
ترحيـــب  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
مملكـــة البحريـــن بإعالن المبعـــوث الخاص 
لألميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة إلـــى اليمن 
الهدنـــة  فتـــرة  تمديـــد  غروندبـــرغ  هانـــس 
فـــي الجمهورية اليمنية الشـــقيقة لشـــهرين 
إضافييـــن، وفًقـــا لبنـــود االتفـــاق األساســـي 
أبريـــل   2 فـــي  التنفيـــذ  حيـــز  دخـــل  الـــذي 

الماضي.
وثمنـــت الـــوزارة جهـــود المبعـــوث الخـــاص 
لألميـــن العـــام، وتجـــاوب قيـــادة التحالـــف 
العربي لدعم الشـــرعية واألطـــراف اليمنية 

مـــع مســـاعيه فـــي تمديـــد الهدنـــة، والتـــي 
تأتي في ســـياق المبـــادرة التي أعلنت عنها 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة فـــي 
مـــارس 2021 إلنهـــاء األزمـــة اليمنيـــة عبـــر 

تسوية سلمية شاملة.
وأعربـــت وزارة الخارجيـــة عن أملها في أن 
تسهم هذه المبادرة في إنهاء الحرب ودعم 
التوصل إلى حل سياســـي شامل ومستدام 
لألزمة اليمنية، بما يحقق األمن واالستقرار 
والســـالم في ربـــوع اليمن الشـــقيق، ويلبي 

تطلعات شعبه في التنمية واالزدهار.
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البحرين ترحب بإعالن المبعوث األممي تمديد الهدنة باليمن
المنامة - بنا

أكدت منظمة الصحة العالمية في 
اليـــوم العالمي المخصص لإلقالع 
يصـــادف  والـــذي  التدخيـــن  عـــن 
بتاريـــخ 31 مايو مـــن كل عام، أن 
البحريـــن احتلت المرتبـــة الرابعة 
بيـــن الـــدول العربيـــة مـــن حيـــث 

أعلى نسب االستهالك للتبغ.
وأشـــارت إلى أن لبنان هي الدول 
العربيـــة األولـــى من حيث نســـب 
اســـتهالك التبـــغ بنســـبة 33,8 %، 

ثم تونس بنسبة 32,7 % وبعدها 
ثـــم  ومـــن   ،%  28,9 اإلمـــارات 
البحرين بنســـبة 26,4 %، وبعدها 
مصـــر 25,2 %، ثـــم المغرب 23,4 

.%
للمنظمـــة  ســـابق  تقريـــر  وأفـــاد 
البحرينـــي  تدخيـــن  متوســـط  أن 
الســـنة،  فـــي   1102,5 المدخـــن 
مشـــيًرا إلـــى أنـــه مـــن المعـــدالت 

المرتفعة عالمًيا.

البحريني يدخن 1102 سيجارة سنوًيا

)06(

زيادة الطلب على دجاج “المزرعة”
ارتفعـــت أســـعار بعض أنـــواع الدواجـــن في األســـواق المحلية 
خـــالل الفتـــرة الماضية، وواصلـــت بعض الزيادة باألســـعار في 

حين استقرت أنواع أخرى على أسعارها.
وقال الباحـــث االقتصادي، المحاضر المصرفـــي عارف خليفة، 
في بوســـت نشـــره في حسابه على االنســـتغرام إنه “مع عزوف 
)البعـــض( عن شـــراء بعض أنـــواع الدجاج الوطنـــي والخليجي 
المرتفعة أســـعاره فـــي الوقت الجاري والتوجـــه لبعض األنواع 
الجديـــدة األرخـــص وذات الجـــودة”، فهـــل باإلمـــكان “أن تفقد 

الشركات والعالمات التجارية المحلية والخليجية التي رفعت 
أسعارها اآلن حصصها السوقية من المستهلكين الحقا”.

وتواصلـــت “البالد االقتصادي” مع تاجـــر الدواجن والبيض في 
ســـوق المنامـــة المركـــزي صادق ســـلمان، الذي أوضح أن ســـعر 
كيلـــو دجاج المزرعة الطازج )البحرينـــي( بلغ 1.45 دينار، و1.5 

دينار سعر كيلو دجاج “اليوم” الطازج.
وذكر أن دجاج المزرعة ارتفع ســـعره من 1.25 دينار إلى 1.45 
دينـــار ثـــم اســـتقر ســـعره، ولذا يشـــهد زيـــادة في الطلـــب عليه 

مقارنة بدجاج التنمية.
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شوقية حميدان تطلع على تصميم مشروع حديقة باربار الساحلية

قالـــت الوكيـــل المســـاعد للخدمات 
البلدية المشـــتركة شوقية حميدان 
يعـــد  باربـــار  حديقـــة  مشـــروع  إن 
أحد أبـــرز المشـــاريع الحيوية التي 
فـــي  المســـاعدة  الوكالـــة  ستشـــرع 
مملكـــة  مســـتوى  علـــى  تنفيذهـــا 
البحريـــن. وأشـــارت فـــي تصريـــح 
هامـــش  علـــى  “البـــالد”  لــــ  خـــاص 

الزيـــارة الميدانية لموقع المشـــروع 
على ســـاحل قريـــة باربـــار بحضور 
مجموعـــة من المســـؤولين وممثلي 
المؤسســـات األهليـــة بقريـــة باربار، 
أنـــه ســـيتم  تنفيـــذ هـــذا المشـــروع 
مربـــع  متـــر   8500 مســـاحة  علـــى 
وبتكلفـــة تقديريـــة تصـــل إلى 415 

ألف دينار.

الكلفة التقديرية لـ “حديقة باربار الساحلية”

القدس ـ أ ف ب

أجرت عشرات المقاتالت اإلسرائيلية 
األبيـــض  البحـــر  فـــوق  منـــاورات 
المتوســـط، فيمـــا نفذت ســـفن حربية 
منـــاورات فـــي البحر األحمـــر على ما 
أعلن الجيش أمس الخميس في إطار 
اســـتعداده لمختلف “الســـيناريوهات” 
مـــع إيـــران. ويتزامـــن ذلـــك مـــع توتر 
مرده إلى توقف جهود إحياء االتفاق 
النـــووي اإليراني الذي بـــدأت طهران 
مباحثات تتعلـــق به مع القوى الكبرى 
في نوفمبر الماضـــي. ويرمي االتفاق 
إلـــى منـــع إيـــران مـــن تطويـــر ســـالح 
بشـــدة  إســـرائيل  وتعـــارض  نـــووي. 
االتفـــاق النـــووي للعـــام 2015 والـــذي 
كانـــت الواليـــات المتحـــدة انســـحبت 
منـــه في العام 2018، وتعهدت الدولة 
العبريـــة عمل كل ما يلـــزم لمنع إيران 

من إنتاج قنبلة نووية.

مناورات عسكرية 
إسرائيلية وسط 

توتر مع إيران

)١٢(

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة مواصلـــة العمل على 
تعزيز مسار العالقات الثنائية بين مملكة 
البحريـــن ودولة إســـرائيل، وتنمية أوجه 
التعاون والتنسيق المشترك في مختلف 
المجاالت بما يحقق األهداف والتطلعات 
المنشـــودة. وأشـــار ســـموه  لدى لقائه في 
قصـــر الرفاع أمس المدير العام للشـــؤون 
الخارجية بوزارة الخارجية اإلســـرائيلية 
الســـفير ألون أوشـــبيز، إلى أهمية تكاتف 
الجهـــود  ومضاعفـــة  الدولـــي  المجتمـــع 
الراميـــة لدعـــم مســـاعي ترســـيخ األمـــن 

اإلقليمي وتعزيز السالم العالمي.
ذات  القضايـــا  اســـتعراض  جـــرى  كمـــا 
آخـــر  ومناقشـــة  المشـــترك،  االهتمـــام 
المســـتجدات علـــى الســـاحتين اإلقليمية 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال المدير العام للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية اإلسرائيليةوالدولية.

المنامة - بنا
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بلـــغ عـــدد الوســـطاء الطبيعييـــن 
العـــدل  وزارة  لـــدى  المعتمديـــن 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
للمســـائل  وســـيطًا   22 نحـــو 
الشرعية التي يجوز فيها الصلح 
مـــن خالفـــات أســـرية لـــم تصـــل 
إلى القضاء، أو منازعات أســـرية 
بهـــا  ودعـــاوى شـــرعية يختـــص 

القضاء الشرعي.
وتهدف الوســـاطة الشـــرعية إلى 
إلـــى  التوصـــل  فـــي  المســـاعدة 
اتفاق تسوية عبر وسيط شرعي 

للوصـــول إلى الصلـــح للخالفات 
األسرية التي لم تصل للقضاء أو 
التي رفعت بشـــأنها دعاوى أمام 

القضاء الشرعي.
ومن مزايا الوســـاطة الشـــرعية، 
اختيار وســـيط باتفاق األطراف، 
تقديـــم الحلول للنزاع دون إلزام 
األطـــراف بهـــا، اتفـــاق التســـوية 
القانـــون،  بقـــوة  للتنفيـــذ  قابـــالً 
إعفاء رافع الدعوى من الرسوم، 
توفيـــر المصاريـــف علـــى خاســـر 

الدعوى.

22 وسيطًا شرعيا لحل المنازعات األسرية

)٠٦(

بجلســـة  المتحدثـــون  أوصـــى 
بأمانـــة  األســـبوعي  المجلـــس 
إيجـــاد  بضـــرورة  العاصمـــة، 
خاللهـــا  مـــن  يمكـــن  قوانيـــن 
البيئـــة  ســـالمة  علـــى  الحفـــاظ 
من أضرار المواد البالســـتيكية، 
ورفـــع مســـتوى الوعـــي البيئـــي 
وتغييـــر  والمواطنيـــن،  للطلبـــة 
النمط السلوكي للمستهلك الذي 
يتعامل مع المواد البالستيكية.

المخلفـــات  نســـبة  أن  وذكـــروا   
البالســـتيكية مـــن تحلل أكياس 
 32 تشـــكل   الســـوداء  القمامـــة 
%، فيما تشـــكل مخلفـــات بقايا 

الطعام 27.1 % سنويا.
إلـــى ذلـــك قـــال رئيـــس وحـــدة 
المخلفـــات  مـــن  التخلـــص 
بالمجلـــس األعلـــى للبيئة محمد 
أمان، في جلســـة المجلس التي 
عقـــدت صبـــاح أمـــس لمناقشـــة 
بمنـــع تصنيـــع  الـــوزاري  “القـــرار 
الميـــاه  عبـــوات  اســـتيراد  أو 
 200 مـــن  أقـــل  البالســـتيكية 
ملم”، إنـــه يوجد نحو 32 منتجا 
مـــن أنواع المـــواد البالســـتيكية 
تسبب مخاطر على البيئة جراء 
ســـوء االســـتهالك أو رميهـــا في 

البحر.

32 % مخلفات البالستيك من أكياس القمامة
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دعم ترسيخ األمن اإلقليمي وتعزيز السالم العالمي
تنمية أوجه التعاون والتنسيق مع إسرائيل... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

زيلينسكي: روسيا تسيطر على 20 % من أراضي أوكرانيا
عواصم ـ وكاالت

كشـــف الرئيـــس األوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي في 
كلمة مصورة أمام برلمان لوكســـمبورغ، أمس الخميس، 
المســـاحة التي بات الجيش الروســـي يســـيطر عليها من 
بالده. وقال زيلينســـكي، إن روسيا “تحتل حاليا حوالي 

20 % من أراضي أوكرانيا”.
وأضاف: “علينا الدفاع عن أنفســـنا ضد الجيش الروسي 
بأكملـــه تقريبا. جميع التشـــكيالت العســـكرية الروســـية 

الجاهزة للقتال متورطة في هذا العدوان”.

مـــن جانبها، أصدرت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، 
أمـــس، مجموعة من العقوبات الجديدة التي تهدف إلى 
معاقبة روسيا بسبب العملية العسكرية التي تنفذها في 

)١٢(أوكرانيا.

محرر الشؤون المحلية

حسن عبدالرسول

سيدعلي المحافظة

أمل الحامد
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حسن عبدالرسول

ألف دينــــار
415



تلقـــى  ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة برقيتـــي شـــكر جوابيتين من ملك المملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة 
صاحـــب الجاللـــة الهاشـــمية الملـــك عبـــدهللا الثانـــي ابن الحســـين، ردا علـــى برقية 
التهنئة التي بعثا بهما إليه بمناســـبة الذكرى السادســـة والسبعين الستقالل المملكة 

األردنية الهاشمية. 
وأعرب العاهل األردني عن بالغ شكره وتقديره لجاللة الملك المعظم صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على المشاعر األخوية النبيلة التي تجسد 
عمـــق العالقـــات التي تربـــط بين البلدين الشـــقيقين، مؤكدا جاللـــة العاهل األردني 
تطويـــر وتعزيز العالقـــات الطيبة بين المملكة األردنية الهاشـــمية ومملكة البحرين 
في جميع المجاالت بما يخدم مصالح الشعبين الشقيق، متمنيا لهما موفور الصحة 
والســـعادة ولمملكـــة البحرين وشـــعبها تحقيق مزيد من التقـــدم واالزدهار في ظل 

قيادة جاللته الحكيمة.
كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء برقية شـــكر 
جوابية مماثلة من  ولي عهد المملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة صاحب الســـمو 

الملكي األمير الحسين بن عبدهللا الثاني.

البحرين تتلقى شكر العاهل األردني
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أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مواصلـــة العمـــل 
علـــى تعزيز مســـار العالقـــات الثنائية 

بين مملكة البحرين ودولة إســـرائيل، 
والتنســـيق  التعـــاون  أوجـــه  وتنميـــة 
المشـــترك فـــي مختلف المجـــاالت بما 
يحقق األهداف والتطلعات المنشودة.

جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه في قصر 
الرفاع أمس، بحضور وزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي، ووزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 

بـــن خليفـــة آل خليفـــة، المديـــر العـــام 
للشـــؤون الخارجية بوزارة الخارجية 

اإلسرائيلية السفير ألون أوشبيز.
وأشار ســـموه خالل اللقاء إلى أهمية 

تكاتـــف المجتمـــع الدولـــي ومضاعفة 
الجهود الرامية لدعم مساعي ترسيخ 
الســـالم  وتعزيـــز  اإلقليمـــي  األمـــن 

العالمي.

كمـــا جـــرى اســـتعراض القضايـــا ذات 
آخـــر  المشـــترك، ومناقشـــة  االهتمـــام 
المستجدات على الساحتين اإلقليمية 

والدولية.

المنامة - بنا

تنميــة أوجـــه التعــاون والتنسيـــق مـــع إسرائيـــل
ندعم ترسيخ األمن اإلقليمي وتعزيز السالم العالمي... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك المعظم

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أن 
ما يجمع مملكة البحرين والواليات المتحدة الصديقة من عالقات تاريخية ممتدة أسهمت في مواصلة بناء مسارات 
التعــاون والتنســيق المشــترك بين البلدين والشــعبين الصديقين بما يخدم المصالح المشــتركة ويعــود بالنفع والنماء 

على الجميع في ظل ما تحظى به العالقات الثنائية من اهتمام متبادل على األصعدة كافة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع أمس، بحضور 
وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفـــة، الفريـــق بحري متقاعد كيفـــن دونيغان، حيث 
نـــّوه ســـموه بأهميـــة البنـــاء علـــى ما تحقـــق مـــن توطيٍد 
للروابـــط الثنائية ومواصلة الدفع بها نحو بلوغ األهداف 
التـــي  المتقدمـــة  المســـتويات  تعكـــس  التـــي  المنشـــودة 
وصلت إليها العالقات المشـــتركة بين البلدين وشـــعبيهما 

الصديقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الفريـــق بحـــري متقاعـــد عـــن شـــكره 
وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى رئيس مجلس الوزراء على مـــا يبديه من حرٍص 
واهتمـــام بتنمية العالقـــات الثنائية بين البحرين وأميركا 
في مختلف المجاالت، متمنًيا لمملكة البحرين مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

مواصلـة التعـاون والتنسيـق مـع الواليـات المتحــدة
ترسيخا للعالقات وخدمة للمصالح المشتركة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

البحرين تتلقى شكر خادم الحرمين
تلقـــى ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي شكر 
جوابيتيـــن من أخيهما عاهـــل المملكة العربية 
السعودية الشـــقيقة خادم الحرمين الشريفين 
الملـــك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، وذلك 
ردا على برقيتـــي التهنئة التي بعثاها ألخيهما 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين بمناســـبة نجـــاح 
مؤخـــرا  أجريـــت  التـــي  الطبيـــة  الفحوصـــات 

لخادم الحرمين الشريفين.
فـــي  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  وأعـــرب 
البرقيتيـــن عن خالص شـــكره وتقديره لجاللة 
الملك المعظم وســـموه على كريم مشـــاعرهما 
األخوية النبيلـــة ودعواتهمـــا الصادقة، متمنيا 
لجاللتـــه وســـموه موفـــور الصحـــة والســـعادة 
ولمملكـــة البحرين وشـــعبها تحقيـــق مزيد من 

التقدم والرخاء واالزدهار.

المنامة - بنا

المنامة - بنا



المنامة - بنا

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن إدانـــة 
للهجـــوم  بشـــدة  البحريـــن  مملكـــة 
اإلرهابـــي المســـلح الـــذي تعرضـــت له 
اليـــوم إحـــدى دوريـــات قوة االنتشـــار 
السريع من قوات حفظ السالم التابعة 
لألمـــم المتحدة في مالي، وأســـفر عن 
استشـــهاد جندي أردني وإصابة إثنين 
آخريـــن، معّبـــرة عـــن خالـــص تعازيهـــا 
ومواســـاتها لحكومة المملكة األردنية 
الهاشـــمية، وشـــعبها الشـــقيق، ولـــذوي 
الضحايـــا، وتمنياتهـــا الشـــفاء العاجـــل 
للمصابين.وأكدت الوزارة تضامن المملكة 

مع المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي على 
دورية أردنية لحفظ السالم في مالي
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يتقدم

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وجميع موظفي شركة الدار كابيتال

بأحر التعازي والمواساة إلى  

السيد عبداللطيف عبدالرحيم جناحي
وعموم عائلة جناحي

لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

مريم بنت الشيخ عبداهلل العجالن
حرم عبداللطيف عبدالرحيم جناحي

والدة كل من:
المهندس زياد وأسامة والدكتورة لبنى واألستاذة نجوى

أخت كل من:
اهلل  بإذن  لهم  والمغفور  وفوزية  وفتحية  وأمينة  خالد 

حمد وأحمد وحسن وعيسى

 سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ًة  ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ َربِّ ُة اْرِجِعي ِإَلى  ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ َأيَّ »َيا 
ِتي« َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

المنامة -بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، صباح 
أمس )الخميس(، نائب قائد القيادة 
المركزية للقوات األميركية الفريق 
james mal�  بحـــري جيمس مالوي
loy والوفد المرافق، وذلك بحضور 
وزير شـــؤون الدفـــاع الفريق الركن 

عبدهللا حسن النعيمي.
ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 

القيـــادة  قائـــد  بنائـــب  البحريـــن 
والوفـــد  األميركيـــة  المركزيـــة 
المرافـــق، وتم اســـتعراض عالقات 
بيـــن  القائمـــة  التعـــاون والصداقـــة 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
ومـــا  تعزيزهـــا  وســـبل  األميركيـــة 
تشـــهده مـــن تطـــور علـــى مختلـــف 
األصعـــدة خاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا 
والتعـــاون  العســـكري  بالتنســـيق 

الدفاعي بين البلدين الصديقين.

تعزيز التنسيق العسكري مع الواليات المتحدة

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، صباح 
أمـــس )الخميـــس(، قائد األســـطول 
الخامس للبحرية األميركية ســـابقًا 
المتقاعـــد  األدميـــرال  المستشـــار 
وزيـــر  بحضـــور  دونيغـــان،  كيفـــن 
الركـــن  الفريـــق  الدفـــاع  شـــؤون 

عبدهللا حسن النعيمي.

وخـــالل اللقـــاء رحـــب القائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين بقائد األسطول 
الخامس للبحرية األميركية سابقًا، 
وتـــم اســـتعراض عالقـــات التعاون 
بيـــن مملكـــة  المشـــترك  والتنســـيق 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركية، باإلضافة إلى بحث عدد 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

المشترك.

استعراض عالقات التعاون مع أميركا

تطوير العالقات مع إسرائيل نحو مستويات أرحب
الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس بمقـــر 
الشـــؤون  عـــام  مديـــر  الـــوزارة، 
الخارجيـــة  بـــوزارة  الخارجيـــة 
اإلســـرائيلية، السفير ألون أوشبيز، 
لمملكـــة  زيارتـــه  بمناســـبة  وذلـــك 

البحرين.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  عالقـــات 
البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها 
وتأكيـــد  أرحـــب،  مســـتويات  إلـــى 
األمـــن  ترســـيخ  علـــى  الحـــرص 
واالســـتقرار والســـالم فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط بما يلبي تطلعات 

شـــعوبها فـــي التنميـــة واالزدهـــار، 
هـــذا إلـــى جانـــب مناقشـــة القضايا 
اإلقليميـــة والدوليـــة ذات االهتمام 

المشترك.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية 

للشؤون السياسية، الشيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، وســـفير مملكة 
خالـــد  إســـرائيل،  لـــدى  البحريـــن 
يوســـف الجالهمـــة، وســـفير دولـــة 

إسرائيل لدى المملكة آيتان نائي.

المنامة- وزارة الخارجية

المنامة - بنا

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
بـــن علـــي آل  واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد 
خليفـــة بمقـــر الـــوزارة أمـــس، مستشـــار 
أوروبـــا  وزارة  فـــي  الدينيـــة  الشـــؤون 
والشـــؤون الخارجيـــة فـــي الجمهوريـــة 
كريســـتوف  جـــان  الســـفير  الفرنســـية 
الجمهوريـــة  ســـفير  بحضـــور  بوســـيل، 
الفرنســـية لدى المملكة جيروم كوشارد، 
على هامش زيارته إلى مملكة البحرين؛ 
للمشـــاركة فـــي مؤتمـــر “توســـعة األفق.. 
تـــم  والـــذي  والمعتقـــد”،  الديـــن  حريـــة 
تنظيمـــه بالتعـــاون بين مملكـــة البحرين 
واالتحاد األوروبي واستضافته المملكة 

مؤخًرا.وشـــهد اللقاء بحث ســـبل تعزيز 
التعـــاون بيـــن البلدين فـــي الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
وأشـــاد وزيـــر العـــدل بمســـتوى عالقات 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  الصداقـــة 

البلدين الصديقين وما تشهده من تقدم 
مستمر في سائر المجاالت. 

الحريـــات  عـــن  عرًضـــا  الوزيـــر  وقـــدم 
الدينيـــة في مملكـــة البحرين ومبادراتها 

في الحوار بين األديان والثقافات.

مباحثات بحرينية فرنسية بشأن تعزيز التعاون

المنامة - بنا

استقبل وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا النعيمي أمس ســـفير 
الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطية 
الشعبية الشقيقة المعتمد لدى مملكة 

البحرين عبدالحميد خوجة. 
ورحـــب  الوزيـــر بســـفير الجمهوريـــة 
الشـــعبية  الديمقراطيـــة  الجزائريـــة 
مملكـــة  لـــدى  المعتمـــد  الشـــقيقة 
البحرين، كما تم استعراض العالقات 
القائمـــة بين البلدين الشـــقيقين التي 
تشهد على الدوام تطورًا وتقدمًا في 

مختلف المجاالت.

التخطيـــط  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
الركـــن  اللـــواء  والتقنيـــة  والتنظيـــم 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خالـــد آل خليفة، 

اللـــواء  العســـكري  التعـــاون  ومديـــر 
الركن طيار الشـــيخ محمد بن سلمان 

آل خليفة.

العالقات مع الجزائر تشهد تطورا مستمرا

الرياض - بنا

تـــرأس رئيس هيئة األركان الفريـــق الركن ذياب النعيمي 
وفـــد مملكـــة البحريـــن فـــي أعمـــال االجتماع التشـــاوري 
العاشـــر للجنـــة العســـكرية العليـــا لرؤســـاء أركان القوات 
المســـلحة بدول مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية، 
والذي عقـــد أمس الخميس في الرياض بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة.وفي االجتمـــاع جـــرى بحـــث العديـــد 
من الموضوعات التي تســـهم في تعزيز مســـتقبل السياســـة 
الدفاعية الجماعية، وتقوية التنســـيق في مجاالت التعاون 
العســـكري بين الدول األعضاء والتي تتمثل في العمل على 
تحقيق رغبة وتطلعات أصحاب الجاللة والســـمو قادة دول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية، فـــي تبني خطوات 
أكثر فعالية في بناء القوة الذاتية وفق إستراتيجية شاملة 

وموحـــدة تخـــدم األمـــن الخليجي المشـــترك، كمـــا تم خالل 
االجتماع مناقشـــة عدد من المواضيع والمشـــاريع العسكرية 

األخرى.

تقوية التنسيق العسكري الخليجي

زيادة الروابط السياسية واالقتصادية والثقافية مع إيطاليا
تزامنا مع اليوبيل الذهبي للعالقات الدبلوماسية... وزير الخارجية:

شـــارك وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي فـــي حفـــل 
االســـتقبال الـــذي أقامتـــه الســـفارة اإليطاليـــة فـــي فنـــدق 
الســـوفتيل بالـــزالق، بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي للجمهورية 
اإليطاليـــة الصديقـــة، بحضـــور عدد مـــن كبار المســـؤولين، 

وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
ر وزير الخارجية في كلمة ألقاها بالمناسبة، عن أطيب  وعبَّ
التهاني إلى الجمهورية اإليطالية، حكومة وشعبا، بمناسبة 
االحتفـــاء بيومهـــا الوطنـــي الســـادس والســـبعين تزامًنـــا 
مـــع اليوبيـــل الذهبـــي إلقامة العالقـــات الدبلوماســـية بين 
البلديـــن، مؤكًدا حرص مملكة البحريـــن بقيادة ملك البالد 
الُمعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، علـــى توطيد 
أواصر التعاون والشراكة والصداقة الوثيقة والعميقة بين 

البلدين.
وأضـــاف أن العالقـــات البحرينية اإليطالية اكتســـبت نقلة 
تاريخيـــة نوعية بالزيارة الرســـمية لصاحب الجاللة الملك 
المعظـــم إلى روما فـــي عام 2008، وما شـــهدته من توقيع 
التفاهـــم، وتواصـــل  االتفاقيـــات ومذكـــرات  مـــن  للعديـــد 
الروابـــط الوديـــة بإجراء 17 زيارة رســـمية، وبلوغها أزهى 
مستوياتها بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء إلـــى رومـــا فـــي فبرايـــر 2020 وافتتاحه 
مقـــر الســـفارة البحرينيـــة، لتكمـــل دور الســـفارة اإليطالية 

المتواصل في المنامة منذ العام 2002.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة، عن تطلعـــه وثقته فـــي تحقيق 
مزيـــد من اإلنجازات على صعيد الشـــراكة االســـتراتيجية 
بيـــن البلديـــن، والبناء على ما تحقق مـــن روابط قوية في 
مختلـــف المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة والثقافيـــة 

واالجتماعيـــة، وتعاون مثمر في مكافحة جائحة فيروس 
كورونـــا، وغيرها من المجاالت بمـــا يعود بالخير واالزدهار 
علـــى كال البلديـــن، متمنًيـــا للجمهوريـــة اإليطالية وشـــعبها 

الصديق دوام التقدم والرخاء.
من جانبها، تقدمت سفير الجمهورية اإليطالية لدى مملكة 
البحرين باوال أمادي، بالشكر والتقدير إلى صاحب الجاللة 
الملك المعظم، وصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء، ووزارة الخارجية علـــى االهتمام بتعزيز 
التعـــاون السياســـي واالقتصـــادي والصداقة بيـــن البلدين، 
وما تشـــهده من تطورات نوعية بافتتاح المملكة لسفارتها 
في روما، وتسيير رحالت جوية مباشرة إلى ميالن وروما، 
وغيرهـــا مـــن التطـــورات اإليجابيـــة تزامًنـــا مـــع االحتفـــاء 
باليوبيـــل الذهبي إلقامـــة العالقات الدبلوماســـية، متمنية 

لمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم واالزدهار.
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ماجد النعيمي

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء 
وائـــل المبـــارك المختـــرع البحرينـــي 
إبراهيـــم المطـــوع الفائـــز بالميدالية 
الذهبية في مسابقة معرض ماليزيا 
الدولي لالختراعات الختراعه نظام 
تنظيـــف األلـــواح الشمســـية بشـــكل 

آلي. 
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر 
بالمختـــرع المطوع مشـــيدًا بجهوده 
التي بذلها في سبيل رفع علم مملكة 
الدوليـــة،  المحافـــل  فـــي  البحريـــن 
مؤكـــدًا علـــى أن مشـــاركته وفـــوزه 
بالميداليـــة الذهبيـــة علـــى مجموعة 
ضمـــت عددا مـــن المشـــاركين تحت 
لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  مظلـــة 
التعاون لدول الخليج العربية يعتبر 
إنجـــازا متميـــزا يضـــاف إلنجـــازات 
أبناء المملكة فـــي ظل الدعم الكبير 
مـــن لـــدن القيـــادة الرشـــيدة ألبنـــاء 
الوطـــن، مشـــيدا بطمـــوح المختـــرع 
مـــن  النوعيـــة  هـــذه  فـــي  خصوصـــا 

الطاقـــة  مجـــال  فـــي  االختراعـــات 
المســـتدامة  والتنميـــة  المتجـــددة 
ودورهـــا في خدمة األجيال الحالية 

والمستقبلية.
والجهـــاز عبـــارة عن نظـــام لتنظيف 
عـــن  ويعمـــل  الشمســـية،  األلـــواح 
طريق الـــذكاء االصطناعي، كما يتم 
فيـــه قراءة نســـبة الرطوبـــة والغبار، 
وقـــراءة نســـبة ضوء الشـــمس على 
تهيئـــة  يتـــم  إذ  الشمســـية،  األلـــواح 
وحـــدة التحكم لقراءة نســـبة كفاءة 

إنتـــاج الطاقـــة الناتجـــة مـــن األلواح 
وجـــود  لتحديـــد  وذلـــك  الشمســـية 
أو  الشمســـية  األلـــواح  علـــى  الغبـــار 
التحكـــم  وحـــدة  وان  الحساســـات، 
المناســـب  الخيـــار  بتحديـــد  تقـــوم 
لتنظيـــف األلـــواح الشمســـية بقيادة 
وحـــدة التنظيـــف بنـــاء علـــى قراءة 
التحكـــم  وحـــدة  واســـتنتاجات 
االصطناعـــي،  بالـــذكاء  المربوطـــة 
إذ يعـــد هـــذا النظـــام مـــن األنظمـــة 

االقتصادية الذكية والمبتكرة.

المبارك: اإلنجاز رفع علم البحرين في المحافل الدولية

بحريني يخترع نظاما لتنظيف األلواح الشمسية آليا

برنامج اجتماعي يبث كل يوم ثالثاء أسبوعيا عبر منصات »^« الرقمية 

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحـــي بمكتبه أمس، ســـفير 
مملكـــة  لـــدى  الهنـــد  جمهوريـــة 
البحريـــن بيوش شريفاســـتاف.  
وخـــالل اللقـــاء تـــم اســـتعراض 
عالقات الصداقة والتعاون بين 
مملكـــة البحريـــن والجمهوريـــة 
الهندية وســـبل االرتقاء بها إلى 
مســـتويات أوســـع الســـيما فـــي 

المجـــال اإلعالمي.  ومن جانبه، 
تقـــدم الســـفير الهنـــدي بخالص 
وزيـــر  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر 
اإلعـــالم علـــى حســـن اســـتقباله 
العالقـــات  بتعزيـــز  واهتمامـــه 
الثنائيـــة، مؤكـــدًا اهتمـــام بالده 
بتوســـيع مجاالت التعـــاون بين 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  البلديـــن 

المشتركة.

االرتقــاء بالتعــاون اإلعالمــي 
مع الهنـد لمستويــات أوســع

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقد االجتماع الثامن للجنة االستشارية المنبثقة عن أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي وذلك برئاســـة األمين العام لمجلـــس التعليم العالي 
نائـــب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيج آل خليفة وحضور الرئيس التنفيذي لهيئة جودة 
التعليـــم والتدريب طارق الســـندي، ورئيس جامعـــة الخليج العربي 
خالد العوهلي، وأمين سر المجلس األعلى للتطوير والتدريب مريم 
مصطفـــى. وخالل االجتمـــاع، رحبت األمين العـــام بأعضاء اللجنة، 
معربـــة عن شـــكرها لتعاونهـــم وتقديرها لما يبذلونه مـــن جهود وما 
أبدوه من آراء ومعلومات تصب في تحقيق األهداف التي تســـعى 
إليهـــا اللجنـــة وبمـــا يســـهم فـــي االرتقـــاء بمنظومـــة التعليـــم العالي 
وتقديـــم خدمـــات تعليميـــة مســـتدامة ومتميـــزة. وبحثـــت اللجنـــة 
العديـــد مـــن الموضوعات التي تمت إحالتهـــا إليها من مجلس أمناء 
التعليـــم العالـــي، كما قامت بالنظـــر في الطلبـــات المقدمة من بعض 
مؤسســـات التعليـــم العالي لألمانـــة العامـــة لمجلس التعليـــم العالي 

والتي تتعلق بالنواحي األكاديمية.

