
تـــرأس وزيـــر الداخليـــة، رئيس لجنة محاربـــة التطرف 
ومكافحـــة اإلرهـــاب وتمويله وغســـل األمـــوال الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، امس، اجتماعا 
للجنـــة وضع سياســـات حظر ومكافحة غســـل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب. وفـــي هـــذا الســـياق، أشـــاد الوزيـــر 
باعتماد االجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا )المينافاتـــف( والذي 
عقـــد فـــي مملكـــة البحريـــن، تقريـــر المتابعـــة المعـــززة 
الثالث لمملكة البحرين المتعلق بإجراءات وتشـــريعات 
حظر ومكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب، ورفع 

درجـــات االلتزام للتوصيـــات التي تم طرحهـــا للتقييم 
والمراجعـــة إلـــى مســـتوى عـــال مـــن االلتـــزام. وأكد أن 
حصـــول مملكـــة البحريـــن التصنيـــف المتميـــز، إنجـــاز 
على المســـتويين اإلقليمي والدولـــي، ويعكس الجهود 
الوطنيـــة واســـتنادها إلـــى أســـس تشـــريعية وقانونية 
من شـــأنها تعزيز مكانـــة البحرين وســـمعتها المرموقة، 
فيمـــا يتعلق بحظر ومكافحة غســـل األمـــوال وتمويل 
اإلرهـــاب. وأضـــاف أن إصـــدار العديـــد مـــن القوانيـــن 
والتشـــريعات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب، ســـاهم بشـــكل كبير في تحقيق هذه 

وزير الداخليةالنتائج المتميزة.
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البحرين تحرز تصنيفا متميزا في مجموعة “المينافاتف”... وزير الداخلية:

حققنا نتائج كبيرة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
المنامة - وزارة الداخلية
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فجـــع الشـــارع التجـــاري يـــوم أمـــس 
األعمـــال،  رجـــل  الوجيـــه  برحيـــل 
الرئيس الفخري لمجموعة عبدالجبار 
عبدالجبـــار  عبدالحميـــد  الكوهجـــي، 

الكوهجي، “أبوعبدالجبار”. 
أسرة صحيفة “البالد” تتقدم بخالص 
الفقيـــد عبدالحميـــد  لعائلـــة  التعـــازي 
الكوهجي، سائلًة المولى عّز وجّل أن 

يتغمده بواسع رحمته.

الوجيه عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي في ذمة اهلل
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الفتـــرة  النتهـــاء  التنازلـــي  العـــد  بـــدأ 
الخامســـة )6 أشـــهر لـــكل فتـــرة( مـــن 
القـــروض  أقســـاط  ســـداد  تأجيـــل 
مصـــرف  أتاحهـــا  والتـــي  الشـــخصية 
البحرين المركزي بالتنسيق مع البنوك 
التجاريـــة منـــذ مـــارس 2020 وحتى 
االحتـــرازات  ضمـــن   ،2022 يونيـــو 
المركـــزي  المصـــرف  بهـــا  قـــام  التـــي 
ضمـــن الجهود الحكوميـــة المتصاص 
تداعيات جائحة “كوفيد - 19”، وسط 
مطالبـــات بتمديـــد فتـــرة التأجيل، إال 
أنـــه حتى اآلن لم يصدر قرار رســـمي 

بذلك.

وبحســـب بيانـــات مصـــرف البحريـــن 
المركزي كشفها قبل يوم، فإن نحو 78 
ألف عميل للبنوك البحرينية التجارية 
طلبـــوا تأجيـــل قروضهـــم فـــي فتـــرة 
التأجيـــل الخامســـة والتي بـــدأت منذ 
ينايـــر 2022 وحتـــى يونيـــو من نفس 

العام.
األقســـاط  قيمـــة  إجمالـــي  وبلغـــت 
المؤجلة نحو 388.5 مليون دينار كان 
نصيـــب األفراد منها 140 مليون دينار 
في حيـــن كان نصيب الشـــركات نحو 

248 مليون دينار.
)١٥(

قـــال مهنـــدس وزارة اإلســـكان محمـــد 
الـــوزارة  الرشـــدان فـــي فيديـــو بثتـــه 
منصـــة  علـــى  الرســـمي  فـــي حســـابها 
“انســـتغرام” إن من المخالفات الشائعة 
التي يتم رصدها بشكل مستمر تتمثل 
في تحميل القواعد اإلنشـــائية حمولة 
الحصـــول  دون  البنـــاء  فـــي  إضافيـــة 
علـــى رخصـــة بناء مما يعرض ســـالمة 
فتـــح  جانـــب  إلـــى  للخطـــر،  المنشـــأة 
النوافـــذ واألبـــواب فـــي األماكـــن غيـــر 
المرخص لها، وإلغاء مواقف السيارات 
الواقعـــة ضمـــن الوحـــدة، فضـــالً عـــن 
البنـــاء خارج حـــدود العقار المســـموح 
به، مما يعد مخالفة جســـيمة يحاسب 

عليها القانون.
فـــي  التعديـــالت  أنـــواع  أن  وذكـــر 
الوحدات السكنية تنقسم إلى قسمين، 
النوع األول هو داخلي ويشـــمل تغيير 
البـــالط وأعمـــال الجبـــس والصباغـــة، 

وهـــي تتطلـــب موافقـــة داخليـــة فـــي 
وزارة اإلســـكان فـــي المواقـــع نفســـها، 
وإجراءات الموافقة لها ال تتطلب أكثر 

من يوم واحد.
مـــن  الثانـــي  النـــوع  أن  إلـــى  ولفـــت 
التعديالت يتمثل في توســـعة الوحدة 
نفسها، وذلك يتطلب إجراءات محددة 
تشـــمل االنخراط مع بيوت الخبرة من 
لتصميـــم  مكاتـــب هندســـية معتمـــدة 
االشـــتراطات  حســـب  الرســـومات 
التعميريـــة، والحصـــول علـــى رخـــص 
البنـــاء مـــن الجهـــات المعنيـــة والتـــي 
تتمثـــل فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.

”اإلسكان”: الحمولة اإلضافية وفتح 
النوافذ تتصدر مخالفات البيوت 78 ألًفا طلبوا تأجيل القروض حتى يونيو

388 مليون دينار قيمة األقساط المؤجلة

بدء العد التنازلي النتهاء فترة تأجيل أقساط القروض

أمل الحامد

علي الفردان

سيدعلي المحافظة

صورة جوية ألحد المشاريع السكنية بالمملكة

التعديالت الخارجية 
تتطلب التعامل مع 
بيوت خبرة معتمدة

المحكمة تحدد مصير المشطوبين باالنتخابات خالل 3 أيام

ـّة بــقـضــاء اهلل وقــــدره بـــبــالــغ الـــحــزن واألســى وبــقـلــوب مــؤمـنـ
تـنــعـــــى

عــــــائـلـــــــة الكــــوهجــــي
الــمغـفــور لـــه بـــإذن اهلل تعـــالـــى 

رجـــــــل الأعمـــــــــال الــــــــوجيــــــــه 

عبـــــدالحميــــــد عبـــــدالجبــــــار الكـــــوهجــــــي 
والـــد كـــل مـــن: عبــــدالجبــــار و�سلمـــان 

و�سـقـيـق كـل مـن: عبداللـه، محمود، جمال، محمد، �سليم وعي�سى 
الـذي انتقـل إلـى جـوار ربه الكريم يـوم أمس الخميـس المـوافق 26 مايو 2022م

تقبل التعازي للرجال في مجلس الكوهجي الكائن بالجنبية يوم الجمعة بعد صالة العصر ويوم السبت صباًحا ومساًء

ســائلـين المولـى عــز وجــل أن يتغـمـد الفـقـيــد بـــواســع رحـمـتــه ويسـكـنه فســيح جنـاتـه وأن يلـهـم أهله وذويه الصـبـر والسـلـوان.

عبدالجبار الكوهجي



المنامة - بنا

زار القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
إحدى وحدات قوة دفاع البحرين، أمس، ضمن متابعته الميدانية المستمرة لجميع 
األسلحة والوحدات للوقوف على أهم إنجازات التطوير والتحديث وااللتقاء بقادة 
وضباط تلك األسلحة والوحدات. وفي هذا الشأن استمع إلى إيجاز عن مراحل سير 
العمـــل ومـــا وصلت إليه برامج اإلعداد والتدريب في تلك الوحدة. وأكد القائد العام 
أنه بفضل من هللا تعالى ثم بفضل ملك البالد المعظم القائد األعلى صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة أصبحت قوة دفاع البحريـــن صرحًا عتيدًا ودرعًا 
حصينًا، فيما يوليه جاللته لهذه القوة العســـكرية الشـــامخة واضعًا بعنايته السامية 
جميع متطلبات هذه القوة الوطنية لتسير نحو آفاق التقدم.  وأوضح أن قوة دفاع 
البحرين تنعم بكفاءات عســـكرية أثبتت أنها دائمًا على قدر المســـؤولية الملقاة على 
عاتقها وتنجز مهامها وواجباتها وفق أحدث األســـاليب القتالية واإلدارية وذلك بما 

تمتلكه من خبرات وإمكانيات عسكرية معاصرة.

المشير: قوة الدفاع تزخر بكفاءات عسكرية مسؤولة

local@albiladpress.com
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جهود وطنية لمكافحة اإلرهاب والقرصنة والتهريب
بالشراكة مع مجموعة دراغون... ناصر بن حمد:

تـــرأس مستشـــار األمن الوطنـــي قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركن 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة وفد 
مملكة البحرين في اجتماع مجموعة 

دراغون السنوي الذي عقد في لندن.
وجرى خالل االجتماع مناقشة توحيد 
مفاهيم العمل المشترك الموحد والذي 
يساهم في عمليات مكافحة اإلرهاب 
والقرصنـــة والتهريب، كما تم بحث ما 
يتعلق بالتنســـيق العســـكري والتعاون 
الدفاعـــي المشـــترك للدول المشـــاركة 
بهـــدف التصـــدي لمختلـــف مـــا يحيط 
بالمنطقة من تحديات للمحافظة على 
أمنهـــا واســـتقرارها، وذلـــك بمشـــاركة 
10 دول، إضافـــة للشـــؤون العســـكرية 
باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية. 
وأكـــد ســـمو مستشـــار األمـــن الوطني 
هـــذه  أن  الملكـــي  الحـــرس  قائـــد 

إثـــراء  فـــي  تســـاهم  االجتماعـــات 
الخبرات القياديـــة والقتالية وصقلها، 
متطلبـــات  الســـتيعاب  وتطويرهـــا 
العمل العســـكري المشـــترك بين الدول 

المشاركة والمتعلق بعمليات مكافحة 
اإلرهاب والقرصنة والتهريب وإيجاد 
أفضل الســـبل الكفيلـــة لتعزيز وزيادة 
فعاليـــة هـــذا التعـــاون والتجانس من 

خـــالل توحيـــد التوجهـــات والمفاهيم 
العســـكري  الشـــأن  فـــي  المشـــتركة 
أهـــم  علـــى  والوقـــوف  لالســـتعداد 

التطورات في المنطقة.

المنامة - بنا

حققنا نتائج كبيرة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
البحرين تحرز تصنيفا متميزا في مجموعة “المينافاتف” ... وزير الداخلية:

ترأس وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة 
وتمويلـــه  اإلرهـــاب  ومكافحـــة  التطـــرف 
وغســـل األموال الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، امـــس، اجتماعـــا 
للجنـــة وضـــع سياســـات حظـــر ومكافحـــة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
عـــن  الوزيـــر  أعـــرب  االجتمـــاع،  وخـــالل 
الجهـــود  تعزيـــز  فـــي  لدورهـــم  تقديـــره 
الوطنيـــة وزيادة فعاليتها بشـــأن مكافحة 
غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب، مما كان 
لـــه بالـــغ األثـــر فـــي تبـــوؤ مملكـــة البحرين 
مكانـــة إقليميـــة ودولية متقدمـــة في هذا 
المجـــال. وفي هذا الســـياق، أشـــاد الوزير 
باعتمـــاد االجتماع العـــام لمجموعة العمل 
المالـــي لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

فـــي  )المينافاتـــف( والـــذي عقـــد  إفريقيـــا 
مملكـــة البحريـــن، تقرير المتابعـــة المعززة 
الثالث لمملكة البحرين المتعلق بإجراءات 
وتشريعات حظر ومكافحة غسل األموال 
وتمويـــل اإلرهاب، ورفع درجـــات االلتزام 
للتقييـــم  طرحهـــا  تـــم  التـــي  للتوصيـــات 

والمراجعة إلى مستوى عال من االلتزام.
وأكـــد أن حصـــول مملكـــة البحريـــن هـــذا 
التصنيف المتميز، إنجاز على المســـتويين 
الجهـــود  ويعكـــس   ، والدولـــي  اإلقليمـــي 
الوطنية واســـتنادها إلى أســـس تشريعية 
وقانونية من شـــأنها تعزيز مكانة البحرين 
وســـمعتها المرموقـــة، فيمـــا يتعلـــق بحظر 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وأضـــاف أن إصـــدار العديـــد مـــن القوانين 
والتشـــريعات المتعلقـــة بحظـــر ومكافحة 

غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب، ســـاهم 
بشـــكل كبيـــر فـــي تحقيـــق هـــذه النتائـــج 
المتميزة. يذكر أنه بناء على نتائج التقييم 
والمراجعة الذي قام به فريق من الخبراء 
العالمييـــن المتخصصيـــن فـــي إجـــراءات 
غســـل  ومكافحـــة  حظـــر  وتشـــريعات 
األمـــوال وتمويل االرهاب، أقـــر االجتماع 
العـــام لمجموعة المينافاتـــف، رفع درجات 
االلتزام لعدد مـــن التوصيات، حيث ارتفع 
عـــدد التوصيات التـــي حصلت على مراكز 
متقدمـــة وعاليـــة مـــن التصنيـــف إلـــى 39 
توصية من أصـــل 40 توصية معتمدة من 
مجموعـــة العمـــل المالي )الفاتـــف( المعنية 
باألمـــور المتعلقة بمكافحة غســـل األموال 

وتمويل اإلرهاب على المستوى العالمي.
مـــن جهته، أعـــرب نائب محافـــظ مصرف 

البحريـــن المركـــزي، رئيـــس لجنـــة وضـــع 
سياســـات حظر ومكافحة غســـل األموال 
وتمويل اإلرهاب الشيخ سلمان بن عيسى 
لوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  خليفـــة  آل 
الداخليـــة علـــى دعمـــه جهـــود ومبـــادرات 

اللجنـــة، مضيفا أن توجيهاته كان لها األثر 
اإليجابـــي في تحقيق هذا اإلنجاز العالمي 

المتميز.
وأشـــاد نائـــب محافـــظ مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي بهذا اإلنجاز الذي يعكس ســـعى 
التشـــريعات  لمواكبـــة  البحريـــن؛  مملكـــة 
الحديثـــة الصـــادرة عـــن مجموعـــة العمـــل 
المالي )الفاتف(، موضحا أن نتائج التقرير 
تســـهم في تعزيز الســـمعة المتميزة لمركز 

البحرين المالي والمصرفي.
التقريـــر  لهـــذا  اإلعـــداد والتحضيـــر  وكان 
الوطنـــي، قـــد بدأ منذ يوليـــو 2021، حيث 
قامـــت لجنـــة محاربة التطـــرف ومكافحة 
األمـــوال  وغســـل  وتمويلـــه  اإلرهـــاب 
بالتنســـيق مع لجنة وضع سياســـات حظر 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

بالعمـــل علـــى إعـــداد الوثائـــق والبيانـــات 
مجموعـــة  إلـــى  وتقديمهـــا  المطلوبـــة 
المينافاتـــف فـــي نوفمبر الماضـــي، أعقبها 
تعييـــن المجموعـــة، خبـــراء متخصصيـــن 
إلجراء المراجعة والتدقيق وإعداد تقرير 
التقييم، واستمرت فترة المراجعة وإعداد 

التقرير لمدة ستة أشهر.
وشـــارك فـــي االجتمـــاع العـــام لمجموعـــة 
عضـــو  دولـــة   21 ممثلـــو   ، المينافاتـــف 
مـــن  عـــدد  ممثلـــي  بجانـــب  بالمجموعـــة 
المنظمـــات الدوليـــة مثل مجموعـــة العمل 
المالـــي )الفاتف( وصنـــدوق النقـــد الدولي 
والبنـــك الدولي واألمـــم المتحدة واألمانة 
العامـــة لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي، 
وعـــدد مـــن الـــدول التـــي شـــاركت بصفـــة 

مراقب.

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمـــع وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي فـــي لندن، مـــع مدير تطوير 
البريطانيـــة  بالمؤسســـة  الجـــودة 
المختصـــة بمرحلـــة الطفولـــة المبكرة 
مايكل فريستون، والتي تعتبر الجهة 
المختصـــة بالمؤهـــالت فـــي مجالـــي 
الحضانـــات وريـــاض األطفـــال ألكثر 
من 30 عاًمـــا، وتقدم برامج للتدريب 
في األمور المتعلقة بالطفولة المبكرة 
بمـــا في ذلك السياســـات والمتطلبات 

التنظيمية وأفضل الممارسات.
حيـــث بحـــث الجانبان ســـبل التعاون 
وريـــاض  الحضانـــات  مجـــال  فـــي 
يتعلـــق  مـــا  خصوصـــًا  األطفـــال 
بالمتطلبـــات التنظيميـــة، ومـــا يقـــدم 
مـــن خدمـــات لألطفـــال فـــي هاتيـــن 
المرحلتين من رعايـــة وتعليم، وذلك 
مـــن منطلق اهتمـــام الـــوزارة بمرحلة 
الطفولة المبكرة التي تحتم التنسيق 
بينهـــا وبين باقـــي المراحل التعليمية 

األخـــرى، ال ســـيما القيـــم والكفايـــات 
المطلوبـــة، ومـــا يعـــود بالفائـــدة على 
بمخرجـــات  واالرتقـــاء  األطفـــال 

التعليم.
يذكـــر أنـــه بعـــد أن تـــم إعـــادة هيكلة 
وبحكـــم  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
فـــي  العمـــل  ســـير  عـــن  مســـؤوليتها 
ريـــاض  إلـــى  باإلضافـــة  الحضانـــات 
األطفـــال، يتم العمل حاليًا على وضع 
خطط إستراتيجية وبرامج تنفيذية 

لمزيد من الرعايـــة والتطوير والدعم 
لهذا القطاع التعليمي المهم.

وقد تم خالل االجتماع االتفاق على 
برنامـــج  لوضـــع  التواصـــل  اســـتمرار 
عمل يتعلـــق بالتعاون بيـــن الجانبين 
خـــالل الفتـــرة المقبلـــة، ومـــن األمور 

التي سيشملها، البرامج التدريبية.
حضـــر االجتمـــاع المستشـــار الثقافي 
بالمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بســـفارة 

المتحدة مانع المانع.

برامج بريطانية تعليمية للحضانات والروضات

لندن- بنا

شـــاركت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلـــس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيج آل خليفـــة  في أعمال 
المنتدى تحت شـــعار: “معا من أجل بناء 
تعليـــم أفضل و أكثر جرأة”، حيث ناقش 
الموضوعـــات  مـــن  مجموعـــة  المنتـــدى 
التـــي لها عالقـــة بالتعليـــم و أهميتها في 
بنـــاء الســـالم بيـــن الشـــعوب، وذلـــك في 
تجمع ســـنوي يعد األكبر لـــوزراء التعليم 
فـــي العالم عقد المنتـــدى العالمي للتعليم 
لنـــدن  البريطانيـــة  بالعاصمـــة   2022
بحضور وزير التعليـــم بالمملكة المتحدة 

نديم الزهاوي 
التعليـــم  وزراء  مـــن  عـــدد  ومشـــاركة   

والمسؤولين من مختلف دول العالم.
وركـــز منتـــدى هذا العـــام على اســـتجابة 
للتحديـــات  ومجتمعاتـــه  العالـــم  دول 

المســـتجدة وأثرهـــا علـــى المـــدى البعيد، 
والدروس المســـتفادة من خالل مواجهة 
التحديات األخيرة، إضافة إلى طرق بناء 
المرونـــة والرفاهيـــة للشـــعوب، والتعرف 
على كيفية تمكن التعليم من المســـاعدة 
فـــي تبنـــي الســـالم واالزدهار، وإســـهامه 
فـــي بـــزوغ اقتصـــادات عالميـــة ناجحة، 
وجهـــود الدول فـــي تطويـــر التعليم، كما 
وناقـــش المنتـــدى دور اســـتخدام الذكاء 
االصطناعـــي والتقنيـــة كأدوات لتطويـــر 

التعليـــم ومتانة األنظمـــة التعليمية، وأثر 
ذلـــك فـــي قـــدرة المؤسســـات التعليميـــة 
والمجتمعـــات علـــى مواجهـــة التحديات 

واألزمات.
وأشـــارت إلى أهمية ودور هـــذا المنتدى 
عالمـــي  تعليمـــي  مجتمـــع  إيجـــاد  فـــي 
يســـعى لمناقشـــة أفضـــل الســـبل للبنـــاء 
معـــًا بشـــكل أقـــوى وأفضل وأكثـــر جرأة، 
وكيفية تحقيق مســـتقبل أكثر اســـتدامة 

لمجتمعاتنا.

ألهميته في تعزيز السالم بين الشعوب ... رنا بنت عيسى:

لبنـاء مجتمـع تعليمـي أكثـر قـوة وجـرأة

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجية عـــن إدانة مملكة البحرين بشـــدة 
للتفجيـــرات اإلرهابيـــة اآلثمـــة فـــي جمهوريـــة أفغانســـتان 
)األربعـــاء(  األول  أمـــس  اســـتهدفت  والتـــي  اإلســـالمية، 
مســـجًدا في العاصمة كابول، وعدة مواقع في مدينة مزار 
شـــريف شمالي البالد، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من 

المدنيين األبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية اســـتنكار مملكة البحرين الشـــديد 
لهـــذه األعمـــال اإلجراميـــة، التـــي تســـتهدف زعزعـــة األمن 
واالســـتقرار وترويع اآلمنين وتتنافى مـــع المبادئ الدينية 
والقيـــم األخالقية واإلنســـانية كافـــة، معربة عـــن تضامنها 
مع الشـــعب األفغاني الشـــقيق، وخالص تعازيها ومواساتها 
ألهالـــي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشـــفاء العاجل لجميع 

المصابين.
وجـــددت وزارة الخارجيـــة دعوتهـــا إلـــى ضـــرورة تكثيـــف 
علـــى  القضـــاء  أجـــل  مـــن  وتضافرهـــا  الدوليـــة  الجهـــود 

التنظيمات اإلرهابية وتجفيف منابع تمويلها.

“الخارجية”: تفجيرات 
أفغانستان ضد 

اإلنسانية والدين

لندن-بنا

بحثـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائب 
رئيس مجلـــس أمناء مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أوجه التعاون مع 
نائبي رئيس جامعة لندن ســـاوث بانك ديفيد فينكس 
وديبـــورا جونســـتون وعدد مـــن المســـؤولين بجامعة 
لنـــدن ســـاوث بانـــك، وذلـــك خـــالل زيارتهـــا للعاصمـــة 
البريطانيـــة للمشـــاركة فـــي أعمـــال المنتـــدى العالمـــي 

للتعليم.
وأعربـــت األميـــن العام عن شـــكرها وتقديرها لجامعة 
لنـــدن ســـاوث بنك، مؤكـــدة حرص و تشـــجيع مجلس 
التعليـــم العالـــي علـــى االرتقاء بســـبل تعزيـــز التعاون 

والعمـــل المشـــترك لبنـــاء الشـــراكات بيـــن مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي المحليـــة ونظيراتهـــا علـــى المســـتوى 
الدولـــي، لتعزيز مكانة مملكـــة البحرين كمركز إقليمي 

للتعليم العالي.
مـــن جانبـــه، رحب ديفيـــد فينكس، بالشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيج آل خليفة، معربـــا عن اعتزازه بلقاء 
األمين العام لمجلس التعليم العالي، مؤكدا ما يشهده 
التعاون في مجال التعليم العالي بين مملكة البحرين 
والمملكـــة المتحـــدة بمـــا يدعـــم المســـيرة التعليميـــة 
وتطويـــر وتنميـــة التعاون التعليمـــي والذي يصب في 
صالـــح تحقيـــق التطلعات المشـــتركة وتعزيز مســـيرة 

التنمية الشاملة.

بناء شراكات مع مؤسسات التعليم البريطانية

المنامة - وزارة الخارجية

نفـــى القنصل العـــام لمملكة 
البحرين في النجف السفير 
الســـكران،  عبداللطيـــف 
المنســـوبة  التصريحـــات 
لـــه فـــي بعـــض الحســـابات 
التواصـــل  منصـــات  علـــى 
االجتماعـــي، وأكـــد أنـــه لم 

يدل بأي تصريح حول الحشـــد الشـــعبي في جمهورية 
العراق الشقيقة.

وعبـــر الســـكران عـــن اســـتنكاره ورفضـــه التام لـــكل ما 
يســـيء أو يؤثر على العالقـــات األخوية الوطيدة التي 
تربط بين البلدين والشـــعبين الشقيقين، مؤكًدا التزامه 
بـــأداء المهـــام الموكلـــة إليـــه كقنصـــل عـــام للمملكة في 
العـــراق الشـــقيق؛ لتوطيـــد عالقـــات األخـــوة والتعاون 

المشترك خدمة للمصالح المتبادلة.

