بالصـــورة 
وتقديـــم أفضـــل مســـتوى للخدمـــات في 
المجال الخدمي والتنموي، مشيدًا سموه 
بمســـتوى التعاون والتنســـيق مع الجهات 
المعنيـــة لدورهـــا فـــي متابعـــة احتياجات 

األهالي.

المنامة - وزارة الداخلية

 ترسيخ الجهود 
لمواصلة 

العمل الخليجي 
المشترك

متابعة خطط 
“المواصالت” في 

النقل الجوي 
والبري

 إطار عمل تعاون 
بين البحرين ومصر 

في أنشطة 
الفضاء

تشجيع التعاون 
الثقافي والفني 

بين البحرين 
وإيطاليا



زار وفـــد مـــن إدارة صحيفة “البالد” برئاســـة 
رئيس مجلس اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة مقر 
جمعيـــة المحامين بالعدليـــة والتقى مجلس 
إدارة الجمعية برئاســـة حســـن بديوي. وفي 
بدايـــة اللقـــاء، أعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة 
“البـــالد” عـــن بالغ تقديره للـــدور المهني الذي 
تضطلـــع بـــه الجمعيـــة التي تعتبر مـــن أعرق 
بالبحريـــن  المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
والمنطقـــة، ومشـــيًرا إلـــى أن “البـــالد” ومنـــذ 
انطالقتها األولى وما رّسخته إستراتيجيتها 
العشـــرية تحـــرص علـــى زيـــادة االنفتـــاح مع 
مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها السلطة 

الخامسة في بناء المجتمعات وتقدمها.
وأكد أنه أصدر توجيهاته للزمالء في أســـرة 
صحيفـــة “البـــالد” لتكثيف تقديـــم المحتوى 
القانونـــي بشـــكل مميـــز وجـــاذب بعيـــد عـــن 
اإلطـــار النمطي الـــذي دأبت وســـائل اإلعالم 
عليـــه فـــي تأطيـــر دور القضاء الواقـــف بأنه 
الطرف الكاسب لحكم قضية، فدور مزاولي 
هـــذه المهنة من عمر األوطان، ودورهم كبير 
في تحقيق ســـيادة القانون، ومن هنا جاءت 
زيـــارة وفـــد “البـــالد” للتأكيـــد علـــى ترســـيخ 
اتفاقيـــة  وتوقيـــع  الطرفيـــن  بيـــن  الشـــراكة 

تعاون تصّب في مصلحة الجانبين.
“البـــالد”  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  إن  وقـــال 
والجمعية يســـهم بشكل كبير في إبراز الدور 
الـــذي يضطلـــع بـــه المحامـــون فـــي أكثـــر من 
صعيـــد، وبخاصـــة الصعيد االقتصـــادي الذي 
يعتبـــر محوًرا رئيًســـا في المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة جاللـــة الملـــك، حيـــث يبرز 
فـــي هذه المرحلـــة دور المحامين في تقديم 
المشـــورة القانونيـــة المناســـبة في األنشـــطة 
المشـــروعات  أو  المتصاعـــدة  التجاريـــة 

االقتصادية المستمرة.
ولفـــت إلى أنـــه بموجـــب اتفاق التعـــاون مع 
الجمعية سيجري التعاون في تقديم محتوى 
رقمـــي جـــاذب بشـــكل واســـع عبـــر المنصات 
الرقمية التي يتابعها اآلالف، والمساهمة في 
تقديـــم المحتوى الورقي المميـــز عبر تقديم 

مواد قانونية رصينة ومفيدة للقارئ.
من جهته، قال رئيس الجمعية حسن بديوي 

إنه يقدر بشـــكل كبير زيارة وفد “البالد” لمقر 
الجمعيـــة، حيـــث تحمل هـــذه الزيارة دالالت 
كبيرة، وتعتبر الزيارة األولى إلدارة مؤسسة 
صحافية لمقر الجمعية منذ تأسيســـها في 8 
أغسطس 1977، وهذا األمر بحد ذاته رسالة 
تؤكـــد قناعـــة الصحيفـــة في تعزيـــز التعاون 
مـــع مجتمع المحامين والذين يمثلون صوت 

العدالة.
وبّين أن مجلس إدارة الجمعية يتابع بشـــكل 

مســـتمر نشـــاط صحيفـــة “البالد” فـــي تعزيز 
محتواهـــا القانونـــي بمشـــاركة العديـــد مـــن 
الســـادة المحامين في مختلف التخصصات، 
ومثـــل هذا النشـــاط يســـهم بشـــكل كبير في 
زيـــادة مســـاحة الوعـــي القانونـــي وإشـــاعة 

الثقافة القانونية لدى المجتمع.
وناقـــش الطرفـــان أوجه التعاون والتنســـيق 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة، واتفقـــا علـــى تعزيـــز 

الشراكة بمشروعات الطرفين.

وتألـــف وفـــد “البـــالد” مـــن: رئيـــس التحريـــر 
التحريـــر  وســـكرتير  المـــردي،  مؤنـــس 
رئيـــس قســـم الشـــؤون المحليـــة والمحتوى 
اإللكترونـــي راشـــد الغائب، ورئيـــس الموارد 
البشـــرية والخدمات منى المطلق، والمصور 

الزميل عبدالرسول الحجيري.
إدارة  مجلـــس  جانـــب  مـــن  اللقـــاء  وحضـــر 
صـــالح  الرئيـــس  نائـــب  مـــن:  كلٌّ  الجمعيـــة 
المدفـــع، أمين الســـر محمد الـــذوادي، األمين 

المالي ياســـر الصحاف، مقرر لجنتي شـــؤون 
المهنـــة والمـــرأة ســـناء بوحمود، مقـــرر لجنة 
ومقـــرر  فتيـــل،  محمـــد  الثقافيـــة  الشـــؤون 
لجنـــة الشـــؤون االجتماعية والشـــباب طالل 

األيوبي.
وفي ختام اللقاء، ســـلم الشـــعلة درع “البالد” 
التـــذكاري لرئيـــس جمعيـــة المحاميـــن. كمـــا 
أهدى بديـــوي درع الجمعية لرئيس التحرير 

وسكرتير التحرير.

ًما درع “البالد” لرئيس “المحامين” رئيس مجلس اإلدارة ُمسّلِ

درع “المحامين” لرئيس التحرير مؤنس المردي

بديوي والشعلة خالل االجتماع

درع “المحامين” لسكرتير التحرير راشد الغائب

local@albiladpress.com
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إدارة “^” تزور مقر “المحامين”: تعزيز الشراكة واتفاقية للتعاون
بديوي: هذه أول زيارة من إدارة صحيفة لمقر الجمعية منذ تأسيسها قبل 45 عاًما

جانب من المناقشات بشأن إطار التنسيق صورة جماعية للمشاركين في االجتماع

محرر الشؤون المحلية | تصوير: رسول الحجيري

المنامة - األوقاف الجعفرية

األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  اســـتقبل 
الجعفريـــة يوســـف بن صالـــح الصالح 
فـــي مقـــر اإلدارة أمـــس األول )األحد( 
وفـــدًا مـــن مأتـــم وأهالـــي قريـــة جـــد 
الحاج، وذلك بحضور أعضاء مجلس 
األوقـــاف الجعفرية محمود التوبالني 
وعبدالجليـــل الطريـــف وعبدالمجيـــد 
األوقـــاف  إدارة  ومديـــر  الســـتري 

الجعفرية محمد الحسيني.
رئيـــس  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
بوفـــد  الجعفريـــة  األوقـــاف  مجلـــس 
المأتـــم واألهالـــي، وأعرب عـــن تهانيه 
إلـــى األهالـــي بمناســـبة تشـــكيل إدارة 
بمشـــاركة  المأتـــم  لشـــؤون  توافقيـــة 
مختلـــف األطـــراف الفاعلـــة والمؤثرة 
بمـــا يعزز االنســـجام والمحبة والتآلف 
بيـــن أهالـــي قريـــة جـــد الحـــاج والذي 
يخلق مبادرة نوعية مشجعة للنهوض 
بالمأتـــم، ويفتح صفحة جديدة للبناء 
والتعـــاون وتســـخير المـــوارد لتفعيل 

رسالة المأتم وتنمية الوقف.

وقال رئيس األوقاف الجعفرية خالل 
أرحـــب  أن  “يســـرني  للوفـــد:  كلمتـــه 
بكم وأهنئكـــم على مواقفكـــم البناءة 
وجهودكـــم الخيـــرة التـــي أدت إلى لم 
الشـــمل وأوجـــدت حالـــة مـــن التآلـــف 
والمحبة بين أهالـــي جد الحاج، وإنها 
لحظـــة تاريخيـــة ناصعة تســـجل لكم 
فيهـــا هـــذه المواقف المشـــرفة، والتي 
أثلجـــت صـــدور الجميـــع علـــى صعيد 
وأهالـــي  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة 
مجتمـــع جـــد الحـــاج، وخلقـــت حالـــة 
مـــن االرتيـــاح واالطمئنـــان، وأسســـت 
المؤسســـي  للعمـــل  جديـــد  لمنطلـــق 
المبني على التعـــاون والمحبة، والذي 

مهمـــًا  رافـــدًا  بالشـــك  يكـــون  ســـوف 
واألوقـــاف  الحـــاج  بمأتـــم  للنهـــوض 

األخرى لمنطقة جد الحاج”.
وأشـــار الصالـــح إلـــى أنـــه انطالًقا من 
المســـؤولية الملقـــاة على عاتـــق لجنة 
األوقـــاف  التوليـــة ومجلـــس  متابعـــة 
الجعفريـــة، طبًقـــا لنـــص المـــادة رقـــم 
)1( مـــن المرســـوم الصـــادر عـــن جاللة 
بشـــأن   2021 لســـنة   )3( رقـــم  الملـــك 
الســـنية  األوقـــاف  مجلســـي  تنظيـــم 
والجعفريـــة وإدارتيهمـــا، وكذلك قرار 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر 
واألوقاف رقم )10( لسنة 2021 بشأن 
قواعـــد وإجـــراءات تعييـــن المتولـــي 
على الوقف بالنســـبة لألوقاف التابعة 
إلدارة األوقاف الجعفرية قام مجلس 
األوقاف الجعفرية بالتشـــاور مع ذوي 
الشـــأن مـــن أجـــل التوافق علـــى إدارة 

للمأتم.
وثمـــن الصالح في هذا الصدد الجهود 
الطيبـــة والمباركـــة التـــي بذلتها لجنة 
متابعـــة التولية بالتواصل والتنســـيق 

المســـتمر مـــع األهالي خالل الســـنتين 
الماضيتيـــن، والتـــي تكللـــت بالنجـــاح 
والتوفيـــق، وآتـــت ثمارهـــا مـــن خالل 
مـــن  الموقعـــة  التوافـــق  اتفاقيـــة 
المعنيين، وهو موضع إشادة ومباركة 

وتقدير من قبلنا.
وأكد رئيس األوقاف الجعفرية أهمية 
المأتـــم  هـــذا  لجعـــل  الجهـــود  صـــرف 
نموذجـــًا يحتذى به في تجســـيد قيم 
البيـــت  وأهـــل  )ص(  النبـــي  ومبـــادئ 

وشـــّد  والتعاضـــد  التعـــاون  فـــي  )ع( 
هـــذه  وتحّمـــل  بعًضـــا،  بعضهـــم  أزر 
بتهيئـــة  وذلـــك  الدينيـــة،  المســـؤولية 
األجواء التي تتســـم باأللفة والمحبة، 
لينصرف الجميع إلى عمل الخير والبر 
واإلحســـان، من خالل نقاء الســـريرة، 
وصفـــاء النفـــوس، والقلـــوب الطاهرة 
القيـــم  تجســـيد  والحـــرص  النقيـــة، 

اإلنسانية النبيلة والتوافق.
مـــن جانبهم، أشـــاد وفد مأتـــم وأهالي 

قريـــة جـــد الحـــاج بمتابعـــة وتواصل 
الجعفريـــة،  األوقـــاف  وإدارة  رئيـــس 
شـــاكرين حرص اإلدارة على االهتمام 
بشؤون المأتم والسعي لتعزيز المحبة 
والتآلف بين األهالي وتسخير الجهود 
مؤكديـــن  الوقـــف،  وتنميـــة  لخدمـــة 
رغبتهم في تعزيز التعاون مع اإلدارة، 
بيـــن  المباشـــر  التواصـــل  ومثمنيـــن 
األوقـــاف الجعفرية وأهالي القرية بما 

يحقق تطلعات الجميع.

فتح صفحة جديدة للتعاون وتسخير الموارد للنهوض بالمأتم

الصالح: االتفاق بين أهالي جد الحاج أثلج صدور الجميع
إشادة بجهود لجنة 

التولية واإلدارة 
التنفيذية في تهيئة 

األجواء اإليجابية



محرر الشؤون المحلية

السلـــوم والمالكـــي: حاسبـــوا مـــن “جـــدري القـــرود”
أكد النائب باســـم المالكي ضرورة اتخاذ 
كل اإلجراءات االحترازية واالســـتباقية 
لمنـــع دخـــول أي حالة لفيـــروس “جدري 
القـــرود” وذلـــك عبـــر تشـــديد اإلجراءات 
مـــن  للقادميـــن  المنافـــذ  فـــي  والرقابـــة 
الـــدول التي ظهـــرت فيه حـــاالت إصابة 
بهذا الفيروس. وقـــال المالكي إن أهمية 
تطبيـــق جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة 
علـــى القادمين فـــي الـــدول التي ظهرت 
فيهـــا بعـــض اإلصابـــات، منوًهـــا بجهـــود 
الفريق الوطنـــي الطبي في رصد الوضع 
الصحـــي فـــي مختلـــف الـــدول والعمـــل 

الجبار الذي يقوم به الفريق الوطني.
إلـــى ذلـــك، أكـــد رئيـــس اللجنـــة الماليـــة 
أحمـــد  النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
تمتلـــك منظومـــة  البحريـــن  أن  الســـلوم 
صحيـــة متطورة، وقـــادرة على مواجهة 
الحكومـــي  الدعـــم  بفضـــل  وبـــاء  أي 

المســـتمر وتوفير الرعاية الصحية لكافة 
جائحـــة  وإن  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
فيـــروس كورونـــا أثبتت قـــدرة البحرين 
في وضع الخطط والتدابير الالزمة لمنع 
انتشـــار الفيـــروس، والخطـــوات الداعمة 
تكامليـــة  بصـــورة  الوطنـــي  لالقتصـــاد 

اإلجـــراءات  وضـــع  أن  وذكـــر  مميـــزة. 
الوقائيـــة خالل المرحلـــة المقبلة هو أمر 
فـــي غايـــة الضـــرورة، وذلـــك عـــن طريق 
اتخاذ اإلجـــراءات والفحص في المنافذ 
البرية، ومطار البحرين الدولي، من أجل 
المحافظة على صحة وســـالمة الجميع، 

التـــي  المتميـــزة  المســـيرة  واســـتمرار 
وضعتهـــا البحريـــن في مواجهـــة جائحة 
فيروس كورونا، واالعتماد على العاملين 
في الصفوف األمامية من أجل استكمال 
هذه النجاحات، والتي نضع ثقتنا الكاملة 
فـــي اإلجراءات الحكومية التي تتخذها 

فـــي ســـبيل مواجهـــة أي طـــارئ صحي. 
مـــن جهتـــه، أكد رئيـــس لجنـــة الخدمات 
بمجلـــس النواب أحمد األنصاري ضرورة 
ووجـــوب أخـــذ اإلجـــراءات االســـتباقية 
والوقائية لمنع وصـــول أي حاالت قائمة 
بفيـــروس “جـــدري القـــرود” إلـــى داخـــل 

مملكة البحرين.
وطالب بتشـــديد اإلجراءات االستباقية 
علـــى القادمين مـــن الدول التـــي ظهرت 
فيهـــا حـــاالت مـــن هـــذا المـــرض واتخاذ 
كل اإلجـــراءات االحترازيـــة واإلجرائية 

للكشف على من يظهر عليه األعراض.

وتغطي الدائرة مناطق الفاتح والغريفة وأم الحصم  «
والعدلية وأبو غزال ومجمعات من القضيبية.

وعدد الكتلة الناخبة بالدائرة 4511، واقترع باالنتخابات  «
الماضية 4304 أصوات.

وترشح عن الدائرة بانتخابات 2018 ثالثة مترشحين،  «
وجاءت النتائج كاآلتي:

- عمار البناي، وأحرز 2068 صوتًا بالجولة األولى. و2490  «
صوتًا بالجولة الثانية )بنسبة 66 %(.

- عبدالرحمن بومجيد وأحرز 1383 صوتًا بالجولة األولى.  «
و1265 صوتًا بالجولة الثانية.

- حسن بوخماس وأحرز 853 صوتًا. «

بروفايل الدائرة

أكد عضو هيئة التشــريع والرأي القانوني المستشــار المســاعد يوســف الصباغ أن دســتور مملكة البحرين والقوانين 
المنظمة للعملية االنتخابية تتطابق والمعايير الدولية والصكوك في صون الحقوق السياسية والحرص على كفالتها 
للمواطنيــن بمــا يتيــح لهــم المجال للمشــاركة في صنع القرار. جــاء ذلك خالل برنامج إضــاءات قانونية والتي نظمته 

هيئة التشريع والرأي القانوني صباح يوم أمس، لعدد من المهتمين عبر برنامج “زووم”.

اإلعالن العالمي

وقـــال إن “المـــادة )21( مـــن اإلعـــالن 
العالمي لحقوق االنسان تنص على أن 
لكل شـــخص حق االشـــتراك في إدارة 
الشـــؤون العامة لبالده، أما مباشرة أو 
بواســـطة ممثليـــن يختـــارون بحرية. 
كما تنص المادة )25( من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 
بـــأن: كل مواطـــن يمتلك الحق في أن 
يتمتع دون أي تمييز، بسبب العرق، أو 
اللـــون، أو الجنـــس، أو اللغة، أو الدين، 
أو الـــرأي سياســـيًا، أو غيـــر سياســـي، 
أو األصـــل القومـــي، أو االجتماعي، أو 
الثـــروة، أو النســـب، أو غيـــر ذلـــك من 

األسباب”.

شروط االنتخاب 

وعن شـــروط انتخاب أعضاء مجلس 
النـــواب قال “يشـــترط في كل مواطن 
لمباشـــرة الحقوق السياسية أن يكون 

قد بلغ من العمر عشـــرين ســـنة كاملة 
كامـــل  يكـــون  وأن  االنتخـــاب،  يـــوم 
إقامـــة  مقيمـــًا  يكـــون  وأن  األهليـــة، 
عاديـــة في الدائـــرة االنتخابيـــة، طبقًا 
لمـــا هو ثابت فـــي بطاقة الهوية، وفي 
حال إقامتـــه في الخـــارج، يكون آخر 
محل إقامة له في مملكة البحرين هو 
دائرته االنتخابية، فإن لم يكن له محل 
إقامـــة فـــي البحرين، فيعتـــد في هذه 
الحالة بمحل إقامة عائلته، وإال يكون 
محكومًا عليـــه بعقوبة جنائية، أو في 
جريمـــة مخلـــة بالشـــرف، أو األمانـــة، 
حتـــى يرد إليه اعتبـــاره، كما يجب أال 
يكـــون محكومـــا عليـــه بالحبـــس فـــي 
إحـــدى الجرائم االنتخابية المنصوص 
عليها في المرســـوم بقانـــون رقم )14( 
لســـنة 2002 بشـــأن مباشـــرة الحقوق 
السياســـية، مالم يكـــن الحكم موقوفًا 

تنفيذه، أو كان رد إليه اعتباره”.
أعضـــاء  انتخـــاب  شـــروط  وعـــن 
المستشـــار  أشـــار  البلديـــة  المجالـــس 

الصبـــاغ لشـــروط مشـــابهة لســـابقتها، 
محكومـــًا  يكـــون  “أال  إليهـــا  مضيفـــًا 
عليـــه بالحبـــس فـــي إحـــدى الجرائـــم 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  االنتخابيـــة 
المرســـوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 
بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس 
البلديـــة، مـــا لم يكـــن الحكـــم موقوفًا 

تنفيذه، أو كان قد رد اليه اعتباره”.
وقال “يجوز لمن تتوافر فيه الشروط 
المشـــار إليها أعاله، من مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي، أن يشترك 
في انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 
إذا كان لـــه محـــل إقامة دائـــم بمملكة 
البحريـــن، ويجـــوز ذلـــك لغيرهم ممن 
يمتلكون عقـــارات مبنية، وأراض في 

المملكة”.

جداول الناخبين

وفـــي حديـــث عـــن جـــداول الناخبين 
جـــداول  فـــي  “يقيـــد  الصبـــاغ  قـــال 
الناخبيـــن كل مواطن له حق مباشـــرة 

الحقـــوق السياســـية، وتشـــكل في كل 
منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل 
والشؤون اإلســـالمية واألوقاف لجنة 
تســـمى لجنـــة اإلشـــراف على ســـالمة 
االســـتفتاء واالنتخـــاب، تتكـــون مـــن 
رئيس الجهـــاز القضائـــي، أو القانوني 
في المملكة، وعضوين يتولى أحدهما 
أمانة السر، وتتولى اللجان اإلشرافية 
الناخبيـــن،  جـــداول  بإعـــداد  القيـــام 
وتتلقـــى طلبات الترشـــيح، وفحصها، 
وإعـــداد كشـــوف المرشـــحين، والنظر 

فـــي الطلبات واالعتراضـــات المتعلقة 
بأي إجراء، أو قرار يصدر عنها”.

االعتراض

وأوضـــح فيما يتعلق باالعتراض أمام 
اللجنـــة بأنه”يحـــق لـــكل من لـــم يدرج 
اســـمه في جـــدول الناخبين، أو حدث 
خطـــأ فـــي البيانـــات الخاصـــة بقيـــده 
فيهـــا، أن يطلـــب مـــن لجنة اإلشـــراف 
على ســـالمة االنتخاب قيد اســـمه، أو 

تصحيح البيانات الخاصة بقيده، كما 
يحق لـــكل من زالت عنـــه موانع القيد 
في الجـــدول، بعد تحريـــره أن يطلب 
البيانـــات  تصحيـــح  أو  اســـمه،  إدراج 
الخاصـــة به، ويجـــوز لكل ناخب أدرج 
اســـمة في أحد جـــداول الناخبين، أن 
يطلـــب ادراج اســـم مـــن أهمـــل ادراج 
اســـمه بغير وجه حق، أو حذف اســـم 
تصحيـــح  أو  حـــق،  بغيـــر  أدرج  مـــن 
البيانـــات الخاصـــة بالقيـــد، وذلك كله 
بالنســـبة لجـــدول الدائـــرة االنتخابيـــة 

المقيد فيها الطالب”.

وقت االنتخاب 

وعـــن وقـــت االنتخـــاب قـــال “تســـتمر 
عمليـــة االنتخاب من الســـاعة الثامنة 
صباحـــًا إلـــى الســـاعة الثامنة مســـاء، 
ناخبيـــن  وجـــود  تبيـــن  إذا  ذلـــك  مـــع 
فـــي مقـــر اللجنـــة الفرعية، لـــم يعطوا 
إعطائهـــا،  فـــي  ويرغبـــون  أصواتهـــم 
يستمر التصويت بالنسبة إليهم، دون 

غيرهم”.
ويـــردف “إذا أعطـــى جميـــع الناخبين 
المقيدين في الجـــدول أصواتهم قبل 
انتهاء الوقـــت المقرر لالنتخاب، أعلن 
رئيس اللجنة انتهاء عملية التصويت 

بعد إعطاء الناخب األخير صوته”.

يجوز للخليجيين واألجانب المقيمين مالكي العقارات التصويت بالمجالس البلدية
ستشكل لجنة لإلشراف على سالمة االنتخاب... عضو هيئة التشريع المستشار الصباغ:

يوسف الصباغ

ضرورة فحص القادمين عبر المنافذ والمطار
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إبراهيم النهام

باسم المالكي أحمد األنصاري أحمد السلوم

السادسة  الدائرة  عن  النيابي  للمقعد  ترشحها  العمر  نادية  أعلنت 
األصالة  جمعية  عضو  حاليًا  الــدائــرة  ويمثل  الجنوبية.  بمحافظة 

عبدالرزاق حطاب.

 ،7439 بــالــدائــرة  الناخبة  الكتلة  وعـــدد 
واقـــتـــرع بــاالنــتــخــابــات الــمــاضــيــة 7109 

أصوات.
وتغطي الدائرة مناطق الرفاع الغربي 

والبوكوراة وجزءًا من سافرة.
 2018 بانتخابات  الدائرة  وشهدت 
ترشح 9 أشخاص، وجاءت النتائج 

كاآلتي:
- عــبــدالــرزاق حــطــاب، وأحــرز 
األولـــــى،  بــالــجــولــة   2765
الثانية  بالجولة  و3711 

)بنسبة 59 %(.
درويــــــــش  ــمــــد  مــــحــ  -
وأحرز 1431 بالجولة 
و2598  األولـــــــــــــى، 

بالجولة الثانية.

- محمد الكويتي ) 1113 صوتًا(.
- نادية العمر )566 صوتًا(

- إبراهيم المناعي )531 صوتًا(.
- وليد عبدالستار )254 صوتًا(.
- جمال بوحسن )223 صوتًا(.

- حمد الحربي )123 صوتًا(.
- ناظم هاشم )93 صوتًا(.

7439 الكتلة الناخبة بالدائرة... وترشح 9 في 2018

نادية العمر تعود للترشح بدائرة الرفاع الغربي والبوكواره

أعلن عبدهللا فيروز ترشـــحه النتخابات المجلس النيابي القادم كمرشـــح مســـتقل عن 
رابعة العاصمة، والتي يشغل مقعدها حاليا النائب عمار البناي.

وأكد فيروز في تصريحه لـ”البالد” بأن هناك ازديادًا مطردًا في بعض الملفات تتطلب 
تدخالً تشـــريعيًا ورقابيًا من أجل الضبط والســـيطرة على األمور حتى ال تزداد ســـوء، 

وتتفاقم تأثيراتها السلبية بتهديد المجتمع أمنيًا وأخالقيًا واقتصاديًا.
وتابـــع “لذلـــك يجب التركيز علـــى ملف التوظيف، وتقليل نســـبة البطالـــة، مع ضرورة 
السيطرة على ازدياد الدين العام  لما له من تأثيرات سلبية على المشروعات التنموية 
والخدمية ستعاني منها  قطاعات اإلسكان والصحة والتعليم”. وأردف “وأيضًا تقديم 
مقترحات لتعديالت دســـتورية لتقوية األدوات الدســـتورية والرقابية ليعمل البرلمان 
بكفاءة”.وأكد فيروز بأن ضمان برلمان قوي ومؤثر يبدأ بحسن اختيار المترشح بعيدًا 

عن الحسابات الشخصية والعوامل الذاتية.

مرشح جديد بدائرة أم الحصم سينافس البناي:

اختاروا النائب بعيداً عن الحسابات الشخصية

عبدالله فيروز  نادية العمر

إبراهيم النهام محرر الشؤون المحلية

عبدالرزاق حطاب
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 صيانة
شوارع الحد

^وافق مجلس بلدي المحرق 
بشأن  باالستعجال  توصية  على 
إذ   ،111 بمجمع  الطرقات  صيانة 
بــاإلضــرار  تسبب  حالها  ســوء  إن 
ــام  ــعـ ــر الـ ــهـ ــظـ ــمـ ــارات والـ ــ ــي ــســ ــ ــال ــ ب

للمنطقة.

بفعل أعمال الحفر والردم وتزامنها مع تقلبات الطقس

الكثبان الرملية تزحف على بيوت المحرق
^أوصـــى مجلـــس بلـــدي المحرق 
زحـــف  لمنـــع  آليـــة  وضـــع  بضـــرورة 
الكثبـــان الرمليـــة الناتجة عـــن عمليات 
الحفر والـــردم على المناطق الســـكنية 
ممـــا يتســـبب فـــي إتـــاف الممتلـــكات 
الشخصية للمواطنين واألماك العامة.

وقـــال رئيـــس المجلـــس البلـــدي غازي 
المرباطـــي إن بعـــض مناطـــق المحرق 
باتـــت تواجـــه مشـــكلة كبيـــرة بســـبب 
عمليـــات الحفر والـــردم خال العقدين 
الماضييـــن، والتـــي زادت وتيرتهـــا في 
الفتـــرة األخيـــرة، حيـــث تحتضن هذه 
المناطـــق كثبانـــًا رمليـــة تبـــدأ بالزحف 
علـــى المناطـــق الســـكنية حيـــن هبوب 
آليـــة  وضـــع  يتطلـــب  ممـــا  الريـــاح، 
بالتنســـيق مع األرصـــاد الجوية، حيث 
يتـــم رش الكثبـــان الرمليـــة قبل هبوب 
الرياح لزيـــادة كثابة الرمال والحد من 

تطايرها.

