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العالي: “التنظيم العقاري” تنشئ نموذجا شامال لتأسيس اتحاد المالك

العقاريـــة  البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
ثقـــة  وجـــود  ضـــرورة  العالـــي  عبدالعزيـــز 
اتحـــادات  علـــى  القائميـــن  بيـــن 
لحـــل  أنفســـهم  والمـــاك  المـــاك 
المشـــكات اآلنية بين اتحادات 

المـــاك للعقـــارات المشـــتركة، داعًيـــا القائميـــن علـــى االتحادات 
ورؤســـاء مجالـــس إداراتها لاتصاف بالشـــفافية ألبعد الحدود، 
ونشـــر القوائـــم المالية للمصروفـــات؛ حتى يتمكن المشـــتركون 
باالتحادات من معرفة التفاصيل الدقيقة لتكون لديهم أريحية 

)19(في سداد اشتراكاتهم وانتهاء وزوال المشكات.  عبدالعزيز العالي

الرقابة األهلية تعزز نزاهة العملية االنتخابية... الطيب:

مراقبة االنتخابات متاحة لكل الجمعيات من دون استثناء
نظمـــت هيئة التشـــريع والرأي القانونـــي محاضرة 
إلكترونيـــة تحـــت عنـــوان “الرقابـــة األهليـــة علـــى 
العمليـــة االنتخابية في مملكـــة البحرين” بالتزامن 
مـــع بدء التحضيـــر لانتخابات التشـــريعية 2022، 
قدمها أســـتاذ الماليـــة العامة واالقتصاد المســـاعد 
فـــي كليـــة الحقـــوق بجامعـــة البحريـــن عبدالجبار 
ســـامة  مراقبـــة  عمليـــة  أن  أكـــد  الـــذي  الطيـــب، 

االنتخابات متاحة لكل الجمعيات األهلية.

ولفـــت الطيب إلى أن مؤسســـات المجتمع المدني 
تمتلك ســـلطة التأثير في الدولة كسلطة الصحافة 
وسلطة وسائل التواصل االجتماعي، وأن لها دورًا 
أساســـيًا كبيـــرًا في مشـــاركة الشـــأن العام، تشـــمل 
الجمعيـــات واألحـــزاب علـــى اعتبـــار أنهـــا تراقـــب 

سلطات الدولة الثاث.
وأشـــار الطيـــب إلـــى أن الرقابة هـــي مجموعة من 
العمليـــات كالرصد والتحليـــل والمتابعة، ويتم من 
خالهـــا إجـــراء تقييـــم للعمليـــة االنتخابية تتســـم 

)07(باالستقالية وعدم التحيز والموضوعية.
)16(

20 صفحة - 220 فلسا

العهـــد رئيـــس مجلـــس  تـــرأس ولـــي 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
المجلـــس  تابـــع  االجتمـــاع،  وخـــال 
خطـــة  تنفيـــذ  صعيـــد  علـــى  تـــم  مـــا 
ترتكـــز  التـــي  االقتصـــادي،  التعافـــي 
علـــى 5 أولويـــات تضـــم 27 برنامًجـــا 
متكامًا، وذلك في ضوء اســـتعراض 

المذكـــرة المرفوعـــة بهـــذا الخصوص 
من اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
والتـــي أظهـــرت أنه تـــم االنتهـــاء من 
16 برنامًجـــا مـــن أصـــل 27 تضمنتـــه 
الخطـــة، وأن العمل جاٍر على االنتهاء 

مـــن تنفيـــذ 11 برنامًجا خـــال الفترة 
المقبلـــة، كمـــا أظهـــرت أن المؤشـــرات 
ا  االقتصادية ســـجلت ارتفاًعـــا إيجابيًّ
فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات والتـــي 
تعكســـها نتائـــج العمل في المســـارات 

المختلفة التي تم تنفيذها.

المنامة - بنا

أعلنـــت رئاســـة أمـــن الدولة في 
الســـعودية تصنيـــف عـــددا مـــن 
المنتميـــن  والكيانـــات  األفـــراد 

لتنظيمات إرهابية متنوعة.
األعضـــاء  الـــدول  وصنفـــت 
تمويـــل  اســـتهداف  مركـــز  فـــي 
اإلرهـــاب، ومنها المملكة العربية 

الســـعودية، أمـــس اإلثنيـــن، 16 
كيانـــات،  و3  فـــرًدا،  و13  اســـما 
إرهابيـــة  لتنظيمـــات  منتميـــة 

متنوعة. 
كما اشتملت األسماء المستهدفة 
على 3 أفراد مرتبطين بالحرس 

الثوري اإليراني.