“أمناء التعليـم العــالي” تنظــر 
في الطلبات األكاديمية

شهادة الملك المعظم وسام فخر على صدورنا
انطالق وثيقة تطوير التعليم العربي من البحرين تؤكد مكانة المملكة... النعيمي:

عبـــر وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي عن خالص الفخـــر واالعتزاز 
بتفّضـــل عاهل البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
الدؤوبـــة  بالجهـــود  باإلشـــادة  خليفـــة 
وجميـــع  والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة 
والبرامـــج  والخطـــط  منتســـبيها 
اســـتقبال  خـــالل  وذلـــك  التطويريـــة، 
جاللتـــه عددا مـــن رؤســـاء البرلمانات 
بالدول العربية المشاركين في مؤتمر 
العالـــم  فـــي  التعليـــم  وثيقـــة  إطـــالق 
العربي المقام فـــي المملكة، مؤكدا أن 
هذه اإلشـــادة تشـــّكل وسام فخر على 

صدور جميع منتســـبي الـــوزارة وتعّبر 
عـــن كل مـــا يحظـــى بـــه التعليـــم فـــي 

المملكة من تقدير من جاللته.
الـــوزارة وبرامجهـــا  وأكـــد أن خطـــط 
بتوجيهـــات  تســـتهدي  التطويريـــة 
جاللتـــه، وتلقـــى جميـــع أوجـــه الدعم 
والرعايـــة والمتابعـــة مـــن ولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة لتصل إلى مـــا وصلت إليه 
من مســـتوى يفخر بـــه الجميع، مؤكدا 
أن منتســـبي الـــوزارة يعاهدون جاللة 
الملك المعظم وصاحب السمو الملكي 

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بـــأن يحافظوا علـــى المكانـــة الرفيعة 

التـــي وصل إليها التعليـــم في المملكة 
والتقـــّدم  التمّيـــز  ويواصلـــوا مســـيرة 
والتطويـــر، رفعة لشـــأن بلدنـــا العزيز، 
مشيرا إلى أن اختيار المملكة لتنطلق 
فـــي  التعليـــم  تطويـــر  وثيقـــة  منهـــا 
العالـــم العربي التـــي أعّدها مختصون 
مـــع  وبالتنســـيق  العربـــي  بالبرلمـــان 
المؤسســـات التربويـــة العريقـــة، يؤكد 
المكانـــة التي وصل إليهـــا التعليم في 
بلدنـــا. ســـائالً هللا تعالـــى أن يحفـــظ 
جاللتـــه ذخـــرا وعزا لتســـتمر مســـيرة 
اإلنجـــازات لمملكة البحرين في عهده 

الزاهر.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

إشادة دولية بالتجربة البحرينية في تنظيم سوق العمل
استعراض جهود الحكومة خالل الجائحة وخطة التعافي االقتصادي

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
العمـــل جميـــل حميدان، مديـــر المكتب 
اإلقليمي للـــدول العربية التابع لمنظمة 
العمل الدولية، ربا جرادات، واستعرض 
معها عالقات التعاون الفني بين منظمة 
العمل الدولية ومملكة البحرين، ورصد 
النتائـــج اإليجابيـــة التـــي أســـفر عنهـــا 
التعـــاون القائـــم فـــي إطـــار مـــا تقدمـــه 
المنظمـــة من برامج ومشـــروعات دعم 
فنـــي لخدمة قضايا العمل واإلنتاج في 

الدول األعضاء.
 هـــذا، وأثنى حميدان في هذا الســـياق 
علـــى المســـاعدة الفنيـــة التـــي يقدمهـــا 
العمـــل  وزارة  إلـــى  المنظمـــة  خبـــراء 
والتنميـــة االجتماعيـــة فـــي المجـــاالت 
العمـــل  تفتيـــش  بتطويـــر  المرتبطـــة 
والســـالمة والصحـــة المهنيـــة وتطوير 
إجـــراءات تســـوية المنازعـــات العمالية 

الفردية والجماعية.
 كما بحث حميدان مع المدير اإلقليمي 

الموضوعـــات  أبـــرز  العربيـــة  للـــدول 
أعمـــال  جـــدول  ضمـــن  المطروحـــة 
المؤتمر، إلى جانب مناقشة التحديات 
التي تواجه المنظمـــة ودول العالم في 
المجـــاالت المرتبطة بالتوظيف وتنمية 

الموارد البشرية.
مـــن جانب آخر، اســـتعرض وزير العمل 
المديـــر  مـــع  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
تجربـــة  العربيـــة  للـــدول  اإلقليمـــي 

ســـوق  تنظيـــم  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
العمـــل، وجهودهـــا فـــي تنفيـــذ العديـــد 
التوظيـــف  ومشـــاريع  مبـــادرات  مـــن 
فـــي  وإدماجهـــم  المواطنيـــن  وتأهيـــل 
القطـــاع الخـــاص، فضـــالً عـــن الجهـــود 
التـــي بذلتهـــا حكومـــة مملكـــة البحرين 
الســـلبية  اآلثـــار  تجـــاوز  مجـــال  فـــي 
لجائحـــة كوفيد19- على ســـوق العمل، 
إلى جانـــب خطة التعافـــي االقتصادي 

وأثرهـــا على االســـتقرار االقتصادي بما 
يســـاهم في انخفاض معـــدالت البطالة 
واستقرارها في حدودها اآلمنة، ودور 
نظـــام التأمين ضد التعطـــل، في تعزيز 
الحماية االجتماعية للعمال والباحثين 

عن عمل.
من جانبها، أشـــادت جرادات بالتجارب 
الرائـــدة التي اتخذتهـــا مملكة البحرين 
لتنظيـــم ســـوق العمـــل وخاصـــة أثنـــاء 
فتـــرة الجائحـــة، منوهـــة باإلجـــراءات 
التي قامت بها البحرين في مجال دعم 
اســـتقرار ســـوق العمـــل والحفـــاظ على 
قـــوة العمل وعـــدم المســـاس بحقوقها 
الخطـــوات  جانـــب  إلـــى  المشـــروعة، 
التـــي قامـــت بهـــا فـــي مجـــال التعافي 
المكتـــب  أن  وأكـــدت  االقتصـــادي. 
اإلقليمي للـــدول العربية التابع لمنظمة 
العمـــل الدولية ســـوف يواصـــل جهوده 
الدعـــم  أنـــواع  مختلـــف  تقديـــم  فـــي 
الفني لمملكـــة البحرين بما يتواكب مع 

المعايير الدولية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

فوز 4 مراكز لـ “البلديات” بالدرع الذهبي لخدمة العمالء
خلف: تكريم سمو ولي العهد رئيس الوزراء يدفعنا لتطوير الخدمات

أعرب وزير األشغال وشؤون البلديات 
بـــن  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
عبدهللا خلف عن بالغ شكره وتقديره 
إلـــى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
تكريمـــه  علـــى  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
بمناســـبة فـــوز مراكـــز خدمـــة العمالء 
في بلدية المنطقة الشـــمالية المتمثلة 
فـــي )عالـــي ومدينـــة حمـــد والبديـــع( 
)مركـــز  الجنوبيـــة  المنطقـــة  وبلديـــة 
الرفاع( بالدرع الذهبي لمراكز الخدمة 

الحكومية )تقييم( 2021، مشـــيرا إلى 
أن تكريـــم ســـموه إلـــى البلديـــات يعد 
حافـــزا كبيرا للعمل دائمـــا نحو تطوير 
الخدمات الحكومية وهو موطن فخر 
واعتزاز للعاملين في وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي.  وقـــال خلـــف خـــالل لقائه 

بالفائزيـــن بجائـــزة الـــدرع الذهبي إن 
“توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء في 
مواصلـــة تطوير العمـــل الحكومي من 
خـــالل تعزيـــز روح اإلبـــداع واالبتكار 
أجـــل  مـــن  واإلنجـــاز؛  التمّيـــز  وحـــب 
الخدمـــة  مســـتويات  أفضـــل  تقديـــم 

للمواطنيـــن هـــي الهدف الذي نســـعى 
جميعـــا لتحقيقه لما يمثله هذا الهدف 
وطنـــي  وواجـــب  عمليـــة  قيمـــة  مـــن 
وأخالقـــي لجميع العامليـــن في العمل 
البلـــدي والخدماتي عمومـــا”.  وأردف 
“نعمـــل علـــى تقديـــم كافـــة الخدمـــات 
احتياجـــات  تلبـــي  التـــي  البلديـــة 
المواطنيـــن والمقيمين بأعلى درجات 
الكفاءة والمهارة والســـرعة مع ضمان 
استدامتها وفق أعلى درجات الجودة 
التطويـــر  ركـــب  مـــع  يتناســـب  وبمـــا 
المســـيرة  أهـــداف  ويرفـــد  والتقـــدم، 
التنموية الشـــاملة بقيادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات



كانت الفترة القصيرة التي عاشـــتها ســـارة الســـماك في كندا 
فـــي ســـن المراهقـــة الســـبب فـــي تعلقهـــا بدراجتهـــا الهوائية 
والشـــرارة األولى لوصولها إلى المنافســـات العالمية في هذه 
الرياضة، ولتكون بعدها أول مدربة بحرينية معتمدة لتعليم 

ركوب الدراجة الهوائية.
السماك التي استطاعت تخطي حاجز “العيب” ونظرة الناس 
لتشكل أول فريق نسائي لممارسة رياضة الدراجات الهوائية 
يضـــم مجموعة متنوعة من الجنســـيات من مختلف األعمار، 
تحكـــي لـ “البـــالد” رحلتها مع الدارجة الهوائية خالل 16 عامًا 

وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته معها “البالد”.

كيف كانت بدايتك مع رياضة الدراجة الهوائية؟ «

في سن 16 عامًا عندما تواجدت لفترة قصيرة في كندا بدأت 
بركوب الدراجة الهوائية وصرت شـــغوفة بهذه التجربة التي 
كانت حينها من أجل المتعة فقط، تعلمت ما استطعت حينها 
بنفســـي من تجربتي الفردية، وبعد عودتـــي إلى البحرين لم 
أجد فرصة لممارســـة الرياضة التي كانت أشـــبه بالعيب لدى 

المجتمع.

ما هي التحديات التي واجهتها وكيف تجاوزت تلك  «
المرحلة؟

فـــي العام 2006 بعد عودتـــي من كندا بدأت بركوب الدراجة 
الهوائية في منطقة عوالي حيث كانت ممارستها أسهل دون 
حواجز بين األجانب، وحينها كنت أتجنب التحدث بالعربية 

حتى ال يعرف أحد أنني بحرينية.
وبعد أن بلغت سن العشرين تحديت نفسي في ممارسة هذه 
الرياضة رغـــم كل التحديات والخجل المجتمعي الذي ينظر 

به لكل من يمارس ركوب الدراجة الهوائية حينها.
توجهت لشراء أول دراجة لي من محل يعمل فيه بحرينيون 
وكان االســـتغراب باديـــًا علـــى وجوههـــم عندمـــا علمـــوا أنـــي 
أشـــتري الدراجة لنفسي، حينها لم أحَظ بالقبول وأنا أمارس 
الرياضـــة حيث كانت األعين تالحقنـــي، تعرضت لمضايقات 
وكان هنـــاك مـــن يقـــف ليلتقط لي صـــورًا وأنا علـــى الدراجة 
هكـــذا كان الوضـــع قبل تحـــدي )الرجل الحديـــدي( الذي يقام 
فـــي البحريـــن لم يكن من الســـهل تقبل فكرة الســـيدات على 

الدراجات في الشوارع.

ما الذي دفعك لكسر هذا الحاجز؟ «

أشـــعر بالحريـــة وأنـــا أقـــود دراجتي فـــي الهـــواء الطلق، هي 
مســـاحتي الخاصـــة ووقتي الذي أختلى فيـــه مع ذاتي، وهو 
الشـــغف والمتعة، وكل من دربتهن علـــى قيادة الدراجة وكل 
من يمارســـها من السيدات يشعر بهذا اإلحساس، كان شغفي 
بالدراجة دافعًا ألستمر طيلة هذه السنوات لممارسة ما أحب 
فهـــي رياضة خفيفـــة ال ترهق المرأة جســـديًا، وفـــي المقابل 
تعود عليها نفســـيًا وجســـديًا بالنفع كما تساعدها في خسارة 

الوزن.

ما هي اإلنجازات التي حققتها في رياضة ركوب  «
الدراجة الهوائية؟

حصدت العديد من الميداليات المحلية والدولية، وشـــاركت 
في سباق “سبينس دبي 92” للدراجات وهو سباق يقطع فيه 

المشاركون 92 كيلومترًا حول مدينة دبي.
كما شـــاركت في ســـباق “دولوميـــت “ الذي يقـــام فوق جبال 
األلب وكنت أول عربية تشـــارك في هذا الســـباق بين 9 آالف 

راكب للدراجات من جميع أنحاء العالم لهذا الحدث.
كما كنت أول بحرينية تشـــارك في مبـــادرة ركوب الدراجات 
في العام 2014 وهو ســـباق دراجـــات خيري أقيم في ألمانيا 
من بودابست خالل 7 أيام، حيث قطعت 850 كيلومترًا على 

الدراجة متنقلة بين 4 دول.
تمكنت من التأهل لمنافســـات بطولة “جراند فوندو “العالمية 
المقامة فـــي إيطاليا، إال أن التزاماتي العائلية ودخول ابنتي 

المدرسة في الوقت ذاته حال دون مشاركتي.

في 2018 حصلت على شـــهادة “بريتش بايك”، وهي شـــهادة 
تمنحها الهيئة الوطنية المســـؤولة عـــن ركوب الدراجات في 
بريطانيـــا، وكنـــت أول مدربة بحرينية معتمـــدة من بريطانيا 

لتعليم ركوب الدراجة الهوائية.

أسسِت أول فريق نسائي لقيادة الدراجات الهوائية  «
في البحرين، لماذا أخذِت هذه الخطوة وكيف كانت 

البداية؟

أدركـــُت أنـــه ال توجد مجموعـــات للدراجـــات الهوائية خاصة 
بالفتيـــات، كمـــا أن كثيـــرًا مـــن الســـيدات ال يفضلن مشـــاركة 
الرجال في هذه الرياضة ألســـباب كثيـــرة منها رفض ذويهم 

المشاركة مع مجموعة الرجال.
والبداية كانت بعد والدة ابنتي منذ ســـبع ســـنوات لم أتمكن 
من ممارســـة ركـــوب الدراجة الهوائية فـــي األوقات المعتادة 
فجـــرًا التي كنت أمارســـها فـــي الزالق، فقـــررت مع صديقتي 
التـــي تعيش الظـــروف العائلية ذاتها الخـــروج معًا في جولة 

انطلقنا من منطقتنا في سار لنكسر هذا الحاجز.
والقـــت صورنـــا على “اإلنســـتغرام” إعجاب الفتيات وشـــّكلنا 
فريقـــًا بـــدأ مـــن 5 ســـيدات ووصـــل إلى أكثـــر من 25 ســـيدة 
مـــن مختلـــف الجنســـيات بينهـــن األميركيـــات والبريطانيات 
واآلســـيويات فضـــالً عـــن البحرينيـــات، انتظمـــت فـــي هـــذه 
المصاحبـــة  ســـيارة  جوالتنـــا  كل  فـــي  ترافقنـــا  المجموعـــة 
الحتياطات األمن والســـالمة فضالً عـــن وجود فني لتصليح 

أي عطل يصيب الدراجة.

هل تأسيس هذه المجموعة دفعك للحصول على  «
شهادة احترافية في التدريب؟

نعم، شـــعرت بالمســـؤولية التي ألقيت علـــي بأن أحافظ على 
ســـالمة المشـــاركات وحصلـــت علـــى الشـــهادة مـــن بريطانيا 
لتعليـــم ركـــوب  وأصبحـــت أول مدربـــة معتمـــدة بحرينيـــة 
الدراجـــات الهوائيـــة، وأتعامل مع جميع الفئـــات العمرية من 

عمر 5 أعوام وكانت أكبر المتدربات في سن 75 عامًا.
خـــالل 5 ســـنوات اســـتطعت تدريـــب ألـــف فتاة وســـيدة من 
جنســـيات وأعمار مختلفة، بـــدءًا من كيفية الموازنة وقواعد 

السالمة وتقنيات الركوب واالستعداد للطريق.
كما أســـتخدم منصة االنستغرام إليصال كل المعلومات فيما 
يخص المحافظة على الســـالمة واختيار الدراجة والمالبس 

الخاصة تجنبًا لألخطاء. 

ما نصيحتك للمشاركات في رياضة ركوب الدراجة  «
الهوائية؟

على الراغبات في ممارســـة ركوب الدراجـــة الهوائية اختيار 
الوقـــت المناســـب وهـــو في أوقـــات الفجر أو الصبـــاح المبكر 
مـــن أيام اإلجـــازات والجمع، وذلـــك لقلة االزدحـــام واعتدال 
الجـــو وحفاظًا على ســـالمتهن، واختيـــار األماكن المخصصة 
لركوب الدراجات في الزالق وخليج البحرين ودلمونيا وديار 
المحرق ومدينة سلمان، كما أنصح بالخروج في مجموعات.

ما الذي تطمح إليه سارة بعد هذا المشوار في  «
رياضة ركوب الدرجات؟

حالت جائحة كورونا دون مشـــاركتي في سباق يقام بفرنسا 
تعـــادل صعوبتهـــا “تـــور دو فرونـــس” طـــواف فرنســـا لغيـــر 
المحترفيـــن في قيادة الدراجات الهوائية وأطمح للمشـــاركة 
فـــي هذا الســـباق العالمي، أمـــا على الصعيد العـــام، أتمنى ان 
أرى مزيـــدًا مـــن الفتيـــات الالتي يمارســـن هـــذه الرياضة في 

الشوارع.

تخطيت حاجز العيب.. ودّربت ألف امرأة وأسست فريقا نسائيا
كنت أتجنب التحدث بالعربية... أول مدربة بحرينية لركوب الدراجات لـ “^”:
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قــطــعـــــــت 850 كيـلـــــومــتـــــــراً عــلـــــــى الـــدراجــــــــة مـتـنـقـلـــــــــة بــيـــــــن 4 دول
ليلى مال اهلل

اعتمـــدت األمـــم المتحـــدة في 12 
أبريل 2018 باعتبـــار 3 يونيو من 
كل عام يومًا رســـميًا عالميًا لألمم 
المتحـــدة للتوعيـــة بشـــأن الفوائد 
االجتماعية المتعددة الســـتخدام 
الدراجة ألغراض النقل والترفيه، 
اعترافًا بمزايا الدراجات الهوائية 
كونهـــا  اســـتخداماتها،  وتعـــدد 
وســـيلة نقـــل مســـتدامة بســـيطة 
ومناســـبة  ونظيفـــة  وميســـورة 
للبيئـــة، ولهـــا تأثيـــر إيجابـــي على 

المناخ.

التنمية المستدامة

يلفـــت اليـــوم العالمـــي للدراجـــات 
فوائـــد  إلـــى  االنتبـــاه  الهوائيـــة 
وســـيلة  الدراجـــة  اســـتخدام 
نقـــل بســـيطة، وبأســـعار معقولـــة، 

ونظيفة، ومستدامة بيئيًا. 
وتساهم الدراجة في هواء أنظف 
وتقليـــل االزدحام وتجعل التعليم 
والخدمـــات  الصحيـــة  والرعايـــة 
االجتماعيـــة األخرى فـــي متناول 

السكان األكثر ضعفًا.
 ويعد نظام النقل المســـتدام الذي 
يعزز النمـــو االقتصادي ويحد من 

أوجـــه عـــدم المســـاواة مـــع تعزيز 
مكافحـــة تغيـــر المنـــاخ أمـــرًا بالـــغ 
األهميـــة لتحقيق أهـــداف التنمية 

المستدامة.

معلومات أساسية

العامـــة لألمـــم  وحثـــت الجمعيـــة 
المعنييـــن  العامـــة  المتحـــدة 
واصحـــاب المصلحة علـــى توكيد 
الهوائيـــة  الدراجـــة  اســـتخدام 
وتطويـــر اســـتخداماتها بوصفهـــا 
وسيلة لتعزيز التنمية المستدامة 
وتقويـــة التعليـــم بمـــا في حصص 
الرياضـــة البدنية وبما يعزز صحة 
األطفال والشباب وليكون وسيلة 
للوقايـــة مـــن األمـــراض، وتعزيـــز 
المتبـــادل  والتفاهـــم  التســـامح 
الشـــمول  وتيســـير  واالحتـــرام 
الســـالم.  وثقافـــة  االجتماعـــي 
ورحبـــت بالمبـــادرات الرامية إلى 
تنظيـــم فعالية لركـــوب الدراجات 
الهوائيـــة علـــى الصعـــد الوطنيـــة 
الصحـــة  يعـــزز  بمـــا  والمحليـــة، 
عـــن  فضـــالً  والعقليـــة  البدنيـــة 
الرفاهيـــة وتطويـــر ثقافـــة ركوب 

الدراجات الهوائية في المجتمع.

اليوم العالمي لـ “السياكل”...
هواء أنظف وازدحام أقل



 12 للدائـــرة  البلـــدي  الممثـــل  قالـــت 
بالمحافظـــة الشـــمالية زينب الـــدرازي إن 
المختصـــة  الجهـــات  مـــن  فريًقـــا مشـــكالً 
شـــرع في تنفيذ حملة لمكافحة البعوض 

والحشرات في جميع مناطق الدائرة.
وأشـــارت الدرازي إلـــى أن جهود مكافحة 
تأتـــي  الدائـــرة  فـــي  الحشـــرات  هـــذه 
كاســـتجابة لمطالبـــات القاطنين في هذه 
المناطق، نظًرا لكثرة شكواهم من انتشار 
البعـــوض بصـــورة كبيـــرة وســـط األحياء 

السكنية وتعرضهم للدغاتها المؤلمة.
مـــن  مكـــون  فريـــق  تشـــكيل  إن  وقالـــت 
وزارة الصحة واألشـــغال ووكالة الزراعة 
يهدف إلى معالجة المشكلة من جذورها، 
األمطـــار  مصـــارف  تنظيـــف  خـــالل  مـــن 
والمصـــارف الزراعيـــة التـــي تشـــكل بيئة 
والحشـــرات،  البعـــوض  لتكاثـــر  حاضنـــة 
خصوًصـــا فـــي موســـم تبويضهـــا، وذلـــك 

تمهيًدا لرش جميع مناطق الدائرة.
وذكرت الدرازي أن الشـــراكة بين الجهات 
ذات العالقـــة هـــي العامـــل األبـــرز لنجاح 
مهمـــة القضاء على البعوض والحشـــرات 

ومعالجة المشكلة من أساسها، وذلك من 
حيث تنســـيق الجهـــود وتكامل الخبرات، 
واالســـتمرار فـــي أعمـــال المكافحة لحين 

القضاء على المشكلة.

استجابة لمطالب القاطنين في “ثانية عشرة الشمالية”

حملة مشتركة للقضاء على البعوض

الدرازي خالل أعمال مكافحة البعوض

أكدت منظمة الصحـــة العالمية في اليوم 
العالمـــي المخصص لإلقالع عن التدخين 
والـــذي يصادف بتاريـــخ 31 مايو من كل 
عـــام، أن البحرين احتلـــت المرتبة الرابعة 
بين الدول العربية من حيث أعلى نســـب 
االســـتهالك للتبغ. وأشـــارت إلـــى أن لبنان 
هـــي الـــدول العربيـــة األولـــى مـــن حيـــث 
نسب اســـتهالك التبغ بنسبة 33,8 %، ثم 
تونـــس بنســـبة 32,7 % وبعدها اإلمارات 
28,9 %، ومـــن ثم البحرين بنســـبة 26,4 
%، وبعدهـــا مصـــر 25,2 %، ثـــم المغرب 
23,4 %. وأفـــاد تقريـــر ســـابق للمنظمـــة 
أن متوســـط تدخيـــن البحرينـــي المدخن 
1102,5 فـــي الســـنة، مشـــيًرا إلـــى أنه من 

المعدالت المرتفعة عالمًيا.
ونوهـــت المنظمـــة أنـــه يوجد فـــي العالم 
أكثر من 1,1 مليار مدخن ونســـبة ارتفاع 

التدخيـــن في الـــدول النامية يبلغ 3,4%، 
ســـنوًيا، مؤكـــًدة أن التبـــغ يحصـــد أرواح 
8 مالييـــن شـــخص علـــى األقـــل ســـنوًيا،  
ويتســـبب في معاناة ماليين أخرى منهم 
مـــن ســـرطان الرئـــة أو الســـل أو الربـــو أو 
أمـــراض الرئـــة المزمنـــة، علمًا بـــأن صحة 
الرئتيـــن ال ُيســـتغنى عنها من أجل التمتع 

بأنماط عيش صحية.
البحرينـــي، فقـــد  بالمـــزاج  وفيمـــا يعنـــى 
أعلنـــت منظمة الصحـــة العالمية عن فوز 
التدخيـــن  لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
الصحـــة  منظمـــة  بجائـــزة  بالبحريـــن 
العالمية، وذلك يـــوم الجمعة الموافق 27 

مايو الماضي.

المملكة الرابعة عربيا في استهالك التبغ

البحريني يدخن 1102 سيجارة سنويا

المنامة - وزارة الداخلية

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  نفـــذت 
الشـــمالية بالتعاون والتنســـيق مع بلدية 
المنطقة الشـــمالية حملة مشـــتركة إلزالة 
البســـطات والكبائن المخالفـــة في عموم 
المحافظـــة الشـــمالية. وبهـــذه المناســـبة، 
أكد مدير عام مديرية شـــرطة المحافظة 
الشـــمالية العميد عيســـى حســـن القطان 
أن هـــذه من الحمـــالت تأتي بعـــد إجراء 
المســـوحات األمنية واإلحصـــاءات التي 
المديريـــة علـــى إجرائهـــا بشـــكل  تعمـــل 
دوري، باإلضافـــة إلـــى ما يتـــم تلقيه من 

بالغـــات من رجل األمـــن األول والالعب 
وهـــو  األمنيـــة  العمليـــة  فـــي  الرئيســـي 
المواطن. وتأتي هذه الحملة التي تنفذها 
الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة 
لضبـــط البســـطات والكبائـــن العشـــوائية 
في عموم المحافظة، وإشعار المخالفين 
بإزالة البسطات العشوائية المنتشرة في 
المواقـــع والشـــوارع الحيويـــة واألماكـــن 
التي قامـــت بحصرها من خالل المســـح 
األمنـــي الروتيني التي تقوم به بالتعاون 

مع الجهات ذات العالقة.

حملة إلزالة البسطات والكبائن المخالفة في “الشمالية”
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تـــرأس نائـــب محافـــظ المحـــرق العميد 
عبدهللا الجيران االجتماع األول للفريق 
الميداني للجنة الكوارث بالمحافظة، إذ 
أكـــد خـــالل االجتمـــاع أهميـــة مثل هذه 
اللجـــان التي تعمل على تنمية المهارات 
فـــي التعامـــل مـــع األزمـــات والكـــوارث، 
وتقدم دورات مستدامة في اإلسعافات 

األولية وعمليات اإلنقاذ.
وأقـــر الفريـــق خالل اجتماعـــه عدًدا من 
الخطـــط العمليـــة وفـــق الدليل الشـــامل 
الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة  للجنـــة 
برئاسة رئيس األمن العام الفريق طارق 
الميدانيـــة  الزيـــارات  ومنهـــا  الحســـن، 
لعـــدد مـــن المواقـــع بـــكل مـــدن وقـــرى 
الفـــرق  وتدريـــب  المحـــرق،  محافظـــة 
التطوعيـــة مـــن خـــالل التماريـــن الحية 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون 

المدنـــي، إضافـــة إلـــى دراســـة عـــدد من 
المواقـــع لتكـــون بمثابـــة مراكـــز اإليواء 
فـــي حـــاالت الكـــوارث وغيرهـــا. وأكـــد 
نائـــب المحافظ خـــالل االجتماع أهمية 
التعـــاون مع األهالـــي عبـــر المحاضرات 
التوعويـــة والتثقيفية، موجًها المعنيين 
إلـــى المحافظـــة علـــى دراســـة وتحديد 
المخاطـــر البيئيـــة والصحيـــة المحتملة 
وتصنيفهـــا  تحديثهـــا  علـــى  والعمـــل 
واآلثار التي من الممكن أن تترتب على 
اإلنســـان والبيئـــة واالقتصـــاد والتنمية. 
وزار الفريـــق الميداني بالمحافظة عدًدا 
مـــن المواقع بغية االطـــالع األولي على 
المنشآت على أرض الواقع، مع العلم أن 
الزيـــارات الرســـمية ســـتبدأ وفق جدول 
زمنـــي وبالتنســـيق مـــع جميـــع الجهـــات 

ذات العالقة.

شـــارك وفـــد مـــن اإلدارة العامـــة للدفاع 
المدنـــي برئاســـة العقيـــد محمـــد أحمـــد 
الغدير آمر مدرســـة الدفـــاع المدني عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي فـــي االجتماع 
التمهيدي للفريق الفني المعني بتحديث 
السجل اإلقليمي للمخاطر، والذي يأتي 
ضمن سلسة من االجتماعات التي تقام 
بالتعـــاون مـــع المركز اإلقليمـــي لحاالت 
الطـــوارئ التابع لألمانـــة العامة لمجلس 
التعـــاون الخليجي؛ للوصـــول إلى أعلى 
مستويات التنســـيق للتعامل مع حاالت 
الفنـــي  والدعـــم  المختلفـــة  الطـــوارئ 
واللوجســـتي كمنظومـــة متكاملـــة وفق 

الخطط المعدة لذلك.

وخالل االجتماع، تم مراجعة السجالت 
الســـابقة للمخاطـــر والتفاصيـــل الفنيـــة 
والمنهجيـــة العلمية والتسلســـل الزمني 
للحـــوادث المختلفـــة التـــي وقعـــت منذ 

فترة السبعينات إلى الوقت الحالي.

حصر مواقع لإليواء بالمحرق في حاالت الكوارث

مراجعة الحوادث منذ السبعينات للتعامل مع المخاطر

القاطنون من فئة الشقق المقرر إخالؤها ولم يلتزموا بالقرار
“اإلسكان” تطمئن على سكنة الشقة المتأثرة في مجمع 815 بمدينة عيسى

قامـــت وزارة اإلســـكان وفـــور تلقيهـــا نبـــأ 
ســـقوط جـــزء مـــن ســـقف إحـــدى الشـــقق 
عيســـى  بمدينـــة   815 بمجمـــع  المؤقتـــة 
علـــى  لالطمئنـــان  بالمواطـــن  باالتصـــال 
تقديـــم  وعرضـــت  بالشـــقة،  القاطنيـــن 
المســـاعدة الالزمـــة إلخالء الشـــقة حفاًظا 
على ســـالمتهم. كما وتعد الشقة المذكورة 
إحدى الشـــقق المؤقتة التي شرعت وزارة 
اإلســـكان فـــي إجـــراءات إخالئهـــا بمجمـــع 
815 بمدينـــة عيســـى، وذلـــك ضمـــن خطة 
إخـــالء عـــدد من مشـــاريع عمارات الشـــقق 
المؤقتـــة في عدد مـــن المحافظات، والتي 
يعـــود تاريـــخ بنائها إلـــى ثمانينيـــات القرن 
الماضـــي، حيـــث تشـــكل حالة الشـــقق في 
الوضع الراهن خطًرا على سالمة قاطنيها، 

مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  اســـتجابت  وقـــد 
قاطني تلك الشـــقق بالفعـــل، بعد تجاوبهم 
فـــي االســـتفادة من الحلـــول البديلـــة التي 
خطـــة  وتأتـــي  لهـــم.  الحكومـــة  وفرتهـــا 
اإلخـــالءات كما ذكرت الوزارة ســـابًقا نظًرا 
للتقييـــم الفنـــي لتلك العمـــارات الذي أثبت 
عـــدم جـــدوى أعمـــال صيانتهـــا، وبالتالـــي 

وضعت الوزارة برنامج متسارع لهدم تلك 
العمارات وإنشاء مشاريع شريط العمارات 
الســـابع  الجيـــل  الســـكنية وفـــق تصاميـــم 
المطـــور، والتـــي توفـــر ما يزيد عـــن 7000 
وحده سكنية تتوفر بها كافة االحتياجات 
المرافـــق  جانـــب  إلـــى  لألســـر،  األساســـية 
ســـتوفر  وبالتالـــي  العصريـــة،  والخدمـــات 

تلك الشـــقق حال تنفيذها في تلك المواقع 
آالف الطلبات اإلســـكانية. يذكـــر أن وزارة 
اإلســـكان قـــد خاطبـــت المواطـــن المعنـــي 
مـــن ضمـــن القاطنين المقـــرر إخالؤهم من 
الشـــقق المذكـــورة، وذلـــك قبل مـــدة تقدر 
بثالثة أشـــهر، وبالرغم من تجاوب الغالبية 
ا  العظمى مع القرار إال أن عدًدا بســـيًطا جدًّ
رفـــض اإلخالء وتمســـك بالســـكن في هذه 
جميـــع  أن  الـــوزارة  أكـــدت  وإذ  الشـــقق.0 
اإلجـــراءات والمحـــاوالت التـــي قامت بها 
منـــذ ســـنوات إلخـــالء الشـــقق كان لتجنب 
مثل تلك الحوادث والحفاظ على ســـالمة 
القاطنيـــن، أهابـــت بمـــن تبقى مـــن قاطني 
تلك الشـــقق إلى مزيد من التعاون في هذا 
الشـــأن الســـيما في ظل الحلـــول والبدائل 
المرنـــة التـــي وفرتها الـــوزارة لقاطني تلك 

الشقق.