السكران: 
لم أدِل بأي تصريح 
عن الحشد الشعبي
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في إطار رصد ومتابعة احتياجات األهالي 
معهـــم،  التواصـــل  وتعزيـــز  والمواطنيـــن 
التقـــى محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة عبر 
تقنيـــة االتصال المرئي، عـــددا من األهالي 
مـــن مختلـــف مناطـــق المحافظـــة، وذلـــك 
بحضـــور عـــدد من الضبـــاط والمســـؤولين 

بالمحافظة.
وفـــي مســـتهل اللقاء رحب ســـمو محافظ 
الجنوبيـــة بالحضور، مؤكدًا ســـموه أهمية 
مد جســـور التواصل المباشـــر مـــع األهالي 
فـــي  واحتياجاتهـــم  تطلعاتهـــم  لتحقيـــق 
مختلـــف المجـــاالت، تنفيـــذًا للتوجيهـــات 
الجاللـــة  صاحـــب  لحضـــرة  الســـديدة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البـــالد المعظـــم، ودعـــم ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة حفظه 
هللا، مبينـــًا ســـموه أن مســـاعي المحافظة 
بالتنســـيق والتعـــاون مع الجهـــات المعنية 
متواصلة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة 
والتقـــدم والنماء فـــي مناطـــق المحافظة 
الجنوبيـــة. وأكـــد ســـمو المحافـــظ أهميـــة 
عقـــد اللقاءات االفتراضيـــة ودورها الرائد 
فـــي تعزيـــز التواصـــل مـــع األهالـــي، مبينًا 
يعتبـــر  االفتراضـــي  المجلـــس  أن  ســـموه 
قناة مباشـــرة لرصد ومتابعة احتياجاتهم 
وتطلعاتهـــم والعمـــل علـــى تنفيذهـــا علـــى 
أرض الواقـــع بالجـــودة المطلوبة بالتعاون 

مع الجهات المختصة.
الـــى  الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو  وأشـــار 
الحـــرص الدائـــم مـــن قبـــل المحافظة في 
الـــذي يعتبـــر  تعزيـــز التواصـــل الميدانـــي 

المحافظـــة؛  عمـــل  فـــي  أساســـية  ركيـــزة 
المواطنيـــن  احتياجـــات  علـــى  للوقـــوف 
ومتابعة مســـتجدات جملة من المشـــاريع 
التي تحقق الرؤى والتطلعات المستقبلية 
والشـــراكة  بالتنســـيق  والمســـتدامة 

المجتمعية مع مختلف القطاعات.
الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو  اســـتمع  كمـــا 
الـــواردة  والمقترحـــات  اآلراء  مـــن  لعـــدد 
مـــن قبـــل األهالي فـــي مختلـــف المجاالت 
األمنيـــة واالجتماعيـــة والخدميـــة، منوهًا 

ســـموه علـــى المتابعة الحثيثة والتنســـيق 
المستمر مع الجهات ذات العالقة؛ إليصال 
فـــي  تســـهم  التـــي  الهادفـــة  المقترحـــات 
والمواطنيـــن  األهالـــي  تطلعـــات  تحقيـــق 

بمختلف مناطق المحافظة.

مـــن جهتهم، أشـــاد األهالـــي والحضور في 
ختـــام االجتماع، بالدور البـــارز الذي يقوم 
فيه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
مثمنيـــن  الجنوبيـــة،  آل خليفـــة محافـــظ 
جهـــود ســـموه الرامية إلى تعزيـــز التعاون 

والتنســـيق مع مختلف الجهـــات؛ من أجل 
تطلعاتهـــم  ومتابعـــة  احتياجاتهـــم  تلبيـــة 
لتحقيـــق الصـــورة التنمويـــة والحضاريـــة 
التـــي تشـــهدها المحافظة على المســـتوى 

األمني واالجتماعي والتنموي.

المنامة - وزارة الداخلية

مواصلة الرصد الميداني وتنفيذ احتياجات األهالي
األخذ بمبدأ الجودة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ... سمو محافظ الجنوبية:

بحضــور رئيســة مجلس النواب فوزية بنت عبــدهللا زينل ومحافظ الجنوبية 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بن خليفــة آل خليفة ووزير األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام بــن خلف، تــم افتتاح حديقــة بمجمع 
927 فــي منطقــة الرفــاع والتــي تأتــي ضمــن حزمة مــن المشــاريع التطويرية 
ذات الطابع الخدمي والتي تدعم أهداف المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك البالد المعظم.

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأشـــادت 
زينـــل بالتوجيهـــات الملكية الســـامية، 
فـــي  الخدماتيـــة  المشـــاريع  لتطويـــر 
كافة محافظات البالد، لخدمة الوطن 
المســـيرة  يعـــزز  وبمـــا  والمواطنيـــن، 
التنمويـــة الشـــاملة، معربـــة عـــن بالـــغ 
الشـــكر والتقديـــر لجهـــود ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، ومتابعـــة ســـموه المســـتمرة، 
لتدشـــين المشـــاريع الحيوية؛ تحقيًقا 
وتنفيـــذا  الســـامية،  الملكيـــة  للـــرؤى 

لبرنامج الحكومة.
محافـــظ  ســـمو  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 
الجنوبية برعايـــة ملك البالد المعظم، 
ومتابعـــة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بمسيرة 
القطـــاع  ودعـــم  واإلنجـــاز  التنميـــة 
الخدمـــي فـــي كافـــة مجـــاالت العمل، 
مبينًا ســـموه أن هذا الدعم واالهتمام 
ينعكس على مســـتوى جـــودة وكفاءة 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكـــد ســـموه، حـــرص المحافظة على 
رصـــد جميـــع احتياجـــات األهالي في 
مختلف المجاالت، من خالل الزيارات 

الميدانية والعمل على تنفيذ المشاريع 
مختلـــف  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
الجهـــات الحكومية فـــي إطار تحقيق 
المســـيرة التنموية الشـــاملة، موضحا 
أن المحافظـــة الجنوبيـــة تعتمـــد على 
منهج قائـــم على التواصل والشـــراكة 

الوطنية.
حديقـــة  تطويـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 
مجمـــع 927 فـــي الرفاع يتماشـــى مع 
حـــرص واهتمـــام المحافظـــة بمتابعة 
مشـــيدًا  المواطنيـــن،  احتياجـــات 
باالهتمـــام البالـــغ الـــذي توليـــه وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي في تحقيق كل ما يتماشـــى 
مـــع رؤى المحافظة؛ تحقيقًا لتطلعات 
المواطنيـــن ، مثنيًا ســـموه على جهود 
الـــوزارة بتطويـــر الحديقـــة؛ بوصفهـــا 

نموذجا متميزا في المنطقة.
وقد تخلـــل االفتتاح عدد من البرامج 
مرافـــق  فـــي  تفقديـــة  جولـــة  منهـــا 
مســـاحتها  تصـــل  والتـــي  الحديقـــة 
إلـــى 10 آالف متـــر مربـــع، ويتضمـــن 
رياضـــة  لمزاولـــة  ممشــــى  إنشـــاء 
المشــــي، وملعـــب كرة قـــدم بأرضيات 
خاصـــة وفـــق المواصفـــات والمعاييـــر 

الرياضيـــة المعتمـــدة دولًيـــا، كمـــا أنها 
تحتـــوي على ممشــــى وصالة متعددة 
اســـتراحة  ومناطـــق  االســـتخدامات، 

مظللـــة وملعـــب نموذجـــي، ومظـــالت 
عاليـــة  بمواصفـــات  وألعـــاب جديـــدة 
الجودة وأرضية مطاطية في منطقة 

األلعاب، ومسطحات خضراء جديدة، 
ومرافق تخدم الزوار.

إلى ذلك، قال وزير األشـــغال وشؤون 

إن  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
الـــوزارة حرصت على توســـيع الرقعة 
الخضــــراء وزيادة نصيـــب الفرد منها 
مـــن خالل زيادة المشـــاريع التجميلية 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  والترفيهيـــة 

البحرين”.
وأضـــاف “أن الحديقـــة الواقعـــة فـــي 
فـــي  الرفـــاع  بمنطقـــة   ،927 مجمـــع 
الحدائـــق  مـــن  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
المهمة والتي تقام على مساحة عشرة 
عـــددا  مربـــع، وتســـتوعب  متـــر  آالف 
كبيرا من مرتاديها تعتبر من الحدائق 
المهمـــة في تلك المنطقة، وهي إحدى 
المشاريع التي تمت بناًء على موافقة 
مجلـــس الـــوزراء برئاســـة ســـمو ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء من ضمن 
حزمة مـــن المشـــاريع التطويرية ذات 
الطابـــع الخدمي والتـــي تدعم أهداف 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 

صاحب الجاللة الملك المعظم”.
وأضـــاف “ســـعينا مـــن خـــالل أعمـــال 
تلبـــي  أن  الحديقـــة  لهـــذه  التطويـــر 
وأن  األهالـــي،  ومتطلبـــات  طمـــوح 
الجـــودة،  درجـــات  أعلـــى  وفـــق  تتـــم 
ومعاييـــر الســـالمة، وأن تتضمن عددا 
مـــن المرافـــق واأللعـــاب والمســـاحات 
المفتوحة، إضافـــة إلى تكثيف أعمال 
التشـــجير فيهـــا وفقـــا إلســـتراتيجية 
تكثيـــف األشـــجار التـــي تعمـــل عليهـــا 

البلديات”.

المنامة - وزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمراني

افتتاح حديقة بمجمع 927 في الرفاع بمساحة 10 آالف متر مربع
سمو محافظ الجنوبية: نهجنا قائم على التواصل والشراكة الوطنية



فــي إطــار التعــاون بيــن صحيفــة “البــاد” وجمعيــة المحاميــن، أحــال محــرر 
صفحة انتخابات “الباد” استفســاًرا ورد من أحد المتابعين إلدارة الجمعية، 
لتقديــم الــرأي القانونــي، وأجــاب عــن االستفســار عضــو جمعيــة المحاميــن 

المحامي خليفة الشاجرة. 

السؤال: مواطن يرغب بتغيير عنوانه  «
من المحافظة الشمالية إلى 

محافظة المحرق، ويستفسر إذا ما 
كان هنالك فترة زمنية لذلك تسبق 

االنتخابات؟ أو أي شروط وضوابط 
لذلك خصوًصا فيما يتعلق بتحديث 

معلومات جداول الناخبين؟

االجابـــة: لـــم يحدد المشـــرع مـــدة معينة 
لتغيير الدائرة االنتخابية للناخبين، ولكن 
اشـــترط المشـــرع أن لـــكل مواطـــن ممن 
يحق له مباشرة الحقوق السياسية أن 
يكـــون مقيما إقامة عادية في الدائرة 
االنتخابيـــة طبًقـــا لمـــا هـــو ثابت في 

بطاقته السكانية.
اإلســـراع  هـــو  هنـــا  فالفاصـــل 
بتحديث معلومات الناخب لدى 
إدارة الســـجل الســـكاني بالجهـــاز 
المركزي لإلحصاء وذلك قبل نشر 

جداول الناخبين لكل دائرة.
وهـــو ما نصـــت عليـــه المادة رقـــم )2( 
مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم )14( لســـنة 
2002 بشـــأن مباشـــرة الحقوق السياســـة 
وتعديالته في الفقرة الثالثة “يشترط في 
كل مواطن لمباشـــرة الحقوق السياســـية 
المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: 
أن يكـــون مقيما إقامـــة عادية في الدائرة 
االنتخابيـــة طبقًا لما هو ثابت في بطاقته 

السكانية.
وفـــي حالـــة إقامتـــه في 
آخـــر  يكـــون  الخـــارج 
محـــل إقامة لـــه في 
مملكـــة البحرين هو 
دائرتـــه االنتخابيـــة، 
لـــه  يكـــن  لـــم  فـــإن 
فـــي  إقامـــة  محـــل 

المملكـــة فيعتـــد فـــي هـــذه الحالـــة بمحل 
إقامة عائلته”.

وكذلـــك ما نصت عليه المادة )8( من ذات 
القانـــون: “يتـــم إعـــداد جـــداول الناخبين 
للدوائـــر االنتخابية وفقـــا للقواعد اآلتية: 
حـــروف  بترتيـــب  الجـــداول  تكـــون  أن 
الهجاء من واقع الســـجالت والمستندات 
إدارة  مـــع  بالتنســـيق  وذلـــك  الرســـمية، 
المركـــزي  بالجهـــاز  الســـكاني  الســـجل 

لإلحصاء.
أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين 
ممـــن تتوافر فيهـــم الشـــروط المنصوص 
عليهـــا في المادة الثانية مـــن هذا القانون 
ا  علـــى أال يكون الناخـــب محروًما أو معفيًّ
مـــن مباشـــرة الحقـــوق السياســـية وقـــت 
إعداد الكشـــوف أو خـــالل المدة المحددة 
لتصحيـــح الجداول، ويكون القيد شـــامال 

اسم الناخب ومحل إقامته العادية.
واشترط المشرع كذلك أن تعرض أسماء 
الناخبيـــن لكل دائرة انتخابية لمدة 7 أيام 
قبـــل إجراء االنتخابـــات بالمقار واألماكن 
التـــي يحددها وزير العدل بشـــرط أال تقل 
مـــدة عـــرض الكشـــوف عـــن 45 يوًما قبل 

موعد االنتخابات.
ويعتبـــر ذلـــك ضمانـــة لـــكل ناخـــب للتأكد 
الجـــداول كالً  بتلـــك  اســـمه  مـــن تواجـــد 
وإعطـــاؤه  االنتخابيـــة  دائرتـــه  بحســـب 
الوقـــت الكافـــي للتقـــدم بطلـــب تصحيح 
معلوماته لدى لجنة اإلشراف على سالمة 
االســـتفتاء واالنتخـــاب، وهـــو مـــا نصـــت 
عليـــه الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة )8( من 

ذات القانون.
ومـــن الضمانـــات كذلـــك حـــق كل مواطن 
بمباشـــرة حقوقـــه السياســـية بالمشـــاركة 

باالنتخابـــات، فقـــد أعطى المشـــرع الحق 
لكل ناخب أدرج اســـمه فـــي أحد جداول 
الناخبين، أن يطلب إدراج اســـم من أهمل 
إدراج اسمه بغير وجه حق، أو حذف اسم 
مـــن أدرج بغير حـــق، أو تصحيح البيانات 

الخاصة بالقيد.

الدائـــرة  لجـــدول  بالنســـبة  وذلـــك   
االنتخابيـــة المـــدرج اســـم الطالـــب فيه، 
ويقـــدم طلب القيـــد أو التصحيح خالل 
مـــدة عـــرض الجـــداول وتصـــدر اللجنـــة 
قـــراًرا في الطلـــب خالل ثالثـــة أيام من 
تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار 
ـــا  القـــرار فـــي هـــذه المـــدة قـــراًرا ضمنيًّ

بالرفض.
وفـــي حالة صـــدور قرار برفـــض الطلب 
يكـــون لصاحـــب الشـــأن حـــق الطعن في 
هذا القرار أمام محكمة االستئناف العليا 
المدنيـــة في موعد أقصاه ثالثة أيام من 
تاريـــخ صـــدوره، وتفصـــل المحكمة في 
تلك الطعون خالل سبعة أيام من تاريخ 
إقامـــة الدعـــوى بحكـــم نهائي غيـــر قابل 
للطعن وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية 

من المادة )12( من ذات القانون.
 خليفة الشاجرة

محرر الشؤون المحلية

النيابـــي  المترشـــح  أكـــد 
الدائـــرة  عـــن  المتوقـــع 
المحافظـــة  فـــي  الخامســـة 
محمـــد  الشـــيف  الشـــمالية 
آل معتـــوق لــــ “البـــالد” أن ما 
حصل بشأن مطرقة البرلمان 
التـــي اختفـــت وظهـــرت في 
ظروف غامضـــة أمر لم يرق 

للمواطنين.
عـــن  ينتـــج  “لـــم  وأضـــاف 
أطبـــاق  ســـوى  الحادثـــة 
كثيـــرة البهـــارات، لكنهـــا غير 
يستســـيغها  وال  متجانســـة 
رغـــم  المواطنيـــن  عامـــة 
الفـــرن  فـــي  تســـخينها 
السياســـي وإعطائها أســـماء 
فاخره، ال تناســـبها”، مضيفا، 
مـــازال  نفســـه  الوقـــت  فـــي 
يكافـــح  الشـــعبي،  للمـــالس 

ويناضـــل من أجل 
أفضـــل  تقديـــم 

ذات  اقتصاديـــة،  أطبـــاق 
رائحة زكية وشـــهية تناسب 
جيـــب  ترهـــق  وال  الجميـــع، 
المواطن رغـــم العقبات التي 

يسببها المطبخ السياسي”.
وأردف “أن مطرقـــة البرلمان 
فشـــلت في جلســـات عديدة 
النصـــاب  اســـتكمال  مـــن 
حســـيب  دون  القانونـــي، 
فيمـــا  ومحاســـبة،  ورقيـــب 
بإخـــراج  المـــالس  اجتهـــد 
عاليـــة؛  بجـــودة  األطبـــاق 
خوفـــا من محاســـبة 

الزبائن”.

 الشيف والمرشح آل معتوق: بهارات 
قصة المطرقة غير متجانسة

حدِّث معلوماتك بإدارة السجل السكاني قبل نشر جداول الناخبين
عضو “المحامين” الشاجرة يقدم رأًيا قانونيًّا لسؤال وّجهه أحد قراء “^”

صورة ارشيفية لالقتراع باالنتخابات 

العريبي: مشاريع المجاري بـ “سابعة الشمالية” متعطلة 
يرفض دغدغة المشاعر والطعن باآلخرين

قال المترشح البلدي المتوقع عن الدائرة 
علـــي  الشـــمالية  بالمحافظـــة  الســـابعة 
العريبي إنه إنســـان واقعـــي وال حاجة له 
بالطعـــن فـــي أي أحـــد أو محاولة دغدغة 
مشـــاعر الناخبيـــن، مؤكـــدًا أنـــه يكـــنُّ لهم 
كل التقديـــر واالحتـــرام وهـــم ذوو وعي 
كبير ودراية عاليـــة ودراية على انتخاب 

األفضل لهم.
وأشار العريبي إلى أن الدائرة والتي تضم 
7 مناطق ليســـت ذات طبيعة متشابهة ال 
مـــن حيث االحتياجات وال اإلمكانات وال 

من حيث كمية ونوعية العمل بها.
تقديـــري  مـــن  الرغـــم  “علـــى  وأضـــاف 
الشـــخصي للجهـــود التـــي بذلتهـــا العضو 

البلـــدي الحالي )زينة جاســـم(، إال أنه البد 
من تســـليط الضوء على باقي المشـــاريع 
واالحتياجـــات المتعطلة منـــذ أمد والتي 

ستســـاهم بمـــا ال يـــدع مجـــال للشـــك في 
والـــذي  بالدائـــرة  البلـــدي  العمـــل  رقـــي 
ســـينعكس على شـــعور المواطـــن بالفرق 

والجدية بالعمل والخدمات المقدمة له”.
وواصل العريبي “منها على سبيل المثال 
ال الحصـــر انســـيابية الحركـــة المروريـــة 
والتـــي نعانـــي منها بشـــكل يومـــي ودائم 
وكذلـــك تهيئـــة المنتزهات بصوره أوســـع 
الصـــرف  مشـــاريع  واســـتكمال  وأفضـــل 
لـــه  أمـــد، وكلٌّ  منـــذ  المتعطلـــة  الصحـــي 
وإمكانـــات  عليـــه  الشـــكور  مجهـــوده 

وقدرته”. 
وزاد” كونـــي مهندســـًا صاحـــب خبرة 26 
التخطيـــط والتنفيـــذ  أعمـــال  فـــي  عامـــًا 
فـــإن مجهـــودي لـــن يتوقـــف علـــى وضـــع 
اليـــد على مكمن الخلل فقـــط، بل يتعدى 
ذلك بالمشـــاركة في إيجاد حلول مبتكرة 

للمشكالت”.

زينة جاسم علي العريبي

القصاب يترشح للمرة الثالثة بقاللي: سأرفع الرواتب
سينافس بوعنق.. وسيعفي ذوي الدخل المحدود من الرسوم

الترشـــح  عزمـــه  القصـــاب  راشـــد  أعلـــن 
لالنتخابـــات النيابيـــة للفصـــل التشـــريعي 
الســـادس عن الدائرة الخامســـة بمحافظة 
المحـــرق )قاللـــي وجـــزر أمـــواج(، وســـبق 
للقصاب الترشـــح في انتخابات المجالس 
البلدية 2002،كما ترشـــح نيابيا في 2018 

ولم يحالفه الحظ.
وذكـــر أن المحور السياســـي مـــن برنامجه 
القـــرار  دور  تعزيـــز  يتضمـــن  االنتخابـــي 
الجماعي ألعضاء المجلس بتفعيل الرقابة 
علـــى الســـلطة التنفيذية ومؤسســـاتها من 
خـــالل المصادقة علـــى برنامـــج الحكومة 

وميزانية الدولة وآلية االستجواب. 
كمـــا ويتطلع الـــى تصحيح الوضـــع المالي 
واإلداري وحمايـــة المـــال العـــام و تطبيـــق 
مبدأ المحاســـبة وإحالة المخالفات المالية 
واإلداريـــة التـــي تـــرد فـــي تقاريـــر الرقابة 
القضـــاء ووقـــف  إلـــى  الماليـــة واإلداريـــة 

جميع مظاهر التعدي على المال العام. 

االنتخابـــي  برنامجـــه  عبـــر  يســـعى  كمـــا 
إلـــى تعزيز كفـــاءة اإلنفـــاق الحكومي من 
خالل زيادة حوكمـــة عمليات الصرف في 
القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة اإلدارية 
والماليـــة لتحقيق التوازن المالي المدعوم 
وتعزيـــز  التنميـــة  اســـتمرارية  لضمـــان 
الفرص االســـتثمارية وتسهيل االجراءات 
النوعيـــة  الفـــرص  لخلـــق  الحكوميـــة 

للمواطنين حفظا للحقوق والمكتسبات. 
وعـــن ملف محدودي ومتوســـطي الدخل، 
أكـــد القصـــاب ضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي 
الرســـوم التـــي تمثـــل عبئا علـــى محدودي 
إال  فرضهـــا  وعـــدم  الدخـــل  ومتوســـطي 
الســـلطتين  بيـــن  بقانـــون متوافـــق عليـــه 
ذوي  وإعفـــاء  والتنفيذيـــة،  التشـــريعية 
لحقـــوق  المحـــدود منهـــا حمايـــة  الدخـــل 

المواطنيـــن،و تحســـين الوضع االقتصادي 
لزيـــادة  تحقيقـــا  للمواطـــن  واالجتماعـــي 
خـــالل  والمعاشـــات  واألجـــور  الرواتـــب 
دورة مجلـــس النـــواب القادمة واســـتثمار 
االكتشـــافات النفطية الجديدة في ضمان 
مســـتقبل األجيال وتطوير البنى التحتية 
وتنويـــع مصـــادر الدخـــل وفق الدراســـات 
العلميـــة واالقتصاديـــة.  وقال انه يســـعى 
ألصحـــاب  الحكومـــي  الدعـــم  لتوجيـــه 
وعـــدم  والمتوســـط  المحـــدود  الدخـــل 
المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم 
والمحافظـــة  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
المحـــدود  الدخـــل  ذوي  الطبقـــة  علـــى 
والوســـطى وتوســـيعها وايجاد نظام دعم 
عـــادل وفعـــال وفق قواعـــد تحفظ حقوق 
الخامســـة  الدائـــرة  وتضـــم  المواطنيـــن. 
فـــي محافظـــة المحرق 13 مجمعا ســـكنيا 
موزعا على كل من قاللي، وديار المحرق، 
المجلـــس  فـــي  نيابيـــا  ويمثلهـــا  وأمـــواج، 

الحالي النائب خالد بوعنق.

خالد بوعنق راشد القصاب
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إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

داعيا لعدم 
ارهاق جيب 

المواطن

الشيف محمد آل معتوق



؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

إلدارة الممتــــــــلكات
�������������������

يسرى سعيديمستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات
Yosra Saidi

��������

محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar

��������

أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 

��������

بـــــــاراث
Barath

��������

محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh

��������

سيد طه حميد
Sayed taha hameed

 �������� 

��������

مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising
إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس

8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم 
اإلعالنات:  
17111501 
17111503 
17111444
 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة )شركة الدر القابضة ذ.م.م (

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،)58224( رقم  القيد  بموجب  المسجلة   ) ذ.م.م  القابضة  الدر  )شركة  شركة 

بطلب تغيير اسم الشركة
)ALDUR HOLDING CO. W.L.L( )من: )شركة الدر القابضة ذ.م.م

) ALDUR COMPANY W.L.L( )الى: )شركة الدر ذ.م.م

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 : 25/05/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
) CR2022-77879 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلن ادناه: احمد ابراهيم احمد عبدالرسول البقالي بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد ابراهيم احمد عبدالرسول عبدهللا البقالي

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 : 61123 – 3
االسم التجاري : برتشن زون لالستشارات التعليمية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري

لفرع في شركة  خليج التشبيك انفوتيك سوليوشنز ذ.م.م

خليج  إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
التشبيك انفوتيك سوليوشنز ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   121164   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم  2
من: خليج التشبيك انفوتيك سوليوشنز ذ.م.م 

AL KHALEEJ SABAKAT INFOTECH SOLUTIONS W.L.L
الى: جي تي اس انترناشنال بسينس سوليوشنز ذ.م.م

 GTS INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT  (
) SOLUTIONS W.L.L

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

التاريخ : 26/05/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
  CR2022-78867   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري 
 

تقدمت إلينا المعلن ادناه: رمله محمد حسن محمد جواد محمد  بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد مصطفى هاشم علي حسين

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 : 63943 – 3  
االسم التجاري : مطعم بروكاي لالكالت الفلبينية والصينية 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري

مؤسسة فردية وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة 

جودري  سروار  للسيد/محمد  والمملوكة  النجارة  ورشة  البنجاب  ماهر  المسماة  الفردية 

المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ، رقم 94556  القيد  بموجب  والمسجلة  احمد  نذير 

الفرديةالمذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار 

بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المؤسسة الفردية عن كافة أصول وموجودات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا من السيد ANSIR MEHMOOD بنسبة 100%

وزارة العدل والشؤون االسالمية واالوقاف
ادارة المحاكم

CS3006459750 : رقم الخطاب
تاريخ االصدار 25/05/2022

المحكمة : المحكمة الكبرى الدائرة الثانية – المدنية

المساحة  جهاز  ضد  واخرون   المصلي  هللا  عبد  الشيخ  ابراهيم  فريد   : الملف   اطراف 
والتسجيل العقاري تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية المدينة بان المدعين : فريد ابراهيم 
الشيخ عبد هللا المصلي واخرون   محاميهم محمد عبد الصاحب احمد فردان قد اقاموا هذه 
بدل  وثيقة  اثبات  طالبا  العقاري  والتسجيل  المساحة  جهاز   : عليه  المدعى  ضد  الدعوى 
فاقد للعقار الكائن في منطقة النعيم من المنامة بموجب الوثيقة 134584 والمقدمة رقم 
2004/12380 لذا فان كل من لديه اعتراض على الطلب المدعين ان يتقدم لهذه المحكمة 

بطلب مشفوع باوجه اعتراضه وقد حددت المحكمة جلسة 8/6/2022 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون االسالمية واالوقاف
ادارة المحاكم

رقم الدعوى : 02/2022/06214/9
تاريخ   : 2022/05/24

رقم الطعن:     رقم الصفحة : 1
بالجلسة العلنية المنعقدة  المحكمة الكبرى المدينة الثانية  

بان المدعي : نعمان عبد هللا  قد اقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليه : تركة نجاة علي 
 2022/05/30 لجلسة  التاجيل  المحكمة  تقرر  القرار  االطراف  يحضر  لم  واخرون  محمد 
الالئحة  وايداع  دينار   1676/500 بمبلغ  المقرره  الرسوم  بسداد  المدعي  وكيل  تكليف 
الجريدة  في  والنشر  المتوفاه  ورثة  واختصام  العقار  مليكة  وثيقة  من  ونسخة  المؤشرة 

المحلية وعلى قسم كتاب المحكمة النشر في الجريدة الرسمية عن موضوع الدعوى ..