أكـــدت وزارة الداخلية أن تنظيمي 
)سـرايــــا األشــــتر، وســـرايا المختار( 
اإلرهابيين، مقرهما إيران ويتلقيان 
الدعم من الحرس الثوري اإليراني، 

مملكـــة  أمـــن  باســـتهداف  وقامـــا 
البحرين، وارتكاب جرائم إرهابية، 
استشـــهد وأصيـــب خالها عدد من 

المواطنين والمقيمين.

السعودية تصنف 13 فردا و3 كيانات 
منتمية لتنظيمات إرهابية

“الداخليـة”: “ســـرايــا األشـــتر” و“المختـــار” 
اإلرهابيان مقرهما إيران واسـتهدفا أمن البحرين

دبي - العربية.نت

المنامة - بنا

)12(

أكد مديـــر وكالة الطاقـــة الذرية 
عمـــل  أن  غروســـي  رافايـــل 
مفتشي الوكالة تأثر بشكل كبير 
في إيران خال األشهر الماضية 
منذ قرار وقف طهران التزاماتها 

المتعلقة باالتفاق النووي.

وأضاف في كلمة افتتاحية أمام 
مجلس محافظي الوكالة بفيينا، 
لـــم  إيـــران  أن  )اإلثنيـــن(،  أمـــس 
تقدم أجوبة شافية بشأن العثور 
على آثـــار يورانيوم في 3 أماكن 

سرية. 

 ضغط غربي على إيران 
مع تعثر محادثات النووي

فيينا ـ وكاالت

)12(

ا المؤشرات االقتصادية سجلت ارتفاًعا إيجابيًّ
مواصلة العمل للوصول للنتائج المرجوة من خطة التعافي... مجلس الوزراء:

روسيا: العقوبات تشعل االقتصاد العالمـي
عواصم ـ وكاالت

كررت روسيا انتقاداتها الاذعة آلالف 
العقوبـــات التـــي تقاطـــرت عليها، على 
خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها 
في أوكرانيا، وآخرها الحزمة السادسة 

التي فرضها االتحاد األوروبي.
واعتبـــر نائـــب رئيـــس مجلـــس األمـــن 
الروسي دميتري ميدفيديف أن هدف 
الحزمـــة السادســـة هذه مـــن العقوبات 
ليس روســـيا وإنما افتعـــال حريق في 

اقتصاد العالم.

كمـــا أضـــاف في منشـــور على حســـابه 
الخـــاص على “تلغـــرام” أن “المفوضية 
األوروبيـــة تبنـــت الحزمـــة السادســـة؛ 
بهـــدف تمزيق االقتصاد الروســـي إلى 
أشاء، لكن الواضح أن الهدف افتعال 

حريق ثورة عالمية في االقتصاد”.

وقـــال “ال توجـــد وســـيلة للتخلـــي عن 
علـــى  ســـيتعين  لـــذا  بســـهولة؛  نفطنـــا 
األوروبيين اآلن البحث في العالم عن 
مـــواد خام مـــن نفس الجـــودة. وبذلك 
سيواجهون نقصا في أنواع معينة من 

)١٢(الوقود”.
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تنافســـت 6 شـــركات في جلســـة مجلس المناقصات والمزايدات أمس لمناقصة 
وزارة الصحة لتزويد أشـــرطة تحليل الســـكر لاستخدام الشخصي مع األجهزة 
ومستلزماتها، تم تعليق عطاء أحدها وكان أقل عطاء لصيدليات الخليج بقيمة 

516 ألف دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 1.2 مليون دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فإنهـــا لشـــراء أشـــرطة تحليـــل الســـكر لاســـتخدام 
الشـــخصي مـــع توفير األجهزة والكنتروالت الخاصة بهـــا. كما أن األجهزة يجب 
أن تكون مصممة للكشـــف عن تحليل اختبار الكيتون إضافة للسكر. يتم توريد 

األجهزة مجاًنا بمعدل جهاز واحد عند شراء 1000 شريط.