المنامة - وزارة اإلسكان

22 وسيطا شرعيا لحل المنازعات األسرية
إعفاء الرسوم عن رافع الدعوة وتوفير المصاريف على الخاسر

الطبيعييـــن  الوســـطاء  عـــدد  بلـــغ 
العـــدل  وزارة  لـــدى  المعتمديـــن 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف نحو 
22 وســـيطًا للمســـائل الشرعية التي 
يجـــوز فيهـــا الصلـــح مـــن خالفـــات 
أســـرية لـــم تصـــل إلـــى القضـــاء، أو 
منازعـــات أســـرية ودعاوى شـــرعية 

يختص بها القضاء الشرعي.
إلـــى  الشـــرعية  الوســـاطة  وتهـــدف 
المســـاعدة فـــي التوصل إلـــى اتفاق 
تسوية عبر وسيط شرعي للوصول 
األســـرية  للخالفـــات  الصلـــح  إلـــى 
التـــي  أو  للقضـــاء  تصـــل  لـــم  التـــي 
رفعت بشـــأنها دعاوى أمـــام القضاء 

الشرعي.
الشـــرعية،  الوســـاطة  مزايـــا  ومـــن 
اختيـــار وســـيط باتفـــاق األطـــراف، 
تقديـــم الحلـــول للنـــزاع دون إلـــزام 
التســـوية  اتفـــاق  بهـــا،  األطـــراف 
قابـــالً للتنفيـــذ بقوة القانـــون، إعفاء 

رافـــع الدعـــوى مـــن الرســـوم، توفير 
الدعـــوى،  علـــى خاســـر  المصاريـــف 
الوســـاطة  عمليـــة  تتســـم  حيـــث 
بالخصوصيـــة  مراحلهـــا  كل  فـــي 
مـــدة  األطـــراف  يحـــدد  والســـرية، 
الوســـاطة واختيار مـــكان انعقادها، 
يمكـــن حضـــور وكالء عـــن األطراف 
خـــالل إجراء الوســـاطة، كمـــا يمكن 
عقد الوســـاطة عن طريق الوســـائل 

اإللكترونية.
ومـــن أبـــرز مزايـــا القـــرار رقـــم )96( 
لســـنة 2021 الصادر عن وزير العدل 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة، 
بشـــأن تنظيم الوساطة في المسائل 
للجهـــات  المجـــال  فتـــح  الشـــرعية، 
فـــي  العاملـــة  والخاصـــة  األهليـــة 
لمســـاندة  األســـري  اإلرشـــاد  مجـــال 

أعمـــال مكاتـــب التوفيـــق األســـري، 
تتمتع الوســـاطة بالمرونة وســـهولة 
وســـيلة  يجعلهـــا  ممـــا  اإلجـــراءات 
ناجعة لتســـوية المنازعات األســـرية 
وتحقيق االســـتقرار العائلي، مســـارا 
المنازعـــات  لحـــل  جديـــدا  قانونيـــا 
األســـرية بحلـــول وأســـاليب بديلـــة 
تسعى لمســـاعدة األطراف للوصول 

إلى التسويات الودية بالتراضي.
إلى ذلك، حدد القرار الوســـاطة على 
أنهـــا كل عملية يطلب فيها األطراف 
من الوســـيط مساعدتهم في السعي 
للتوصل إلى اتفاق وتســـوية للصلح 
عـــن طريـــق الوســـاطة فـــي مســـائل 
المتعلقـــة  الشـــخصية  األحـــوال 
كدعـــاوى  النفـــس  علـــى  بالواليـــة 
التطليـــق بكافـــة أنواعهـــا، بمـــا فـــي 
ذلـــك طلب الُخلـــع، النفقات، األجور، 
الحضانـــة، مســـكن الزوجيـــة، نفقـــة 
المتعـــة، دعـــاوى المهـــر، وغيرها من 

دعاوى األحوال الشخصية.

حسن عبدالرسول

محرر الشؤون المحلية

لتوثيق قصص نجاح المزارعين في هورة عالي
ضمن إجراءات اعتماد عالي مدينة صحية... محافظ الشمالية:

بحث محافـــظ المحافظة الشـــمالية  علي  
والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  مـــع  العصفـــور، 
البحريـــة إبراهيـــم الحـــواج، بحضور نائب 
المحافظـــة الشـــمالية العميـــد خالـــد ربيعة 
سنان الدوسري دعم برنامج اعتماد عالي 
مدينـــة صحيـــة، عبـــر توثيـــق المعلومـــات 
الداعمـــة للبرنامـــج في المحـــاور المتعلقة 
بســـالمة الغـــذاء، ودعم أنشـــطة القروض 
الصغيرة لرواد المشاريع الزراعية لتوثيق 
قصـــص النجـــاح فـــي االســـتزراع النباتـــي 

والسمكي.
المحافـــظ  اللقـــاء، رحـــب  وفـــي مســـتهل 
العصفـــور بالحـــواج والمستشـــار القانوني 
لوكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة محمد 
مشـــيدًا  والحضـــور،  الصـــادق  األميـــن 
الزراعـــة  لوكالـــة  الناجحـــة  بالتجـــارب 

والثـــروة البحريـــة في دعـــم رواد األعمال 
والنباتـــي،  الســـمكي  االســـتزراع  فـــي 
وتســـجيل قصص النجاح من خالل مركز 
الحاضنـــات الزراعيـــة فـــي هـــورة عالـــي، 
واالســـتثمار األمثـــل لهورة عالـــي لتدريب 
المحليـــة  والكفـــاءات  الكـــوادر  وتأهيـــل 
فـــي القطـــاع الزراعـــي مـــن أجـــل جـــودة 
المنتج الزراعي المحلي ومنافســـة المنتج 
المســـتورد، ومنحهـــم مزايـــا للترويـــج في 

سوق المزارعين.
وأشـــار المحافظ إلى أن المحافظة تتطلع 
إلـــى التطويـــر فـــي اعتمـــاد معاييـــر جودة 
الغـــذاء بمـــا يعكـــس التحســـين المســـتمر 
فـــي جودة الغـــذاء وفق رؤية مســـتقبلية، 
وتوســـيع قاعدة القطاعات المشـــاركة في 
دعم وزارة الصحة من أجل فحص سالمة 
الغـــذاء في عالـــي، باإلضافة إلـــى إمكانية 
ربط ميـــاه الصرف الصحـــي المعالجة في 

توسيع المســـطحات الخضراء في منطقة 
عالي.

مـــن جانبـــه، ذكـــر وكيـــل الزراعـــة والثروة 
البحريـــة أن الوكالـــة تدعـــم الجهـــود التي 
تقـــوم بها المحافظة الشـــمالية في ســـبيل 
مبديـــًا  صحيـــة،  مدينـــة  عالـــي  اعتمـــاد 
المعلومـــات  لتوثيـــق  الوكالـــة  اســـتعداد 
وقصـــص النجـــاح، والمشـــاركة في تنظيم 
الزيارات للتعرف على المشـــاريع الزراعية 
المجـــال  فـــي  األعمـــال  لـــرواد  الناجحـــة 

الزراعي في مملكة البحرين.
واســـتعرض رئيـــس مكتـــب منســـق المدن 
الصحيـــة جعفـــر الحـــالي فيديـــو توثيقيًا 
لخطـــوات المحافظـــة فـــي اعتمـــاد عالـــي 
مدينة صحية، مع أبرز األنشطة والبرامج 
المندرجـــة تحـــت محاور ومعاييـــر اعتماد 

عالي مدينة صحية.

المنامة - وزارة الداخلية

سيدعلي المحافظة



قالـــت الوكيل المســـاعد للخدمـــات البلدية 
المشـــتركة شـــوقية حميـــدان إن مشـــروع 
حديقـــة باربار يعـــد أحد أبرز المشـــروعات 
الحيوية التي ستشـــرع الوكالة المســـاعدة 
في تنفيذها على مستوى مملكة البحرين.
وأشـــارت في تصريح خاص لـ “البالد” على 
هامـــش الزيارة الميدانية لموقع المشـــروع 
على ســـاحل قرية باربار بحضور مجموعة 
المؤسســـات  وممثلـــي  المســـؤولين  مـــن 
األهلية بقرية باربار، أنه ســـيتم  تنفيذ هذا 
المشـــروع علـــى مســـاحة 8500 متـــر مربع 
وبتكلفـــة تقديريـــة تصـــل إلـــى 415 ألـــف 

دينار.
وذكـــرت أن هذا المشـــروع يتميـــز بموقعه 
االســـتراتيجي وامتيـــازه بواجهـــة بحريـــة 
جميلـــة، وما ســـيوفره من مرافق مناســـبة 

لجميع أفـــراد العائلة مما يجعل منه وجهة 
عائلية مميزة، حيث سيشتمل على ممشى 
بطـــول 300 متر، إضافة إلى منطقة ألعاب 
مظللة بالكامل ومـــزودة بأرضية مطاطية 
لسالمة األطفال، إضافة إلى توفير أجهزة 
للبالغيـــن، وجلســـات  والرياضـــة  لإلحمـــاء 
ومســـاحات خضراء ومواقف خاصة لزوار 
الحديقة التي ســـتمثل نقطـــة جذب ألبناء 
وجميـــع  المجـــاورة  والمناطـــق  المنطقـــة 
الزوار من مختلف مناطق مملكة البحرين.
وبينت أن تنفيذ المشروع سيتم على عدة 
مراحـــل، حيـــث سيشـــمل المرحلـــة األولى 
إنجـــاز الحديقـــة، فيمـــا ستشـــمل المرحلـــة 
الثانية تطويـــر المنطقة المخصصة لوزارة 

شؤون الشباب والرياضة.
المشـــروع  هـــذا  إن  حميـــدان  وقالـــت 
بمراحلـــه المختلفة يتماشـــى مـــع األهداف 

االســـتراتيجية للوزارة ويلبـــي احتياجات 
هـــذه  مـــن  والمســـتفيدين  المواطنيـــن 

الخدمات والمرافق، منوهة بدور المجلس 
البلـــدي وممثـــل الدائرة شـــبر الوداعي في 

الحـــرص علـــى المتابعـــة وتقديـــم الدعـــم 
الـــالزم للمشـــروع الـــذي ستســـتغرق فتـــرة 

إنجازه نحو عام كامل.
وأكـــدت أن الوكالـــة المســـاعدة للخدمـــات 
البلديـــة المشـــتركة ســـتواصل عملهـــا فـــي 
الخدميـــة  المشـــروعات  مختلـــف  تنفيـــذ 
فـــي جميع محافظـــات المملكـــة بما يخدم 
األهـــداف  ويحقـــق  المواطنيـــن  تطلعـــات 

االستراتيجية للتنمية.
وأوضحت الوكيل المســـاعد أســـباب تأخر 
البـــدء في المشـــروع، أن كل مشـــروع يمر 
بعـــدة مراحـــل، تتمثل فـــي إيجـــاد األرض 
ووضـــع التكلفـــة األولية، ثم رفعهـــا لضمها 
اعتمـــاد  ليتـــم  ماليـــة،  دورة  لموازنـــات 
الـــدورة المالية، ثم يبـــدأ العمل على إعداد 
التصاميم التفصيلية للمشـــروع، وإدخالها 
بعد االنتهاء منها للحصول على الموافقات 

الماليـــة النهائيـــة، ولذلك فإن هـــذه الدورة 
تتطلب بعـــض الوقت، حيـــث إن الموافقة 
األولية على المشروع ال تعني إشعار البدء 
فيـــه، وإنمـــا البدء فـــي المشـــروع يتم بعد 
إدراجـــه ضمـــن مشـــروع الميزانيـــة العامة 
للدولـــة، وهـــو مـــا جـــرى لمشـــروع حديقة 
باربار التي تم إدراجها ضمن ميزانية العام 

2021 و2022.
ولفتـــت إلى أن الكلفة التقديرية لمشـــروع 
حديقـــة باربار بلغت نحـــو 415 ألف دينار، 
ميزانيـــة  ضمـــن  تنفيـــذه  ســـيتم  حيـــث 
المشـــروعات الخاصـــة بالوكالة المســـاعدة 
للخدمـــات البلديـــة المشـــتركة، إلـــى حيـــن 
االنتهـــاء مـــن المشـــروع وتســـليمه لبلديـــة 
إدارتـــه  عمليـــة  ســـتتولى  التـــي  المنطقـــة 
وإدراجـــه علـــى خطـــط الصيانـــة الدوريـــة 

للمرافق البلدية.

قالت مدير عـــام بلدية المنطقة الشـــمالية 
لمياء الفضالة إن حديقة باربار الســـاحلية 
تتميز بموقع حيـــوي مميز؛ إلطاللتها على 
واجهـــة بحريـــة جميلـــة، ومجاورتها قرى 
شـــارع النخيـــل الـــذي يعـــد مـــن الشـــوارع 
الحيويـــة فـــي المنطقـــة الشـــمالية، ويألف 
أبناؤهـــا الطبيعة والحدائـــق باعتبارها من 
المناطـــق الريفيـــة، وهـــو مـــا ينعكس على 

نشاطهم في مبادرة أصدقاء الحدائق.
تصميـــم  فـــي  روعـــي  أنـــه  إلـــى  ولفتـــت 
الحديقة تلبية احتياجـــات قاطني القرية 
والمناطـــق المجاورة لها من مرافق، إذ من 
المتوقـــع أن تكـــون هـــذه الحديقـــة نقطـــة 

جذب للمواطنيـــن والمقيمين من مختلف 
مناطق مملكة البحرين.

وأشـــارت إلـــى أن العمـــل بـــدأ فـــي تركيب 
منطقـــة  أن  مؤكـــدة  المشـــروع،  إعـــالن 
مـــن  بالـــغ  باهتمـــام  تحظـــى  المشـــروع 
قبـــل البلديـــة من خـــالل أعمـــال التنظيف 
الدوريـــة، وتوفيـــر بعـــض الخدمـــات مـــن 
ألعـــاب واســـتراحات وذلـــك بالتنســـيق مع 

الممثل البلدي للمنطقة.
المســـاعدة  الوكالـــة  بجهـــود  ونوهـــت 
للخدمات البلدية المشتركة بإدارة شوقية 
حميـــدان، وحرصها على ســـرعة البدء في 
تنفيذ هذا المشـــروع فـــي الوقت المحدد، 
إلـــى جانـــب متابعـــات العضو البلدي شـــبر 
الوداعي الحثيثة واهتمامه بسرعة إنجاز 

المشـــروع وتلبية هـــذا المطلب المجتمعي 
المهـــم، إضافـــة إلـــى تعـــاون جميـــع فريق 
العمل، حيث تم تصميم هذا المشروع من 

قبل مهندسي الوزارة.
وتوجهت بالشـــكر الجزيل لوزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
الحثيثـــة  متابعتـــه  علـــى  خلـــف  عصـــام 
وتشـــجيعه ودعمـــه إلنجاز هذا المشـــروع 
والعديـــد مـــن المشـــروعات، رغـــم ظروف 
الجائحة التي لم تقف عائقًا أمام استمرار 

اإلنجاز. 
المشـــروع  هـــذا  تنفيـــذ  أن  وأكـــدت 
نوعيـــة  إضافـــة  سيشـــكل  االســـتراتيجي 
للمشـــروعات التـــي تحظـــى بهـــا المنطقة، 
حيـــث تـــم فـــي وقـــت ســـابق تخصيـــص 

وإنشـــاء حديقة لباربار على أحد األراضي 
البلديـــة، وهـــي تحظـــى بصيانـــة ومتابعة 

دورية من قبل مفتشي البلدية.
خطـــة  لديهـــا  البلديـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تفتيـــش دورية للمرافق العامة التابعة لها، 
وترصـــد احتياجاتهـــا من الصيانـــة، حيث 
يتـــم العمـــل علـــى صيانتهـــا بشـــكل دوري 
في حـــدود الموازنات المخصصة للصيانة 

وحوكمة آلية الصرف.
وأكدت أن أعمال الصيانة الدورية للبلدية 
تشـــمل جميع الحدائق والمرافـــق البلدية، 
بمـــا يتوفـــر مـــن ميزانيـــات إضافـــة للمواد 
األساســـية التـــي توفرهـــا البلديـــة بشـــكل 
مستمر؛ لكونها يتم استهالكها بشكل دائم، 

نظرًا للعوامل الجوية واالستهالك.

قـــال رئيس المجلـــس البلدي للمنطقة الشـــمالية 
أحمـــد الكوهجـــي إن إعـــالن البـــدء فـــي تنفيـــذ 
المرحلة األولى من مشـــروع حديقـــة باربار يعد 
إنجـــاًزا علـــى مســـتوى المحافظة الشـــمالية؛ لما 
يمثلـــه هـــذا المشـــروع مـــن أهمية اســـتراتيجية 
لقـــرى شـــارع النخيـــل وجميـــع مناطـــق مملكـــة 

البحرين.
وأكد أن هذا المشـــروع هو ثمرة العمل الجماعي 
واالهتمام والحرص البالغين من قبل المسؤولين 
في وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي بقيـــادة الوزيـــر عصـــام خلـــف ووكيـــل 

البلديـــات الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
والوكالة المســـاعدة للخدمات البلدية المشـــتركة 
بقيادة شوقية حميدان، إلى جانب تعاون ودعم 
بلديـــة المنطقة الشـــمالية بـــإدارة لميـــاء الفضالة 
والمجلس البلدي وعضو المنطقة شبر الوداعي.

ولفـــت إلى أن هذا المشـــروع ســـيخدم شـــريحة 
كبيـــرة مـــن المواطنيـــن، ومملكة البحريـــن تتميز 
بتوفرهـــا علـــى العديـــد مـــن المرافـــق الخدميـــة 
والترفيهيـــة المفتوحـــة التـــي تلبـــي احتياجـــات 

المجتمع.
وأشـــار إلـــى أن مشـــروع حديقـــة باربـــار كان وال 
يزال على سلم أولويات المجلس البلدي لدورات 
متعاقبة، حتى قدر له اليوم أن يرى النور بفضل 

التعاون والتنســـيق المشترك بين جميع الجهات، 
والمتابعـــة الحثيثة لعضو الدائـــرة البلدي، وبلوغ 
المملكـــة مرحلـــة التعافـــي مـــن جائحـــة كورونـــا 
كوفيد 19 والتي كانت لها دور في تأجيل تنفيذ 
بعض المشروعات، وإيالء االهتمام األكبر لصحة 

وسالمة الناس.
علـــى  حصلـــت  الشـــمالية  المحافظـــة  إن  وقـــال 
نصيب األســـد مـــن المشـــروعات الخدمية، حيث 
تـــم خالل هذه الدورة التشـــريعية إنجـــاز العديد 
مـــن المشـــروعات، منهـــا تنفيـــذ مشـــروع تطوير 
شـــارع ســـار، كما ســـيتم البدء قريًبا على تطوير 
شارع الجنبية إلى 3 مسارات، إضافة إلى توفير 
مســـارات للدراجات الهوائية على شارع الجنبية 

وشارع البديع امتدادا لمدينة سلمان.
وأشـــار إلـــى أن المحافظة من المؤمل أن تشـــهد 
مجموعـــة من المشـــروعات فـــي الفتـــرة المقبلة، 
منهـــا متنـــزه كبيـــر في مدينـــة حمـــد، إضافة إلى 
مراكز رياضية وشـــبابية ومالعب الفرجان التي 

يتم العمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقـــال فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع شـــارع البديـــع إن 
المســـؤولين في وزارة األشغال والبلديات أكدوا 
أن مخطط الشـــارع تـــم االنتهاء منـــه بمعدل 95 
% تقريًبـــا، كمـــا أنـــه يتم العمل علـــى إنهاء بعض 
االستمالكات لهذا الشارع الحيوي الذي سيخدم 
جميـــع مناطق البحرين والحركـــة التجارية على 

الشارع.

أعلـــن الممثـــل البلـــدي للدائـــرة األولـــى للمحافظـــة 
الشـــمالية شـــبر الوداعي عن بدء الخطوات العملية 
للشـــروع فـــي تنفيذ مشـــروع تطوير حديقـــة باربار 
الســـاحلية، حيث شـــهد ســـاحل باربـــار صباح أمس 
)الخميـــس( 2 يونيو 2022 نصـــب إعالن بدء تنفيذ 
إنشـــاء مشـــروع حديقة باربـــار الســـاحلية، بحضور 
الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات البلديـــات المشـــتركة 
شـــوقية حميدان، ورئيس المجلس البلدي الشمالي 
المنطقـــة  بلديـــة  عـــام  ومديـــر  الكوهجـــي،  أحمـــد 
الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة، وعـــدد مـــن المســـؤولين 

وممثلين عن المؤسسات األهلية بقرية باربار.
وأكـــد الوداعـــي أن اإلعـــالن عـــن البـــدء فـــي أعمال 
تنفيـــذ مشـــروع حديقـــة باربـــار الســـاحلية ونصـــب 
الشـــركة الوطنية المنفذة للمشـــروع إعالن التنفيذ، 
يمثـــل خطوة تاريخية تجســـد البعد اإلســـتراتيجي 
للسياســـات الخدمية والتنموية للحكومة في إنجاز 

أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة.
وقـــال إن الخطـــوة العملية للبدء بتنفيذ المشـــروع 
األول للحديقـــة جاءت بعد سلســـلة من المقترحات 

التي تـــم اعتمادها في اجتماعـــات المجلس البلدي 
فـــي المنطقـــة الشـــمالية منـــذ الـــدور األول النعقـــاد 
المجلس، والتي تم بموجبها تحديد خريطة الطريق 
لإلصـــرار علـــى المتابعـــة المتواصلـــة مـــع متخـــذي 
المشـــروع  اعتمـــاد  مـــن  للتمكـــن  التنفيـــذي  القـــرار 
تحقيًقـــا لمطالـــب األهالي فـــي قرية باربـــار، وتلبيًة 
الحتياجات القرى المجاورة في شـــارع النخيل في 

توفير موقع ترفيهي تســـتفيد منه األجيال الحالية 
والمقبلة للراحة واالستجمام.

وبيـــن الوداعي أن المشـــروع يقام علـــى أرض ملك 
للبلديـــة الشـــمالية ومخصصـــة كحديقـــة وتصنيفها 
مناطـــق ترفيهيـــة عامـــة “REC” وتبلـــغ مســـاحتها 
18451 متـــًرا مربًعـــا تقريًبـــا، وتعـــد الحديقـــة مـــن 
المشـــروعات المهمـــة التي تخـــدم األهالي في قرية 

باربار والقرى المجاورة.
وقـــال الوداعـــي إن المشـــروع يتكـــون مـــن ثالثـــة 
أقســـام، حيـــث يتمثـــل القســـم األولـــى في تشـــييد 
حديقـــة عامـــة مع مواقـــف مركبات لـــزوار الحديقة 
والقســـم الثاني منطقة بركة ســـباحة عامة والقسم 

الثالث منطقة رياضية.
مواقـــف  يضـــم  للحديقـــة  األول  القســـم  أن  وذكـــر 
للمركبـــات على مســـاحة تقريبيـــة )2700 متر مربع( 
وحديقـــة عامـــة على مســـاحة تقريبيـــة )5700 متر 
مربـــع(، كمـــا توجـــد بوابتـــان رئيســـيتان للحديقـــة 
واحـــدة من مواقـــف المركبات في الجهة الشـــرقية 
الجهـــة  فـــي   2621 مـــن طريـــق  الثانيـــة  والبوابـــة 

الجنوبية للحديقة.
وأشـــار إلـــى أن الحديقـــة ســـتضم منطقـــة ألعـــاب 
مطاطيـــة  وأرضيـــة  لألطفـــال  ومظللـــة  متنوعـــة 
وممشـــى يمتد على طول الحديقـــة يحيط بمنطقة 
مواقف المركبات بمســـافة تصـــل من 400 إلى 500 
متر وبعرض 4.5 متر، كما ســـتضم الحديقة مناطق 
خضراء وأشـــجار متنوعة ومناطـــق جلوس مظللة 
إلـــى جانـــب ألعـــاب رياضيـــة متنوعـــة وموزعة في 

الحديقة.
ولفـــت إلـــى أن الحديقـــة تضـــم باإلضافـــة إلى ذلك 
مرافـــق صحيـــة وخدمـــات عامـــة وتوجـــد بوابتين 
لدخـــول وخـــروج المركبـــات ويصـــل عـــدد مواقـــف 
المركبـــات إلـــى 62 موقًفـــا، يخدم منطقـــة الحديقة 

ومنطقة بركة السباحة.
وبيـــن الوداعـــي أن المنطقـــة الثانية من المشـــروع 
وهـــي  المشـــروع  مـــن  الثانيـــة  للمرحلـــة  ســـتكون 
مخصصـــة لبركـــة ســـباحة عامـــة بجميـــع المرافـــق 
وبمســـاحة )5000 متـــر مربـــع( وتحتـــوي على بركة 
ســـباحة عامة للكبار وبركة سباحة خاصة لألطفال 
مـــع مناطق جلـــوس ومرافـــق عامة خدميـــة، وبين 
أن القســـم الثالـــث من المشـــروع مخصص لتشـــييد 

منطقة رياضية بمساحة 5000 متر مربع.
وذكـــر أن هو المشـــروع متنزه للترفيـــه االجتماعي 
وهو البقعة المتوافرة من األراضي المملوكة للدولة 
فـــي منطقة قرى شـــارع النخيل التـــي يمكن للدولة 
اســـتثمارها لتشـــييد الحديقـــة وذلـــك يمثـــل فرصة 
ذهبيـــة لألهالي في قرى شـــارع النخيـــل المتالكهم 

حديقة بمواصفات حديثة.

415 ألف دينار الكلفة التقديرية لمشروع حديقة باربار الساحلية
تضم منطقة ألعاب مظللة وألعابا رياضية وممشى... حميدان لـ “^”:

شوقية حميدان تطلع على تصميم مشروع حديقة باربار الساحلية

أحمد الكوهجي متحدثًا للبالد
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بدء تنفيذ حديقة باربار الساحلية بمساحة 18451 مترا مربعا

خطـة تفتيـش دورية للحدائـق وميزانيـة سنويـة لصيانتها

“الشمـاليــة” نـالــت نصيـب األسـد مـن المشروعات البلــديـة 

الوداعي: خطوة تجسد البعد اإلستراتيجي للسياسات الخدمية والتنموية للحكومة

حديقة باربار الساحلية جاذبة وتلبي التطلعات... الفضالة لـ “^”:

حديقـة باربـار الساحلية علـى سلـم أولـويات المجلس البلدي... الكوهجي لـ “^”:

إعالن تنفيذ المشروع قبل تركيبه

الفضالة متحدثة للبالد

سيدعلي المحافظة



عقـــدت لجنـــة التنســـيق المشـــترك بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل اجتماعهـــا الثانـــي، 
أمس، بمقر وزارة الخارجية في المنامة، برئاسة 
للشـــؤون السياســـية  وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة للجانب 
البحرينـــي، فيمـــا تـــرأس مديـــر عـــام الشـــؤون 
الخارجيـــة بوزارة الخارجية اإلســـرائيلية ألون 

أوشبيز للجانب اإلسرائيلي.
وشـــارك في االجتماع، ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى دولـــة إســـرائيل خالد الجالهمـــة، ورئيس 
قطاع الشؤون االستراتيجية بوزارة الخارجية 
نانســـي جمـــال، وســـفير دولـــة إســـرائيل لـــدى 

المملكة إيتان نائي، والوفد المرافق.
اســـتعراض  التنســـيقي  االجتمـــاع  فـــي  وتـــم 
عالقـــات التعاون بين البلدين، وســـبل تعزيزها 
في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعيـــة والبيئيـــة بموجـــب إعـــالن تأييد 
السالم، واستراتيجية السالم الدافئ، وتفعيالً 
لالتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم الثنائيـــة، بمـــا 
يســـتهدف تحقيق المصالح المشتركة، والدفع 
قدًما بعملية السالم العادل والشامل في منطقة 
الشـــرق األوســـط، وتلبية تطلعات شعوبها في 

األمن واالستقرار والتقدم والرخاء.

شـــكره  عـــن  أوشـــبيز  ألـــون  الســـفير  وأعـــرب 
اهتمامهـــا  علـــى  البحريـــن  لمملكـــة  وتقديـــره 
بتعزيز الســـالم والتعايش بين شعوب المنطقة 

مـــن مختلـــف الثقافات واألديـــان والحضارات، 
متمنًيـــا للمملكة وشـــعبها دوام األمـــن والتقدم 

واالزدهار.

الجفير - “الصحفيين البحرينية”

وقـــع وفد جمعية الصحفيين البحرينية 
على عريضـــة للتضامن مـــع الصحفيين 
المحكوميـــن باإلعـــدام فـــي اليمن، على 
هامـــش أعمـــال المؤتمـــر الدولـــي الــــ31 
لالتحاد الدولي للصحفيين “الكونغرس” 
الـــذي يقـــام في عاصمـــة ســـلطنة عمان 

الجزائيـــة  المحكمـــة  وكانـــت  مســـقط. 
المتخصصـــة فـــي صنعـــاء قـــد أصدرت 
حكًمـــا باإلعـــدام بتهمـــة “الخيانة ونشـــر 
أخبـــار تخـــدم العـــدوان وإربـــاك الوضع 
الداخلي”، لكن جريمتهم الوحيدة كانت 

القيام بعملهم كصحفيين.

عريضة بحرينية للتضامن مع الصحافيين اليمنيين

الفضاء خفف من وطأة الجائحة على سير الحياة العامة
“NSSA” تشارك في المنتدى االقتصادي العالمي بدافوس

اســـتضافت مدينـــة دافـــوس السويســـرية 
المنتـــدى االقتصادي العالمي، الذي شـــارك 
50 رئيـــس دولـــة وأكثـــر مـــن  فيـــه نحـــو 
واقتصاديـــة  سياســـية  شـــخصية   2500
ورجـــال أعمال. ويحمل منتـــدى هذا العام 
عنـــوان “التاريخ يقف عنـــد نقطة تحول.. 
واســـتراتيجيات  الحكوميـــة  السياســـات 
األعمـــال”، وقـــد تضمـــن برنامـــج المنتـــدى 
حضـــورا قويا لقطـــاع الفضـــاء بما يعكس 
أهميته المتزايدة وبروزه خالل الســـنوات 
اســـتراتيجي  كقطـــاع  الماضيـــة  القليلـــة 
المســـتدامة  والتنميـــة  لالقتصـــاد  داعـــم 
والمحافظـــة على األمن والســـالم الدولي، 

ولما كان له من دور كبير في التخفيف من 
وطأة الجائحة على سير الحياة العامة. 

الحاليـــة  دورتـــه  فـــي  المنتـــدى  وشـــهد 
انعقـــاد العديد مـــن الجلســـات التي ركزت 
علـــى الفضـــاء ومـــا يتصل بـــه مـــن العلوم 
جـــدول  ضمـــن  كان  بعضهـــا  والتقنيـــات، 
أعمـــال المنتـــدى وبعضها خـــارج برنامجه 

الرسمي. 
ومن أبرز الجلســـات التي تضمنها المنتدى 
بعـــد  مـــاذا  الفضـــاء:  مـــن  “مباشـــر  كانـــت 
للتعـــاون العالمـــي؟”، التي شـــارك فيها كل 
من المدير العام لوكالة الفضاء األوروبية، 
وعالمـــة البيانات الجغرافيـــة المكانية من 
 Lab لشـــركة  التنفيـــذي  والمديـــر  روانـــدا 

Planet األميركية، إضافة لمشـــاركة رائدة 
األوروبيـــة  الفضـــاء  وكالـــة  مـــن  الفضـــاء 
سامانثا كريستوفوريتي بشكل مباشر من 

محطة الفضاء الدولية. 
واشـــتملت هـــذه الجلســـة علـــى عـــدد مـــن 
المحاور البارزة منها ضرورة تعزيز الوعي 

بأهمية الفضاء بين جميع فئات المجتمع، 
والعالقـــة بيـــن القطاعين العـــام والخاص 
فـــي دعم جهـــود ارتيـــاد الفضـــاء وتطوير 
التقنيـــات المتصلـــة به، ودعـــم دور المرأة 
المتنامـــي في قطـــاع الفضـــاء، والمخاطر 
المحدقـــة بالتوســـع فـــي صناعـــة الفضاء، 
ومســـاهمات الفضاء فـــي التطـــور التقني 

واألمن والسالم الدوليين.
يذكـــر أن الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
التنفيـــذي  برئيســـها  تمثـــل   2020 ومنـــذ 
العســـيري فـــي عضويـــة مجلـــس  محمـــد 
المســـتقبل العالمـــي للفضـــاء المنبثـــق عن 
الجهـــة  العالمـــي  االقتصـــادي  المنتـــدى 

المنظمة لمنتدى دافوس السنوي.

”NSSA“ - المنامة

المنامة - وزارة الصحة

مجلس األوقاف السنية

تعقيبا على ما نشر في بعض مواقع 
متضمنـــا  االجتماعـــي،  التواصـــل 
إصابـــة أحـــد نـــزالء مركـــز االصالح 
والتأهيل بمرض “السل” تؤكد وزارة 
الصحة والتي تتولى اإلشراف على 
تقديـــم الخدمـــات الصحيـــة لنـــزالء 
مراكـــز االصالح والتأهيـــل أن حالة 
النزيـــل المصـــاب مســـتقرة وتخضع 
للعـــالج والعنايـــة الطبيـــة الالزمـــة، 
وذلـــك بعـــد الفحـــص والتشـــخيص 

المطلوب.

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنهـــا تقـــوم 
الالزمـــة  الفحوصـــات  بإجـــراء 
النـــزالء  بقيـــة  علـــى  احترازيـــًا 
المخالطيـــن؛ لالطمئنان على الوضع 

الصحي عموما.
وشـــددت وزارة الصحة على أنه تم 
اتخاذ اإلجـــراءات المتبعة في مثل 
هذه الحاالت من قبل الفريق الطبي 
المعالـــج، وجاري العمل والتنســـيق؛ 
للتأكـــد من ســـالمة الوضـــع الصحي 

لجميع النزالء.

األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  رعـــى 
السنية راشـــد الهاجري حفل تكريم 
بـــن  فـــي مســـابقة أحمـــد  الفائزيـــن 
جبـــارة الرميحـــي رحمـــه هللا الـــذي 
المكـــي  الكثيـــر  ابـــن  مركـــز  نظمـــه 
لتحفيـــظ وتدريـــس القـــرآن الكريم 
فـــي دورتهـــا الثالثة وذلـــك بحضور 
مديـــر إدارة شـــؤون القـــرآن الكريم 
بوزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف فضيلـــة الشـــيخ عبدهللا 
عبدالعزيـــز العمـــري بمجلـــس أهالي 
المحافظـــة  فـــي  الغربـــي  الرفـــاع 

الجنوبية.
وأكـــد الهاجـــري أن مراكـــز تحفيـــظ 
القرآن الكريم هي محاضن للتربية، 
وصمـــام أمان، وطوق نجـــاة ألبنائنا 

الشـــكر  مقدمـــًا  القادمـــة،  وأجيالنـــا 
علـــى  الرشـــيدة  للقيـــادة  والتقديـــر 
دعمهـــا وتشـــجيعها للقـــرآن الكريـــم 
وحملتـــه ومـــا يحققـــه أبنـــاء مملكة 
البحريـــن فـــي المســـابقات القرآنيـــة 
الدوليـــة من مراكـــز متقدمة، والتي 
لـــم تكـــن لتتحقـــق لـــوال فضـــل هللا 
تعالى وتوفيقه، ثم الرعاية الملكية 
ملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب  الســـامية 
المســـتمر  ودعمـــه  المعظـــم،  البـــالد 
لجميع البرامج والفعاليات المتعلقة 

بخدمة القرآن الكريم.
وفـــي الختـــام كـــرم رئيـــس مجلس 
األوقاف الســـنية الطلبة المتفوقين 
الفـــروع  بمختلـــف  المســـابقة  فـــي 

والبالغ عددهم خمسون طالبًا.

“الصحة”: حالة النزيل المصاب بالسل مستقرة

الهاجري: مراكز القرآن طوق نجاة ألبنائنا

رئيس النواب األردني: أمن البحرين من أمننا

الدفع قدًما بعملية السالم العادل والشامل في المنطقة

توسعة أطر التنسيق التشريعي وتوحيد المواقف في المحافل الدولية

عقد االجتماع الثاني للجنة التنسيق بين خارجيتي البحرين وإسرائيل

أكدت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية 
بنت عبدهللا زينل خصوصية العالقات 
األخويـــة والتاريخيـــة الوطيـــدة التي 
تجمع بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة، بفضل 
مـــا تحظى به هـــذه العالقات من دعم 
مستمر ومساندة دائمة من ملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وعاهل المملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة صاحب 
بـــن  الثانـــي  الملـــك عبـــدهللا  الجاللـــة 
الحسين، معربة عن فخرها واعتزازها 
بمـــا حققته المملكتان الشـــقيقتان من 
تقدم ونماء ونجاحات وإنجازات في 

جميع المجاالت.
جـــاء ذلـــك خـــالل جلســـة مباحثـــات 
مشـــتركة عقدتها بمقر مجلس النواب 
مـــع رئيـــس مجلـــس النـــواب األردنـــي 
عبدالكريـــم الدغمـــي، حيـــث تم بحث 

بيـــن  البرلمانيـــة  العالقـــات  تطويـــر 
البلدين وســـبل توطيدها في المرحلة 
المقبلـــة، وتبـــادل وجهـــات النظـــر في 
والموضوعـــات  القضايـــا  مـــن  عـــدد 
االهتمـــام  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

المشترك.
علـــى  العمـــل  ضـــرورة  إلـــى  ولفتـــت 
تحقيق التـــواؤم بين التقدم المتنامي 
والتالحـــم  التقـــارب  مســـتوى  فـــي 
األردنيـــة،  البحرينيـــة  العالقـــات  فـــي 
والســـعي فـــي الوقـــت ذاتـــه لالرتقـــاء 

بآفـــاق التعـــاون البرلمانـــي، وتوســـعة 
أطـــر التنســـيق الثنائي فـــي المجاالت 
التشـــريعية، وتوحيـــد المواقـــف فـــي 
بمـــا  والدوليـــة  اإلقليميـــة  المحافـــل 
يصب في مصلحة البلدين والشعبين 

الشقيقين.
وأكد رئيـــس مجلس النـــواب األردني 
البحريـــن  مملكـــة  مـــع  العالقـــات  أن 
الشقيقة وبالده في أفضل مستوياتها 
رسمًيا وشعبًيا، معلًنا استعداد األردن 
لفتـــح آفاق أوســـع لهـــذه العالقات من 

خالل نقل التجارب األردنية الناجحة 
وتبادل الكفاءات والخبرات في جميع 
المســـتوى  علـــى  ســـيما  ال  المجـــاالت 
النيابي بين البلدين الشقيقين، مشيًرا 
المملكتيـــن  بيـــن  العالقـــات  أن  إلـــى 
نمـــوذج فريـــد يحتـــذى به فـــي العمل 
والفًتـــا  والمشـــترك،  الثنائـــي  العربـــي 
إلى أن مـــا يجمع البلديـــن هو المصير 
المشـــترك، وأن أمـــن مملكـــة البحرين 
المملكـــة  أمـــن  مـــن  يتجـــزأ  ال  جـــزء 

األردنية واستقرارها.

المنامة - بنا

جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب األردني

محرر الشؤون المحلية

عقد االجتماع الثاني للجنة التنسيق المشترك بين وزارتي خارجية مملكة البحرين ودولة إسرائيل

المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

نـــادي  اســـتضاف  االعتيـــادي  لقائـــه  فـــي 
روتاري سيف البحرين في اجتماعه الذي 
خصص لهذه الغاية الرئيسة الحالية تنيما 
ممثلـــة لنـــادي روتاراكـــت البحريـــن وذلك 
لتكريـــم النـــادي لهم بمناســـبة عودتهم من 
رحلـــة الخير التي قام بهـــا مجموعة منهم 
باإلضافـــة إلـــى عضوين من نـــادي روتاري 
ســـيف البحرين إلى دولة غانا في إفريقيا 
حيـــث تمكنـــوا مـــن الوصـــول إلـــى إحدى 
وقامـــوا  هنـــاك،  الفقيـــرة  النائيـــة  القـــرى 
بمســـاعدتهم في التزود بماء الشفه النقيه 
من خالل حفـــر آبار مياه عذبة بدل المياه 

التـــي كانـــوا يســـتعملونها  غيـــر الصحيـــة 
باالضافـــة إلـــى بنـــاء دورات ميـــاه صحيه 
وتزويدهـــم بمـــا يلـــزم من هدايـــا وكتب و 

ما شابه.
وقدمـــت الرئيســـة تنيمـــا فيلمًا تســـجيليًا 
يوضـــح بعـــض مـــا قاموا بـــه هنـــاك، حيث 
تفاعل األهالي معهم بشكل إيجابي ورائع 
حتى قاموا بتســـمية قريتهـــم بروتاراكت 

بحرين
وفـــي هذا الصدد، شـــكرت الرئيســـة تنيما 
كل مـــن وقف معهم وســـاندهم مـــن أندية 
الروتـــاري البحرينيـــة كمـــا خصت بالشـــكر 
نـــادي روتـــاري ســـيف البحريـــن ورئيســـه 

الحالـــي محمد  الخاجـــة على كل ما قاموا 
به وقام به شـــخصيا من مساندة وخصت 
أيضـــا أعضـــاءه الذين كانـــا معهم في هذه 

الرحلة.
كما شـــكر النادي ورئيســـه، عضويه محمد 
الحـــداد وعدنـــان األميـــر علـــى مرافقتهـــم 
فـــي هذه الرحلة و الـــدور اإليجابي الكبير 
الـــذي قاموا به في مســـاندتهم لروتاراكت 
البحريـــن فـــي هذا العمـــل الشـــاق والنبيل 
الـــذي رفع اســـم البحريـــن وعلمها واوصل 
محبتهـــا لمن يحتاج أينمـــا كان. و قد كان 
لهـــم كلمـــة بهـــذه المناســـبة أمـــام الحضور 
بينـــوا فيها العديد من األعمال التي قاموا 

بهـــا و المصاعب الموجودة والتي لم تؤثر 
علـــى الهـــدف الـــذي ذهبـــوا إليـــه والنجاح 

الذي تحقق لهذه الغاية النبيلة.
وقد قـــام الرئيس محمد الخاجه بتســـليم 

الرئيســـة تنيمـــا هدية تذكاريـــة تخلد هذه 
المناسبة.

األعضـــاء  مـــن  العديـــد  االجتمـــاع  حضـــر 
والضيوف الكـــرام الذين تفاعلـــوا ايجابيا 
مـــع هـــذا الحـــدث وكان لهـــم نصيـــب مـــن 
األســـئلة واالستفســـارات كما حضر اللقاء 
أيضا عضـــو نادي روتاري ســـيف البحرين 
الفخري ومستشـــاره  ظافـــر العمران الذي 
ألقى كلمة بهذه المناسبة حث فيها نوادي 
الروتـــاري فـــي البحرين على العمل ســـويا 
فـــي ســـبيل الخيـــر أينمـــا كان وأن يغلبـــوا 
اســـم  رافعيـــن  المشـــاركة  و  الخيـــر  روح 

مملكة البحرين عاليا.

عضوان بـ “نادي السيف” ساهما بالعمل اإلنساني في غانا

تكريم “روتاراكت البحرين” بمناسبة عودتهم من رحلة الخير
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؟ 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 - 17111504 - 17111444

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة ورشة نرفاس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ورشة نرفاس ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 114754، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 2 من:

ورشة نرفاس ذ.م.م

NERVAS WORKSHOP W.L.L

الى:

كيم تيك بحرين لصناعة المنظفات ذ.م.م

CHEM TECH BAHRAIN FOR DETERGENT MANUFACTURE W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
مراد  جمعة  عبدالرحمن  حليمة  للسيد/السيدة  والمملوكة  بيتزا  اختر  المسماة  الفردية 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  27872-5 و   27872-11 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى شركة تضامن بحرينية برأسمال وقدره 1000 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم: 
)حليمه عبدالرحمن جمعه مراد( بنسبة )1(% 

)MD. HARUN MIAH ABDUL LATIF( بنسبة )99(%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى شركة تضامن بحرينية

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  بموجب  والمسجلة  مراد  جمعة  عبدالرحمن  حليمة  السيدة  والمملوكة  القليعة  برادات   : المسماة 
الى  القيد  وتحويل  المذكورة  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  )10-27872  ( رقم:  
شركة تضامن بحرينية برأسمال وقدره 1000 ) ألف ( دينار بحريني وذلك بتنازل مالكة المحل التجاري 
للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  وموجوادات  أصول  كافة  الفردية( عن  )المؤسسة 

التالية أسماؤهم: 
حليمه عبدالرحمن جمعه مراد بنسبة  1 % . 1
ABDUL SHUKOOR VELUTHEDATH PARAMB بنسبة  30 %. 2
SAINUDEEN ASARI PARAMBIL بنسبة  30 %. 3
AJGOR ALI SIRAJUL ISLAM بنسبة  39 %. 4

إعالن بيع بالمزاد العلني
 

القضائي  المصفى  دعسان  أحمد  /هاني  المحاسبي  الخبير  يعلن 
الدعوي  في    129244 تجاري  سجل  بحرينية  تضامن  أرما  لشركة 
عدد  العلني  المزاد  في  للبيع  وضعه  عن   5/00767/2021/02 رقم 

1 سيارة و 4 دراجة بخارية في حالة مستعملة تفاصيلهم كالتالي:- 
1 - سيارة رقم 306100 نقل خاص ماركة رينو موديل 2016 اللون 

. Dpkker van طراز whit
2- دراجة بخارية رقم 22810 ماركة BAJAJ موديل 2016 اللون 

. Boxer طراز Blue
3- دراجة بخارية رقم 22806 ماركة BAJAJ موديل 2016 اللون  

.  Boxer طراز Black
4- دراجة بخارية رقم 22807 ماركة BAJAJموديل 2016 اللون  

. Boxer طراز Black
5- دراجة بخارية رقم 22808 ماركة BAJAJموديل 2016 اللون  

. Boxer طراز Black
ستقام جلسة المزاد العلني في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 
الموافق 2022/06/11م بالبديع أمام المنزل رقم المبنى 1209 طريق 
5239 المجمع 552 لالستفسار االتصال على رقم هاتف 39889445

المصفى القضائي والخبير المحاسبي هاني أحمد دعسان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية ليتل ميركلز فوتوغرافي إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
ليتل ميركلز فوتوغرافي والمملوكة للسيد/السيدة  الفردية المسماة  المؤسسة 
شيرين جعفر سلمان ابراهيم الوردي والمسجلة بموجب القيد رقم 110006، 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  المذكور  الفردية  المؤسسة  قيد  تحويل  بطلب 
محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسماة رفوف البحرين والمملوكة للسيد/السيدة اسماء ناصر عبده الجفيني والمسجلة بموجب القيد رقم 
)2-91156(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية 
محدودة برأسمال وقدره 2500 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن 

كافة أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
احمد السيد عبده حميد بنسبة 90 %

 ريهام ابراهيم محمد ابراهيم عبدهللا بنسبة 9 % 
مريم محسن علي طالق بنسبة 1 %

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

التاريخ 2022-05-15
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022-69788( إعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : مصطفى ميرزا عبدالوهاب حسن عبدالرسول

 )135728( عبدالرسول  حسن  عبدالوهاب  ميرزا  مصطفى   : الحالي  التجاري  االسم 
االســـــم التجـــاري الجديد : المهندس الين لتركيب االدوات الصحيه

قيد رقم : 135728-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية مؤسسة بن صفر للتنظيفات إلى 
ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
والمملوكة  للتنظيفات  صفر  بن  مؤسسة  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
للسيد/السيدة )عبدهللا يوسف جمعه عيسى بن صفر( والمسجلة بموجب القيد 
إلى ذات مسئولية  المذكور  الفردية  المؤسسة  قيد  83192 بطلب تحويل  رقم 
محدودة برأسمال وقدره 1000( دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة 
 SAM WINGATE للسيد/السيدة للتجارة والمملوكة  النصر  بوابة  المسماة  الفردية 
MUSHREGI والمسجلة بموجب القيد رقم )1-93208(، بطلب بيع المحل التجاري 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 
كافة  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   100

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
ABDUL ALIM MUKBUL AHAMMED بنسبة 99 %

جعفر بشير علي خيرهللا بنسبة 1 % 

التاريخ: 2022/06/01
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة 
إدارة التسجيل

 ) CR2022-82332 ( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه : اميره يعقوب يوسف البناء بطلب اسم تجاري ، فعلى كل 
من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : اميره يعقوب يوسف البناء

االسم التجاري الحالي : مؤسسة اميره يعقوب يوسف البناء
االســـــم التجـــاري الجديد : ازياء دار االميرات

قيد رقم : 52635-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
اياز هللا  محمود  )مديحه  للسيدة  والمملوكة  للتجميل(  المنامة  )صالون  المسماة  الفردية 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)142111-2( القيد رقم  الدينة( والمسجلة بموجب  تاج  داد 
محدودة(   مسئولية  ذات  )شركة  الى  وتحويله  المذكور   2 للفرع  الفردية(  )المؤسسة 
)المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   )1,000( وقدره  برأسمال 
الفردية( عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية 

أسماؤهم:
) مديحه محمود اياز هللا داد تاج الدين ( بنسبة )1( %

) ACHYUT KUMAR JOSHI ( بنسبة )99( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لشركة التمتع للمواد الغدائية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة التمتع 
للمواد الغدائية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 112285، طالبين تغيير االسم التجاري

شركة التمتع للمواد الغدائية ذ.م.م
ENJOY FOOD STUFF CO. W.L.L

الى:
اسواق التمتع ذ.م.م

ENJOY MARKET W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

تاريخ: 2022/06/1
 ) CR2022-80196 ( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

قدم إلينا ورثة المرحوم احمد محمد زيد سرحان بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد/ة : فايزه احمد كرامه سالم

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
االسم التجاري: دريم للسفريات

رقم القيد: 73787-2
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Vacancies Available
ANWAR ALSADOOQ TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

BAHRAIN RUBBER CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(CHEMICALS MIXING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17830188  or  RUBBER@HAJIHASSAN.COM 

CERAMIC DELMON CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17608208  or  md.delmon@gmail.com 

CERAMIC DELMON CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17608208  or  md.delmon@gmail.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

ALNAEEM GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17240025  or  JASSIMPALACE@YAHOO.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(COOLING DEVICE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

QUEEN LAUNDRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 

 suitably qualified applicants can contact

 36363667  or  NAHABIB84@GMAIL.COM 

DOLPHIN LAUNDRY - BAHRAINI PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17230231  or  SANTANAPLAZA100@GMAIL.COM 

SUPREME CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  ACCOUNTS@ALDOSERI.COM 

WARF CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33355009  or  warfce@gmail.com 

ALJAZEERA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17401440  or  ALJAZEERABAKERY@GMAIL.COM 

Flawless Beauty Saloon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17295967  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 69990888  or  info@VMBROS.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.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 

STAR MANPOWER SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

ALI RASHED RASHED ALALLAN ( AH YAJASEY / 9457 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39803200  or  LOOLLY_84@HOTMAIL.COM 

HI KEY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17442202  or  hi.key07@yahoo.com 

Lazer 3 Auto Services 

has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36383555  or  hassan@emaar.bh 

SSP BAHRAIN WLL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

AL ASHAD PACKAGING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35314227  or  NADEEM.6038@GMAIL.COM 

TENDER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36182987  or  TENDER.CLEARANCE@GMAIL.COM 

MEHRAN CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36182987  or  MEHRANKHAN213@YAHOO.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

Azal wahat Car Accessories Co. - Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39311900  or  KSP.MOHEMMED@GMAIL.COM 

THREE THREADS BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39451811  or  THREETHREADSBOUTIQUE@GMAIL.COM 

NINO 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

ALZAHRA LADIES HAIRDRESSING & BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39454565  or  abbas_aljamri@yahoo.com 

ALSHAYA TRADING COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

Awael public accountants and management consultants 

has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17104666  or  ABBAS@AWAEL.BH 

S.K. ARABICA ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39867387  or  georesidence@gmail.com 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

DAR ALRABAT CONSTRACTING & MAINTENANCE Bahraini partnership comp 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17237371  or  KABATDARAL@GMAIL.COM 

Oxygen pharmacy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 

 suitably qualified applicants can contact

 36866586  or  OXYGENPHARMACY.BH@GMAIL.COM 

NACHIYAR OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SHAKLAN248@GMAIL.COM 

TOLEDO LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  ALINAVY@HOTMAIL.COM 

WATER NET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826371  or  jaffarhabibjaffar@gmail.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

SPECIAL RENT CAR 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 13303331  or  special.rent.car.bahrain@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

CASTLE TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39545755  or  CaStel.co@hotmail.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

NDT Global W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

Shark Tank W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17431965  or  MARYAMALZAYANI@GMAIL.COM 

Island Technology Construction Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17456532  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

JABEL ALI General Trade 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

BDC SECURITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17329715  or  NASER.BUJANDAL@BAS.COM.BH 

Ajwaa Welding Smithery and Fabrication 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786964  or  AJWAA3020@HOTMAIL.COM 

ALEBRAH CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17271660  or  MONTANA@ALEBRAH.COM 

Bahrain Standard Classic Co. Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33183917  or  BSCONTRACTING16@GMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

Los angelos thai massage 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 

 suitably qualified applicants can contact

 17292575  or  BHASIKORN1441@GMAIL.COM 

KHALID TRANSPORT EST. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785830  or  Khalid_abulfatih@hotmail.com 

STARK TRADING AND CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66301366  or  RAJENDRAKUMARNAIR@YAHOO.COM 

ALRESALAH 

has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 

 suitably qualified applicants can contact

 33969333  or  SALMANISA825@GMAIL.COM 

ROSE STONE DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39696997  or  NABEELAMMS@GMAIL.COM 

GALLURE IDEAS & INSIGHTS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39070097  or  GALLUREFS@GMAIL.COM 

INDIAN INSTITUTE FOR PERFORMING ARTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17231717  or  ambilikuttan@gmail.com 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PORTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

SAGA BURGER EXPRESS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

METALS OF BAHRAIN CO. W .L .L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830707  or  TAWFIQ@MEBA.BH 

Najdia Trading Est 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33355053  or  SALO90OM@GMAIL.COM 

BAXTER MARKETING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33323108  or  ELENAECLARINAL@GMAIL.COM 

ALWARDI CLEANING & MAINTENANCE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230522  or  ALWARDICLEANING@GMAIL.COM 

TRANSNIT BAHRAIN CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 66664486  or  MAHMOOD_MOH.D@HOTMAIL.COM 

Naib global it consultancy 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17531534  or  hr@naibit.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 

ALSADDON CAR RENTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39681662  or  alsadoonrentacar@gmail.com 

ALSAWARI CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39666154  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

AIN ALRAHA CONTRACTIN 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 37779791  or  sayedalawi.almosawi@gmail.com 

SUNNY VALE MARKET CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17290664  or  SUNNYVALETRADINGBH@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 

has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

FIRST NAILS SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38416000  or  FIRSTNAILSSPA@GMAIL.COM 

ARYAF MARKETS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39099890  or  MAHD.BH7@GMAIL.COM 

NOOR AL BILAL ELECTRICAL MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33508974  or  IMRANBODLA1996@GMAIL.COM 

HOUSTON CLEAN Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17590191  or  seema.sajeev@cityneongroup.com 

DHAKAN JEWLLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17412041  or  TEJASDHAKAN.G.G@GMAIL.COM 

ZANGUL OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66945035  or  ZAKIR34582@GMAIL.COM 

DIAMOND STAR FOR TRADING AND CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33086311  or  CEO@BORJITOWERCRANES.COM 

ALRASEKHON COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 35419376  or  ALRASEKHON2021.BH@YAHOO.COM 

DARYA auto services CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39205543  or  YOUSIF4@YMAIL.COM 

HARAA FOR IMPORT & EXPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36112786  or  goldcity147@gmail.com 

LIFT-UP TRAINING CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 

 suitably qualified applicants can contact

 38402880  or  YASSIN@CPSARABIA.COM.SA 

RUHUL AMIN FOR FASHION DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33728521  or  AMINRUHUL1134@GMAIL.COM 

WORLD DESIGN HOME DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36008141  or  SAME7SELIM@GMAIL.COM 

INTERTRADE COMMERCIAL AND LOGISTICS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 39845301  or  SODAM.REDDY058@GMAIL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com 

Brilliant translation 

has a vacancy for the occupation of

  TRANSLATORS 

 suitably qualified applicants can contact

 39464921  or  HAMEED912@HOTMAIL.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

M SHAREEF ELECTRICAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35571450  or  MOHAMMEDSHAREF.HH@GMAIL.COM 

Alsheryas Mens Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33606515  or  HWAY_ANTA_6@HOTMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

R M A REAL ESTATE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 34129234  or  RAGAB_MANAGER@YAHOO.COM  
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Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM

 ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 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

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  al_raeda_contracting@hotmail.com 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  hr@secureservices.bh 

HUDSON CAR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39005557  or  a01alkhalifa19363@outlook.com 

CREATIVE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

ZEZO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

JANAT ALENSAN CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33300106  or  hr1@jaradahfish.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

I CONNECT  HUB COMMUNICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38044888  or  MAHMOOD.N@FCC.BH 

MY WAY REAL ESTATE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33252511  or  S.BADR61@YAHOO.COM 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

Golden vision contracting 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

MANAMA PRINTING PRESS  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17253399  or  MANAMAPRINTER@GMAIL.COM 

BHX Tourist Services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255835  or  HAMEED@BHXSUPPORT.COM 

Chicken Tikka Inn 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39630634  or  chickentikka.BH@GMAIL.COM 

KOJO RESTAURANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877880  or  RMK@RMKGROUP.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(COOLING DEVICE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ALKHABBAZ COLLECTION OF COOKING OIL 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39299322  or  ABOSAJAD234567@ICLOUD.COM 

KOJO RESTAURANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877880  or  RMK@RMKGROUP.COM 

DAR MASAA SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37371334  or  BATOOL313@GMAIL.COM 

MOHAMED JASIM HASAN ABDULLA ( THARWAT FATIMA / 4854 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36300065  or  MJHAB730@GMAIL.COM 

AL- KHEYAL DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(DECOR) 

 suitably qualified applicants can contact

 17874443  or  HUSSAIN@ALKHEYALDECOR.COM 

HYGIENE KLEEN SALE TRADE PET ANIMAL FOOD AND ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35079722  or  JABELALI1976@HOTMAIL.COM 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com 

HAMADN COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17297345  or  A.ALI67@HOTMAIL.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

PRESTIGE CAR HIRING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39444424  or  info@prestige-rentacar.com 

AHMADI FOODS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  ADMIN@AHMADIPEPSI.COM 

SHINKO INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33941771  or  POLARYSKY@GMAIL.COM 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

UM FAHAD SALON SUPPLIES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33639564  or  KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM 

Nice glass and mirror 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17740240  or  UMNAYEF7812@OUTLOOK.COM 

GOLDEN FLEX RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312155  or  FAISALXBUSINESS@GMAIL.COM 

JAWAHER GULF GARAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35581314  or  JAWAHERGULF.CO@GMAIL.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720333  or  falameen@fccstransport.com 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

Union MAM General Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39024449  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM 

M K MOTORCYCLE REPAIRING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66661001  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM 

Fame Clear Home Services Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 77082066  or  fameclearhome973@gmail.com 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (SOFT CARPENTRY WORK) 

 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

VOICE RESTAURANT & CAFE  CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39089080  or  jassimalmutawa@hotmail.com 

MANDALI KABAB RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 34413413  or  mandali.1930@gmail.com 

Pets 360 

has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 39669958  or  HAMEDALARRAYEDH@GMAIL.COM 

Abn Al Nafis Palace Tailoring - Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

BAB ALMORAD FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39988690  or  UOBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

BEUREX TRADING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33394149 

 LUGANO SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39836331  or  alalsx5@gmail.com

Sky Shaheen Trading 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33348055  or  SKYSHAHEEN.TRADING2020@GMAIL.COM 

ARSENAL INTERIOR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(BUILDING DECOR) 

 suitably qualified applicants can contact

 17624899  or  REDHA.ALSHOULAH@GMAIL.COM 

ABAYAT DAFIF 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33868104  or  H1H2H3333@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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 

ISMCO COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@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 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

The Arch Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Yaffa contracting 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17720775  or  HABIBMHABIB@HOTMAIL.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

TOUS VEGETABLES AND FRUITS AND DATES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36362136  or  NOORY1983@HOTMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ALZAIN TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17212444  or  hrd@alzainjewellery.com 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(INDUSTRIAL SECURITY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

AL FAIROOZ ALUMINIUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17874467  or  FADELANAN2002@HOTMAIL.COM 

NASER AWAD AHMED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  NASERAWADBH@GMAIL.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 

PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17243953  or  EALFARIS@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 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.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 

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 

AMBASSADOR STORES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17225513  or  latesh@ambstores.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ARAD CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17256338  or  ACE.5391@GMAIL.COM 

NUSOOR ADVERTISING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17270664  or  NUSOOR88@BATELCO.COM.BH 

AHMED DHAIF TRANSPORT & EXCAVATION CONTR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17600460  or  A_DHAIF_CONT@live.com 

SUNSET RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36309595  or  sunsetrestaurant.bh@gmail.com 

SMS Security Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  HR@almezeal.com 

FAKHRAWI BUILDING CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17254827  or  CO.FAKHRAWI@GMAIL.COM 

MONALISA BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17717626  or  J2000@BATELCO.COM.BH 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALZAIMOOR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17553224  or  zaimoorgarage@gmail.com 

ALMUFTAH AUTOMOTIVE SERVICE & CARS TOWWI 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 0  or  FAISALALI860@GMAIL.COM 

Najeda restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17643510  or  AZIZ2228948@GMAIL.COM 

ABDULLA MOHAMMED ABDULLA MOHAMMED 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17332265  or  SHAI.ALSEDDIQI@GMAIL.COM 

Centre point colour 

has a vacancy for the occupation of

  ARTIST(DISPLAY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

AL SAFEER TOWER HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17827999  or  info@regholding.com 

AL NAEEM PALACE CANSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17671182  or  alnoaimi100@gmail.com 

ASRAAR ALMALKI ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39630418  or  A_ALMALKI@LIVE.COM 



international@albiladpress.com 12
الجمعة 3 يونيو 2022 - 3 ذو القعدة 1443 - العدد 4980

القدس ـ أ ف ب

أجرت عشرات المقاتالت اإلسرائيلية 
األبيـــض  البحـــر  فـــوق  منـــاورات 
المتوســـط، فيمـــا نفذت ســـفن حربية 
منـــاورات فـــي البحـــر األحمـــر على ما 
أعلن الجيش أمس الخميس في إطار 
اســـتعداده لمختلف “الســـيناريوهات” 

مع إيران.
ويتزامـــن ذلـــك مـــع توتـــر مـــرده إلـــى 
توقـــف جهـــود إحياء االتفـــاق النووي 
اإليراني الذي بدأت طهران مباحثات 
تتعلق به مع القوى الكبرى في نوفمبر 

الماضي.
ويرمـــي االتفـــاق إلـــى منع إيـــران من 

تطوير سالح نووي.

االتفـــاق  بشـــدة  إســـرائيل  وتعـــارض 
كانـــت  والـــذي   2015 للعـــام  النـــووي 
الواليـــات المتحدة انســـحبت منه في 
العام 2018، وتعهـــدت الدولة العبرية 
عمـــل كل ما يلزم لمنع إيران من إنتاج 

قنبلة نووية.
وقـــال الجيـــش اإلســـرائيلي “نســـتعد 
أي  لمجابهـــة  باســـتمرار  ونتـــدرب 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  محتمـــل  ســـيناريو 

التهديدات اإليرانية”.
وأكـــد الجيـــش اإلســـرائيلي أمـــس أن 
طواقم من “السفن الحاملة للصواريخ 
وأســـاطيل الغواصات” أكملت “تدريبا 

معقدا وطويال في البحر األحمر”.

مناورات عسكرية إسرائيلية وسط توتر مع إيران

تركيا تجدد قصفها 
على قرى وبلدات 

شمالي سوريا

المدفعي  قصفها  الــتــركــيــة  الــقــوات  جـــددت 
ــدات ســوريــة  ــلـ ــاروخـــي عــلــى قــــرى وبـ والـــصـ
ــوات ســوريــا  قـ حـــدوديـــة، خــاضــعــة لسيطرة 

الديمقراطية )قسد(، شمال شرقي سوريا.
لـ”سكاي  وقالت مصادر محلية وشهود عيان 
مناطق  استهدف  القصف  إن  عربية”،  نيوز 

متفرقة في تل تمر بمحافظة الحسكة.
كما قصفت طائرة تركية مسّيرة محيط بلدة 
الواقعة  الشمالي،  حلب  ريــف  في  رفعت  تل 
ــحــدود الــســوريــة الــتــركــيــة، مــن دون  قـــرب ال

وقوع إصابات.

 دتجديد وقف النار القائم منذ أوائل أبريل لشهرين إضافيين

الهدنة تتمدد على طريق الحل السياسي في اليمن
هانـــس  لليمـــن  الخـــاص  األممـــي  المبعـــوث  أعلـــن 
غروندبـــرغ، أمـــس الخميـــس، االتفـــاق علـــى تمديـــد 

الهدنة الحالية لشهرين. 
وقـــال غروندبرغ في بيان نشـــره مكتبـــه، إن أطراف 
النزاع اســـتجابت “بشـــكل إيجابي” إلى اقتراح األمم 
المتحدة لتجديد الهدنة السارية، حيث دخلت الهدنة 
المجـــددة حيز التنفيذ مع انتهاء الهدنة مســـاء أمس 

بتوقيت اليمن.
وأوضـــح أنـــه جرى تمديـــد الهدنة وفق نفـــس أحكام 
االتفاقيـــة األصليـــة التـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي 
الثانـــي مـــن أبريـــل الماضي. وقـــال غروندبرغ “شـــهد 
اليمنيـــون الفوائـــد الملموســـة للهدنة خالل الشـــهرين 

الماضيين”.
فقـــد انخفض عـــدد الضحايـــا المدنيين بشـــكل كبير، 
ودخـــل المزيـــد مـــن الوقـــود إلـــى اليمـــن عبـــر مينـــاء 
الحديدة، مع اســـتئناف الرحـــالت التجارية من وإلى 
مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب من ســـت سنوات 
على اإلغالق. وأضاف “سأســـتمر بالعمل مع األطراف 
لتنفيذ وترســـيخ عناصر الهدنة كاملة، والتوجه نحو 
حـــل سياســـي مســـتدام لهـــذا النـــزاع يلبـــي تطلعـــات 

ومطالب اليمنيين المشروعة رجاال ونساء”.
وتابـــع “البد مـــن اتخاذ خطوات إضافيـــة لكي تحقق 
الهدنـــة إمكاناتها بالكامل، الســـيما فيمـــا يتعلق بفتح 
الطرق وتشـــغيل الرحالت التجارية. وستتطلب مثل 

هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله”.
وعبـــر المبعـــوث األممي عـــن امتنانه لدعـــم المجتمع 
الدولـــي فـــي تنفيـــذ وتجديـــد الهدنة، خصوصـــًا دعم 
الســـعودية وســـلطنة عمـــان وأعضـــاء مجلـــس األمن 
الدولـــي. وقـــال “األطـــراف قدمـــوا بصيص أمـــل بأنه 
مـــن الممكن إنهاء النزاع المدمر. أعتمد على تعاونهم 
المســـتمر بنية حســـنة لبنـــاء الثقة واســـتغالل الزخم 

المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السالم في اليمن”.
وقالـــت بعثـــة االتحـــاد األوروبـــي فـــي اليمـــن أمـــس 
الخميس إن ســـفراء االتحـــاد يرحبون بتمديد الهدنة 
في اليمن. وأوضحت البعثة عبر حســـابها على تويتر 
أن الســـفراء عبـــروا عـــن أملهـــم في أن يـــؤدي تمديد 
الهدنـــة إلى وقف دائم إلطالق النار، مؤكدين ضرورة 

إعادة فتح الطرق حول تعز.
وكانـــت األمـــم المتحـــدة، أفـــادت أمـــس، بأنهـــا تّلقت 
“إشـــارات ايجابية أولية” من طرفي النزاع في اليمن 
حـــول تمديد الهدنة الحالية، رغم أن وقف النار الذي 

ســـاعد على خفض العنف طوال شـــهرين، دخل يومه 
األخير اليوم من دون اتفاق في االفق.