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

نوفاكابس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 113849 - 1  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  
نوفاكابس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 113849 - 1 بطلب تصفية الشركة 

تصفية اختياريةوتعيين السادة اسم المصفي مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

) TOMY GEORGE (
) 66362228 (

jeevangeorge.bh@gmail.com 

التاريخ : 26/05/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
  CR2022-78355   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

المرحوم محمد محمود محمد حسين بطلب تحويل  إلينا ورثة  تقدمت 
المحل التجاري التالي إلى السيد  وليد احمد محمود محمد  

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 : 13086-5  
االسم التجاري : كراج النجمه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سيراك للحلول ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
  SUSAN SOPHIA NOGUEIRA  تقدم إليها السيد / السيدة
والمسجلة  ذ.م.م،  للحلول  سيراك  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره 
أعمال تصفية  انتهاء  1، طالبا إشهار   - القيد رقم 130477  بموجب 
وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة 
 21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة خليل   سعيد علي يوسف كاظم ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد /  خليل سعيد علي يوسف كاظم  باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة 
خليل سعيد علي يوسف كاظم ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد رقم   100790   
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل   -  إعالن تصفية

بيهم لالستشارات العقارية بيرك ذ.م.م
سجل تجاري رقم 68225

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
بيهم لالستشارات العقارية بيرك ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 68225-1 
، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة مور ستيفينز - تضامن 

مهنية متخصصة مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة

17200144
newco@msbahrain.com

 مصرف البحرين المركزي

اعالن
شركة انفيتا الدارة المطالبات ش.م.ب مقفله

بشان التوقف عن مزاولة النشاط المرخص من مصرف البحرين المركزي

عمال بنص المادة 50 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية 
رقم 64 لسنة 2006 وتعديالته تعلن شركة انفيتا الدارة المطالبات ش.م.ب مقفله 
للقطاع  التجاري رقم   1-110039 وهي شركة مساندة  السجل  والمسجلة تحت 
المالي شركة ادارة اعمال التامين  مرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي 

عن عزمها التوقف عن مزوالة النشاط محل الترخيص المشار اليه اعاله 

المذكورة  للشركة  النشاط  مزوالة  عن  التوقف  على  اعتراض  لديه  من  كل  على 
اعاله ان يقدم اعتراضه مكتوبا الى مدير ادارة مراقبة التامين في مصرف البحرين 

المركزي خالل 30 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على العنوان التالي :

السيدة الهام ابراهيم طالب
مدير ادارة مراقبة التامين
مصرف البحرين المركزي

ص.ب 27
المنامة مملكة البحرين

رقم الهاتف  17547302 / 17547303
رقم الفاكس 17530399

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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Vacancies Available
ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

ZEZO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

AUBURN CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

Sabar Ayoob Reasturant And Grills 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

SAFWAN INSULATION & WATERPROOFING 

has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17670076  or  wanakkany@gmail.com 

KRIZEMA BEAUTY SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 

 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  AHMED@BTSBAH.COM 

BAHRAIN ENGINEERING BUREAU W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17271718  or  BEBC@BATELCO.COM.BH 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DATA CONTROL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ALMANARTAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

TOSCANINI CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 37375532  or  ADISCOFEE@GMAIL.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

ALMANARTAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ORGINAL VISION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001056  or  AYOOBIFM@YAHOO.COM 

DAR ALBUSHRA TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36665448  or  ALSHAIKH619@YAHOO.COM 

Al Hekma International School Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

GAH MEDICAL CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH 

SKY GATE SHINE CAR WASHING AND POLISHING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66622180  or  SKYGATESHINE@GMAIL.COM 

HABIR FOR AIR CONDITIONING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17401063  or  ALHIBIR.BELAL@GMAIL.COM 

JAWAD RADHI ALAALI HOUSEHOLD EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 39450009  or  HASSAALI9012@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

EXPRESS RENT A CAR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17532525  or  express.bh@gmail.com 

Ziad Alaff Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36405209  or  ZZZZZEAD@YAHOO.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

JBR CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33666166  or  JABER95O89@GMAIL.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33217233  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33217233  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

JEMI LINE SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17685544  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33217233  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

ESTRELLA BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17252548  or  JNAEEMA@YAHOO.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

Maya optics W.L. L

 has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 33402304  or  mayaoptics99@gmail.com 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 66709023  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

BISNETO CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 13636786  or  BISNETOBAHRAIN@GMAIL.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33217233  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

JAWAD RADHI HASAN ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 39633420  or  HASSAALI9012@HOTMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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 

Leaders international contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

MIT CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 66636661  or  mitcontractingbh@gmail.com 

R C CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36662723  or  MURUGESANKK85M@GMAIL.COM 

EBRAHIM MOHAMED RASHED ALRASHEED ( AYAL AL RASHEED / 13003) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34428289  or  ALRASHEED2406@GMAIL.COM 

MAKANI BOX RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  info@eatco.me 

RABWAT ALSHAM RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39816347  or  ALSUWAIFI.GROUP@GMAIL.COM 

HASAN ALI HASAN ALBASRI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454530  or  ALKABEER30@GMAIL.COM 

MAKANI BOX RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  info@eatco.me 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

NATIONAL TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17256882  or  NETTS@ENGINEER.BH 

AMLLAK ALKHALEEG CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39422327  or  HUSSAIN_TOREAF@HOTMAIL.COM 

ISLAM SMAABAN SAYED MOMAMD DAOUD CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(NURSERY) 

 suitably qualified applicants can contact

 39523014  or  SANAA_TRADERS@HOTMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AMLLAK ALKHALEEG CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39422327  or  HUSSAIN_TOREAF@HOTMAIL.COM 

NAJEEBA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33161039  or  SSS.ABDULLA16@GMAIL.COM 

TAWFIQ ABDULRAHMAN KHALIL ALMOAYED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17556666  or  admin@ag.bh 

RUSTAM BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17261663  or  RUSTOMRE@GMAIL.COM 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36753338  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

ISLAM SMAABAN SAYED MOMAMD DAOUD CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39523014  or  SANAA_TRADERS@HOTMAIL.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 

CITY PLANT EQUIPMENT HIRING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17333384  or  CITY@BATELCO.COM.BH 

G M AND S CO Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  MUSTAFABH353@GMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (UNDER REORGANIZATION) B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

Suha Galleria Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722211  or  hr@suhainvestments.com 

G M AND S CO Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  MUSTAFABH353@GMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (UNDER REORGANIZATION) B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

ABDULNABI QAMBAR EBRAHIM ALI ( THARWAT QAMBAR / 7202 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39899779  or  B4BAGSP@HOTMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.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 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

AL ATHRIYA FURNISHING 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39339088  or  zahraalsafar0@gmail.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

MARTINIZING LAUNDRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66751252  or  HR@AZCSBH.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.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 

ALAMAL PALCE CLERANCE 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact

 38144438  or  BUSH.HAH@GMAIL.COM 

BRISKO BOUTIQUE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33548005  or  BBQ13191@GMAIL.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

HADDAR CONTRACTING  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

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

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

HONESTY CONTRACTING & TRADING Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17773898  or  honestycontracting@gmail.com 

ZEZO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

Rapid Source Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 77221100  or  mehrajmistry@gmail.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

STAR MANPOWER SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

BURGER ZOOM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

AHMED SALEM BUILDING COMPLETION & FINISHING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33423392  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

SPECTACO OPTICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 13656611  or  SPECTACOOPTICS@GMAIL.COM 

Kooheji Contractors Company  - Interior W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

Zohair habib cars services 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786881  or  SADIQ135@HOTMAIL.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(HEATING & REFRIGERATION ENGINEERING) 

 suitably qualified applicants can contact

 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.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 

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 

Horthus Solutions W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 36757873  or  RAFEEQ@HORTHUS.COM 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17749491  or  YSYS20@HOTMAIL.COM 

Gulf art carpentry 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39177777  or  hussaingulfart@gmail.com 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DAMANNAI@HOTMAIL.COM 

Alhuda Bookshop 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17415330  or  HUSSAIN-INF@HOTMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

SHTOORA PASTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39691146  or  DEHSAR-1954@HOTMAIL.COM 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DAMANNAI@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 

MANNAI ALUMINIUM AND GLASS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

FLAVOURS OF KERALA SWEETS&MATHAI 

has a vacancy for the occupation of

  MAKER(MATTAY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17311115  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

Star Planet Tailoring - Bahraini Partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17215099  or  JALBAHARNA@YAHOO.COM 

Darwish Mannai Properties W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17697800  or  DM@MANNAIGROUP.NET 

Marble Arch Resturant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36088881  or  DIA-ALI@HOTMAIL.CO.UK 

HAWAI WELDING SMITHERY & WORK SHOP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 33554689  or  INFO@HAWAIBH.COM 

GASTRONOMIC BAHRAIN LEISURE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231114  or  hr.admin@gbl-group.co 

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 

JUICE BAZAAR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33179336  or  INFO@ALPSADV.COM 

Media Services Center 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 39900676  or  MEDIASER2@GMAIL.COM  
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ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

 AL KOBAISI BLOCK FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.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 

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 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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 

GULF EAGLE TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300399  or  SN@GEG.BH 

MISS BAHRAIN SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39001234  or  FATY1990.FA@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 

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 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM 

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 

GANGA TRADING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39123467  or  JAIPUR39123467@GMAIL.COM 

DELMA TRADING AND CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17611997  or  DELMASER@GMAIL.COM 

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

BOMBO SHAWARMA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

MOHAMED ABDULLA EBRAHIM ABDULLA  SHOWAITER (125062) 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39644964  or  JAMALMEHZA@GMAIL.COM 

TOP TECH DECORATION CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38102772  or  toptechbh2018@gmail.com 

BLACK DROP CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  N.ALSHAMMARY@LIVE.COM 

YANAMA TRADING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 34405956  or  AMEERUDEENSULTHAN@GMAIL.COM 

JMI ALUMINUM AND FABRICATION 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33830311  or  MOHDAJ88@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 

Elegant Leo contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33725553  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

ALHUBAISHI CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252240  or  JHUBAISHI@GMAIL.COM 

BAIT UL HIKMA GENTS SALOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38380036  or  MOHAMMADIKRAM978@GMAIL.COM 

TEA CORT KARAK 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  BH_1996@ICLOUD.COM 

LAYYAH ELECTRONIC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38979192  or  NASIRBHRN87@GMAIL.COM 

SUPREME FOODS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 38822055  or  RABIAHWA@TANMIAH.COM 

JUPITER RESTAURANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 34184000  or  RAVI@PRMC.ME 

NEXGEN TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39303786  or  NEXGEN.BH@GMAIL.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34659511  or  UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

BIKAFIH RESTAURANT & CAFE Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 34111343  or  hr@suhainvestments.com 

STYLE YOUR LIFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33110903  or  germanquality.bh@gmail.com 

SPIN PIZZA 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 36880556  or  AALLAIT2@GMAIL.COM 

D S D CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33728455  or  DALI55161@GMAIL.COM 

SPARKTECH INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33228707  or  ARSALEEM31@GMAIL.COM 

MOBILE CHOICE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000041  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

SAWARI TRAVEL WORLD CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17276007  or  MOHIUDDINSJ@GMAIL.COM 

SPRING WATER SYSTEMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39440363  or  SPRINGWATERSYSTEMSWLL@GMAIL.COM 

DELPHINE CEANING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35966274  or  DELPHINEMAKEHEBUA@GMAIL.COM 

SHAMIYA GARAGE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MOTOR-VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33413893  or  ALSHALHOOB2016@GMAIL.COM 

BROKAY INTERIOR DECORATION COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66966687  or  EAWACHI81@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.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 

AKRAM KHAN INSTALLATION OF INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33414286  or  LAJBAR624@GMAIL.COM 

CAN & CANS FOOD COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17699385  or  INFOCAN.CANSFOOD@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 

FAREED FAREED MOHAMED ALKHAJA 

has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17728211  or  ayman19641964@gmail.com 

Lamasat W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37150339  or  Abduazizqaid@gmail.com 

AL AQMAR BUILDING MAINTENANCE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39404530  or  AL.AQMAR@HOTMAIL.COM 

MEELCOM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39663200  or  MEELCOM.Co@gmail.com 

HANSIA STEEL AND FABRICATION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785579  or  YOUSUFSHANSIYA@GMAIL.COM 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

LAYER 9 IT PRODUCTS & SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33310485  or  2016S.ZAMAN@GMAIL.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

AMERICAN SYSTEM TECHNOLOGY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 33700712  or  Ghiasibrahim47@gmail.Com 

ALBSHARAH COLD STORES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33022299  or  SAMEERALFAYEZ299@HOTMAIL.COM 

WADI MEHAR DECOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33760218  or  ABDULSHAKUR3915@GMAIL.COM 

HELA YA ROMANA RESTAURANT WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 34441091  or  rabiul556644@gmail.com 

Red gulf contracting 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17251216  or  abuali792008@hotmail.com 

Lords Food Stuff 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17761858  or  ALEHSANDC@GMAIL.COM 

GOURMET BURGER CALL CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR & RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

BUABDULLA GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33153333  or  K_AL_MUTAWA@LIVE.COM 

HASAN ALI MOHAMMED ASHOOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39086555  or  aliashoor2020@gmail.com 

HELA YA ROMANA RESTAURANT WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 34441091  or  rabiul556644@gmail.com 

ALSHARJAH BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17644887  or  MIRZA.ALALI@GMAIL.COM 

Anus chettian kandi and partner trading 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36002515  or  ANASCHETTIANKANDI@GMAIL.COM 

ZAHRAT AL FURSAN GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 32332789  or  HUSSAiNATEEQ21@GMAiL.COM 

KOHINOOR MOTOR VEHICLES PARTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33869820  or  HA420145@GMAIL.COM 

Colors Silk Textiles and tailoring 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17332201  or  ABUKAMAL66@HOTMAIL.COM 

ALNAJAF GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39070950  or  MAJEED9246@HOTMAIL.COM 

AL HASAN LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39875402  or  AHMEDASHEER_64@HOTMAIL.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

ASHRAF BGDC CO FOR PERFUMES & COSMETICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17112727  or  MARYAM.SHUKRI@CHALHOUB.COM 

ABDULLA AL QASEER TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17292753  or  BUYASSER88@HOTMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  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

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 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 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.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 

AHMED YOUSIF AHMED AUTO ELECTRICAL WORKS 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contact

 39468478  or  SHAWQI.ESSA@GMAIL.COM 

ITALIAN TOUCH COSMETIC BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39111159  or  ROOOM-2005@HOTMAIL.COM 

AL-DERAZI BOAT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732771  or  kazam3993@gmail.com 

GAINT BUILDING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244104  or  ALADRAJ40@GMAIL.COM 

Georgia Fashions 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

AL MALYAS DOCUENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  ALMIYAS@YAHOO.COM 

ALMAYASA DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  ALMAYASACLEANING@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 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.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 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Salam ahmed alnatie 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39278780  or  alhadaab-jew@hotmail.com 

HARMONY  LINE BEAUTY CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33330627  or  BAQER6886@GMAIL.COM 

METALS OF BAHRAIN CO. W .L .L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17830707  or  TAWFIQ@MEBA.BH 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17166827  or  ahmed@mtqos.com 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HUMAN RESOURCES CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

MOHAMMED ABDULAZIZ COLD STORES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17590875  or  AZIZ2228948@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

EVA BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17595797  or  evasalonw@gmail.com 

ALKHAIR TRADING AND AGRICULTURAL CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact

 17697881  or  LAYLA@ALKHAIRAGRI.COM 

ALMANARATAIN HEAVY MACHINERY REPAIRING 

has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39459741  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARATAIN HEAVY MACHINERY REPAIRING 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 39459741  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

HADDAR CONTRACTING  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

HADI GATE CARS FIXING 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36055596  or  AB0077@HOTMAIL.COM 

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17675456  or  ALNOOR.02@hotmail.com 

Ever Plas Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830115  or  SAYEDCITY@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 

COOL KIT CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIRE 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77088800  or  SERVICE@COOLKITSERVICE.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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 

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 

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 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 
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واشنطن - وكاالت

قـــال وزيـــر الخارجية األمريكـــي أنتوني 
بلينكن، أمس، إن بالده “مســـتعدة لزيادة 
المحادثـــات المباشـــرة مـــع الصيـــن عبـــر 

بحث مجموعة من القضايا”.
وأضـــاف بلينكـــن، خالل كلمـــة ألقاها في 
جامعـــة “جـــورج واشـــنطن”، إن “الصيـــن 
تقـــوض بشـــكل متزايـــد النظـــام الدولي، 
إال أن واشـــنطن ســـتواصل الســـعي إلـــى 

التعاون معها”.
وتابـــع  “نأمـــل أن يحـــدث ذلـــك.. لكـــن ال 
لتغييـــر  الصيـــن  يمكننـــا االعتمـــاد علـــى 
مسارها، وبناء عليه نسعى لتشكيل بيئة 
اســـتراتيجية حولهـــا تعـــزز رؤيتنا لنظام 
الوزيـــر  وشـــامل”.ونّوه  مفتـــوح  دولـــي 
األمريكـــي بوجود “تقـــارب متزايد داخل 

المجتمـــع الدولـــي يشـــدد علـــى ضـــرورة 
التعامل بمزيـــد من الواقعية فيما يخص 

العالقات مع بكين”.
وأشـــار إلى أن بالده تسعى لقيادة تكتل 
“التحـــدي  بهـــدف مواجهـــة  الـــدول  مـــن 
المجتمـــع  يواجـــه  الـــذي  األمـــد  طويـــل 

الدولي”.
وأكـــد قائال: “نحن ال نبحث عن صراع أو 
حرب بـــاردة جديـــدة، على العكـــس، إننا 

مصممون على تجنب كليهما”.
واختتـــم بلينكـــن: “حتـــى أثنـــاء قيامنـــا 
باالستثمار والتوافق والتنافس، سنعمل 
مًعـــا مع بكين حيث تتداخـــل مصالحنا.. 
ال يمكننـــا أن نـــدع الخالفات التي تفرقنا 

تمنعنا من المضي قدًما في األولويات”.

واشنطن: مستعدون لزيادة المحادثات المباشرة مع الصين

نيويورك - وكاال

أصدر مجلس األمن الدولي أمس قرارا 
مدد بموجبه لعام، حتى 31 مايو 2023، 
حظر األسلحة والعقوبات الفردية التي 
فرضت على دولة جنوب السودان منذ 
2018. والقـــرار الـــذي أعدتـــه الواليـــات 
المتحـــدة وافقـــت عليـــه عشـــر مـــن 15 
دولـــة عضـــوا فـــي مجلـــس االمـــن مـــع 
امتنـــاع الغابون وكينيا والهند وروســـيا 

والصين عن التصويت.
رئيـــس  طالـــب   ،2021 نوفمبـــر  وفـــي 
دولة جنوب الســـودان سلفا كير رسميا 
برفـــع الحظر مـــن دون شـــروط، معتبرا 
أنه لـــم يعد مبررا. والموقف نفســـه عبر 

عنه مجلس الســـلم واالمن في االتحاد 
اإلفريقي في يناير الماضي.

وقبـــل عام، أرفق تمديـــد الحظر بقائمة 
إجـــراءات ينبغـــي اتخاذها في خمســـة 
بهـــدف  وأمنيـــة  سياســـية  مجـــاالت 

تخفيف حظر االسلحة أو رفعه نهائيا.
المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن  لكـــن 
تقريـــر  فـــي  رأى  غوتيريـــش  انطونيـــو 
بدايـــة مايـــو أنه إذا كان قـــد احرز تقدم 
الواجـــب  االجـــراءات  صعيـــد  علـــى 
اتخاذها، فقد ظـــل محدودا. ولفت إلى 
تقصير مستمر على صعيد نزع السالح 

وإعادة دمج المقاتلين.

تمديد حظر األسلحة والعقوبات على جنوب السودان
تونس - وكاالت

سعّيد  قيس  التونسي  الرئيس  حــدد 
لتنظيم  مـــوعـــدا  الــمــقــبــل  يــولــيــو   25
ــول دســــتــــور جــديــد  ــ ــاء حــ ــتـ ــفـ ــتـ اسـ

بالرغم  جــديــدة”  “لجمهورية 
مـــن انـــتـــقـــادات شــديــدة 

للمسار الذي اعتمده.
وكــــــشــــــف ســـعـــّيـــد 
نهاية العام الماضي 
ــريــــق  خـــــــارطـــــــة طــ

وضعها إلخراج البالد 
السياسّية،  أزمتها  مــن 

استفتاء  ــراء  إجـ فيها  اقـــّر 
عــلــى تــعــديــالت دســتــورّيــة قيد 

إجــراء  قبل  يوليو   25 فــي  التجهيز 
انتخابات تشريعّية في 17 ديسمبر.

ودعــــي الــنــاخــبــون بــمــوجــب مــرســوم 
المشاركة  إلــى  يوليو   25 في  رئاسي 
فــي اســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع دســتــور 
خلفا  الــجــديــدة”  “للجمهورية  جــديــد 

الــعــمــل  عـــّلـــق  ــذي  ــ الـ  2014 لــدســتــور 
الناخبين  على  منه.وينبغي  بــأجــزاء 
اإلجابة ب”نعم” أو “ال” عن السؤال 
ــل تــــوافــــق عــلــى  ــ ــي: “هــ ــ ــال ــ ــت ــ ال
الجديد  الــدســتــور  مــشــروع 
التونسية؟”،  للجمهورية 
ــذي  ــ ــــص الـ ــن ــ حـــســـب ال
صـــدر فـــي الــجــريــدة 
ــيـــل  الـــــرســـــمـــــيـــــة لـ

األربعاء الخميس.
أعلن  الــمــاضــي  ــبـــوع  واألسـ
الرئيس عن “حوار وطني” أقصى 
مــنــه األحـــــزاب الــســيــاســيــة تــشــرف 
عــلــيــه “هــيــئــة وطــنــيــة اســتــشــاريــة” 
ــاعــداد  ــجــان تــقــوم ب مــتــفــرعــة عــنــهــا ل
نشر  يتم  أن  على  الدستور  مــشــروع 
ــروع الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد وهـــو  ــشــ مــ
في  رئاسي  بأمر  االستفتاء  موضوع 

أجل أقصاه  30 يونيو.

تونس: 25 يوليو موعدا لالستفتاء الدستوري
لندن - وكاالت

المقبل  األســبــوع  بريطانيا  تحتفل 
الملكة  اعتالء  على  عاما   70 بمرور 
الــيــزابــيــث الــثــانــيــة الـــعـــرش، وهــي 

حــقــبــة قــيــاســيــة تــاريــخــيــة 
ــرة  ــتـ تــــــصــــــادف مــــــع فـ

مع  للملكية،  انتقالية 
ــزهـــات  عـــــروض ونـ
ــاء  ــحــ ــ ــل أن ــ ــ ــي ك ــ ــ ف
الـــــبـــــالد وحـــفـــالت 

ــة  ــل ــعــائ ــل وإطـــــاللـــــة ل
الشرفة.  على  المالكة 

ســيــتــمــكــن الــبــريــطــانــيــون 
الذي أرهقوا بسبب االنقسامات 

حـــــول بــريــكــســت وأزمـــــــة الـــوبـــاء 
ارتــفــاع  واآلن  الــصــحــي  والــحــجــر 
من  اعتبارا  االستفادة  من  األســعــار 
نهاية  عطلة  من  يونيو   2 الخميس 

أسبوع طويلة.
الــصــحــيــة  ــمــشــكــالت  ال كـــانـــت  وإذا 

األخيرة للملكة البالغة من العمر 96 
اليزابيث  فان  أثارت مخاوف،  عاما 
المفاجئ  ظهورها  كثفت  الثانية 
لتدشين  الماضية؛  األيــام  في 
خـــط مــتــرو يــحــمــل اســمــهــا 
خيول  عــرض  حضور  أو 
في وندسور كما زارت 
ــة نــفــســهــا  ــ ــن ــ ــدي ــمــ ــ ال
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
الفروسية  مسابقة 
الـــمـــرمـــوقـــة “ويـــنـــدســـور 
هورس شو” التي يتنافس فيها 

عدد كبير من خيولها.
ــفــتــرة  ــدء ال ــ ــدل عـــلـــى بـ ــ ــا يـ لـــكـــن مــ
االنتقالية الجارية، فإن نجلها األمير 
في  محلها  حــل  العهد  ولــي  تشارلز 
الخطاب السنوي الذي يفتتح السنة 
منذ  أســاســا  يقوم  وهــو  البرلمانية. 