أشرطة  لــتــزويــد  ــار  ــن دي ألــف   516
الشخصي لالستخدام  السكر  تحليل 



مبادرات لتكريس ثقافة المحافظة 
على البيئة وضمان استدامتها

مساندة جهود إنهاء الحرب في 
اليمن ودعم التوصل إلى حل شامل

إنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني 
لمكافحة األمراض السارية
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رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
االجتمـــاع االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
خـــال االجتمـــاع، تابع المجلـــس ما تم علـــى صعيد 
تنفيـــذ خطة التعافـــي االقتصادي، التـــي ترتكز على 
5 أولويـــات تضـــم 27 برنامًجـــا متكامـــًا، وذلـــك في 
ضوء اســـتعراض المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص 
مـــن اللجنة الوزارية للشـــؤون الماليـــة واالقتصادية 
والتـــوازن المالي والتي أظهرت أنـــه تم االنتهاء من 
16 برنامجا من أصل 27 تضمنته الخطة، وأن العمل 
جاٍر على االنتهاء من تنفيذ 11 برنامًجا خال الفترة 
القادمـــة، كمـــا أظهـــرت أن المؤشـــرات االقتصاديـــة 
ـــا في العديد مـــن القطاعات  ســـجلت ارتفاًعا إيجابيًّ
والتي تعكســـها نتائج العمل في المسارات المختلفة 
التـــي تـــم تنفيذهـــا، حيـــث أشـــاد المجلـــس بالجهود 
التـــي تـــم بذلهـــا علـــى هـــذا الصعيـــد بـــروح الفريـــق 
الواحـــد من قبل الجميـــع وأكد أهمية مواصلة العمل 
بتكاتـــف الجميع من أجـــل الوصول للنتائج المرجوة 

مـــن الخطـــة، منوًها بالتعـــاون البّناء بين الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية وبدور القطـــاع الخاص في 
تنفيذ أولويات خطة التعافي االقتصادي وبرامجها.

بعد ذلك، أكد المجلس اســـتمرار مملكة البحرين في 
تبنـــي المبادرات التي تكرس ثقافـــة المحافظة على 
البيئة وضمان اســـتدامتها، وذلـــك في ضوء التنويه 

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
ثـــم رحب المجلس بإعـــان المبعوث الخاص لألمين 
العـــام لألمـــم المتحدة إلـــى اليمن هانـــس غروندبرغ 
تمديد فترة الهدنة في الجمهورية اليمنية الشـــقيقة 
لشـــهرين إضافييـــن، وفًقـــا لبنـــود االتفاق األساســـي 
الـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي الثانـــي مـــن أبريـــل 
الماضي، والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت 
عنها المملكة العربية الســـعودية الشقيقة في مارس 
2021م إلنهـــاء األزمـــة اليمنية عبر تســـوية ســـلمية 
شـــاملة، معربًا عن أمله في أن تســـهم هـــذه المبادرة 
فـــي إنهاء الحـــرب ودعم التوصل إلى حل سياســـي 
شـــامل ومســـتدام لألزمـــة اليمنية، بمـــا يحقق األمن 

واالستقرار والسام في ربوع اليمن الشقيق.

 المنامة - بنا

مواصلة العمل للوصول للنتائج المرجوة من خطة التعافي
منح سويسرا حق السيادة على معلومات مشتركيها في البحرين... مجلس الوزراء:

المؤشــرات االقتصاديــة سجلــت ارتفاًعــا إيجابيًّــا في العـديــــد مــن القطـاعـــات
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أبـــرز ما جـاء في الجلسة:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يترأس جلسة مجلس الوزراء

6 يونيو 2022

متابعة ما تم على صعيد تنفيذ خطة التعافي االقتصادي. 

التأكيـــد على اســـتمرار مملكة البحرين في تبنـــي المبادرات التي 
تكرس ثقافة المحافظة على البيئة. 

الترحيب بإعالن المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى 
اليمن بتمديد فترة الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين.

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

مشـــروع قرار بإنشـــاء وتشـــكيل فريق العمل الوطنـــي لمكافحة 
األمراض السارية.

مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية.

منح االتحاد السويســـري حق الســـيادة على معلومات المشتركين 
التابعين له في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في البحرين.

مذكرة سعادة وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بشأن ما تم تنفيذه بخطة التشجير.

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 
بإنشـــاء  قـــرار  مشـــروع  بشـــأن  والتشـــريعية 
لمكافحـــة  الوطنـــي  العمـــل  فريـــق  وتشـــكيل 
األمـــراض الســـارية، والتـــي تهـــدف إلـــى دعـــم 
اســـتمرار جهود الجهات المعنيـــة لمكافحة هذه 

األمراض.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 
والتشريعية بشأن مشروع قرار بإعادة تشكيل 
اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والتي 
التـــي  االتفاقيـــات  وتحليـــل  بدراســـة  تختـــص 
تحكم التجارة الدولية وبحث مدى توافقها مع 

التشريعات الوطنية.
3. مذكـــرة وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
بشـــأن منح االتحـــاد السويســـري حق الســـيادة 
علـــى معلومـــات المشـــتركين التابعيـــن لـــه فـــي 
مراكز الحوســـبة الســـحابية القائمـــة في مملكة 

البحرين.