وبينمـــا أعلن المتمـــردون والحكومة عـــدم ممانعتهم 
فـــي التمديـــد، إال أنهم وضعوا شـــروطا لذلـــك. وتريد 
الســـلطة مـــن الحوثييـــن رفـــع حصارهم لتعـــز جنوب 
غرب البالد كما نصت الهدنة، فيما يطالب المتمردون 
بـــأن تدفـــع الحكومة رواتـــب الموظفيـــن الحكوميين 
فـــي مناطـــق ســـيطرتهم. وبخوض المبعـــوث األممي 
لليمن هانـــس غروندبرغ محادثات مع أطراف النزاع 

كافة لدفعهم نحو تمديد الهدنة في اليمن.
وتبـــذل قـــوى دوليـــة على رأســـها الواليـــات المتحدة 
واالتحـــاد األوروبـــي جهـــودا جبـــارة لتمديـــد الهدنـــة 

األممية في اليمن.
وترجـــح مصـــادر أن يتـــم اإلعالن عن تمديـــد الهدنة، 
رغم الصعوبات المتعلقة بفتح طرق تعز التي يتعنت 

حولها الحوثي ويمارس االبتزاز السياسي.

وتشـــير المصادر إلـــى أن وصول المبعـــوث األميركي 
تيموثـــي ليندركينغ والســـفير األميركـــي الجديد إلى 
عـــدن ولقاءهما القيـــادة اليمنية، إضافة إلى ســـفراء 
االتحـــاد األوروبي المتواجدين في عدن، تأتي ضمن 

جهود إنجاح تمديد الهدنة.
يأتـــي هذا فـــي وقت يتواجـــد فيه المبعـــوث األممي 
لليمـــن فـــي مســـقط للقـــاء الوفـــد الحوثـــي إلقناعـــه 

بتمديد الهدنة وفتح منافذ تعز.
رئيـــس الـــوزراء اليمنـــي معين عبدالملـــك، من جهته، 
حّذر من اســـتمرار الحصـــار الذي يفرضـــه الحوثيون 
علـــى مدينة تعز ورفضهم تنفيذ بنود الهدنة األممية، 

قائال إن ذلك يقود إلى وضع كارثي.
اســـتقباله  خـــالل  جـــاءت  عبدالملـــك  تصريحـــات 
الســـفير األميركـــي الجديد لدى اليمن ســـتيفان فاغن 
والمبعوث األميركـــي ليندركينغ، حيث أكد عبدالملك 
أن ذلك يتطلب ضغطا دوليا على الحوثي وداعميه.

عواصم ـ وكاالت

غروندبرغ: البد من تطبيق الهدنة كاملة للتمهيد لحل سلمي

عواصم ـ وكاالت

لندن ـ وكاالت

كشـــف الرئيـــس األوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي فـــي كلمـــة 
مصورة أمام برلمان لوكسمبورغ، أمس الخميس، المساحة التي 

بات الجيش الروسي يسيطر عليها من بالده.
وقـــال زيلينســـكي، إن روســـيا “تحتـــل حاليـــا حوالـــي 20 % من 
أراضي أوكرانيا”. وأضاف: “علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الجيش 
الروســـي بأكمله تقريبا. جميع التشـــكيالت العســـكرية الروســـية 
الجاهزة للقتال متورطة في هذا العدوان”. وذكر زيلينسكي في 
مقابلة أن ما بين 60 إلى 100 جندي أوكراني يقتلون يوميا في 

ساحة المعركة بينما يصاب نحو خمسمئة آخرين بجروح.
وأفاد زيلينســـكي لموقـــع نيوزماكس األميركي بـــأن “الوضع في 
الشـــرق صعب للغاية”. ويأتي هذا المستوى المرتفع من الخسائر 
البشـــرية فـــي الوقت الـــذي تحاول فيـــه القـــوات األوكرانية منع 
القوات الروسية من السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في 
شـــرق البالد. وفيما يتعلق بالخســـائر الروســـية، قّدرت الحكومة 
األوكرانية األســـبوع الماضي أن الروس فقدوا أكثر من 30 ألف 

جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير.
مـــن جانبها، أصـــدرت إدارة الرئيس األميركـــي جو بايدن، أمس، 
مجموعة من العقوبات الجديدة التي تهدف إلى معاقبة روســـيا 

بسبب العملية العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا.
واســـتهدفت العقوبـــات الجديدة عدة يخـــوت مرتبطة بالرئيس 
الروســـي فالديميـــر بوتيـــن، وسماســـرة يخـــوت وعازف تشـــيلو 

تقول إنه يعمل وسيطا للزعيم الروسي.
وفرضـــت الواليـــات المتحـــدة ودول غربية أخـــرى عقوبات غير 
مســـبوقة علـــى االقتصاد الروســـي منذ بـــدء العملية العســـكرية 
الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بما في ذلك البنك 

المركزي ومؤسسات مالية كبرى.

اتجهـــت األنظـــار إلى شـــرفة قصر 
باكينغهام، أمـــس الخميس، حيث 
أطلـــت الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، 
إلعـــالن انطـــالق االحتفـــاالت في 
ذكرى مرور 70 عاما على اعتالئها 
العـــرش، وهـــي مـــدة قياســـية في 
مرحلـــة انتقاليـــة للعائلـــة الملكيـــة 

البريطانية.
وعلقت األعـــالم والصور العمالقة 
المتحـــدة  المملكـــة  شـــوارع  فـــي 
برمتها، فيما نصب عشـــاق العائلة 
الملكيـــة الخيم في لنـــدن ليكونوا 
في الصفوف األمامية لالحتفاالت 
باليوبيـــل البالتينـــي ألشـــهر ملكة 
فـــي العالـــم، التـــي باتـــت صحتهـــا 

تتراجع وهي في سن الـ 96.
وفي بلد أمضى السنوات األخيرة 
وعانـــى  بريكســـت  بشـــأن  ممزقـــا 

فـــي الصميـــم مـــن جائحـــة كوفيد 
الصارمـــة،  الحجـــر  وعمليـــات   19
ويواجـــه اآلن ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي 
األســـعار، توفر هذه األيام األربعة 

متنفسا ضروريا.

وفـــي رســـالة خطية، قالـــت الملكة 
مـــن  بلـــدا  لــــ15  العليـــا  والقائـــدة 
المملكـــة المتحدة إلـــى كندا مرورا 
بنيوزيلنـــدا “آمل أن تشـــكل األيام 
المقبلة فرصة للتفكير في ما أنجز 

خالل السنوات السبعين مع التطلع 
إلى المستقبل بثقة وحماسة”.

ولم يســـبق ألي عاهل بريطاني أن 
جلـــس علـــى العـــرش لهـــذه الفترة 
الطويلـــة. ومـــن غيـــر المرجـــح أن 
يحقـــق أي ملك آخـــر ذلك. فاألمير 
تشـــارلز وريـــث العـــرش يبلـــغ 73 
عامـــا، فيما نجله وليام ســـيحتفل 

بعيده األربعين قريبا.
التـــي  االحتفـــاالت  وتنطلـــق 
ومســـيرات  عـــروض  ســـتتخللها 
وحفلـــة موســـيقية كبيـــرة، بعرض 
باســـم  يعـــرف  ســـنوي  عســـكري 
بمشـــاركة  كولـــور”  ذي  “تروبينـــغ 
صهـــوة  علـــى  تشـــارلز  األميـــر 
حصـــان على غرار مـــا كانت تفعل 
والدته، فيما ستحلق طائرات في 

األجواء.

الخزانة األميركية توسع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا

زيلينسكي: روسيا تسيطر على 20 % من أراضي أوكرانيا

انطالق احتفاالت اليوبيل البالتيني لملكة بريطانيا

رغم الخسائر روسيا تواصل تقدمها في أوكرانيا

الملكة إليزابيث تطل من شرفة قصر باكنغهام

عواصم ـ وكاالت

أدان البرلمـــان العربـــي تصاعد وتيرة اإلعدامـــات الميدانية التي 
تمارســـها القوات اإلســـرائيلية ضد الفلســـطينيين، وأكد أنها تجر 

المنطقة نحو مزيد من العنف.
وأكـــد البرلمـــان العربي في بيانه أن “هذا التصعيد من شـــأنه جر 
المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، وهو ما يعد انتهاكا صارخا 
لحقـــوق اإلنســـان والقوانين الدوليـــة واتفاقية جنيـــف الرابعة”، 

محمال الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
واعتبـــر أن “الصمـــت الدولـــي علـــى انتهاكاتـــه، وعدم محاســـبته 
على جرائمه المســـتمرة بحق الشـــعب الفلســـطيني، يشـــجع على 

االستمرار باستباحة الدم الفلسطيني”.
وأعلنـــت وزارة الصحة الفلســـطينية مقتل شـــاب يبلـــغ من العمر 
17 عاما برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود إسرائيليون في 

قرية المدية قرب الجدار الفاصل غرب رام هللا.
وأوضحـــت مصـــادر محلية للوكالة الفلســـطينية “وفا” أن “قوات 
االحتـــالل أطلقت الرصاص الحي صـــوب مجموعة من  األطفال  
كانـــوا يلهـــون فـــي منطقـــة قريبـــة مـــن جـــدار الفصل والتوســـع 
العنصـــري مـــا أدى إلصابة أحدهم”. وأشـــارت وكالة “معا” إلى أن 

الشاب يدعى عودة محمد عودة.

وفـــي وقت ســـابق، ذكرت وســـائل إعالم فلســـطينية أن األســـير 
المحـــرر أيمـــن محمود محيســـن، البالـــغ من العمـــر 29 عاما، قتل 
صبـــاح الخميس برصاص قوات الجيش اإلســـرائيلي في مخيم 
الدهيشة، جنوب بيت لحم. كما قتل فلسطيني بالرصاص خالل 
عمليـــة عســـكرية نفذتها القوات اإلســـرائيلية في شـــمال الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة. وبحســـب وزارة الصحـــة الفلســـطينية، فـــإن 
عـــدد المدنييـــن الذين قتلوا منـــذ مطلع العام الحالـــي بالرصاص 

اإلسرائيلي تجاوز 62 قتيال.

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جنود االحتالل في الضفة الغربية

البرلمان العربي: التصعيد اإلسرائيلي يجر المنطقة إلى العنف

جانب من تشييع جثمان الشاب بالل كبها في جنين

سكاي نيوز عربية

رحب الرئيس األميركي جو بايدن، أمس الخميس، بتمديد هدنة توسطت فيها األمم المتحدة بين طرفي  «
 الصراع في اليمن.

وقال إن السعودية أظهرت “قيادة شجاعة” من خالل التصديق على البنود وتنفيذها. وأضاف بايدن في بيان 
“كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات األكثر سلما منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات 
بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل”. وقال بايدن إن عمان ومصر واألردن لعبت دورا جعل من عملية الهدنة 

أمرا ممكنا. وأضاف “الواليات المتحدة ستظل مشاركة في هذه العملية على مدى األسابيع واألشهر المقبلة”، 
وستركز على ردع التهديدات عن األصدقاء والشركاء.

بايدن يشكر السعودية “لقيادتها الشجاعة” 

اإلدارة  رجــال  أن  الكويتــي  اإلعــالم  ذكــر 
العامة لخفر السواحل أوقفوا قاربا إيرانيا 
دأب علــى ســلب قــوارب الصيــد الكويتية 
فــي الميــاه اإلقليميــة الكويتيــة على مدار 
بحــارة   3 الماضييــن، وضبطــوا  الشــهرين 
إيرانييــن علــى متنــه، وجــرى إحالتهم إلى 

جهات التحقيق.
وكانــت غرفــة عمليــات خفر الســواحل قد 
تلقــت بالغــا عــن قيام طــراد بســلب “لنج” 
اإلقليميــة  الميــاه  داخــل  كويتــي  صيــد 
أريــاق  مــن  بالقــرب  وتحديــدا  الكويتيــة، 
قــاروة، فتوجــه رجــال الخفــر إلــى الموقع 
إطــالق  بعــد  اإليرانــي  الطــراد  وحاصــروا 
البحــارة  أجبــرت  عــدة  ناريــة  أعيــرة 
اإليرانييــن على التوقف وتســليم أنفســهم 
التحقيقــات  تــزال  ومــا  الخفــر،  لرجــال 

جارية.

مســلحا  أن  األميركيــة  الشــرطة  أعلنــت 
فتــح النــار داخــل مبنــى طبــي فــي مدينــة 
تولســا بوالية أوكالهوما وقتل 4 أشخاص 
علــى  يقــدم  أن  قبــل  آخريــن،  وأصــاب 

االنتحار.
وذكرت الشرطة أنها لم تحدد هوية مطلق 
النــار بعــد، لكنهــا أشــارت إلــى أنــه كان معه 

بندقية ومسدس.
وقال نائب رئيس الشرطة إريك دالغليش، 

إن مطلق النار انتحر بعد جريمته.
وحادث تولســا هــو األحدث ضمن سلســلة 
مــن حــوادث إطــالق النــار العشــوائي التي 
صدمت األميركيين وأشعلت الجدل حول 

انتشار السالح في البالد.
واألســبوع الماضــي قتــل مســلح يبلــغ مــن 
العمــر 18 عامــا 19 طفال ومعلمتين بإحدى 

مدارس بلدة أوفالدي بوالية تكساس.

أوكالهوما ـ أ بدبي - العربية.نت

توقيف 3 إيرانيين 
قاموا بعمليات سلب 

داخل مياه الكويت

مقتل 4 أشخاص 
بإطالق للنار في 
والية أوكالهوما
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

توماس ِبين.. من فاشل إلى أعظم صحافي وسياسي
في قاموس العظماء ال توجد كلمة الفشـــل، ومن يقرأ ســـيرة الصحافي 
والمفكر والسياســـي توماس بين، “إنجليزي المولد وأميركي الجنسية”، 
سيذهل من طريقة تحوله من ضائع فاشل متشرد، إلى أكبر شخصيات 
التاريخ األميركي، وأكبر زعيم سياسي وأعظم صحافي يفهم الصحافة 
علـــى أنها رســـالة التثقيف والتوجيه االجتماعـــي، والنقد العاصف البناء 

معا.
بدأ حياته بمرارة الفقر المدقع والحرمان، وكان والده من طائفة العمال 
الكادحيـــن، وفـــي آخر مرحلة التعليم البســـيطة تفتحت ملكات توماس 
وظهـــر ميلـــه إلى كل مـــا يثير في ذهنه مشـــكلة التفكير، وبعد الدراســـة 
التحق بالورشـــة التي يعمل فيها والده ليتعلم صنعته، وقضى ســـنوات 
شـــاقة مرهقة بالنســـبة لغالم طري العود في مثل سنه، وذات يوم هرب 
من جحيم الورشة وعمل كمأمور ضرائب، ثم احترف مهنة التعليم في 
األريـــاف، لكنه اســـتطاع أن ينظـــم حياته الجديدة نوعـــا ما، وتزوج في 

عام 1771.
وهنـــا لعب القـــدر لعبته، حيث تعرف على بنجاميـــن فرانكلين الذي كان 

مندوبـــا للمســـتعمرات اإلنجليزية لـــدى البالط اإلنجليزي، وقد اكتشـــف 
فرانكلين في الشريد الجائع عبقرية يندر وجودها، وظل يغريه بمحاولة 
تجربة الحظ وقرع أبوابه مرة جديدة لكن في عالم جديد.. في أميركا، 
وفـــي أواخر عـــام 1774 وصل توماس بين فيالدلفيـــا، وكان قد اختزن 
فـــي رأســـه وبين حنايـــا صدره كل تجـــارب الحيـــاة تقريبا. قـــرأ لفولتير 
وروســـو وأعجـــب بهمـــا كثيـــرا، وأدار في ذهنـــه اللماح الخصيـــب أفكار 
الحريـــة ومعانـــي المســـاواة فـــي الفرص لتحقيـــق المجتمـــع المتجانس، 
وكان توماس مثل فولتير، إنســـانا مهموما بحب اإلنســـانية، إنســـانا هزه 
الشـــقاء البشـــري مـــن أعمـــق أعماقـــه فنفض على الســـطح كل رواســـب 
ســـخطه الفائر، ومعه عبقريته الكامنة التي صنعت لنفســـها فهما فلسفيا 

جديدا للحرية والقانون.
ولـــم تنقـــض أشـــهر علـــى إقامتـــه فـــي فيالدلفيا حتـــى ذاعـــت نظرياته 
وأفكاره، وصال قلمه وجال، وتجلت موهبته المتوقدة كصحافي نابغة، 
وقائـــد من قادة الرأي العام وأصدر كتبا تحمـــل أفكاره العظيمة مازالت 

تدرس في كل زمان ومكان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ـ وُيقصد به العمليات التي  ـ مفهوما عاما وشـــامالـ  ُيعتبر مفهوم “تنمية الشـــباب”ـ 
َيمر بها كل الشـــباب وهم يحاولون العمل على تحقيق كل حاجاتهم الشـــخصية 
واالجتماعيـــة، كاإلحســـاس باألمـــان والشـــعور باألهميـــة المجتمعيـــة والقيمـــة 
اإلنسانية، ثم يتطور إلى تنمية المهارات والكفاءات التي تمكنهم من المساهمة 

في حياتهم بشكل يعود بالنفع على أنفسهم ومجتمعهم.
ويحتـــاج الشـــباب إلـــى الدعـــم الثابـــت والُمســـتمر والقوي مـــن مختلـــف الفئات 
المجتمعيـــة، ُمتمثـــاًل فـــي التعليـــم الجـــاد والتدريـــب الفعـــال لكي تكـــون لديهم 
القـــدرة علـــى كيفيـــة التصرف مع المجتمـــع والعالـــم المحيط بهـــم، والتأثير في 
مـــن حولهم، ومنحهم المجال الختبار األفكار والســـلوكيات اإليجابية بإعطائهم 
فرصـــة لتجربـــة مختلف األدوار، ومن هذه وتلك ســـيكون الشـــباب قادرين على 
التعلم األفضل والعمل كفريق واحد مع أفراد المجتمع، وكل ذلك، يرتكز على ما 
يتم تقديمه للشـــباب من الخدمات التعليمية والصحية والوظيفية والمجتمعية 

لجعلهم قادرين على المشاركة والتعبير عن أنفسهم.
يصبـــح الشـــباب أكثـــر أداء وإنتاجـــا وإبداعـــا كًما ونوًعـــا لو توفرت لهـــم برامج 

تنموية، وبرامج تدريبية، وسيكونون أفضل من غيرهم الذين ال تتوفر لهم مثل 
ذلك، وســـتكون الفئة األولى أكثر ثقة بنفســـها وأكثر شعوًرا بأهميتها اإلنسانية، 
وســـيكونون قادرين أكثر على تحمل المســـؤولية االجتماعية والتوازن النفسي، 
وأكثر مســـاهمًة على المســـتوى المجتمعي والمدني، وهذا يتطلب منهجا ُينمي 
الشـــباب، ومؤسســـات مؤمنة بالشـــباب وقدراتهم ومراعية لحقوقهم، وكل ذلك 

تمثل في برنامج “مساري”.
ويتحقق هدف تنمية الشـــباب من خالل جعل االســـتثمار في الشـــباب وتطوير 
مهاراته أولوية في سياسات الدولة وخططها ورؤاها االستراتيجية، وتخصيص 
مـــا يلـــزم من المـــوارد لذلـــك، وبناء منظومـــة متكاملـــة لتعزيز مهارات الشـــباب، 
والعمل على تشجيع ثقافة التطوع في العمل المجتمعي، والتي تكسب الشباب 
مهارات جديدة، واالستفادة من المهارات الناجحة، ومشاركة جميع المؤسسات 
الرســـمية واألهليـــة والخاصة. وأيًضا من خـــالل اتباع منهجية شـــاملة ُمتعددة 
األبعـــاد لتمكين الشـــباب بمختلف أنـــواع المهارات ومواكبة الجديـــد فيها، وهذا 
غرٌس يكون نيعه جيال مؤهال ُمتمكنا من القيادات الشابة ذات المهارات العالية.

عبدعلي الغسرة

مشروع مساري للشباب )2(

تعود بي ذكريات جميلة كمواطن بحريني أثناء زياراتي المتواصلة ألحبتي وأهلي 
فـــي ســـلطنة عمان، والتـــي لم تنقطع علـــى مدى ســـنين طويلة، وهـــي بمعان طيبة 
بالنســـبة لي شخصًيا، وبالنســـبة لكل بحريني كما أجزم، منذ عهد المغفور لهما بإذن 
هللا تعالى ســـمو األمير الشـــيخ عيســـى بن سلمان آل خليفة والســـلطان قابوس بن 
سعيد رحمهما هللا، حيث غرسا في نفوسنا بعالقاتهما وعالقات الشعبين الكريمين 
أنبل وأعلى مراتب المحبة، وهي التي يحرص عليها حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم، وحضرة صاحب الجاللة الســـلطان 
هيثم بن طارق المعظم حفظمها هللا، فاألخوة البحرينية العمانية أســـتطيع وصفها 
بأنهـــا ملتقـــى القيادتين والشـــعبين الشـــقيقين بصفات الكـــرم والطيبة واإلنســـانية 

والخلق العظيم، والعالم بأسره يشهد لهذين الشعبين هذه السمات.
العالقـــات البحرينية العمانيـــة لها خصوصيتها التي تتجلى فـــي المواقف والمبادئ 
المشتركة والسياسات الثابتة سواء في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي أو 
اإلطار العربي واإلسالمي أو على صعيد المجتمع العالمي، فالقيادتان والشعبان لهما 
مكانـــة كبيرة مقدرة ومميزة لدى كل الدول والشـــعوب، وهذا رصيد حضاري نفخر 
به، وفي اســـتقبال جاللة العاهل حفظه هللا رئيس مجلس الشـــورى العماني معالي 
الشـــيخ خالد بن هالل المعولي قبل أيام تأكيـــد على “االعتزاز بالعالقات التاريخية 
األخوية الراســـخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشـــقيقتها سلطنة ُعمان، والتي 

تزداد قوة وتميًزا في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وترسيخ دعائمها، وتقدير 
الدور المحوري لمجلســـي الشـــورى والنواب في مملكة البحرين ومجلس الشـــورى 
الُعماني في توثيق الروابط األخوية وتعزيز وشـــائج القربى واألخوة والمحبة بين 

الشعبين الشقيقين ودعم مسيرة النهضة التنموية في البلدين”.
وال شـــك أن توقيع مذكرة تعاون بين مجلس النواب ومجلس الشـــورى العماني كما 
أكـــد جاللة الملك سيســـهم فـــي دعم التعـــاون البرلماني والتنســـيق والتعاون حيال 
مختلف القضايا المشتركة بما يعزز العالقات األخوية ويعود بالخير والمنفعة على 
البلدين والشعبين الشقيقين، والجانب األهم هو الزيارات األخوية التي توسع أطر 
التعاون وتبادل الخبرات على المســـتوى التشـــريعي والبرلماني وتنســـيق المواقف 

في مختلف المحافل البرلمانية.
إن جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، يولي اهتماًما كبيًرا من خالل توجيهاته 
الســـامية بصياغـــة المواقـــف الموحـــدة والمشـــتركة تجـــاه مختلـــف القضايـــا على 
المســـتوى اإلقليمـــي والدولي، لهـــذا فإن من ثمار هـــذه الزيـــارات التأكيد على دور 
المجالس التشـــريعية فـــي دول مجلس التعاون في التنســـيق والتواصل للتباحث 
فـــي كل القضايـــا التي تهم دول وشـــعوب المنطقـــة وفي مختلـــف الظروف، وهي 
جهـــود تكلل بالنجاح كونها تســـعى لتحقيق المصالح المشـــتركة لبلداننا وشـــعوبنا 

الخليجية.

عادل المرزوق

الملك حمد والسلطان هيثم.. “أخوة” البحرين وعمان

زعل النواب
التقيـــت عددا من أصحـــاب الســـعادة “النواب” في إحـــدى الفعاليات 
التـــي نظمـــت مؤخرًا، بجـــو متكهرب، غير ودي، والســـبب محتوى ما 
أكتبـــه فـــي مقاالتي الصحافيـــة التي تعبر عـــن الواقع، وعـــن اإلرادة 

الشعبية للناس.
أحدهـــم قـــال إن مـــا أذكـــره عـــن تخاذلهم غيـــر صحيـــح، وإن األمور 
طيبة، “وماشـــيه على ســـنكة عشـــرة” فأجبته: ادخل على حســـابات 
المواطنيـــن في منصـــات التواصل االجتماعي، واقـــرأ جيدًا، وتمعن، 

حول ما ٌيكتب عنكم، وقارن.
آخر قال إن بعض الناس لســـانهم طويل، ولربما أقالمهم، وهو ينظر 
نظـــرة على جنـــب، ذات مغزى، فأجبتـــه بصريح العبارة: إنني لســـت 
“طبـــاال” ولـــن أكـــون كذلك، ولـــو علـــى عنقي، بـــل ســـأكتب الحقيقة، 
وسأســـتمر، اليـــوم وكل يـــوم، وقلـــت له أيضـــا إن طابور المتســـلقين 

طويل، وال حاجة لشخص إضافي يقف به.
نائـــب ثالـــث، عبـــر عن غضبـــه مما كتبته مســـبقًا عن هجـــرة وقطيعة 
بعض النواب للناس، وأن عودتهم اآلن هي ألجل االنتخابات ال أكثر، 

وهي حقيقة وإن رفضها.
وقلـــت لـــه أيضًا إن مهمـــة الصحافي الرئيســـة اإلشـــارة للســـلوكيات 
والممارســـات واألفعـــال الخاطئـــة، والمطالبـــة بتصحيحهـــا، خدمـــة 
للصالـــح العـــام، بغـــض النظر عنها وعمـــن يقف خلفهـــا، وإن “من على 
رأسه بطحة يتحسسها”، والعبرة ليست في مجلس النائب المفتوح، 
بـــل أثره في حيـــاة الناس، ودوره فـــي خدمتهم، ومســـؤولية النائب 
تجـــاه أبنـــاء البلـــد تتخطـــى كثيـــرًا مجـــرد إرســـال خطـــاب توصيـــة 
لتوظيف هذا، أو صرف وحدة سكنية لذاك، بل أن يكون صادقًا أوالً 
مع نفسه، وأن يفي بالعهود، وأن يكون منصتًا للناس، ونقدهم، فكم 

نائبا يفعل ذلك؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

“النووي اإليراني”.. اتفاق أو ال اتفاق؟! )1(
تتـــداول األوســـاط السياســـية البحثيـــة واإلعالمية في اآلونـــة األخيرة 
فرضيـــات حـــول جـــدوى إحيـــاء االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي الموقع عام 
2015، وهل يصب ذلك في مصلحة األمن واالســـتقرار اإلقليمي، أم أنه 
يوفـــر غطـــاء لتطوير القـــدرات النووية اإليرانية وتوفيـــر هامش حركة 
أكبـــر لسياســـات الهيمنـــة والتوســـع اإليرانيـــة؟ وقـــد تباينـــت اآلراء في 
الواليـــات المتحدة وغيرها مـــن الدول واألطـــراف المعنية بين معارض 
إلحياء االتفاق ومؤيد له، ومؤخرًا، نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” 
تقريـــرًا بعنـــوان “غيـــاب االتفاق النووي مـــع إيران يفـــرض مخاطر على 
إســـرائيل”، نقلت فيه عن مصادر اســـتخباراتية قولهـــا إن عدم التوصل 
التفـــاق نووي مـــع إيران قد يفرض خطرًا نوويًا وشـــيكًا على إســـرائيل، 
وإن تبعـــات عـــدم إبرام اتفاق تبدو أســـوأ من التوصل التفاق ســـيئ، إذ 
إن إيران قد تكون قادرة على إنتاج أربع قنابل نووية إذا فشلت جهود 

التوصل التفاق معها.
واقعًيـــا، إن هـــذا التقدير قد يكون لـــه ما يبرره تحليليـــًا، على األقل من 
زاويـــة اإلقرار بأننا نفاضل بين ســـيئ وأســـوأ، لكـــن أي قياس مواز على 
آثـــار الفتـــرة التـــي كان فيهـــا االتفاق األصلـــي الموقع عام 2015 ســـاريًا، 
وقبل انسحاب إدارة الرئيس السابق ترامب منه عام 2018، تؤكد كذلك 
أن التهديـــد اإليرانـــي له أوجـــه متعـــددة وال يقتصر على خطـــر “القنبلة 
النوويـــة”، التـــي تمثل تهديدًا كارثيًا ال يمكـــن التهوين منه حال حدوثه، 
لكـــن ال يمكن كذلـــك التهوين من أنماط التهديـــد اإليراني األخرى، وفي 
مقدمتهـــا تمويل وتســـليح الميلشـــيات اإلرهابية المنتشـــرة في مناطق 
مختلفـــة بالشـــرق األوســـط مثـــل اليمن ولبنان وســـوريا والعـــراق، وهي 
برأيـــي التهديـــد “الواقعـــي” األكثر التصاقـــًا وتأثيرًا في األمـــن اإلقليمي 
كونـــه التهديد الحاصل فعليًا، والجاهز لالســـتخدام والتوجيه ضد دول 

المنطقة ومصالحها.
من هنا ال يجب حصر التهديد اإليراني في الشق النووي، باعتباره ذروة 
الخطر المحتمل، كما ال يفترض االستســـالم الختيار الســـيئ بدعوى أننا 
نتفادى األسوأ، فالسيئ ليس قدرنا في هذه المنطقة الملتهبة من العالم، 
واألســـوأ ال يجـــب أن يكـــون “الفزاعـــة” التي تخيـــف طهـــران العالم بها، 
السيما أن المحصلة الحقيقية تشير إلى أن الخطر اإليراني لم ينته بعد 
اتفـــاق عـــام 2015، بل تباطأ قليـــالً، وأن المزيد من التأخير عبر التوصل 
إلـــى تفاهمـــات جديـــدة ال يعنـــي أننا بمنأى عـــن الخطر، بل فقـــط باعدنا 

المسافة الزمنية بيننا وبينه!. “إيالف”.

سالم الكتبي



سبورت

بدأ منتخبنـــا الوطني األول لكرة القدم 
يوم الخميس تدريباته البدنية والفنية 
فـــي ماليزيا؛ اســـتعداًدا لخـــوض الدور 
النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023.
وكان منتخبنـــا الوطنـــي قـــد وصل إلى 
أمـــس األول األربعـــاء بعدمـــا  ماليزيـــا 
أنهـــى معســـكره التدريبـــي الـــذي أقامه 
في تايلند في الفترة الماضية وشهدت 
تجربتين دوليتين مـــع ميانمار وتايلند 
وفاز فيهما. وسيســـتمر مدرب منتخبنا 
الوطنـــي البرتغالـــي ســـوزا فـــي خوض 
الحصـــص التدريبيـــة اليوميـــة حتى ما 
قبـــل انطالق المباراة األولى للتصفيات 
التي ستكون بتاريخ 8 يونيو الجاري. 

وتضم قائمـــة المـــدرب 24 العًبا، وهم: 
الحراس ســـيد محمد جعفر، ســـيد شبر 
علـــوي وعمـــار محمـــد، أمين بـــن عدي، 
جاسم الشيخ، ســـيد رضا عيسى، علي 

مـــدن، راشـــد الحوطـــي، عبـــاس عيـــاد، 
أحمـــد عبـــدهللا، أحمـــد بوغمـــار، مهدي 
ســـيد ضيـــاء  ميـــرزا،  عمـــار  حميـــدان، 
ســـعيد، وليـــد الحيـــام، كميـــل األســـود، 
علي حرم، ســـيد هاشم عيسى، عبدهللا 
يوسف، حمد شمسان، إبراهيم الختال، 

عبداللطيـــف  مهـــدي  مرهـــون،  محمـــد 
وعبدالوهاب المالود.

وســـيلعب منتخبنا في هذه التصفيات 
ثـــالث مباريات مـــع منتخبـــات ماليزيا، 
تركمانســـتان وبنغالديـــش أيـــام 8 و11 

و14 يونيو الجاري.