عدة سنوات بتمثيلها في الخارج.

الذكرى 70 العتالء الملكة العرش

زلزال بقوة 7,2 درجات 
يضرب جنوب البيرو

واشنطن - أف ب

بـــقـــوة 7,2 درجـــــات جــنــوب  ــّز زلـــــزال  هــ
البيرو أمس، على ما أعلن مركز المسح 
الــجــيــولــوجــي األمـــيـــركـــي، بــيــنــمــا أكـــدت 
تسجيل  عــــدم  الــبــيــروفــيــة  الــســلــطــات 

سقوط ضحايا.
ــزلـــزال ضـــرب الــبــاد  وأوضــــح الــمــركــز الـ
الزالزل  على عمق 218 كلم. وأفاد مركز 
الوطني في البيرو أن قوة الزلزال بلغت 
6,9 درجات وعمقه 240 كلم. وتم تحديد 
مــركــزه عــلــى بــعــد 20 كــلــم شــمــال شــرق 

أزانغارو.

بوتين: ال يمكن ألحد عزلنا عن العالم

المعارك تستعر شرق أوكرانيا
أعلنـــت أوكرانيـــا أمـــس أن شـــّدة المعـــارك فـــي 
“حّدهـــا  بلغـــت  الشـــرق  فـــي  دونبـــاس  منطقـــة 
األقصى”، فيما تطالب كييف بمزيد من األسلحة 
الثقيلـــة؛ لمواجهـــة كثافـــة نيـــران موســـكو التي 
اعتبرت أن خطة السالم التي اقترحتها إيطاليا 

قبل أيام في شأن اوكرانيا ليست “جّدية”.
وكتب قائد القوات المسلحة األوكرانية فاليري 
زالوجنـــي عبـــر تليغـــرام “الوضـــع صعـــب، لكننـــا 
صامـــدون. نحارب مـــن أجل كّل ســـنتيميتر من 
الجبهـــة؛ من أجل كل قرية. تســـاعدنا األســـلحة 

الغربية في طرد العدو إلى خارج أرضنا”.
وتقتـــرب القـــوات الروســـية يومـــا بعـــد يوم من 
مدينـــة سيفيرودونيتســـك التـــي كانـــت تضـــّم 
نحـــو مئة ألف نســـمة قبل الحـــرب والتي يعتبر 
سقوطها حيويا للسيطرة الكاملة على دونباس. 
ويحتل انفصاليون موالون لموســـكو أجزاء من 

هذه المنطقة منذ العام 2014.
وقالت نائبـــة وزير الدفاع األوكراني غانا ماليار 
أمـــس في مؤتمر صحافي “بلغت شـــدة المعارك 

حّدها األقصى”.
وأضافـــت “تقتحـــم قـــوات العدو مواقـــع قواتنا 
فـــي عدة اتجاهات وفي الوقت نفســـه. تنتظرنا 

مرحلة طويلة وبالغة الصعوبة من القتال”.

خطة السالم اإليطالية 

من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الروســـي 
سيرغي الفروف في مقابلة ُبّثت أمس أن خطة 
الســـالم التـــي اقترحتهـــا إيطاليـــا قبـــل أيام في 

شأن اوكرانيا ليست “جّدية”.
وأّكـــد الفـــروف أنه لـــم يعلـــم بمضمـــون الخطة 
إال عبـــر اإلعـــالم، إذ إن نّص االقتراح لم ُيرســـل 
إلـــى موســـكو. وكان نائبـــه أندريـــه رودينكو قد 
قال اإلثنين إن روســـيا تلقت خطة السالم التي 

اقترحتها إيطاليا وتدرسها.
وأكد وزير الخارجيـــة األوكراني دميترو كوليبا 
األربعـــاء في دافـــوس “الدول التـــي تماطل في 
تزويد أوكرانيا أســـلحة ثقيلة يجب أن تفهم أن 
كل يـــوم يمضونـــه في اتخاذ القـــرار وفي درس 
الحجج والمبررات، هو يوم يقتل فيه مزيد من 

األشخاص”.
وإزاء المخـــاوف من عجـــز أوكرانيا عن تصدير 

الحبـــوب؛ بســـبب فـــرض الـــروس حصـــارا على 
موانئها، أشار إلى محادثات في كييف مع األمم 
المتحدة حول إمكان إقامة ممر آمن اعتبارا من 

مرفأ أوديسا.
إلـــى ذلـــك، اّتهـــم الكرملين أمس الـــدول الغربية 
بمنـــع الســـفن التي تحمـــل الحبوب مـــن مغادرة 
الموانـــئ في أوكرانيا وســـط مخـــاوف من أزمة 

غذاء عالمية.
دميتـــري  الكرمليـــن  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
بـــأن  اتهامـــات  “تنفـــي”  إن موســـكو  بيســـكوف 
روســـيا هي المســـؤولة عن منع وصول شحنات 

الحبوب إلى وجهاتها.
أّكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين في اتصال 
مـــع رئيـــس الـــوزراء اإليطالي ماريـــو دراغي أن 
موســـكو مســـتعّدة لتقديـــم “مســـاهمة كبيـــرة”؛ 
لتفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في األفق شرط 
أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا 

على خلفية غزوها أوكرانيا.
وقـــال الكرمليـــن فـــي بيان إثـــر االتصال “شـــدد 
فالديميـــر بوتيـــن علـــى أن روســـيا االتحاديـــة 
جاهـــزة لتقديـــم مســـاهمة كبيرة لتخطـــي أزمة 
الغـــذاء مـــن خالل تصديـــر الحبوب واألســـمدة، 
الدوافـــع  ذات  الغربيـــة  القيـــود  رفـــع  شـــرط 

السياسية”.

بوتين: ال يمكن ألحد عزلنا عن العالم

وكان الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، أكد أال 
أحد يمكنه عزل موسكو ومحاصرتها. كما اعتبر 
فـــي كلمة فـــي المنتـــدى االقتصادي األوراســـي، 
أمـــس، أن تداعيـــات العقوبـــات الغربيـــة التـــي 
فرضـــت علـــى بـــالده، تضـــر باالقتصـــاد العالمي 

وليس فقط بالروسي.
مـــن جهتها، قالـــت وزيرة الخارجيـــة البريطانية 
ليـــز تـــراس إن الغـــرب يجـــب أن يضمـــن هزيمة 
الرئيس الروسي  في أوكرانيا وأن يواصل دعم 

كييف من دون أي تراجع.
وحّذرت تـــراس أمام صحافيين في ســـاراييفو 
بيســـيرا  البوســـنية  نظيرتهـــا  مـــع  لقـــاء  بعـــد 
أو  وســـط  حـــّل  “تقديـــم  مـــن  توركوفيتـــش، 

استرضاء لبوتين”.
وأضافـــت “يتعّلـــق األمـــر بـــأن نحفـــر عميقا في 
مواردنـــا الخاصـــة وليـــس أن نتراجـــع )...( مـــع 
مواصلـــة إمداد أوكرانيا باألســـلحة التي تحتاج 
أراضيهـــا  وحـــدة  واســـتعادة  لالنتصـــار  إليهـــا 
وســـيادتها”. وتابعـــت “علينـــا ضمـــان أن يخســـر 
بوتيـــن فـــي أوكرانيـــا وأن تنتصر أوكرانيـــا )...( 
وأاّل ُيســـمح بعد اآلن بأن يهدد العدوان الروسي 

السالم في أوروبا”.

عواصم - وكاالت

الدخان يتصاعد جراء المعارك في أوكرانيا

طهران- وكاالت

أعلنت وزارة الدفاع اإليرانية أمس مقتل مهندس وإصابة آخر جراء “حادث” 
وقـــع األربعـــاء فـــي وحدة أبحـــاث تابعة لها في منطقة بارشـــين جنوب شـــرق 
طهران، والتي تضم مجمعا عسكريا يشتبه بأنه سبق أن شهد اختبارات تفجير 
على صلة بالملف النووي. وأتى الحادث بعد أيام من مقتل العقيد في الحرس 
الثوري صياد خدائي بالرصاص قرب منزله في طهران. وتقف إسرائيل، العدو 
اإلقليمي اللدود للجمهورية اإلسالمية، خلف اغتياله، وفق ما كشفت صحيفة 

“نيويورك تايمز” األميركية.
وصبـــاح أمس، أكدت وزارة الدفاع اإليرانية في بيان على موقعها اإللكتروني 
“وقـــوع حادث مســـاء األربعـــاء في إحـــدى الوحـــدات البحثية التابعـــة لوزارة 
الدفاع في منطقة بارشـــين”. وأدى ذلك إلى “استشـــهاد المهندس إحســـان قد 
بيغي وإصابة أحد زمالئه”، مشيرة إلى فتح “تحقيق في أسباب هذا الحادث”، 

من دون تفاصيل إضافية.
علـــى صعيد آخـــر، وبعدما أعلنت طهران أن اليونان احتجزت ســـفينة إيرانية، 
قبالة جزيرة إيفيا اليونانية، كشـــفت مصادر مطلعة أن أميركا صادرت شـــحنة 
النفط التي كانت على متنها. فقد أوضحت 3 مصادر، أمس أنه تم نقل شحنة 
النفـــط إلـــى ناقلة أخرى اســـتأجرتها أميركا علـــى أن تبحر قريبًا إلـــى أراضيها، 

بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
كما أشار مصدر في وزارة الشحن اليونانية إلى أن تلك المصادرة جاءت نيابة 

عن أميركا.

وأضاف أن وزارة العدل األميركية “أبلغت اليونان بأن الشـــحنة على الســـفينة 
هي نفط إيراني”، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

طهران: ال يمكن العودة لالتفاق النووي مع الضغوط

وســـط تأكيـــد اإلدارة األميركيـــة مجـــدًدا أنهـــا مســـتعدة لخيار عـــدم التوصل، 
لتوافـــق يعيـــد إحياء االتفـــاق النـــووي اإليراني، زعـــم وزير الخارجية، حســـن 
أمير عبد اللهيان، أن رســـائل متباينة تصـــل بالده من الواليات المتحدة. وقال 
فـــي تصريحات، أمس ، أمام المنتدى االقتصـــادي العالمي في دافوس، “تصلنا 
رســـائل أميركية مختلفة عما نســـمعه من التصريحـــات العلنية”. كما أضاف “ال 
يمكن العودة لالتفاق النووي مع استمرار الضغوط على بالده”، داعيا واشنطن 

إلى اتخاذ قرارها الواضح.

أميركا تصادر شحنة نفط إيرانية احتجزتها اليونان

قتيل جراء “حادث” بوحدة أبحاث لوزارة الدفاع اإليرانية
القدس - وكاالت

قالت هيئة البث اإلســـرائيلية )رســـمية(، أمس، إن الجيش 
نشـــر غرفا محصنة في شـــوارع مدينة ســـديروت، القريبة 
لقطـــاع غـــزة؛ تحســـبا لتدهـــور األوضـــاع األمنيـــة، بســـبب 
“مســـيرة األعالم”. وأضافت الهيئة أن الحكومة، تســـتعد لـ 
“تدهور األوضاع األمنية” بســـبب المســـيرة. وأشـــارت إلى 
أن الحكومـــة “اســـتدعت ثالث ســـرايا احتياط، من حرس 
الحدود )تابعة للشـــرطة اإلســـرائيلية(؛ لنشرهم يوم األحد 

في القدس )يوم انطالق المسيرة(”.
من جانبها، حذرت الفصائل الفلســـطينية، أمس، إســـرائيل 
من اقتحام المســـتوطنين المســـجد األقصى عبر “مســـيرة 
األعـــالم”، والتـــي من المقـــرر أن تنطلق األحـــد من القدس 
الغربيـــة وتمـــر بالقـــدس الشـــرقية المحتلة. جـــاء ذلك في 
مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع للفصائل الفلســـطينية، 
دعـــت لـــه “الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين”؛ لبحـــث 
تداعيـــات تنظيم ما ُيســـمى “مســـيرة األعـــالم” في مدينة 

القدس.
وقـــال زكريا معمر، القيادي في حركـــة “حماس”، في كلمة 
باإلنابـــة عن الفصائل: “نحذر العدو الصهيوني من ارتكاب 
أي حماقة بالســـماح باقتحام المسجد األقصى عبر تنظيم 

الُمخطـــط  “هـــذا  وأضـــاف:  اإلرهابيـــة”.  األعـــالم  مســـيرة 
ســـيكون بمثابـــة برميل بارود ســـينفجر وُيشـــعل المنطقة 

بأكملها”.
ولفـــت معمـــر إلـــى أنه فـــي ضـــوء التطـــورات المتســـارعة 
والتهديدات باقتحام المســـجد األقصى وتدنيسه وتنظيم 
مسيرة األعالم، تعلن الفصائل الفلسطينية حالة “االستنفار 
العـــام”. ودعـــا الفلســـطينيين إلـــى االســـتعداد للدفـــاع عن 
الصهيونيـــة”  “الهجمـــة  ومواجهـــة  والمقدســـات،  األرض 
الجديدة على المقدســـات، والخروج إلى الشوارع رافعين 
العلم الفلســـطيني و”االشتباك المفتوح مع العدو في نقاط 

التماس”.

فصائل فلسطينية تحذرها من ارتكاب “حماقة” باألقصى

إسرائيل تنشر غرفا محصنة بمدينة قرب غزة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

النصر لمن يريد النصر
زلة لســـان الرئيس األميركي األســـبق جورج بـــوش حينما وصف 
غـــزو العـــراق بأنه عمل وحشـــي وغيـــر مبـــرر “كانت أشـــبه باللغة 
الغنيـــة الثرية المليئة التي تكشـــف عقيدة الغـــزو عند األميركان، 
والتـــي بـــدت واضحـــة جليـــة لـــكل شـــعوب العالم علـــى اختالف 
عروقهـــم ومذاهبهـــم ودياناتهـــم، دخلـــوا الصومـــال وذاقوا طعم 
الموت وعناقيد الغضب، عاثوا فســـادا فـــي العراق ومزقوا أرضه 

شر تمزيق.
لتوفيق الحكيم تعليق جميل على كل من يريد أن يغتصب أرض 
غيـــره دون االســـتعداد للمعركـــة المرتقبة مع أهـــل األرض.. يقول 
الحكيم: “كتب تولســـتوي في روايته الخالدة “الحرب والســـالم”: 
ان المعركة ال يكسبها دائما إال ذلك الذي وطن النفس على كسبها.. 
لماذا خســـرنا موقعة “أوسترلتز” أمام نابليون؟ لقد كان ما تكبدنا 
مـــن خســـائر معـــادال لما تكبده الفرنســـيون، ولكن الـــذي حدث هو 
أننـــا كنا أســـرع منهم اعتقادا في الهزيمـــة. إن االنتصار ال يتوقف 

على القائد وال على رئيس هيئة أركان الحرب، لكنه يتقرر عندما 
يصيح أول جندي “لقد خسرنا”، أو عندما يهتف “لقد انتصرنا”.

ويضيف تولســـتوي.. ان الســـبب الحقيقي في تقهقر الفرنســـيين 
ليس جليد روســـيا المميت، بل أن روســـيا كانت تتشـــبث بحياتها 
في أرضها أكثر من تشـــبث فرنســـا باحتالل أرض ليســـت لها، لقد 
أراد الـــروس طرد هؤالء المتطفلين على بالدهم، وكانت إرادتهم 
هـــي األقـــوى، ألنهـــا األصدق وال شـــيء فـــي الوجود يهـــزم إرادة 
صادقـــة. النصـــر هو إذا لمن يريد النصر، وال يريده حقا من صميم 

نفسه إال ذلك المعتدى عليه في عقر داره”.
إن الدول تنبت وتشـــب في أرضها على مدى األحقاب، كما ينبت 
ويشـــب الشـــجر، وتثبـــت جذوعه، وتتغلغـــل جذوره، فـــال تخلعه 

العواصف والرياح.
إن إرادة الشعوب هي من ترسم طريق النصر، وهذه هي الحقيقة 

الموجودة منذ ماضي البشرية كله وستبقى إلى األبد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وردنـــي خبر رائع يســـتحق أن نرفع لصاحبه القبعة، يقـــول الخبر ان الطبيب 
االستشاري العراقي د. أنور نوري على الرغم من تقاعده عن عمله فقد أجرى 
480 عمليـــة جراحيـــة معقدة في المخ والحبل الشـــوكي وبالمجان خالل 10 
أشهر! وقد أشادت وزارة الصحة العراقية عبر حسابها عبر تويتر باإلنسانية 
التي يتمتع بها نوري، مشـــيرة إلى اســـتمراره في إشـــعال شـــمعة العطاء في 

مستشفى جراحة المخ في العاصمة بغداد .
كمـــا نوهـــت الوزارة بنجاحاتـــه في فك رموز العديد مـــن أورام المخ وإجراء 
عمليات جراحية نادرة ومعقدة طوال حياته العملية، كما أشرف على تخريج 
وامتحانات طالب دراسات البورد في مجال علم األعصاب! أال تتفقون معي 
أعزائي بأن هذا الخبر يستحق اهتماًما وتقديًرا ووقفة إجالل لهذا اإلنسان؟
من وجهة نظري المتواضعة أن هذا االستشاري متألق ليس في إتقانه عمله 
فحسب، بل في إنسانيته وخلقه الرفيع، فهو يطبق أسمى درجات اإلنسانية 

من خالل هذا العمل التطوعي المتميز .
هذا اإلنســـان كان بإمكانه أن يســـتمتع بتقاعده بعد ســـنوات خدمته الشـــاقة 

ودراساته العليا، لكنه أبى أن يرى أناسا بحاجة إلى خدماته ويجلس ساكًنا، 
نعـــم إنها قمة العطاء في اإلنســـانية والقيم النبيلة، فهذه التجربة اإلنســـانية 
تعتبـــر مثـــااًل يحـــب االحتـــذاء بـــه، بـــل درًســـا مـــن دروس القيـــم واألخـــالق 

واإلخالص والحب للوطن والمواطنين.
قد يتناســـى البعـــض أّن مهنة الطبيب في الواقع من المهـــن التي يحّتم فيها 
الواجب اإلنســـاني ممارســـتها بكّل شـــغف، وأن تكون نية الطبيب في دراسة 
الطـــب إنقـــاذ أرواح النـــاس وتخفيف آالمهـــم، فالطبيب الذي يضـــع كّل علمه 
ألجـــل تخليـــص الناس من أمراضهم ينظر إليه الناس نظرة تبجيٍل واحترام، 
ويعتبرونه قدوة لهم ومصدر فخرهم، لكن أقولها بكل حســـرة إن ما يحدث 
ونـــراه هـــذه األيـــام هو انعـــدام لتلك القيـــم من قبـــل بعض األطبـــاء الذين ال 

يعيرون أي اهتمام للمرضى، حيث أصبح الهدف لديهم ماديا فقط.
أنـــا علـــى يقيـــن بوجـــود الكثير من شـــاكلة هذا الطبيـــب في الوطـــن العربي، 
وهؤالء يســـتحقون التكريم الالئق ليس في وطنهم فحســـب، بل في جميع 

أنحاء وطننا العربي الكبير .

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

الطبيب... اإلنسان

في تقديري، تقدم وزارة الداخلية نموذًجا متقدًما على صعيد االهتمام بالكوادر 
الوطنيـــة، خصوًصا من شـــريحة الشـــباب العامليـــن في مختلـــف اإلدارات، وهذا 
األمر يدون في سجل معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة، فقد حرص منذ توليه هذه الوزارة المهمة على فتح المجال أمام أبناء 
البحريـــن للتميز والترقي، بل حتى على صعيد التأهيل األكاديمي حيث الفرصة 
متاحـــة لكل من يرغب في مواصلة دراســـته الجامعية، وهنـــاك جانب آخر، وهو 

ما نراه من حضور المرأة البحرينية، عسكرية ومدنية، بأداء يشار له بالبنان.
وعلـــى العمـــوم، تمثـــل المـــرأة البحرينية في القطاع العســـكري واجهـــة حضارية 
مشـــرفة، فعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصر، ومـــع التقديـــر واالمتنـــان للعاملين في 
شرطة المجتمع من الجنسين، لكن حديثنا هنا عن العنصر النسائي، فقبل وأثناء 
جائحة كورونا كنا نراهن في األنشطة والفعاليات والمناسبات والمهرجانات من 
جهة، وفي الحفاظ على األمن المجتمعي من جهة أخرى، يتمتعن بأعلى مستوى 

من الكفاءة والجاهزية.
مناســـبة الحديـــث، هـــو اجتماع لجنـــة تكافؤ الفـــرص بالوزارة التاســـع عبر تقنية 
االتصال المرئي، برئاســـة الشيخة مشاعل بنت خليفة بن حمد آل خليفة الوكيل 
المســـاعد للتخطيط والتنظيم يوم األربعاء الماضي، وحسبما ورد في الصحافة، 

فـــإن االجتماع ناقش مســـتجدات نظـــام تكاتف والخدمات التـــي تقدمها الوزارة 
لمنســـوباتها، ومـــا تـــم بحثـــه مـــن مقترحـــات لمبـــادرات مبتكرة تســـهم فـــي دعم 
المـــرأة بالـــوزارة، كمـــا اقتـــرح أعضـــاء اللجنة مبـــادرات جديدة تســـاهم في دعم 
وتمكين المرأة في وزارة الداخلية. هناك جانب آخر، وهو التركيز على التدريب 
والتطويـــر المســـتمر للكوادر الوطنيـــة بوزارة الداخلية باعتبـــار أن هذا الركن هو 
األهـــم فـــي مواكبة التطور العلمـــي، فمعالي الوزير ال يدخر جهـــًدا في تقديم كل 
الدعـــم المطلـــوب لتنفيذ البرامج التدريبية التي تســـهم في رفـــع قدرات وكفاءة 
منتســـبي الوزارة من الجنسين، ذلك أن وجود استراتيجية واضحة يعني وجود 
رؤيـــة واضحة ومتجددة وذات أبعاد حيوية في رفع مســـتوى األداء، ويعجبني 
كثيًرا دور الخبرات البحرينية ســـواء في المجال العســـكري أو المدني من خالل 

نقل خبراتهم عبر الدورات المتخصصة ال سيما للموظفين الجدد.
إننـــا نفخـــر كبحرينييـــن ألننا نرى صرًحا مهًمـــا كوزارة الداخلية ومـــا تقوم به من 
واجب مقدس في الحفاظ على األمن واالستقرار والتنمية، ونفخر أيًضا بالقوى 
البشـــرية المؤهلة علمًيا والمدربة مهنًيا من أبنائنا وبناتنا، والتحول في منظومة 
العمـــل والدمـــج بيـــن األمنـــي والتنموي، هو منطلق تأســـس علـــى مقومات قوية 
تسلح أبناءنا بالعلوم والمعارف باعتبارهم العين الساهرة على أمن الوطن وأهله.

عادل المرزوق

تطوير الكفاءات الوطنية بوزارة الداخلية

مواطنون يجب استثناؤهم
أدعـــو الســـتثناءات وإعطـــاء األولويـــة  لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
والعاجزيـــن والمرضـــى بأمـــراض عضـــال فـــي كل شـــيء، باإلســـكان، 

والتوظيف، والمعيشة، فحالهم ال يتساوى مع غيرهم، ولن يتساوى.
وكـــم مـــن قصـــص مؤلمـــة، نســـمعها، ونراها، ألســـر شـــل عائلهـــا بحادث 
سيارة، أو جلطة دماغية أو قلبية، فأصبح قعيدًا في البيت، ال حول له 

وال قوة، هو وجميع من يعولهم.
وال يمكـــن النظـــر لهذه الحاالت، على كف متســـاو مـــع األصحاء، وأعني 
فيمـــا يتعلق بتقديـــم الخدمات والعالوات وغيرهـــا، فالقوانين قابلة أن 
تتغيـــر، لصون كرامة المواطن، ولم شـــمل األســـرة، مـــن “المرمطة” ومد 

اليد، واالنكسار أمام اآلخرين.
وكنـــت قبـــل يوميـــن قـــد تلقيت اتصـــاالً مـــن العضـــو بالمجلـــس البلدي 
الشـــمالي عبـــدهللا القبيســـي، وهو رجل نشـــيط في خدمـــة المواطنين، 
أعرفه منذ أن كان عضوا بلديًا في مدينة عيســـى، ووصف لي المذكور 
حالة شبيهة، لرجل مشلول، ال حول له وال قوة، وال راع، وال مهتم، وأنه 
يعيـــش علـــى عالوات الدولة فقط، موضحًا أنها ليســـت كافية في ســـد 
رمق المعيشـــة، نظـــرًا للظروف االقتصادية الحاليـــة، وأنه متعب، وخاو 

من أية حلول.
ويقـــول أيضا إن منـــزل هذا الرجل لم ُينظف منذ عـــام كامل، ألنه ليس 
لديـــه خدامـــة، وأن “اللي جاي قد اللي رايح”، متســـائالً عن ســـبب عدم 
وجود قوانين مرنة تســـاعد هؤالء، وتنتشـــلهم مما هم فيه، وتضع لهم 

االستثناءات المستحقة.
نقول ذلك، حتى ال نرى وال نسمع صرخات المواطنين، هنا وهناك، بحال 
مر، يعكس القصور في أداء الواجب والمسؤولية تجاههم، وحتى تحل 

المشاكل قبل وقوعها وتزايدها وتعقدها، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

معارك إلكترونية فاشلة
فوضى، بكل ما لهذه الكلمة من معنى، نعيشها اليوم مع وسائل التواصل 
االجتماعـــي، التـــي وإن كانـــت قـــد وهبتنـــا إيجابياتهـــا، إال أن ســـلبياتها 
تســـببت فـــي هدم بيـــوت، وتفكيك أســـر وتوتير عالقات ربمـــا حتى مع 

أقرب الناس إلينا، مع أهلنا وأصدقائنا وجيراننا.
المشـــكلة ليســـت في هذه المنصات االجتماعية، بل في من يســـتخدمها 
بسوء نية، وبترصد وقصد تعكير حياة اآلخرين، وزجهم في مشاكل قد 
ال يحســـبون لها حسابا، وال يدركون ُبعدها سواًء كان ذلك على مستوى 
محيطهـــم األســـري، أو العملي أو حتى على المســـتوى األمني، ســـمحوا 
ألنفســـهم بالتدخـــل فـــي خصوصيات اآلخرين بنشـــر صورهـــم، وتداول 
أخبارهـــم ومعلوماتهـــم الشـــخصية التي قـــد تدخل في دائـــرة “الخاصة 
جًدا”، والتغلغل في حياة الناس بقصد تدميرها، وإن كان البعض اآلخر 
قد ينشـــرها بجهل وحماقة فيتســـبب من حيث ال يعلم بمشاكل متعددة 
ومتشـــعبة لغيـــره، والتي قـــد يحتاج حلها إلى وقت، هذا إن لم تتســـبب 

في كسر ال يمكن إصالحه.
أن تختلـــف معـــي فـــي فكـــرة، فـــي رأي، في اعتقـــاد، في توجـــه، في أي 
شـــيء آخـــر، ال يعطيـــك الحق في التدخـــل في حياتـــي وخصوصياتي، 
وال يبيـــح لك أن تـــزج أهلي وأصدقائـــي ومعارفي في القضية، فتنشـــر 
صورهـــم ومعلوماتهم الشـــخصية، وكأنـــك بذلك تهددني بهـــم! قارعني 
بالفكرة والرأي وال تستخدم أسلحة رخيصة، المتزن والعاقل يعرف أنك 

ستصيب نفسك بشررها أوال قبل أن تتسبب في أذية خصمك. 
ال نبالـــغ، إن قلنـــا إن البعض قد يدخل في أزمات نفســـية بســـبب صورة 
أو كلمة كتبها مســـتهتر، أو مريض بداء الشـــهرة يســـعى لكسب متابعين 
وعدد من الاليكات التي باتت هوســـًا مجتمعًيا.. شخصيات معروفة لم 
تتوان بعد اختناقها من زحام السوشـــال ميديا من أن تغلق حســـاباتها، 
رغـــم مـــا تحملـــه حســـاباتهم من نتـــاج فكـــري يســـتحق المتابعـــة، فقط 

ليحافظوا على مساحتهم الخاصة. 
حـــري بالجهات المعنية في الجرائم اإللكترونية، أن تغلق حســـابات من 
يتعدى على خصوصيات اآلخرين، وينشر صورهم أو صورا ومعلومات 

عن أهاليهم الذين ال ذنب لهم في هذه المعركة اإللكترونية.