ورأى البلـــدي فاضـــل العـــود أن تتولى 
الشـــركات المنفذة للمشاريع االستفادة 
مـــن األشـــجار مـــن خـــال عمل ســـياج 
أخضر تعمل كمصـــدات للغبار في تلك 

المناطق.

من جهته، ذكر مدير عام بلدية المحرق 
إبراهيـــم الجـــودر أن العديد من الدول 
المتقدمـــة تعتمـــد آليـــات لمعالجة هذه 
المشكلة، مشيرًا إلى أن االستراتيجية 
أن  الممكـــن  مـــن  للتشـــجير  الوطنيـــة 

تســـاهم في وضع حل فعـــال لها إال أنه 
يتطلب وقتًا أطـــول للتنفيذ، في حين 
أنـــه باإلمـــكان وضع حلـــول مؤقتة من 
خـــال رش الرمـــال بالميـــاه أو وضـــع 

حواجر تحد من تطاير األتربة.

غازي المرباطي إبراهيم الجودر 

خطة لمعالجة االختناق المروري عند مدخل الدير
العود: مقاولو “الكهرباء” يحفرون الطرقات ويغادرون

^قال عضو مجلس بلدي المحرق فاضل العود 
إن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني وضعت تصورًا لمعالجة االختناق المروري 

عند مدخل قرية الدير على شارع ريا.
أول  يمثـــل  الـــذي  المدخـــل  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
مدخـــل للقرية للقادمين من جهة البســـيتين يشـــهد 
ازدحامات وتكدسًا للمركبات بشكل مستمر، وهو ما 
يؤكد الحاجة إلى اســـتعجال تنفيذ مشروع تطوير 
مداخـــل القريـــة؛ لتحريـــر الطريـــق مـــن االختناقات 

المرورية.
وعلى صعيد آخر، شكا البلدي العود من تأخر أعمال 
ردم حفريات خدمات الكهرباء والماء في المنطقة، 
داعيـــًا إلـــى تكثيـــف أعمـــال الرقابة علـــى المقاولين 
المســـؤولين عـــن أعمـــال الحفـــر التـــي تتســـبب في 

اإلضرار بالبنية التحتية للمناطق.
إلـــى ذلـــك، أوصى المجلـــس البلدي بدعـــوة ممثلين 
عـــن وزارة الكهربـــاء والماء الســـتيضاح آليتهم في 

فاضل العودالرقابة على أعمال الوزارة.

^وافق مجلـــس بلدي المحرق على 
تصنيف وتغيير تصنيـــف 26 عقارًا تابعًا 
لشـــؤون البلديـــات إلى تصنيـــف مناطق 

الخدمات والمناطق الترفيهية.
وتقـــع هذه العقارات في مناطق ســـكنية 
ذات كثافـــة منخفضة ومناطق مشـــاريع 
الخدمـــات  ومناطـــق  اإلســـكان  وزارة 
والمرافـــق العامـــة والمناطـــق الترفيهية 
والحدائـــق ومناطق ســـكنية ذات كثافة 
عالية. وعلى صعيد آخر، وافق المجلس 
علـــى مقتـــرح يقضـــي بتغييـــر تصنيـــف 
أحد العقارات بســـماهيج مســـجاً باســـم 
حكومة البحرين لصالح وزارة اإلســـكان 
لمشـــاريع الوزارة، إلى مناطق المشـــاريع 

كمشـــروع  الخاصـــة  الطبيعـــة  ذات 
يأتـــي  اإلســـكان.  بنـــك  لصالـــح  تجـــاري 
ذلـــك اســـتجابة لطلـــب هيئـــة التخطيط 
والتطويـــر العمراني بشـــأن العقار البالغة 
مســـاحته 612 متـــرا مربعا، حيث يحيط 
بالعقـــار تصنيـــف مناطق مشـــاريع وزارة 

اإلسكان من جميع الجهات.

تخصيص 26 عقارا بالمحرق للخدمات والمناطق الترفيهية

الثالثاء 24 مايو 2022 - 23 شوال 1443 - العدد 4970

تغطية: سيدعلي المحافظة

تسمية عقار 
بسماهيج لمشروع 

تجاري لبنك اإلسكان

دعم المشروعات الساعية لتوظيف أساليب الزراعة المستدامة
أشاد بمساهمة “مزارع الجزيرة” في تغطية األمن الغذائي... خلف:

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
والتخطيـــط العمرانـــي  عصـــام خلـــف، إن 
الوزارة ممثلة في وكالـــة الزراعة والثروة 
البحريـــة تدعـــم تبنـــي أســـاليب الزراعـــة 
المســـتدامة وذلك إســـهاما وتقديرا للشأن 

البيئي وتحقيقا للتنمية المستدامة.
وقـــال الوزيـــر خلـــف: إن وكالـــة الزراعـــة 
تشـــجيع  علـــى  تعمـــل  البحريـــة  والثـــروة 
مشـــاريع اإلنتاج الغذائي التي تتبنى نظم 
الحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة خاصة 
المياه واألراضي وذلك بتبني نظم زراعية 
حديثة مثل الزراعة بدون تربة، كما تعمل 
اســـتخدام مصـــادر  علـــى تشـــجيع  أيضـــا 
الطاقـــة المتجددة مثل الطاقة الشمســـية 
في تشـــغيل تلك النظم لتقليل االنبعاثات 
الملوثة للمناخ. جاء ذلك خال زيارته إلى 
مـــزارع الجزيـــرة، بحضور وكيـــل الزراعة 
الحـــواج،  إبراهيـــم   البحريـــة  والثـــروة 
والمديـــر العـــام لمـــزارع الجزيـــرة الشـــيخ 
راشـــد بن خليفة بن علي آل خليفة، وعدد 

من المسئولين في الوزارة.
الزيـــارة والوفـــد  واســـتمع الوزيـــر خـــال 
المرافـــق إلى شـــرح لســـير عمليـــة اإلنتاج 
في مزارع الجزيـــرة، والخطط التطويرية 
التـــي تنفذهـــا الشـــركة لتعزيز مســـاهمتها 
فـــي رفد الســـوق بالمنتجـــات المحلية من 

الخضروات ومشتقات الحليب.
مـــزارع  بمشـــروع  خلـــف  الوزيـــر  وأشـــاد 

الجزيرة الذي يعد داعمًا للجهود الرســـمية 
مـــن  الذاتـــي  االكتفـــاء  لتحقيـــق  الراميـــة 
الخضروات ومنتجـــات الحليب، كما أثنى 
علـــى جهـــود القائمين على هذا المشـــروع 
البحرينـــي المتميـــز عبـــر إدخـــال الطاقـــة 

الشمسية في المشروع.
وأكـــد الوزيـــر خلـــف أن الوزارة لـــن تدخر 
جهدًا في سبيل دعم جهود إدخال الطاقة 
الشمســـية ضمن عمليـــات اإلنتاج الزراعي 
في المزارع، وهي الخطوة التي من شأنها 

تحقيق نســـبة توفير في فاتورة استهاك 
الكهربـــاء االعتيادية، األمر الذي ســـيكون 
القطـــاع  علـــى  إيجابيـــة  انعكاســـات  لـــه 
الزراعي، ويشـــكل رافدًا لدعـــم المزارعين 
البحرينييـــن. إلى ذلك، أكـــد وكيل الزراعة 
والثـــروة البحرية  الحـــواج، أن الوكالة  أن 
مبادرات إدخال النظـــم الزراعية الحديثة 
وتنويـــع المنتج المحلي تتصدر اهتمامات 
والتشـــجيع  الترحيـــب  وتلقـــى  الوكالـــة، 
والدعم المتاح، سعيًا لتحقيق أمن غذائي 

مستدام لمملكة البحرين.
 مـــن جهته عبر مدير عـــام مزرعة الجزيرة 
الشـــيخ راشـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة عن 
إعتـــزازه وفخـــره بالعمل فـــي قطاع األمن 
الغذائـــي مؤكـــدا فـــي الوقت ذاتـــه من أن 
العمـــل في هـــذا القطاع يشـــكل مســـاهمة 

وطنية مهمة .
أي  فـــي  أساســـي  جـــزء  الغـــذاء   “ وتابـــع 
مجتمـــع ، ونأمل أن يتم إنتـــاج المزيد من 
الطعـــام والغـــذاء فـــي مملكـــة البحريـــن ، 
ليـــس فقط فـــي الزراعة ، وإنمـــا حتى في 
الصناعات األخرى التي تســـهم في تكامل 

منظومة الصناعات الغذائية “
وأشار الشيخ راشد الى أن مزارع الجزيرة 
وإنتـــاج  الغذائيـــة  المـــواد  بزراعـــة  تقـــوم 
المنتجـــات الغذائيـــة للســـوق المحلي منذ 
عشـــر ســـنوات ، وأضاف “نتطلـــع الى دعم 
للســـماح  السياســـات  وتحديـــث  الـــوزارة 
بمزيـــد مـــن النمـــو فـــي مزارعنـــا والمجال 
بصـــورة أكبـــر ، كمـــا نأمـــل أن نعمـــل مـــع 
الوزارة لتحقيق هذا الهدف وسد الثغرات 
الموجودة في الســـوق المحلي ومعالجتها 
أهدافنـــا  تحقيـــق  فـــي  تســـهم  بصـــورة 

المشتركة “
 “ الجزيـــرة  مزرعـــة  عـــام  مديـــر  واردف 
بخبرتنـــا نطمح أن نعمل ســـوًيا لســـد هذه 
الفجـــوات والنجـــاح فـــي تحقيـــق أهدافنا 
الوطنية في جعل مملكة البحرين متمكنة 

من تغطية أمنها الغذائي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - وزارة الصحة

تابعـــت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة باهتمـــام مـــا تناقلتـــه مواقع 
التواصـــل االجتماعي تحت عنوان “أهالي مجمع 523 بقرية ســـار يشـــكون 
لسعات البعوض والحشرات ويأملون من الصحة العامة رش مبيد حشري”، 
وأفادت بأنها قامت بمتابعة الشكوى المنشورة بخصوص انتشار الحشرات 
والبعـــوض فـــي منطقة ســـار، وقـــد اتخذت اإلجـــراءات الازمـــة على وجه 

السرعة.  
وقد قامت مجموعة مكافحة الحشـــرات بقسم صحة البيئة بوزارة الصحة 
بإرســـال فرقة لمكافحة الحشـــرات الطائرة في المنطقة، حيث تم التقصي 
والكشف عن بؤر توالد يرقات البعوض والتي تم العثور عليها في الباعات 
الخارجيـــة وبعـــض تجمعـــات المياه فـــي حاويـــات مهملة وتمـــت المعالجة 
باســـتخدام المبيـــدات الخاصـــة لمكافحة يرقات البعـــوض. كما تم مكافحة 
 )ULV( البعـــوض البالغ بإســـتخدام آالت الرش بالمبيد المتناهـــي في الصغر

والتضبيب الحراري.
ويناشد قسم صحة البيئة المواطنين والمقيمين بضرورة االنتباه من تجمع 
المياه الراكدة في الحاويات او النافورات المنزلية او الباعات غير محكمة 
االغاق والعمل على التخلص من المياه بشكل دوري لتفادي تكون يرقات 
البعـــوض فيها. وكذلك بضـــرورة نقل المخلفات إلى األماكن المخصصة لها، 

وذلك تفادًيا النتشار البعوض والحشرات بالمنطقة.

“الصحة” تكافح البعوض بقرية سار

العالم؟  لها بفترة كأس  المثليين  ما الذي يعنيه أن ترحب قطر  بحضور 
الدين  وأركــان  قيم  مع  المتصادمة  التوجهات  هذه  إليه  تشير  الــذي  وما 
اإلسالمي، وأخالق وشيمة أبناء العرب، قبالة نظام يّدعي تبنيه للقضية 
الفلسطينية، وجماعة اإلخوان المسلمين اإلرهابية، وبقية هذا الـ”الباكج” 

المضروب بخالط النفاق السياسي القميء.

أسمته  بما  قطر  تصريح  يبتعد  ولم 
بــالــثــقــافــات األخـــــــرى، فـــي إشــــارة 
ــذيـــن  واضـــحـــة إلــــى الــمــثــلــيــيــن والـ
ــريــــون جـــمـــيـــًعـــا،  ــطــ ــقــ ــ ــهـــم ال ــرفـــضـ يـ

ويــرفــضــون الــنــظــر فـــي وجــوهــهــم، 
ــا بــمــنــصــاتــهــم فــي  ــ ــه ــ ــواقـــف دون ــمـ بـ
فمن  وغيرها،  االجتماعي  التواصل 
األمــر  هــذا  يشرعن  ألن  تميم  كــلَّــف 

النجس ألبناء شعبه؟
القطري،  النظام  المقابل، يستمر  في 
العريقة  والــذي وضــع قبيلة آل مــرة 
بالتجنيس،  أســمــاه  مــا  تصنيف  فــي 
وهوية  أخــاق  لتمييع  محاولة  في 
المثليين  وإدخـــال  القطري،  الشعب 
لــبــيــوت الــقــطــريــيــن، بــعــد أن ضــاق 
رقعة  تــوســعــة  فــي  الـــوقـــت،  عليهم 
الفنادق الحاضنة لهم، فهو ال يطلب 
ــقــطــري االعـــتـــراف  مـــن الـــمـــواطـــن ال
معه  ينام  بــأن  وإنــمــا  فقط،  بالمثلي 

تحت سقف واحد.

عن  كــامــل  وابــتــعــاد  مختلفة،  ثقافة 
هو  واإلســامــي،  العربي  البيت  فلك 
القطري  النظام  به  الذي يقوم  النهج 
القطري، وعلى الشعوب  البيت  على 
الــخــلــيــجــيــة كــكــل، فــمــن يـــّدعـــي أنــه 
على  وقـــادر  األمـــة،  لقضايا  حــاضــن 
ذاته  هو  المسلوبة،  الحقوق  إعــادة 
ــلــشــاذيــن،  ــرّوج لـــلـــشـــذوذ، ول ــ ــ ــْن ي ــ َمـ
والذين يهتز عرش الرحمن بسببهم.

حق  فــي  كبرى  وانتهاكات  ــاوى،  رشـ
العمال، وتمويل للجماعات المتطرفة 
واإلرهـــابـــيـــة، وتـــدخـــل فـــي شـــؤون 

ــارخ  ــرى، وانـــتـــهـــاك صـ ــ ــ ــدول األخـ ــ ــ ال
وعــاقــات  الخليجية،  لــاتــفــاقــيــات 
ــدن نــظــام الــدوحــة،  الــجــيــرة، هــو ديـ
الترحيب  سقف  إلــى  وصــل  والـــذي 
ا، رجااًل  بالمثليين والمتحولين جنسيًّ

ونساًء.
تام  انساخ  هو  ببساطة،  يحدث  ما 
الــعــروبــة وعــن الجلد والــهــويــة،  عــن 
في مقابل محاولة سد فراغ النقص، 
وفي محاولة شغل مساحة سياسية 
ــر بــكــثــيــر مـــن حجم  ووجـــوديـــة أكــب
وهوية ومكانة هذه الدولة الصغيرة، 

توصل  أن  باستماتة  تحاول  والتي 
للعالم رسالة واحدة وهي )أنا هنا(.

وسيستمر  وستعاني،  تعاني،  قطر 
يــرفــع علم  بــعــد أن  الـــحـــال كـــذلـــك، 
الــمــثــلــيــيــن الـــمـــلـــون فـــي شــوارعــهــا 
يصدح  أن  وبعد  وأحيائها،  وأزقتها 
وأغانيهم  الرنانة  بشعاراتهم  هــؤالء 
المعروفة، وبذلك الحال الذي يؤسف 
يصلوا  أن  الشقيق  قطر  ولشعب  له 
الخير،  له إال  إليه، والــذي ال نرتضي 

كل الخير.

ترحيب بالمثليين والمتحولين جنسيًّا ودعوة للمواطنين بفتح األبواب لهم

قطـــــر والمنعـــطف األخيــــر للهويـــة المتدحرجــــة
إبراهيم النهام
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القدس - وكاالت

المســـتوطنين  عشـــرات  اقتحـــم 
اإلســـرائيليين، أمس، باحات المسجد 
األقصى في مدينة القدس الشـــرقية، 
وسط محاوالت ألداء طقوس دينية 
األوقـــاف  دائـــرة  وقالـــت  يهوديـــة. 
اإلســـامية في مدينة القدس إن “96 
متطرفـــا اقتحمـــوا باحـــات المســـجد 
اإلثنيـــن”، متوقعـــة   األقصـــى صبـــاح 
المســـتوطنين  مـــن  المزيـــد  قيـــام 
باقتحـــام باحـــات المســـجد، في فترة 
مـــا بعـــد الظهـــر. وتتـــم االقتحامـــات 
مـــن خال بـــاب المغاربة، فـــي الجدار 
الغربـــي للمســـجد األقصى، بحراســـة 

ومرافقة الشرطة اإلسرائيلية.
أداء  المســـتوطنين  بعـــض  وحـــاول 

طقـــوس دينيـــة خـــال اقتحاماتهـــم. 
الشـــرطة  إن  عيـــان  شـــهود  وقـــال 
اإلســـرائيلية، منعت مســـتوطنين من 
أداء طقـــوس دينيـــة يهودية. وقالت 
جماعـــات المســـتوطنين إن الشـــرطة 
اإلســـرائيلية أخرجت 3 مستوطنين، 
من ســـاحات المسجد بعد “محاولتهم 

أداء صلوات”.
المســـتوطنين  جماعـــات  وكانـــت 
قـــد دعـــت القتحـــام المســـجد وأداء 
صلـــوات بعـــد قـــرار محكمـــة الصلـــح 
اإلســـرائيلية بالقـــدس، الذي جاء فيه 
أن أداء الطقـــوس الدينيـــة اليهودية، 
يشـــكل  ال  المســـجد،  ســـاحات  فـــي 

مساسا باألمن العام.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى

جنيف - وكاالت

تســـّببت الحـــرب الروســـية فـــي 
عـــدد  ارتفـــاع  فـــي  أوكرانيـــا 
النازحيـــن حول العالـــم إلى أكثر 
مـــن 100 مليـــون، وذلـــك للمـــرة 
األولـــى علـــى اإلطـــاق، وفق ما 
أعلنـــت األمـــم المتحـــدة أمـــس.
وقالـــت مفوضية األمم المتحدة 

لشـــؤون الاجئيـــن فـــي بيـــان “عدد األشـــخاص الذين ُأجبـــروا علـــى الفرار من 
الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق اإلنســـان واالضطهاد تجاوز اآلن، وللمرة 
األولـــى علـــى اإلطاق، الرقـــم الهائل البالـــغ 100 مليون، مدفوعـــا بالحرب في 

أوكرانيا وغيرها من النزاعات”.
وقال مفوض األمم المتحدة لشؤون الاجئين فيليبو غراندي “100 مليون هو 
رقـــم صـــارخ ومثير للقلق ويبعث على التفكير. وما كان يجب إطاقًا الوصول 
إليـــه”. واعتبـــرت المفوضية في بيان أن هذا الرقم “المثير للقلق” يجب أن يهز 
العالم ويدفعه باتجاه إنهاء النزاعات التي تجبر أعدادا قياسية من األشخاص 
علـــى الفـــرار من ديارهم.وتشـــير إحصـــاءات المفوضّيـــة إلـــى أن الحالة كانت 
خطيرة قبل النزاع األوكراني، فأعداد النازحين ارتفعت إلى 90 مليونا بحلول 
نهايـــة 2021 مدفوعـــة بالعنـــف في إثيوبيا وبوركينا فاســـو وبورمـــا ونيجيريا 

وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

عدد النازحين في العالم تجاوز 100 مليون
طوكيو - أف ب

أكـــد الرئيـــس األميركـــي جـــو 
أمـــس  كثـــف  الـــذي  بايـــدن 
تحذيراتـــه حيـــال بكين خال 
زيارتـــه طوكيـــو، أن الواليـــات 
المتحـــدة ســـتدافع عن تايوان 
فـــي حـــال تعرضهـــا لغـــزو من 
الصيـــن التـــي قال إنهـــا “تلعب 

بالنار” عبر تكثيف مناوراتها العســـكرية.وردت الصين بحزم مؤكدة أن هذا 
األمر يندرج ضمن “سيادتها”.

وبعـــد زيـــارة اســـتمرت ثاثـــة أيام الـــى كوريـــا الجنوبية، وصـــل بايدن إلى 
طوكيـــو. ويصف المســـؤولون األميركيون اليابان وكوريـــا الجنوبية بأنهما 
ركيزتـــان أساســـيتان للواليـــات المتحـــدة فـــي مواجهة صعـــود الصين في 
المنطقة.وفـــي مؤتمـــر صحافي مشـــترك أمـــس مع رئيس الـــوزراء الياباني 
فوميو كيشـــيدا، حذر بايدن من أن الواليات المتحدة مســـتعدة الستخدام 
إمكاناتها العســـكرية في حـــال اجتاحت بكين جزيرة تايـــوان التي تحظى 
بحكـــم ذاتـــي. وقال “كنـــا موافقين على سياســـة الصين الواحـــدة ... ولكن 

فكرة أن تؤخذ )تايوان( بالقوة هي بكل بساطة غير مائمة”.
وردت بكيـــن ســـريعا داعية الرئيـــس األميركي الى “عدم التقليل من شـــأن 

تصميمها الحازم” على “حماية سيادتها”.

بايدن يشدد في طوكيو لهجته حيال بكين
تونس - وكاالت

أعلـــن االتحـــاد العـــام التونســـي 
للشـــغل، وهو المركزيـــة النقابية 
تونـــس  فـــي  المنظمـــات  وأكبـــر 
وأهمهـــا، رفضه أمس المشـــاركة 
الـــذي  الوطنـــي  الحـــوار  فـــي 
اقترحـــه الرئيـــس قيـــس ســـعّيد 
مـــن أجـــل “جمهوريـــة جديـــدة”، 
أنـــه “شـــكلي” ويقصـــي  معتبـــرا 
والسياســـية.و  المدنيـــة  القـــوى 
أعلن الرئيس التونســـي إحداث 
لجنـــة لإلعـــداد لمشـــروع تنقيح 
جديـــدة”  “جمهورّيـــة  دســـتور 
عبر “حوار وطني” اســـتبعد منه 

األحزاب السياسّية.
وصـــدر فـــي الجريـــدة الرســـمّية 
مرســـوم رئاســـي إلحـــداث هيئة 
وطنّية مســـتقّلة ُتســـّمى “الهيئة 
الوطنّيـــة االستشـــارّية من أجل 
تتوّلـــى  جديـــدة”   جمهورّيـــة 

“تقديـــم اقتـــراح يتعّلـــق بإعداد 
لجمهورّيـــة  دســـتور  مشـــروع 
أســـتاذ  ســـعّيد  جديدة”.وكّلـــف 
القانون الدســـتوري القريب منه 
الرئيـــس  صـــادق بلعيـــد “مهّمـــة 
الوطنّيـــة  للهيئـــة  المنّســـق 
بيـــان  حســـب  االستشـــارّية”، 

للرئاسة .
واوضـــح االتحـــاد العام للشـــغل 
فـــي بيانه الختامـــي اثر اجتماع 
مدينـــة  فـــي  اإلداريـــة  هيئتـــه 
الحـــوار  أن  )شـــرق(  الحّمامـــات 
“شـــكلي ُتحـــدد فيـــه األدوار من 
فيـــه  وُتقصـــى  واحـــد  جانـــب 
القـــوى المدنية”، فضا عن كونه 
د فيه األدوار من  “متعّجل ُتحـــدَّ
جانـــب واحـــد وُتفـــرض فرضـــا” 
الـــى  يفضـــي  وال  و”استشـــارًيا 

نتائج”.

تونس.. اتحاد الشغل يرفض المشاركة في الحوار

الناجية الوحيدة من 
تحطم الطائرة اليمنية 

تدلي بشهادتها

ــن تحطم  ــنــاجــيــة الـــوحـــيـــدة مـ ــت ال ــ أدلـ
اليمنية  الجوية  للخطوط  تابعة  طائرة 
قبالة جزر القمر في عام 2009 بشهادتها 
أمـــس فــي مــحــاكــمــة تــجــري فــي بــاريــس 
بالقتل  التسبب  بتهمة  الطيران،  لشركة 
حادثة  فــي  المتعمدة،  غير  ــات  واإلصــاب
قتيال.ونجت   152 ســقــوط  عــن  أســفــرت 
بحطام  تمسكها  خــالل  مــن  بــكــاري  بهية 
الطائرة في البحر لمدة 12 ساعة قبل أن 

ينقذها صيادون في اليوم التالي.

أول إدانة لجرائم حرب... وأمام العالم 10 أسابيع فقط إلنقاذ طعامه

ا ا إستراتيجيًّ أوكرانيا: موسكو خسرت 30 ألف جندي... وروسيا تحتل سدًّ
أعلنـــت هيئـــة األركان األوكرانية، أن 
روسيا خســـرت 29 ألف و200 جندي 
منـــذ بدايـــة الهجـــوم العســـكري الذي 
شـــنته موســـكو على أوكرانيـــا أواخر 

فبراير الماضي.
وأضافـــت الهيئة في بيـــان أمس ، أن 
الســـاعات الـ24 األخيرة شهدت مقتل 
ا روسيًا، وتدمير 8 دبابات  150 جنديًّ

و25 مدرعة.
وقـــال البيـــان إن الجيـــش األوكراني 
و170  روســـية  مقاتـــات   204 دمـــر 
مروحيـــة و1293 دبابـــة 3166 عربـــة 
مدرعـــة و604 مدفًعـــا و201 قاذفـــة 
صواريـــخ و93 منظومـــة دفاع جوي، 
منـــذ فبرايـــر. كمـــا أعلنـــت الســـلطات 
األوكرانيـــة، مقتـــل أكثـــر مـــن 4 آالف 
و600 مدنـــي بينهم 232 طفًا، جراء 

الهجمات الروسية.
مـــن جهته، ســـيطر الجيش الروســـي 
علـــى ســـد ومحطـــة رئيســـية إلنتـــاج 
مـــن  أساســـيين  الكهربائيـــة  الطاقـــة 
أجل تزويد شبه جزيرة القرم بالمياه 
كانـــا من األهداف الرئيســـية لدى بدء 

هجوم موسكو على أوكرانيا.
وبعد ثاثة أشهر، مازالت التوربينات 
نوفـــا  فـــي  الواقعـــة  المحطـــة  فـــي 
خيرســـون  منطقـــة  فـــي  كاخوفـــكا 
ُمصـــِدرًة  تعمـــل  أوكرانيـــا  بجنـــوب 
تتضـــرر  لـــم  يتوقـــف.  ال  ضجيًجـــا 
المنشـــأة ومنها تتدفـــق المياه لتصب 

في نهر الدنيبر.
وأشار العديد من المسؤولين الروس 
إلـــى أن روســـيا تريـــد ضـــم منطقتي 
خيرســـون وزابوريجـــا األوكرانيتين، 
وبالتالـــي تشـــكيل جســـر بـــري يربـــط 
األراضي الروسية بشبه جزيرة القرم.

من جهـــة أخرى،  أدانـــت محكمة في 
ا  ا قتل مدنيًّ ا روسيًّ كييف أمس جنديًّ
بارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه 
بالســـجن مدى الحيـــاة، في أول حكم 
يصـــدر بحـــق جندي روســـي منذ بدء 

الغـــزو الروســـي ألوكرانيـــا، فـــي حين 
طالب الرئيـــس األوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي بفرض عقوبات “قصوى” 
على موسكو وبعدم إقامة “أي تجارة 

مع روسيا”.
وأديـــن الجنـــدي الروســـي البالـــغ 21 
عاًمـــا بارتـــكاب جريمة حـــرب وُحكم 
عليه بالســـجن مـــدى الحياة، في أول 
حكـــم يصدر بحق جندي روســـي منذ 

الغزو.
أمـــام  شيشـــيمارين  فاديـــم  وأقـــّر 
المحكمـــة بأنه قتـــل أوكرانيا يبلغ 62 
عاًما ويدعى أليكسندر شيليبوف في 
شـــمال شـــرق أوكرانيا فـــي أولى أيام 

الغزو الروسي.
نـــداءه  األوكرانـــي  الرئيـــس  ووّجـــه 
خال مؤتمر عبر الفيديو في افتتاح 
فـــي  العالمـــي  االقتصـــادي  المنتـــدى 
دافـــوس. وناشـــد الرئيـــس األوكراني 
المجتمـــع الدولـــي توفير دعم أســـرع 
لبـــاده ومّدهـــا بمزيـــد مـــن األســـلحة 
علـــى  “قصـــوى”  عقوبـــات  وفـــرض 
 )...( “العقوبـــات  إن  وقـــال  موســـكو. 
يجـــب أن تكـــون قصوى، لكـــي تدرك 

بـــكل وضـــوح روســـيا وأي معتـــٍد قـــد 
يســـعى إلى شـــن حـــرب علـــى جارته، 

العواقب المباشرة ألفعاله”.
مـــن جهتهـــا، حذرت خبيـــرة إمدادات 
غـــرو  شـــركة  فـــي  العالميـــة  الغـــذاء 
إنتيلجينـــس، ســـارة مينكـــر، من أزمة 
عالمية في غضون 10 أســـابيع فقط، 
لتضيـــف إلـــى تحذيـــر ســـابق للرئيس 
يـــوم  زيلينســـكي  وقـــال  األوكرانـــي. 
جميـــع  أغلقـــت  روســـيا  إن  الســـبت، 
الفـــرص  وجميـــع  تقريًبـــا  الموانـــئ 
البحريـــة لتصدير الغـــذاء – الحبوب، 
والشـــعير، وعبـــاد الشـــمس، وأشـــياء 
أخـــرى - متوقًعـــا أزمة غـــذاء عالمية، 
بعد أزمة الطاقة التي أثارتها روسيا.