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  ســـعادة  مذكـــرة   .4
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، بشـــأن مـــا تم 
حول تنفيذ خطة التشجير في مملكة البحرين، 
وذلـــك تماشـــيًا مـــع التزامـــات مملكـــة البحريـــن 
باتفاقيـــة األمم المتحـــدة اإلطارية بشـــأن تغير 

.)cop26( المناخ
5. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن رد الحكومـــة علـــى اقتراح 

بقانون مرفوع من مجلس النواب.
بعدهـــا، أخـــذ المجلـــس علًما من خـــال التقارير 
الســـعادة  أصحـــاب  مـــن  المرفوعـــة  الوزاريـــة 
الوزراء بشـــأن المشـــاركة فـــي اجتمـــاع الدورة 
)152( للمجلس الـــوزاري لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، والمشاركة في أعمال األسبوع 
الختامـــي لمؤتمـــر القمة العالمية حـــول مجتمع 
أعمـــال جمعيـــة  فـــي  والمشـــاركة  المعلومـــات، 
الصحـــة العالمية 75 وأعمال المجلس التنفيذي 

لمنظمة الصحة العالمية للدورة 151.

بعدها قرر المجلس مايلي:
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اســـتقبل ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، وزير شـــئون الشـــباب والرياضـــة أيمن بن 
توفيـــق المؤيد والذي قدم إلى ســـموه المتميزين 
مـــن القيـــادات العليـــا والشـــباب المتميزيـــن علـــى 
 -  2021  -  2020 لألعـــوام  الخليجـــي  المســـتوى 
2022. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
حرص ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإخوانـــه أصحاب 
التعـــاون  مجلـــس  دول  قـــادة  والســـمو  الجاللـــة 
الخليجـــي علـــى منـــح الشـــباب الفرصـــة الكاملـــة 
للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلدان 
الخليجية ليكونوا العنصر األساســـي في استمرار 

الرخاء واألمن واألمان.
وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي الشـــقيقة تعمل 
بـــروح الفريق الواحـــد من أجل االهتمام بشـــبابها 
وتنميـــة قدراتهم ومهاراتهم إليمانهـــا العميق بأن 
الشـــباب هـــم مـــن يصنعـــون الحاضر والمســـتقبل 
وتقع على عاتقهم مســـئوليات كبيرة إلبراز الوجه 

الحضاري عن بلدان المنطقة.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نحتفل 
اليـــوم بتكريم نخبة من القيادات العليا والشـــباب 
المتميزين بمناسبة يوم الشباب الخليجي ونفتخر 
بمـــا حققه أبنـــاء البحرين وشـــبابها مـــن إنجازات 
باهـــرة على مختلـــف األصعدة أكدت أن الشـــباب 
البحرينـــي معدنـــه الذهـــب وأثبتـــت مـــا يتمتعون 
بـــه مـــن قـــدرات وإمكانيـــات جعلتهـــم يقارعـــون 
أقرانهـــم من دول الخليج والعالم. وأعرب ســـموه 
عـــن فخـــره واعتزازه بمـــا حققته القيـــادات العليا 
والشباب المتميزين من إنجازات طوال السنوات 
البنـــاء  أهميـــة مواصلـــة  علـــى  مؤكـــدا  الماضيـــة 
على تلـــك اإلنجـــازات وتعزيزها لرفع اســـم وعلم 
البحريـــن عاليا. وألقت الشـــابة مريم فقيهي كلمة 
نيابـــة عن المكرمين قالت فيهـــا “حتًما ليس هناك 
ما هو أجمل من أن تحتفي األوطان بذخيرة الغد 
األجمـــل، وبالضوء الذي ينير المقبالت من أيامها، 
وليـــس هنـــاك مـــا هو أدعـــى إلـــى البهجـــة والفخر 
بـــأن يكـــون تكريم الشـــباب بلقاء شـــيخ الشـــباب، 
القائـــد الملهـــم الذي يســـتمر في كل لحظة برســـم 
المثال األجمل للشاب الذي ال يتسع الفضاء سقًفا 