ياسمينة:

لنحترم خصوصيات بعضنا البعض.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com



اتحاد كرة القدم

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بن 
خليفـــة آل خليفة، ونائـــب رئيس االتحاد 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن عيســـى 
آل خليفـــة، بالجهـــود التي تبذلها رئيســـة 
البحرينـــي  باالتحـــاد  النســـائية  اللجنـــة 
لكرة القدم الشـــيخة حصـــة بنت خالد آل 
خليفـــة، وتكللت ثمارهـــا حديًثا بالتتويج 
الصـــاالت  لكـــرة  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
الرياضيـــة  األلعـــاب  بـــدورة  للســـيدات 
فـــي  ـــا  حاليًّ المقامـــة  الثالثـــة  الخليجيـــة 

الكويت.
وأكـــد رئيس ونائـــب رئيـــس االتحاد دور 
الشـــيخة حصـــة بنـــت خالـــد آل خليفـــة، 
البـــارز في تفعيل باب الكرة النســـائية بما 
يواكب التطور المنشود للكرة البحرينية، 
مشـــيدين بما تقوم به سعادتها من جهود 
جبـــارة ومســـتمرة لقيادة الكرة النســـائية 

إلى مزيد من النجاحات والمكتسبات. 
وأثنـــى الرئيس ونائبه على كفاءة الجهاز 
الفنـــي واإلداري لمنتخب الســـيدات لكرة 
الصـــاالت بقيادة المـــدرب البرازيلي لينو، 
منّوهيـــن بالعمـــل الكبيـــر الـــذي قـــام بـــه 
المـــدرب لينـــو وقيادته المنتخـــب إلحراز 
الميدالية الذهبية، معربين عن تقديرهما 

للمدرب والطاقم المعاون.

كمـــا أثنيا علـــى األداء المميز الذي قدمته 
العبـــات المنتخب في منافســـات الدورة، 
مؤكديـــن أن ذلـــك مصـــدر فخـــر واعتزاز 
بمـــا تزخر به مملكـــة البحرين من طاقات 
شـــبابية رياضيـــة قـــادرة علـــى تشـــريف 
المملكة عبر المســـتويات الفنيـــة الرفيعة 
التـــي قـــادت المنتخـــب لمنصـــة التتويج 

وتقلد الميدالية الذهبية.

نوَّها بدورها في قيادة الكرة النسائية إلى مزيد من النجاحات

رئيس االتحاد ونائبه يشيدان بجهود حصة بنت خالد

الشيخة حصة بنت خالدعلي بن خليفة

اتحاد كرة القدم

كشـــف االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم عن 
هويـــة المجموعـــات األربـــع لـــكأس آســـيا 
لكرة الصـــاالت 2022، والتي ســـتقام في 

الكويت خالل سبتمبر المقبل.
وأجـــرى االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم، 
ـــا،  إلكترونيًّ للبطولـــة  القرعـــة  مراســـم 
وجـــاء منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة الصاالت 
فـــي نتائـــج القرعـــة بالمجموعـــة الثانيـــة 
التي تضـــم أيًضـــا منتخبات أوزبكســـتان 
وطاجيكســـتان وتركمانســـتان. وبحسب 
نظام البطولة، فإن المنتخبين الحاصالن 
علـــى المركزيـــن األول والثانـــي مـــن كل 

مجموعة يتأهالن للدور ربع النهائي.
علـــى صعيـــد متصـــل، فـــإن منتخـــب كرة 
الصـــاالت جـــاء فـــي المجموعـــة الثانيـــة 
لبطولة اتحاد غرب آشســـا المثررة يونيو 
المقبل فـــي الكويت، وضّمـــت المجموعة 
واإلمـــارات،  ولبنـــان  عمـــان  منتخبـــات 

بطـــل ووصيـــف كل مجموعـــة  ويتأهـــل 
من مجموعتي بطولة غرب آســـيا لنصف 

النهائي وصواًل للمباراة النهائية.
وكان المنتخـــب الوطنـــي لكـــرة الصاالت 
اختتـــم قبـــل أيـــام مشـــاركته فـــي دورة 
بالكويـــت،  الثالثـــة  الخليجيـــة  األلعـــاب 
وأحـــرز فيها الميداليـــة البرونزية. ويقود 

المنتخب المدرب البرازيلي لينو.
إلـــى ذلك، أجـــرى اتحاد غرب آســـيا لكرة 
القـــدم، قرعة مرئيـــة لبطولـــة المنتخبات 
فـــي  المقـــررة  الصـــاالت  لكـــرة  النســـائية 
الســـعودية، وأســـفرت عن وقوع منتخبنا 
جانـــب  إلـــى  األولـــى  المجموعـــة  فـــي 

فلسطين والعراق واإلمارات.

فيما أجرى االتحاد اآلسيوي قرعة كأس آسيا 2022

الكشف عن قرعة بطولتي غرب آسيا للصاالت

منتخب السيدات لكرة الصاالت

خالد بن حمد يستقبل رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى
ناقش معه سبل تعزيز التعاون المشترك

اســـتقبل سمو الشـــيخ خالد بن حمد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة  آل 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
فـــي  البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
مكتب ســـموه بقصـــر الـــوادي أمس، 
رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى 
سعادة السيد سيباستيان نيبولد كو 

والذي يزور البالد حاليًا.
الشـــيخ  ســـمو  اللقـــاء،  حضـــر  وقـــد 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة نائب 
للرياضـــة،  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة عبدالرحمن صادق عســـكر 
ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي أللعاب 

القوى محمد عبداللطيف بن جالل.
وفـــي البدايـــة، رحـــب ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة برئيـــس 
االتحاد الدولي أللعاب القوى، حيث 
تحيـــات حضـــرة صاحـــب  لـــه  نقـــل 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم حفظه 
لـــه  جاللتـــه  وتمنيـــات  ورعـــاه،  هللا 

بدوام التوفيق والنجاح.
بعدهـــا، اســـتعرض ســـموه مع رئيس 
االتحـــاد الدولـــي مـــا شـــهدته ألعاب 
القـــوى البحرينيـــة مـــن تطـــور كبير، 
تثبـــت  أن  خاللـــه  مـــن  اســـتطاعت 
قدرتها علـــى تحقيق أفضل النتائج، 
والوصول إلى إحراز اإلنجازات على 
مستوى البطوالت القارية والدولية، 

الســـيما بدورات األلعـــاب األولمبية، 
مـــن ذهـــب اســـم  لتســـطر بحـــروف 
مملكـــة البحريـــن علـــى خريطة هذه 

الرياضة.
مـــع  ســـموه  ناقـــش  ذلـــك،  بعـــد 

سيباســـتيان كـــو ســـبل تعزيـــز أوجه 
التعـــاون وعناصر التميـــز والتنافس 
الرياضـــي، بما يدفـــع بالعالقات نحو 
تحقيـــق نجاحـــات مشـــتركة تصـــب 
فـــي مصلحـــة تطوير رياضـــة ألعاب 

القوى الدولية، متمنيًا سموه النجاح 
والتوفيـــق لالتحاد الدولي للعبة في 
أداء المهـــام وتحقيق األهداف التي 
مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي االرتقـــاء 

بمستوى هذه الرياضة العريقة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من اللقاء 

حرمة اهلل يقود باكورة أنشطة أكاديمية مستقبل المحرق

“الريجنســـي” يستضيـــف هيئـــة 
مشجعــي ليفـربــول لنهـائي أوروبـا

راشد بن عبدالرحمن يشيد بعدد المشاركين

تســـتعد أكاديميـــة مســـتقبل المحـــرق لعقـــد ورشـــة عمـــل 
تدريبية بقيادة المحاضر الدولي الدكتور حســـن حرمة هللا 
فـــي الفتـــرة مـــن 28 لغايـــة 31 مايو 2022، وذلـــك في إطار 
جهـــود األكاديميـــة لتعزيـــز الجانـــب المعرفـــي واألكاديمـــي 
للمدربيـــن الوطنييـــن فيمـــا يتعلـــق بالمهـــارات الفنيـــة وبما 
ينعكس على أدائهم التدريبي. وستشمل ورشة العمل على 
جانبيـــن نظـــري وعملي على مـــدار األيام األربعة بمشـــاركة 
22 مدربـــًا وطنيًا وهم: عيســـى الســـعدون، عدنان إبراهيم، 
مرجان عيد، خالد الحربان، محمد عدنان، راشـــد الدوسري، 

عبدهللا الدوســـري، خالد الدوسري، حسين علي، عبدالعزيز 
بوكركـــور، محمد الزين، علي حســـن، علي عبدالمجيد، علي 
نيـــروز، فـــوزي عايش، حمد صالح، الســـيد حســـن عيســـى، 
أشـــرف  ســـليم،  نبيـــل  مشـــيمع،  أحمـــد  الدخيـــل،  عبـــدهللا 
عبدالجليـــل وخالـــد إبراهيـــم. وفـــي هذا اإلطـــار أكد رئيس 
أكاديمية مســـتقبل المحرق الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل 
خليفة، أن هذه الورشة هي باكورة أنشطة األكاديمية على 
مســـتوى نقل الخبرات واكتســـاب المعرفة التدربيية، حيث 
حرصت األكاديمية على االســـتعانة بمحاضر دولي معروف 
على الساحة العربية وهو الدكتور حسن حرمة هللا صاحب 

الســـيرة الذاتيـــة المميزة فـــي إقامة الدورات ويملك مســـار 
علمـــي ومهني فـــي مجالي التدريـــب والتكويـــن، كما يملك 
شـــهادات دراســـية جامعيـــة علـــى مســـتوى عـــاٍل. وأضـــاف 
الشـــيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن مشاركة 22 
مدربـــًا وطنيًا في هذه الورشـــة من بينهم مدربين حاصلين 
علـــى الشـــهادة االحترافيـــة ومدربين مـــن فئة الــــA وB هو 
أمر ســـينعكس باإليجـــاب على المشـــاركين، وهي أحد ثمار 
مـــردودات الـــدورة التـــي نـــود تحقيـــق أهدافها عبـــر تبادل 
الخبرات فيما بين المدربين الوطنيين، والتأكيد كذلك على 

أهمية قطاع الفئات العمرية في منظومة كرة القدم.

تنظم هيئة مشجعي نادي ليفربول البحرين تجمع كبير لمحبي نادي ليفربول اإلنجليزي لمشاهدة المباراة التي تجمع 
مــا بيــن نــادي ليفربــول االنجليــزي ونادي ريال مدريد اإلســباني والتي ســتقام يوم الســبت الموافــق 28 مايو الجاري. 

وسيكون التجمع بقاعة الرفاع بفندق إنتركونتننتال البحرين بالمنامة. 

وقـــد أنهى مجلس اإلدارة من جميع الترتيبات لهذا التجمع 
الضخم الذي أعدوا له منذ تأهل الفريق للمباراة النهائية.

ويشمل الحفل بوفيه لمحبي النادي العريق وسيكون هناك 
أســـتوديو تحليلي ســـيتضيف عددًا من الفنين الليفربولين 

لتحليل المباراة ويتخللها أسئلة وجوائز للحضور. 

وتدعو الرابطة جميع مشجعي ومحبي نادي ليفربول ومن 
يرغـــب بالحضـــور الرجاء التســـجيل واالتصال أمين الســـر 
بطـــارق جمعـــة علـــى 66609777 أو عضو مجلـــس اإلدارة 
صـــالح الشـــيخ علـــى 39990420. علمـــًا أن الدعـــوة عامـــة 

لجميع مشجعي ومحبي ليفربول.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

راشد بن عبدالرحمنحسن حرمة الله
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تجمع هيئة مشجعي ليفربول اإلنجليزي

مراكز تمكين الشباب.. حاضنات ألعمال الشباب
Û  بعــد ثالثــة وعشــرين عاًمــا علــى تســلم جاللــة الملــك حمد بن عيســى آل

خليفــة مقاليــد الحكم في البالد حققت الحركة الشــبابية والرياضية في 
مملكة البحرين طفرة كبيرة في مختلف أركانها، فقد سعى جاللته ومنذ 
أن آلت إليه راية الحكم للعمل على جعل المملكة منارة إشعاع رياضي.

Û  ففــي عهــده الميمــون، أضحــت اإلنجــازات الرياضــة نقطــة مضيئــة فــي
المســيرة الرياضيــة التــي يفتخــر بهــا كل بحرينــي، فعمــل جاللتــه علــى 
تشــجيع الرياضييــن وتكريمهــم ماديــًا ومعنويــًا؛ ليرفــع مــن حماســتهم 
ويحثهم على اإلنجاز، وكان جاللته معلمًا ومشجعًا وموجهًا لهم. فبرزت 
اإلنجــازات البحرينيــة فــي األلعــاب الفرديــة والجماعيــة فــي البطــوالت 
العربيــة والدوليــة، وبات أبطال وبطالت البحريــن محط األنظار ومصدر 
أعجــاب الجميــع، وأصبح شــعار كل رياضي بحريني »المشــاركة من أجل 

المنافسة«.
Û  ومــن خــالل توجيهاته الســامية إلى الحكومة الموقــرة بقيادة ولي العهد

رئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفــة الموقــر لدعــم قطاعــي الرياضة والشــباب ودعمه لالســتراتيجية 
التي اختطها رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة جعل الرياضة جزًءا أساســيًا في حيــاة كل بحريني، 
والتــي أوصلت منتســبي القطاعين الشــبابي والرياضي إلــى العالمية في 
ظــل متابعة مســتمرة مــن النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 

والرياضة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. 
Û  وال يســعنا اليــوم إال أن نجــدد العهد والــوالء للرياضي األول جاللة الملك

حمد بن عيســى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه بالمضي 
قدمــًا معــه وخلــف قيادته الســديدة نحو تحقيــق المزيد مــن اإلنجازات، 
وتحقيــق أمانــي جاللتــه فــي تعزيــز إرادة اإلنســان البحرينــي وطموحــه 

وإعطائه الفرصة المناسبة لنمو طاقاته وقدراته اإلبداعية.

عيسى الماجد 
Isa.almajed74@gmail.com



الكويت - وليد عبداهلل، حسن علي )تصوير - علي الحلواجي ، جابر عبداهلل(:

األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  أشـــاد 
البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفة آل خليفة بالـــدور البارز لإلتحادين 
الدولـــي واآلســـيوي للكاراتيـــه فـــي نشـــر 
وتعزيـــز اللعبـــة فـــي مختلـــف دول القـــارة 

والعالم.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال ســـموه لنائـــب 
رئيـــس االتحاد الدولي ورئيس االتحادين 
اللـــواء  للكاراتيـــه  واآلســـيوي  اإلماراتـــي 

ناصر عبدالرزاق الرزوقي.
باللـــواء ناصرعبدالـــرزاق  ورحـــب ســـموه 
الرزوقـــي ونـــوه بجهود االتحاد اآلســـيوي 
للكاراتيه فـــي االرتقاء باللعبة على صعيد 
القارة وتنميتها وتعزيز شعبيتها باعتبارها 
األولمبيـــة  األلعـــاب  أهـــم  مـــن  واحـــدة 

والقتالية التي تحظى بشهرة واسعة.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة علـــى أهميـــة تعزيـــز العالقـــات 
وتبادل الخبرات بين االتحادين اآلســـيوي 
والبحرينـــي للعبـــة الكاراتيـــه واالســـتفادة 
من مختلف الـــدورات والبرامـــج لإلرتقاء 
باللعبة فنيا وإداريا وتحكيميا بما ينعكس 

على الكاراتيه البحرينية وتطويرها.
ومـــن جهته تقـــدم اللـــواء ناصرعبدالرزاق 
الرزوقـــي بخالص الشـــكر والتقدير لســـمو 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة 
علـــى كـــرم الضيافـــة وحفـــاوة االســـتقبال 
متمنيا لمملكة البحرين وقيادتها وشـــعبها 

المزيد من التقدم واإلزدهار.

عيسى بن علي يستقبل مدير 
العالقات المحلية والدولية بمجلس 

الوزراء الكويت

اســـتقبل ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة وكيـــل وزارة شـــؤون 
اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
األولمبية البحرينية الشيخ محمد األحمد 
العالقـــات  شـــؤون  إدارة  مديـــر  الصبـــاح 
الـــوزراء  بمجلـــس  والدوليـــة  المحليـــة 
الكويتـــي، وذلـــك من خالل تواجد ســـموه 
بدولة الكويت الشقيقة لحضور منافسات 

دورة األلعاب الخليجية الثالثة.
األحمـــد  محمـــد  بالشـــيخ  ســـوه  ورحـــب 
الصباح، منوها ســـموه بالعالقات األخوية 
الوثيقة التي تربط مملكة البحرين ودولة 
الكويـــت وبما يشـــهده التعاون والتنســـيق 
ونمـــاء  تطـــور  مـــن  بينهمـــا  المشـــترك 
للمســـاهمة فـــي تعزيـــز المســـيرة الخيـــرة 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 

ودعم التعاون العربي.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة بتنظيم دولـــة الكويت 
الشـــقيقة لدورة األلعاب الخليجية الثالثة 
الصبـــاح  األحمـــد  محمـــد  للشـــيخ  وبـــارك 
نجاح االســـتضافة األمر الذي يعكس دعم 
الدولـــة للحركـــة الرياضية والشـــبابية في 
ظل ما ســـخرته جميع الجهات الحكومية 

والخاصة من مساندة واهتمام.
كما نوه ســـموه باإلنجازات الرياضية التي 
حققها ابطال وبطالت الكويت في الدورة 
متمنيـــا للكويـــت قيـــادة وحكومة وشـــعبا 

دوام الرفعة واإلزدهار.

الظاعن: عيادة خاصة وتجهيزات 
طبية للبعثة

أكـــدت مريـــم الظاعـــن الطبيبـــة المرافقـــة 
للبعثة البحرينية بدورة األلعاب الخليجية 

الثالثـــة بـــأن الفريـــق الطبـــي كان على أتم 
الجاهزيـــة واالســـتعداد للتعامل مع جميع 

الحاالت.
وأضافـــت بـــأن البعثـــة خصصـــت عيـــادة 
أي  وعـــالج  الســـتقبال  الهيلتـــون  بفنـــدق 
معظـــم  العيـــادة  تتضمـــن  حيـــث  حالـــة، 
المستلزمات الطبية وأنها كانت متواجدة 
اثنـــاء المنافســـات الرياضيـــة للتعامـــل مع 
أي إصابـــة ال قـــدر هللا وســـط تعـــاون مـــن 
قبـــل جميـــع أخصائيـــي العـــالج الطبيعـــي 

للمنتخبات المشاركة.
وأثنـــت الظاعن علـــى جهود مديـــر البعثة 
ومثابرتـــه  الخاجـــة  حســـن  البحرينيـــة 
الحالـــة  تفقـــد  علـــى  وحرصـــه  الدؤوبـــة 
الصحية لجميع الالعبين المشاركين خالل 
هذه الدورة، مشـــيرة إلى أن التنسيق بين 
األولمبيـــة  للجنـــة  التابـــع  الطبـــي  الفريـــق 
والطاقـــم الفنـــي واإلداري للمنتخبات كان 
يســـير وفق صورة جيـــدة وذلك من خالل 
سرعة االستجابة لنقل الالعبين المصابين 
تأهيلهـــم  إلعـــادة  الفـــوري  العـــالج  تلقـــي 

للعودة إلى اللعب .
شـــكرها  بخالـــص  الظاعـــن  وتقدمـــت   
وتقديرها للجنة األولمبية البحرينية على 
الثقـــة بتعيينهـــا طبيبـــة للبعثـــة البحرينية 
بـــدور جميـــع افـــراد الوفـــد  كمـــا أشـــادت 
اإلداري لحرصهـــم على توفير كافة ســـبل 
الراحة للمنتخبات واستقبال كافة الوفود 
بجاهزية عاليـــة، كما أثنت على جميع من 
شـــارك في اإلعداد والتنظيم، مشـــيرة إلى 
نجـــاح اقامـــة الـــدورة ونجـــاح المشـــاركة 

البحرينية بصورة عامة.

اجتماع بحريني سعودي لتنظيم 

أنشطة مشتركة لكرة اليد النسائية

عقـــدت الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز 
اللجنـــة  إدارة  آل خليفـــة عضـــو مجلـــس 
المـــرأة  رياضـــة  لجنـــة  رئيســـة  األولمبيـــة 

اجتماعا مع كل من علي عيســـى اسحاقي 
األولمبيـــة  اللجنـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
وفاضـــل النمـــر رئيـــس االتحاد الســـعودي 

لكرة اليد.
وبحثت الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز مع 
رئيـــس االتحـــاد الســـعودي ســـبل التعاون 
تنظيـــم  بهـــدف  المشـــترك  والتنســـيق 
انشـــطة رياضية مشـــتركة بين االتحادين 
البحرينـــي والســـعودي على مســـتوى كرة 
اليد النســـائية، والســـعي لتبـــادل الخبرات 
والتجارب والتنسيق إلقامة عدة فعاليات 
مشـــتركة تســـهم في النهـــوض بكـــرة اليد 
النســـائية فـــي كال البلديـــن خصوصـــا في 
ظل ما تشـــهده المملكة العربية السعودية 
من تقدم على مستوى الرياضة النسائية.

ورحب النمر بالتعاون البحريني السعودي 
على مســـتوى تنشـــيط كرة اليد النســـائية 
وأكـــد أهميـــة التنســـيق مســـتقبال لتنظيم 
برامـــج مشـــتركة فـــي كال البلدين تجســـد 
علـــى أرضع الواقع بما يســـهم في االرتقاء 
باللعبـــة وتطورهـــا والمســـاهمة في تأهيل 
فـــرق ومنتخبـــات قـــادرة علـــى المنافســـة 

مستقبال بمختلف المحافل الخارجية.

منتخب الطائرة يواجه الكويت 

لحصد الفضية

تختتـــم الجمعة منافســـات مســـابقة الكرة 
الطائـــرة بدورة األلعـــاب الخليجية الثالثة 
التـــي تحتضنهـــا دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 

حتى 31 مايو الجاري.
ويخوض منتخبنا الوطنـــي للكرة الطائرة 
مباراتـــه األخيرة في الـــدورة حين يواجه 
الكويت صاحب األرض والجمهور الساعة 
7:00 مساء، بينما يلتقي منتخب قطر مع 
نظيره اإلماراتي الساعة 3:00 م، ويتقابل 
المنتخـــب الســـعودي مـــع عمـــان الســـاعة 

5:00م.

على الورق بات المنتخب القطري األقرب 
للفـــوز بالمركـــز األول والميداليـــة الذهبية 
بعدما جمع في رصيده 12 نقطة من اربعة 
أي  يخســـر  أن  دون  متتاليـــة  انتصـــارات 
شـــوط واحـــد، ويأتي منتخبنا فـــي المركز 
الثانـــي 9 نقاط، والكويـــت ثالثا بـ 7 نقاط، 
والعمانـــي رابعـــا بــــ 5 نقـــاط، والســـعودي 
سادســـا بــــ 3 نقـــاط وأخيرا اإلمـــارات من 

دون أي نقطة.
منتخبنـــا حامـــل ذهبية النســـخة الماضية 
2015 ضمن صعود منصة التتويج ولكنه 
يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة على الكويت 
للحصول علـــى المركز الثانـــي والميدالية 

الفضية.