لشـــركة  التنفيذيـــة  المديـــرة  وقالـــت 
Gro Intelligence، سارة مينكر، فإن 
العالـــم أمامه 10 أســـابيع فقط إلنقاذ 

احتياجاته من القمح.
اجتمـــاع  خـــال  مينكـــر  وأضافـــت 
خـــاص لمجلـــس األمـــن الدولـــي “هذا 
مزلزل”. “حتى لو انتهت الحرب غًدا، 
فـــإن مشـــكلة األمن الغذائـــي لدينا لن 
تختفـــي قريًبـــا دون تضافـــر الجهـــود 

العالمية”.

استقالة دبلوماسي روسي مخضرم

العســـكرية  العمليـــة  علـــى  اعتراًضـــا 
الروسية في أوكرانيا، أعلن دبلوماسي 
روســـي مخضـــرم فـــي مكتـــب األمـــم 
المتحـــدة بجنيـــف تقديـــم اســـتقالته. 
فقـــد أكـــد بوريـــس بونداريـــف، البالـــغ 
من العمر 41 عاًما، خبر اســـتقالته في 
رســـالة ســـلمها صباح أمس في البعثة 
أنـــه  الدبلوماســـية الروســـية. وكتـــب 
رأى علـــى مدار 20 عاًما من مســـيرته 
الدبلوماســـية، تحـــوالت مختلفـــة في 
السياســـة الخارجيـــة لبـــاده، لكنه لم 
يشـــعر يوًما بالخجـــل منها، كما حصل 

معه بعد العملية العسكرية األخيرة.
علـــى صعيـــد آخـــر، أعلنت الســـلطات 
األوكرانيـــة  خيرســـون  منطقـــة  فـــي 
الخاضعة للســـيطرة الروسية اإلثنين، 
إلـــى  رســـمية  عملـــة  الروبـــل  اعتمـــاد 

جانب الهريفنيا األوكرانية.
وكانـــت عاصمـــة المنطقـــة خيرســـون 
أول مدينـــة كبـــرى تســـقط فـــي أيدي 

القوات الروسية.

عواصم - وكاالت

مقتل 4 آالف و600 مدني أوكراني بينهم 232 طفًل

طهران، مسقط - وكاالت

أكـــد الرئيـــس اإليرانـــي إبراهيـــم رئيســـي أمـــس حتميـــة الثـــأر 
للعقيـــد فـــي الحرس الثـــوري صيـــاد خدائي الذي قضـــى اغتياال 
بالرصـــاص األحـــد فـــي طهـــران، فـــي أبرز اســـتهداف لشـــخصية 
إيرانيـــة علـــى أراضـــي الجمهورية اإلســـامية منـــذ 2020.ونعى 
الحـــرس  خودائـــي ، معلنـــا مقتله بإطاق نار من مســـلَّحين على 
دراجـــة نارية قرب منزله في شـــرق العاصمـــة، مقّدما إياه كأحد 
“المدافعين عن المراقد المقدســـة” )“مدافـــع حرم”(، وهي العبارة 
المســـتخدمة رسميا لإلشارة الى أفراد الحرس الذين أدوا مهاما 
فـــي نزاعي ســـوريا والعراق، حيث العديد من المراقد المقدســـة 
لدى الشـــيعة.وحّمل الحرس “االســـتكبار العالمـــي”، وهي العبارة 
التي تســـتخدمها الجمهورية اإٍلســـامية لإلشـــارة الـــى الواليات 
المتحـــدة وحلفائهـــا، وفـــي مقدمهـــم اســـرائيل، مســـؤولية هـــذه 
الجريمة “اإلرهابية”. وبعد ساعات على االغتيال، أكّد رئيسي أن 
الثـــأر لخدائي هو “أمر حتمي”. وقال فـــي مطار مهرآباد بطهران 
قبيل توجهه الى ســـلطنة عمان “ليس لدي شـــك في أن االنتقام 

لدماء هذا الشهيد العظيم من أيدي المجرمين أمر حتمي”.
مـــن جهة أخـــرى، وّقعت ُعمـــان وإيران مذكـــرات تفاهم وبرامج 
تعـــاون تشـــمل قطاعـــي الطاقـــة والنقـــل االثنيـــن، خـــال زيـــارة  

رئيسي إلى مسقط .
وقالت وكالة األنباء العمانية إن عدد مذكرات التفاهم بلغ ثمانية 
وبرامـــج التعـــاون أربعـــة، وهي فـــي عدة مجـــاالت بينهـــا النفط 

والغاز والنقل والدراسات الدبلوماسية والتجارة واالستثمار.
ومن المتوّقع أن ُيعيد الطرفان مناقشـــة اتفاق بناء خط أنابيب 
لتوريـــد الغاز من الجمهورية االســـامية إلى الســـلطنة يعود إلى 
نحـــو عقدين مـــن الزمن. وكانـــت الدولتان وقعتا عـــدة مذكرات 

تفاهم في هذا الموضوع لكن المشروع لم يبصر النور.

وقعت مذكرات تفاهم مع سلطنة ُعمان خالل زيارة رئيسي

إيران تتعهد بالثأر الغتيال ضابط في الحرس الثوري

الرئيس االيراني لدى وصوله مسقط

عمان - األناضول

عبـــد هللا  الملـــك  األردن  عاهـــل  بحـــث 
“تيـــار  ورئيـــس  الحســـين  بـــن  الثانـــي 
الحكمـــة” العراقي عمـــار الحكيم، أمس، 

التطورات السياسية في العراق.
الملـــك  اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لـ”الحكيم” في قصر الحسينية بالعاصمة 
عمان، وفق بيـــان للديوان الملكي.وأكد 
الملك متانـــة العاقـــات “األخوية” التي 
تجمـــع البلدين والشـــعبين، وشـــدد على 
“الدور المحـــوري للعراق في تعزيز أمن 
المنطقة واســـتقرارها”.كما جدد التأكيد 
على وقـــوف األردن إلى جانـــب العراق 

وشعبه.
فيما أشاد الحكيم بدور الملك اإلقليمي 
التطـــورات  واســـتعرض  والدولـــي، 
السياســـية فـــي العـــراق، وفـــق البيـــان.
وأعرب عن اعتزازه بالعاقات األردنية 
العراقية، مؤكدا دعمه لمشاريع التعاون 

الثنائـــي، خاصة مشـــروع أنبـــوب النفط 
من البصرة إلى العقبة ومشروع المدينة 
الصناعيـــة علـــى الحـــدود بيـــن البلدين. 
وأعلـــن الحكيـــم، في 8 أبريـــل الماضي، 
مبادرة لحل خافات تحول دون انعقاد 
جلســـة برلمانية للتصويت على اختيار 
وهـــي  العراقيـــة،  للجمهوريـــة  رئيـــس 

خطوة الزمة لتشـــكيل حكومة جديدة.
ودعـــا الحكيـــم القـــوى السياســـية إلـــى 
الحوار ومناقشـــة الحلـــول والمعالجات 
مســـبقة،  قيـــود  أو  شـــروط  دون  مـــن 
وتســـمية الكتلة البرلمانية الكبرى التي 
لها حق ترشـــيح رئيـــس للحكومة، وفقا 

للدستور.

خالل استقبال الملك لرئيس “تيار الحكمة” في عّمان

العاهل األردني يبحث مع الحكيم التطورات بالعراق

الملك عبد الله الثاني مستقبل عمار الحكيم

باريس - أف ب
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التاريخ 2022/05/18
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة إدارة التسجيل
 CR2022-73614 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 : جميل احمد حاجي محمد

االسم التجاري الحالي : كريستين للتجارة والعقارات
االســـــم التجـــاري الجديد: كريستين للتجارة والشحن والعقارات

قيد رقم : 63063-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة 
)شركة آرت لينك لتخليص المعامالت الحكومية ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ) آرت لينك لتخليص 
التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،)142352-6( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  الحكومية  المعامالت 

للفرع رقم )6( من:
 )شركة آرت لينك لتخليص المعامالت الحكومية ذ.م.م(

 ART LINK CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS(
)W.L.L

الى: )شركة ارت لينك للتنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية ذ.م.م(
)ART LINK PERSONAL EVENTS PLANNERS CO. W.L.L(

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ 2022/05/23
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة إدارة التسجيل
 CR2022-76950 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد عبدالوهاب عبدهللا احمد الخاجه

االسم التجاري الحالي : قهوة 1717
االســـــم التجـــاري الجديد: مونيه كافيه

قيد رقم : 137520-1

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   64813   لسنة 2022
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة انتيلوشنز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / JOHN TOUYAS WAHBA باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة انتيلوشنز ذ.م.م ،المسجلة كشركة شركة ذات مسئولية محدودة بموجب 
القيد رقم 93346 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  مطعم ومشويات اكل وامشى ذ.م.م

  
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  مطعم 
ومشويات اكل وامشى ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   100750   طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم   6
من: مطعم ومشويات اكل وامشى ذ.م.م  

  RESTAURANT AND GRILL, EAT AND WALK W.L.L  
الى: قصر انسو للتجارة ذ.م.م

  ANSU PALACE OF TRADE W.L.L  
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

تاريخ   23 / 05 / 2022
CR2022-76965 إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا المعلن ادناه ورثة المرحوم شاكر عبدهللا ماجد حبيل بطلب 
ابراهيم  امينه مكي عيسى  السيدة  إلى  التالي  التجاري  المحل  تحويل 
اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  ماجد. 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
رقم القيد : 29861 – 1

االسم التجاري : مصنع نبتون لاللمنيوم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة جين هوا تريدينغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / السيدة جيو جينلونق باعتباره المصفي القانوني لشركة  
جين هوا تريدينغ ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد رقم 126352 - 1، 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها  طالبا إشهار 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   22 / 05 / 2022
CR2022-75326 إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

بطلب  محمد   احمد  محمد  جاسم  المرحوم  ورثة  إلينا    تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي إلى  السيد /ة : سالمه عبد العزيز 

علي مرهون
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 :  25492 – 1  
االسم التجاري :

 AL GHASHAMI CONSTRCUCTION
 BUILDING EQUIPMENT HIRING
SERVICE

رقم القيد : 25492 – 2
االسم التجاري :

 AL GHASHAMI   BUILDING
EQUIPMENT HIRING

رقم القيد : 25492 – 3
االسم التجاري :

  AL GHASHAMI REAL ESTATE

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى  شركة ذات مسئولية محدودة

إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة   تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
مشويات الوالي  والمملوكة للسيد/السيدة  عثمان نعمه محمد محمود والمسجلة بموجب القيد رقم ( 31974 
)، بطلب بيع المحل التجاري ونقل جزءمن (المؤسسة الفردية  تحت رقم قيد   1-31974   المذكور وتحويله 
الى  شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره   20.000   دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  
المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

 AMMAD PULIYATHINKAL   بنسبة   30 %  
  ANSIF ALI   بنسبة   30 %  

  MANSOOR AHAMMAD PULIYATHINKAL   بنسبة   30 %  
  FAHAD KUNNIYOOR   بنسبة   3 %  

  ASSEES PULIYATHINGAL   بنسبة   3 %  
  RASHEED KUNHABDULLA   بنسبة   3 %  

  OTHMAN NEMAH MOHAMED MAHMOOD   بنسبة   1%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة االندلس لالستشارات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة االندلس 
لالستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 137861 - 1، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم  1
من: شركة االندلس لالستشارات ذ.م.م

ANDALUS CONSULTANCY W.L.L
الى: شركة سوجي ساين آند ميديا ذ.م.م

SUJI SIGN AND MEDIA CO W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -     إدارة التسجيل
CR2022- 73309 إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا سكينه حسن عبدالوهاب ربيع طالبة تحويل المحالت التجارية التالية: 
إلى السيد حسن مهدي ابراهيم محمد فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري رقم القيد

بونجور بيل بوتيك 1-132004

االم و الطفل للتجارة 2-132004

التاريخ : 4 نوفمبر 2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2017-40406   لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ليو برشا للمقاوالت تضامن لصاحبها عمار محمد عبدهللا و شركائه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / عمار محمد عبدهللا محمد علي باعتباره المصفي القانوني لشركة ليو 
برشا للمقاوالت تضامن لصاحبها عمار محمد عبدهللا و شركائه ،المسجلة 
إشهار  طالبا   ،  1  -  104296 رقم  القيد  بموجب  بحرينية  تضامن  كشركة 
إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، 
و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية

ميرافي للتجارة ذ.م.م سجل تجاري رقم 110019-1

 RAED MUTI / تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد

نيابة عن السادة شركة ميرافي للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )110019 - 1(، بطلب تصفية 

الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة محسن علي احمد محمد البر العالي مصفيا للشركة. بهذا يعلن 

البحريني  التجارية  الشركات  قانون  325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  قد  المديرين  المصفي أن سلطة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 

المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:

mohsin.alaali.bh@gmail.com )973 +(39833848 محسن علي احمد محمد البر العالي

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

09الثالثاء 24 مايو 2022 - 23 شوال 1443 - العدد 4970



Vacancies Available الثالثاء 24 مايو 2022 - 23 شوال 1443 - العدد 104970

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

YASEEN GEMS AND JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39233363  or  BURSHADIA@GMAIL.COM 

TOP GEAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414600  or  hanihilal@yahoo.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ABU ADNAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280720  or  AKRAMHUSSAIN22@HOTMAIL.COM 

ASKHL HAIRDRESSING SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17790460  or  HAAK20@HOTMAIL.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

SIDRAT AL MUNTAHA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39842912  or  alii_4000@hotmail.com 

SULTAN ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 77022100  or  SULTANENG2010@YAHOO.COM 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33378673  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

PARIS TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36087133  or  hu951122@gmail.com 

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

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

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

LAMAT AL NOUR FOR ALUMINIUM IRON AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312203  or  HAYAKGLOBAL@GMAIL.COM 

AL QASSMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39875848  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

SAZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33994476  or  khalid111@gmail.com 

AEROPLANE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33335433  or  BBBB1122BBBB@HOTMAIL.COM 

Shehan Mobile 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 39665286  or  BB78BB79@GMAIL.COM 

MAKAN CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 36716222  or  MERZAKHALIFA@GMAIL.COM 

AMIRI FUELES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702870  or  YOUSIFALI123@HOTMAIL.COM 

SHARIFA ABDULLA ABDULAZIZ ALDOSERI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  SHERIFA5800@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Trans global contracting co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

DIPLOMAT REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17226656  or  hypo@batelco.com.bh 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

7WONDERS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 38390207  or  SEVENWONDERS2009@HOTMAIL.COM 

Albadeel market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33484085  or  KAABI7@HOTMAIL.COM 

ENERSERV  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17599239  or  ZAHAIR@REAMSIS.COM.BH 

FUL FLOWERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39617788  or  Z.alhaddad27@gmail.com 

KARAK WAY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

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 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@FANDBCREATIONS.COM 

HAIDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 66635666  or  REDHASHUKRALLA@YAHOO.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

MAHAM INTERNATIONAL CO. (MAHAMCO) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39002288  or  mohdalshoala@gmail.com 

NARJIS AHMED HASAN HUBAIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33335950  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39262606  or  ahmed@sanarep.com 

AL SULTANAH AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36322272  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

FRONT LINE INSULATION AND CONCRETE SYSTEMS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33387118  or  frontline.bh@hotmail.com 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39888023  or  chshafiq581@gamil..com 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

Union MAM General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39024449  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM 

M K MOTORCYCLE REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66661001  or  WWW.MK3902@GMAIL.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 

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

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM 

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM 

BLUPEAKS PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTS ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact
 35386221  or  MAAZ_8@HOTMAIL.COM 

ALHAN ALBAHRAIN RECORDING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17826611  or  alhanmusic@hotmail.com 

LAVANDERIA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33169704  or  WAL-AL-B@HOTMAIL.COM 

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM 

ABU HISHAM STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35964429  or  ilyasahmed.ahsc@gmail.com 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

ALAARAF BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33192039  or  ADEL.3373@GMAIL.COM 

ALSAFEER HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33881933  or  GULFCERAMIC110@GMAIL.COM 

Kuwaiti Bahraini Trading and Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  MR.ALTEIF1970@GMAIL.COM 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Trans global contracting co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH 

Trans global contracting co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

HASIBA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33163556  or  J3J388@HOTMAIL.COM 

HASAN MOHAMED SAEED / SAEH  -7025 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

HASIBA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33163556  or  J3J388@HOTMAIL.COM 

NEW GREEN FOOD TRANSPORTATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33037019  or  MR2037645@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

VRINDAVAN GARDEN RESTAURANT COMPANY 
W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact
 17234454  or  asoom8@gmail.com 

M SAWAR MOTORCYCLE REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38764458  or  adilbaloch033@gmail.com 

ARABIAN INTERNATIONAL SERVICES COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17737437  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Rona cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39025036  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

Kyoto Interior Design Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34115612  or  KYOTO-BH@OUTLOOK.COM 

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17636666  or  AHASSAN@SULTAN-CENTER.COM 

MADRAS CAFE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36529295  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

AMWELL MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co 

ALETIHAD SANDWICHES AND FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400364  or  ABBAS.HASSAN.5252@GMAIL.COM 

AHNA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 39254485  or  sureshp7009@gmail.com 

Firdous star auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33171722  or  QAMARMOHAMMAD84@GMAIL.COM 

PAK BRILLIANT EVENT ORGANISER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33207095  or  FAISALRAJA7095@GMAIL.COM 

MUHARRAQ SKY LAUNDERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666040  or  MOHD.CBB@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

Kifah design and printing 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 37222122  or  info@kifahgroup.com 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

Alhalwen Car manual cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33830138  or  MANSOORAFAF@GMAIL.COM 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

Younis burger 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 33675541  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

Nesma United Limited Co Foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777900  or  FAISALBAMHREZ@GMAIL.COM 

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  alabraaj@gmail.com 

Nesma United Limited Co Foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777900  or  FAISALBAMHREZ@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 

MY CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Kyoto Interior Design Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34115612  or  KYOTO-BH@OUTLOOK.COM 

Nesma United Limited Co Foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777900  or  FAISALBAMHREZ@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.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 

Barlie House W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38260476  or  771720733@qq.com 

SKY VIEW ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224586  or  SKYVIEWCONTRACT@GMAIL.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

CAMPUS SHOES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34123947  or  SHOECAMPUS@YAHOO.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

MOHAMMED HASAN ABDULRAHIM MOHAMMED ( HAR ALAHMMAR - 5663 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39197169  or  BUHASSAN5553@GMAIL.COM 

Alshaya trading co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17110202  or  ayman.jafar@alshaya.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

UNION PLASTIC 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17738161  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM  
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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 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

HONOUR BUSINESS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39100597  or  ASWILLIUM@GMAIL.COM 

OASIS CITY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  FIROOZESA151@GMAIL.COM 

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

ECIOM contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

MAGIC THREADS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36352227  or  MARIAM.ICICI@GMAIL.COM 

ALEASTUR MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33634409  or  Control@ALEASTURME.COM 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17211800  or  jobs@asb.bh 

GOLD RADIATOR REPAIRING AND MECHANICAL SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33733381  or  CEO@381AGROUP.COM 

TTSJV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33699448  or  mbhati@ttsjv.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.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 

Team work contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33663500  or  info.teamwork.co@gmail.com 

BBQ STATION THAI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33548005  or  BBQ13191@GMAIL.COM 

ELCORAI COMPUTER PROGRAMMING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 66665564  or  ASYNGAH@GMAIL.COM 

Green and Red Contracting co.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37394031  or  greenredcontracting@gmail.com 

C I L Cambridge Institute of Learning W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66670500  or  ASADMIR@YMAIL.COM 

YASH MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

NEW GREEN FOOD TRANSPORTATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33037019  or  MR2037645@GMAIL.COM 

ALMOND TREE BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17593395  or  JABER65@GMAIL.COM 

APPETIZING MEAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 32242981  or  belalelshiekh@hotmail.com 

Fartollo gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33099992  or  ALSYEGHA@GMAIL.COM 

LMARCO- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411104  or  FATEMAALAWI81@GMAIL.COM 

ABU SADIQ SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 34173447     

AQEELAWAIS@GMAIL.COM M & M BEAUTY LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37335522  or  MARWANMOST@hotmail.COM

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

ALSAFA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17611142  or  ALSAFAGROUP20@GMAIL.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 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@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 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@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 

HAB REEH DELIVERY & TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36611882  or  M.66661666@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 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

White Box Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

COLORS WORLD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36143236  or  ABDRABU978@GMAIL.COM 

ZIZO STEAKWICH FOR SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 66955222  or  FAWAZ.GH3@GMAIL.COM 

DESERT ANTIQUES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34009364  or  WAHED.111@HOTMAIL.COM 

LUNOX FOR IMPORTING AND EXPORTING MARBLE AND THE KITCHEN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39660032  or  E.ALQAED@MAIL.COM 

KHADEEJA LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38445266  or  SAYSADIQ90@HOTMAIL.COM 

ECO MARKET INTRNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33550055  or  KKSSK1990@GMAIL.COM 

CORRAL MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38479048  or  NEXUSGROUPBH@GMAIL.COM 

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 35475656  or  HR@JUFFAIRBOULEVARD.COM 

SARDONYX SOLID SURFACES & SINKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39790100  or  SARDONYXFACTO@GMAIL.COM 

AL JUDI WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33999471  or  WALEEDMUBARK121@HOTMAIL.COM 

MYKONOS MOTION PICTURE
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33548005  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

CASH FOR CLOTHES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39050863  or  WORLDDEVE@GMAIL.COM 

DC CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39831831  or  AM@AAM.COM.SA 

MOON FLARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35542067  or  ABDULLAHRAFIQ650@GMAIL.COM 

AAYAT INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37120497  or  ZAHIDMULTANI620@GMAIL.COM 

DARUL EHSAN INTERNATIONAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34503410  or  ZAINSIDHU17@GMAIL.COM 

DANAT ALDALOOJ GENERAL TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829984  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

MALDOVA PHOTOGRAPHIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

MINSK EDUCATIONAL SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

CURRIES N GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 35689701  or  PARTHA.PATASHANI86@GMAIL.COM 

NORTH ISLAND INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37002040  or  NAVJOTSINGH.BH@GMAIL.COM 

YOUSIF AHMED ALI KADHIM(HADEER ALBAHAR/3127) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17731977  or  YUSUFJIM3654@GMAIL.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 

KHANPUR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32242705  or  WASHEEMBAHRAIN@GMAIL.COM 

GULF LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  GULF.LAUNDRY@HOTMAIL.COM 

ALESSAWEYAH MENS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39473772  or  HUHUN888@YAHOO.COM 

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

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

Aura arts center bahraini patnership company 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37791135  or  ALAMAL.POOLS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404598  or  ESSAMARZOOQ@GMAIL.COM 

KARAMI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77117202  or  a.redha@karamigroupbh.com 

IRFAN HAROON RASHID EVENT MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36185280  or  VISIONULTRA992@GMAIL.COM 

ADONYA REAL ESTATE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 33082121  or  ABOYASER1978@GMAIL.COM 

Regional Supply Solutions for Trading 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 38099990  or  UNIFORMAVENUE@GMAIL.COM 

Seoul resturant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39105484  or  SEOULADLIYA@GMAIL.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

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

Ice Berg Air Condition and General Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312236  or  WORKSHOPICEBERG@GMAIL.COM 

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

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

HILU CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36127901  or  SAMEERA12OCT@GMAIL.COM 

CENTRAL RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM 

TRICO TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR MADE TO MEASURE GARMENTS 
 suitably qualified applicants can contact

 17003445  or  tricobh@outlook.com 

MANAMA FOOD INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17675755  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

TUXEDO TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17244678  or  TUXEDO_9898@HOTMAIL.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

GULF UNIVERSITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT PROFESSOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  ahims@batelco.com.bh 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

JAWAHER NADA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33078859  or  NIDA.ALHAIKI@YAHOO.COM 

AL BUHAMOOD REAL ESTATE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37721778  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

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

22 CENTURY GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35964834  or  SAMEERAMOHD5556@GMAIL.COM 

ALJAMEEL TOWER CONSTRUCTION & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33111179  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM 

ALI EBRABIM ABMED KHODHATR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454369  or  akcgroup@ymail.com 

F I L BAHRAIN EDUCATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17341122  or  JASSIM96@YAHOO.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

AL RAED MAINTENANCE TOUCH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33338561  or  rmtco17@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

BUSHRA BABY HEAVEN 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39870296  or  BUSHRASENCH@YAHOO.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CONSULTANT (INDUSTRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

JAWAD RADHI HASAN ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39633420  or  HASSAALI9012@HOTMAIL.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 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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 

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 

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 

THE CLOSET INTERNATIONAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17555095  or  ALI@THE-CLOSETS.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

M K A MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39611612  or  MKA.MC.BAH@GMAIL.COM 

SAIFUL GAZI ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM 

Alesaar Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337054  or  NOOOOR300@WINDOWSLIVE.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 
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األكثر شعبية على نتفلكس 
 The Hunt حالًيا الفيلم المثير

عن 12 شخصا يستيقظون 
في مكان غريب، ال يعرفون 
مكانهم أو كيف وصلوا إلى 

هنا، وال يعرفون أنه تم 
اختيارهم لغرض خطير للغاية.

tariq_albahhar

يدّشن نادر كاظم كتابه الصادر حديًثا عن 
دار سؤال في بيروت “أمة ال اسم لها: من 
الوقت  مكتبة  في  تفّككها”  إلى  األمــة  بناء 
بــشــارع الــمــعــارض يــوم األربــعــاء 25 مايو 
2022، الساعة الثامنة مساًء. ويأتي الكتاب 
في سياق اهتمامات د. نادر كاظم متداخلة 
باالجتماع  التاريخ  تجمع  والتي  المعارف 
مختلًفا  إسهاًما  الكتاب  ويقّدم  والسياسة، 
بــشــأن أطــــروحــــات بــنــاء األمــــة وتــفــّكــكــهــا 
يقّدم  األول  أســاســيــة:  مــحــاور  أربــعــة  عبر 
بناء  حــول  األساسية  الغربية  المنظورات 

يــوهــان فيخته وإرنــســت رينان  األمــة مــن 
غلنر  إرنست  حتى  عشر  التاسع  القرن  في 
أواخر  أندرسن  وإريك هوبسباوم وبندكت 
القرن العشرين. ويدور المحور الثاني حول 
من  األمــة  مفهوم  فــي  العربية  اإلســهــامــات 
التونسي  الــديــن  وخير  الطهطاوي  رفــاعــة 
جابر  محمد  حتى  عشر  التاسع  القرن  في 
البيطار،  ونديم  بشارة  وعزمي  األنــصــاري 
ومــروًرا بنجيب عــازوري وساطع الحصري 
في  زريــــق  وقسطنطين  عــفــلــق  ومــيــشــيــل 
الواحد  القرن  مطلع  حتى  العشرين  القرن 

الثالث تجربة  المحور  والعشرين. ويتناول 
العراق كدولة وأمة عبر سيرة تكّون الدولة 
واألمة منذ عشرينات القرن العشرين حتى 
التعقيدات األخيرة في عراق ما بعد صدام 
حسين. أما المحور الرابع واألهم واألطول 
بناء األمة  الكتاب فيدور حول تجربة  في 
قــراءة  الكتاب  يــقــّدم  حيث  البحرين،  فــي 
جديدة ومختلفة حول سيرة بناء األمة في 
التاريخية  الخلفية  برسم  ويبدأ  البحرين. 
العصر  البحرين منذ  الجماعات في  لتاريخ 
البرتغالي/ الهرمزي في القرن السادس عشر 

حيث  العشرين،  الــقــرن  مطلع  حتى 
بناء  فــي  الــتــاريــخــيــة  المهمة  ــدأت  بـ
الهوية الوطنية الحديثة عبر تحويل 
ــجــمــاعــات الــمــتــشــابــكــة في  كــتــلــة ال
البحرين إلى جماعة متخّيلة واحدة. 
وقد اضطلعت ثالث قوى أو أدوات 
الحديثة،  الدولة  وهي:  المهمة  بهذه 

)بابكو(،  البحرين  نفط  وشركة 
منذ  الوطنية  واالنتفاضات 
العام 1938 حتى سبعينات 

القرن العشرين.