لطموحـــه، ربمـــا نختلـــف فـــي الكثيـــر مـــن مالمح 
شخصياتنا ودروب حياتنا، لكننا نقف جميعًا أمام 
أســـئلة ومفترقات طرق متشـــابهة: كيف نكتشف 
أنفســـنا؟ ما هـــو موقعنا األمثل في هـــذه الحياة؟ 
كيـــف نغـــذي الدافع ونشـــحذ الطموح باســـتمرار؟ 
وكيـــف نـــزرع بســـاتين األمـــل علـــى امتـــداد هذه 
األرض، أرض الخليـــج التـــي تحيـــا وتزدهـــر أوالً 
وأخيرًا بنا، نحن الشـــباب. وأضافت “في مواجهة 
طوفان األســـئلة نقف جميعًا، ليس فقط ألن هذه 
اإلجابـــة تقـــرر مصائرنـــا كأفـــراد، بـــل ألنها ترســـم 
كذلـــك مالمح الوطن الـــذي يحتضننا ومكانه في 
الســـباق الحضاري المحموم نحـــو التقّدم والنماء. 
لكننـــا، وللـــه الحمد، محاطون فـــي أرضنا باإليمان 
والمحبـــة األبويـــة المبذولة بال قيد أو شـــرط، من 
جاللة ملـــك البالد المعظم ومـــن إخوانه أصحاب 
التعـــاون،  قـــادة دول مجلـــس  والســـمو  الجاللـــة 
وبالدعم الكبير منكم يا ســـمو الشـــيخ ناصر، األخ 
العزيـــز والمثـــال الملهم الـــذي يحكي لنـــا كيف أن 
المســـتحيل مجـــرد كلمة نســـتطيع أن نجّردها من 
معناها متى شـــئنا، وأن الممكن يشـــبه هذا الكون 
الفســـيح، ال نهائـــي، ويخّبـــئ لنـــا جميعًا مـــا يكفي 

مـــن الدهشـــة، كل الشـــكر والمحّبـــة لقادتنـــا قـــادة 
دول مجلس التعاون، ولكم يا ســـمو الشيخ ناصر، 
والشـــكر والمحبة أيضًا ألحبائنا وأهلنا وأصدقائنا 
وشـــركائنا فـــي الجســـد الخليجـــي الواحـــد. وقام 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفـــة بتكريم 
المتميزيـــن فـــي مجـــال العمـــل الشـــبابي -2021
إنجـــاز  التنفيـــذي مؤسســـة  المديـــر  وهـــم   2022
البحريـــن هنـــاء ســـرواني، مديـــرة مركـــز المحرق 
الشـــبابي النموذجي شـــيخة بطـــي، القائم بأعمال 
قســـم التطوير التعليمي المستمر فيصل الخياط، 
صاحـــب مبـــادرات الحفاظ علـــى البيئـــة البحرية 
المغفور له بإذن هللا تعالى حســـن جناحي، رئيس 
قســـم دعـــم المراكـــز الشـــبابية هاشـــم الكوهجي، 
مديـــر اتحـــاد الرياضة للجميـــع ســـمير عبدالقادر، 
رئيس مجموعة األنشـــطة الثقافية خالد جناحي، 

المذيعة في إذاعة البحرين مريم فقيهي.
كمـــا كرم ســـموه مديـــر عـــام معهـــد اإلدارة العامة 
رائد مبن شمس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
للرياضة عبدالرحمن عســـكر، واستشارية أمراض 
الغـــدد والســـمنة والباطنية الدكتـــورة خولة علي، 
معدة ومقدمة برنامج أهل الخيل هدى الخالدي.

المنامة - بنا

نعمل بروح الفريق الواحد لتنمية قدرات الكوادر البشرية
المتميزون: تكريم الشباب بلقاء “شيخ الشباب” مصدر فخرنا... ناصر بن حمد:

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس المجلـــس األعلى لتطوير التعليم 
والتدريب، سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة، تستعد كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنـــك البحريـــن( الســـتضافة حفل 
التخـــرج الســـابع لفوجيـــن مـــن طلبتها، 
وذلـــك فـــي 15 يونيـــو الجـــاري للبرامج 
التالية: البكالوريـــوس في إدارة أعمال، 
البكالوريـــوس فـــي إدارة اللوجســـتيات 
العالمية، والبكالوريوس في تكنولوجيا 
الهندسة، والبكالوريوس في تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، والبكالوريوس 
فـــي التصميـــم المرئـــي، والبكالوريوس 
فـــي اإلعالم اإللكتروني. ومن المقرر أن 
يقام الحفل فـــي قاعة البحرين الواقعة 
فـــي  البحريـــن  بوليتكنـــك  حـــرم  فـــي 

مدينة عيســـى. وبهذه المناســـبة، صرح 
الرئيـــس التنفيذي لبوليتكنـــك البحرين 
البروفيســـور كيـــران أوكاهـــون بالقـــول 
“يســـعدنا اســـتضافة حفـــل التخرج هذا 
بعـــد تأجيل لمدة عامين بســـبب جائحة 
كوفيد 19. تحت إشراف رئيس مجلس 
أمنـــاء البوليتكنك وائل المبارك، ســـنبدأ 
اســـتعداداتنا لضمان حفل تخرج ناجح 