استقبال منتخبي السيدات والرجال 

للفوتسال بالورود

للفوتســـال  الســـيدات  منتخـــب  حظـــي 
باســـتقبال رســـمي مـــن اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة لـــدى عودتـــه يـــوم الخميـــس 
26 مايـــو 2022 إلـــى أرض الوطن محمال 
بالمركـــز األول والميداليـــة الذهبية لدورة 
األلعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة حتى 31 الشـــهر 
الجـــاري بعدما فاز علـــى منتخب الكويت 

في النهائي 2/1.
صاحـــب  الرجـــال  منتخـــب  حظـــي  كمـــا 
الميدالية البرونزية باســـتقبال رسمي هو 

اآلخر لدى وصوله على نفس الطائرة.
وفور وصول منتخبي الرجال والسيدات 
محمـــد  اســـتقبالهم  فـــي  كان  للفوتســـال 
البلوشـــي رئيـــس قســـم العالقـــات العامة 
باللجنـــة األولمبيـــة وأخصائـــي العالقـــات 
العامة خالد حاجـــي وأخصائي الخدمات 
اإلداريـــة أحمـــد العليـــوات، باإلضافة إلى 
وجود عدد من عوائل الالعبات والالعبين 

ابتهاجا وفرحا بإنجازهم المشرف.
 حيث تم اســـتقبال الالعبات بالورود لدى 

وصولهـــم مطـــار البحريـــن الدولي وســـط 
فرحة وبهجة كبيرة بالذهبية والبرونزية.

كرة الطاولة تّودع المنافسات من 

بوابة “زوجي” 

الطاولـــة  لكـــرة  الوطنـــي  المنتخـــب  ودع 
منافسات الزوجي، بعد أن منّي بخسارتين 
والقطـــري  الســـعودي  المنتخبيـــن  امـــام 
بالمواجهات التـــي أقيمت يوم أمس على 
صالة كرة الطاولة التابعة للجنة االولمبية 
الكويتية، ضمن فعاليات النســـخة الثالثة 
من دورة األلعاب الخليجية المقامة حاليا 

بدولة الكويت الشقيقة. 
فقد خاض الالعبان راشـــد حســـن وســـيد 
علـــي محفـــوظ مواجهـــة امـــام المنتخـــب 
علـــي  الالعبـــان  مـــن  المكـــّون  الســـعودي 
بوشـــليبي  وعبدالعزيـــز  الخضـــراوي 
ضمـــن منافســـات الـــدور قبـــل النهائي من 
مســـابقة الزوجي. وقد انتهى اللقاء بفوز 
الالعبان الســـعوديان بنتيجـــة 3 مقابل 1. 
حيث تقـــدم المنتخب الســـعودي بنتيجة 
11/8 و11/9،  والثانـــي  األول  الشـــوطين 
وحـــاول العبـــا منتخبنـــا العـــودة ألجـــواء 
اللقـــاء مـــن خـــالل تحقيقهمـــا الفـــوز فـــي 
أن  إال   ،11/4 بنتيجـــة  الثانـــي  الشـــوط 
الالعبـــان الســـعوديان نجحا مـــن اقتناص 
الفـــوز فـــي شـــوط المبـــاراة الرابـــع والذي 

انتهى بنتيجة 11/7. 
بعدهـــا خـــاض ســـند ومحفوظ لقـــاء أمام 
العبـــّي المنتخـــب القطري أحمـــد المهندي 
ومحمد عبدالحســـين في مبـــاراة تحديد 
هـــذه  فـــي  والرابـــع  الثالـــث  المركزيـــن 
“الزوجـــي”. حيـــث كان الفـــوز مـــن نصيب 
مقابـــل   3 بنتيجـــة  القطـــري  المنتخـــب 
الشـــيء، حيـــث انتهـــت نتائـــج األشـــواط 

كالتالي: 11/4، 11/8 و12/10. 
وبهـــذه النتيجة، اكتفى المنتخب الوطني 
والميداليـــة  الثالـــث  المركـــز  بتحقيقـــه 

البرونزية ضمن منافســـات هذه المسابقة 
بالدورة. 

الهوكي ينهي مشاركته بهزيمه 

ثالثة أمام اإلمارات 

أنهى المنتخب الوطني للهوكي مشـــاركته 
في مسابقة الهوكي على الجليد، بخسارة 
الكويـــت  منتخـــب  نظيـــره  امـــام  الثالثـــة 
بنتيجـــة 7 مقابـــل 2، فـــي المبـــاراة التـــي 
صالـــة  علـــى  أمـــس  المنتخبيـــن  جمعـــت 
فـــي  الشـــتوية،  لأللعـــاب  الكويـــت  نـــادي 
ختـــام منافســـات هـــذه المســـابقة، ضمـــن 
فعاليات النسخة الثالثة من دورة األلعاب 
الخليجيـــة المقامـــة حاليا بدولـــة الكويت 

الشقيقة. 
فـــي البدايـــة، لـــم يظهـــر منتخبنـــا الوطني 
بالشـــكل المطلوب، حيث نجـــح المنتخب 
اإلماراتي من بســـط سيطرته على أجواء 
اللقـــاء منـــذ الشـــوط األول، والـــذي انتهى 
لصالحـــه بنتيجـــة 2/0. وواصـــل اإلمارات 
الثانـــي،  المبـــاراة  شـــوط  فـــي  أفضليتـــه 
مـــع محـــاوالت لمنتخبنـــا فـــي العـــودة، إال 
أنـــه واجـــه تنظيمـــا فـــي خطـــوط الفريـــق 
المنافس، الذي استطاع أن يحسم نتيجة 
الشـــوط لصالحه بـ3 دون رد. وفي الشوط 
الثالث، بـــدا منتخبنا الوطنـــي أفضل حاال 
من الشوطين االول والثاني، حيث حاول 
تقليص الفارق من خالل تسجيله لهدفين، 
المنتخـــب اإلماراتـــي اســـتطاع أن  إال أن 
يضيف هدفين في هذا الشوط، وأن ينهي 
هـــذه المواجهة بفـــوز مســـتحق بنتيجة 7 

أهداف مقابل هدفين. 

سيدات البادل يحققن الفوز على 

سيدات السعودية 

تمكـــن المنتخب الوطني للســـيدات للبادل 
الفـــوز األول علـــى حســـاب  مـــن تحقيـــق 
شـــوطين  بنتيجـــة  الســـعودي  المنتخـــب 
مقابل الشيء، في المواجهة التي جمعت 
المنتخبيـــن أمس بالصالـــة المغطاة للبادل 
بنـــادي الكويت الرياضي ضمن منافســـات 
مســـابقة البادل- للسيدات، بفعاليات دورة 
األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة المقامة حاليا 

بدولة الكويت الشقيقة. 
واســـتطاعت الالعبتان صفـــا صفر ومريم 
العمادي من كســـب نتيجة المباراة االولى، 
على حســـاب الالعبتين السعوديتين أريج 
فرح وســـاره صلهاب. حيث انتهى الشوط 
االول بنتيجة 6 مققابل 3 وانتهى الشوط 

الثاني بنتيجة 7 مقابل 5. 
الديـــن  نـــور  إســـراء  الالعبتـــان  وتمكنـــت 
العبتـــي  هزيمـــة  مـــن  عيســـى  ومريـــم 
المنتخب الســـعودي نجوى صلهاب ونورة 
الســـليماني، حيـــث انتهـــى الشـــوط االول 
بنتيجـــة 6 مقابـــل 2، فيمـــا انتهى الشـــوط 

الثاني بنتيجة 6 مقابل 2. 
منتخـــب  “الجمعـــة”  اليـــوم  وســـيخوض 
الســـيدات مواجهة مرتقبة أمام المنتخب 
عصـــرا   4 الســـاعة  عنـــد  وذلـــك  العمانـــي 
علـــى صالـــة البـــادل بنـــادي الكويـــت، فيما 
لقـــاء امـــام  ســـيخوض منتخـــب الرجـــال 
المنتخب الســـعودي عند الســـاعة 5 مساء 

على صالة البادل بنادي اليرموك.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل رئيس االتحاد اآلسيوي للكاراتيه
سموه أكد أهمية تعزيز العالقات لتطوير اللعبة محليا

لقاء سموه بالشيخ محمد األحمد الصباح اجتماع بحريني سعودي لتفعيل كرة اليد النسائية

استقبال منتخب السيدات للفوتسالاستقبال منتخب الرجال للصاالت

حضور إدارة البعثة لمتابعة البادل منافسات هوكي الجليد من لقاء منتخب الطاولة مع فطر

سمو الشيخ عيسى بن علي لدى استقباله اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقيسمو الشيخ عيسى بن علي لدى استقباله رئيس االتحاد األسيوي للكاراتيه سموه مستقبال الشيخ محمد األحمد الصباح
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بدأت مفاوضات الصلح من جديد بين الفنانة شــيرين 
عبدالوهاب وزوجها الفنان حســام حبيب،؛ لتســوية 
الموقف القانوني أمام القضاء، بعدما أخلت الشرطة 
سبيل حســام حبيب عقب ساعات من احتجازه على 

خلفية بالغ شــيرين ضده، وتأتــي المفاوضات بعدما 
أكد حســام في التحقيقات أنه يقيم مع شيرين بصفتها 

زوجتــه عقب عودتهما لبعضهمــا بعد االنفصال، في وقت تواجه شــيرين 
احتمالية تعرضها للمساءلة بتهمة البالغ الكاذب.

يستعد الفنان محمد العجيمي للسفر إلى السعودية لعرض 
مسرحية “الحكومة اإللكترونية” في مدينتي جدة والرياض، 
وبعد ذلك سيتم عرضها في قطر، ومن ثم العودة للكويت، 
مشــيرا إلى أن هناك تفاعــال كبيرا من الجمهــور مع هذه 

المسرحية، وأن هناك كثيرين ينتظرون ويسألون عن موعد 
عرضهــا. وتتناول المســرحية التطــور التكنولوجي الذي طغى 

على الحياة، وأبرز القضايا بعد أزمة كورونا، وهي من تأليف يوســف العمر، وفكرة 
وإخراج عبدالمحسن العمر، والعمل من إنتاج شركة كود لإلنتاج الفني.
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محرر مسافات

بوستر فيلم أكشن منتظر وقادم 
 The Gray على نتفليكس بعنوان

Man عن قصة عميل مخابرات 
ماهر يكتشف أسرار مظلمة دون 

قصد، فيطارده زميله المجنون 
في الوكالة الذي يضع مكافأة على 

رأسه مما يؤدي لمطاردة عالمية 
له، قادم في 22 يونيو المقبل ومن 

تمثيل راين جوسلينغ.

tariq_albahhar

وجــه المطرب التونســي صابر الرباعي الشــكر لكل من 
حــرص على االطمئنــان على صحة والدتــه، بعد أزمتها 
الصحية األخيــرة، وكتب من خالل حســابه على موقع 
فيــس بــوك: “حمدا وشــكرا للــه على ســالمة والدتي 

الغالية، والشكر موصول لكل من زار واتصل لالطمئنان 
عليها. وكان النجم التونســي نشــر على صفحته الرسمية 

بموقــع التواصــل االجتماعي فيــس بوك مقطــع فيديو يروج فيــه لحفلته 
بباريس، المقرر لها يوم 18 يونيو المقبل.

والدتي الغالية

فـــي فبرايـــر 2021 صنفـــت Chef’s Pencil، وهـــي 
مجلة طعام من أستراليا تقدم تقارير عن اتجاهات 
الصناعـــة وأخبـــار المأكـــوالت العالميـــة وفقـــا لعـــدد 
واحتـــل  االنســـتغرام،  علـــى  الموســـومة  األطعمـــة 
الطعـــام اليابانـــي المركـــز األول بـ 15 مليون وســـم، 
واإليطالـــي بالمركز الثانـــي بنحو 14 مليونا، واحتل 

المطبخ الهندي المركز الثالث بثمانية ماليين. 
بعـــد مـــرور عـــام أجريـــت دراســـة مقارنـــة جديـــدة 
نمـــت شـــعبيتها، واحتـــل  التـــي  األطعمـــة  لمعرفـــة 
المطبـــخ الهنـــدي المرتبـــة الثانية بعـــد اإليطالي مع 
نحو 11 مليون هاشـــتاغ، مما يدل على نمو بنســـبة 
41 فـــي المئـــة - بـــكل المقاييـــس - قفـــزة هائلة في 

عالم مقاييس وسائل التواصل االجتماعي.
و  كاري   10,000,000 أيضـــا  البحـــث  وســـجل 
1,460,000 برياني و 698,000 نان “خبز” و 644,000 
بانيبـــوري، ويمثل المطبخ الهنـــدي جزءا كبيرا عند 
thenational-  البحرينييـــن، وفـــي تقريـــر جديـــد لــــ

news حـــول شـــعبية األكالت الهنديـــة عنـــد عـــدد 

المتخصصيـــن في مجـــال األغذية في جميع أنحاء 
العالم؛ لفهم ما كان يحفز االهتمام بالمطبخ الهندي 

خالل العام الماضي، اتضح التالي: 
منذ نحو ســـت ســـنوات، كان الهنود ممثلين بشـــكل 
متزايد على العديد مـــن المنصات في جميع أنحاء 
العالـــم، “مـــن منصـــات بـــث األفـــالم إلـــى البرامـــج 
التلفزيونيـــة مثـــل Master Chef Australia، وتـــم 
الهنـــدي،  للجمهـــور  الســـوق  بإمكانـــات  االعتـــراف 
وغيـــرت هـــذه التضمينات ببـــطء التصـــور النمطي 
للهند في الخارج“، كما يقول توماس زكرياس وهو 
طـــاه من مومبـــاي يعمل علـــى إجـــراء تدخل أعمق 
داخـــل النظام الغذائي الهندي. “لقد غيرت المطاعم 
التـــي يديرهـــا طهاة المشـــاهير والمزيد مـــن الطهاة 
العالميين الذين يتفاعلون مع الهند والطعام الهندي 

طريقة تفكير الناس عادة في مأكوالت البالد”. 
تقـــول روشـــينا مونشـــو غيلديـــال، مؤرخـــة الطهي 
والباحثة الغذائية ومحررة تقرير غودريج السنوي 
التجاهـــات الطعـــام: “يســـتمع النـــاس علـــى الصعيد 
العالمي إلـــى األصوات الهندية البارزة أكثر، ســـواء 
كان الطهـــاة مثل مانيش 

مهروتـــرا، الذين وضعوا ”الكاكايا“ المســـحوبة على 
قائمتـــه في نيويـــورك والهند، وكيشـــوار تشـــودري 
الـــذي قـــدم ”بانتا بهـــات“ و“ألو بهارتا“ فـــي نهائيات 
13؛ أو الشـــيف  ماســـتر شـــيف أســـتراليا الموســـم 
للبرنامـــج  المشـــارك  المضيـــف  بانديـــت  ســـانديب 
األســـترالي India Unplated، الذي يركز على طعام 

كارناتاكا وكشمير.
كل هذا أضاف إلى االرتباطات المتزايدة على مدى 
السنوات القليلة الماضية مع الطعام الهندي، سواء 
كان الكركـــم أو حليـــب جـــوز الهنـــد و غيرها من 
األطعمـــة التي هـــي أبعد من الصـــورة النمطية، 
مثـــل هـــذا التفاعـــل مـــع الطعـــام الهنـــدي، إذا 
تـــم بشـــكل جيد، كمـــا تقـــول ”هيماماليني 
مايـــا“ الشـــريك اإلداري لغـــرف مافالـــي 
تيفيـــن فـــي بنغالـــور، يمكـــن أن يـــؤدي 
إلـــى قصـــص نجـــاح، فقـــد أصبحـــت 
عالمتهـــا التجاريـــة الخاصـــة، جزءا 
ال يتجزأ من مشـــهد تنـــاول الطعام 
الســـنغافوري والماليـــزي مع تدفق 

مستمر من العمالء المحليين. 
تقـــول مايـــا: “ســـاعد الترويـــج للمطاعـــم بطريقـــة 
تجلـــب الســـكان المحلييـــن علـــى تعميـــم المطبـــخ 
الهنـــدي، وهـــذا هو النهـــج الـــذي تتبنـــاه العديد من 
العالمـــات التجاريـــة”. “المزيد من النـــاس يجربون، 
ويبحثون عن مطابخ أحدث، ويشـــاركون تجاربهم 

عبر اإلنترنـــت، كما أن المزيد من 
الهندية  التجاريـــة  العالمات 

تتجه إلى الخارج”.
خـــالل الوبـــاء أصبـــح 

االنســـتغرام مكانـــا 
للترفيـــه وطريقـــة 
لمشـــاركة هويـــات 
الطهي، كما تشـــهد 

األرقـــام  ذلـــك  علـــى 
التي  ال تعد وال تحصى، 

فـــي فبرايـــر 2019، وجـــد 
بتكليـــف  للـــرأي  اســـتطالع 

مـــن Facebook أن 52 ٪ مـــن 

الهنـــود يتابعـــون الطعـــام والشـــراب كاهتمـــام على 
االنســـتغرام، ووجد اســـتطالع ديموغرافـــي أجراه 
 43 أن   2021 للعـــام  االنســـتغرام  فـــي   Hootsuite
٪ علـــى مســـتوى العالـــم تابعـــوا الطعام والشـــراب 

كاهتمام على المنصة.
“لطالما ارتبطت الهند باليوغا والشفاء واأليورفيدا، 
وكان مـــن الطبيعـــي أن تأتي الخصائـــص العالجية 
للتوابـــل في المقدمة، وقـــد أدى ذلك إلى زيادة في 
استخدام المكونات الهندية والمزيد من االستطراد 
فـــي كيفيـــة الطهـــي بطـــرق مختلفة مع دمـــج هذه 
التوابـــل فـــي األكالت اليوميـــة” كمـــا يقول الشـــيف 
فينيـــت بهاتيـــا الذي يعتبـــر على نطاق واســـع والد 
المطبـــخ الهنـــدي التقدمي، مع فـــروع لمطاعمه في 

هارودز لندن وفي دبي.
ويقـــول إن المقاييـــس تميـــل أيضـــا نحـــو الوجبات 
النباتيـــة، وهـــو أمـــر يمكـــن أن تلبي فيـــه الوصفات 
النباتيـــة العديدة في الهند، والتي لم تســـتغل حتى 
اآلن، احتياجاتهـــا عبـــر الثقافـــات وخـــارج الحدود. 
يقول: “ما أصبح واضحا هو أنه لم يعد مجرد طعام 
هنـــدي نتحـــدث عنه، بـــل وتنوعه وعمقـــه، إنه أكثر 
من مجرد برياني وسمبوسة “وجكن 

مكاني”!

لماذا يحظى الطعام الهندي بشعبية كبيرة في البحرين؟
إنه أكثر من مجرد برياني وسمبوسة “وجكن مكاني”!

الحديث مع الفنانة القديرة سلوى بخيت “ أم هالل” يأخذك 
إلـــى عوالم األصالة والتـــراث بالقياس والقاعدة، فهي من 
أقدر الفنانات في المنطقة التي تســـتطيع أن تعبر بأدق 
وأخلـــص إحســـاس عـــن مســـتودعات تراثنـــا الضخم 
حياتنـــا  فـــي  اليومـــي  حضـــوره  وأهميـــه  الجميـــل 
التـــي دخلت عليهـــا ممارســـات ومفاهيـــم مؤقتة 

ومصطنعة بحكم التحوالت االجتماعية. 
وتحدثنا  منزلها  فــي  هـــالل”  أم   “ زرنـــا 
ــدة قـــضـــايـــا تــتــعــلــق  ــ ــي عـ مــعــهــا فــ
ــــة  ــال ــفــــن واألصــ ــ بـــالـــتـــراث وال
ــة عند  ــيـ ــداعـ اإلبـ ــدرة  ــقــ ــ وال
بعض الممثلين في هضم 
التراث. وفيما يلي جزء 
المسجل  الــلــقــاء  مــن 
الــــــــــذي تــــنــــشــــره “ 
ــال  ــامـ الــــــبــــــالد” كـ
ــي مـــوقـــعـــهـــا  ــ ــ ف

باليوتيوب.

أوال أكـــدت “ أم هـــالل” أن التـــراث البحرينـــي كثيـــر وجميل ومن 
الواجـــب المحافظة عليه بصورة شـــاملة، بمعنى المحافظة عليه 
مـــن ناحية األلفـــاظ والكالم واألخـــذ والعطاء وحتى في مســـألة 
الســـالم والتحيـــة وأيضا جلســـتنا مـــع الكبيـــر والصغيـــر. وكذلك 
المحافظـــة على هوية لباســـنا بحيث يكون محتشـــما خاصة عند 
السيدات، وال ضير في اتباع الموضة، ولكن أهم  شيء االحتشام 

أسوة بأهالينا السابقين الذين تعلمنا منهم “ السنع والذرابة”.
وأضافت أم هالل...حتى في العزائم والوالئم ال ينبغي التشـــبه 
بالغيـــر، فنحن لنا عاداتنـــا وتقاليدنا ذات العراقة واألصالة، ومن 
المهـــم أن ينتبـــه أبناء الجيل اليوم لكل ذلـــك وينهل من عاداتنا 

وتقاليدنا والبساطة التي تميز بها األباء واألجداد.
وفي ســـؤالها عما إذا كانت تجامل في مجال الفن، فمثال عندما 
تفـــرض عليهـــا ممثلـــة تقـــف أمامهـــا وهـــي دون المســـتوى هـــل 

ستوافق أم ال  أجابت:
حصل معي ذلك في أحد المسلسالت التراثية كانت معي ممثلة 
لم تســـتطيع نطق لفظة شـــعبية ومســـمى معروفـــا، وهنا وقفت 
للمخـــرج وقلـــت له إذا لم تســـتطع المســـايرة واللفـــظ الصحيح 
عليكم باستبدالها ، ومع مرور الوقت قمت بتلقينها اللفظة لغاية 
أن نطقتهـــا بالشـــكل الصحيـــح. إذ مـــن غيـــر المعقـــول أن نخرج 
أمـــام الناس ونخطئ في المســـميات التراثية، بما فيها األدوات 
المنزليـــة، فعلـــى ســـبيل المثال مســـمى “ البالـــدي” و “ الحب” و “ 

البرمة” و “ التاوة” و “الحصير” و “ المدة” “ و الساحة” ..علما بأن 
هنـــاك فرقا بين الزولية والســـاحة، وبين البرمـــة واليحله، وبين 

المحماس والمالس. 
وفي سياق آخر قالت أم هالل إنها لم تدرس الفن، ولكنها تمتلك 
موهبـــة التمثيـــل الربانية، وهـــذا ما أكـــده الفنان القديـــر خليفة 
العريفـــي فـــي إحدى مقابالته بل وأضاف أن ســـلوى بخيت هي 
أستاذة، وبينت أن الكاميرا في مقدروها كشف الفنان الموهوب 

من عدمه، واألمر ليس له عالقة بالجمال والشكل.
وعـــن رأيهـــا فـــي المسلســـالت الحديثـــة وقصصهـــا المتشـــابهة 
ومعظمهـــا ال يحمـــل رســـالة هادفـــة ومفيـــدة للمجتمـــع قالـــت 
أم هـــالل: نعم..كلهـــا متشـــابهة بـــل وفيها كم هائل مـــن “ الحزن 
وضيقة الصدر” والعراك واالنتقام والجرائم وتعاطي المخدرات 
وعقـــوق الوالديـــن ونكران الجميـــل، حتى يخيل للمشـــاهد بأنه 

أمام أحد مسلسالت المخرج الشهير “هتشكوك”. 
الهادفـــة  الرســـائل  عـــن  الحديثـــة  المسلســـالت  ابتعـــدت  لقـــد 
المصبوغـــة بألوان مـــن الكوميديا الخفيفة التـــي تدخل البهجة 
والســـرور في قلوب المشـــاهدين، وأردفت في هذا الســـياق عن 
تميز المسلســـالت التراثية البحرينية التي نالت شـــهرة واســـعة 
ومازالت، ويكمن السر في ذلك بمقدرة أهل البحرين في تقديم 
التـــراث علـــى أصوله ومن جميـــع النواحي وخال من الشـــوائب 

والمفردات الدخيلة.