المسرحي  الريف موسمه  يفتتح مسرح 
وإخــراج  تأليف  من  “النهيج”  بمسرحية 
تم  المسرحية  وهــذه  الحجيري،  محمد 
مهرجان  فــي  للمشاركة  لــهــا  التحضير 
ــم  ــن الـــــــذي لــــم تـــتـــضـــح مــعــال ــريـ ــحـ ــبـ الـ
في  أيضا  وللمشاركة  العام  هذا  وجــوده 
مــهــرجــانــات مــســرحــيــة أخــــرى داخــلــيــة 
وخارجية، ويأمل فريق العمل أن يكون 
الـــعـــرض بــمــســتــوى الــمــجــهــود الــمــبــذول 
ويــلــيــق بــالــمــســرح الــبــحــريــنــي األصــيــل 
ومسرح الريف الذي يتقدم خطوات في 
المشاركات الخارجية والتي عادت إليها 
روح التعاون والتعارف و العطاء الفني 

وتبادل الثقافات.
ويـــقـــول مــخــرج الــعــمــل ورئـــيـــس لجنة 

محمد  الريف  بمسرح  الفنية  المشاريع 
الحجيري:

الفنان علي  يتواجد معي  أن  أنا سعيد   
سلمان عبد هللا  وهو  من أدخلني باب 

السبعينات  نهاية  في  وعلمني  المسرح 
وهذا  وجنونه  وفنونه  المسرح  أســـرار  
حصيلة  إلـــى  أتــطــلــع  و  الــثــقــة  يمنحني 
البحريني  المسرح  بجمهور  يليق  عرض 

الريف  لمسرح  الجماهيرية  والــقــاعــدة 
وســيــكــون حـــاضـــرا كــعــادتــه ومــســانــدا. 
الــعــرض نخبه من  كما يــشــارك فــي هــذا 
الماجد  الريف وهم عقيل  فناني مسرح 

وعــادل حبيب وصــادق الــســوري ونــورة 
عيد وعلي حسن عبد هللا وعلي محسن 
للفنان  والــمــوســيــقــى  الـــبـــوري،  وفــيــصــل 
المساعد  والــمــخــرج  الــمــربــاطــي  محمد 

تاريخ  السوري، وقد حدد  فترة  صادق 
على  الــجــاري  مــايــو  نهاية شهر  الــعــرض 
الصالة الثقافية ومازال التدريب مستمرا 

في مقر المسرح في الفترة المسائية.

جديد الدكتور نادر كاظم... “أمة ال اسم لها: من بناء األمة إلى تفّككها”

الريف يستعد لتقديم مسرحية “النهيج” للمخرج الحجيري

تدشين الكتاب بمكتبة الوقت

للمشاركة بها في المهرجانات المحلية والخارجية

مياسة السويدي تستعرض دور المحرق التنويري في إيطاليا
استضافت الجامعة الكاثوليكية بميالن 
اإليطالية مياسة بنت سلطان السويدي 
إللقاء محاضرة على طالب الماجستير 
ــذي يشرف  فــي قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة الـ
ــل فــــاروق، الــذي  الــبــروفــســور وائـ عليه 
الدراسات  السويدي لطلبة  قام بتعريف 
إنها  قــائــاًل  الــعــربــيــة  الــلــغــة  لقسم  العليا 
“فنانة تشكيلية وكاتبة بحرينية شاركت 
في العام 2019 بمهرجان الثقافة واللغة 
قدمت  تشكيلية  فنانة  بصفتها  العربية 
ورقـــــة وعـــرضـــت بــعــض أعــمــالــهــا في 
بعض  الجامعة  فــي  ونمتلك  الجامعة، 
تركتها  التي  الفنية  واللوحات  األعمال 
للجامعة”،  كهدية  السويدي  الــدكــتــورة 
وكاتبة  تشكيلية  “فــنــانــة  أنــهــا  ــاف  وأضـ
ولها العديد من المشاركات الفنية عالمًيا 
الــجــوائــز،  مــن  بالعديد  وفـــازت  وعــربــًيــا 
عما  مختلفة  الــدراســيــة  خلفيتها  ولكن 
تدرس  لم  فهي  لغتنا،  في  عليه  تعودنا 
درست  إنما  اآلداب  تــدرس  ولم  اللغات 
وحصلت  األعـــمـــال  وإدارة  االقــتــصــاد 
على الدكتوراه في الذكاء العاطفي من 

جامعة جرنوبل لإلدارة في فرنسا”.
وقدمت السويدي في بداية المحاضرة 
عــرًضــا تــاريــخــًيــا عــن مــديــنــة الــمــحــرق، 
وأسباب اختيارها لمدينة المحرق لتقوم 
الكاثوليكية  الجامعة  طــالب  بتعريف 
ــتـــارت جــزيــرة  ــهــا اخـ عــلــيــهــا، مـــؤكـــدة أن
الــمــحــرق لــكــونــهــا أصــبــحــت تــتــردد في 
وسائل اإلعالم العالمية بعد أن اعتمدتها 

ــمــبــدعــة  ــكــة الــيــونــســكــو لـــلـــمـــدن ال شــب
)UCCN(، كمدينة رائدة إذ “شّكل إرثها 
الــتــاريــخــي والــفــنــي والــمــعــمــاري مصدر 
للقيام  ــرئــيــســي  وال ــي  ــاسـ األسـ ــام  ــهـ اإللـ
بــمــشــروعــات تــهــدف لــتــجــديــد الــحــيــاة 
الحضرية في المدينة، نظًرا للدور المهم 
الذي تلعبه في منطقة الخليج، بفضل ما 
تتمتع به من طابع عربي خاص ومعايير 

حداثة عالمية”.
الــذي  المصور  التاريخي  الــعــرض  وبعد 
قــدمــتــه عــن مــديــنــة الــمــحــرق تحدثت 
القاعة  في  الحاضرين  للطالب  مياسة 
وكــذلــك الــمــشــاركــيــن مــن خـــالل منصة 
تبناه  الـــذي  التنوير  معنى  عــن  “زووم” 
شيخ التنوير األول في البحرين، الشيخ 
إبراهيم بن محمد آل خليفة، وانطلقت 

والمجالس  التعليم  عــن  الــحــديــث  فــي 
ــك دور  ــ الــثــقــافــيــة لــتــســتــعــرض بــعــد ذل
التراث  احــيــاء  أعـــادة  الشيخة مــي فــي 
مدينة  في  الثقافية  البيوت  خــالل  من 

المحرق.
البيوت  صور  بعرض  السويدي  وقامت 
إعــادتــهــا  عــلــى  أشــرفــت  الــتــي  الثقافية 
وإحــيــائــهــا مــرة أخـــرى الشيخة مــي آل 
الطالب  وأخـــذت  البحرين،  فــي  خليفة 
من خالل  افتراضية  بجولة  المشاركين 
واآلثـــار،  للثقافة  البحرين  هيئة  موقع 
ــالب وانــعــكــس  ــطـ ــا أدهـــــش الـ وذلـــــك مـ
عــلــى حـــواراتـــهـــم الــتــي امـــتـــدت ألكــثــر 
مــن ســاعــتــيــن فــي قــاعــة الــمــحــاضــرات 
بالجامعة، كما قامت السويدي بالحديث 
ــه في  إدراجـ تــم  الــذي  اللؤلؤ  عــن مسار 
في  العالمي  لــلــتــراث  اليونسكو  قائمة 
الــذي قامت  المهم  والــدور   ،2012 العام 
به رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.
بتأسيس  قـــام  فــــاروق  ــــل  وائ أن  يــذكــر 
الجامعة  فــي  العربية  لــلــدراســات  قسم 
حدث  أكبر  تنظيم  على  أشــرف  وكذلك 
ثقافي عربي األكبر في القاّرة األوروبية 
تنظمه  الذي  العربية  للغة  وهو مهرجان 
بنفسه،  عليه  ويشرف  سنوًيا  الجامعة 
ــذي يـــســـاهـــم بـــحـــضـــوره فــــي جــمــيــع  ــ ــ ال
كبير  بدور  والدولية  العربية  المؤتمرات 
في تعريف وإبراز الحضارة العربية في 

القارة األوروبية.

أكــــــــــــــــدت شـــــاشـــــة 
MBC4 عودة عرض 
التركية  المسلسالت 
قناتها،  على  مجددا 
مسلسل  خـــالل  مـــن 
انتقام”  منطق  “حب 
المدبلجة،  بالطريقة 
وهــــي الـــقـــنـــاة الــتــي 
الكثير  على  عّرفتنا 

“الحلم  ــور”،  “ن مثل  السابقة  المدبلجة  التركية  المسلسالت  من 
الضائع”، “وتمضي األيام”، “قصر الحب”، “حب لإليجار”، وغيرها.

تحقيقه  بعد  انتقام”  منطق  “حــب  مسلسل  عــرض  عن  وأعلنت 
المسلسل على منصة شاهد  تركيا، وسيتوافر  باهرا في  نجاحا 

VIP باللغتين العربية والتركية، باإلضافة إلى الترجمة الفورية.
يدور المسلسل التركي المقتبس من مسلسل كوري حول إسراء 
فيه  تعيش  الــذي  المنخفض  المعيشة  مستوى  من  تعبت  التي 

فتتزوج من أوزان لتنتقل لمستوى معيشة أفضل 
لكن سرعان ما تقرر إنهاء هذا 

الزواج حين يواجه 
صــعــوبــات  أوزان 
مادية. بعد الطالق، 
يفتتح أوزان شركة 
ويصبح  برمجيات 
إســراء  ثــريــا. تشق 
ــدأ  ــبـ ــتـ ــا لـ ــ ــه ــ ــق ــ ــري طــ
ــعــمــل فــــي هـــذه  ــال ب

الشركة.

عودة المسلسالت التركية لشاشة 
MBC مع مسلسل “حب منطق انتقام”

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

للتواصل: 17111483

سأترشح بناء على طلب األهالي.. مخالب ملفوفة بقفاز جميل
ســـتكون جملـــة “سأترشـــح بناء علـــى طلـــب األهالي” مثـــل العالمة 
المضيئـــة في ســـماء االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة القادمة، حيث 
ســـيعتقد الكثيـــر أنـــه بترديده هـــذه الجملة ونشـــرها فـــي الصحافة 
ســـيكون لها تأثيـــر ضخم على أهالـــي الدائرة، وســـتلعب دورا هائال 
فـــي عملية الفـــوز والتناغم مع عناصر النجاح، وهنا ال يســـعنا إال أن 
نتســـاءل.. هل ســـيقتنع المواطن من جديد بهذه النغمة الديكارتية 
مـــن حيث الزمن وطبيعة األحداث والحبكة الدرامية للمترشـــحين، 
أم ســـيأخذ هـــذه المـــرة عملـــه مأخـــذ الجد ويتســـلح بأدواتـــه كاملة 
وفـــي مقدمتها النزاهة والمعلومات الغزيرة عن المترشـــح وتاريخه 
ورؤيتـــه الفلســـفية الشـــاملة، فضـــال عن مهارتـــه وتمكنه مـــن العمل 

النيابي أو البلدي على أصول.
نحـــن على ثقة ويقين بأنه في جميع الدوائر االنتخابية بمحافظات 
المملكة، ستكون هذه الجملة حاضرة كمخالب ملفوفة بقفاز جميل 
من القطن، وقد يســـتخدمها المترشـــح كنوع من اإلضاءة في حال 
انقطاع التيار الكهربائي، بل وقد تســـتخدم كنوع من المخدر القوي 

الذي يبعث الدفء والثقة بالنفس.
يقـــول الراحـــل مصطفى محمود “إن دقات ســـاعة الحائط تقدم لك 
زمنا مزيفا.. ابحث عن زمنك الحقيقي في دقات قلبك”، ونحن نقول 
للمواطن بكل النصوص التعبيرية القديمة والحديثة، إياك والتفكير 
البدائـــي واالستســـالم للســـحر الرمـــزي للمترشـــح الـــذي ســـيحاول 
الخروج بروح البطل األســـطوري في الدائرة وأنه القوي القادر على 
حل المشـــاكل وجبر خواطر أهالي الدائرة بـــكل المعاني.. انتبه أيها 
المواطـــن من الخرافات واألكاذيب التي تزدهر وتظهر وتنمو خالل 
هـــذه األيام التي تســـبق االنتخابـــات، فاالختيار والمســـؤولية عليك 
وحدك وال حيلة ألي مترشـــح إذا كنت قادرا على كشفه والشعارات 

التي تعودنا عليها.
صدقونـــي.. أي مترشـــح ســـيردد جملـــة “سأترشـــح بنـــاء على طلب 
األهالـــي” يتوقـــع أنه أمـــام تماثيل فـــي لونها وثيابهـــا وحركتها، لكن 
هـــذه المـــرة ســـتخدعه عينه وســـيحبس صوته في حلقة من شـــدة 

المفاجأة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يتابعونك حسًدا وكمًدا
نذكـــر بمتن هذا المقـــال، أن ضريبة النجاح هي كثرة األعداء، 
والخصـــوم، والمتربصين، وأصحـــاب الوجهين، وأن منهم من 
يتابـــع أخبارك، ليس حبـــًا فيك، بقدر ما هو الغـــل، والكراهية، 

والكمد، وتمني زوال النعمة بأقرب فرصة ممكنة.
هـــذا الحـــال المتخلـــف الـــذي يتســـاوى بـــه المجد والكســـول، 
والـــذي يتعب على نفســـه مع من يصعـــد على ظهور اآلخرين، 
قـــد ينســـاه البعـــض فـــي خضـــم انشـــغاله بصعوبـــات الحيـــاة، 
لكنـــه حال موجـــود، ومتزايد، متى ما حقـــق المرء المزيد من 
قصـــص النجاح، والتفوق، واالنتصار، وأعني بذلك الشـــخص 

“العصامي”.
حـــاالت أقل مـــا توصف بـ “الزفـــت” يكون بها أقـــرب المقربين 
خصومـــًا وأعـــداء، يظهـــرون عكـــس مـــا يبطنـــون، ويقدمـــون 
خالفا ما يحبون، وما بين هذا وذاك، يتحمل المرء مسؤولية 
أن يكون نبيهًا، غير ساذج، يعرف جيدًا أين يضع قدمه، ومع 

من، وإلى أين هو ذاهب؟
وفـــي الوضع االجتماعي واالقتصـــادي الراهن، أصبح البعض 
منشـــغالً بمتابعة غيره، أكثر من نفســـه هو، وهو انشـــغال من 
باب الحســـد ال أكثر، ومعرفة األخبار، وأين ذهب فالن وماذا 
فعل وإلى أين هو ماض؟ بوقت ثمين يحتاجه المرء أكثر من 

هدره باالنشغال بأخبار غيره.
هذه الطينة البشـــرية العجيبة التي نصادفها اليوم وكل يوم، 
هـــي من تفرمل حياة الكثيرين، وتعطل مصالحهم، وتدخلهم 

صراعات جانبية، وحوارات، وأفالما ال أول لها وال آخر.
وكنت قد أكدت لصديق منذ أيام أن النجاح في الحياة ليس 
كافيـــا، فهنـــاك أبجديات يجب أخذهـــا باالعتبار جيـــدًا، وهي 
أســـاس كل نجـــاح وضمان لبقائـــه، أولها الحـــذر، وثانيها عدم 
منـــح الثقة إال لمن يســـتحقها، وثالثها إعطـــاء فرص التواجد 
لمـــن هـــو جدير بهـــا، وإال ســـتكون الفاتـــورة مكلفـــة، ومنهكة، 

وغالية.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

االعتداء على جنازة شيرين أبوعاقلة
مـــا قامت بـــه القوات اإلســـرائيلية من اعتـــداءات على جنازة 
شـــيرين أبوعاقلـــة وعـــدم احتـــرام حرمـــة الموتـــي، هـــو عمل 
غير إنســـاني بكل المقاييس، واســـتهتار بكل القيم اإلنســـانية 
والدينيـــة التـــي عرفهـــا العالـــم على مـــر التاريـــخ عندما قامت 
بضرب المشـــيعين ومحاولة خطـــف النعش دون أدنى احترام 

للميتة.
هذا الســـلوك لم نر له مثيال في التاريخ، لذلك اســـتحق تنديد 

العالم.
رئيس حزب العمل البريطاني نفســـه ندد بما قامت به القوات 
اإلســـرائيلية، ووصفـــه الوصـــف الصحيـــح، وقـــال إن اعتـــداء 
القـــوات اإلســـرائيلية على المشـــيعين صـــدم العالـــم، وقال إن 
حـــزب العمـــل البريطاني ينـــدد بالعنـــف الذي تمارســـه القوات 

اإلسرائيلية.
ما قامت به القوات اإلســـرائيلية هو اســـتهتار بالسالم، وكنت 
أتمنى أن يعطي اإلعالم العربي مساحة أوسع لما جرى األيام 
الماضية مـــن اعتداءات على األحياء واألموات والمقدســـات 
في فلســـطين، خصوصا أن غالبية وســـائل اإلعـــالم في العالم 

نددت بما جرى ويجري هناك.
وهنا البد أن يقف اإلعالم العربي وقفة مختلفة ويضع األمور 

في نصابها الصحيح ويندد بكل ما يرتكب من جرائم.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

عاشـــت الجامعـــة األهليـــة خـــالل األســـبوع الماضي عرًســـا علمًيـــا لالحتفاء 
بإنجازات مجموعة من طلبة الماجستير في اإلعالم والعالقات العامة، وقد 
شـــاركُت مع لجنة الدراســـات العليـــا بالجامعة في التجهيـــز لهذا العرس منذ 
الخطوات األولى التي خطاها الشباب الملتحقون بالبرنامج وهم يحتضنون 
أحالمهم وآمالهم التي استودعتها الجامعة األهلية بما تمتلك من إمكانيات 
وطاقات ذات خبرة طويلة في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدهم 

بالمهارات المتقدمة في مختلف المجاالت التخصصية.
وليســـت العبرة فيما تقوم به الجامعة فحسب، ألنني أعلم حجم الثقة التي 
تنالها الجامعة األهلية محلًيا وعالمًيا، ومســـتوى األداء العلمي المميز، فهي 
رمـــز أكاديمي شـــامخ بما تحويه مـــن كوادر وبرامـــج وإمكانيات، وتصدرت 
الكثير من المراكز العلمية والبحثية، لكنني وفي هذه المساحة أردت تسليط 
الضوء على التجربة التي عاشـــها ١٣ شـــابا وشـــابة قدموا في حصيلتها ١٣ 
بحًثـــا علمًيا فـــي مجال تخصصهم، في عدة قضايا وإشـــكاليات ذات عالقة 

بالشأن المحلي.. فماذا وجدت في شباب البحرين؟

لقـــد كانـــوا نخبـــة شـــبابية ال تتوقـــف عـــن رفع معيـــار الطمـــوح الـــذي ارتفع 
بمســـتوى األداء البحثي في المواضيع التي اهتموا بدراســـتها، وكنا ال نرنوا 
يميًنـــا أو شـــماالً إال ونراهم يتســـابقون نحو نهـــل الجديد، ومـــا زادنا إعجاًبا 
وفخـــًرا هـــو حرصهم بـــأن يكونوا فـــي صـــدارة المتميزين، الذيـــن يتطلعون 
لالحتفـــال بأحالمهـــم عندمـــا تصير واقًعا لـــه مقياس ومعيـــار، وفعال أثبتوا 
تقدمهـــم وخرجـــوا بنتائج هم حريصون على رفـــد مجتمعاتهم بها وبمجمل 
توصيات ومقترحات تســـتحق الدراســـة والتفعيل، واألجمل شعورهم التام 

بأنهم شركاء مساهمون في وضع الحلول التنموية التطويرية.
إن مـــا حققتـــه الجامعة األهلية خالل هذه الفترة هـــو تأطير لتجربة وطنية 
تؤكد ما يتمتع به شـــبابنا الواعد من قدرات تســـتحق التقدير، ومن هنا أرفع 
خالص التحايا لشبابنا الذين احتفلوا زهًوا بأحالمهم.. أسماء، زينب، صالح، 
علي، ســـالم، شـــيخة، عبير، ســـند، الحســـن طاهر، هيا، عبدهللا، عبدالرحمن، 
وأقول باســـمهم “هكذا نحن شـــباب البحرين.. كلنا أمل وطموح نســـاهم في 

تقدم ورفعة وطننا الغالي”.

د. حورية الديري

شباب البحرين.. طموح ال يتوقف

فـــي مقاالت ســـابقة ذكرنـــا )20( رائـــدًا مـــن رواد التنمية البشـــرية والتعليم 
بالمحرق أم المدن بمملكة البحرين، وهم السادة: أحمد العمران، عبدالرحمن 
المعـــاودة، جاســـم المعـــاودة، إبراهيـــم محـــرم، عبدالرحيـــم روزبـــه، حســـن 
الغيص، عبد الوهاب السيســـي، مبارك ســـيار، أحمد الشوملي، السيد حسن 
الرســـتاقي، حسين محمد حســـين، أحمد جاســـم فخرو، حسن عبداللطيف 
البنـــاء، عبـــدهللا محمـــد البنـــاء، عائشـــة محمد علـــي، ومحمد بن راشـــد بن 
هندي المناعي، والسيدات: سكينة القحطاني، عائشة الفايز، بيبي شويطر، 
شـــيخة شـــويطر، أما رائدنا اليوم فهو أســـتاذنا حسن بن علي بن سلمان بن 

عبداللطيف البناء.
األستاذ حسن البناء ولد في فريج البنائين بالمحرق عام )1945م(، وتخرج 
بشـــهادة الثانويـــة العامة قســـم المعلمين، حيث عين مدرســـًا للغـــة العربية 
والتربية اإلســـالمية بمدرسة السلمانية االبتدائية للبنين بالمنامة العاصمة، 
ولمـــدة )7( ســـنوات، ثـــم نقل إلـــى مدينـــة المحرق معلمـــًا بمدرســـة عمر بن 
عبدالعزيز االبتدائية، مواصالً عطاءه لمدة )15( ســـنة تقريبًا، حصل خاللها 

على شهادة الثانوية العامة، وكلف أثناءها بالدراسة المسائية قسم التأهيل 
التربوي، فيما يخص عملية التعليم والعلوم المرتبطة بعلم النفس التربوي، 
ونـــال شـــهادة التأهيل التربـــوي بعد عامين مـــن التفوق والجـــد واالجتهاد، 
وتعادل هذه الشهادة تقريبًا شهادة معهد المعلمين لوزارة التربية والتعليم.

وكلفتـــه وزارة التربية والتعليم بدراســـة مســـائية تثقيفيـــة لمدة عام كامل 
للتخصص في فرعين من فروع اللغة العربية هما النحو والتعبير، واجتازها 

وحصل على شهادة في هذا التخصص.
أمـــا المدرســـة الثالثـــة التي نقل فيها األخ أبا حســـين، وكانـــت أيضًا في 
مدينـــة المحـــرق، وهـــي مدرســـة محمد بن عيســـى وهي مســـك الختام 
حيـــث قضى فيها )13( عامًا، وحصل علـــى التقاعد بعد )35( عامًا وذلك 
فـــي العـــام )2001م(، واألســـتاذ محبـــوب مـــن الجميع ودائم االبتســـامة 
والسؤال عن القريب والبعيد، ولديه أربعة أوالد وبنتان، وال يزال فعاالً 
في مجتمعه حيث ُيقصد لالســـتفادة مـــن علمه في اللغة العربية، أطال 

هللا عمر أستاذنا الملهم.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية البشرية بالمحرق.. حسن بن علي سلمان البناء )21(



اللجنة اإلعالمية

ــنـــأ ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــبــدهللا  هـ
الممثل  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
ــمــلــك  ــة ال ــالـ ــجـ الـــشـــخـــصـــي لـ
ــمــجــلــس  ــيــــس ال ــ ــفــــدى رئ ــمــ ــ ال
الشيخ  ســمــو  للبيئة،  األعــلــى 
ــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ب ــر  ــاصـ نـ
لألعمال  الملك  جــالــة  ممثل 
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب 
للقدرة،  الملكي  الفريق  قائد 
بلقب  سموه  تتويج  بمناسبة 
الدولية  )مونتل سينو(  بطولة 
 160 لمسافة  القدرة  لسباقات 
كم، وما حققه فرسان الفريق 
الملكي من نتائج متقدمة في 

سباقات البطولة.
ونــــوه ســمــو الــشــيــخ عــبــدهللا 
السامية  بــالــرعــايــة  حــمــد  بــن 
ــاحــــب الـــجـــالـــة  ــرة صــ ــحـــضـ لـ
ــن عــيــســى آل  ــمــلــك حــمــد بـ ال
المفدى  الــبــاد  عــاهــل  خليفة 
حــفــظــه هللا ورعــــــــاه، ودعــــم 
للرياضة  الــامــحــدود  جالته 
الــبــحــريــن ومنها  مــمــلــكــة  فـــي 
ــاق  ــة الــفــروســيــة وســب ــاضـ ريـ
الخيل والــذي عــزز ما وصلت 
متقدمة  مستويات  مــن  إلــيــه 
مــحــلــيــًا وإقــلــيــمــيــًا وعــالــمــيــًا، 
ــمــام ومــتــابــعــة  ــاهــت وكـــذلـــك ب
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
أسهم في  والــذي  حفظه هللا، 
لإلنجازات  تطورها وتحقيقها 

المشرفة.
وأشاد سموه باإلنجازات التي 
يحققها الفريق الملكي للقدرة 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  بقيادة 
سموه  ودور  خليفة،  آل  حمد 
الفروسية  رياضة  تطوير  في 
والـــخـــيـــل عــلــى الــمــســتــويــيــن 
ــيــمــي والـــعـــالـــمـــي، وهــي  اإلقــل
واعتزاز،  فخر  محل  إنجازات 
وتحقق المكانة الرفيعة ضمن 
رياضات  المتقدمة في  الدول 
إلى  سموه  مشيرًا  الفروسية، 
اهــتــمــام ســمــو الــشــيــخ نــاصــر 
بتنمية  خــلــيــفــة  آل  حــمــد  بـــن 
الــريــاضــة فـــي الــمــمــلــكــة نحو 
تحقيق مــزيــٍد مــن اإلنــجــازات 
المملكة  اسم  ورفــع  الرياضية 
الرياضية،  المحافل  كافة  في 
التوفيق  دوام  لسموه  متمنًيا 

والنجاح.  
ــه، أكـــــد مــســتــشــار  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
ب  الشبا لشؤون  الملك  جالة 
والرياضة صالح بن عيسى بن 
ضة  الريا أن  المناعي،  هــنــدي 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة تـــشـــهـــد تــقــدمــا 
به  ما تحظى  بفضل  ملحوظا 
مــن رعــايــة واهــتــمــام مــن قبل 
الجالة  صاحب  الباد  عاهل 
ــن عــيــســى آل  ــمــلــك حــمــد بـ ال
المستمرة  والمتابعة  خليفة، 
مـــن قــبــل ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
يقدمه  بما  منوها  خليفة،  آل 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
كبيرة  مستويات  مــن  خليفة 
الــقــدرة وتحقيق  فــي ريــاضــة 
اإلنــجــازات  من  للعديد  سموه 
بينها  مـــن  والـــتـــي  الــريــاضــيــة 
في  األول  الـــمـــركـــز  تــحــقــيــق 
الذي  األمــر  اإليطالي،  السباق 
قــدرات سموه وخبراته  يؤكد 
وإمكاناته في سباقات القدرة. 
وأشار إلى أن اإلنجاز المشرف 
يضاف إلى سلسلة اإلنجازات 
التي حققها سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة في سباقات 
القدرة والتي أظهرت ما تتمتع 
به هذه الرياضة من تطور في 
أن  مؤكدا  المجاالت،  مختلف 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
تحقيق  على  قــادر  خليفة  آل 
المتقدمة  المراكز  من  المزيد 
بفضل  القادمة  البطوالت  في 
إصـــرار ســمــوه على رفــع اسم 

وعلم المملكة عاليا.
نــفــســه، تلقى  ــســيــاق  ال وفــــي 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة برقية تهنئة من األمين 
الــدســتــوريــة  للمحكمة  ــعــام  ال
الــشــيــخ صـــبـــاح بـــن حــمــد آل 
تتويج سموه  بمناسبة  خليفة 
بــطــولــة مــونــتــل سينو  بــلــقــب 

الدولية لسباقات القدرة.
وأعرب األمين العام للمحكمة 
عن  البرقية  فــي  الــدســتــوريــة 
والتبريكات  التهاني  خــالــص 
إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة بهذا اإلنجاز الكبير.