استعدادا للدور النهائي للتصفيات اآلسيوية

“األحمر” يبدأ تدريباته في ماليزيا

جانب من التدريبات

اللجنة اإلعالمية

صاحبـــة  مـــدارا  مريـــم  افتتحـــت 
محـــالت 300 بروشـــوب بطولة ملك 
الصولجانـــات الثالثـــة للبولنـــغ، وذلك 
علـــى صالة مركـــز أرض المرح والتي 
تقـــام من الفترة ما بيـــن 1 ولغاية 18 
يونيـــو الجـــاري، والتـــي تقـــام بدعـــم 
ســـخي مـــن محـــالت 300 بروشـــوب 
وبنـــك الخليـــج الدولي وشـــركة ناس 

المؤسسة وجيبك.
بهـــذه  كلمـــة  مـــدارا  مريـــم  وألقـــت 
المناسبة رحبت فيها بجميع الحضور 
وشـــكرتهم على حضورهم كما تمنت 
لجميـــع الالعبيـــن التوفيـــق، متذكرة 
في الوقت ذاته الراحل الشيخ محمد 
كان  الـــذي  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن 
داعمـــا لهذه البطولة طوال الســـنوات 
الماضيـــة، مشـــيدة فـــي الوقـــت ذاته 
بتعاون االتحـــاد البحرينـــي لللبولينع 
برئاســـة غـــازي ناس واالبـــن الروحي 

االتحـــاد  ســـر  أميـــن  البولينـــغ  للعبـــة 
إبراهيم الرفاعي.

وتصـــدر اليوم األول من المنافســـات 
للبطولـــة المفتوحة الالعب األميركي 
دانـــت تاســـدون برصيـــد 1704، يليه 
الكويتـــي يوســـف الدوســـان برصيـــد 
1694، ثـــم أحمد فريد برصيد 1327، 
وفـــي المركـــز الرابـــع الكويتـــي عزيـــز 

خالـــد  تـــاله   ،978 برصيـــد  العبيـــدي 
سمير برصيد 977، ثم الكويتي خالد 
المدوح 973، وحسين المجيدي 964 
وإياد العنزي 796، وتالهم الســـعودي 
629. ومـــن  زيـــاد الخليـــوي برصيـــد 
كبيـــر ممـــن  عـــدد  المؤمـــل مشـــاركة 
الالعبيـــن مـــن مختلـــف الجنســـيات؛ 

نظرا ألهمية هذه البطولة.

األميركي دانت تاسدون تصدر اليوم األول

افتتاح بطولة ملك الصولجانات للبولينغ

جانب من االفتتاح 

يد النجمة تغادر للكويت للمشاركة الخليجية
يغــادر فريــق النجمــة لكرة اليــد اليوم الجمعة إلــى دولة الكويت؛ 

من أجل المشاركة في البطولة الخليجية 38 أبطال الكؤوس.

المـــال،  فهـــد  البعثـــة  ويتـــرأس 
رئيـــس  نائـــب  بوكمـــال  محمـــد 
الجهـــاز، جاســـم المطـــوع مدير 
الفريـــق، وأحمـــد جناحي إداري 
ميثـــم  واالختصاصـــي  الفريـــق 
الوطنـــي  المـــدرب  المشـــيمع، 
ســـيد علـــي الفالحـــي ومعاونه 
أحمد منصـــور وقائمة الالعبين 
المكونـــة مـــن 18 العًبـــا، وهـــم: 
حمـــد  عبدالحســـين،  محمـــد 
شمالن، علي أنور، محمد ميرزا، 

بـــالل بشـــام، كميـــل محفـــوظ، 
حســـن شـــهاب، ســـعود الجنيد، 
علي عيد، محمد حبيب، مهدي 
ســـعد، عادل محمد، علي فؤاد، 
حســـين محمد وخالـــد عبدهللا، 
باإلضافـــة للمحترفيـــن الثالثـــة 
حسين الصياد، التوأم الفرنسي 

كيفين وأوليفير.
وســـتنطلق منافســـات البطولـــة 
بدًءا مـــن يوم الســـبت 4 يونيو 
الجـــاري  يونيـــو   12 حتـــى 

بمشـــاركة 7 فـــرق، تـــم توزيعها 
إلـــى مجموعتين، تضـــم األولى 
مســـقط  الكويتـــي،  )الكويـــت 
اإلماراتـــي  الجزيـــرة  العمانـــي، 
واألهلـــي القطـــري(، فيمـــا جـــاء 
ممثـــل المملكـــة فريـــق النجمـــة 
بالمجموعـــة الثانيـــة التي تضم 
ومضـــر  الكويتـــي  )الســـالمية 

السعودي(.
مملكـــة  ممثـــل  وسيســـتهل 
البحرين فريق النجمة مشواره 
فـــي مجموعتـــه الثانيـــة بلقـــاء 
مضر الســـعودي يـــوم اإلثنين 6 
يونيـــو، على أن يخـــوض لقاءه 

الثانـــي باليوم التالـــي بمواجهة 
الكويتـــي،  الســـالمية  فريـــق 
مجموعـــة  كل  مـــن  ويتأهـــل 
صاحبا المركزين األول والثاني 

لألدوار النهائية.
ودون شك، أن مشاركة النجمة 
ســـيكون  البطولـــة  هـــذه  فـــي 
هدفهـــا اللقـــب، في ظـــل وجود 
اإلمكانـــات الكبيرة في صفوفه 
تـــم  التـــي  للعناصـــر  باإلضافـــة 
التعاقـــد معهـــا، وهـــذا مـــا يعزز 
من حظوظ الفريق في تحقيق 
الكأس الغائـــب عن خزائنه منذ 

فترة طويلة.
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اتحاد كرة القدم

كشــف األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم راشــد الزعبي عــن تلقي 
االتحاد 4 خطابات من األندية األعضاء، هي: النجمة، مدينة عيسى، المحرق 
والخالدية، حول مقترحاتها ورؤيتها بشأن برنامج الموسم الرياضي الجديد 

.2023 - 2022

 وأشـــار إلـــى أن االتحاد فتـــح المجال 
لمدة أسبوع كامل الستالم مقترحات 
ورؤى األنديـــة حول البرنامج الزمني، 
وذلك من منطلق حرص االتحاد على 
إشـــراك األندية في صناعة القرار عبر 
تبادل األفـــكار بما يصب فـــي الصالح 
أن  مبيًنـــا  البحرينيـــة،  للكـــرة  العـــام 
االتحـــاد تلقـــى 4 خطابـــات فـــي هـــذا 

اإلطار.
اســـتلم  االتحـــاد  إن  الزعبـــي  وقـــال 
خطاًبـــا من نـــادي النجمـــة يقترح فيه 
إعـــادة جدولة المســـابقات لتبدأ مطلع 
االتحـــاد  تســـلم  كمـــا   ،2022 ســـبتمبر 
خطاًبـــا من نادي مدينة عيســـى حول 

ذات المقترح.

وأوضح أن نادي المحرق قدم تصوًرا 
حـــول البرنامـــج الزمنـــي يرتكـــز على 
الجديـــد،  الموســـم  انطـــالق  تأجيـــل 
ليبدأ يوم 31 أغســـطس 2022 بمباراة 
كأس الســـوبر، ويكون ختام الموســـم 
بالجولة األخيرة لدوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز يـــوم 20 أبريـــل 2023. وتابع 
“كما تسلمنا تصوًرا من نادي الخالدية 
فيـــه  يبـــدأ  الزمنـــي  البرنامـــج  حـــول 
الموســـم مطلع ســـبتمبر 2022 بإقامة 
مسابقة كأس االتحاد، ويكون الختام 
فـــي 28 أبريل 2023 بالجولة األخيرة 
لدوري ناصر بن حمد الممتاز، على أن 
تلعـــب مباراتي الملحق في األســـبوع 
األول مـــن مايـــو 2023، إضافـــة إلـــى 

مقترحـــات أخـــرى تمثلت فـــي توزيع 
المالعـــب  جميـــع  علـــى  الفـــرق  لعـــب 
بالتســـاوي، االلتزام بالنظام األساسي 
لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم فيما 
يخص الجلوس علـــى دكة االحتياط، 
والعدالة في توزيع المباريات لتجنب 
المباريـــات  فـــي  معيـــن  فريـــق  لعـــب 

األخـــرى مـــن أي جولة، مـــا يعطي هذا 
الفريق فرصة أكبر للراحة على الفرق 
الخالديـــة  نـــادي  أن  وبيـــن  األخـــرى”. 
جاللـــة  كأس  إقامـــة  مقتـــرح  قـــدم 
الملـــك المعظـــم بمشـــاركة جميع فرق 
الدرجتيـــن الممتـــازة والثانية، بحيث 
تتأهـــل الفـــرق الثمانيـــة األولـــى مـــن 
الدرجة الممتازة في الموسم الماضي 

مباشرة لدور ثمن النهائي، فيما تلعب 
بقية الفرق في الدور التمهيدي بنظام 
إخـــراج المغلوب مـــن مبـــاراة واحدة، 
الخالديـــة مقترحـــه  نـــادي  قـــدم  كمـــا 
لنظـــام دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز 
علـــى أن يلعـــب بحســـب المقتـــرح من 
الثانيـــة  للدرجـــة  ويهبـــط  قســـمين، 
مباشـــرة أصحاب المركزيـــن 11 و12، 
فيما يلعب صاحـــب المركز 10 مباراة 
ملحق أمام ثالث الدرجة الثانية، وتم 
توزيع مباريات كل جولة على يومين، 
بحيـــث يكـــون فـــي اليـــوم الواحـــد 3 
ذات  علـــى  اثنتيـــن  منهـــا  مباريـــات 
الملعـــب، وقدم نـــادي الخالديـــة أيًضا 
مقترحه لدوري الدرجة الثانية ليلعب 
علـــى مدار قســـمين، ويصعـــد للدرجة 
الممتـــازة مباشـــرة البطـــل والوصيف، 
ويلعـــب صاحب المركـــز الثالث مباراة 
ملحـــق أمام عاشـــر الترتيـــب بالدرجة 

الممتاز، وتم توزيع مباريات كل جولة 
علـــى يومين، بحيث يكـــون في اليوم 
الواحـــد 3 مباريـــات منهـــا اثنتين على 

ذات الملعب.
 وذكـــر أن االتحـــاد تســـلم مقترحـــات 
اســـتقبال  بـــاب  فتـــح  قبـــل  أخـــرى 
المقترحات واألفكار، وجميعها يضعها 
االتحـــاد فـــي االعتبـــار عبـــر الدراســـة 
المســـتمرة واتخاذ القرارات المناسبة 

للصالح العام.
 ولفـــت الزعبي إلـــى أن األمانة العامة 
باالتحـــاد قدمت مختلـــف التصورات 
والمقترحات التي تقدمت بها األندية 
األربعـــة حديًثا إلى اللجـــان المختصة 
حولهـــا،  القـــرارات  واتخـــاذ  للدراســـة 
علـــى أن يبـــت فيهـــا الحًقـــا مـــن قبـــل 
مجلـــس اإلدارة العتمادهـــا وتعميمها 
على األندية بشـــأن الموســـم الرياضي 

الجديد.

راشد الزعبي

الزعبي: دراسة للتصورات في اللجان واالعتماد الحقا

4 أندية تقدم مقترحاتها لبرنامج الموسم الجديد

اتحاد الترايثلون

عقـــد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للترايثلـــون 
عضـــو مجلس إدارة اللجنـــة األولمبية عبدهللا 
عبدالسالم اجتماًعا مع رئيس النادي الكويتي 
ســـبل  لبحـــث  الكنـــدري؛  راشـــد  للترايثلـــون 
التعـــاون بيـــن الطرفيـــن فـــي الفتـــرة المقبلة، 
والســـعي وراء اعتماد لعبـــة الترايثلون ضمن 
األلعاب الرياضية في دورة األلعاب الخليجية 

القادمة.
وبحث عبدالســـالم خالل االجتماع مع نظيره 

الكندري الخطط المستقبلية للعبة الترايثلون، 
وســـبل التعاون بين االتحاد والنادي الكويتي 
على صعيد البطـــوالت والدورات المقبلة، إلى 
جانـــب إقامة المعســـكرات المشـــتركة وتبادل 

الخبرات بين الطرفين.
وشـــهد االجتمـــاع طـــرح فكـــرة اعتمـــاد لعبـــة 
فـــي  الرياضيـــة  األلعـــاب  ضمـــن  الترايثلـــون 
دورة األلعـــاب الخليجيـــة في الفتـــرة المقبلة، 
خصوًصـــا في ظـــل االنتشـــار الواســـعة للعبة، 

واألهمية التي باتت تشـــكلها بالنسبة للشباب 
الخليجـــي، األمـــر الـــذي من شـــأنه أن ينعكس 
على  تطور اللعبة والالعبين في دول الخليج 
بزيادة االحتكاك والمنافســـة وتبادل الخبرات 

بين جميع األطراف.
االتحـــاد  رئيـــس  شـــارك  آخـــر  جانـــب  ومـــن 
فـــي  تواجـــده  خـــالل  للترايثلـــون  البحرينـــي 
الكويـــت، في دورة إعداد المدربين للمســـتوى 

األول التي نظمها النادي الكويتي.

عبدالسالم يجتمع مع النادي الكويتي للترايثلون

بهدف المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه

سبورت
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  عقـــد 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
مباحثـــات  جلســـة  خلـــف،  عصـــام 
الخـــاص  الســـكرتير  مـــع  ثنائيـــة 
للشؤون االســـتراتيجية لجمهورية 
البرازيـــل االتحاديـــة فالفيو روشـــا 
والوفد المرافق له ناقشا فيه أوجه 
التعـــاون بيـــن البلدين فـــي المجال 
وتعزيـــز  والحيوانـــي  الزراعـــي 
فـــرص تبادل الخبـــرات والمنتجات 

الزراعية والحيوانية المختلفة.
أحمـــد  خالـــد  االجتمـــاع  وحضـــر 
وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة ووكيـــل 
الزراعـــة والثروة البحريـــة إبراهيم 
الحواج والوكيل المســـاعد للزراعة 
عبدالعزيـــز عبدالكريم ومدير إدارة 
الرقابة الحيوانية إبراهيم يوسف، 
ومديـــرة إدارة الصحـــة الحيوانيـــة 
فجر الســـلوم، ومديـــر إدارة الثروة 
الســـمكية حســـين مكي وعـــددا من 

مسئولي الوزارة.
فـــي  خلـــف  الوزيـــر  واســـتعرض 
االجتمـــاع مـــع الســـكرتير الخـــاص 
للشـــؤون االســـتراتيجية البرازيلي 
الـــذي وصـــل البحريـــن علـــى رأس 
وفد رســـمي في زيـــارة يلتقي فيها 
عددا من المســـؤولين، إستراتيجية 
مملكة البحرين فـــي األمن الغذائي 
والجهـــود التـــي تبذلها الـــوزارة في 
هذا الشـــأن، مشـــيرا الى أن اهتمام 
الغذائـــي،  األمـــن  بملـــف  الـــوزارة 
يأتـــي انطالقًا مـــن التوجيه الملكي 
المعظـــم  البـــالد  لملـــك  الســـامي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
وتوجيهـــات  خليفـــة  آل  عيســـى 
جاللته لوضع مشروع استراتيجي 

لإلنتاج الوطني للغذاء.
كمـــا بحث الجانبـــان ملف التغيرات 
علـــى  الحفـــاظ  المناخيـــة وأهميـــة 
البيئـــة  وحمايـــة  النباتـــي  الغطـــاء 
البريـــة والبحريـــة والحفـــاظ علـــى 
التنـــوع البيولوجـــي على مســـتوى 
الوزيـــر خلـــف  أكـــد  العالـــم، حيـــث 

مبـــادرة مملكـــة البحريـــن للوصول 
للحيـــاد الصفـــري فـــي العـــام 2060 
إلـــى جانب اســـتراتيجة التشـــجير 
الوطنيـــة لمضاعفـــة عدد األشـــجار 

في البالد.
جلســـة  فـــي  خلـــف  وأوضـــح 
المباحثـــات مـــع الســـكرتير الخاص 
البرازيلـــي أن جهود الـــوزارة تتركز 
علـــى تطوير القـــدرات الوطنية في 
مجال الصناعـــات الغذائية، والعمل 
علـــى رفـــع نســـبة اإلنتـــاج المحلي، 
المحّفـــزات  تقديـــم  عـــن  فضـــالً 
والتســـهيالت للحفـــاظ علـــى خبرة 
فـــي  وبخاصـــة  المهـــن  أصحـــاب 

مجاالت األمن الغذائي.
وأشار خلف الى أن الوزارة أطلقت 
عـــدد مـــن المبـــادرات فـــي االتجـــاه 
منها التوسع في استخدام أساليب 
مثـــل  الحديثـــة  الزراعـــي  اإلنتـــاج 
نظـــم الزراعـــة دون تربة وتشـــجيع 
الزراعـــة  مجـــال  فـــي  االســـتثمار 
المتطورة باعتبـــاره أحد القطاعات 
تحقيـــق  فـــي  عليهـــا  يعـــول  التـــي 
أمـــن غذائـــي مســـتدام، باإلضافـــة 
إلـــى تعزيز الشـــراكة مـــع المنظمات 
الدوليـــة، والمحافظة على األصول 
النباتيـــة الوراثية، وتعزيـــز االبتكار 
والتطوير في مجال قطاع النخيل، 
والرقابـــة  الســـالمة  عـــن  فضـــالً 
الغذائيـــة، وتطوير القـــدرات الفنية 
الوزيـــر  اســـتعرض  كمـــا  الزراعيـــة. 
خلف مشروع االســـتزراع السمكي 
والذي يعد أحد األســـاليب الحديثة 
في زيادة مســـاهمة اإلنتاج المحلي 
فـــي تحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي من 
األســـماك التي تشـــكل مصدرًا مهمًا 
للغذاء في مملكة البحرين، مشـــيرا 
الى المرســـوم الملكي الصادر بشأن 
تأســـيس شـــركة حكومية تحتضن 
ســـيتم  التـــي  المشـــاريع  جميـــع 
المختلفـــة  المواقـــع  فـــي  إنشـــاؤها 
التي تم تخصيصها إلقامة مشاريع 

األمن الغذائي. 

االهتمام بملف األمن الغذائي 
انطالقًا من التوجيه الملكي السامي

جلســـة  خـــالل  المتحدثـــون  أوصـــى 
العاصمـــة،  بأمانـــة  األســـبوعي  المجلـــس 
بضـــرورة إيجاد قوانين يمكـــن من خاللها 
الحفـــاظ علـــى ســـالمة البيئـــة مـــن أضرار 
المواد البالســـتيكية، رفع مســـتوى الوعي 
البيئـــي للطلبة والمواطنيـــن، تغيير النمط 
الســـلوكي للمســـتهلك الـــذي يتعامـــل مـــع 
المواد البالســـتيكية، حيث تشـــكل نســـبة 
المخلفات البالســـتيكية من تحلل أكياس 
تشـــكل  فيمـــا   ،%  32 الســـوداء  القمامـــة 

مخلفات بقايا الطعام 27.1 % سنويا.
إلـــى ذلـــك قال رئيس وحـــدة التخلص من 
المخلفات بالمجلس األعلـــى للبيئة محمد 
أمان، خالل جلســـة المجلـــس التي عقدت 
صبـــاح أمـــس الخميـــس لمناقشـــة “القـــرار 
الـــوزاري بمنـــع تصنيع أو اســـتيراد عبوات 
الميـــاه البالســـتيكية أقـــل مـــن 200 ملم”، 
إنه يوجد نحو 32 منتجا من أنواع المواد 
البالســـتيكية تســـبب مخاطر علـــى البيئة 
جراء سوء االستهالك أو رميها في البحر، 
و80 % مـــن صناعة تلك المواد كاألكياس 
صناعـــة  الميـــاه  وعلـــب  البالســـتيكية 

بحرينية.

العالقـــة  ذات  الجهـــات  أن  أمـــان  وأكـــد 
بالمملكـــة بـــدأت فـــي البحـــث عـــن ســـبل 
للحفـــاظ علـــى البيئة مـــن مخاطـــر المواد 
البالستيكية منذ العام 2018، حيث تصل 
نسبة تحلل البالستيك من أكياس القمامة 
الســـوداء 32 %، إضافـــة إلـــى نســـبة رمي 
المخلفات من بقايا الطعام تصل إلى نسبة 
27.1 % فـــي العـــام، مـــا يشـــكل ذ مخاطر 
جمـــة على البيئة، بســـبب رمي تلك المواد 

في مختلف المناطق وبمياه البحر.
وشـــدد أمان على ضرورة إيجاد نظام فرز 
للمخلفات بمختلف أنواعها، البالســـتيكية 
الكهربائيـــة، اإللكترونيـــة، وذلك من خالل 
فتـــح المجـــال للمشـــروعات االســـتثمارية 
للشـــركات المعنية باألمر حـــول البيئة، كما 

تتطلب المراحل المقبلة مزيدا من خيارات 
تقنين اســـتخدام المواد البالستيكية التي 

يصل عددها نحو 200 منتج.
بدورهـــا، شـــددت رئيســـة لجنـــة العالقات 
العامـــة واإلعـــالم بأمانة العاصمـــة مها آل 
شـــهاب، على ضرورة رفع مســـتوى الوعي 
المجتمعـــي مـــن خـــالل تكاتـــف القطاعات 
األهليـــة والرســـمية وذات العالقـــة بهدف 
مخلفـــات  مـــن  البيئـــة  علـــى  المحافظـــة 
المواد البالستيكية المضرة بالبيئة، وذلك 
مـــن منطلـــق المســـؤولية لحمايـــة البيئـــة 
لألجيـــال القادمـــة، مشـــيرة إلـــى ضـــرورة 
تســـليط الضـــوء علـــى جهـــود المملكة في 
المبـــادرات التـــي تتماشـــى مع السياســـات 
العالميـــة لألمم المتحـــدة ألجل المحافظة 

على ســـالمة المدن والبحار، وذلك لتفادي 
األخطـــار التـــي تـــؤدي إلـــى تغيـــر المنـــاخ 
والتنـــوع البيولوجـــي والمخاطـــر الناجمة 

من تلوث المخلفات.
وقالـــت آل شـــهاب: يأتـــي شـــعار “ال نملـــك 
ســـوى أرض واحـــدة” بعـــد مـــرور 50 عاما 
علـــى إنشـــاء برنامـــج األمـــم المتحدة في 
ستوكهولم العام 1972، حيث وجد العالم 
أنـــه فـــي ظـــل األخطـــار والتلـــوث البيئـــي 
وفقدان التنوع البيولوجي وتغيير المناخ 
كوكـــب  علـــى  التلـــوث  مخاطـــر  بأســـباب 
األرض ما زال شـــعار “ال نملك ســـوى أرض 

واحدة”، مرتبطا بواقع اليوم.
وذكـــرت أن جهـــود الجهات الرســـمية في 
البحريـــن ماضيـــة نحـــو تحقيـــق أهـــداف 

يرتبـــط  مـــا  ومنهـــا  المســـتدامة  التنميـــة 
بموضـــوع خطـــر البالســـتيك، لـــذا تشـــدد 
التعـــاون  أهميـــة  علـــى  العاصمـــة  أمانـــة 
األجهـــزة  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
الحكومية المختصة للتشـــاور مع الهيئات 
والجهـــات المعنيـــة ممـــا يســـاهم ذلك في 
تبني سياســـات يمكن مـــن خاللها الحفاظ 
للمواطنيـــن وعلـــى  الحيـــاة  علـــى جـــودة 

االستدامة البيئة لألجيال.
إلـــى ذلـــك تحـــدث مديـــر إدارة الفحـــص 
بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة  والمقاييـــس 
والســـياحة علـــي شـــبر جـــواد قائـــال: يأتي 
تعاون وزارة الصناعة والتجارة والمجلس 
األعلـــى للبيئـــة بهدف ترشـــيد المســـتهلك 
مـــع  التعامـــل  فـــي  االســـتهالكي  بالنمـــط 

المواد البالســـتيكية التي يمكن من خاللها 
المحافظة على ســـالمة البيئة، حيث جاء 
القـــرار رقـــم 77 لســـنة 2021 الخاص بمنع 
عبـــوات  تـــداول  أو  اســـتيراد  أو  تصنيـــع 
وأكواب المياه البالستيكية ذات األحجام 
مـــا  وهـــو  مليلتـــر،   200 عـــن  تقـــل  التـــي 
يتوافق مع التوجهـــات العالمية والوطنية 
علـــى صعيد الحفـــاظ على البيئـــة وتقليل 
المخلفـــات البالســـتيكية التـــي ُتعد الجزء 
األكبر من النفايات المضرة بصحة البيئة.

الوعـــي  رفـــع  أن  إلـــى  جـــواد  ولفـــت 
االســـتهالكي المجتمعي المتعلق بســـالمة 
البيئة تطلب تهيئة للشـــارع التجاري لمدة 

سنة تقريبا قبل صدور القرار رقم “77”.

32 % نسبة مخلفات البالستيك من أكياس القمامة
أمانة العاصمة تناقش حماية البيئة من خطر البالستيك

 منال الشيخ

شركة إتصاالت تخسر 181 دينار أمام خليجي
فصلت الخدمة وطالبته بالفاتورة مجدًدا

أصدر حكٌم لصالح خليجي ضد إحدى شركات االتصاالت وألزمت الشركة بسداد 180.976 
دينار إضافة لـ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وفـــي التفاصيل األوليـــة للقضية التي نقلتها 
موكلـــة المواطـــن المحاميـــة زهـــراء المـــادح 
لـــــ “البـــالد” أن المواطن الخليجـــي تعاقد مع 
الشـــركة المدعيـــة فـــي ســـبيل االنتفـــاع مـــن 
خدمـــة االنترنت وأنه تخلف عن ســـداد مبلغ 
وقـــدره  180.976 دينار نظيـــر انتفاعه بتلك 
الخدمة رغـــم إنذاره بالســـداد قانونيًا إال أنه 
لم يحرك ساكنا، فجراء ذلك، أقامت الشركة 
دعواهـــا مرفقـــة بصـــورة ضوئيـــة لـــكل مـــن 
عقـــد االشـــتراك واإلنـــذار باإلضافـــة لكل من 
البطاقة الذكية و فاتورة االستهالك للخدمة 

المقدمة. وقالت المحامية لـ “البالد”:
عالوة على ذلك، في 29 من شهر أكتوبر من 
العام 2010م حكمت المحكمة بالزام المدعى 
عليه تأدية المبلغ للشركة مع تحصيل رسوم 
تبلغ 10 دنانير كمقابل ألتعاب المحاماة إال أن 
المدعـــى عليه لم يـــرَض بذلك الحكم، فطعن 
عليه باالســـتئناف بموجب الئحة قيدت في 
العشـــرين من مارس مـــن العام الجاري تنص 
على قبول االســـتئناف شكالً وفي الموضوع 
بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف والقضـــاء مجددًا 
برفـــض الدعـــوى وذلـــك النعـــدام ســـندها مع 

إلـــزام المســـتأنف ضدهـــا بكل من الرســـوم و 
المصاريـــف وبمقابـــل ألتعـــاب المحامـــاة عن 
درجتي التقاضي وذلك لكون الحكم مجحفًا 

بحق المستأنف.
وتابعـــت المادح حديثها مـــن خالل قولها أن 
االســـتئناف تـــداول بالجلســـات علـــى النحـــو 
الثابت بمحاضره وفيها حضرت هي بدورها 
المتمثـــل بوكيل للمســـتأنف بمذكرة شـــارحة 
فـــي ختامهـــا طلب قبول االســـتئناف شـــكالً 
وفـــي الموضـــوع بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف 
والقضـــاء مجـــددًا برفـــض الدعـــوى النعـــدام 
ســـندها وإلـــزام المســـتأنف ضدها بالرســـوم 
والمصاريـــف وأتعاب المحامـــاة عن درجتي 
بحـــق  مجحفـــًا  الحكـــم  كـــون  التقاضـــي؛ 
لـــدى  عنوانـــه  بتغييـــر  لقيامـــه  المســـتأنف 
المســـتأنف ضدها “الشركة”، إال أن تم إعالنه 
علـــى العنـــوان القديـــم فضالً عـــن الخطأ في 
تطبيق القانون والفساد كذلك في االستدالل 

واإلخالل بحق الدفاع.
يذكـــر أنـــه فـــي الثامن عشـــر مـــن نوفمبر من 
العـــام 2010م قام المســـتأِنف بإلغاء الخدمة 
ضدهـــا  المســـتأنف  لمقـــر  حضـــوري  بشـــكل 

وإرفـــاق  المســـتحقات  جميـــع  ســـداد  بعـــد 
ســـند متمثـــل باســـتمارة تغيير العنـــوان لدى 
المســـتأنف ضدها واســـتمارة قطعه الخدمة 

بشكل دائم.
وفي هذا الخصوص أرفقت وكيل المستأنف 
بالـــرد  مذكـــرة  المـــادح  زهـــراء  المحاميـــة 
وضحت في مضمونها عن تمسك المستأنف 
بطلباتـــه وطلب قبـــل الفصل فـــي الموضوع 
بتوجيـــه اليميـــن المتممـــة للمســـتأنف علـــى 
المســـتأنف ضدهـــا بالتاريـــخ المذكـــور أعاله 
لـــدى قيام المســـتأنف بقطع الخدمـــة وإلغاء 
االشـــتراك وسداد كافة المستحقات المترتبة 

عليه في ذات التاريخ. 
وأردفت المحامية المادح أنه من باب إظهار 

وجـــه الحـــق فـــي الدعـــوى، فـــإن المحكمـــة 
أحالت الدعوى للتحقيق واســـتمعت ألقوال 
شـــاهدة المســـتأنف المتمثلـــة بالزوجـــة التي 
شـــهدت علـــى ما قـــام بـــه زوجها المســـتأنف 
فيمـــا يتمثـــل فـــي انتظـــام الســـداد، مضيفة 
بـــأن زوجهـــا قبل االنتقال للســـكن الجديد لم 
تكن الخدمة جيدة لديهم بالشـــكل الالزم، إذ 
أكدت في هـــذا الجانب بأنه جـــرى التواصل 
مـــا بين المســـتأنف والمســـتأنف ضدها وبعد 
حضـــور دام ألكثـــر من مـــرة دون جدوى من 
قبـــل أحد موظفـــي المســـتأنف ضدها عرض 
أحد موظفيها على المستأنف إنهاء الخدمة، 
مؤكـــدة بأنه بالفعل أعاد الجهاز وســـدد كافة 

المبالغ المترتبة على ذلك.
كما وبينت “المادح” بأن المستأنف ضدها لم 
تقدم أية شـــهود إلثبات خالف ذلك الســـيما 
بـــأن وكيلتهـــا تمســـكت بـــأن المبلغ مســـتحق 
عـــن إنهـــاء الخدمـــة وعـــدم إعـــادة الجهـــاز 
األمـــر الذي انتهت المحكمة بـــه بعدم أحقية 
المســـتأنف ضدهـــا فـــي طلباتهـــا ونتيجـــة له 
الحكـــم  ببطـــالن  األســـباب، حكمـــت  ولهـــذه 
المســـتأنف وفـــي الموضوع برفـــض الدعوى 
وكذلـــك إللزام المســـتأنف ضدها بالمصاريف 
عـــن درجتـــي التقاضي، إضافـــة لمبلغ وقدره 
عشـــرون دينـــار باحتســـابها مقابـــل ألتعـــاب 

المحاماة.

المحامية زهراء المادح 

خريجو الثانوية: وداًعا للمدرسة... وأهال بالجامعة
فرحة على “تويتر” بانقضاء 12 عاًما من الجد

في ظل أجـــواء الفرحة بمناســـبة انقضاء 
المرحلـــة  لطلبـــة  االمتحانـــات  فتـــرة 
الدراســـية الثانوية وكذلك في ظل ترقب 
إصـــدار النتائـــج، عبـــر خريجـــو “الثانوية” 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  فرحتهـــم  عـــن 
االجتماعـــي المختلفـــة إال أن “تويتـــر” حل 
محـــل الصدارة فـــي تناقل التهاني ونشـــر 
العبـــارات المعبـــرة مـــن بعـــد 12 عامـــا من 

الجد واالجتهاد وصوالً لنهاية المشوار.
وغـــردت إحدى الخريجـــات قائلة: “انتهت 
مســـيرة 12 عاما بحلوها ومرها، مشاعري 
غريبـــة جـــدًا ما بيـــن فرح وحـــزن لحظات 
عشـــتها بتظل في الذاكرة، فخورة بنفسي 
“خريجـــة 2022” كوني عظيمة وإيجابية؛ 
الصعـــاب،  رغـــم كل  بطلـــة وقويـــة  ألنـــي 
فخورة بـــكل خطوة خطوتها على شـــرف 
المحاوالت؛ لبلـــوغ التخرج، أيقنت عوض 

هللا لنا بيكون عظيم، الحمدلله”.
وخريجـــة أخـــرى كتبت تقـــول: “الحمدلله 
ما تم جهد وختم ســـعي إال بفضله، انتهى 

مشوار الـ 12 عاما”.
وقالـــت “ر. اليافعي” : “مضت األيام لتبقى 
منهـــا ذكرى تمـــأل قلوبنا أنســـًا وبهجة كلما 
مـــرت بخيالنـــا، اللهـــم اكتـــب لـــي توفيقـــًا 
يرضـــي أحالمي واجعل مســـتقبلي أجمل 

من كل توقعاتي”.

وقالت الخريجة “لبنى”: “الحمد لله يارب، 
انتهـــت أجمل رحالت حياتـــي ب 12 عاما 
مـــن الكفاح واألمل والطمـــوح والفرحة، ال 
أعلم ماذا ســـأكون غدًا، ولكـــن متيقنة أنه 

خير لي”.
وكتـــب المتخـــرج مـــن المرحلـــة الثانويـــة 
حســـين الحلواجـــي: “انتهـــت مســـيرة 12 
ســـنة، وآخـــر دعواهـــم أن الحمـــد للـــه رب 
العالميـــن، الحمـــد للـــه أنـــه ما انتهـــى درب 

وال ختم جهد وال تم ســـعي إال بفضله وما 
تخطـــى العبـــد من عقبـــات وصعوبـــات إال 
بتوفيقـــه ومعونته، فالحمـــد لله ثم الحمد 
للـــه على التمـــام، اللهم اجعلهـــا نهاية خير 

لبداية طريق أعظم”.