لخريجينا وأولياء أمورهم”.
ســـيتم  أنـــه  إلـــى  البوليتكنـــك  وتلفـــت 
اطالع الخريجين على تفاصيل الحفل، 
اإلداريـــة  األمـــور  جميـــع  إلـــى  إضافـــة 
التـــي يجـــب علـــى الخريجيـــن اتباعهـــا 
لحضور التخرج، عبر البريد اإللكتروني 
وعبـــر الموقـــع اإللكترونـــي للبوليتكنـــك 

ومنصات التواصل االجتماعي.

محمد بن مبارك يرعى حفل التخرج 
السابع لطالب “البوليتكنك”

المنامة - بنا

البحريـــن  دفـــاع  بقـــوة  جـــرى 
امـــس تخريـــج إحدى الـــدورات 
المتخصصـــة، بحضـــور مســـاعد 
رئيـــس هيئـــة األركان للعمليـــات 
إبراهيـــم  غانـــم  الركـــن  اللـــواء 

الفضالة.
عـــن  إيجـــازا  قـــدم  أن  وبعـــد 

التدريـــب  ومراحـــل  الـــدورة 
التـــي اشـــتملت عليهـــا مـــن مواد 
نظريـــة وتطبيقـــات عمليـــة، قام 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد 
للعمليات بتوزيع الشهادات على 
التقديرية  الخريجين والجوائـــز 

على المتفوقين.

تخريج دورة في قوة دفاع البحرين

خيالة الحرس الملكي تشارك في احتفاالت الملكة إليزابيث
جمال الخيول يخطف أنظار الحاضرين في بريطانيا

األمـــن  مستشـــار  مـــن  بتوجيهـــات 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكي ســـمو 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
مـــن  مجموعـــة  شـــاركت  خليفـــة،  آل 
خيالـــة الحـــرس الملكـــي بقـــوة دفـــاع 
مجموعـــة  قائـــد  بقيـــادة  البحريـــن 
المراســـم والخيالـــة بالحـــرس الملكي 
العقيد الركن الشيخ أحمد بن صقر آل 
خليفـــة في احتفاالت صاحبة الجاللة 
الملكـــة اليزابيث الثانية ملكة المملكة 
بمناســـبة  أيرلنـــدا  وشـــمال  المتحـــدة 
ذكرى مرور 70 عامًا على تولي جاللتها 
العـــرش فـــي المملكة المتحـــدة، وذلك 
في إطار عالقات الصداقة التاريخية 

والتعـــاون المشـــترك، وما تشـــهده من 
نمـــو مطرد فـــي جميع المجـــاالت بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة 

فـــي العهد الزاهر لعاهل البالد المعظم 
القائـــد األعلى صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

ونالـــت العـــروض التـــي قدمهـــا خيالة 
الحـــرس الملكي بقوة دفـــاع البحرين 
استحســـان الجميع، والـــذي عكس ما 
يتمتعون به من مهارة عالية وتدريب 
متقـــن، كما خطفـــت الخيـــول األنظار 
بجمالهـــا ورونقهـــا وما تميـــزت به من 

مسير منتظم أبهر الحضور.
وتأتـــي المشـــاركة ضمن مســـار تعزيز 
عالقات الصداقة والتعاون بين مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة ومشاركة 
األشـــقاء واألصدقـــاء أفراحهـــم فـــي 
مختلـــف الفعاليـــات والمحافـــل، كمـــا 
أظهرت مـــا تتمتع به مملكـــة البحرين 
مـــن اهتمـــام فـــي رياضـــة الفروســـية 
والخيـــل العربيـــة األصيلـــة كمـــوروث 

عربي وتقليد راسخ منذ القدم.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة في مكتبها امس 
وفًدا مـــن بنك “بي إن بـــي باريبا” 
برئاســـة الرئيس التنفيـــذي للبنك 
أمين ســـوالمي؛ من أجل مناقشة 
عـــدد مـــن المشـــروعات التـــي من 
شـــأنها االرتقـــاء بالبنيـــة التحتية 

الثقافية في مملكة البحرين. 
وأشادت الشيخة مي بنت محمد 
بالدعـــم المتواصـــل من بنـــك )بي 

إن بي باريبا( للحراك الثقافي في 
المملكة والتعاون البّناء الذي أثمر 
عدًدا من المشـــروعات التي أثرت 