ما  “إن  ــبــرقــيــة  ال فـــي  ــاء  ــ وجـ
ــريــــاضــــة عـــمـــومـــا  ــ ــل ــ ــق ل ــقـ ــحـ تـ
خصوصا  الـــقـــدرة  ــاقــات  وســب
ــن خــــــال الـــرعـــايـــة  ــ جــــــاء مـ
الامحدود  والــدعــم  السامية 
صاحب  الباد  عاهل  لدن  من 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
سموكم  ومــتــابــعــة  خليفة  آل 
التي كانت لها األثر الكبير في 
للنتائج  وتحقيقها  تــطــورهــا 

المشرفة”.
كما أكد نائب رئيس المجلس 
ــلـــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة  األعـ
آل  سلمان  بــن  دعــيــج  الشيخ 
أضحت  البحرين  أن  خليفة، 
رائدة على المستوى الرياضي 
الذي  والدعم  االهتمام  بفضل 
يوليه حضرة صاحب الجالة 
الــمــلــك الـــمـــفـــدى حــفــظــه هللا 
والرياضيين،  للرياضة  ورعــاه 
ــايـــة الــتــي  مـــشـــيـــًرا إلــــى الـــرعـ
يــولــيــهــا جـــالـــتـــه لـــريـــاضـــات 
ــتــي  ــخــيــل والـــفـــروســـيـــة وال ال
جعلت من المملكة في مصاف 

دول المقدمة عالمًيا.
دعيج  الشيخ  بين  حين  فــي 
أن  ــيــفــة  خــل آل  ســـلـــمـــان  ــن  ــ ب
ــاصــر بن  فـــوز ســمــو الــشــيــخ ن
بطولة  بلقب  خليفة  آل  حمد 
مونتل سينو الدولية لسباقات 
القدرة، تعد إضافة على سجل 
ــاإلنــجــازات  ســمــوه الــمــرصــع ب
عالم  في  العالمية  والبطوالت 
القدرة والفروسية، مشيًرا إلى 
أن الفوز باإلنجاز هذا عزز من 
مكانة المملكة والفريق الملكي 
سباقات  صعيد  على  لــلــقــدرة 
القدرة العالمية، متمنًيا لسموه 

دوام التوفيق والنجاح.
األشغال  وزير  أكد  من جانبه، 
والتخطيط  البلديات  وشؤون 
ــعــمــرانــي عــصــام خــلــف، أن  ال
تحقق جاء  الذي  اإلنجاز  هذا 
بـــفـــضـــل هللا ومـــــن ثــــم دعـــم 
صاحب  الباد  عاهل  ورعــايــة 
الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة للرياضة البحرينية، 
ولي  من  المستمرة  والمتابعة 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
الــريــاضــيــة،  األنــشــطــة  لجميع 
ــمــســيــرة  ــا أثـــمـــر تـــطـــويـــر ال مــ
الـــريـــاضـــيـــة والــشــبــابــيــة في 
ــعــديــد  الــمــمــلــكــة وتــحــقــيــق ال
ــازات  مــن الــنــجــاحــات واإلنـــجـ
البحرين  رايــة  ورفــع  العالمية 

في جميع المحافل الدولية.
بالمستوى  الــوزيــر  ــاد  أشـ كــمــا 
المتقدم والمتطور الذي وصل 
للقدرة  الملكي  الــفــريــق  إلــيــه 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  بقيادة 
السباق  فــي  خليفة  آل  حــمــد 
ومــا تحقق مــن إنــجــازات في 

مختلف المحافل الرياضية.
وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة 
العمراني  التخطيط والتطوير 
أن  عبدالرحمن جمشير،  نوف 
الرياضة من  لقطاع  ما تحقق 
إنما  إنجازات محلية وعالمية 
من  به  تحظى  لما  نتيجة  هو 
ملك  قبل  من  واهتمام  رعاية 
الملك  الجالة  صاحب  الباد 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
ولي  من  المستمرة  والمتابعة 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة،  آل  حــمــد  ــن  ب ســلــمــان 
منوهة بما يقدمه سمو الشيخ 
من  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
دعــــم لــلــريــاضــة الــبــحــريــنــيــة 
والــشــبــاب الــبــحــريــنــي، األمـــر 
الــذي ترك بصمة واضحة في 
والمحافل  المناسبات  مختلف 

الرياضية.
اإلنـــجـــاز  هــــذا  أن  ــت  ــافــ وأضــ
ــرف يـــضـــاف لــســلــســلــة  ــشـ ــمـ الـ
ــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا  ــ ــجــ ــ ــ اإلن
المجال  فــي  البحرين  مملكة 
الرياضي، مشيرة للدور الكبير 
حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  لسمو 
الفريق  قــيــادة  فــي  خليفة  آل 
الملكي للقدرة، الذي أسهم في 
النجاحات  العديد من  تحقيق 
وعزز مستوى مملكة البحرين 
ــقـــدرة  ــاق الـ ــبـ فـــي ريـــاضـــة سـ
الفوز  هــذا  إن  وقالت  عالمًيا، 
أبناء  لجميع  فخر  مصدر  يعد 

الوطن.
إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ ــال  ــ وق
ــادي الــمــحــرق الــشــيــخ أحمد  نـ
إنجاز  إن  خليفة  آل  علي  بــن 
والنتائج  نــاصــر  الشيخ  سمو 

التي حققها فرسان  المتقدمة 
الــمــلــكــي تــأتــي اســـتـــمـــراًرا لما 
إنــجــازات  مــن  الــفــريــق  حققه 
ــفــريــق في  كــبــيــرة وضــعــت ال
ــذه  ــة مـــتـــمـــيـــزة فــــي هـ ــانـ ــكـ مـ
الرياضة العريقة، والتي تمثل 
وتقاليدنا  تاريخنا  من  جــزًءا 
ــة، مــشــيــًدا  ــلـ ــيـ الــعــربــيــة األصـ
هذه  به  تحظى  الــذي  بالدعم 
ــدن عــاهــل  ــ ــ ــة مــــن ل ــاضــ ــ ــري ــ ال
الملك  الجالة  صاحب  الباد 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
بالمحافظة  جالته  وحـــرص 
العربية  الــريــاضــة  هـــذه  عــلــى 
يقوم  ــذي  ال وبــالــدور  األصيلة 
ــر بــن  ــاصـ ــــه ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـ ب
آل خليفة في نشر هذه  حمد 
الرياضة وما حققه الفريق من 
إنجازات رائدة وبطولية كانت 
الجميع، وجعلت  اهتمام  مثار 
الــبــحــريــن فــي مــصــاف الـــدول 
والخبرة  الطويل  الــبــاع  ذات 

في سباق القدرة.
ــمـــراســـم  ــيــــس الـ ــ ــأ رئ ــنـ ــا هـ ــمـ كـ
خليفة  الــركــن  الــلــواء  الملكية 
الفضالة، سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، مشيًدا بدعم 
الباد صاحب  عاهل  واهتمام 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
الشبابية  للحركة  خليفة  آل 
جميع  ــوفــيــر  وت والــريــاضــيــة 
تحقيق  لمواصلة  اإلمــكــانــات 
اإلنجازات ورفع اسم البحرين 
ــة الــمــحــافــل  ــافـ عـــالـــيـــا فــــي كـ

الرياضية.
والبطوالت  باإلنجازات  ونــوه 
الملكي  الــفــريــق  حققها  الــتــي 
بــقــيــادة ســمــو الشيخ  لــلــقــدرة 
ــا عــــن خــالــص  ــعـــربـ نــــاصــــر، مـ
ــلــفــريــق  ــيــاتــه لـــســـمـــوه ول تــمــن
الملكي للقدرة بدوام التوفيق 

والنجاح.
الــمــطــوع وزيــر  وأشـــاد محمد 
ــون مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء،  ــ ــئ شــ
بـــاإلنـــجـــاز الــكــبــيــر والــمــشــرف 
ــقــيــادة ســمــوه  الــــذي تــحــقــق ب
فــي إيــطــالــيــا، والــــذي يعكس 
المستوى المتقدم الذي وصل 
ــوه عـــلـــى مــســتــوى  ــمـ ــه سـ ــيـ إلـ
والخبرات  الفروسية،  رياضة 
والمهارات العالية التي يتمتع 

بها فرسان الفريق الملكي.
وأكد المطوع بأن هذا اإلنجاز 
الجديد ساهم في وضع مملكة 
مرموقة  مكانة  فــي  البحرين 
على خــارطــة ريــاضــة الــقــدرة 
به  تحظى  ما  بفضل  العالمية 

من رعاية ودعم المحدود من 
الجالة  صاحب  حضرة  لــدن 
ــن عــيــســى آل  ــمــلــك حــمــد بـ ال
المفدى  الــبــاد  عــاهــل  خليفة 

حفظه هللا ورعاه.
ــد ســمــو الــشــيــخ خـــالـــد بن  أكــ
خليفة  آل  سلمان  بــن  محمد 
ــة  ــاحـــب الــجــال مــســتــشــار صـ
اإلنجاز  ان هذا  المفدى  الملك 
ــاء بــفــضــل من  الــبــحــريــنــي جــ
هللا ودعم مستمر من حضرة 
حمد  الملك  الــجــالــة  صــاحــب 
ملك  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى  بـــن 
ــــاد الـــمـــفـــدى حــفــظــه هللا  ــب ــ ال
ــانـــدة صــاحــب  ورعـــــــاه، ومـــسـ
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا، منوهًا سموه بجهود سمو 
الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد في 
الحافل  الرياضة  تعزيز سّجل 
يسهم  بــمــا  الــبــحــريــن  لمملكة 
الرياضة  مكانة  ترسيخ  فــي 
البحرينية على مستوى العالم.

التي  الجهود  سموه  ّثمن  كما 
للقدرة  الملكي  الفريق  يبذلها 
بــقــيــادة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر 
ــي الـــســـبـــاق، ومــا  ــن حــمــد فـ بـ
مشرفة  إنــجــازات  من  يحققه 
تــســهــم فــي رفـــع اســـم مملكة 
البحرين في مختلف المحافل 

الرياضية.
دعيج  أكد  الشيخ  جانبه،  من 
بن سلمان بن مبارك آل خليفة 
هيئة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
أن هذا  الخيل،  رعاية شــؤون 
إلى  يضاف  الــدولــي  التتويج 
سجل سموه الكبير في مجال 
ســبــاقــات الـــقـــدرة الــعــالــمــيــة، 
باهتمام ودعم حضرة  مشيدًا 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد 
ــاه  الـــمـــفـــدى حــفــظــه هللا ورعــ
للرياضة البحرينية، والمتابعة 
السمو  صاحب  من  المستمرة 
ــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن  ــمــل ال
العهد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه 
الرياضة  مكانة  لتعزيز  هللا، 
الــبــحــريــنــيــة عــلــى الــمــســتــوى 

المحلي والدولي.
ــيــــج بــن  ــيـــخ دعــ واشــــــــار الـــشـ
خليفة  آل  مــبــارك  بــن  سلمان 
الـــذي حققه  اإلنــجــاز  ان  إلـــى 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
ســمــوه  بــــإحــــراز  ــيــفــة  خــل آل 
 160 سباق  في  األول  المركز 

المميزة  والنتائج  كيلومترا، 
الفريق  فــرســان  حققها  الــتــي 
ــاق، تــضــاف  ــبـ ــسـ ــالـ الــمــلــكــي بـ
ــتــي  لــســلــســلــة اإلنـــــجـــــازات ال
في  البحرين  مملكة  حققتها 
للدور  الفتًا  الرياضي،  المجال 
بن  ناصر  الشيخ  لسمو  الكبير 
حمد في قيادة الفريق الملكي 
ــدرة والـــــــذي أســـهـــم فــي  ــقـ ــلـ لـ
النجاحات  العديد من  تحقيق 
وعزز مستوى مملكة البحرين 
ــة ســبــاق  ــاضــ ــ ــا فــــي ري ــمــي عــال

القدرة.
القائم  مــروان كمال  أشــار  كما 
المساعد  العام  األمين  بأعمال 
ــى لــلــشــبــاب  ــ ــل ــلــمــجــلــس األعــ ل
الفوز  والرياضةن إلى أن هذا 
يـــؤكـــد عــلــى حــجــم الــرعــايــة 
يوليه حضرة  الذي  واالهتمام 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد 
ــاه  الـــمـــفـــدى حــفــظــه هللا ورعــ
والــريــاضــي  الشبابي  للقطاع 
المتابعة  وعلى  المملكة،  فــي 
ــل صــاحــب  الــحــثــيــثــة مـــن قــب
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا، والتي كان لها األثر البارز 
كذلك في تحقيق هذا اإلنجاز 

الرياضي الُمشرف.
كما وأكد القائم بأعمال األمين 
ــام الـــمـــســـاعـــد لــلــمــجــلــس  ــ ــع ــ ال
ــريــاضــة،  األعــلــى لــلــشــبــاب وال
ــى أن فــــوز ســمــو الــشــيــخ  عــل
في  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
ــتــل ســيــنــو يمثل  مــون ســـبـــاق 
إضافة لسجل إنجازات سموه 
الفروسية  ريــاضــة  عــالــم  فــي 
قاد  والقدرة، حيث سبق وأن 
سموه الفريق الملكي لتحقيق 
العديد من البطوالت واعتاء 
إلى  مشيرًا  التتويج،  منصات 
أن جهود سمو الشيخ ناصر بن 
المملكة  تدفع  آل خليفة  حمد 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات 
ــريــاضــي في  عــلــى الــصــعــيــد ال

مختلف المحافل الدولية.
وأشـــــــــــاد رئـــــيـــــس االتـــــحـــــاد 
ــبــحــريــنــي لـــكـــرة الـــيـــد علي  ال
إســـــحـــــاقـــــي بــــــاإلنــــــجــــــازات 
الفروسية  لرياضة  المتواصلة 
الرياضة  هذه  تلقاه  ما  بفضل 
ــة حــضــرة  ــ ــايـ ــ مــــن دعـــــم ورعـ
حمد  الملك  الــجــالــة  صــاحــب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
ــــاد الـــمـــفـــدى حــفــظــه هللا  ــب ــ ال
انعكس جليًا  ما  ورعــاه، وهــو 
على تحقيق النتائج المشرفة 
ــقــاب  وحــصــد الــمــزيــد مــن األل
البحرين  أســـم  الــتــي وضــعــت 
المشاركات  مختلف  في  عاليًا 

الدولية والعالمية.
سمو  فــوز  أن  اسحاقي  وأكــد 
ــر بـــن حــمــد آل  الــشــيــخ نـــاصـ
مونتل  بــطــولــة  بلقب  خليفة 
ــاقــات  ــســب ــة ل ــ ــي ــ ــدول ــ ســـيـــنـــو ال
القدرة، هو تجسيد واضح لما 
بــه ســمــوه مــن قــدرات  يتمتع 
الوصول  فــي  ساهمت  كبيرة 
الى مثل هذه النتائج، وتأكيدًا 
السير  فــي  الناجحة  للقيادة 
المزيد  نحو  الملكي  بالفريق 
األلقاب والبطوالت، مبينًا  من 
أن ذلك سيكون له انعكاسات 
ــًا لــســمــوه  ــي ــيـــة، مــتــمــن ــابـ إيـــجـ
في  والــنــجــاح  التوفيق  دوام 

المسابقات الدولية المقبلة.

بمناسبة فوز سموه بالمركز األول في بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة

نـاصـر بـن حمد يتلقى المـزيـد من التهـــاني

الشيخ دعيج بن سلمان 

عصام خلفمحمد المطوعسمو الشيخ عبدالله بن حمد

صباح بن حمدالشيخ أحمد بن علي

صالح بن هنديخالد بن محمد

علي إسحاقيخليفة الفضالة

الشيخ  دعيج بن سلمان

مروان كمالنوف عبدالرحمن جمشير
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جانب من اللقاء

عيسى بن علي يبارك لالعبين االنتصار

سموه يستقبل رئيس االتحاد السعودي لكرة اليد

سموه يوجه العبي منتخب الصاالت

سمو الشيخ عيسى بن علي يتابع المنافسات

فريق عمل متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية

قـــررت اللجنـــة المنظمة العليـــا لدورة 
تأجيـــل  الثالثـــة  الخليجيـــة  األلعـــاب 
منافســـات وتدريبات وتتويجات يوم 
االثنيـــن 23 مايـــو 2022 ليتم ترحيلها 
إلى الثالثاء 24 من الشهر ذاته بسبب 
ســـوء األحوال الجوية بدولة الكويت 

الشقيقة وهبوب العاصفة الترابية.
العليـــا  المنظمـــة  اللجنـــة  وكانـــت 
للـــدورة قـــد اتخـــذت قرارهـــا بتأجيل 
الغبـــار  اجتـــاح  أن  بعـــد  المنافســـات، 
األجـــواء الكويتية قادما مـــن العراق، 
ممـــا تســـبب فـــي تدنـــي الرؤيـــة إلـــى 
أدنـــى مســـتوى، والـــذي تســـبب فـــي 
إعاقـــة الحركة المروريـــة أمام الوفود 
والمنتخبات المشـــاركة في منافسات 

الدورة. 
وقـــد اســـتثنت تنظيميـــة الـــدورة من 
قرارهـــا إقامة منافســـات اليوم الثاني 
لمســـابقة األلعـــاب االلكترونية، والتي 

شهدت مشاركة منتخبنا الوطني. 
وكان من المقـــرر ان تقام يوم االثنين 
منافســـات الدور قبل النهائي لمسابقة 
كرة الســـلة “رجـــال”، ومبـــاراة تحديد 
ومبـــاراة  والرابـــع  الثالـــث  المركزيـــن 
والثانـــي  األول  المركزيـــن  تحديـــد 
لمسابقة كرة القدم الصاالت “سيدات، 
الطاولـــة  كـــرة  مســـابقة  ومباريـــات 
ومســـابقة  الطائـــرة  كـــرة  ومســـابقة 
الهوكي على الجليد ومســـابقة التنس 

األرضي. 
فـــي حيـــن شـــهدت المنافســـة إقامـــة 
منافسات مسابقة الدراجات الهوائية 
“الســـيدات”، وإقامة مباراة السعودية 
واإلمـــارات في مســـابقة الهوكي على 
الجليـــد، ومباراتيـــن في مســـابقة كرة 
الطاولـــة لقـــاء اإلمـــارات والســـعودية 
ومبـــاراة  والكويـــت،  قطـــر  ولقـــاء 
منتخبنـــا الوطني أمـــام منتخب عمان 
في مســـابقة كرة الطائـــرة ومواجهات 
اليوم الثاني لمســـابقة التنس األرضي 

خالل الفترة الصباحية. 
اللجنـــة ترحيـــل جميـــع  وقـــد قـــررت 
المســـابقات التي تم تأجيلها وإقامتها 
فـــي ضمـــن منافســـات اليـــوم، والـــذي 
سيشـــهد إقامـــة 10 مســـابقات ضمـــن 

منافسات اليوم التاسع للدورة. 

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل 

رئيس اتحاد اليد السعودي 

اســـتقبل سمو الشـــيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة رئيـــس 
وفـــد مملكـــة البحرين بـــدورة األلعاب 
االتحـــاد  رئيـــس  الثالثـــة  الخليجيـــة 
الســـعودي لكـــرة اليـــد الســـيد فاضـــل 
النمـــر وذلـــك بحضـــور عضـــو مجلس 
إدارة اللجنـــة األولمبية رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد ســـعادة الســـيد 
علـــي عيســـى اســـحاقي وذلـــك بمقـــر 

مجلس البعثة البحرينية. 
االتحـــاد  برئيـــس  ســـموه  ورحـــب 
الســـعودي لكـــرة اليـــد مشـــيدا بعمـــق 
العالقـــات األخوية التـــي تربط مملكة 
البحرين والمملكة العربية الســـعودية 
فـــي كافـــة المجـــاالت وباألخـــص في 
بالتطـــور  الرياضـــي مشـــيدا  الجانـــب 
الذي تعيشـــه كرة اليد الســـعودية وما 
وصلـــت إليـــه من مكانة علـــى الصعيد 

اإلقليمي والقاري. 

واكد سمو الشـــيخ عيسى بن علي بن 
خليفة آل خليفة على أهمية التنسيق 
والتعـــاون المشـــترك بيـــن االتحاديـــن 
البحرينـــي والســـعودي لكـــرة اليـــد بما 
يســـهم فـــي تطويـــر اللعبـــة وتنميتهـــا 
والســـعي لتبادل الخبـــرات والتجارب 
بيـــن الجانبين لتعزيـــز مكانة كرة اليد 
فـــي كال الدولتيـــن والوصـــول بها إلى 

أعلى المستويات. 

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد 

بأداء منتخب الصاالت لكرة القدم

أشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة رئيـــس 
وفـــد مملكـــة البحرين بـــدورة األلعاب 
المتميـــز  بـــاألداء  الثالثـــة  الخليجيـــة 
لمنتخبنا الوطني لكرة القدم للصاالت 
أمـــام نظيـــره الكويتي فـــي المواجهة 
األخيـــرة التـــي جمعـــت الفريقين رغم 

خسارته 2/ 1.
جاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه لمدير 
بابـــا  رائـــد  الصـــاالت  كـــرة  منتخبـــات 
وعدد من الالعبين، حيث نوه ســـموه 
قدمـــه  الـــذي  الرجولـــي  بالمســـتوى 
الالعبون وتســـلحهم بالـــروح القتالية 

والعزيمة واإلصرار.
وأضاف ســـموه “ رغم الخسارة إال أننا 
فخورون بما تقدمونه من مســـتويات 
طيبة تعكس المعـــدن األصيل لالعب 
البحريني، وبين األشـــقاء الخليجيين 
ال يوجـــد خاســـر إطالقـــا، فاألهم هي 
الـــروح الرياضيـــة واألخـــالق قبل كل 
شيء، فاللقاءات الرياضية الخليجية 
هـــي ملتقـــى للمحبـــة والصداقـــة ثـــم 

المنافسة على األلقاب والبطوالت..”.
وتمنى ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
بن خليفة آل خليفة لمنتخب لصاالت 
التوفيـــق والنجـــاح فيمـــا تبقـــى مـــن 
الصـــورة  لعكـــس  الـــدورة  منافســـات 

المشرفة عن كرة القدم البحرينية.

الكوهجي يشارك باجتماع المكتب 

التنفيذي لرؤساء األولمبية

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  شـــارك 
البحرينيـــة  فـــارس مصطفـــى الكوهجـــي 
فـــي االجتمـــاع الــــ 95 للمكتـــب التنفيـــذي 
والســـعادة  والمعالـــي  الســـمو  ألصحـــاب 
رؤساء اللجان األولمبية الخليجية والذي 
عقـــد يوم االثنيـــن 23 مايـــو 2022 بفندق 
الفورسيزون برئاسة األمير فهد بن جلوي 
الحاليـــة  الـــدورة  رئيـــس  عبدالعزيـــز  بـــن 
وبحضور الســـيد خليفة بن ســـعيد العبري 
األمين العام المساعد للشئون االقتصادية 
والتنموية باألمانة العامة والسيد د. عادل 
اإلنســـان  شـــئون  قطـــاع  رئيـــس  الزيانـــي 
والبيئـــة باألمانـــة العام وبحضـــور األمناء 
الخليجيـــة  األولمبيـــة  للجـــان  العامـــون 
واألميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة األردنية 

ناصر المجالي.
وبـــدأ االجتمـــاع بكلمـــة ترحيبيـــة لألميـــر 
فهـــد بن جلوي بـــن عبدالعزيـــز تالها كلمة 
ترحيبيـــة أخـــرى للســـيد خليفة بن ســـعيد 

العبري.
فـــي  المجتمعـــون  شـــرع  ذلـــك  وعقـــب 
اســـتعراض بنـــود جـــدول األعمـــال والتي 
تضمـــن مناقشـــة هيئـــة فـــض المنازعـــات 
مهـــام  واعتمـــاد  الخليجيـــة،  الرياضيـــة 
واعضاء اللجان اإلستشـــارية، ثم اإلطالع 
على سير فعاليات دورة األلعاب الرياضية 
 )2022 )الكويـــت  الثالثـــة  الخليجيـــة 
ومناقشـــة نتائـــج االجتماع الثانـــي لفريق 
عمل متابعة تنفيذ الخطة االســـتراتيجية 
مناقشـــة  وأخيـــر  الخليجيـــة،  للرياضـــة 
التعـــاون الدولي بين دول مجلس التعاون 

الخليجي والمملكة األردنية الهاشمية.

روابط جماهيرية لدعم 

المنتخبات الوطنية

دعمـــا لمنتخباتنـــا الوطنية المشـــاركة 
بـــدورة األلعاب الخليجية الثالثة التي 
تســـتضيفها دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 

مجموعـــة  مـــع  البعثـــة  إدارة  اتفقـــت 
مـــن رؤســـاء روابـــط األنديـــة المحلية 
فـــي  المشـــاركة  منتخباتنـــا  لتشـــجيع 

األدوار النهائية.
وقـــال مدير البعثة حســـن الخاجة أن 
تلك الخطوة تأتـــي تنفيذا لتوجيهات 
ســـعادة األمين العام فارس الكوهجي 
لمؤازرة المنتخبات الوطنية والوقوف 
بجانبهـــا في المعترك الخليجي، حيث 
تـــم االتفـــاق مـــع كال من نـــواف هيات 
من رابطة األهلي ويونس ســـلمان من 
رابطة الحد وحســـن راشـــد من رابطة 
نـــادي االتفـــاق وأحمـــد عبـــدهللا مـــن 

رابطة نادي الرفاع.
وأضـــاف الخاجـــة أن ممثلـــي الروابط 
األربعة ســـيبدأون مـــؤازرة منتخباتنا 
ابتـــداء مـــن مبـــاراة منتخبنـــا ونظيره 
الكويتـــي بنهائي مســـابقة كـــرة القدم 
ســـتقام  التـــي  للصـــاالت  للســـيدات 
االثنيـــن 23 مايو 2022 وباقي األدوار 
النهائيـــة للمنتخبات األخرى في باقي 

األلعاب.
الروابـــط  ممثلـــي  الخاجـــة  وشـــكر 
المتعاونة على تواجدهم في الكويت 
المدرجـــات  مـــن  منتخباتنـــا  ودعـــم 
ليلعبـــون دورا في بارز في رفع الروح 

المعنوية العبين والالعبات.

الوناس يشارك باجتماع فريق 

عمل “الخطة االستراتيجية”

شارك مدير إدارة المشاريع الفنية في 
االجتمـــاع الثاني لفريـــق عمل متابعة 
تنفيذ الخطة االســـتراتيجية لمجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربي والذي 
عقـــد برئاســـة الســـيد طه بن ســـليمان 
الكشـــري رئيـــس الفريق األميـــن العام 
وعضـــو  العمانيـــة  األولمبيـــة  للجنـــة 

المكتب التنفيذي باألمانة العامة.
اإلجتمـــاع  أعمـــال  جـــدول  وتضمـــن 
االســـتراتيجية  بمحـــاور  التعريـــف 
البنـــد  التنفيذيـــة، وتضمـــن  وخطتهـــا 

القـــرار  تنفيـــذ  آليـــة  الثانـــي مناقشـــة 
الصـــادر عن أصحاب الســـمو والمعالي 
والســـعادة رؤســـاء اللجـــان األولمبيـــة 
الخليجية بشأن تغيير الخطة الزمنية 
للخطـــة االســـتراتيجية لتكـــون بداية 
لـــوس  اولمبيـــاد  وحتـــى   2022 عـــام 
أنجلـــوس 2028 مـــع إدراج الـــدورات 
والـــدورات  المجمعـــة  الخليجيـــة 

األولمبية.
وناقـــش االجتماع تشـــكيل فرق عمل 
فرعيـــة للعمـــل علـــى المحـــاور الثالث 
وتحديـــد  المعتمـــدة  لالســـتراتيجية 
األعمـــال المطلوبـــة مـــن فـــرق العمـــل 
الفرعيـــة، واالتفاق بشـــأن آلية تجميع 
البيانات المطلوبة لحســـن سير العمل 
لفرق العمل ووضع موشـــرات تحقيق 
األهداف االستراتيجية، وتكليف أحد 
الخبراء بالتنســـيق وتقديم المســـاندة 

لفرق العمل الفرعية.