أم هالل... المسلسالت الحديثة تشبه مسلسالت المخرج “هتشكوك”
هذه قصتي مع الممثلة التي لم تكن تعرف نطق لفظة شعبية

ترجمة: طارق البحار

 الفنانة 
سلوى بخيت
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تخدم 292 عقاًرا بمجمع 1056

لتوصيل شبكة الصرف الصحي بالزالق
تنافســـت 7 شـــركات فـــي جلســـة 
مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
لشـــؤون  مناقصـــة  علـــى  أمـــس 
األشـــغال  بـــوزارة  األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي إلبـــرام عقـــد مدتـــه 24 
الصـــرف  شـــبكة  لتوصيـــل  شـــهًرا 
الصحي في منطقة الزالق بمجمع 
1056، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
عبدالهادي العفو بنحو 1.2 مليون 
دينـــار، في حين بلـــغ أكبرها قرابة 

مليوني دينار.
ويشمل المشـــروع توصيل شبكة 
لخدمـــة  صـــرف صحـــي جديـــدة 
 .1056 بمجمـــع  عقـــاًرا   292
وســـيتم بنـــاء خط صـــرف صحي 
 500 قطـــره   )UPVC( رئيســـي 
ميليمتـــر و300 وبطول 250 متًرا 
و200 متـــر بالتنـــاوب وللخطـــوط 
ميليمتـــًرا   150 قطـــره  الفرعيـــة 
بطـــول 2480. باإلضافـــة إلى بناء 
 )Type C( غرف تفتيش مـــن نوع
 Type(و  )Type F(و  )Type E(و
115 و349  يبلـــغ  كلـــي  بعـــدد   )H
و55 و112 بالتنـــاوب بالتزامن مع 
تركيـــب أغطية من الـــوزن الثقيل 
مـــع  الغـــرف  لتلـــك  والمتوســـط 
استكمال جميع األعمال المطلوبة 
لرصـــف الطرق التي ســـيتم إنجاز 

األعمال فيها. 
مناقصـــات   4 المجلـــس  وفتـــح 
لوزارة األشغال وشؤون البلديات 
أولهـــا  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
لشؤون األشـــغال ألعمال الصيانة 
الشـــاملة لمدرسة ســـترة الثانوية 
للبنات ومدرســـة سترة االبتدائية 
للبنين تنافســـت عليها 7 شـــركات 
وكان أقل عطاء لشـــركة الحفيرة 
ألـــف   473.6 بنحـــو  للمقـــاوالت 
دينـــار، والثانية لشـــؤون البلديات 
لتأهيل محطة ضخ شبكة الصرف 

الزراعي تنافست عليها 7 شركات 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة ترانس 
 63.7 بنحـــو  للمقـــاوالت  جلوبـــال 
ألـــف دينار، فيما تعلقت المناقصة 
لشؤون البلديات بتزويد وتوصيل 
مواد ومعدات مختبرية تنافست 
عليها 3 شـــركات وكان أقل عطاء 
الطبيـــة  الخليـــج  ســـقالة  لشـــركة 
بنحـــو 11.1 ألف دينـــار، واألخيرة 
لشـــؤون األشـــغال لتوريـــد أثـــاث 
لمبانـــي محطـــة توبلـــي للمعالجة 
تنافســـت عليها 10 شركات وكان 
أقـــل عطاء لشـــركة الســـاتر ألثاث 

المكاتب بنحو 42.5 ألف دينار.
وتـــم إجمـــااًل، فتـــح 14 مناقصـــة 
تابعة لـ 6 جهات حكومية بإجمالي 
86 عطـــاء، في حين تـــم تعليق 3 
عطـــاءات تابعة لـ 3 جهـــات. وبلغ 
مجمـــوع أقل العطـــاءات المقدمة 

نحو 2.2 مليون دينار.
مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
أولهـــا  للبتـــرول،  تطويـــر  لشـــركة 
لتوريد مرشـــح عنصـــر المنتجات 

الفنيـــة الهندســـية تقدمـــت إليهـــا 
شـــركة وحيدة هي شـــركة المدار 
للتجـــارة العامـــة بنحـــو 90.5 ألف 
دينـــار، والثانيـــة لتوفيـــر )ام بـــي 
ال اس آنيـــت 200 و100 ام بـــي 
بـــي اس( لخدمـــات أمـــازون ويب 
لالتصال المباشـــر تنافســـت عليها 
5 شركات تم تعليق عطاء أحدها 
زيـــن  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان 
البحريـــن بنحـــو 31.3 ألـــف دينار، 
واألخيرة للتأهيل المسبق ألجهزة 
تحليل العمليات تنافست عليها 8 
شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة 

نان لتجارة التكنلوجيا.
المجلـــس مناقصتيـــن  كمـــا فتـــح 
)بابكـــو(،  البحريـــن  نفـــط  لشـــركة 
ســـالمة  أدوات  لشـــراء  أولهمـــا 
مختلفة تنافست عليها 8 شركات 
وكان أقل عطاء لشـــركة مشـــاريع 
 20.5 بنحـــو  للتجـــارة  كوزمـــوس 
لتوفيـــر  والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف 
خدمات الشـــحن لمدة 5 ســـنوات 
وحيـــدة  شـــركة  إليهـــا  تقدمـــت 

هـــي شـــركة فيـــدرال إكســـبريس 
)فيدكـــس( بنحـــو 75.8 ألف دينار 

وتم تعليقه.
وكذلـــك فتح المجلس مناقصتين 
لـــوزارة المواصـــالت واالتصاالت، 
أحدهما لدراســـة تخصيص مسار 
العالـــي  األشـــغال  للمركبـــات ذات 
علـــى شـــارع البديع تقدمـــت إليها 
شـــركة وحيـــدة بقيمـــة 74.8 ألف 

دينار.
وأيًضـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة 
للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة 
والمعارض لتنظيم فعاليات سوق 
المنامـــة 2022 تنافســـت عليهـــا 5 
شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة 
كالفـــس افنتـــز بنحـــو 89.7 ألـــف 
دينـــار، ومناقصـــة لهيئـــة تنظيـــم 
خدمـــات  لتوفيـــر  العمـــل  ســـوق 
األمـــن والحراســـة لمبانـــي الهيئة 
تنافســـت عليهـــا 8 شـــركات وكان 
بروتكتـــس  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل 
 14.7 بنحـــو  الحراســـة  لخدمـــات 

ألف دينار.

أمل الحامد

تقنين تسجيل العالمات التجارية )4(
يجـــوز لكل مـــن يملك عالمة تجاريـــة، وفق القانون )قانـــون “نظام” العالمات 
التجاريـــة لـــدول مجلس التعـــاون(، أن يتقدم للجهة المختصـــة في البحرين؛ 
لتســـجيل هـــذه العالمـــة التجاريـــة. والغرض األساســـي من تســـجيل العالمة 
التجاريـــة هـــو التمتـــع بحقوقهـــا لصالحـــه وفـــي نفـــس الوقـــت حمايتهـــا من 
اآلخريـــن. وكل هـــذا وفق أحـــكام القانون المشـــار له أعاله، مـــع العلم أن هذا 
القانـــون وضع تعريفا ووضح ما هي العالمة التجارية التي يجوز تســـجيلها، 
وكذلـــك هـــذا القانون وضـــع تعريفا ووضح الحـــاالت التي ال يجـــوز اعتبارها 

عالمة تجارية صالحة للتسجيل، وبالتالي ال تشملها الحماية القانونية. 
عنـــد تقديـــم الطلب لتســـجيل العالمة التجاريـــة في البحرين، وفـــق الكيفية 
واالجـــراءات التي حددها القانـــون، يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه 
الزما من القيود والتعديالت لتحديد العالمة التجارية وتوضيحها على وجه 
يمنع التباســـها بعالمة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو 
ألي سبب آخر ترتئيه. وهذا اإلجراء االحترازي من الجهة المختصة، يجد منا 
كل القبول والتأييد التام؛ ألن من أهم واجبات الجهة المختصة الحرص على 
أال تشكل العالمة التجارية التي تتم االجراءات لتسجيلها أي نوع من اللبس 
فـــي ذهـــن الجمهـــور وعدم الخلط بينهـــا وبين أي عالمة تجارية أخرى ســـبق 
تســـجيلها. وكل هذا لحماية المســـتهلك والجمهور من أي لبس والتأكد من أن 
العالمة الجديدة التي يجري تســـجيلها، هـــي في حقيقة األمر عالمة جديدة 
ومميـــزة أي تتميـــز عـــن غيرها من العالمات المســـجلة ســـابقا، أو التي ســـبق 
تقديم طلب لتسجيلها والقرار بشأنها تحت اإلجراءات لدى الجهة المختصة؛ 

ألن حق األولوية لمن سبق ومن يأتي أوال يحصل على الخدمة أوال.  
وإذا أفـــادت الجهـــة المختصـــة برأيهـــا حـــول القيـــود والتعديـــالت لتحديـــد 
وتوضيـــح العالمـــة التي طلب تســـجيلها، وإذا لم يقم طالب التســـجيل بالرد 
علـــى الجهـــة المختصـــة خالل تســـعين يومـــا من تاريـــخ إبالغه بذلـــك، اعتبر 
متنازال عن طلبه. وبالطبع إذا كان طالب التسجيل جادا ولديه النية الصادقة 
فـــي تســـجيل العالمـــة التجارية، فـــإن الفترة التـــي يمنحها له القانـــون كافية 
جـــدا للتواصـــل مع الجهـــة المختصة والتشـــاور ومدها بكل مـــا تحتاجه وكل 
مـــا يعضد طلبه ويفســـح له المجال للقبول والتســـجيل وفق أحـــكام القانون 

وإجراءات الجهة المختصة.
ولكـــن، مـــن الناحيـــة الثانيـــة، إذا رفضـــت الجهـــة المختصة تســـجيل العالمة 
التجاريـــة لســـبب ارتأته، أو علقت التســـجيل على قيـــود أو تعديالت، وجب 

عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها. 
وفـــي جميـــع األحـــوال، يتعيـــن علـــى الجهـــة المختصـــة أن تبـــت فـــي طلـــب 
التســـجيل فـــي فترة تســـعين يومـــا من تاريـــخ تقديمـــه متى كان مســـتوفيا 
للشـــروط المنصـــوص عليها فـــي القانـــون )النظـــام( والئحتـــه التنفيذية التي 

تتضمن التفاصيل الضرورية. 
وباالطـــالع على القانون، نجـــد فيه الزام واضح للجهـــة المختصة وتوجيهها 
باتخـــاذ االجـــراءات القانونية والفصل في الطلب خـــالل مدة زمنية محددة، 
وفـــي هـــذا حماية لحقوق مقـــدم الطلب ووضـــع األمور في نصابهـــا ليعلم ما 
لـــه ومـــا عليه بخصـــوص طلب تســـجيل العالمـــة التجاريـــة. ويجـــوز لطالب 
التســـجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التســـجيل أو 
تعليقه على شرط، خالل ستين يوما من تاريخ إبالغه به أمام لجنة تحددها 
الالئحـــة التنفيذيـــة للقانون، ويجوز له الطعن في قـــرار اللجنة أمام المحكمة 
المختصـــة، خالل ســـتين يوما من تاريخ إبالغه بـــه. وفي جميع األحوال، إذا 
لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على 
شـــرط الميعاد المقرر، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خالل هذا 

الميعاد، اعتبر متنازال من طلبه لتسجيل العالمة التجارية. 
نقول إن القانون، رتب األمور ووضع إجراءات واضحة وحدود زمنية آلجال 
محـــددة بالتاريـــخ. وفي هذا، مراعـــاة للواجبات والحقوق لألطـــراف بما في 
ذلـــك الجهـــة الرســـمية المختصـــة. وكل من لديـــه الرغبة في تســـجيل عالمة 
تجارية الحرص في االلتزام بأحكام القانون والفترات الزمنية المحددة، واال 

سيفقد الحق.

  AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

 مستشار وخبير قانوني

الوجيه رجل األعمال عبدالحميد 
عبدالجبار الكوهجي في ذمة اهلل

عبدالحميد  الكوهجي،  عبدالجبار  لمجموعة  الفخري  الرئيس  األعمال،  رجل  الوجيه  برحيل  أمس  يوم  التجاري  الشارع  فجع 
عبدالجبار الكوهجي، “أبوعبدالجبار”. ولد الراحل في سنة 1950 في حالة بوماهر بالمحرق، وكان االبن األكبر لوالده عبدالجبار 
إلى  عائلته  انتقلت  ثم  الخليفية،  الهداية  اإلعدادية في مدرسة  المرحلة  أنهى  المحرق حتى  مــدارس  في  )رحمه هللا(، ودرس 
السكن في المنامة في العام 1963، والتحق بالمدرسة الثانوية بالمنامة في المسار التجاري، وكانت المدرسة الثانوية الوحيدة 

في البحرين آنذاك.

منذ  تجارته  في  ــده  وال مع  العمل  الفقيد  بــدأ 
االبتدائية،  بالمرحلة  دراســي  يــوم  أول  عصر 
في  العمل  إلدارة  الالزمة  المهارات  أكسبه  ما 
سن مبكرة، واستطاع إدارة أعمال المجموعة 
وذلك  عمره،  من  والعشرين  الرابعة  في  وهو 

بعد وفاة والده. حصل على 
ــادة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ

ــم حــصــل  ــ ــة، ث ــقــ ــي فـــتـــرة الحــ الــجــامــعــيــة فــ
مـــن جــامــعــة  أعـــمـــال  إدارة  مــاجــســتــيــر  عــلــى 

“ستراثكاليد” األسكتلندية.
ــده  تــــدرب الـــراحـــل عــلــى الــعــمــل عــلــى يــد والـ
يعمل معه  كان  )رحمه هللا(، حيث  عبدالجبار 
إيجابي  تأثير  لهذا  وكــان  عصًرا،  المكتب  في 
كيفية  الفترة  تلك  في  تعلم  إذ  كبير، 
مع  يجلس  وكــان  الشركة.  إدارة 
والده، ويحضر االجتماعات مع 
وفـــود الــشــركــات الــتــي حصلت 
عــلــى وكــاالتــهــا فـــي الــبــحــريــن 
و”ياماها  “بريجستون”،  )مثل: 
للمكائن البحرية”... وغيرهما(، 
الرسمية  الــخــطــابــات  ويــقــرأ 

المتبادلة مع الشركات.
ــة  ــمــرحــل وعـــنـــدمـــا أنـــهـــى ال
الــثــانــويــة، عــمــل مــع والـــده 
فــي الــمــكــتــب فــي الــفــتــرة 
الــصــبــاحــيــة. وبــعــد وفـــاة 
ــر  ــديـ ــح يـ ــ ــبـ ــ والـــــــــــده أصـ
الشركة مع أخيه عبدهللا، 
تملك  شركتهم  كانت  إذ 
ــة لــعــالمــات تــجــاريــة  وكــال
ــريــجــســتــون”،  مـــثـــل: )“ب
ــا لــلــمــكــائــن  ــاهــ ــامــ ــ و”ي
و”ينمار  البحرية”، 
لـــــلـــــمـــــكـــــائـــــن 
ــة”  ــريــ ــــحــ ــب ــ ال
تعمل  ــتــي  ال
ــزل(،  ــ ــدي ــ ــال ــ ب

واتسع نشاطها ليشمل تجارة األثاث؛ لرغبتهم 
استيراد  وبــدأوا في  المجال  هــذا  في دخــول 
 1971 العام  وبريطانيا في  ألمانيا  األثــاث من 
ــمــعــارض الــتــي تــقــام هــنــاك، ثم  بــعــد زيــــارة ال
أضافوا قسًما مخصًصا لألثاث، وتوسعوا في 
المعروضة  والكميات  المنزلية  األدوات  قسم 
تمت  ــك  ذل وبــعــد  والــثــالجــات،  المكيفات  مــن 
ــيــة من  ــكــتــرون إضـــافـــة قــســم لــلــمــنــتــجــات اإلل

مكيفات وثالجات.
أعــمــال  إدارة  مــن  إخــوانــه  مــع  الفقيد  تمكن 
الــمــجــمــوعــة، ومــواصــلــة قــصــة الــنــجــاح التي 
وأدخــلــوا  محلًيا  فتوسعوا  والــدهــم،  رسمها 
أقساما جديدة بالشركة منها األثاث، واألدوات 
المنزلية، كما أصبحت المجموعة وكيالً لشركة 

“إل جي” الكورية. 
إدارة غرفة  الــراحــل عــضــًوا فــي مجلس  كــان 
تجارة وصناعة البحرين لعدة دورات، وشغل 
الثاني  الــنــائــب  األخــيــرة منصب  ــدورة  ــ ال فــي 
وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  لرئيس 
ــبــحــريــن رئـــيـــس لــجــنــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي  ال
مركز  إدارة  مجلس  عضو  كــان  كما  بالغرفة، 
الــتــعــاون  مــجــلــس  ــــدول  ل ــتــجــاري  ال التحكيم 
نادي  رئاسة  منصب  أيضا  وشغل  الخليجي. 
الحالة، وكان عضًوا في مجلس إدارة األوقاف 
السنية.رزق الراحل بخمسة أبناء هم: )إيمان، 

عبدالجبار، هدى، دانة، وسلمان(.

أسرة صحيفة “البالد” تتقدم بخالص  «
التعازي لعائلة الفقيد عبدالحميد 

الكوهجي، سائلًة المولى عّز وجّل أن 
يتغمده بواسع رحمته.

أمل الحامد

أقيمت قمة مؤسســـة آي دي سي العالمية 
تقنيـــة  مجـــال  فـــي  التنفيذيـــن  للمـــدراء 
المعلومات في البحرين، وبمشاركة واسعة 
مـــن المســـؤولين فـــي تقنيـــة المعلومـــات 
فـــي القطـــاع العـــام والخـــاص، وذلـــك في 
فنـــدق كـــراون بـــالزا. وقد قـــام متحدثون 
عـــروض  بتقديـــم  ومحليـــون  دوليـــون 
الطريـــق واإلســـتراتيجيات  عـــن خارطـــة 
الفعالـــة للمؤسســـات بمـــا يخص مســـتقبل 
التحـــول الرقمي، وكذلك تم عرض أفضل 

الممارسات في التكنولوجيا الحديثة.
وقد قام رئيس المجموعة العالمية للذكاء 
بتقديـــم  حاجـــي،  جاســـم  االصطناعـــي، 
شـــهادة تقديريـــة لنائب الرئيـــس للبحوث 

في مؤسسة آي دي سي العالمية، رانجيت 
راجـــان، خالل افتتاحيـــة القمة. كما صرح  
المجموعـــة  فـــي  “يســـعدنا  حاجـــي قائـــالً 
العالمية أن نكون شـــريكًا رئيســـيًا لقمة آي 
دي ســـي في البحريـــن، والتـــي تقام ألول 
مرة في الشرق األوسط بعد الجائحة. كما 
ندعم جميع األبحاث التي تخص مجاالت 
التقنيـــات الحديثـــة لدورهـــا فـــي تطويـــر 
اإلســـتراتيجيات المســـتقبلية بمـــا يخـــص 

الشركات والمؤسسات.
يذكـــر أن آي دي ســـي هي المـــزود العالمي 
والخدمـــات  الســـوق  لمعلومـــات  األول 
االستشـــارية وخدمات تقنيـــة المعلومات 

واالتصاالت وتكنولوجيا المستهلك.

قمة “آي دي سي” العالمية تستعرض 
التحول الرقمي بالبحرين

1.2
مليون دينار

اكتسب الراحل المهارات الالزمة إلدارة األعمال التجارية مبكرا
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

البطيـــخ األحمـــر في فتـــرة الصيف هـــو ملك 
والختيـــار  عرشـــه،  علـــى  المتـــّوج  الفواكـــه، 
البطيـــخ األحمـــر حلـــو الطعـــم، فهنـــاك بعـــض 
النصائح، فعادة ما تظهر على البطيخ الناضج 
بقعـــة تعرف ببقعة الحقـــل، وهي في البطيخ 
األحمـــر الحلـــو، إذ يجب أن تكـــون صفراء أو 
برتقاليـــة اللون، وتوجد علـــى البطيخ األحمر 
الحلـــو نقاط بنية اللون تشـــير إلـــى أن النحل 
المـــس أجـــزاء التلقيـــح علـــى زهـــرة البطيخ 
عدة مرات، ويقسم البطيخ إلى جنسين )ذكر 
وأنثى(، ويتميز الذكر بشـــكله البيضاوي وكبر 
حجمـــه، بخـــاف األنثى التي عـــادة ما يكون 
كرويـــًا وطعمهـــا  شـــكلها 
قـــم  حـــاوة.  أكثـــر 
علـــى  بالنقـــر 
فـــإذا  البطيـــخ 
رنيًنـــا  ســـمعت 
ذا صدى فاعلم 
أنـــه أحمـــر حلو 

المذاق.

كيف تختار بطيخة حمراء؟ الكنعد
د.ب4.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.8

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.8

الصايف
د.ب2

السبريم
د.ب3.2

الشعري
د.ب3

الهامور
د.ب6

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.5

بيض بحريني
بالشدةد.ب2

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.5

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.4

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

^مـــع الدخـــول التدريجي في فصـــل الصيف، 
تحمل ســـوق الخضراوات أخبار سارة للمستهلكين 
تطفـــئ لهيب الحـــر، مع ارتفـــاع  معـــروض المانجا 
والبطيـــخ )الجـــح( والشـــمام فـــي الســـوق المحلية. 
وتوقـــع تاجر الخضراوات، رضا البســـتاني أن تغزو 
فاكهـــة المانجـــا “ملـــك الفاكهـــة” الســـوق المحليـــة 
خال األســـبوع المقبل مع سماح باكستان بتصدير 

المانجا لألسواق الخارجية.
وأبلغ البســـتاني “الباد” أن التقديرات تشير إلى أن 
قرابـــة 250 طنًّا من فاكهة المانجا ســـتنزل الســـوق 
أســـبوعيًا فـــي الفتـــرة المقبلـــة وأن ذلـــك ســـيزيد 

معروض هذه الفاكهة بشكل كبير.
وأوضح البســـتاني أن أنـــواع مختلفة مـــن المانجا 
الهندي واليمني والباكستاني تتواجد في األسواق، 
حيث أن موسم المانجا اليمني يقترب من النهاية.

وعرضـــت بعـــض المحـــات ســـعر كارتـــون المانجا 

اليمنـــي بنحو 1.5 دينار. وبّين أنه مع نزول كميات 
كبيـــرة مـــن المانجـــا الباكســـتاني، ودخول موســـم 
إجـــازة الصيـــف الـــذي يتوقـــع فيـــه توجـــه الكثيـــر 

للســـفر خـــارج الباد بعـــد عامين من توقف الســـفر 
بســـبب الجائحة، فإن العرض سيكون كبيرًا مقابل 
الطلـــب علـــى فاكهة المانجـــا. وفيما يخص أســـعار 
البطيخ )الجح( والشـــمام في السوق المحلية، أشار 

البستاني إلى وفرة كبيرة في الجح.
وقـــال إن الجح األردني دخل الســـوق المحلية إلى 
جانب الجح العماني األمر الذي ساهم في انخفاض 

األسعار إلى نحو 100 فلس للكيلو الواحد. 
ويرتفع استهاك الجح خصوصًا في شهر الصيف.

ً البستاني: 250 طنًّا من “ملك الفاكهة” تنزل البحرين أسبوعيا

“الجح” و“المانجا” يغرقان السوق.. واألسعار إلى الحضيض

رضا البستاني

إعداد: علي الفردان

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

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

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

أسعار اخلضروات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
400 فلس

خيار:
300 فلس

كوسة:
500 فلس

فاصوليا:
1 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
1.4 دينار

بصل أحمر:
250 فلسا

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
500 فلس

زنجبيل:
700 فلس

بطاطس
 300 فلس 

فندال:
500 فلس

بروكلي:
1.1 دينار

فلفل أخضر:
500 فلس

قرنبيط:
600 فلس

مشروم:
750 فلسا

جزر:
500 فلس

خس:
500 فلس

 أسعار 
الفواكه

سنطرة: 800 فلسمانجو: 1.3 دينارموز: 450 فلساتفاح: 700 فلس

شمام: 400 فلسبطيخ: 100 فلسأناناس: 900 فلسالرمان: 1.8 دينار

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

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 350 فلسا

“لــولــو هــايبــر مــاركــت” تفتتــح مهــرجــان المانجـــو
بحضور ضيفة الشرف الشيخة مرام بنت عيسى

افتتحت “لولو هايبر ماركت” مجمع الدانة، 
مهرجـــان مملكة المانجو الشـــهير بحضور 
للمبـــادرة  العـــام  األميـــن  الشـــرف  ضيفـــة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشـــيخة 
مـــرام بنـــت عيســـى آل خليفـــة، وضيـــف 
الشرف الســـكرتير الثاني للسفارة الهندية 
رافـــي جايـــن، حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم 
اللولـــو جـــوزر روبـــاواال  مديـــر مجموعـــة 

واإلدارة العليا في لولو هايبرماركت.
ويســـتمر المهرجـــان حتـــى 4 يونيو 2022 
وســـيضم 88 نوًعـــا مـــن المانجـــو مـــن 18 
دولـــة، باإلضافة إلـــى مجموعة من أطباق 
المانجو الشـــهية - مـــن الحلويات، الكاري، 

المخلات، والعصائر.
بمثابـــة  المانجـــو”  “مملكـــة  لولـــو  وُيعـــد 
متعـــة ســـنوية بالفواكه للمتســـوقين. هذا 

العـــام، ســـتمأل الفاكهـــة اللذيـــذة الممـــرات 
واألرفف من الهند وباكســـتان وســـريانكا 
وكينيـــا  وإندونيســـيا  وفيتنـــام  وأوغنـــدا 
وتايانـــد واليمـــن وكولومبيـــا. إلى جانب 
المانجـــو الناضجة والنيئة، ســـتكون هناك 

أيًضـــا عـــروض ترويجية كثيرة في قســـم 
المأكوالت الســـاخنة والباردة مثل البوري 
كاري  المانجـــو،  ســـمك  كاري  التقليـــدي، 
الدجـــاج بالمانجو، صدر الدجاج المحشـــو 
بصلصة العســـل والمانجو، مخلل المانجو 

وعصائـــر جديـــدة مثـــل عصيـــر المانجـــو، 
وسموثي بذور الكتان النباتي.

باإلضافـــة إلى ذلك، هناك ألعاب ذات طابع 
المانجو مثل الحجلة، تيك تاك تو، كشـــك 
التصويـــر، عـــرض للفواكه، عـــرض الطهي 

المباشر مع الشيف عالية، ومتاهة المانجو 
لزيادة المتعة للضيوف والزوار.

ويلقـــب المانجو بملك الفواكـــه وهو جزء 
مـــن التراث الثقافي والطهـــوي للعديد من 
البلـــدان، وخاصـــة الهند. وقالت الشـــيخة 

مـــرام “إنهـــا ثمرة نتمتـــع بها فـــي البحرين 
أيًضا ويســـعدني رؤية العديد من أصناف 
المانجو في مهرجان )مملكة المانجو( هذا 
العـــام”. وقال جوزيـــر روباواال “يســـعدني 
ا أن أقدم لعمائنـــا مهرجانهم المفضل  جدًّ
اســـتحوذت  العـــام.  هـــذا  والمحبـــوب 
الفاكهـــة علـــى مخيلـــة الجمهـــور كطعـــام 
حلـــوى مثالية، لكن في )لولو(، نستكشـــف 
خـــال  مـــن  المانجـــو  طعـــم  جوانـــب  كل 
مجموعتنا الكبيرة من االستعدادات التي 
ال بـــد أن ُتســـعد المتســـوقين - واألكثر من 
ذلـــك، مع فوائدها الصحية التي ال تعد وال 
تحصـــى، فـــإن المانجـــو هي الفاكهـــة التي 
يمكننا جميًعـــا أن ننغمس فيها دون ذنب. 
مـــن خال عرض هذه األنواع العديدة من 
المانجـــو، يجلـــب )اللولو( عالمـــًا من الذوق 

الرفيع إلى البحرين”.