حسن عبدالرسول



عاد أبطال فيلم “خمس جوالت” بطولة الفنانين الشباب 
آدم الشرقاوى ونور خالد البنوى وداليا شوقى، من دولة 
المجــر، بعد تصوير المشــاهد الخارجية هنــاك، والتي 
استغرقت ما يقرب من أسبوع، وهو الفيلم الذى يتناول 

عدة مواضيع. 
الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج مازن أشــرف 

ومن المقرر أن تســتكمل أسرة الفيلم تصوير باقي مشاهد الفيلم في القاهرة 
بدءاً من األسبوع الجاري، حيث صور فريق العمل ما يقرب 3 أسابيع من الفيلم.

تســتعد الفنانة اللبنانية باسكال مشعالني لطرح أغنية 
جديدة تقوم حاليًا بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.
واختارت باسكال منطقة المرفأ موقعًا لتصوير كليبها، 
لما له من داللة، خصوصًا بعد االنفجار األليم في الرابع 

من أغسطس 2020، الذي هّز العاصمة )بيروت(، وأودى 
بحياة أكثر من 200 شــخص، وأدى إلى جرح المئات، ودمار 

وخراب وتداعيات مادية ونفســية على ســكان المناطق القريبة من االنفجار 
مازالت ماثلة إلى اليوم.

باسكال و“المرفأ”خمس جوالت
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كشفت “الديلي ميل” عن 
انضمام المغنية دوا ليبا 

والممثلة األميركية 
سيرشا رونان إلى 

فريق عمل فيلم 
“باربي”. وأكدت 

المواقع األجنبية 
أن الفيلم سيمثل 
طفرة في مسيرة 

دوا ليبا؛ ألن 
هوليوود 
متشوقة 

للغاية لرؤية 
الفيلم 
األخير.
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تعــود الفنانة أنغــام إلى إحيــاء الحفــالت الغنائية، بعد 
توّقــف اضطراري اســتمر أكثر من 3 أســابيع، بســبب 
المشــاكل التــي تعرّضــت لها فــي األوتــار، واضطرت 
على إثرها للخضوع لجراحــة طبية عقب حفلها األخير 

بالكويت. وســتكون أولــى حفالت أنغام فــي جدة يوم 4 
يونيــو المقبل، حيث ســتقّدم مجموعة كبيــرة من أغانيها 

القديمــة والحديثة، إضافة إلــى أغنيتها األخيرة “لوحة باهتــة”، التي حققت 
تفاعاًل كبيراً مع الجمهور فور طرحها بداية الشهر الجاري.

عودة أنغام

المســـرحي  النقـــد  كان  التســـعينات  فـــي 
منتعشـــا إلى حد كبير، وكانت هناك أقالم 
رائـــدة وصاحبـــة أعمـــاق ثقافيـــة واســـعة 
وغنية تثري الســـاحة عـــن طريق مقاالت 
صحافية تنشـــر هنا وهنـــاك، وحينها طبعا 
لم تكن وســـائل التواصـــل االجتماعي قد 
ولـــدت بعد، ومع ذلـــك كان الحراك النقدي 

نشطا. 
ومن األسماء التي أتذكرها الناقد إبراهيم 
والعافيـــة(،  الصحـــة  يعطيـــه  )هللا  غلـــوم 
والفنـــان  الســـعداوي،  عبـــدهللا  والفنـــان 
خالـــد الرويعي، والناقد يوســـف الحمدان 
وهـــو الوحيـــد الـــذي حافـــظ علـــى مقعده 
بالجـــد والمثابرة لغايـــة اليوم )وأعني في 
النشـــر(، والكاتب حسام توفيق أبو اصبع، 
وزهـــراء المنصـــور وهـــي أيضـــا مـــا زالت 
مجتهدة، والمرحوم الناقد محمد البنكي، 
والناقد محمد حميد الســـلمان، وليعذرني 

اآلخرون إن نسيت أسماءهم.
ويحضرهـــا  المســـرحية  تعـــرض  اليـــوم 

الجمهـــور والكتـــاب، وبعد انتهـــاء العرض 
ونزول الســـتارة ينصرف الجميع من دون 
أن تكـــون هنـــاك مصابيـــح كاشـــفة علـــى 

التجربة، بل وال نصيحة تقدم للممثلين.
مـــا أريد قولـــه هـــو إن النقد علم إنســـاني 
جليل نشأ وترعرع في مهد الفلسفة وفي 
أحضان الفن منذ القدم، والنقد المسرحي 
خصوصـــا نبـــت فـــي تربـــة فلســـفية وفى 

ربوع فنية أصيلة. 
إنســـانیان  علمـــان  والفلســـفة  النقـــد  إن 
عظيمـــان، يعتمـــد كل منهما علـــى المنهج 
العلمي والمنطق الســـليم والعقل المرهف 
والوجـــدان الحي والذوق المتدفق الذكي 

في اختيار الحقائق واستنباط مدلوالتها.
ومـــن ناحية أخـــرى فإننا نـــرى أن العالقة 
بين الفن والنقد وثيقة جدا، فالفن والنقد 
متالزمـــان منـــذ القـــدم، والفن خلـــق لقيم 
فنيـــة وجمالية إنســـانية، والنقد وإن كان 
علمـــا فإنه قيمـــة مبدعة خالقة تســـتنبط 

قيم الفن والجمالية اإلنسانية.
جمهور المســـرح في البحريـــن في حاجة 
ماســـة وشـــديدة إلـــى ناقـــد عالـــم مثقـــف 
الجمهـــور  يخـــدم  بـــأن  المســـرح،  يخـــدم 
بمســـاعدته علـــى التـــذوق الســـليم، وبهذا 
يتفاعـــل المســـرح مـــع جمهـــوره، فيحمي 
المســـرح  فنـــان  تجـــارب  بذلـــك  الناقـــد 

ووجدانه وأفـــكاره بإيصالها إلى جمهوره 
طريـــق  عـــن  مشـــوهة  أو  محرفـــة  غيـــر 
النقـــد العلمـــي والثقافة الشـــاملة، فالناقد 
بطبيعـــة تخصصه مدافع عن القيم الفنية 
والجماليـــة ومدافـــع بالتالـــي عـــن اإليمان 

باإلنسان.
البـــد أن تنشـــط حركـــة النقـــد المســـرحي 
لكـــي يتمكن المســـرح عندنا من أن يشـــق 
مجـــراه بحثـــا عـــن االتجاهـــات الجديـــدة 
المتطـــورة التي تتـــواءم مـــع العصر الذي 
نعيـــش فيـــه ولكـــي يتمكـــن المســـرح من 
أن يوســـع قاعدتـــه الشـــعبية، وأيضا لكي 
يتمكن المسرح من أن يعكس في وضوح 

ثقافتنـــا الوطنيـــة األصليـــة، ولكي يتمكن 
المسرح من أن يخلق قيما إنسانية عليا.

نحن فـــي “البالد” نحاول قدر المســـتطاع 
تســـليط الضوء على األعمال المســـرحية 
المحليـــة بالنقـــد والتحليـــل، إلـــى جانـــب 
االنفراد بنشـــر األخبـــار الفنيـــة والثقافية، 
التواصـــل  وســـائل  قنـــاة  أن  وأتصـــور 
االجتماعـــي خاصـــة )حســـابات المســـارح 
األهليـــة وبعض الفنانين المهتمين وكذلك 
جـــدا  مناســـبة  الشـــخصية(،  المدونـــات 

لنشـــر الكتابات النقديـــة وبث الروح فيها، 
فاألهـــم عدم ترك الســـاحة مـــن دون ناقد 
ورائـــد وموجـــه للفـــن وللجمهـــور، إذ إننـــا 
علـــى مـــر العصور رأينـــا أن أعظم األعمال 
المســـرحية وأحســـن األعمـــال النقدية قد 
صـــدرت جميعهـــا عن الفهـــم المتالزم بين 
الفنـــان وجمهـــوره، وبيـــن الفنـــان وناقده، 
وجمهـــور المســـرح االثيني الذي اســـتمتع 
بأعمال ايســـخيلوس وســـوفوكليس وقرأ 

ألرسطو، خير شاهد على ذلك.

قدم في افتتاح مهرجان أفالم السعودية الذي افتتح أبوابه للضيوف والمشاركين والسينمائيين والزوار، الفيلم السعودي الرائع “رقم 
هاتف قديم” للمخرج علي سعيد، وهو الفيلم الذي حصل علي المرتبة األولى بمعمل تطوير السيناريو في الدورة رقم 7 بالمهرجان.

الفيلم من بطولة الممثل السعودي يعقوب 
الفرحـــان، والـــذي أبـــدى فـــي منشـــور عبر 
السوشـــال ميديـــا امتنانه الختيـــار فيلمه 
مهرجـــان  الفتتـــاح  قديـــم”  هاتـــف  “رقـــم 
فـــي تدوينـــة  الفرحـــان  الســـينما، وكتـــب 
مرفقـــة بملصـــق الفيلـــم: “ســـعيد وممتـــن 
الختيار فيلمنـــا )رقم هاتف قديم(، ليكون 
األفـــالم  مهرجـــان  فـــي  االفتتـــاح  فيلـــم 
قلبـــي... شـــكرًا  إلـــى  القريـــب  الســـعودية 
وأبـــارك  المهرجـــان،  لجنـــة  فـــي  لإلخـــوة 
لـــكل األحبـــة فريـــق العمـــل”. فيلـــم “رقـــم 
فـــي  األول  بالمركـــز  فـــاز  قديـــم”  هاتـــف 
“معمـــل تطوير الســـيناريو” خـــالل الدورة 
الســـابعة، ســـيناريو وإخـــراج علي ســـعيد، 
وتـــم تصويره في شـــرق الســـعودية بأياٍد 

سعودية.
تـــدور أحداث الفيلم حـــول أزمة الوصول 
إلـــى منتصف العمر، وتـــدور أحداثه حول 
حيـــث  اإلنســـان،  عمـــر  منتصـــف  مرحلـــة 
يحـــاول بطـــل العمـــل أن يغيـــر خياراتـــه، 
ويعيـــد النظر في مســـار حياتـــه، ويعكس 

الفيلـــم حالـــة من التمـــاوج الداخلـــي الذي 
يحدث لإلنسان في تلك المرحلة.

“إذا وصـــل الشـــخص إلى منتصـــف العمر، 
فمـــن المحتمل أنه يحـــاول تغيير خياراته 
وإعـــادة النظر في مســـار حياته... يعكس 
هذا الفيلم حالة من التموج الداخلي الذي 

يحدث لإلنسان في هذه المرحلة”.

أربع ندوات حوارية سينمائية

تنظمـــه  الـــذي  المهرجـــان،  ويســـتضيف 
جمعية الســـينما، بالشراكة مع مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(، وبدعم 
مـــن هيئة األفـــالم التابعة لـــوزارة الثقافة، 
أربع ندوات حوارية تناقش مواضيع ذات 
صلـــة بالصناعـــة الســـينمائية، والتي تعقد 
جميعها في مســـرح )إثراء( فـــي الظهران، 
مجموعـــة من األكاديميين والســـينمائيين 

والمختصين وأصحاب الخبرة.
أولـــى نـــدوات المهرجـــان، والتـــي تنطلـــق 
الســـبت الرابع من يونيو، في تمام الساعة 
الثامنة مســـاًء، عنوان “الرواية السعودية 

في الســـينما”، يتحاور مـــن خاللها ضيوف 
النـــدوة: األديبـــة والكاتبـــة هنـــاء حجازي، 
المخرجـــة والكاتبـــة والباحثـــة الدكتـــورة 
ســـنياء الشامخي، والكاتب المهتم بالشعر 
والروايـــة عبـــدهللا ثابـــت، ويديـــر النـــدوة 

الكاتب واإلعالمي سعد الدوسري.
فيمـــا تأتـــي النـــدوة الثانيـــة تحـــت عنوان 
“مفهـــوم الفيلـــم الســـعودي”، وتعقـــد يـــوم 
األحـــد، الخامس مـــن يونيو، عند الســـاعة 
مـــن:  كالً  وتســـتضيف  مســـاًء،  الثامنـــة 
اإلعـــالم  أســـتاذ  الفّهـــاد،  هنـــد  المخرجـــة 
الملـــك  فـــي جامعـــة  المســـاعد  والســـينما 
والكاتـــب  الغنـــام،  عبدالرحمـــن  فيصـــل 
الخواجـــي،  طـــارق  الســـينمائي  والناقـــد 
فـــي  والمتخصصـــة  الباحثـــة  وتديرهـــا 
إحســـان  مـــروة  المرئيـــة  اإلنثروبولوجيـــا 

الفقيه.
أما نـــدوة المهرجان الثالثـــة، والتي تنعقد 
يـــوم االثنين المقبـــل 6 يونيو الجاري، في 
تمـــام الســـاعة الثامنـــة مســـاًء، فتناقـــش 
موضوعـــًا متصـــالً بثيمـــة المهرجـــان فـــي 

دورتـــه الحاليـــة، تحـــت عنـــوان “شـــعرية 
خاللهـــا  يتحـــدث  وجمالياتهـــا”،  الســـينما 
ثالثـــة متخصصـــون، هـــم: مديـــر مهرجان 
الســـينما المســـتقلة بالدار البيضاء حمادي 
زيبـــرا  لمهرجـــان  الفنـــي  المديـــر  غيـــروم، 
للســـينما الشـــعرية في برلين توماس ديل 
 L ‘Immagine“ بيـــل، ونائب مدير مختبـــر
Ritrovata” لترميم األفالم وحفظها إيلينا 
تامـــاكارو، ويديـــر هـــذه النـــدوة الصحفية 
والمذيعـــة ومقدمـــة البرامج الفنية ســـهى 

الوعل.
وتختتـــم نـــدوات المهرجان يـــوم الثالثاء 

7 يونيـــو الســـاعة الثامنة مســـاًء 

بنـــدوة “ماســـتر كالس” يقدمهـــا المحامي 
المختـــص بقانون اإلعالم ماتـــي روكنبخ، 
بعنـــوان: )التعامـــل القانونـــي مـــع منصات 
 Dealing with global“ العالميـــة(  البـــث 

.”streamers

المهرجان

إلـــى  الســـعودية  أفـــالم  يســـعى مهرجـــان 
تحفيز صناعة األفالم ودفع عجلة التنمية 
فـــرص  وتأميـــن  المملكـــة،  فـــي  الثقافيـــة 
للفنانيـــن الســـعوديين المهتميـــن بصناعـــة 

األفالم واالحتفاء بأفضل أفالمهم.
تـــم إطالق مهرجـــان أفالم الســـعودية من 
الســـعودية  العربيـــة  الجمعيـــة  قبـــل 
للثقافـــة والفنـــون بالدمـــام ومركز 
الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
)إثـــراء(، كمبـــادرة محليـــة تهدف 
لتطويـــر وإثـــراء صناعـــة األفالم 
المهرجـــان  ويضـــم  الســـعودية، 
احتفـــاء ســـنوي بأحـــدث األفالم 
لبرامـــج  باإلضافـــة  اإلبداعيـــة 
تدريبيـــة للفنانيـــن والعديـــد مـــن 

المســـابقات والبرامـــج العامـــة. “مهرجـــان 
أفـــالم الســـعودية” ومنـــذ انطـــالق دورته 
األولـــى فـــي العـــام 2008 وحتـــى دورتـــه 
الســـابعة العـــام 2021 حقـــق تأثيـــرًا غيـــر 
صناعـــة  وتمكيـــن  تطويـــر  فـــي  مســـبوق 
األفـــالم المعاصـــرة بالمملكـــة والمنطقـــة، 
ضمـــن  فيلمـــًا   33 المهرجـــان  ويعـــرض 
برامجه الموازية كما ينظم ورشًا تدريبية 
النـــدوات  مـــن  ومجموعـــة  متخصصـــة 

والمحاضرات.
وإلى جانب عروض أفالم النخلة الذهبية، 
األطفـــال،  وأفـــالم  الموازيـــة،  واألفـــالم 
وأفالم الســـينما الشعرية، يقدم المهرجان 
الثقافيـــة  البرامـــج  مـــن  مميـــزة  حزمـــة 
واإلثرائية، التي تشـــمل الندوات والورش 
التدريبيـــة المتقدمة، باإلضافة إلى توفير 
والمنتجيـــن،  اإلنتـــاج،  لشـــركات  منصـــة 
وصّنـــاع األفـــالم، لتمكين مشـــاريعهم من 
خالل ســـوق اإلنتـــاج. كما يقـــوم مهرجان 
أفالم السعودية بإصدار وترجمة 15 كتابًا 
ضمـــن السلســـلة المعرفية التـــي يصدرها 

كل عام.

جمهور المسرح في البحرين بحاجة ماسة إلى ناقد

أزمة منتصف العمر بنظرة شاعرية في فيلم “رقم هاتف قديم”

للنقد مهام تعكس بوضوح ثقافتنا الوطنية األصيلة

تقديم 4 ندوات ضمن فعاليات مهرجان “أفالم السعودية”

زهراء المنصور محمد السلمان يوسف الحمدان المرحوم محمد البنكي إبراهيم غلوم

أسامة الماجد

طارق البحار
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أعلنت شركة أمانة إلدارة العقارات )أمانة(، الشركة التابعة لشركة البحرين لالستثمار 
واالقتصادّيــة  االســتهالكّية  المؤسســة  مــع  اتفاقيــة  توقيــع  عــن  )إدامــة(،  العقــاري 
العســكرّية التابعــة لقــوة دفاع البحرين إلدارة مجّمع وادي الســيل في منطقة الرفاع 
الغربــي. وبموجــب االتفاقيــة ســتتولى شــركة أمانــة مســؤولية جميــع مهــام إدارة 
العقارات بالمجّمع، بما في ذلك التأجير والتحصيل وإدارة المرافق والتسويق، وذلك 

بهدف طرح خدمات ومفاهيم جديدة لخدمة المنطقة بشكل أفضل.

وقـــال المديـــر العـــام لشـــركة أمانـــة وليد 
إلـــى دعـــم  علـــي “تســـعى شـــركة أمانـــة 
واالرتقـــاء  عقاراتهـــم  لتطويـــر  عمالئهـــا 
بها باســـتمرار من أجل زيـــادة اإليرادات. 
ومن خالل التواصل المستمر مع عمالئنا 
ســـنعمل  الســـوق،  بمعطيـــات  والمعرفـــة 
علـــى تعزيـــز االســـتدامة المالّيـــة لمجّمـــع 

قويـــة  قاعـــدة  وإنشـــاء  الســـيل  وادي 
ومتنوعـــة مـــن المســـتأجرين مـــن خـــالل 
طرح خدمـــات جديدة ومفاهيم مبتكرة، 
ليصبح المجّمع بذلك وجهة أكثر جاذبية 
للزائرين والسكان في المناطق المحيطة 

به”.
ومـــن جانبـــه، قـــال العميـــد الركـــن بحري 

المؤسســـة  مديـــر  شـــويطر  ســـمير 
العســـكرّية:  واالقتصادّيـــة  االســـتهالكّية 
“نتطلـــع إلـــى إدارة شـــركة أمانـــة لمجّمـــع 

وادي الســـيل وذلك بفضل ما تمتلكه من 
خبـــرات فـــي هـــذا المجـــال وفريـــق عمل 

محترف في إدارة العقارات”.

“أمانة” توفر حلوال متكاملة إلدارة مرافق مجمع وادي السيل

أمل الحامد

قانون تسجيل العالمات التجارية البحريني )5(
كل من يملك عالمة تجارية عليه القيام بتسجيلها لدى الجهات المختصة. وقانونًا، 
تســـجيل العالمة التجارية يحفظ حقوق من قام بالتســـجيل ويحظر على اآلخرين 
استعمال العالمة المسجلة إال بعد الحصول على موافقة صاحب التسجيل للعالمة. 
وعليـــه ننصح بضرورة التســـجيل وفـــق اإلجراءات واألحكام المقـــررة في القانون. 
وتقـــوم الجهة المختصـــة، بإجراءات التســـجيل وفق الطلب المقدم لهـــا، أو تعديله 
أو رفضـــه مع توضيح المبررات وكل األســـباب لمقـــدم الطلب. وفي جميع األحوال، 
يجـــوز لـــه التظلـــم من قرار الجهة المختصـــة وكذلك اللجوء للقضـــاء إذا رأى أنه لم 
ينصـــف أو ال يوافـــق على قرار الجهة المختصة ألي ســـبب. ولكـــن، إذا قبلت الجهة 
المختصـــة العالمـــة التجارية، وجب عليها وقبل القيام بتســـجيلها أن تعلن عن ذلك 
التســـجيل بوســـيلة النشـــر التي تحددهـــا الالئحة التنفيذيـــة للقانـــون ويلزم طالب 
التســـجيل بتكاليف اإلشهار. وفي هذا النشر والشـــفافية، مراعاة ألي حقوق يملكها 

أو يدعيها أي طرف ثالث. 
ووفـــق القانـــون، يجـــوز لكل ذي شـــأن، خـــالل )60( ســـتين يومـــًا من تاريخ النشـــر، 
أن يقـــدم للجهـــة المختصـــة اعتراضـــًا مكتوبًا على تســـجيل العالمـــة. وعلى الجهة 
المختصـــة أن تبلغ طالب التســـجيل بصورة من االعتراض خـــالل )30( ثالثين يومًا 
مـــن تاريـــخ تقديمه، وعلـــى طالب التســـجيل أن يقدم للجهة المختصـــة ردًا مکتوبًا 
علـــى االعتـــراض خالل )60( ســـتين يومًا مـــن تاريخ إبالغـــه به، وإال اعتبـــر متنازالً 
مـــن طلـــب التســـجيل. وتفصل الجهـــة المختصة فـــي االعتراض المحـــال إليها، بعد 
االستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى األمر. وتصدر 
الجهة المختصة قرارًا بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر 
مـــا تـــراه الزمًا مـــن القيود، ولـــكل ذي شـــأن الطعن في قـــرار الجهـــة المختصة أمام 
المحكمـــة المختصـــة خالل )30( ثالثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وال يترتب على 
الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العالمة التجارية وقف إجراءات التسجيل 
مـــا لم تقرر المحكمة المختصة خالف ذلك. وإذا انقضت المدة المحددة لالعتراض 
دون تقديم أي اعتراض بشـــأن قبول طلب تســـجيل العالمـــة التجارية، وجب على 
الجهة المختصة تسجيل العالمة التجارية فور انقضاء المدة المحددة لالعتراض.

وهكـــذا، نالحظ التسلســـل فـــي القانـــون والتدرج المتناســـق في وضـــع اإلجراءات 
بصورة سلسلة وواضحة وتمكن كل طرف له عالقة بأمر تسجيل العالمة التجارية، 
ومهما كانت هذه العالقة، من اتخاذ ما يراه مناسبًا لتوضيح رأيه أو لحفظ حقوقه 
خالل المدة الزمنية التي حددها القانون. وكما يقولون “ليس في اإلمكان أبدع مما 
كان”. والقانون واضح واإلجراءات واضحة عيانًا بيانًا للجميع، ومن لم يتبعها عند 

المقتضى يتحمل تبعات ذلك.
وبعد االطالع على طلب تســـجيل العالمة التجارية، وإذا تم تســـجيل العالمة فإن 
أثر التســـجيل يعود وينســـحب إلى تاريـــخ تقديم الطلب )هـــذا ألن اإلجراءات ربما 
تأخـــذ وقتًا طويـــالً خاصة إذا تم اللجـــوء للمحاكم( وُتعطى لمالـــك العالمة، بمجرد 
إتمام تســـجيلها شـــهادة تشـــتمل على البيانات التي تتضمن: رقم تســـجيل العالمة، 
ورقـــم وتاريـــخ األولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت، وتاريخ تقديم 
الطلب، وتاريخ تســـجيل العالمة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية، واســـم مالك العالمة 
ولقبه ومحل إقامته وجنسيته، وصورة مطابقة للعالمة، وبيان بالسلع أو الخدمات 
المخصصة لها العالمة وبيان فئتها )هناك فئات للســـلع والخدمات عند التســـجيل(. 
ولمالك العالمة التجارية المســـجلة حق اســـتئثاري في اســـتعمال العالمة وفي منع 
الغيـــر الـــذي لم يحصل على موافقة منه، من اســـتعمالها ومن اســـتعمال أية إشـــارة 
مماثلة أو مشـــابهة لها )بما في ذلك مؤشـــر جغرافي( في سياق التجارة لتمييز سلع 
أو خدمـــات ذات صلـــة بتلك التي ســـجلت عنها العالمة التجاريـــة وذلك إذا كان من 
المحتمل أن يؤدي هذا االستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور. ويفترض حدوث 
هـــذا اللبـــس في حالة اســـتعمال العالمة ذاتها أو عالمة مشـــابهة لها لتمييز ســـلع أو 
خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العالمة. ومن هذا يتضح مدى الحماية التي 

يمنحها القانون للعالمات المسجلة.

  AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

 مستشار وخبير قانوني

أعمال صيانة مدرستين ابتدائيتين بـ 314 ألف دينار

566.6 ألف دينار لمعدات الحماية الشخصية لموظفي “تطوير”
مجلـــس  جلســـة  فـــي  شـــركات   9 تنافســـت 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى مناقصـــة 
لشـــركة تطويـــر للبترول إلبـــرام اتفاقيـــة مدتها 
4 ســـنوات لتوريد معـــدات الحماية الشـــخصية 
)PPE(، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة مشـــروعات 
كوزموس للتجارة بنحـــو 566.6 ألف دينار، في 

حين بلغ أكبرها قرابة 1.3 مليون دينار.
ووفـــق وصف المناقصة، فإنهـــا معدات الحماية 
الذيـــن  “تطويـــر”  شـــركة  لموظفـــي  الشـــخصي 
يعملـــون في المرافق وأنشـــطة الحفر وأنشـــطة 
العمليـــات. يختلف اســـتخدام معـــدات الحماية 
مـــن  والغـــاز  النفـــط  عمليـــات  فـــي  الشـــخصية 
موقـــع إلى آخر وفًقـــا لطبيعة العمـــل والمخاطر 
الكيميائيـــة التـــي يتـــم مواجهتهـــا. لذلـــك فهـــو 
ضـــروري كجزء من الحمايـــة األولية “لموظفينا 
وجزًءا من التزامنا بالحفاظ على ســـالمة جميع 

موظفي تطوير في موقع العمل”. 
وتـــم إجماال، فتـــح 9 مناقصات تابعة لـ 7 جهات 
حكومية بإجمالي 65 عطاء، وبلغ مجموع  أقل 

العطاءات المقدمة نحو 2.4 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتين لشـــؤون األشـــغال 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
الشـــاملة  الصيانـــة  ألعمـــال  أولهمـــا  العمرانـــي، 
لمدرســـتي المنهـــل االبتدائية للبنـــات وطليطلة 
االبتدائيـــة للبنـــات تنافســـت عليهـــا 9 شـــركات، 
وكان أقل عطاء لشركة السرايا للمقاوالت بنحو 
313.95 ألـــف دينـــار، والثانيـــة ألعمـــال رصـــف 

الطريـــق رقـــم 107 والطـــرق المحيطـــة بمجمـــع 
901 في الرفاع، تنافست عليها 17 شركة وكان 
أقل عطاء لشركة عبدالهادي العفو بنحو 220.6 

ألف دينار.
وكمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لشـــركة مطـــار 
البحريـــن لتقديم دعم وصيانـــة معدات تخزين 
)SAN( فـــي مبنـــى  الشـــبكة وشـــبكة التخزيـــن 
المســـافرين مطـــار البحريـــن الدولـــي تنافســـت 
عليها شـــركتان، وكان أقل عطاء لشـــركة بييون 
سولوشـــنز بــــ 462 ألـــف دينـــار، مناقصـــة لهيئـــة 
لتوفيـــر  اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 

منصة المشـــاركة اإللكترونية بشـــكل أفضل عبر 
البوابـــة الوطنيـــة bahrain.bh لمملكة البحرين 
تنافســـت عليهـــا 4 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء 
لشركة أورينت ميدل إيست لالستشارات بنحو 
29.2 ألف دينار، ومناقصة لشركة نفط البحرين 
)بابكـــو( إلبـــرام اتفاقيـــة شـــراء لمدة 5 ســـنوات 
لتوريـــد أدوات يدويـــة، هيدروليكيـــة واألدوات 
الهوائيـــة تنافســـت عليها 5 شـــركات، وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة مشـــروعات كوزمـــوس للتجارة 

بنحو 60.2 ألف دينار.

الشركة تتميز ببيع العالمات التجارية الرائدة عالميا

“بن هندي إيزون” تعلن عن الفائزين بجوائز حملتها الترويجية
أعلنــت شــركة بــن هندي عن الفائزين فــي حملتها الترويجية الناجحة “عرض شــهر رمضان 
المبارك”. وقام مدير عام شــركة بن هندي إيزون محمود الجندي، بتســليم الجوائز للفائزين 

في معرض بن هندي إيزون في مجمع التأمينات االجتماعية. 

وقدمـــت حملة شـــركة بن هنـــدي إيزون 
الزبائـــن  لجميـــع  الفرصـــة  الترويجيـــة 
فـــي  دينـــارا   30 بإنفـــاق  قامـــوا  الذيـــن 
معـــارض بـــن هنـــدي إيـــزون فـــي مجمع 
أو  والحـــورة  االجتماعيـــة  التأمينـــات 
www.bhezone.( المتجـــر اإللكترونـــي
com( خـــالل فتـــرة الحملة مـــن 3 حتى 
30 أبريل 2022 والمشاركة للفوز بواحد 
 UHD من 4 تلفزيونات سامسونج ذكية

50 بوصة. 
يذكر أن شـــركة بن هنـــدي إيزون تتميز 
في مجال بيع العالمات التجارية الرائدة 
عالمًيـــا فـــي مجـــال تقنيـــة المعلومـــات 
واالتصـــاالت، إذ تقـــدم معـــارض شـــركة 
بـــن هندي إيـــزون والمتجـــر اإللكتروني 
تجربـــة تســـوق فريـــدة مـــن نوعهـــا في 
منتجـــات  ألحـــدث  البحريـــن  مملكـــة 

األجهزة اإللكترونية وأكسسواراتها. تسليم الجوائز

أعلنـــت طيران الخليـــج، الناقلـــة الوطنية 
لمملكـــة البحريـــن، عـــن إطـــالق رحالتهـــا 
المباشـــرة إلى مدينة نيس الفرنسية بدًءا 
من 20 يونيو بواقع رحلتين أســـبوعيتين. 
كمـــا  أعلنـــت طيـــران الخليج  عـــن إطالق 
رحالتهـــا المباشـــرة إلـــى مدينة مانشســـتر 
البريطانيـــة بـــدًءا مـــن 01 يونيـــو بواقـــع 

رحلتين أسبوعيتين.
وعلـــق القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيذي 
لطيران الخليج القبطان وليد العلوي على 
إطالق الوجهة الجديـــدة  الى نيس بقوله 
“يســـعدنا للغاية أن تصـــل الناقلة الوطنية 
لمملكـــة البحريـــن إلـــى وجهـــات إضافيـــة 
الشـــرق  فـــي  متعـــددة  مـــدن  تربـــط  وأن 
والغرب بمركزها الرئيســـي فـــي البحرين. 
علـــى الجانـــب الغربـــي من خريطة شـــبكة 
وجهاتنا، يسعدنا إطالق رحالتنا إلى نيس 
على ســـاحل الكـــوت دازور كوجهة بوتيك 

مســـافرينا  احتياجـــات  تلبـــي  ترفيهيـــة 
المتميزين. بينما نقوم بتسيير رحالتنا إلى 
هذه الوجهة الموسمية الشهيرة بطائراتنا 
مـــن طـــراز إيربـــاص 321 نيـــو الصديقـــة 
للبيئة والتي تتميز بأسرة مسطحة ونظام 

ترفيـــه فائـــق الجـــودة على متـــن الطائرة؛ 
مســـافرينا سيســـتمتعون  بـــأن  ثقـــة  كلنـــا 
بالمزيد من الرحالت المشـــوقة مع طيران 

الخليج”.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الناقلـــة الوطنيـــة 

ستســـّير رحالتهـــا إلـــى وجهتهـــا الجديدة 
نيـــس عبـــر ميـــالن باســـتخدام طائراتهـــا 
الحديثة من طراز إيرباص 321 نيو بواقع 

رحلتين أسبوعيتين.
من ناحية أخرى وفي حفل عشـــاء أقامته 

الناقلـــة الوطنيـــة فـــي مانشســـتر احتفـــااًل 
بأحـــدث وجهاتهـــا؛ اذ علق القائـــم بأعمال 
الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان 
وليد العلوي على إطالق الوجهة الجديدة 
)مانشســـتر( بقولـــه “يســـعدنا أن نعلـــن عن 

البحريـــن  بيـــن  المباشـــر  خطنـــا  إطـــالق 
ومانشســـتر كجزء من العالقات الرســـمية 
والتجاريـــة التاريخيـــة التـــي تجمـــع بيـــن 
المملكتيـــن. لقد كانت مانشســـتر موجودة 
على قائمة خططنا المســـتقبلية منذ فترة 
بســـبب كثـــرة طلـــب عمالئنـــا عليهـــا؛ ومع 
عودة السفر إلى طبيعته أدركنا أن الوقت 
مناســـب اآلن إلطـــالق هذا الخـــط لخدمة 
مســـافرينا الكـــرام. نحـــن علـــى يقيـــن أن 
هذه الوجهة الجديدة والمشـــوقة ســـتعزز 
من شـــبكة وجهاتنا في المملكـــة المتحدة 
وأوروبا، ونتطلع إلى خدمة مسافرينا عبر 

هذا الخط من مانشستر وإليها“.
أحـــدث  إطـــالق  عـــن  اإلعـــالن  ويتزامـــن 
وجهات طيران الخليج هذه مع احتفاالت 
البالتينـــي  باليوبيـــل  المتحـــدة  المملكـــة 
لصاحبـــة الجاللة الملكـــة إليزابيث الثانية 

احتفااًل بحكمها لمدة 70 عاًما.