أحمر الطائرة يخطف الصدارة

للكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  حقـــق 
الطائـــرة انتصـــاره الثالـــث علـــى التوالـــي 
بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة التـــي 
تحتضنهـــا دولـــة الكويـــت الشـــقيقة حتى 
31 مايـــو الجـــاري بعدما أطـــاح بالمنتخب 
مايـــو   23 االثنيـــن  يـــوم   1 /3 العمانـــي 
الثالثـــة  الجولـــة  منافســـات  2022 ضمـــن 
مـــن المســـابقة ليرفع رصيده إلـــى 9 نقاط 
ويتصـــدر الترتيب العام مؤقتا بعد تأجيل 
مواجهـــات اإلثنيـــن بســـبب ســـؤ األحـــوال 

الجوية.
وفاز منتخبنا بالشوط األول 25 - 21، قبل 
أن يفوز العمانيين بالثاني 23 - 25، وظفر 
منتخبنا بالشـــوط الثالـــث 25 - 23 والرابع 

.29 - 31
ولعـــب منتخبنا الشـــوط األول بالتشـــكيلة 
األساســـية قبـــل أن يريـــح المـــدرب العبـــا 
االرتـــكاز علـــي الصيرفـــي وجـــواد الخبـــاز 
ويضـــع ثقتـــه فـــي كال مـــن محمـــد عمـــر 
وحسين الجشي فيما تبقى من األشواط، 

الفـــوز  تحقيـــق  مـــن  العبونـــا  واســـتطاع 
بفضـــل القوة الهجوميـــة لالعبي األطراف 
واالرســـاالت الموجهـــة واســـتفاد العبونـــا 
مـــن كثرة األخطاء التي ارتكبها العمانيين 
وباألخص اضاعة االرســـاالت في الشـــوط 

الرابع.
البطاقـــة  اشـــهار  الرابـــع  الشـــوط  وشـــهد 
الحمـــراء ضد منتخبنا بحجة قيام العبينا 
باســـتفزاز الخصم كما منـــح الحكم مدرب 
عمان البطاقـــة الحمراء لإلحتفال بطريقة 

استفزازية مع العبيه ودخوله الملعب.
واتســـمت المواجهـــة بالقـــوة واإلثـــارة في 
الشـــوط الرابـــع تحديـــدًا قبـــل أن يحســـم 

العبونا اللقاء لصالحهم.
وســـيخضع منتخبنـــا الثالثـــاء للراحة بعد 
تأجيـــل مباريات االثنين إلـــى الثالثاء 24 
الســـعودية  ســـيلتقي  2022 حيـــث  مايـــو 
واإلمـــارات 5:00 م، وقطـــر مـــع الكويـــت 
الســـاعة 7:00 م، ولن يلعـــب منتخبنا أمام 
قطر بحســـب الجدول الســـابق، األمر الذي 
يعني أنه ســـيخضع للراحة مدة يوم واحد 
)الثالثاء( وســـيواجه قطر يـــوم )األربعاء( 

25 مايو الساعة 5 مساء.

خسارة أحمر االلكترونيات أمام 
الكويت والسعودية 

لأللعـــاب  الوطنـــي  منتخبنـــا  خســـر 
أمـــام  “الرجـــال” مواجهتيـــن  االلكترونيـــة 
المنتخبيـــن الكويتـــي والســـعودي اللتيـــن 
أقيمتـــا بقاعة األلعـــاب االلكترونية بفندق 
جميـــرا المســـيله، ضمـــن منافســـات اليوم 
الثالثـــة  بالنســـخة  المســـابقة  مـــن  الثانـــي 
لـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة المقامـــة حاليا 

بدولة الكويت الشقيقة. 
 ففي المباراة األولى التي جمعت منتخبنا 
الوطني أمام المنتخب الكويتي، لم ينجح 
الالعب محمد العريـــج من تجاوز الالعب 
مشـــاري الكايـــد، حيـــث تفـــوق االخير في 
مباراتـــي الذهـــاب واإليـــاب والتـــي انتهت 

مجموعهما بنتيجة 7/ 3. 
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة لـــم يحالـــف الحظ 
الالعـــب عبـــدهللا محمـــد مـــن الفـــوز علـــى 
الالعـــب ياســـر الحارثـــي، الـــذي ســـبق لـــه 
لاللعـــاب  العالـــم  كأس  فـــي  تواجـــد  ان 
االلكترونية. حيث فاز األخير بنتيجة 2/ 1 
مـــن مجمـــوع المباراتيـــن اللتيـــن خاضهما 
الالعبيـــن. حيـــث فاز الحارثي فـــي مباراة 
الذهـــاب بنتيجـــة هـــدف مقابـــل الشـــيء. 
وحـــاول عبدهللا محمد مـــن التعويض في 
مباراة اإلياب، ونجح في معادلة النتيجة، 
كافيـــة  تكـــن  لـــم  التعـــادل  نتيجـــة  أن  إال 
في تأهـــل المنتخـــب للمرحلـــة الثانية من 

المنافسات.

تنظيمية الدورة الثالثة لأللعاب الخليجية تؤجل المنافسات يوًما واحدا
سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بأداء منتخب الصاالت لكرة القدم

سموه لدى استقبال العبي منتخب الصاالت سموه أثناء لقاء رئيس االتحاد السعودي لكرة اليد
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الكويت - وليد عبداهلل، حسن علي )تصوير - جابر عبداهلل، علي الحلواجي(

سموه يستمع إلى مدير المنتخب
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“المركزي” يمنح ترخيص إدارة الصناديق االستثمارية 
لـ “كريســــت بريـــدج فنــــدز سيرفيســـز )ش.م.م(”

تحتفـــل كريســـت بريـــدج بمـــرور 17 عاًما 
على تواجدها في مملكة البحرين لتواصل 
تطوير خطط النمو المســـتقبلية، وفي هذا 
الســـياق أعـــادت كريســـت بريـــدج هيكلـــة 
أنشـــطتها فـــي البحريـــن وذلك مـــن خالل 
فصل أنشـــطة أميـــن الُعهد الماليـــة وإدارة 
وحدتـــي  إلـــى  االســـتثمارية  الصناديـــق 
عمـــل متخصصـــة ومنفصلـــة تحت اســـم: 
كريســـت بريدج البحرين ش.م.ب )مقفلة( 
، وشـــركة كريســـت بريدج فندز سيرفيسز 
)ش.م.م(، على التوالـــي. وبناًء عليه، منح 
مصرف البحرين المركزي شـــركة كريست 
بريـــدج ترخيصا جديـــدا إلدارة الصناديق 
االستثمارية؛ بهدف مواصلة أنشطتها في 

مجال إدارة الصناديق.
وتديـــر شـــركة كريســـت بريدج عـــددا من 
الصناديق االســـتثمارية كما تقدم خدمات 
اإلدارة والحوكمة التشغيلية في البحرين 
منـــذ 17 عاًما بعد االســـتحواذ على شـــركة 
عهد ترســـت ش.م.ب )مقفلة( العام 2017. 
وتقـــدم شـــركة كريســـت بريـــدج خدمـــات 

إدارة وحفـــظ الصناديق والحوكمة لبعض 
االســـتثمارية  البنـــوك  وأشـــهر  أكبـــر  مـــن 
األســـهم  وشـــركات  األصـــول  ومديـــري 
الخاصة، باإلضافة إلى شـــركات االستثمار 
ألصحـــاب  العائليـــة  واألنشـــطة  العقـــاري 
الثـــروات فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
وبصفتها مـــزودا دوليا رائدا للخدمات في 

قطـــاع األنشـــطة البديلـــة، تعمل كريســـت 
بريدج بشكل وثيق مع الشركات القانونية 
والمكاتـــب االستشـــارية لتأســـيس وإدارة 
مجموعة واسعة من الهياكل االستثمارية 
التقليديـــة والهياكل المتوافقـــة مع أحكام 
الشريعة اإلســـالمية للعمالء المقيمين في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، والتـــي 

يمكـــن إدارتهـــا فـــي نفـــس اإلطـــار الزمني 
لتلك الدول.

وفي هـــذا اإلطار صـــرح المديـــر التنفيذي 
لشـــركة كريست بريدج في البحرين، بشار 
بازيـــان، “تعتبر الذكرى الســـنوية الــــسابعة 
عشرة عالمة فارقة بالنسبة للشركة، حيث 
شـــهدنا مواصلـــة نمـــو األصـــول الخاضعة 
لـــإدارة لتصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 6 مليارات 
دوالر أمريكـــي. ويطيـــب لـــي التنويـــه بأن 
الفضـــل للســـمعة التـــي بنيناها مـــع عمالئنا 
تعـــود إلـــى فريـــق العمـــل المتميـــز وذوي 
الخبـــرة العاليـــة المتوفـــرة فـــي المنطقـــة، 
كمـــا أننـــا  نعمل لتقديـــم أفضـــل الخدمات 
لعمالئنـــا.  المبتكـــرة  والحلـــول  والنتائـــج 
وعليه، فإن شـــركة كريســـت بريدج تتطلع 
دائمـــًا إلى مواصلة بنـــاء محور الخبرة في 
هذا المجال في مملكة البحرين والمنطقة. 
وأخيـــرًا نخـــص بالشـــكر  عمالئنـــا األعزاء 
علـــى دعمهـــم المســـتمر ونتطلع دائمـــًا إلى 
مواصلـــة العمل المســـتقبلي معهم في هذا 

السوق الواعد”.

كشـــفت مجموعـــة “جي.إف.إتـــش” 
المالية ومقرهـــا البحرين عن موعد 
تفعيـــل تـــداول أســـهمها فـــي ســـوق 
أبوظبـــي لـــأوراق المالية وذلك في 

يوم الثالثاء 31 مايو.
وبذلك يتم تداول أسهم المجموعة 
يجـــري  حيـــث  أســـواق،  أربـــع  فـــي 
تـــداول أســـهمها حاليـــًا فـــي بورصة 
المالـــي،  دبـــي  وســـوق  البحريـــن، 

وبورصة الكويت. 

وقالت الشـــركة في إفصاح لبورصة 
المســـاهمين  علـــى  إنـــه  البحريـــن 
المهتميـــن بتحويل أســـهمهم التأكد 
مـــن فتح حســـاب تداول مع ســـوق 
أبوظبي، وتقديم طلب رســـمي إلى 
شـــركة البحريـــن للمقاصة من خالل 
وســـيطهم المعتمـــد باألســـهم المراد 
المذكـــور  التاريـــخ  قبـــل  تحويلهـــا 
أعاله؛ ليتســـنى لهم تداول األســـهم 

في نفس اليوم، 
ويبلـــغ رأس مالهـــا المدفـــوع 975.6 

مليون دوالر.

بدء تداول أسهم “جي أف أتش” 
ببورصة أبوظبي نهاية الشهر

لبنـــاء  العربيـــة  الشـــركة  احتفلـــت 
وإصالح السفن )أسري( باليوم العالمي 
للمرأة في القطاع البحري. وقد حضر 
الحفل الذي أقيم بمقر الشركة بالحد، 
مازن مطـــر العضو المنتدب بالشـــركة 
ممثلـــي  مـــن  مجموعـــة  جانـــب  إلـــى 
اإلدارة التنفيذية وعدد من المديرين 
هـــذه  وأقيمـــت  واإلداريين. 
الفعاليـــة بهـــدف تســـليط الضوء على 
التـــي حققتهـــا  المتميـــزة  اإلنجـــازات 
المرأة فـــي القطاع البحـــري خصوصا 
شـــريكًا  كونهـــا  أســـرى؛  شـــركة  فـــي 
اساســـيًا في مســـيرة العطـــاء والبناء 

والدفع بعجلة التنمية بالشركة. 
يذكر أن هذه المناســـبة تأتي تماشـــيا 
مـــع اعتماد المنظمـــة البحرية الدولية 
بتحديـــد  قـــرارا   2021 فـــي ديســـمبر 
تاريـــخ 18 مايـــو مـــن كل عـــام يومـــا 

عالميـــا للمـــرأة فـــي القطـــاع البحـــري؛ 
المـــرأة  بـــدور  االعتـــراف  بهـــدف 
الجوهري في صناعة القطاع البحري 
حـــول العالـــم وتمكين المـــرأة في هذا 
القطـــاع الصناعـــي الحيـــوي بمختلف 

التخصصات.  
بالشـــركة  المنتـــدب  العضـــو  وأشـــاد 
العاملـــة وإســـهاماتها  المـــرأة  بجهـــود 
الفاعلـــة في القطاع البحري والســـيما 
والمتميـــزة  المخلصـــة  الجهـــود 

لموظفات شركة أسري.
الرئيـــس  عطائـــي  ســـحر  وعلقـــت 
التنفيذي للشؤون المالية بالشركة “إن 
االحتفـــاء بالمرأة العاملـــة في القطاع 
لعطائهـــا  تقديـــر  إال  ماهـــو  البحـــري 
المتميز واعتراف بالدور االســـتثنائي 
الـــذي تلعبه فـــي دفع مســـيرة التنمية 

االقتصادية”.

“ أسري” تحتفي باليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري

من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث بالمملكة المتحدة

بناغاز تفوز بجائزة الصحة والسالمة 
عن قطـــــاع النفـــط والغــــاز 2022

فازت شركة غاز البحرين الوطنية 
الصحـــة  بجائـــزة  مقفلـــة  ش.م.ب 
والســـالمة “فائز في قطاع صناعة 
النفط والغاز” من الجمعية الملكية 
  RoSPA الحـــوادث  مـــن  للوقايـــة 
بالمملكـــة المتحـــدة عـــن أدائها في 
مجـــال الصحـــة والســـالمة خـــالل 
العـــام 2021، حيث عـــادة ما يكون 
في كل قطاع صناعي ما هناك فائز 
واحد بشكل عام، حيث تعد جوائز 
RoSPA واحدة مـــن أكثر البرامج 
المرموقة والمعترف بها في العالم 
مـــع ما يقـــارب من 2000 مشـــاركة 
كل عـــام مـــن 50 دولـــة. كمـــا يتـــم 
االعتراف بالمنظمات التي تحصل 
باعتبارهـــا  RoSPA؛  علـــى جائـــزة 
رائـــدة عالميا في ممارســـة الصحة 

والسالمة.
المهمـــة  الجائـــزة  هـــذه  وتســـلم 
الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة، من أيرول تايلور 
الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية 
للوقايـــة مـــن الحـــوادث بالمملكـــة 
المتحدة في حفل نظمته الجمعية 
والمؤسســـات  الشـــركات  لتكريـــم 
الصحـــة  مجـــال  فـــي  المتميـــزة 

والسالمة والبيئة. 
رصيـــدا  اإلنجـــاز  هـــذا  ويعـــد 
اإلنجـــازات  إلـــى  يضـــاف  قيمـــًا 
والمكتســـبات التي حققتها الشركة 
يأتـــي  حيـــث  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
حصول الشـــركة على هذه الجائزة 
العالمية في مجال الســـالمة ليؤكد 
مـــا تحظي به الشـــركة من اعتراف 
الصحـــة  فـــي  المتميـــز  بســـجلها 
والســـالمة والبيئـــة من مؤسســـات 
عالمية مرموقة مـــن خالل تطبيق 
معاييـــر صارمـــة أهلتهـــا للحصـــول 

على مثل هذه الجوائز القيمة.

وبهذه المناسبة أدلى الشيخ محمد 
الرئيـــس  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن 
التنفيـــذي بالتصريـــح التالـــي: “إنه 
هـــذه  أتســـلم  أن  عظيـــم  لشـــرف 
الجائـــزة نيابة عن الشـــركة؛ لكونها 
مـــن الـــرواد العالمييـــن فـــي أفضل 
والســـالمة.  الصحـــة  ممارســـات 
ويســـرني بهـــذه المناســـبة أن أرفع 
إلـــى ممثـــل جاللـــة الملـــك لأعمال 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب رئيس 
القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
للنفط سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة  حفظه هللا خالص التهاني 
والتبريـــكات بالفـــوز بهـــذه الجائزة 
والتـــي تأتـــي تتويجـــا لتوجيهـــات 
ومتابعـــة ســـموه الحثيثـــة في كل 
ما من شـــأنه رفعة وازدهار الشركة 
والوصول بها إلى مصاف الشركات 

والمؤسســـات العالمية. كما يسرني 
أن أهنـــئ رئيس وأعضـــاء مجلس 
إدارة شركة بناغاز وشركة توسعة 
وجميع العاملين بفوز الشركة بهذه 

الجائزة العالمية. 
وأضـــاف الرئيس التنفيذي أن هذه 
اإلنجـــازات المتميـــزة هـــي نتيجـــة 
االلتـــزام التـــام من جميـــع موظفي 
الشـــركة بقيـــم الســـالمة ووعيهـــم 
وإدراكهم الكامل لمعنى المسؤولية 
المهنيـــة مـــن خـــالل اتبـــاع منهـــج 
المعاييـــر  علـــى  يعتمـــد  مـــدروس 
هيئـــات  وضعتهـــا  التـــي  الدوليـــة 
متخصصـــة فـــي شـــؤون الســـالمة 
مثل الجمعيـــة الملكية للوقاية من 
الحـــوادث فـــي المملكـــة المتحـــدة 
البريطانـــي  الســـالمة  ومجلـــس 
وجمعيـــة مصنعي الغـــاز األمريكية 

الوطنـــي  الســـالمة  ومجلـــس 
بالواليات المتحدة األميركية. 

وأعـــرب الشـــيخ محمد بـــن خليفة 
عن ثقته الكبيرة بموظفي الشركة 
بالمحافظـــة علـــى هـــذه اإلنجازات 
مـــن خـــالل الحـــرص علـــى تطبيق 
أعلـــى المعايير المتعلقة بالســـالمة 
فـــي مجـــال أعمالهـــم والمحافظـــة 
على هذا السجل المتميز، فالشركة 
مســـتمرة في تطوير ظروف العمل 
واالهتمـــام  المنشـــآت  جميـــع  فـــي 
بســـالمة الموظفيـــن. وفـــي الختام 
تمنى الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي لجميع 
العاملين في الشـــركة كل التوفيق 
مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق  والنجـــاح 

اإلنجازات.

أمل محمد تحصد 100,000 دوالر من حساب “لبشارة” ألبريل 2022
“بيتك”: حصول 70 فائزاً من فئة “عيالنا” على جوائز العيدية بـ 500 دوالر

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن “ بيتــك”، عن فــوز أمل عبدالعزيز محمد بالجائزة الشــهرية الكبرى ضمن ســحوبات حســاب 
التوفير االستثماري “لبشارة” لشهر أبريل الماضي، والتي تبلغ قيمتها 100,000 دوالر أميركي. كما أعلن عن حصول 70 فائزًا من فئة 

“عيالنا” على جوائز العيدية التي تبلغ قيمتها 500 دوالر أمريكي، باإلضافة إلى جوائز لبشارة العامة والمخصصة للفئات.

وأقيمت مراسم الســـحب على جوائز 
لبشـــارة يوم الثالثـــاء 10 مايو2022 ، 
وشـــهدت اإلعالن عن أسماء الفائزين 
بالجوائـــز الشـــهرية ضمـــن ســـحوبات 
وشـــملت  أبريـــل.  لشـــهر  “لبشـــارة” 
الســـحوبات الجائزة الشـــهرية الكبرى 
بقيمـــة 100,000 دوالر ، و70 جائـــزة 
نقديـــة مخصصة لفئة “عيالنـــا” بقيمة 
500 دوالر لكل فائز، باإلضافة إلى 20 
جائـــزة نقدية بقيمة 1,000 دوالر لكل 
فائـــز، و40 جائـــزة بقيمـــة 500 دوالر 

لـــكل فائـــز مخصصـــة لفئات “نســـاؤنا” 
و”مدخرونـــا” و”بطاقاتنـــا االئتمانيـــة”، 

إلى جانب الفئة الرقمية.
المصرفيـــة  الخدمـــات  رئيـــس  وقـــال 
لأفراد في “بيتك”، حامد مشعل “نهنئ 
أمل محمد بمناســـبة فوزهـــا بالجائزة 
الشـــهرية الكبـــرى، إلـــى جانـــب جميع 
الفائزيـــن ضمـــن ســـحوبات “لبشـــارة” 
لشـــهر أبريل الماضي، ونأمل أن تسهم 
هذه الجوائز القيمة في إثراء حياتهم 
وتيســـير أحوالهـــم الماديـــة، وُنشـــّجع 

والتوفيـــر  االســـتثمار  علـــى  الجميـــع 
للفـــوز ضمـــن  فـــي حســـاب “لبشـــارة” 
الســـحوبات القادمة، إيمانًا منا بأهمية 

االدخار وآثاره اإليجابية”.
وبمناســـبة فوزهــــا، علقت أمل محمد 
“ تعجـــز الكلمـــات عن وصـــف فرحتي 
بهـــذه الجائـــزة القيمـــة التـــي ســـتثري 
حياتـــي بالتأكيـــد، وأنـــا ممتنـــة للغاية 
لبيت التمويل الكويتي-البحرين الذي 
منحني هذه الفرصة، وأشجع الجميع 
على فتح حساب التوفير االستثماري 

“لبشـــارة” واالدخار لمضاعفة فرصهم 
في الفوز بمثل هذه الجوائز المجزية”.
ويتيح البنـــك لجميع العمـــالء فرصة 

“لبشـــارة”،  ســـحوبات  ضمـــن  الفـــوز 
وذلـــك عبـــر احتســـاب كل 50 دينـــارا 
بحرينيـــا مدخرا أو ما يعادله بالدوالر 
األميركـــي لمـــدة ال تقل عـــن 30 يومًا 
االســـتثماري  التوفيـــر  حســـاب  فـــي 
تعزيـــز  بإمكانهـــم  كمـــا  “لبشـــارة”، 
فرصهم بالفوز عبر زيادة مبلغ وفترة 
ادخارهم بالحســـاب. هذا وســـيحظى 
برنامـــج  ضمـــن  الُمدرجـــون  العمـــالء 
“والء لبشـــارة” الحصـــري علـــى فرص 
مضاعفـــة حتـــى ثالث مـــرات لدخول 

سحوبات الجائزة الكبرى.
ســـحوبات  تســـتمر  أن  المقـــرر  ومـــن 
حساب التوفير االســـتثماري “لبشارة” 
خالل العـــام الجاري، مع فـــرص الفوز 

بجائزتيـــن كبيرتين بقيمـــة 500,000 
دوالر لـــكٍل منهمـــا، و6 جوائـــز متبقية 
 ، دوالر   100,000 بقيمـــة  كبـــرى 
باإلضافة إلى 20 جائزة نقدية شهرية 
جائـــزة  و50   ، دوالر   1,000 بقيمـــة 
 ، دوالر   500 بقيمـــة  أخـــرى  شـــهرية 
مخصصـــة لفئـــات “نســـاؤنا” و”عيالنا” 
و”مدخرونـــا” و”بطاقاتنـــا االئتمانيـــة”، 
إلى جانب الفئة “الرقمية” المخصصة 
للعمـــالء الذيـــن قامـــوا بفتح حســـاب 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي - البحريـــن 
عـــن طريق أي مـــن القنـــوات الرقمية، 
للصيرفـــة”  جزيـــل  “بيتـــك  كتطبيـــق 
المتـــاح فـــي متجـــر”Apple Store” و 

.”Google Play“

حامد مشعل

أثناء تسلم الجائزة

 المحرر االقتصادي



تحت رعاية الرئيس المؤسس رئيس 
ــاء عـــبـــدهللا الـــحـــواج  ــ ــن مــجــلــس األمــ
بثلة من  األهــلــيــة  الــجــامــعــة  احــتــفــت 
ــي بــرنــامــج  بــاحــثــيــهــا الــمــتــمــيــزيــن فـ
العامة،  والعالقات  اإلعــالم  ماجستير 
وذلك خالل حفل نظمته كلية اآلداب 
والعلوم مساء األحد الماضي، تضمن 
مشاركات وكلمات لعدد من المشرفين 
الماجستير  وبــاحــثــي  والممتحنين 
عن  جميعهم  فــيــهــا  عــبــر  الــمــكــرمــيــن، 
فــخــرهــم واعـــتـــزازهـــم بـــاإلنـــجـــازات 
حققتها  الـــتـــي  والــبــحــثــيــة  الــعــلــمــيــة 
ــجــامــعــة األهـــلـــيـــة عــلــى الــمــســتــوى  ال
اإلنجاز  والعالمي، وخصوصا  المحلي 
تبوأها  في  المتمثل  للجامعة  األخير 
العالم  جامعات  بين  متقدما  موقعا 
بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته 
 Times  مــؤســســة الــتــايــمــز الــعــالــمــيــة
Higher Education Impact Rank-

الجامعة  تــقــدم  أظــهــر  ــذي  ــ وال  ،ings
+101 من بين  المركز  بحصولها على 
أفــضــل 1406 جــامــعــات مــخــتــارة من 
مختلف دول العالم هي األعلى تأثيًرا 

وتحقيًقا ألهداف التنمية المستدامة، 
االنجاز  بهذا  األهلية  الجامعة  لتكون 
األولى محليا والثالثة عربيا والثالثة 
جــودة  مؤشر  فــي  عالميا  والعشرين 
التنمية  أهــداف  إلى  استناًدا  التعليم 

المستدامة التابعة لألمم المتحدة.
و أكــــد الـــرئـــيـــس الـــمـــؤســـس رئــيــس 
ــزازه وفــخــره  ــ ــت ــاء اعــ ــ ــن مــجــلــس األمــ
بــبــاحــثــي وطــلــبــة الــجــامــعــة األهــلــيــة، 
البحثية  باإلنجازات  سعادته  مؤكدا 

اإلعــالم  ماجستير  لطلبة  الــمــرمــوقــة 
ــتـــي أكــدتــهــا  والـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة الـ
الممتحنين  وانــطــبــاعــات  ــادات  ــهـ شـ
الجامعة  الذين اختارتهم  الخارجيين 
قيمة  إضــافــة  ليشكلوا  فائقة  بعناية 

لمسيرة الجامعة العلمية والبحثية.
ــواج مــخــاطــبــا الــبــاحــثــيــن  ــحـ وقــــال الـ
الــمــكــرمــيــن مــمــن أنـــجـــزوا رســائــلــهــم 
ــالم  ــ ــبــحــثــيــة فــــي مــاجــســتــيــر اإلعـ ال
والعالقات العامة بأن فخره واعتزازه 

بهم وبا يحققونه من إنجازات علمية 
عظيمة ال يقل شأنا عن فخر الجامعة 
بإنجازاتها التي تحققها محليا وعالميا 
هدفها  هــم  وباحثيها  خريجيها  ألن 
فحين  صناعتها  ثمرة  وهــم  االســمــى 
تراهم يتصدرون بحثيا ومهنيا وفي 
ذلك  فإن  الوطنية  الميادين  مختلف 
نجاحها  على  واألهـــم  األول  المؤشر 

في تحقيق رسالتها.
   وجدد الرئيس المؤسس على ثقته 

أن  على  األهلية  الجامعة  قـــدرة  مــن 
تكون إحدى أفضل 500 جامعة حول 
بتكاتف   2030 الــعــام  بحلول  الــعــالــم 
وعلى  وخريجيها  وطلبتها  أساتذتها 
تكون  أن  على  البحرين  مملكة  قــدرة 
مستوى  عــلــى  للتعليم  رائــــدا  مــركــز 

المنطقة كما كانت في الماضي.
ــيــس الــجــامــعــة  ــاد رئ ومـــن جــهــتــه أشــ
البحثي  بــالــمــســتــوى  الــعــالــي  مــنــصــور 
في  العليا  الــدراســات  لطلبة  المتقدم 

الــجــامــعــة األهـــلـــيـــة، مــنــوهــا بــــاألداء 
أبداها  التي  العالية  والثقة  المتميز 
ــالم  طــلــبــة بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر اإلعــ
والعالقات العامة في المناقشات التي 

تمت لرسائلهم البحثية.
أما القائم بأعمال رئيس قسم االعالم 
العامة حورية عباس فقد  والعالقات 
الساتذة  الجزيل  شكرها  عــن  عبرت 
ــقــســم وطـــــالب الــمــاجــســتــيــر على  ال
حققوها  التي  الرائعة  النجاح  قصة 
ــوال فــتــرة الــجــائــحــة، مـــؤكـــدة أن  طــ
به حتى  الــذي شهد  وتألقهم  تميزهم 
العلماء  من  الخارجيون  الممتحنون 
بهم  استعانت  الــذيــن  واالكــاديــمــيــيــن 
ــل تــقــيــيــم رســائــل  الــجــامــعــة مـــن أجــ
الماجستير ليؤكد على نجاح الجامعة 
على توفير بيئة علمية خصبة لجميع 

طلبتها وباحثيها.
   وعبر عدد من الطلبة الباحثين عن 
الجامعة  اتــجــاه  الطيبة  مــشــاعــرهــم 
وقـــيـــادتـــهـــا واســـاتـــذتـــهـــا وخــصــوصــا 
ــعــالقــات  أســـاتـــذة قــســم االعـــــالم وال

العامة.