المنامة - لولو هايبرماركت

قال تاجـــر الدجاج والبيض في ســـوق المنامة 
المركـــزي محمود ســـلمان، إن مبيعـــات الدجاج 
والبيـــض البحرينـــي تســـير وفق المعتـــاد رغم 

ارتفاع األسعار.
ونفـــى التاجـــر أن يكـــون هنـــاك أيـــة مقاطعـــة 
لشـــراء الدواجـــن رغـــم أن الحركة في الســـوق 
تعتبر هادئة حاليًا. وظهرت بعض المنشـــورات 
علـــى حســـابات التواصل االجتماعـــي المحلية 
الســـبب  أن  إال   ، المنتجـــات  لمقاطعـــة  تدعـــو 
فـــي ارتفاع أســـعار الدواجن ناجـــم عن ارتفاع 
كبيـــر فـــي أســـعار األعـــاف وظـــروف الحـــرب 
األوكرانية الروسية. وأوضح سلمان أن أسعار 
الدجاج البحريني الطـــازج “المزرعة” بلغ 1.45 
دينـــار تقريبًا في حين بلغ ســـعر دجاج التنمية 
الطازج الســـعودي نحو 1.4 دينار. و أشـــار إلى 
نزول كميات من البيض الكويتي بأسعار تصل 
إلى 1.5 دينار للسلة في حين توجد أسعار أقل 

في السوق ولكن من شركات أخرى.

^قال الجزاف في سوق المنامة المركزي 
علي ســـلمان، إن ســـوق المنامة المركزي خاٍل 
تقريبـــًا أمـــس من األســـماك البحرينية بســـبب 
ســـوء األحـــوال الجوية التـــي شـــهدتها الباد 
في األيام األخيرة. وأوضح ســـلمان أن سوق 
المنامـــة المركـــزي خاٍل من المشـــترين وأنه ال 
توجد سوى كميات بسيطة من األسماك للبيع.
فـــي  الوحيـــد  المحلـــي  الســـمك  أن  وأوضـــح 
الســـوق هـــو الصافـــي والـــذي يتـــراوح ســـعره 
مـــا بيـــن 3 إلـــى 2 ديناريـــن بحســـب الحجـــم، 
والهامـــور البحرينـــي بكميـــات بســـيطة، فقـــد 
اختفـــت األنـــواع األخـــرى عدا بعـــض األنواع 

المستوردة.
وشـــهدت البحريـــن  قبل يوميـــن عاصفة غبار 
قويـــة قادمـــة مـــن العـــراق مـــرورًا بالكويـــت 
وتســـببت فـــي تعطيـــل الحركـــة الجويـــة في 
هـــذه البـــاد، لكنهـــا جـــاءت بوتيـــرة أخف في 

البحرين.

مبيعات الدجاج مستمرة 
وال وجود لمقاطعة

اختفاء األسماك من سوق 
المنامة بسبب الغبار

الجح “على قفا من 
 يشيل” والكيلو

بـ 100 فلس
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الوفد البحريني يستعرض الفرص االستثمارية للمملكة في دافوس
سلط الضوء على مبادرات ومشاريع اقتصادية أمام قطاع األعمال الدولي

اختتـــم الوفـــد البحريني مشـــاركته ضمن االجتماع 
 2022 العالمـــي  االقتصـــادي  للمنتـــدى  الســـنوي 
بدافـــوس الـــذي عقد فـــي الفترة ما بيـــن 22 وحتى 
26 مايو 2022. وهدفت مشاركة الوفد إلى تسليط 
الضـــوء علـــى الفرص االســـتثمارية التـــي تحتضنها 
المملكة إلى جانب ما أطلقته من مبادرات ومشاريع 
اقتصاديـــة ضمـــن خطة التعافـــي االقتصادي وذلك 

أمام قطاع األعمال الدولي.
وشـــارك أعضـــاء الوفـــد فـــي عـــدد مـــن الجلســـات 
النقاشية واالجتماعات الثنائية التي شهدت حضور 

العديـــد من الشـــخصيات البارزة وصنـــاع القرار في 
مختلف المجـــاالت السياســـية واالقتصادية، حيث 
تم تســـليط الضوء على تعزيز االســـتقرار السياسي 
التنميـــة  إلـــى جانـــب دعـــم  العالـــم،  فـــي  والســـام 
االقتصاديـــة، واالطـــاع علـــى المشـــهد االقتصادي 
الفـــرص  بحـــث  إلـــى  باإلضافـــة  الراهـــن،  العالمـــي 
االســـتثمارية الجديـــدة والمجـــاالت الصاعـــدة فـــي 
أسواق العالم. حيث شـــارك في الجلسات النقاشية 
كلٌّ مـــن: مستشـــار جالـــة الملـــك المعظم للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بن أحمد بـــن محمد آل 

خليفـــة، وكانـــت مشـــاركته فـــي الجلســـة النقاشـــية 
التي عقدت عن “مستقبل االتفاقيات االبراهيمية”، 
كما شـــارك وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، فـــي أعمال جلســـة 
نقاشـــية عـــن “المشـــهد االقتصـــادي الراهـــن وآفـــاق 
النمو االقتصادي في دول الشـــرق األوسط وشمال 

إفريقيا”.
وضم الوفد مستشـــار جالة الملك المعظم للشؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بن أحمد بـــن محمد آل 
خليفـــة، ووزير الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 

الصناعـــة  بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ووزيـــر  ســـلمان 
الزيانـــي،  راشـــد  بـــن  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
ووزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن توفيـــق 
المؤيد، ومستشـــار مجلـــس اإلدارة بمجلس التنمية 

البحـــوث  ووكيـــل  ليندســـي،  إيـــان  االقتصاديـــة 
والمشـــاريع بمكتـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حمد 
إدارة  رئيـــس مجلـــس  ونائـــب  المحميـــد،  يعقـــوب 

مجموعة المؤيد العالمية ها فاروق المؤيد.

أطلقت شــركة تســهيالت البحرين الوكيل الحصري للعالمة الناجحة “جي أيه 
ســي” الصينية الرائدة، النســخة الجديدة من ســيارتها المتطورة “GS8” وذلك 
فــي حفــل كبير بمجمع الســتي ســنتر بحضــور كلٍّ من عبدالرحمــن فخرو رئيس 
مجلــس إدارة شــركة تســهيالت البحريــن، وعبــدهللا بوخــوة الرئيــس التنفيذي 
للشــركة، وأعضاء مجلس ادارة الشــركة، وإدارة شــركة التسهيالت للسيارات 
التجاريــة، مــع عــدد مــن موزعــي الســيارات فــي مملكــة البحريــن والصحافــة 

المحلية وعشاق العالمة من المملكة والدول المجاورة.

 ويأتـــي تقديم الســـيارة بعـــد أن القى 
إصدارها الســـابق انتشـــارًا واســـعًا في 
شـــراع المملكـــة وحقق مبيعـــات عالية 
فـــي األســـواق العالمية لمـــا تقدمه من 
واعتماديـــة،  وتكنولوجيـــا  مســـاحات 
ومـــا تقدمه الوكالة من خدمات ما بعد 
البيع أيضًا، وتتوافر حاليًا السيارة في 

معارض التسهيات بسترة للتجربة.
يتميز الجيل الثاني من سيارات الدفع 
الرباعـــي متوســـطة الحجـــم بتصميـــم 
المصابيـــح  تبـــرزه  جـــريء،  جديـــد 
األماميـــة LED العموديـــة الكبيرة التي 
تحيـــط بالشـــبكة الضخمة فـــي األمام، 
الخلفيـــة  المصابيـــح  ذلـــك  ويقابـــل 

الماسية الحمراء في الخلف.
تـــم تصميـــم “GS8” الجديـــدة بأجـــود 
التقنيـــات  وأحـــدث  المـــواد  أنـــواع 

المتطـــورة، حرصـــًا منهـــا علـــى تعزيـــز 
عائلتهـــا مـــن الســـيارات بشـــكل دائـــم، 
ومواكبـــة التطورات في عالـــم القيادة 
وتلبيـــة متطلبـــات العماء التـــي تزداد 
يومـــًا بعـــد يـــوم، ولعـــل أكثـــر مـــا مـــا 
 ”GS8“ مـــن  الجديـــد  الموديـــل  يميـــز 
هـــو المقدمـــة األماميـــة الفاخـــرة التي 
تقدم شـــكاً عصريًا تمامًا لهـــا، وتتميز 
بالخطـــوط العريضـــة المصنوعـــة مـــن 
الشـــركة  شـــعار  يتوســـطها  الكـــروم 
وتتداخل معهـــا مصابيح أمامية تعمل 
تصميمهـــا  تـــم  التـــي   ”LED“ بتقنيـــة 
بطريقـــة ثاثية األبعـــاد لتضفي طابعًا 
فخمـــًا للتصميـــم، وتم تصميـــم الهيكل 
الخارجي بطريقة ديناميكية للحصول 
علـــى أفضـــل أداء على مختلـــف أنواع 

الطرق.

فـــي الداخـــل أول مـــا يلفـــت االنتبـــاه 
الشاشة العماقة الجديدة التي تعطي 
كل شـــيء للســـائق، ومقصورة داخلية 
فاخرة مع مقاعد جلدية مبطنة فخمة 
المظهـــر  ذات  الزخـــارف  مـــن  ووفـــرة 
الملمـــس.  الناعمـــة  والمـــواد  الفاخـــر 
وتـــم توفيـــر ســـيارة “GS8” الجديـــدة 
بمقصـــورة داخلية بمســـاحات واســـعة 
وبثاثـــة صفوف مـــن المقاعد الجلدية 
الفخمـــة مـــع العديـــد مـــن المســـاحات 
دعـــم  تـــم  كمـــا  والعائـــات،   للشـــباب 
الســـيارة بعجـــات رياضيـــة مقاس 19 
إنش، أما عن المقطـــع الجانبي فتتميز 

انســـيابية  خطـــوط  بوجـــود  الســـيارة 
توحي بالطابع الرياضي الفاخر بصورة 

مميزة جدًا.
تعتمد السيارة على العديد من األنظمة 
الذكيـــة التي تقدم الســـامة في جميع 
األطـــراف، ووفـــرت الشـــركة مجموعة 
مـــن أنظمـــة األمـــان والســـامة العامـــة 
حرصـــًا منهـــا علـــى تأميـــن رحلـــة آمنة 
للسائق والركاب، مثل باقي مودياتها 
المتنوعـــة مثـــل نظـــام مســـاعد وقوف 
الســـيارات التلقائي إلـــى جانب كاميرا 
عـــرض بزاوية 360 درجة، مـــع العديد 

من أوضاع القيادة والمزيد.

إطالق موديل القمة “GS8” من الناجحة “GAC” رسميًا في البحرين
السيارة جاهزة لمواجهة فئة مركبات الدفع الرباعي متوسطة الحجم بقوة

بـــدأ العـــد التنازلـــي النتهـــاء الفتـــرة الخامســـة ) 
6 أشـــهر لـــكل فتـــرة( من تأجيل ســـداد أقســـاط 
مصـــرف  أتاحهـــا  والتـــي  الشـــخصية  القـــروض 
البحرين المركزي بالتنسيق مع البنوك التجارية 
منـــذ مـــارس 2020 وحتـــى يونيـــو 2022، ضمن 
االحتـــرازات التـــي قـــام بهـــا المصـــرف المركزي 
ضمـــن الجهـــود الحكومية المتصـــاص تداعيات 
جائحـــة “كوفيد 19-”، وســـط مطالبـــات بتمديد 
فتـــرة التأجيل، إال أنه حتـــى االن لم يصدر قرار 
رسمي بذلك. وبحسب بيانات مصرف البحرين 
المركـــزي كشـــفها قبـــل يوم، فـــإن نحـــو 78 ألف 
عميل للبنـــوك البحرينية التجارية طلبوا تأجيل 
قروضهـــم في فتـــرة التأجيـــل الخامســـة والتي 
بـــدأت منـــذ يناير 2022 وحتـــى يونيو من نفس 

العام.
وقـــد بلغ إجمالي رصيد القـــروض المؤجلة على 
األفـــراد فـــي الفتـــرة الخامســـة نحـــو 3.1 مليـــار 
دينـــار، بلغـــت فيهـــا حصـــة العمـــاء مـــن األفراد 

نحـــو 1.8 مليـــار دينـــار فـــي حين بلغـــت قروض 
الشركات نحو 1.2 مليار دينار.

األفـــراد  علـــى  المؤجلـــة  القـــروض  وتشـــكل 
والشركات في الستة األشهر األخيرة نحو 26.3 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة القروض لـــدى المصارف 

التجارية العاملة في المملكة.
وبلغـــت إجمالـــي قيمـــة األقســـاط المؤجلة نحو 
388.5 مليـــون دينـــار كان نصيـــب األفـــراد منها 
140 مليون دينار في حين كان نصيب الشركات 
نحـــو 248 مليـــون دينـــار. وقدمـــت العديـــد من 
البنـــوك المركزيـــة خطـــط تأجيل القـــروض، مما 
مكـــن العمـــاء )الشـــركات واألســـر( مـــن تأجيـــل 
الفائـــدة أو الدفعات األساســـية لفترة زمنية، مع 

إعادة تقييم فترة التأجيل دوريا. 
وكان أحـــد التدابيـــر االمتيازيـــة التـــي اتخذهـــا 
خيـــارات  تكـــرار  المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف 
مـــن  فـــي عـــدد  أعلـــن  القـــرض، حيـــث  تأجيـــل 
التعميمـــات الصـــادرة عـــن المصـــرف للمرخـــص 
لهم، الذين ســـيقدمون خيارات التأجيل للعماء 

وتمديـــد الخيـــار وطـــول التأجيـــل ومـــا ســـيتم 
تمديده مع الوضع في االعتبار )نوع الحســـابات 
التي ســـتغطيها، وما إذا كان سيتم تحقيق ربح 

/ فائدة إضافية(. 
وبدأت المرحلة األولى من التأجيل والتي أعلن 
عنهـــا فـــي نهاية مارس 2020 لمدة ســـتة أشـــهر 
)مـــارس 2020 حتـــى أغســـطس 2020( والـــذي 
استفاد منها القدر األكبر من عماء البنوك حيث 
لـــم يترتـــب عليها احتســـاب أي فوائد أو رســـوم 
أو التزامات مالية جراء التأجيل، وفي المرحلة 
الثانية والتي تم اإلعان عنها في نهاية سبتمبر 
2020 لمـــدة أربعـــة أشـــهر )ســـبتمبر 2020 حتى 

ديســـمبر 2020(، والمرحلـــة الثالثـــة أعلـــن عنهـــا 
في نهاية ديســـمبر 2020 لمدة ستة أشهر )يناير 
2021 حتـــى يونيـــو 2021(، والمرحلـــة الرابعـــة، 
والتـــي تـــم اإلعان عنهـــا في نهايـــة مايو 2021 
لمـــدة ســـتة أشـــهر )يوليـــو 2021 حتى ديســـمبر 
2021(، المرحلـــة الخامســـة والتـــي تـــم اإلعان 
عنها في نهاية ديســـمبر 2021 لمدة ســـتة أشهر 
)ينايـــر 2022 حتـــى يونيـــو 2022(، وفـــي جميع 
المراحـــل ما عدا األولى تـــم تضمين خيار “ما لم 
يوافـــق المقتـــرض على الدفع فـــي غضون فترة 

أقصر”.
وكانـــت هذه المبـــادرة من بين حـــزم ومبادرات 
كبيرة قامت بهـــا الحكومة والتي وفرت ضمانة 
المتصـــاص تداعيات جائحة كوفيـــد 19 والتي 
كان لها األثر اإليجابي على االقتصاد والمجتمع، 
ا للبنوك  حيـــث قـــدم البنك المركـــزي دعًما ســـخيًّ
مـــن حيث تخفيف المتطلبات وتقديم الســـيولة 
الازمـــة، األمر الذي كان له األثـــر في امتصاص 

جزء كبير من تداعيات األزمة.

78 ألف عميل للبنوك البحرينية طلبوا تأجيل قروضهم حتى يونيو
388 مليون دينار قيمة األقساط المؤجلة
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عواصم - وكاالت

البحريـن األولـى عربيـًا فـي البنيـة التحتيـة والموانـئ
بحسب مؤشر تنمية السفر والسياحة 2021

الــدول  مقدمــة  فــي  البحريــن  مملكــة  ترتيــب  جــاء 
العربيــة فيمــا يتعلــق بالبنية التحتيــة للموانئ وذلك 
 2021 الســفر والســياحة  تنميــة  بحســب مؤشــر 
الــذي أصدره المنتدى االقتصــادي العالمي، في 
حين جاءت في المرتبة الثانية على مســتوى 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ويرصد المؤشـــر 117 اقتصـــادًا من مختلف 
أنحـــاء العالـــم وذلـــك عبـــر تحديـــد العوامل 
الرئيســـية المســـاعدة في تعزيـــز النمو القوي 
والمستدام لقطاعات السفر والسياحة، حيث 
يســـتند المؤشـــر علـــى خمـــس دعائم تشـــمل 
البيئـــة الداعمة، وسياســـة الســـفر والســـياحة 
والظـــروف المســـاعدة، والبنيـــة التحتيـــة إلـــى 
جانـــب محـــركات الطلب على الســـفر والســـياحة 

واستدامتهما.
على  الــضــوء  التقرير  سلط  كما 
ــز  ــراكــ ــمــ ــ ــن ال ــ الــــعــــديــــد مــ
تميزت  التي  المتقدمة 
ــا الــمــمــلــكــة ومــنــهــا  ــه ب
ــى  ــلـ حـــــصـــــولـــــهـــــا عـ
عالميًا   12 المرتبة 
فــي بــيــئــة األعــمــال 

والمرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون 
والسياحة،  السفر  بسياسة  يتعلق  فيما  الخليجية 
على  والسياحة  السفر  ووضعها  األسعار،  وتنافسية 
قائمة األولويات، والضغط والتأثير على الطلب بما 
اإلقــامــة  بــمــدة  ترتبط  متعددة  جــوانــب  مــن  يشمله 
الداخلية، ومواسم وصول الوفود السياحية الدولية، 
والطبيعية،  الثقافية  الــجــذب  بمعالم  واالهــتــمــام 

باإلضافة إلى جودة المدن ومراكز المدينة. 
وفي تصريح، قال الرئيـــس التنفيذي لهيئة البحرين 
للســـياحة والمعارض، ناصر علي قائدي “هذا المؤشر 
هو بمثابة معيار دولي يؤكد على ما تحظى به مملكة 
البحرين من قطاع ســـياحي، وهو دليل يسترشـــد به 
المستثمر والسائح على حد سواء يزيد من تنافسية 
المملكـــة كوجهـــة إقليمية وعالمية واعـــدة، ونرى أنه 
ومـــع التوجـــه فـــي تحقيـــق أهـــداف اإلســـتراتيجية 
الســـياحية الجديـــدة للمملكـــة فإننـــا بصـــدد تحـــّول 
نوعي سيجسده القطاع السياحي عبر مساهمته في 

تحقيق النمو االقتصادي”. 
ومـــن جانبـــه، قـــال المديـــر التنفيـــذي بـــإدارة تطوير 
االســـتثمارات – قطـــاع الســـياحة بمجلـــس التنميـــة 
االقتصادية، علي مرتضى “يعكس التصنيف المتقدم 
الذي حصلت عليه مملكة البحرين على صعيد البنية 

التحتية وبيئة األعمال وسياســـة الســـفر والســـياحة 
حجـــم الجهـــود المبذولـــة فـــي تعزيـــز الشـــراكة بيـــن 
القطاعين العـــام والخاص لزيادة التنافســـية للقطاع 
الســـياحي وزيادة مســـاهمته في نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي واســـتقطاب المزيد من االستثمارات لخلق 
الفـــرص الوظيفية. حيـــث إن وجود البنيـــة التحتية 
المتطـــورة والبيئـــة الداعمـــة والمواتيـــة لألعمال إلى 
جانب عوامل الجذب الســـياحي تساهم جميعها في 
إيجـــاد قطاع ســـياحي قـــادر علـــى النمو والمنافســـة 

بقوة”.
وتهـــدف اإلســـتراتيجية الســـياحية الجديـــدة ضمن 
مســـاهمة  زيـــادة  إلـــى  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 
القطـــاع فـــي الناتج المحلـــي اإلجمالي إلـــى 11.4 % 
واســـتقطاب 14 مليون ســـائح بحلول 2026، وزيادة 
متوسط إنفاق الزوار إلى 198 دوالر أميركي وزيادة 

متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم.
يشـــار إلـــى أنـــه تـــم تصنيـــف مملكـــة البحريـــن فـــي 
المرتبة الخامســـة عشر من بين األســـواق التنافسية 
الصاعدة على مســـتوى العالم وفي المرتبة الخامسة 
فيمـــا يتعلق بأساســـيات األعمال وذلك وفقًا لمؤشـــر 
اللوجســـتية  الخدمـــات  ألســـواق   2022 “أجيليتـــي” 

الصاعدة. علي مرتضى
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.24

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 0.513

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.149

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.169

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.883

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.3

بنك السالم 
SALAM BD 0.086

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

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 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.3

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.055

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.085

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.626

رسميا.. فشل صفقة انفستكورب لالستحواذ على نادي ميالن
أعلن رئيس شركة “إنفستكورب” التي تتخذ من البحرين 
مقرا لها، عدم التوصل إلى اتفاق لالســـتحواذ على نادي 
ميـــالن اإليطالـــي، مـــع صنـــدوق “إليـــوت” االســـتثماري 
األمريكـــي الـــذي يملك النادي حاليا. وقال رئيس شـــركة 
“إنفســـتكورب” محمد العارضي، عبر حســـابه على موقع 
“تويتـــر” أنـــه تخلـــى رســـميا عن فكـــرة االســـتحواذ على 
نـــادي ميـــالن”. وكتب العارضي: “تحدثنـــا مع إليوت عن 

اســـتثمار محتمل في ميالن، وكمـــا يمكن أن يحدث في 
أي مفاوضات، لم يتم الوصول إلى اتفاق تجاري، واتفقنا 
بشـــكل مشـــترك علـــى إنهـــاء المحادثات، نتمنـــى لميالن 
كل التوفيـــق فـــي الموســـم المقبـــل ومـــا بعـــده”. وكانت 
شـــركة “إنفســـتكورب” الجهة األكثر اقتحاما لمفاوضات 
االســـتحواذ علـــى نـــادي ميالن بطـــل الـــدوري اإليطالي. 
وبعد فشـــل تلـــك الصفقة، عـــاد األمل من جديد لشـــركة 
“ريـــد بيرد كابيتال” لالســـتحواذ على النادي اللومباردي، 

وســـط منافسة من صندوق “جيري كاردينال” األميركي 
في ذات الســـياق. وتواصل الصندوق األخير رســـميا مع 
مالكـــي بطل الـــدوري اإليطالي وفي انتظار التوصل إلى 
اتفـــاق كامـــل. وتتحدث األرقـــام المتضاربة في الســـوق 
عن أن صفقة االستحواذ على ميالن ستضخ في خزائن 
نـــادي ميـــالن ما قيمتـــه 1.3 مليار يورو، مـــع إمكانية أن 
تصل المكافآت اإلجمالية اإلضافية في مدة االستحواذ 

إلى 1.8 مليار يورو.

أمل الحامد

بينها شركات صينية

11 شركة تتنافس بعطاءات فنية على مناقصة لـ”مترو البحرين”

تنافســت 11 شــركة بعطــاءات فنيــة فــي جلســة مجلــس المناقصــات 
واالتصــاالت  المواصــالت  لــوزارة  مناقصــة  علــى  أمــس  والمزايــدات 
للتأهيل المســبق للمطورين المنفذين للمرحلة األولى من مشروع مترو 

البحرين.
والشــركات المتقدمة للمناقصة، هي: شــركة شاينا رايلواي جروبليمتد، 
شــركة أوراســكوم لإلنشــاءات، شركة ألســتوم، شــركة أردوس انيرجي 
جنيريشنز، شركة شاينا هاربور انجنيرينغ ليمتد - فرع لشركة أجنبية، 
مؤسســة تقــي محمــد البحارنــة التجاريــة، شــركة هونــدى انجنيــر نــج 
اندكونتــر أكشــن، شــركة الرســن  تيبــرو ليميتد، شــركة فيرشــو جلوبال 

القابضة المحدودة، شركة الصين للسيارات المحدودة )هونغ كونغ(.
وترغــب الــوزارة بتوفيــر نمــط جديد مــن التنقل المســتدام فــي مملكة 
البحرين من خالل شــبكة المترو، التي ســتعمل بالكامل بنظام تشــغيل 
دون ســائق يعتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثة وفقــًا للمعاييــر الدولية، 
حيــث تــم تحديــد شــبكة متــرو بطــول 109 كيلومتــرات والتــي ســيتم 
تنفيذهــا علــى 4 مراحــل، المرحلــة األولــى منهــا ســتتكون مــن خطيــن 

بطول إجمالي يبلغ 29 كيلومتًرا تتضمن 20 محطة. 
وترغــب الــوزارة بتنفيــذ المرحلــة األولــى مــن المشــروع بالشــراكة مــع 
القطــاع الخــاص، حيــث ســيتم طــرح عمليــة التنفيــذ علــى مرحلتيــن، 

التأهيــل المســبق متبوعــة بالمناقصة الرئيســية لتعيين المطــور المنفذ. 
وتمثل هذه المســتندات متطلبات مرحلة التأهيل المســبق حيث سيتم 
مــن خاللهــا تأهيل الشــركات الفرديــة أو مجموعة شــركات مؤهلة ذات 

الخبرة لتصميم، بناء، تمويل، تشغيل، صيانة ونقل المشروع. 
واشــترطت علــى المتقــدم بطلــب التأهيــل تســليم جميــع المســتندات 
والمعلومــات المطلوبــة قبل آخر موعد للتســليم. يذكر أنه ســيتم دعوة 
المتقدميــن المؤهليــن خــالل هــذه المرحلــة للمشــاركة فــي المناقصــة 

الرئيسية لتنفيذ مشروع المرحلة الثانية.

ناصر قائدي