المشهد الثقافي في البحرين. 
المنجـــزات  تحقيـــق  “إن  وقالـــت 
بتكاتـــف جهـــود مختلـــف  يكـــون 
العـــام  القطاعيـــن  مـــن  الجهـــات 
العمـــل  أن  مؤكـــدة  والخـــاص”، 
مســـتمر مـــن أجـــل تعزيـــز البنيـــة 
مـــدن  مختلـــف  فـــي  التحتيـــة 
تاريخهـــا  يحفـــظ  بمـــا  البحريـــن 

وإرثها الثقافي العريق. 
من جهته، شكر الرئيس التنفيذي 
للبنـــك، الهيئـــة على عملهـــا الدائم 
البحريـــن  بمكانـــة  لالرتقـــاء 
الحضاريـــة، مؤكـــًدا دعم ووقوف 
)بـــن إن بـــي باريبـــا( إلـــى جانـــب 
المملكـــة.  فـــي  الثقافـــي  الحـــراك 
بالتعـــاون  ســـعادته  عـــن  وأعـــرب 
مـــع الهيئة بمـــا يحقـــق المزيد من 
المشـــروعات والبرامـــج الثقافيـــة 

المشتركة.

االرتقاء بالبنية التحتية الثقافية

المنامة - وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

لمملكـــة  العـــام  القنصـــل  تـــرأس 
البحرين في جدة موسى النعيمي، 
وفـــد المملكـــة فـــي أعمـــال المؤتمر 
الرابـــع لمنظمـــة التعاون اإلســـالمي 
حـــول الوســـاطة “تجـــارب وأفاق”، 
الـــذي اســـتضافته وزارة الخارجية 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
األمانـــة  مـــع  بالتعـــاون  الشـــقيقة 
العامـــة للمنظمة يومي 5 و6 يونيو 

الجاري.
 4 مـــدى  علـــى  المؤتمـــر  وناقـــش 
متحدثيـــن  بمشـــاركة  جلســـات، 

مجـــال  فـــي  دولييـــن  وخبـــراء 
الوســـاطة، موضوعات حـــول “دور 
منظمـــة التعاون اإلســـالمي ودولها 
األعضـــاء فـــي مجـــال الوســـاطة”، 
و “الوســـاطة مـــن منظـــور إنســـاني 
فـــي ظل األزمـــات”، و “الطريق إلى 
األمام في الوساطة”، و “الشراكات 
مـــع المنظمات الدولية واإلقليمية”، 
والتـــي تحـــدث فيهـــا األميـــن العام 
المســـاعد لشـــؤون األمـــن القومـــي 
العربـــي في جامعة الـــدول العربية 

السفير خليل الذوادي.

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عن إدانة 
للهجـــوم  بشـــدة  البحريـــن  مملكـــة 
اإلرهابي ضد كنيسة كاثوليكية في 
والية أوندو جنوب غرب جمهورية 
نيجيريـــا االتحادية الصديقة، الذي 
أســـفر عن مقتل وإصابة العشـــرات 

من األبرياء، بينهم أطفال.
خالـــص  عـــن  الـــوزارة  وأعربـــت 
الضحايـــا  وذوي  ألســـر  تعازيهـــا 
النيجيـــري  والشـــعب  وللحكومـــة 

جراء هـــذا العمـــل اإلرهابـــي اآلثم 
الـــذي يتعارض مـــع المبادئ والقيم 
واإلنســـانية  والدينيـــة  األخالقيـــة 
العاجـــل  الشـــفاء  متمنيـــة  كافـــة، 

لجميع المصابين.
وجـــددت وزارة الخارجيـــة تأكيـــد 
موقفهـــا الثابـــت والراســـخ في نبذ 
العنـــف والتطـــرف واإلرهاب بكافة 
كانـــت  ومهمـــا  وأشـــكاله  صـــوره 

دوافعه أو مبرراته.

البحرين تشارك في مؤتمر الوساطة بجدة

البحرين تعزي بضحايا الهجوم على الكنيسة وتصفه باآلثم

وزير العمل: نمو حركة التوظيف في القطاعات الحيوية
البحرين تواصل استقطابها المزيد من االستثمارات األجنبية

شـــارك وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس 
إدارة هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل،  رئيس وفـــد مملكة 
البحرين المشـــارك في أعمال الجلسات العامة لمناقشة 
تقريـــر المديـــر العام حـــول التعافي مـــن األزمات ودعم 
الـــدول األقل نماء في العالم جميل حميدان، وذلك في 
إطار مشـــاركة وفـــد مملكة البحرين فـــي أعمال الدورة 
)110( لمؤتمـــر العمل الدولي المنعقـــد في جنيف خالل 