“األهلية” تحتفي بباحثيها الواعدين من طلبة ماجستير اإلعالم
الحواج: تميز طالبنا المؤشر األهم على تألق جامعتنا ونجاحها

أكــد وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة زايــد الزياني في تصريــح لعدد من 
قنوات التلفزة على هامش مشاركته في منتدى دافوس االقتصادي العالمي 
أن “التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في مســألة المحافظة على الســلع والمواد 
باإلضافــة إلــى المحافظــة على أســعارها، واعتبر ما يمر بــه العالم هو مرحلة 

تبعية لتداعيات جائحة كورونا على الصعيد الطبي واالقتصادي”.

وعلى الصعيد االقتصادي، أكد الوزير 
بشكل  اقتصادًيا  تأثرت  البحرين  أن 
محدود خالل الجائحة ويعود السبب 
وانتعاش  الكلي  اإلغالق  فرضها  لعدم 
السنتين  خــالل  االلكترونية  التجارة 
ــت الـــبـــحـــريـــن فــيــهــمــا  ــهــ الــلــتــيــن واجــ
الــفــيــروس، ونـــّوه إلــى وجــود انتعاش 
اقـــتـــصـــادي خــــالل الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة، 
والصناعة  التجارة  وزيــر  كشف  حيث 
والسياحة في تصريحه أنه خالل الربع 
األول من العام الجاري ارتفعت نسبة 
الجديدة  الصادرة  التجارية  السجالت 
بنسبة 6 % ومن المقرر أن ترتفع أكثر 
قريبة  نمو  بنسب  المقبل  العام  خالل 
هذا  معتبّرا  الجائحة  ماقبل  للنسب 
اإلنجاز مؤشرا ايجابيا لسرعة العجلة 

االقتصادية في البحرين.
ــرز الــحــلــول  ــ ــى أبـ ــ ــار الـــزيـــانـــي إل ــ وأشــ
المرتبطة بمشكلة شح المواد وندرتها 
بالمستهلك  تتعلق  األســعــار  وارتــفــاع 
مــن جــهــة، حــيــث شــّجــع الـــوزيـــر على 
والتقنين  االســتــهــالك  فــي  االســتــدامــة 
ترشيد  إلى  باإلضافة  االستخدام  في 
القيمة الشرائية عن طريق منع الفائض 

انعكاسات  لها  والتي  المشتريات  في 
مرتبطة  حلول  إلــى  أشــار  كما  كبيرة، 
عليه في  والمتعارف  الموحد  بالشراء 
في  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
مجال األدوية واألجهزة الطبية، ومن 
الغذائي  المجال  في  الــدخــول  المقرر 
خالل هذه الضائقة التي يعانيها العالم 

ككل.

الشحن الجوي بديال للبري رغم 
كلفته العالية

وتــحــدث الــزيــانــي عــن بــديــل الشحن 
البري خالل هذه المرحلة وهو الجوي، 
والذي ساهم في تسريع بتموين المواد 
والسلع على الرغم من ارتفاع أسعاره. 
ــذري سيطرأ  ــى تــغــّيــر جــ ــار إلـ كــمــا أشــ
عــلــى ســالســل الــتــمــويــن وذلـــك مــن 6 
التغيير  هذا  وسيشهد  سنة  إلى  أشهر 
انعكاسات سلبية على األسعار محلًيا، 
التوازن  ولكنه سيقود إلى مرحلة من 

واالستقرار في هذا الشأن.
ــر خــــــالل حــديــثــه  ــ ــ ــوزي ــ ــ ــّرق ال ــ ــطــ ــ ــ وت
الــتــلــفــزيــونــي إلـــى خــطــط الــصــنــاعــات 
تلخصت  والــتــي  المحلية  التحويلية 

متحدثا  البحرين،  في  ألبا  مصهر  في 
ــســادس  ــخــط ال عـــن إنـــجـــاز تــوســعــة ال
والــتــي تــم إنــجــازهــا فــي الــعــام 2019 
ظل  فــي  بالمناسب  توقيتها  ــا  واصــًف
الطلب  وزيــادة  األلمنيوم  سعر  ارتفاع 
ــبــدء فــي دراســـة  عليه آنــــذاك، وتـــم ال
الفتا  والــثــامــن،  السابع  الخط  توسيع 
إلى كميات اإلنتاج في ألبا والتي تصل 

لمليون ونصف المليون طن متري.
أكد  المحلية،  الصناعات  وحول حجم 
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  وزيـــر 
 14 يشغل  الــســيــاحــة  قــطــاع  أن  عــلــى 
مساٍع  وهناك  المحلي،  الناتج  من   %
 2026 العام  بحلول   %  16.5 لـ  لرفعه 

اإلستراتيجية  الــخــطــة  ضــمــن  وذلـــك 
لتطوير القطاع الصناعي في البحرين 
بــنــيــة تحتية  ــداد  ــ والـــتـــي ضــّمــنــت إعـ
ــدن صــنــاعــيــة، حــيــث تـــم اإلعـــالن  ومــ
مساحتها  بلغت  األولــى  مدينتين  عن 
تخصيصها  تــم  مــربــع  مــتــر  ألـــف   500
من  بالقرب  وتقع  التحويلية  للصناعة 
مصهر ألبا، باإلضافة إلى مدينة أخرى 
بلغت مساحتها نحو مليون و100 متر 
األميركية  التجارة  منطقة  باسم  مربع 
ســتــخــصــص لــلــصــنــاعــات والــمــنــتــجــات 

األميركية في المنطقة.
التنمية  خطة  عن  الــوزيــر  تحدث  كما 
مليار   32 بلغت  والــتــي  المملكة  فــي 

مــشــروعــات  شــمــلــت  أمــيــركــي  دوالر 
القطاعين  على  قائمة  وتجارية  تنمية 
الخاص  للقطاع  والخاص، وكان  العام 
الخطة عن طريق  النصيب األكبر في 
استثمار في الشركات الخاصة والشبه 
حــكــومــيــة، ونــالــت مــشــروعــات النفط 
المصفاة  وتوسعة  واأللمنيوم  والــغــاز 
الميزانية  من  دوالر  مليارات   10 نحو 

اإلجمالية للخطة.
وبشأن القطاع السياحي في البحرين، 
ــى أن أكــبــر  ــ الـــزيـــانـــي إلـ فـــقـــد أشــــــار 
ــتــي يتم  الــمــشــروعــات الــســيــاحــيــة وال

ــو مــشــروع  ــعــمــل عــلــيــهــا هـ ال
للمؤتمرات  البحرين  مركز 
والــــمــــعــــارض والــــــــذي تــم 
والذي  اإلعــالن عنه مؤخًرا 
افتتاحه خالل  المقرر  من 

نهاية العام الجاري.
وبــالــنــســبــة التــفــاقــيــات 
ــتــجــارة الـــحـــرة، قــال  ال
الــبــحــريــن  إن  الـــوزيـــر 
ــاون  ــعــ ــ ــت ــ ــال ــ بــــــــدأت وب
مـــجـــلـــس  دول  مـــــــع 
عــدد  بتبني  ــتــعــاون  ال
مـــــــن االتـــــفـــــاقـــــيـــــات 

الــدول  مع  التجارية 
والكتل  األخـــرى 

االقــتــصــاديــة، 
وخــــــــــــــــــــالل 

الـــمـــرحـــلـــة 

دول   7 مع  مفاوضات  هناك  الجارية 
المقرر  ومن  المتحدة  المملكة  ومنهم 
االنتهاء من هذه االتفاقية خالل العام 
العمليات  في  البت  تم  حيث  الــقــادم، 
ــانــي عن  ــزي الــرســمــيــة، كــمــا تــحــدث ال
الدول التي من المقرر توقيع اتفاقيات 
المملكة  جانب  إلى  معها  حرة  تجارة 
المتحدة وهي الهند، باكستان، كوريا، 
استراليا،  وأخــيــًرا  نيوزيلندا  الصين، 
خــالل  اتفاقيتين  مــن  االنــتــهــاء  آمـــال 

نهاية العام الجاري.

العمل جار لتوقيع 7 اتفاقيات تجارة حرة مع دول حول العالم
دراسة لتوسعة الخط السابع والثامن في “البا”... وزير “الصناعة والتجارة”:

business@albiladpress.com
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مروة أحمد

سالسل التموين 
ستشهد انعكاسات 

سلبية خالل سنة 
تؤدي للتوازن بالغذاء

دخول المجال 
الغذائي ضمن 

الشراء الموحد لدول 
مجلس التعاون

ارتفاع نسبة 
السجالت الصادرة 
الجديدة 6 % للربع 

األول 2022

 10 مليارات دوالر 
من خطة التنمية 

لمشروعات النفط 
والغاز واأللمنيوم

زايد الزياني

نظــم بنــك البحريــن الوطنــي فعالية عائلية بمناســبة إطالق المنصــة الرقمية الجديــدة “Points”، وهي منصة مكافآت 
والء ذات عــروض وحمــالت خاصــة، تمنــح العمــالء تجربة مخصصة ومميــزة. وُأقيمت الفعالية فــي الفترة ما بين 19 
و23 مايو في مجمع سيتي سنتر البحرين بحضور أكثر من 2,000 زائر إلى جانب عدد من موظفي وفريق إدارة البنك. 

وعلى مدى خمسة أيام، نظم 
متميزة  فعالية  الــمــوظــفــون 
شهدت حضوًرا كبيًرا، تميزت 
بــفــعــالــيــات حــيــة ونــشــاطــات 
الرافعة  لعبة  مثل  ترفيهية 
والواقع االفتراضي ومسابقة 
باإلضافة  الــدراجــات،  ركــوب 
لـــفـــرص ربــــح جـــوائـــز قــّيــمــة 
ونينتندو  برو  بوك  ماك  مثل 
 5 ــالي ستيشن  وبـ ســويــتــش 
واإلصــــدار 7 مــن ســاعــة أبل 

و50,000 نقطة أساسية.
البحرين  بنك  موظفو  وقــام 

ــب  ــيــ ــرحــ ــ ــت ــ ــال ــ الــــــوطــــــنــــــي ب
وإرشــادهــم  المنصة  بــزائــري 
المعلومات  بأهم  وتزويدهم 
وشـــــرح   ،”Points“ عـــــن 
عــمــلــيــة الــتــســجــيــل، بــجــانــب 
استعراض المكافآت والمزايا 
الخاصة التي تتضمن تقديم 
ضمن  كــبــرى  كجائزة  ســيــارة 
ــا  ــراؤهــ ــات يـــتـــم إجــ ــوبـ ــحـ سـ
وسيحصل  العام.  مــدار  على 
قّيمة  مكافآت  على  العمالء 
مقابل   ”Points“ منصة  عبر 
ــيــة وغــيــر  ــمــال مــعــامــالتــهــم ال

لفرص ربح  باإلضافة  المالية 
جوائز قيمة.

وتعد “Points” أحدث إضافة 
الرقمية  الــحــلــول  لمحفظة 
ــنــك الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي،  ــب ل
مع  الخطوة  هــذه  وتتماشى 
أفضل  بتقديم  البنك  الــتــزام 
لتعزيز  المصممة؛  المنتجات 
كما  ــمــصــرفــيــة.  ال ــة  ــتــجــرب ال
ــبــنــك دوًمـــــا على  يــحــرص ال
المخلصين  عــمــالئــه  مــكــافــأة 
ــدد من  ــرح عــ عـــن طــريــق طــ

المبادرات المتميزة.

”Points“ البحرين الوطني” ينظم فعالية بمناسبة إطالق المنصة الرقمية“
على مدى 5 أيام في مجمع سيتي سنتر

الحواج يلقي كلمته في االحتفال 



طارق الجودر

ألقت ســـيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمـــي الرائد في مجال إدارة 
األصول والوســـاطة والخدمـــات المصرفية االســـتثمارية، الضوء 
علـــى التحديـــات التـــي تواجـــه أدوات الدخـــل الثابـــت الصـــادرة 
مـــن قبل أســـواق الدول الناشـــئة وأســـواق دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي والناتجـــة عن ارتفـــاع مســـتويات التضخـــم، والزيادة 
المطـــردة فـــي أســـعار الفائدة التـــي أعلنهـــا المجلـــس االحتياطي 
الفيدرالـــي األميركـــي، وذلك فـــي مذكرة أصدرتها ســـيكو مؤخًرا 

للمستثمرين. 
وارتفعـــت عائـــدات ســـندات الخزينـــة األميركيـــة بمتوســـط 160 
نقطة أســـاس هذا العام، مع زيادة التخمينات من قبل المتداولين 
في الســـوق أن يشـــهد هذا العام 8.5 ارتفاعات مستقبلية متتالية 
على أســـعار الفائدة، حسب ما أشـــارت إليه الصناديق الفيدرالية. 

ويرجـــع هـــذا االرتفـــاع إلـــى المخـــاوف مـــن تزايـــد معـــدالت 
التضخـــم التـــي وصلت إلـــى أعلى مســـتوياتها منذ أكثر 

مـــن 40 عاًمـــا عنـــد 8.4 %، وهو ما دفع بـــدوره إلى 
انخفاض أســـعار الســـندات العالمية بنســـبة 11.3 

%، حسب مؤشر بلومبيرغ جلوبال للسندات. 
وتؤكد سيكو التي حصلت مؤخًرا على جائزة 

أفضل مديـــر ألدوات الدخل الثابت لمنطقة 
الشرق األوســـط وشمال إفريقيا، وأفضل 

مديـــر للصكـــوك للعـــام، بـــأن التضخـــم 
أصبح اآلن أكثر تغلغال في االقتصاد 
العالمي، بسبب اضطرابات سالسل 
والديناميكيـــات  عالمًيـــا،  اإلمـــداد 
الهيكلية الجديدة في سوق العمل 

نتيجـــة لتفشـــي وبـــاء كوفيـــد 
مخـــاوف  وتفاقمـــت   .19
التضخم مع اندالع الحرب 
األوكرانية-الروســـية التـــي 
ســـاهمت في ارتفاع أسعار 

السلع، خاصة منتجات الطاقة والمنتجات الزراعية. وقد ارتفعت 
أســـعار النفط إلى 140 دوالر في شـــهر مارس لتستقر في النهاية 

عند مستوى 100 دوالر. 
وكان المجلـــس االحتياطـــي الفيدرالـــي األميركي قد رفع أســـعار 
الفائـــدة بنســـبة 0.75 % هـــذا العام، ولكن كما يقول علي مرشـــد، 
رئيـــس إدارة األصـــول ألدوات الدخـــل الثابـــث فـــي ســـيكو، فـــإن 
الواليات المتحدة ســـتواصل جهودها الصارمة لتشديد سياستها 
النقديـــة على ضـــوء البيانـــات الصادرة مـــن المجلـــس الفيدرالي، 
بينمـــا مـــن المتوقع اإلعالن عـــن زيادتين جديدتين بمتوســـط 50 
نقطة أســـاس لكل مـــرة وذلك خالل اجتماعي اللجنـــة الفيدرالية 
للسوق المفتوحة والمزمع عقدهما في يونيو ويوليو، عالوة على 

25 نقطة أســـاس إضافية وذلـــك في االجتماعات 
المتبقية خالل السنة.

“إن انخفـــاض معـــدالت التضخم لن يكـــون مفاجًئا للمســـتثمرين، 
حيث ما يهمهم هو مدى ســـرعة االنخفاض وكيفية تفاعل أسعار 
الخدمـــات. ومع تحســـن معدالت التضخـــم على الســـلع الغذائية، 
فإنـــه من المتوقع انخفـــاض أرقام التضخم المعلنـــة في الواليات 
المتحدة في الشـــهور المقبلة، وبالتالي نتوقع أن ينخفض مؤشـــر 
أســـعار المستهلك األميركية األساســـية إلى 5 % في الربع الثالث 
من 2022، و4.5 % في الربع األخير من 2022. لكن ومع إمكانية 
حـــدوث كســـاد فـــي ظل حالة عدم التيقن بشـــأن سياســـة أســـعار 
الفائـــدة، فضـــال أن اندالع الحرب، فقد أدى إلى تقلص الفارق بين 
العائـــد على الســـندات قصيـــرة األجل وطويلة األجـــل”، كما يقول 

مرشد. 
وبلـــغ العائـــد علـــى ســـندات الخزينـــة لــــ 30 ســـنة فـــي الوقـــت 
الحالـــي 3.05 %، ولعشـــر ســـنوات 2.85 %، بينمـــا يتـــم 
تداول الســـندات لفترة الســـنتين عنـــد عائد 2.62 %، 
بمـــا يعكـــس المســـتويات المختلفـــة مـــن التضخم 
وتوقعـــات النمو. يذكر أن عادة ما تظهر مؤشـــرات 
الدخول في حالة كســـاد عند نهاية دورة االرتفاع 
فـــي أســـعار الفائدة، وليس فـــي بدايتها، كما يقول 

علي مرشد. 
من جانبها، تقول الرئيس التنفيذي لســـيكو نجالء 
الشيراوي “حتى قبل الحرب األوكرانية – الروسية، 
شـــهد الربـــع األول مـــن 2022 تقلبـــات ملموســـة، 
وارتفعـــت معدالت التضخم بشـــكل مفاجئ عالمًيا، 
حيـــث اتجهـــت البنـــوك المركزية إلى اتباع سياســـة 
متشـــددة في نهايـــة 2021، وواصلت هـــذا االتجاه 
من بدايـــة هذا العام”. وتضيـــف “مع أخذ ذلك 
علـــى  حرصنـــا  االعتبـــار،  فـــي 
إتباع استراتيجية قصيرة 
المدى لجميـــع محافظنا 
الثابت،  الدخل  ألدوات 

وهو ما ساعد على تفوق أدائنا. لقد حقق صندوق سيكو ألدوات 
الدخل الثابت أفضل أداء بين صناديق السندات في دول مجلس 
التعاون الخليجي في العام 2022، بانخفاض 4.2 % فقط مقارنة 
بانخفاض مؤشر بلومبيرغ للسندات الخليجية بنسبة 10.1 %”. 

وأضـــاف مرشـــد أن أســـعار النفـــط العالية على وجـــه التحديد قد 
ســـاهمت فـــي تحقيـــق عائـــدات عاليـــة للبحريـــن وُعمـــان. وأظهر 
التقرير الشـــهري لشـــهر مارس 2022، أن ســـندات البحرين تشكل 
مـــا نســـبته 36 % من موجـــودات صندوق ســـيكو ألدوات الدخل 
الثابت مع الحفاظ على فترة اســـتثمار منخفضة بلغت 4 ســـنوات 

فقط.
وحول استراتيجية االستثمار التي يجب تطبيقها في المستقبل، 
حـــث مرشـــد المســـتثمرين باالحتفـــاظ بـــاألدوات ذات العائـــدات 
المرتفعـــة، وانتقـــاء الفرص التي قد تســـنح الســـتبدالها بمثيالتها 
لكـــن بعائد أكثر ارتفاًعـــا، وذلك عند نهاية الفتـــرة الزمنية الزدياد 
معـــدالت الفائدة، خصوصا في ظل الخلفيـــة االقتصادية الجيدة 
لـــدول الخليـــج العربـــي، والتـــي يدعمهـــا ارتفـــاع أســـعار النفـــط، 
والتصنيفات المستقبلية اإليجابية. وقال “نحن نفضل االستثمار 
في السندات قصيرة األجل ذات العائد المرتفع والصادرة من قبل 

مصدري النفط و شركات العقارات والمؤسسات المالية”.
وحـــذرت ســـيكو من أن منطقـــة الخليج مازالـــت معرضة لتقلبات 
أســـعار النفـــط، وتذبـــذب رغبات المســـتثمرين في االســـتثمار في 
األســـواق الناشـــئة، مع تنبيه المســـتثمرين إلى التأثيرات السلبية 
التـــي قـــد تحدث بســـبب أخطاء السياســـات، إذ يـــدرس المجلس 
االحتياطـــي الفيدرالـــي األميركـــي إمكانيـــة خفـــض ميزانيته من 
خـــالل بيـــع الســـندات في الســـوق، وهو مـــا قد يـــؤدي إلى خفض 

السيولة وتباطؤ وتيرة النمو االقتصادي إلى درجة الركود.
باربـــل  اســـتراتيجيات  أن  االســـتثمارية  المذكـــرة  واختتمـــت 
لالســـتثمارات ودور االئتمـــان فـــي األدوات قصيـــرة المـــدى ذات 
العائـــد العالـــي تعد مـــن أفضل الطـــرق الموصي بهـــا للتعرف على 

الظروف االستثمارية الحالية.

تنافســـت 9 شركات في جلســـة مجلس المناقصات 
والمزايـــدات أمس لشـــركة تطوير للبتـــرول لتوريد 
خطـــوط األنابيب؛ من أجل تجديـــد نظام المخزون 
وتلبيـــة جميـــع الحـــاالت العاجلة وحـــاالت الطوارئ 
لخطـــط الصيانـــة الدورية المســـتقبلية وللمشـــاريع 
المســـتقبلية والحالية، وكان أقل عطاء لشركة فان 
ليوين بيب اند تيوب جلف بنحو 2.1 مليون دينار، 

في حين بلغ أكبرها قرابة 3.6 مليون دينار.
كما تنافســـت 7 شركات على مناقصة أخرى لشركة 
تطويـــر للبتـــرول لتوريد مولدات الديـــزل؛ من أجل 
تجديـــد نظـــام المخـــزون وتلبيـــة جميـــع الحـــاالت 
العاجلة وحـــاالت الطوارئ لخطط الصيانة الدورية 
المستقبلية وللمشـــاريع المستقبلية والحالية، وكان 
أقـــل عطـــاء لشـــركة العالميـــة للهندســـة الكهربائيـــة 
بقيمـــة 176 ألـــف دينـــار، في حين بلـــغ أكبرها قرابة 

630.6 ألف دينار.

وتـــم إجمـــاال، فتـــح 7 مناقصـــات تابعـــة لــــ 6 جهات 
حكوميـــة بإجمالـــي 45 عطـــاء، في حيـــن تم تعليق 
عطـــاء وحيد تابـــع لمناقصة واحـــدة. وبلغ مجموع 

أقل العطاءات المقدمة نحو 2.5 مليون دينار.
وفتـــح المجلس مناقصة لشـــؤون األشـــغال بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
لتطويـــر تقاطع الجســـرة )تطويـــر المداخل المؤدية 
الرابعـــة(  الحزمـــة  ضمـــن  الشـــمالية  المدينـــة  إلـــى 
تنافســـت عليها 7 شـــركات بعطاءات فنية. ويشمل 
نطاق العمل تطوير تقاطع الجسرة من خالل توفير 
جسر علوي بطول 466 متر بجهة اليسار من شارع 
الجنبية إلى شـــارع الشيخ عيسى بن سلمان، حيث 
يتضمن تركيب اســـتبدال الحواجز الموجودة على 

خمسة جسور.
كمـــا فتـــح المجلس مناقصة لـــوزارة الصحة لتوريد 
لوازم الكلية الصناعية أحادية االستخدام تنافست 
عليهـــا 5 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء للطـــب العـــام 

بنحـــو 183 ألـــف دينار، فـــي حين بلـــغ أكبرها قرابة 
1.8 مليـــون دينـــار. ووفق وصـــف المناقصـــة، فإنها 
لتوريد لوازم الكلية الصناعية أحادية االســـتخدام: 
مناقصة محلية تابعة لمواد جراحية تخص مرضى 

غســـيل الكلـــى، حيـــث تعمـــل هـــذه المـــواد كبديـــل 
للكلية الطبيعة )كليـــة صناعية(، وهي مواد أحادية 
االســـتعمال تتبع اجهزة غسيل الكلى سواء الدموي 

أو البريتوني.

وكذلك فتح المجلس مناقصة لشركة بابكو للتزويد 
لتقديم عرض لتطوير وتنفيذ وإدارة برنامج الوالء 
لعمالء للشركة وذلك لمدة 3 سنوات تنافست عليها 
3 شركات تم تعليق أحدها، وكان أقل عطاء لشركة 
أوربان سوفت تكنولوجيز ميدل إيست بنحو 46.4 
ألـــف دينـــار. وأيًضا فتـــح المجلس مناقصة لشـــركة 
مطـــار البحريـــن لتنفيـــذ إدارة ومراقبـــة حســـابات 
مســـتخدمي األنظمة التقنية وحلول الثقة الضمنية 
تنافســـت عليها 9 شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة 
عالـــم االتصـــال بنحـــو 19 ألـــف دينار، فـــي حين بلغ 

أكبرها قرابة 162.5 ألف دينار. 
إضافـــة إلـــى ذلك، فتـــح مناقصـــة لشـــركة البحرين 
لالســـتثمار العقاري )إدامة( لتوفير خدمات الشؤون 
لهـــا  التابعـــة  القانونيـــة لشـــركة إدامـــة والشـــركات 
تنافســـت عليها 5 شـــركات، وكان أقل عطاء لشركة 
 Al Tamimi & Company Bureau of Attorney(

and Legal Consultants( بنحو 5.8 ألف دينار.

“سيكو” تستعرض استراتيجية االستثمار بالسندات والصكوك وسط اضطرابات السوق العالمية

لتـوريـــد خطـــوط أنابيـــب لـ “تطــــويـــر”

في مذكرة أصدرتها مؤخًرا للمستثمرين

توريد لوازم الكلية الصناعية بـ 183 ألف دينار

الســـيارات  لمواقـــف  البحريـــن  أعلنـــت شـــركة 
“أماكـــن”، عـــن إطالقهـــا خدمة الدفـــع عبر “أبل 
بـــاي” لمســـتخدمي هواتـــف اآليفـــون. تطمـــح 
“أماكـــن” لتيســـير عمليـــة الدفـــع لمســـتخدمي 
المواقـــف عبـــر خاصيـــة الدفـــع الـــال تالمســـي، 
اســـتخدام  العمـــالء  بإمـــكان  حيـــث ســـيصبح 
بطاقـــات االئتمـــان، وبطاقات الخصـــم، وكذلك 
المحافـــظ الرقميـــة الخاصـــة بهـــم عبـــر لمســـة 
واحـــدة ألجهزتهم والدفع عبـــر تقنية آمنة من 

خالل بوابة الدفع اإللكتروني للشركة.
شـــركة “أماكـــن” وهـــي المـــزود األول لحلـــول 
مواقـــف الســـيارات في مملكـــة البحرين، توفر 

إمكانيـــة إجـــراء عمليات الدفع الال تالمســـية، 
بـــاي” فـــي مواقـــف  مـــن خـــالل خدمـــة “أبـــل 
الســـيارات بمبنى الترمينـــال الكائن في مجمع 
338 بالعدلية، وذلـــك عن طريق أجهزة آيفون 
وأبـــل واتـــش، حيـــث يتـــم تنفيـــذ المعامـــالت 
بشـــكٍل آمـــن من خـــالل تقنية االتصـــال قريبة 

المدى.
ويمكـــن للعمالء إضافة خاصية الدفع عبر “أبل 
باي” بســـهولة وفـــي غضون دقائـــق قليلة على 
أي مـــن أجهـــزة أبـــل الخاصة بهـــم. وبمجرد أن 
يضيف العميـــل بطاقته االئتمانيـــة أو بطاقات 
الخصـــم إلـــى جهـــازه، ســـيتمكن مـــن البدء في 

استخدام خدمة “أبل باي” فورًا.
وبهذه المناســـبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
“أماكن”، طارق الجودر “نحرص باستمرار على 
الوفاء بوعودنا، وذلك من خالل تقديم أفضل 
الخدمـــات للعمالء في مملكة البحرين. وكذلك 
عبر تقديم بدائل وخدمات جديدة في مرافقنا 
المتعـــددة، بمـــا يحقق ابتـــكار تجـــارب جديدة 

لخدمة مواقف السيارات”.
وأضاف الجودر “تجسد هذه الخدمة مساعينا 
المســـتمرة لتقديـــم حلـــول متنوعـــة وسلســـة، 
باإلضافـــة إلى فتح فرص جديدة لتغيير موقع 
قطاع مواقف الســـيارات في المنطقة، وكذلك 

تشكيل مستقبل المدن الذكية. ويعد ذلك أحد 
أوجه التحول الذي يتماشى مع توجهنا لرقمنة 

تجربة العمالء”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كريدي 
مكس، أحمد سيادي “إن العمالء يطالبون دائمًا 
بحلول أبســـط للدفـــع، وإن إمكانيـــة الدفع من 
خـــالل “أبل بـــاي” تلبي هـــذه المتطلبات، حيث 
يأتي هذا اإلعالن في وقت أصبح العمالء فيه 
معتادين بشـــكٍل متزايد على إجراء المعامالت 
المالية عبـــر تقنيات الدفع الال تالمســـية؛ نظرًا 

لما توفره من بساطة وأمان”.
هـــذه  الدفـــع  “تعـــد طريقـــة  وأضـــاف ســـيادي 

بمثابة تغيير لقواعـــد اللعبة في مجال مواقف 
السيارات والدفع الرقمي. وإنه مع توافر حلول 
شـــبيهة، بات بإمـــكان العمالء اآلن االســـتمتاع 
بتجربـــة التنقـــل مـــع خيـــارات الدفـــع المفضلة 
والمريحـــة باســـتخدام أجهزتهـــم المحمولة أو 

اإلكسسوارات الرقمية”.
من يذكر أنه في منتصف العام الماضي 2021، 
تعاونـــت شـــركة البحريـــن لمواقـــف الســـيارات 
)أماكـــن( مع شـــركة بنفـــت لتمكيـــن العمالء من 
الدفـــع لخدمـــة المواقـــف باســـتخدام تطبيـــق 
اإللكترونـــي  الدفـــع  بوابـــة  عبـــر  بـــاي”  “بنفـــت 

الخاصة بشركة أماكن.