“طيران الخليج” تدشن رحالتها إلى نيس الفرنسية ومانشستر البريطانية
بواقع رحلتين أسبوعيتين

حفل العشاء  في مانشستر نيس الفرنسية
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

يعتبر الشـــمام مـــن الفواكه الصيفيـــة اللذيذة ، ولكنه 
يفسد سريًعا، وهذه خطوات لحفظه : 

أوال: غســـل الشـــمام بالمـــاء والصابـــون. بعـــد ذلـــك، 
يتـــم تقطيـــع الشـــمام إلى نصفيـــن، وإزالـــة البذور ثم 
التخلـــص مـــن القشـــرة، والتأكـــد مـــن إزالـــة األجـــزاء 

الخضراء كذلك.
ثانيا: تقطيع الشـــمام إلى مكعبات متوســـطة الحجم 

أو إلى شرائح عريضة.
ثالثـــا: وضعه في صينية خبز، وتغليف قطع الشـــمام 
بغالف بالســـتيكي أو ورق خبز وذلك إلزالتها بشـــكل 

أسهل.
رابعا: وضع الصينية في الفريزر لتجميد الشمام.

خامســـا: بعـــد تجميد قطـــع الشـــمام، القيـــام بتعبئته 
فـــي أكيـــاس أو حاويـــات التجميد؛ إلزالـــة الهواء من 
األكيـــاس، باإلمكان غمـــر الكيس المفتـــوح في الماء 
مـــع إبقـــاء الطـــرف المفتـــوح أي الجزء العلـــوي فوق 
الماء. إغالق الكيس بينما ال تزال قطع الشمام تحت 
الماء؛ لتجنب إعادة إدخال الهواء. وضع الشمام في 

الفريزر لحفظه ألطول مدة.

حفظ الشمام في الفريزر الكنعد
د.ب4

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.6

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.7

الصايف
د.ب2

السبريم
د.ب3.2

الشعري
د.ب2.5

الهامور
د.ب5.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.65

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.2

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.2

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

^ارتفعـــت أســـعار بعـــض أنـــواع الدواجـــن 
فـــي األســـواق المحلية خـــالل الفتـــرة الماضية، 
وواصلـــت بعـــض الزيـــادة باألســـعار فـــي حيـــن 

استقرت أنواع أخرى على أسعارها.
وقـــال الباحث االقتصـــادي، المحاضر المصرفي 
عـــارف خليفـــة، في بوســـت نشـــره في حســـابه 
)البعـــض(  عـــزوف  “مـــع  إنـــه  االنســـتغرام  علـــى 
الوطنـــي  الدجـــاج  أنـــواع  بعـــض  شـــراء  عـــن 
والخليجي المرتفعة أسعاره في الوقت الجاري 
والتوجـــه لبعـــض األنـــواع الجديـــدة األرخـــص 
“أن  إمكانيـــة  عـــن  متســـائال  الجـــودة”،  وذات 
تفقـــد الشـــركات والعالمـــات التجاريـــة المحلية 
والخليجية التي رفعت أســـعارها اآلن حصصها 

السوقية من قبل المستهلكين الحقا”.
تاجـــر  مـــع  االقتصـــادي”  “البـــالد  وتواصلـــت 
الدواجـــن والبيض في ســـوق المنامـــة المركزي 

صادق ســـلمان، الذي أوضح أن سعر كيلو دجاج 
المزرعـــة الطـــازج )البحرينـــي( بلـــغ 1.45 دينـــار، 

و1.5 دينار سعر كيلو دجاج “اليوم” الطازج.
ولفـــت إلـــى ارتفـــاع كبير في ســـعر كيلـــو دجاج 
التنميـــة الطـــازج )الســـعودي(، إذ تـــراوح مـــا بين 
1.650 إلـــى 1.7 دينـــار، مضيًفـــا أنـــه بســـبب هذا 
االرتفـــاع الكبير فإنـــه يفضل بيع األنواع األخرى 

األرخص ثمًنا.
ورأى أن األفضل شـــراء النـــاس لألنواع األخرى 
األرخـــص ثمًنا وعدم شـــراء األنـــواع األغلى من 
الدواجـــن، الفًتـــا إلـــى أن دجـــاج التنميـــة خـــالل 
األشـــهر الثالثـــة الماضيـــة، ارتفع ســـعره بشـــكل 
مســـتمر، إذ بلـــغ 1.25 دينـــار قبل 3 أشـــهر ليصل 
اآلن إلـــى قرابة 1.65 دينار )أي أن مقدار الزيادة 
400 فلس تقريًبا(، مستغرًبا من عدم محاسبتهم.
ولفـــت إلـــى أن أرخـــص أنـــواع الدجـــاج الطازج 

المبـــاع فـــي الســـوق حالًيـــا هـــو دجـــاج نينـــوى 
أن  إال  دينـــار،   1.4 بســـعر  يبـــاع  إذ  الســـعودي، 

اإلقبال عليه لم يشهد زيادة.
وذكـــر أن دجاج المزرعة ارتفع ســـعره من 1.25 
دينـــار إلـــى 1.45 دينـــار ثم اســـتقر ســـعره، ولذا 
يشـــهد زيادة فـــي الطلـــب عليه مقارنـــة بدجاج 
الدجـــاج  كيلـــو  ســـعر  ارتفـــاع  بســـبب  التنميـــة 

السعودي.
وعـــن أســـعار البيـــض، أوضـــح ســـلمان أن ســـعر 
باكيـــت بيـــض المائـــدة )المكـــون مـــن 15 بيضة( 
يتراوح ما بين 1.1 و1.15 دينار، إال أن الكميات 
المتوافـــرة منـــه قليلـــة بســـبب قلة اإلنتـــاج، أما 
بيـــض المائدة المســـتورد من الكويتـــي فيتوافر 
بأحجـــام مختلفـــة ومن شـــركات متنوعـــة، يبدأ 
ســـعر الحجم الصغير مـــن 1.2 دينار ويصل إلى 

1.4 دينار.

فـــي ســـوق  ^أفـــاد تاجـــر األســـماك 
المنامـــة المركـــزي الجـــزاف علـــي ســـلمان 
لــــ “البالد االقتصـــادي” أن توافر األســـماك 
التـــي يتـــم صيدهـــا محلًيـــا ســـاهم فـــي 
انخفـــاض أســـعارها فـــي ســـوق المنامـــة 
المركـــزي، ومـــن بينهـــا الكنعـــد والهامـــور 
والصافي والشعري، إذ تراوح االنخفاض 
مـــا بيـــن 500 فلـــس و1.5 دينـــار قياًســـا 

بأسعارها في األسبوع الماضي.
البحرينـــي  الكنعـــد  ســـمك  أن  وأوضـــح 
متوافـــر ولـــذا انخفـــض ســـعره ليبـــاع بـ 4 
دنانير للكيلو، الذي كان يباع في األسبوع 
الماضـــي بســـعر 5.5 دينـــار، كمـــا يتوافـــر 

المســـتورد من الســـعودية والهند بسعر 3 
دنانير.

وأضاف أن سمك السبريم يباع بسعر 3.2 
دينار للكيلو الواحد، إال أنه غير متوفر منذ 
يومين، متوقًعا وصول كميات مستوردة 
منـــه اليـــوم الجمعـــة أو غـــًدا الســـبت، إذ 
يشـــهد المســـتورد إقبـــاال علـــى األحجـــام 
الكبيـــرة من المطاعم والفنـــادق واألفراد، 
أما المحلي فإن أحجامه صغيرة وتتوافر 

منه كميات قليلة وال يلقى إقباال كبيرا. 
الهامـــور  ســـمك  كيلـــو  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرينـــي الحجـــم المتوســـط يبلـــغ 5.5 
دنانيـــر، وكيلـــو األحجـــام الكبيـــرة يبلغ 5 

دنانير، مشيًرا إلى أن الهامور متوافر في 
السوق وانخفض سعره هذا األسبوع عما 
كان عليه في األســـبوع الماضي إذ وصل 

الكيلو إلى 6.5 دينار.
ولفـــت إلـــى أن كيلـــو الصافـــي البحريني 
يتوافـــر بحجميـــن ديناريـــن و2.5 دينـــار، 
وانخفـــض ســـعره عـــن األســـبوع الماضي 
إذ وصـــل إلـــى 3 و3.5 دينـــار، مضيًفـــا أن 
 2.5 بســـعر  يبـــاع  الشـــعري  ســـمك  كيلـــو 
دينـــار منخفًضا عن ســـعره في األســـبوع 
الماضي، إذ كان يباع الكيلو بسعر 3 و3.5 
دينار، بينما ســـمك الجنم غير متوافر في 

السوق.

400 فلس ارتفاع سعر كيلو “التنمية” وزيادة الطلب على “المزرعة”

تــوافــر األسمــاك يساهــم فــي تراجــع أسعــارهــا

أرخص أنواع الدجاج الطازج المباع في السوق هو نينوى السعودي

ما بين 500 فلس و1.5 دينار في أسبوع

إعداد: أمل الحامد

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

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

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

أسعار اخلضروات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
500 فلس

خيار:
400 فلس

كوسة:
500 فلس

فاصوليا:
1 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
700 فلس

بصل أحمر:
250 فلسا

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
500 فلس

زنجبيل:
700 فلس

بطاطس:
300 فلس

فندال:
500 فلس

بروكلي:
1.3 دينار

فلفل أخضر:
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: 300 فلسأناناس: 900 فلسالرمان: 1.5 دينار

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

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 500 فلس
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شــارك وزيــر المواصــات واالتصــاالت كمــال أحمد في حفــل توزيع جوائــز القمة 
القمــة  لمنتــدى  الختامــي  المقــام ضمــن األســبوع  المعلومــات  لمجتمــع  العالميــة 
العالميــة لمجتمــع المعلومــات 2022، والــذي تــم فيه تســليم جوائز القمــة للعامين 

2021 و2022؛ نظًرا لظروف جائحة كورونا.

بـــوزارة  ممثلـــة  البحريـــن  وحصـــدت 
المواصـــات واالتصـــاالت جائـــزة القمة 
 2021 المعلومـــات  لمجتمـــع  العالميـــة 
)WSIS( التـــي تقـــام تحت مظلـــة األمم 
المتحـــدة واالتحاد الدولـــي لاتصاالت، 
والتي شـــاركت فيهـــا وزارة المواصات 
واالتصاالت بنظام “النورس” اإللكتروني 
إلصـــدار تصاريـــح الطائرات، المشـــروع 
E- الفائـــز عـــن فئـــة البيئـــة اإللكترونيـــة

.Environment
وتم اختيار نظام “النورس” ضمن 1270 

مشـــاركة عالميـــة وتأهلـــه إلـــى المرحلة 
النهائيـــة فـــي أبريـــل 2021 بعـــد اجتياز 
مرحلـــة تصويت الجمهور واختياره من 

قبل فرق الخبراء المعنية بالتقييم.
 صـــرح وزيـــر المواصـــات واالتصاالت، 
بـــن أحمـــد محمـــد “نفخـــر بهـــذا  كمـــال 
إلـــى  يضيـــف  الـــذي  العالمـــي  اإلنجـــاز 
ســـجات مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات ويؤكد 
مكانتهـــا الرائدة في هذا المجال. ويأتي 
فوز نظام النورس بجائزة القمة العالمية 

لمجتمـــع المعلومـــات WSIS( 2021( عن 
فئـــة البيئة اإللكترونيـــة الرتباط النظام 
وتميـــزه فـــي دعـــم تنفيـــذ نواتـــج القمة 
والســـيما خطـــوط عمـــل القمـــة الداعمة 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  لتحقـــق 
حيث حّول النظـــام بيئة العمل الخاصة 
بتصاريـــح وجدولـــة الطيـــران إلـــى بيئة 

الكترونية بشكل كامل”.
وأّكـــد أن هـــذا اإلنجـــاز العالمـــي يســـلط 
الضـــوء علـــى التميز الـــذي تســـعى إليه 
الوزارة لتطوير ســـبل تقديـــم خدماتها، 
حيث تم تدشـــين نظام النورس إلصدار 
تصاريـــح الطائرات آلًيا في مطلع شـــهر 
فبرايـــر 2018، وقد حصـــد جائزة التميز 
فـــي الملتقى الحكومي في العام 2019، 
نوعـــه  مـــن  األول  البرنامـــج  يعتبـــر  إذ 

فـــي دول المنطقـــة وقـــد تـــم تطويـــره 
بشـــكل كامـــل داخلًيـــا مـــن قبـــل فريـــق 
عمـــل بحرينـــي ممثـــل فـــي إدارة تقنية 
المعلومات وإدارة النقل الجوي بشؤون 

الطيران المدني.
المعلومـــات  هيئـــة  تكريـــم  تـــم  كمـــا 
والحكومـــة اإللكترونيـــة عـــن مشـــروع 
ومشـــروع  الرقميـــة  السياســـات 
االجتماعيـــة   والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
“E-recruitment exhibition” لوصولهم 
المشـــاريع  ضمـــن  النهائيـــة  للمراحـــل 
المتميـــزة ضمـــن مراحل الجائـــزة للعام 
2022 وقـــد شـــارك في الحفـــل الرئيس 
التنفيـــذي لهيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة محمد علـــى القائد والوفد 

المرافق من الهيئة الستام التكريم.

”WSIS“ 2021 البحرين تحصد جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
نظام “النورس” المشروع الفائز عن فئة البيئة اإللكترونية

تسليم الجائزة

فـــازت البحريـــن ممثلـــة بهيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض، ومركـــز البحريـــن 
العالمـــي للمعارض، بجائزة “إيفنتســـيوم” 
العالميـــة لابتـــكار 2021، فـــي فئتين من 
فئات الجائزة المرموقة، وهما فئة المبنى 
الجديـــد، وفئـــة الفائـــز الوحيـــد لمنطقـــة 
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، وذلك 
خـــال فعاليات معـــرض “أي إم إي إكس  
2022”، والـــذي يعـــد أحد أبـــرز الفعاليات 
ســـياحة  فـــي  المتخصصـــة  العالميـــة 
الحوافز واألعمال والسفر واالجتماعات، 
والـــذي تقام فعاليـــات دورته الحالية في 

مدينة فرانكفورت األلمانية.
و أكـــد الرئيس التنفيـــذي لهيئة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض، ناصـــر قائـــدي أن 
بالفـــوز  المتمثـــل  هـــذا اإلنجـــاز الجديـــد 
بأحد أشـــهر الجوائز العالميـــة في مجال 
الســـياحة والســـفر هـــو نتـــاج مـــا وصلت 
إليـــه البحرين من مكانـــة متقدمة بقطاع 
الســـياحة والســـفر، وذلك بفضل الخطط 

واالستراتيجيات الهادفة لوضع المملكة 
في مصاف الدول المتقدمة على خارطة 
الســـياحة العالميـــة، مؤكـــًدا فـــي الوقـــت 
ذاتـــه أن هـــذا الفـــوز يعكس ريـــادة هيئة 
البحرين للســـياحة والمعارض في مجال 
االبتـــكار بمختلف مجـــاالت عملها داخل 
مملكة البحرين وخارجها، خصوًصا على 
صعيد جذب المزيد من الســـواح والزوار 
للمملكة، عبر تنظيـــم وإطاق المزيد من 
الفعاليـــات المبتكـــرة، مـــع ضمـــان تكامل 
رؤيـــة وعمـــل مختلـــف مكونـــات القطاع 
الســـياحي البحرينـــي، وبما يتماشـــى مع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وعلـــى صعيد آخر، أكد الرئيس التنفيذي 
والمعـــارض،  للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة 

تشـــارك الهيئـــة ومركز البحريـــن العالمي 
تنميـــة األعمـــال  فـــي عمليـــة  للمعـــارض 
الدولية بمجال االجتماعات والمؤتمرات 
توجيـــه  فـــي  والمســـاعدة  والمعـــارض، 
والمهـــارات  المواهـــب  وبنـــاء  وتطويـــر 
علـــى  مشـــدًدا  البحرينـــي،  للشـــباب 
المســـؤولية المتمثلـــة باســـتمرار مســـيرة 
االبتـــكار واإلبـــداع بمـــا في ذلـــك الرعاية 
والضيافـــة المقدمـــة لجميـــع زوار مملكة 
البحريـــن، الذيـــن نعدهم بتجربـــة مثالية 
عالـــم  فـــي  واألحـــداث  الفعاليـــات  فـــي 

المعارض البحرين.
 واستعرض وفد هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض المشـــارك في فعاليات معرض 
“أي إم إي إكس”، البنية التحتية السياحية 

واإلمكانيـــات  البحريـــن  فـــي  المتقدمـــة 
المملكـــة،  بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الســـياحية 
والمشـــروعات التنمويـــة الطموحـــة التي 
تتضمنها اســـتراتيجية الســـياحة لمملكة 

البحرين )2022 - 2026(.
أرت  ألقـــت  الجوائـــز،  إعـــان  وعقـــب 
لجائـــزة  التنفيـــذي  المديـــر  مولدافيـــا 
“إيفنتســـيوم” العالميـــة لابتـــكار الضـــوء 
علـــى المعاييـــر الرصينـــة التـــي اعتمدتها 
البحريـــن  مركـــز  لمنـــح  التحكيـــم  لجنـــة 
العالمـــي للمعارض هـــذه الجائزة، مؤكدة 
أكثـــر  أحـــد  يعتبـــر  المشـــروع  هـــذا  بـــأن 
مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة الســـياحية 
طموًحـــا فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
غيـــر  زخًمـــا  يحقـــق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
مســـبوق لصناعـــة المعـــارض والفعاليات 
علـــى مســـتوى المنطقـــة، وذلـــك اعتماًدا 
علـــى اإلمكانـــات المهولـــة التـــي يملكهـــا، 
ومـــا يتميـــز به مـــن ابتكار علـــى مختلف 

مستويات التصميم والتشغيل.

“السياحة” و”العالمي للمعارض” يفوزان بجائزتي إيفنتسيوم العالمية لالبتكار
business@albiladpress.comفي إنجاز جديد للمملكة
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مولدافيا: مركز البحرين العالمي للمعارض أحد 
أكثر المشروعات السياحية طموحا بالمنطقة

“شانجان” تدشن سيارتين من سلسلة الفخامة احتفاال بمرور 5 سنوات
أعلنــت ســيارات شــانجان عــن إطاق ســيارتين من سلســلة الفخامة وذلــك احتفااًل 

بمرور 5 سنوات من دخول سيارات شانجان إلى مملكة البحرين.

وتعـــرض أحـــدث ســـيارات شـــانجان في 
أمـــس  يـــوم  عرضهـــا  تـــم  إذ  األفنيـــوز، 
الخميس )2 يونيـــو 2022( حتى 4 يونيو 

.2022
وقـــال عضو مجلـــس ادارة “بريمر موتو”،  
 ”: المناســـبة  بهـــذه  المرباطـــي،  عيســـى 
دخـــول  مـــن  ســـنوات   ٥ بمـــرور  نحتفـــل 
شـــانجان إلى البحرين، كما ندشن سلسلة 
الفخامـــة من الســـيارات التي لها مميزات 

عديدة”.
وأضاف: “نطرح سيارات شانجان بأسعار 
لمنافســـة  وذلـــك  ومعقولـــة،  تنافســـية 

الشركات العالمية”.
مـــن جانبه قـــال مدير المبيعات شـــانجان 
“اســـتقدمنا  الشـــيباني:  جـــال  البحريـــن 

ســـيارات شـــانجان منذ العام 2018 وهي 
مـــن أفضل الســـيارات الصينيـــة وأقدمها 
خصوًصـــا أن المصنـــع ينتـــج العديـــد من 

المنتجات العالمية”.
وتعد شـــانجان واحدة من بين 53 ماركة 
سيارات تباع في البحرين، حيث تتنافس 
وتعتبـــر  أخـــرى.  تجاريـــة  عامـــات  مـــع 
شانجان واحدة من أكبر أربع مجموعات 
للســـيارات في الصين والعامة التجارية 
المحلية األكثر مبيًعا للسيارات الصينية ، 
تفتخـــر Changan Automobile بتاريخ 

صناعي يمتد إلى 153 عاًما.
 مـــع 32 عاًمـــا مـــن الخبرة في بنـــاء وبيع 
ســـيارات الـــركاب، تعـــد Changan رائدة 

في صناعة السيارات الصينية.
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تسريـح أكثـر مـن 100 بحـرينـي بشركـة تداول عمـالت رقميـة
تفاعل كبير لتوظيفهم في شركات أخرى بالقطاع

قيمة التبادل التجاري بين البحرين وإندونيسيا
إنشاء مصنع بحريني لتعليب األسماك ويصدر لليابان والصين وتايلند

قال الســـفير اإلندونيســـي لدى البحرين أردي 
هيرمـــاوان لــــ “البـــاد االقتصـــادي” أن حجـــم 
التبـــادل التجـــاري مـــا بيـــن البلدين فـــي العام 
الماضـــي قد بلغ نحو 247 مليون دوالر، حيث 
ســـجلت البحرين النصيب األكبـــر من التبادل 
للجمهورية بنســـبة 60 % من إجمالي التبادل 
وذلك فـــي مجال النفط والغـــاز باإلضافة إلى 

البضائع بمبلغ وصل نحو 150 مليون دوالر.
وحـــول أبرز المشـــاريع االســـتثمارية ما بين 
البلديـــن، أوضـــح الســـفير أنـــه مـــن المقـــرر 
جمهوريـــة  فـــي  بحرينـــي  مصنـــع  افتتـــاح 
إندونيســـيا مخصص لتعليب األســـماك، كما 
أشـــار الســـفير إلى أن هذا المصنع ســـيصدر 

وتايلنـــد،  واليابـــان  الصيـــن  إلـــى  منتجاتـــه 
والتزال اإلجراءات في حيز العمل. وأضاف 
“ســـتقوم شـــركة Blue Crab اإلندونيســـية 
البحريـــن  فـــي  لهـــا  خـــاص  فـــرع  بافتتـــاح 
وبالتحديـــد في منطقة باربار، حيث ال تزال 
المفاوضات جارية مع الشـــركة ومن المقرر 
االنتهـــاء منهـــا خال هـــذا العام، وتأسســـت 
هذه الشـــركة “شـــركة بلـــو كـــراب التجارية” 

علـــى مبـــدأ توفير أفضـــل أنواع 
السرطانات الطازجة وبأسعار 

معقولـــة، والتي تســـعى إلى 
تزويد الســـواحل الشـــرقية 
بالتقاليـــد للتجمع مًعا على 
الســـرطانات  مـــن  طاولـــة 
الطازجـــة  الزرقـــاء 

المطهوة على البخار.

دعـــا خبراء تقنية شـــركات العمات الرقميـــة المرخصة في البحرين إلى 
احتـــواء وتوظيـــف الموظفيـــن المتضررين فـــي البحرين مـــن الذين تم 
إنهـــاء خدماتهـــم من إحدى شـــركات تداول العمـــات الرقمية، خصوصًا 
أنهم يحملون خبرة طويلة في تخصصهم وهم من الكفاءات البحرينية، 
كما وجه بعضهم نداًء إلى البنوك إليجاد وظائف لهم، فيما أطلق البعض 
نـــداء عبر وســـائل التواصل االجتماعـــي، ولقيت نداءاتهـــم تفاعاً كبيرا 

حتى اآلن.
وكانت الشـــركة أنهت خدمات ما يقارب 120 موظفًا في فروعها بتركيا 
والخليـــج ومـــن ضمنهـــم البحرينيـــون العاملـــون فـــي مقرهـــا بالمملكـــة، 
وأوضحـــت مصادر  أن الشـــركة عقدت اجتماعـــًا مفاجئًا لموظفيها أمس 
األول، وأبلغتهـــم بقـــرار إنهـــاء خدماتهـــم، فيمـــا يخشـــى الموظفون من 
وجود دفعة إنهاء خدمات جديدة. وكانت الشـــركة نمت بشـــكل ســـريع 
خـــال الفتـــرة الماضيـــة، وســـجل بهـــا الماييـــن مـــن المســـتخدمين في 

الخليج ومختلف أنحاء العالم.
وحـــول أســـباب التهاوي الكبير الذي شـــهدته الشـــركة أوضح خبراء في 
تصريـــح لـ “الباد االقتصادي”: “يرجـــع ذلك إلى عدد من العوامل، أبرزها 
أن االقتصـــاد الرقمـــي هـــو جديـــد علـــى العالم، وعلـــى المنطقـــة العربية 
تحديدًا وال توجد هنالك بيئة تشريعية قانونية تنظم هذا العمل بصورة 
واضحـــة، فمازالـــت األنظمـــة تتعلم من األخطـــاء، كما أن تركيز الشـــركة 

السريع على تحقيق الربحية أيضًا وسوء اإلدارة جزء من المشكلة”.
وأكد الخبراء أن أكبر ســـبب هو الخســـارة الضخمة التي منيت بها عملة 
“لونـــا” خـــال األســـبوع الماضـــي، على اعتبـــار أن أكثر العمـــات الرقمية 
المتواجدة في الخليج مرتبطة بها، وقد خسرت أكثر من 99.7 % خال 
أقل من أســـبوع، حيث سقطت من مســـتويات قرب 88 دوالرا في مايو 

إلى المستويات الحالية دون الدوالر.
وســـقطت القيمـــة الســـوقية لعملـــة تيـــرا لونـــا فـــي أقـــل مـــن 5 أيـــام من 

مســـتويات 30 مليـــار دوالر إلـــى نحـــو 500 مليـــون دوالر لتهبط من من 
قائمة أكبر 10 عمات رقمية إلى المرتبة 79 من حيث القيمة السوقية.

ونوه الخبراء إلى أن االرتدادات الســـلبية لخســـارة عملة “لونا” ستستمر 
وســـتلقي بظالهـــا علـــى العمات الجديـــدة؛ لذا علـــى الجهات الرســـمية 
المنظمة كمصرف البحرين المركزي )CBB( تشديد الرقابة على العمليات 
والشـــركات والتدخـــل في أي وقـــت إن لزم ذلك؛ من أجـــل الحفاظ على 
الســـوق من تذبذبات كبيرة وغير محســـوبه ناتجة عـــن قلة الخبرة بهذا 

النوع من االقتصاد.
إلى ذلك غردت دينا ســـمعان المٔوســـس والمدير اإلداري عبر حسابها في 
تويتـــر أمـــس “ٔانه من المٔوســـف ٔان نـــرى ٔاكثـــر من 120 موظفا يدفعون 
ثمن ٔاخطاء وسوء تخطيط ٕادارة ٕاحدى شركات العمات الرقمية. نحن 
في كوين مينا نٔومن بٔاهمية وجود بئية عمل ٕايجابية ؤاثرها على تنمية 

شعور موظفينا باالنتماء خاصة في وطننا”.
ؤاضافـــت: “ٕاذا كنـــت من الموظفيـــن الذين تضرروا فـــي البحرين، لدينا 
بعـــض الوظأيف الشـــاغرة وندعوك لتقديم طلب للعمـــل لدينا عبر البريد 
careers@coinmena.com ووضـــع عنـــوان الرســـالة “موظفو الكريبتو 
فـــي البحريـــن” ونعدك ٔان نبـــذل قصارى جهدنا لمســـاعدتك على المضي 

قدمًا في حياتك المهنية نحو األفضل”.

“اإلثمار” يبلغ عمالءه بانتقال األعمال المصرفية لألفراد لـ“السالم”
استكمال التحول بالنصف الثاني 2022 بعد الموافقات الرقابية

تلقى عماء بنك اإلثمار رسالة نصية تفيد 
بأنـــه ســـيتم تحويـــل األعمـــال المصرفيـــة 
لألفـــراد إلـــى بنـــك الســـام علـــى أن يتـــم 
النصـــف  فـــي  التحويـــل  هـــذا  اســـتكمال 
2022 بعـــد الحصـــول  العـــام  الثانـــي مـــن 
واإلجـــراءات  الرقابيـــة  الموافقـــات  علـــى 
األخـــرى الازمـــة. وأكد البنك في رســـالته 

أن هـــذا االنتقـــال لن يكـــون له تأثير مباشـــر على الخدمـــات والمنتجات 
التي يقدمها بنك اإلثمار لعمائه األفراد. كما أوضح البنك أنه سيواصل 
العمل على توفير الخدمات المصرفية للشـــركات والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة. 
يذكر أن بنك الســـام وشـــركة اإلثمار القابضة أعانا بداية العام الجاري 
علـــى صفقة تتمثل في اســـتحواذ بنك الســـام على األعمـــال المصرفية 
لألفـــراد لبنـــك اإلثمار )قطـــاع التجزئـــة للعمـــاء األفـــراد(، باإلضافة إلى 
االســـتحواذ كذلك علـــى إجمالي ملكية اإلثمار القابضـــة في كلٍّ من بنك 
البحرين والكويت و مجموعة ســـوليدرتي القابضة. ويأتي هذا اإلعان 

امتـــدادًا لمذكـــرة التفاهـــم الموقعـــة بيـــن 
الطرفين في أكتوبر 2021. 

وقـــد كشـــفت وثائـــق رســـمية عـــن تقـــدم 
بنـــك اإلثمـــار بطلب إلى مصـــرف البحرين 
المركزي لتحويل جميع األعمال المصرفية 
المتعلقة بالعماء األفراد إلى بنك الســـام 
بعـــد اســـتكمال الموافقات األوليـــة لعملية 
االســـتحواذ والحصـــول علـــى الموافقـــات 
فيمـــا  الرقابيـــة،  الجهـــات  مـــن  النهائيـــة 
ســـيواصل بنك اإلثمار عملياته التجارية للشـــركات والمؤسســـات والتي 

ستعمل بشكل مستقل.
وتتطلـــب الصفقـــة الحصـــول علـــى الموافقـــات النهائيـــة مـــن الجهـــات 
الرقابيـــة، وتوقيع االتفاقيات النهائية التـــي تتضّمن بيع وتحويل قطاع 
الخدمات المصرفية لألفراد بالكامل في بنك اإلثمار، وحصة تبلغ 26.19 
% في بنك البحرين والكويت )BBKB.BH(، وحصة تبلغ 55.91 % في 
مجموعـــة ســـوليدرتي القابضة ش.م.ب. )مقفلـــة(، وحصة تبلغ 1 % في 
شـــركة بنفت، وأصول أخرى تتضمن أسهم ومحفظة الصكوك واألصول 

السائلة في شركة ماستركارد.
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.237

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

 مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD  0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.445

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD  0.504

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.169

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB 1.22

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.9

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.301

بنك السالم 
SALAM BD 0.088

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.08

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.135

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.63
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مليون دوالر

السفير اإلندونيسي:  60 % من حجم التبادل التجاري لصالح البحرين
مروة أحمد

فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات فـــي جلســـته 
أمـــس مناقصة لوزارة المواصات واالتصاالت لتوفير 
ســـعاة بريد وفارز بريد لبريد البحرين، تنافست عليها 
المحـــرق  أقـــل عطـــاء لشـــركة درة  12 شـــركة، وكان 
للتنظيفـــات والصيانة بنحو 30.3 ألف دينار، في حين 

بلغ أكبرها قرابة 1.1 مليون دينار.

ووفـــق وصف المناقصة، فإنه ســـيتم توفير 65 موردا 
بشريا بوظيفة ساعي بريد فارز بريد مع توفير وسائل 
النقـــل الازمة لترحيل المســـتخدمين مـــن وإلى مكان 
العمـــل توفير الزي الموحد لجميع الســـعاة فراز البريد 
حسب مواصفات بريد البحرين ساعات الدوام بمعدل 
8 ســـاعات يومًيا 6 أيام في األســـبوع، من السبت إلى 
الخميس، التوزيع حسب محات اإلقامة التابعة لبريد 

البحرين وحسب المدد المحددة من بريد البحرين.

30.3 ألف دينار لتوفير 65 ساعي بريد

“بلو كراب التجارية” توفر أفضل 
أنواع السرطانات الطازجة 

تنافست شـــركتان في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس لتوفير 
حـــراس أمـــن محترفيـــن لـ 40 موقًعا وذلـــك لمدة ســـنتين، وكان أقل عطاء 
لشـــركة المؤيـــد لألمـــن بنحو 632.5 ألف دينـــار، في حين بلـــغ أكبرها قرابة 

718.7 ألف دينار. 
كما تنافســـت 5 شـــركات علـــى مناقصـــة إلدارة المخازن المركزيـــة بالهيئة 
لشراء سائل السيليكون لغرض استخدامها من قبل إدارة توزيع الكهرباء، 
وكان أقل عطاء لشركة بان عرب للتجارة بنحو 48.5 ألف دينار، في حين 
بلـــغ أكبرهـــا قرابة 51.6 ألف دينار. وتم إجماال، فتح 9 مناقصات تابعة لـ 7 

جهات حكومية بإجمالي 65 عطاء.

632.5 ألف دينار لتوفير حراس 
أمن في 40 موقعا لـ “الكهرباء”

أمل الحامد

هبة محسن

حسن عبدالنبي

أمل الحامد

السفير اإلندونيسي 