“أمــاكــن” تطلــق خــدمــة الــدفــع عــبــر “أبــل بــاي”
لتسهيل خدمات الدفع في مبنى التيرمنال لمواقف السيارات بالعدلية
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وقـــع بنك البحرين والكويت اتفاقية مع “تمكين”، 
يعـــزز بموجبهـــا شـــراكتهما االســـتراتيجية لدعم 

مؤسسات القطاع الخاص في المملكة.
وتســـعى االتفاقيـــة إلـــى توفيـــر حلـــول تمويلية 
متعددة للمؤسسات تهدف إلى تلبية احتياجات 
قطاعات الســـوق المختلفة، سواء كانت شركات 
ناشئة أو مؤسسات كبيرة. وتهدف هذه االتفاقية 
إلى تعزيـــز اإلنتاجيـــة و إحياء العمليـــات التجارية 
والتوسع سواء محلًيا أو خارجًيا واعتماد الحلول 
الرقميـــة وغيرها من المجـــاالت وزيادة 
قدرتهـــا علـــى توفيـــر فـــرص العمـــل 
والمســـاهمة  للمواطنيـــن  النوعيـــة 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  فـــي 

للمملكة. 
الخدمـــات  عـــام  مديـــر  وقـــال 
المصرفيـــة للشـــركات في بنك 
فـــي  والكويـــت،  البحريـــن 

تصريـــح لـــه “علـــى مـــدى الخمســـين عاًمـــا الماضيـــة، نفتخر 
بخدمـــة القطـــاع الخـــاص فـــي مملكـــة البحرين ويســـرنا أن 
نواصـــل ذلك مـــن خالل هذه الشـــراكة الجديدة مـــع تمكين، 

وأن نعـــزز من أهداف البنك المتعلقة باالســـتدامة لتوجهات 
الحكومـــة الموقرة، ودعم األهداف الطموحة لخطة التعافي 
االقتصـــادي، ورؤيـــة البحرين 2030 التي ركـــزت على جعل 

القطاع الخاص محرًكا أساسًيا للنمو”.
اســـتراتيجية  أهـــداف  مواكبـــة  علـــى  “ســـنحرص  وأضـــاف 
تمكيـــن الجديـــدة في تحفيـــز القطاعات الواعـــدة من خالل 
دعم االســـتثمار واإلنتاجية والتوظيف والتدريب واالبتكار، 
إضافـــة إلـــى تشـــجيع رواد ورجـــال األعمـــال والمســـتثمرين 
على الدخول في مشـــاريع جديدة وتوســـيع نطاق أعمالهم. 
يســـعدنا أن نشـــارك مـــع تمكين في عدد من المبـــادرات التي 
ســـيكون لهـــا تأثيـــر أكبـــر فـــي االقتصـــاد الوطنـــي فـــي إطار 

االستجابة لمتغيرات السوق وتحدياته.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في وقت مهم جدا تتجاوز 
البحريـــن فيه تبعـــات جائحـــة كورونا، وتعمـــل على تحقيق 
انتعاش مستدام واســـتعادة، بل تجاوز معدالت األداء التي 
تحققت في العام 2019، ولفت إلى أنه من خالل ضخ المزيد 
من األموال في شـــرايين المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
يســـتعيد االقتصـــاد الوطنـــي عافيته بشـــكل أســـرع، وهو ما 
يحقـــق مصلحـــة جميـــع الشـــركاء، ويدعـــم مســـيرة التنمية 

واالزدهار الوطني.

للصيانـــة  الخليجيـــة  الجمعيـــة  عقـــدت 
واالعتماديـــة مؤخـــرًا الجمعيـــة العمومية 
العاديـــة النتخاب أعضاء مجلـــس اإلدارة 

الجدد.
اإلدارة،  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ورّحـــب 
محمود ميرزا بأعضاء الجمعية العمومية، 
وقـــدم عرضا مرئيا قصيـــرا ألهم إنجازات 
الجمعيـــة فـــي ظـــل أزمـــة كورونـــا، مثـــل 
مشـــاريع خدمـــة المجتمع وأهـــم إنجازات 
الجمعية في المجاليـــن التدريبي والتقني 
الحرفـــي. وتمـــت المصادقة علـــى ما جاء 
بجدول أعمال االجتماع، ومناقشـــة تقرير 
مجلس اإلدارة عن أعمال الدورة المنتهية، 
للجمعيـــة،  المالـــي  التقريـــر  ومناقشـــة 

وتشـــكيل  الحســـابات،  مدققـــي  وتعييـــن 
لجنـــة انتخابـــات، وانتخاب أعضـــاء جدد 
لمجلـــس اإلدارة.  وأثنـــى رئيـــس مجلـــس 
االدارة  الجمعية الســـابق إيـــاد  البصراوي 
على جهود مجلس اإلدارة، موجها الشـــكر 
ألعضاء مجلس اإلدارة المنتهية ورؤساء 
اللجـــان. ثـــم أعلنت اللجنة المشـــرفة على 
وأســـماء  النهائيـــة  النتيجـــة  االنتخابـــات 
 – الشـــمراني  ســـعد   وهـــم:  الفائزيـــن 
الســـعودية،  محمـــود ميـــرزا  – البحريـــن، 
سعد  العليمي - السعودية، إبراهيم حادي  
- الســـعودية، فائـــزة الزدجالـــي  - ســـلطنة 
عمان، نادر  ميليباري - الســـعودية، وأحمد 

الخالدي – دولة الكويت.

 و عقـــد أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبون 
األول  اجتماعهـــم  نفســـه  اليـــوم  فـــي 
للتصويت وتوزيع مناصب مجلس اإلدارة 

الجديد، وجـــاءت النتيجة كالتالي: ســـعد 
الشمراني ، رئيسًا لمجلس اإلدارة، محمود 
ميـــرزا ، نائبـــًا للرئيـــس، فائـــزة الزدجالـــي 

، أمينًا للســـر. ســـعد العليمي ، أمينـــًا ماليًا، 
نادر ميليبـــاري ، نائبأ لألمين المالي، أحمد 
الخالـــدي ، عضوًا لمجلس اإلدارة، إبراهيم  
ومـــن  اإلدارة.  لمجلـــس  عضـــوًا  حـــادي، 
جانبه، قال الشـــمراني “انتهز هذه الفرصة 
ألشـــكر زمالئـــي أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
الجديـــد علـــى ثقتهـــم الكريمـــة وانتخابي 
رئيســـًا لمجلس اإلدارة، آمـــالً في أن أكون 
عند حســـن ظنهم، وأن نعمـــل على ما بناه 
الزمـــالء فـــي المجالـــس الســـابقة لتـــؤدي 
الجمعية دورها على أكمل وجه”. وأكد أن 
الجمعيـــة لعبـــت دورًا محوريًا خالل العقد 
الماضـــي كمركـــز لمشـــاركة المعرفـــة فـــي 
الخليـــج في مجال الصيانـــة واالعتمادية، 

ومـــع التغيـــرات والتحديـــات التـــي طرأت 
على العالم خالل السنتين الماضية، أصبح 
مـــن الواضـــح الضـــروري  تطويـــر تقنيـــة 
الصيانة و االعتمادية، والجمعية ســـتعمل 
علـــى تحفيز هـــذه البيئـــة عبر االســـتفادة 
من العقـــول المبدعة فـــي منطقة الخليج، 
جهـــات  مـــع  التواصـــل  دائـــرة  وتوســـيع 
الصيانـــة واالعتماديـــة حـــول العالم، حتى 
يســـهل على أعضـــاء الجمعية األســـتفادة 
مـــن الخبرات والتقنيات العالمية. وأضاف 
دور  تفعيـــل  علـــى  ســـتعمل  الجمعيـــة  أن 
أعضائهـــا وعضواتهـــا وتمكينهـــم ليكونـــوا 
الصناعـــي  القطـــاع  فـــي  شـــريكا أساســـيا 

وتنميته.

“البحرين والكويت” يعزز شراكته مع “تمكين” دعًما للقطاع الخاص

الشمراني: “الصيانة واالعتمادية” حققت إنجازات ومبادرات ملموسة بالمنطقة

توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات التوسع والنمو

الجمعية نشرت ثقافة أهمية الصيانة وإدارة األصول بالشركات الصناعية

توقيع االتفاقية

محمود ميرزا سعد الشمراني

تباينت آراء فعاليات اقتصادية بشـــأن اقتراح 
رئيـــس مجلـــس ادارة بنك البحريـــن والكويت 
مـــراد علـــي مراد -بمقالـــه في صحيفـــة البالد- 
لتحصيـــل  خاصـــة  مســـاهمة  شـــركة  بإنشـــاء 
المتأخـــرات المالية الحكوميـــة مثل متأخرات 

الكهرباء والماء )340 مليون دينار(.
إلـــى ذلك، أكد الخبير االقتصادي، أكبر جعفري 
أن تطبيق هذا المقترح ال يصلح في البحرين، 
قائالً “مشـــكلة المتأخـــرات الماليـــة الحكومية 
مثـــل الكهربـــاء والماء مشـــكلة لـــن تنتهي في 
القريـــب العاجـــل؛ نظـــرًا لكون األســـر والعوائل 
بالبحريـــن منهكـــة ماليـــًا مـــن جانـــب، وعلـــى 

الجانب اآلخر تعتبر مشكلة مزمنة”. 
واســـتطرد جعفري بالقـــول “اســـتحداث نظام 
آخر أو مواٍز لما هو موجود قد يحســـن بنســـبة 
هامشـــية ال تزيـــد عـــن 20 % ولكـــن لن يدخل 
في جوهر المشـــكلة؛ كونهـــا مرتبطة باألحوال 

المادية للعائالت”.
وقال متسائالً “ماذا ستفعل هذه الشركة؟ هل 
ستســـتطيع إلـــزام العائـــالت التـــي ليـــس لديها 
المال أن يدفعوا؟ وما الوسيلة؟ هل سيقطعون 
هـــذه  “كل  مضيفـــًا  الكهربائيـــة؟”،  اإلمـــدادات 
اإلجراءات مخالفة لسياسة الحكومة”، منوهًا 
بأنـــه البد من حلحلة الموضوع بطرق أخرى ال 

يكون لها رد فعل سيئ على المواطن”.
واقترح جعفري أن يكون حل هذه المتأخرات 
بدعـــم مـــن وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
ومـــن المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، 
موضحـــًا “بعبـــارة أخـــرى أخـــرى نســـتطيع أن 
نصفـــي ما هـــو موجود مـــن مديونيـــات بدعم 
من الجهات الرســـمية والجهات الخيرية وبعد 
ذلك نناقش استحداث نظام متطور لتحصيل 

المديونيات“.

وأكد جعفري “لن يضيف إنشاء شركة مساهمة 
للحلول كثيرًا، والتأثير سيكون هامشي”. 

وعن نجاح الفكرة في دول أخرى، قال جعفري 
“هـــذه الـــدول التـــي طبق فيهـــا نظام شـــركات 
تحصيـــل للمتأخـــرات الحكوميـــة غير شـــبيهة 
لنظامنـــا، أي ســـتفرض دفع المتأخـــرات بحكم 
المحاكم وهذا نظام غير محمود في المملكة”، 
موضحـــًا “لدينا بالبحريـــن نظام حكومي أبوي 
الدعـــم  مواضيـــع  تأخـــذ  الرشـــيدة  والقيـــادة 
والخدمات والمرافق بأســـاليب أبوية وليست 
تجاريـــة غيـــر الـــدول الغربيـــة والتـــي تتخـــذ 
قـــرارات غيـــر إنســـانية مثل يوم واحـــد تأخير 

في دفع الفواتير يتم قطع الكهرباء”.
وقال الخبير االقتصـــادي “البد من البحث عن 
حلـــول أخرى مثل أن يكـــون الدعم المقدم من 

الحكومة في المرافق غير شـــمولي، بمعنى أن 
نصيب األسرة المكونة من 10 أفراد من الدعم 
الحكومي مثل األسرة المكونة من اثنين وهذا 
غيـــر منصف”، مســـتطردا “أقترح بأن يحســـب 
الدعـــم على ســـبيل المثال فـــي الكهرباء بعدد 

الكيلووات لكل فرد، وليس لكل عائلة “.
وفي السياق نفســـه، قال النائب أحمد السلوم 
“لســـنا فـــي حاجـــة لمثـــل هـــذه الشـــركات فـــي 
البحرين وليســـت لها جدوى من وجهة نظري؛ 
ألنهـــا تخالف نهج حكوماتنا وقيادتنا”، مضيفا 
“كونـــي نائب ورئيـــس اللجنـــة المالية بمجلس 
النـــواب وعلـــى اطالع بتقريـــر ديـــوان الرقابة 
الماليـــة اإلداريـــة الســـنوي لم يكـــن هناك رصد 
لتخـــاذل أو عجز أو عدم جديـــة في الوزارات 
في تحصيل المبالغ المتأخرة، بل على العكس 

تقدم الوزارات كل إعفاءات وتتعامل بحسب 
الحـــاالت المرصودة عليها متأخرات”، موضحًا 
“ليـــس لدينـــا ضعـــف فـــي أداء الـــوزارات فـــي 
تحصيـــل المتأخـــرات حتى نضطر إلى إنشـــاء 
مثـــل هـــذه الشـــركات، لدينـــا جانـــب إنســـاني 

يستخدم بشكل دائم مع كل المواطنين”. 
ونـــوه الســـلوم إلـــى أن الطابـــع اإلنســـاني هـــو 
الغالـــب فـــي التحصيالت والمتأخـــرات المالية 
على المواطنين، قائالً “هذا أدى الى تراكم هذه 
المبالغ وليس الســـبب أن هـــذه الوزارات لديها 

عجز أو تقصير في تحصيل هذه المبالغ”.
وأكد أن تأســـيس شـــركة لتحصيل المتأخرات 
الحكومية لها أثر سلبي على المواطن”، مضيفًا 
“الوزارات تتفاوض بشكل مباشر مع المواطن 
وتجـــري التســـويات المناســـبة لـــكل عائلة بعد 

دراسة أحوالها المادية”.
واســـتطرد الســـلوم بالقـــول “الحكومـــة لديهـــا 
درايـــة وعلـــم باألحـــوال االقتصاديـــة والتـــي 
يمـــر بها المواطـــن، والبحريـــن والعالـــم بأكمله 
فـــي ركـــود اقتصـــادي خلفتـــه جائحـــة كورونا 
وتتعامـــل الحكومـــة علـــى هـــذا األســـاس، أما 
الشركة سيكون هدفها التحصيل واإلجراءات 
األمـــور  بـــدون مراعـــاة  والمحاكـــم  القانونيـــة 
األخـــرى مثـــل الجانـــب اإلنســـاني على ســـبيل 
المثـــال بعكس ما يحدث حاليـــًا داخل الدوائر 
الحكوميـــة وفـــي أقســـام الشـــؤون القانونيـــة 
والتحصيـــل داخل الدوائر الحكومية نفســـها”، 
مشـــيرًا إلـــى أن “هنـــاك حـــاالت فرديـــة قليلـــة 
تكـــون الـــوزارة أو الهيئة الحكوميـــة ارتأت أن 
هذا الشـــخص بعد اســـتنفاد كافـــة اإلجراءات 
والســـبل الوديـــة واإلنســـانية البد مـــن تطبيق 

أحكام القانون عليه”.
ومـــن جانب آخر، فـــي رأي مختلف قال رئيس 
جمعيـــة االقتصادييـــن عمـــر العبيدلـــي “هـــذه 
التجربة تتماشـــى مـــع برنامج التـــوازن المالي 
ارتفـــاع  وتعكـــس محاولـــة لمعالجـــة مشـــكلة 
الديـــن العـــام بشـــكل مســـتدام”، الفتـــا إلـــى أن 
“نجـــاح التجربـــة يعتمـــد باألســـاس على وضع 
حوافز لتوفير استهالك الماء والكهرباء”، قائالً 
“ال تزال معدالت االستهالك في البحرين عالية 
مقارنـــة بالدول األخـــرى. وهـــذا يتطلب حملة 
تعليمية وتثقيفية موازية لتلك اإلصالحات”. 
وعن تأثير إنشـــاء شـــركات مساهمة لتحصيل 
متأخـــرات ماليـــة حكوميـــة علـــى المواطنين، 
أجـــاب العبيدلـــي بـــأن هـــذا األثـــر غيـــر واضح 

ويصعب توقعه.

تباين اآلراء عن اقتراح مراد إلنشاء شركة مساهمة لتحصيل المتأخرات الحكومية
البعض اعتبرها تتماشى مع “التوازن المالي”.. والبعض اآلخر قال بأنها ال تصلح
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طلـــب مصـــرف البحرين المركزي أمـــس اإلثنين من البنوك والمؤسســـات 
الماليـــة تقديـــم مقترحاتها بشـــأن إجـــراءات جديدة تســـتهدف مكافحة 
التصيد االحتيالي، الذي قد يتعرض له العمالء في القطاع المالي عن 
طريق القنوات اإللكترونية. وجاء في الخطاب الموجه من 
محافظ مصرف البحرين المركزي رشـــيد المعراج، أنه 
باإلشـــارة إلـــى متطلبات األمن الســـيبراني في كتاب 
قواعـــد مصـــرف البحرين المركـــزي - المجلدات من 
1 إلـــى 5، فيما يتعلق باســـتخدام مجـــاالت البريد 
اإللكتروني وعناوين “URL” للتواصل مع العمالء، 
يقتـــرح مصـــرف البحريـــن المركـــزي المتطلبـــات 

المعدلة التالية من أجل وضوح أفضل:

أواًل: يجـــب علـــى المرخص لهم اســـتخدام مجال بريـــد إلكتروني خاص 
موحد أو نطاقاته الفرعية للتواصل مع العمالء لمنع إســـاءة االســـتخدام 
مـــن قبل أطـــراف ثالثة. يجب أال يســـتخدم المرخص لهـــم نطاقات بريد 

إلكتروني تابعة لجهات خارجية للتواصل مع العمالء.
وســـيتم تقييـــم فروع الكيانـــات األجنبية التي تســـتخدم أكثر من مجال 
بريـــد إلكتروني واحد لرســـائل نصائـــح المعامالت على أســـاس كل حالة 

على حدة والسماح باستخدام أكثر من مجال واحد، إذا لزم األمر.
ثانًيـــا: يجـــب علـــى المرخـــص لهـــم عـــدم اســـتخدام عناويـــن “URL” أو 
أي روابـــط أخـــرى قابلـــة للنقـــر فـــي الرســـائل القصيـــرة أو رســـائل البريد 

اإللكتروني أو الرسائل القصيرة األخرى المرسلة إلى العمالء.
 وتتـــم إزالة اإلشـــارة إلى خدمـــات تقصير عناويـــن “URL”، حيث ُيقترح 
حظـــر جميـــع أنـــواع عناوين “URL” والروابـــط القابلة للنقـــر في االتصال 

بالعمالء.

وتهـــدف القواعد المقترحة أعاله إلى تعزيـــز تدابير حماية العمالء ومنع 
عمليـــات االحتيـــال مثل عمليات التصيـــد االحتيالي التي قـــد تؤدي إلى 

خرق البيانات السرية أو الخسائر المالية للعمالء.
فيما يتعلق بالبند الثاني، حّث المصرف المركزي المرخص لهم على تقييم 
نمـــاذج أعمالهم وطـــرق اتصال العمالء وتحديد طرق بديلة للتواصل مع 

العمالء وتدابير أمنية إضافية لتقليل مخاطر التصيد االحتيالي.
وطلب المصرف المركزي من المؤسسات المالية تقديم اقتراحاتها بشأن 

الترتيبات الجديدة حتى تاريخ 5 يونيو المقبل.
ويكتسب موضوع األمن السيبراني أهمية متزايدة حول العالم خصوًصا 
مـــع التوجه نحو القنـــوات اإللكترونية إلنجاز المعامالت المالية، إذ يعمل 
مصرف البحرين المركزي على تحديث األطر واألنظمة للتعامل مع هذه 
التحديات خصوًصا أن البحرين باتت من أكثر الدول تطوًرا فيما يتعلق 

باستخدام التكنولوجيا المالية.

إجراءات جديدة لحماية عمالء البنوك من التصيد االحتيالي
تعزيز تدابير الحماية لتالفي خرق البيانات السرية أو الخسائر المالية للعمالء

70 مليون دينار لتغطية أذونات الخزانة األسبوعية
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه 
تمـــت تغطيـــة اإلصدار رقـــم 1913 
الحكوميـــة  الخزانـــة  أذونـــات  مـــن 
األســـبوعية التـــي يصدرها مصرف 
البحرين المركزي نيابة عن حكومة 
مملكـــة البحريـــن. تبلـــغ قيمـــة هذا 
اإلصـــدار 70 مليـــون دينـــار لفتـــرة 

فــــي  تبـــدأ  يوًمـــا   91 اســـتحقاق 
 24 فـــي  2022 وتنتهـــي  25 مايـــو 
أغســـطس 2022، كمـــا بلـــغ معـــدل 
ســـعر الفائـــدة علـــى هـــذه األذونات 
الفائـــدة  بســـعر  مقارنـــة   %  2.53
2.30 % لإلصـــدار الســـابق بتاريخ 
11 مايـــو 2022. وبلـــغ معدل ســـعر 

الخصـــم  99.365 % وتـــم قبـــول 
أقل سعر للمشـــاركة بواقع 99.302 
%، علمـــًا أنه قد تم تغطية اإلصدار 
بنســـبة 119 %، كمـــا بلـــغ الرصيـــد 
القائـــم ألذونـــات الخزانـــة مـــع هذا 
اإلصـــدار مـــا قيمتـــه 2.110 مليـــار 

دينار.

8.1 % ارتفاع قيمة اإلنفاق على المالبس واألحذية

قفـــزت قيمـــة اإلنفـــاق بنقـــاط البيـــع والتجـــارة 
اإللكترونية على قطاع أســـواق السوبرماركت 
في األســـبوع الماضي بنسبة 8.1 %، وارتفعت 
قيمـــة اإلنفـــاق علـــى قطـــاع تجـــار الســـيارات 
والشاحنات بنسبة 2.8 %، وذلك وفًقا ألحدث 

إحصاءات من مصرف البحرين المركزي.
فـــي حيـــن تراجعت قيمـــة اإلنفاق علـــى قطاع 
الفنـــادق والمنتجعات بنســـبة 15.8 %، وكذلك 
الخدمـــات  قطـــاع  علـــى  اإلنفـــاق  انخفـــض 
الحكوميـــة بنســـبة 12 %، و2.9 % مـــن قيمـــة 

اإلنفاق على قطاع المطاعم.
واتضـــح أن قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة 
اإللكترونيـــة في األســـبوع الماضي بلغت 75.3 
بــــ  قياًســـا   %  7.9 بانخفـــاض  دينـــار،  مليـــون 
81.7 مليـــون دينار في األســـبوع قبل الماضي. 
وشـــكلت العمليـــات التالمســـية 43.9 % مـــن 
إجمالـــي العمليـــات، و36.5 % عمليـــة تجـــارة 
إلكترونيـــة. وتجـــاوز عـــدد عمليـــات البيـــع في 

نقـــاط البيـــع والتجـــارة اإللكترونيـــة 3 ماليين 
عمليـــة في األســـبوع الماضـــي، بتراجع 0.1 % 
قياًســـا بنحـــو 3.1 مليـــون عملية في األســـبوع 

قبـــل الماضـــي. وشـــكلت العمليات التالمســـية 
 % و11.5  العمليـــات،  إجمالـــي  مـــن   %  74.8

عملية تجارة إلكترونية.
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.245

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.371

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.445

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.504

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.149

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 $ 0.879

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.3

بنك السالم 
SALAM BD 0.089

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.3

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 0.492

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.305

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

إعداد: منى المطلق

أواًل ال بد من التأكد من سبب إرجاء الطلب، فاإلرجاء هو قرار يتخذه قاضي التنفيذ الستكمال 
بيـــان ناقـــص في الملـــف أو للتكليف بإرفاق مســـتند معين، األمر الذي يتطلـــب النظر في النظام 
اإللكتروني لوزارة العدل لمعرفة سبب اإلرجاء وتوفير البيان الناقص والمطلوب من قبل قاضي 

التنفيذ تمهيًدا لرفع التعميم الواقع على الحساب البنكي.
وقـــد يكـــون ســـبب بقـــاء التعميم حتى حينه، أنـــه لم يتم جلب المبلـــغ المحجوز بعـــد وفًقا لما ورد 
بســـؤالكم، وعليه ووفًقا ألحكام قانون التنفيذ الجديد ال يمكن رفع التعميم إال بعد إنهاء إجراءات 
جلب المبلغ من البنك وإيداعه خزينة المحكمة، وهذا يتطلب التواصل مع البنك المعني أو مع قسم 
الحسابات بالمحكمة للتأكد من جلب المبلغ المحجوز من عدمه، مع التأكد من دفع كل المبالغ بما 

فيها المصروفات ومبلغ الفائدة.
وفـــي جميع األحـــوال، إذا كانت الحالـــة المطروحة قد تم فـــرض التعميم فيها دون 
ه  ذ ضدَّ موجـــب قانونـــي، وبعد اتخـــاذ جميع اإلجـــراءات الالزمـــة، فإنه يمكـــن للمنفَّ

استئناف قرار قاضي التنفيذ خالل 7 أيام من تاريخ رفض طلب رفع التعميم.

 الســؤال:  عليَّ تعميم على الحســابات البنكية من قبل شخص منذ 4 أشهر، ودفعُت المبلغ الذي حكم به القاضي حتى 
يرفــع التعميــم، وأمر بإحضار المبلغ مــن البنك ودفعت، ولغاية اآلن كلمــا قدمت أوراًقا 
لرفــع التعميم ُتبعث لي رســالة وُيذكر فيها: “تم إرجاء الطلــب”، ومع المتابعة مع 
إدارة التنفيــذ وإعطائهــا كل أوراقــي مرة أخرى بتاريخ جديد من كشــف الحســاب 

للبنك وغيره يتم إرجاء الطلب أيًضا، فما الحل؟

ال يمكن رفع التعميم الحسابي إال بعد 
جلب المبلغ وإيداعه خزينة المحكمة

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

تســتقبل “^” مختلــف االستفســارات وطلبــات االستشــارة القانونيــة 
عموًمــا، واالقتصاديــة والتجاريــة والعماليــة تحديــًدا. وجــرى التعــاون مع 
نخبــة مــن المحاميــن المرموقين الذين تفضلــوا بالموافقة على اإلجابة عن 
ة الزاوية أو من خالل حسابات  استفسارات القراء، التي وصلت لبريد ُمِعدَّ
“^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا 

في زاوية اليوم    المحامي الدكتور محمد رضا بوحسين.

رشيد المعراج

علي الفردان

أمل الحامد

تســـتأنف صحيفـــة “البـــالد” يـــوم األحـــد الموافق 29 مايـــو الجـــاري برنامجها 
االقتصـــادي األســـبوعي “البحريـــن في أرقـــام”، الـــذي يبث مباشـــرة عبر قناة 
“البـــالد” فـــي اليوتيـــوب والـــزووم والمنصات الرقميـــة، منها اإلنســـتغرام في 

الساعة 1:30 ظهر كل يوم أحد من قاعة التداول في بورصة البحرين.
وســـيواصل البرنامج مناقشـــة أبـــرز المواضيـــع واألحـــداث االقتصادية على 

الســـاحة التجاريـــة والعقاريـــة والســـياحية والمصرفيـــة والصناعيـــة وغيرها 
مـــن القطاعات المهمة والتي تســـاهم في نمو الناتـــج المحلي اإلجمالي ودعم 
االقتصاد المحلي، واســـتعراض أحدث المشروعات ومناقشة التحديات التي 

تواجه القطاعات االقتصادية وإيجاد الحلول لها.
ويســـتقطب البرنامج متحدثين من المســـؤولين الحكوميين ورجال األعمال 
االقتصاديـــة  والجمعيـــات  والبنـــوك  الشـــركات  فـــي  والمســـؤولين  والتجـــار 

والتجارية وغيرها من الجهات.

استئناف برنامج   األحد
المحرر االقتصادي

المحامي الدكتور محمد 
رضا بوحسين