الفترة من27 مايو إلى 11 يونيو 2022. 
ويبـــدي رؤســـاء الوفود المشـــاركون والـــدول األعضاء 
مرئياتهم في تقريـــر المدير العام من خالل المداخالت 

والبيانات التي يلقونها في الجلسات العامة. 
ويكتســـب هـــذا المؤتمـــر أهميتـــه باعتبـــاره أحـــد أكبـــر 
ا نظـــًرا  وأهـــم المؤتمـــرات الدوليـــة التـــي تعقـــد ســـنويًّ
للمشـــاركة الواســـعة من قبل قيادات وأطـــراف اإلنتاج 
الثالثـــة فـــي كافـــة دول العالـــم إلـــى جانـــب المنظمات 
الدوليـــة المتخصصـــة، إضافـــة إلى ما يمثلـــه من أهمية 
علـــى صعيد مناقشـــة موضوعات التوظيـــف والحماية 
االجتماعية وتعزيز الحوار الثالثي بين أطراف اإلنتاج 
الثالثـــة. ويعـــد هـــذا المؤتمـــر فرصـــة ألطـــراف اإلنتاج 
الثالثـــة إلبـــراز المنجزات التي حققتهـــا مملكة البحرين 
فـــي مجال حفظ اســـتقرار ســـوق العمـــل وخاصة أثناء 

فترة الجائحة.
وتناقـــش الدورة الحاليـــة للمؤتمر العديد مـــن المحاور 
المهمـــة ذات الصلـــة بمجـــاالت العمـــل، وفـــي مقدمتهـــا 
موضوع التعافي من األزمات وســـبل دعم الدول األقل 
نماء، إضافة إلى مناقشـــة تقرير المديـــر العام للمنظمة 
بشـــأن التداعيات السلبية لألزمات المختلفة وتأثيراتها 
علـــى القوى العاملة، فضالً عن مخاطرها على اســـتقرار 

أســـواق العمـــل وتقلـــص قـــوة العمـــل، وضـــرورة وضـــع 
الخطـــط االســـتباقية للتعافي االقتصـــادي من األزمات 
وأهمية الحـــوار االجتماعي بين أطراف اإلنتاج الثالثة 

في هذا المجال.
ويســـتعرض المؤتمر التوصيات الدولية بشـــأن التلمذة 
المهنيـــة، والتـــي وضعـــت اإلطـــار العـــام لحفـــظ حقوق 
المتدربين وتشـــجيع الدول األعضاء على اتخاذ تدابير 
من شأنها تعزيز المســـاواة واإلدماج في مجال التلمذة 
الصناعيـــة مع مراعاة المبادئ والحقوق األساســـية في 
العمل. باإلضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العالقة 
بأهداف المنظمـــة، منها تقرير لجنة الخبراء القانونيين 

بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية.
وصـــرح وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، أن عقـــد 
الـــدورة الحاليـــة لمؤتمر العمـــل الدولي يأتـــي في فترة 
مهمة يشـــهدها العالـــم خاصة في ظل مرحلـــة التعافي 
االقتصـــادي بعـــد أكثـــر مـــن عاميـــن واجـــه فيهـــا العالم 

)كوفيـــد19-(،  كورونـــا  لجائحـــة  الســـلبية  التداعيـــات 
والتي شـــهدت فيها أســـواق العمل انكماشـــًا في العديد 
مـــن القطاعـــات الحيوية، الفتـــًا إلى أن المؤتمر يشـــكل 
أيًضـــا فرصة الســـتعراض تجربـــة مملكـــة البحرين في 
التصـــدي للجائحة، وكذلك مرحلـــة التعافي االقتصادي  
واالجـــراءات التي قامت بها وحافظت من خاللها على 
نمو سوق العمل  وتعزيز بيئتها السليمة واآلمنة، مشيرًا 
إلى أن خطة التعافي االقتصادي اســـتطاعت أن تحقق 
إنجازات عديدة في الربع األول من العام الجاري، حيث 
شهد ســـوق العمل نموًا في حركة التوظيف خاصة في 
القطاعـــات الحيوية التي تســـتهدفها الخطة، فضالً عن 
مواصلة البحرين الســـتقطابها المزيد من االستثمارات 
األجنبيـــة المولـــدة للوظائف النوعية في ســـوق العمل، 
معرًبـــا عـــن أمله بـــأن يخـــرج المؤتمر بالتوصيـــات التي 
تســـهم في تنفيذ العديد من الخطط الداعمة الســـتقرار 

ونمو أسواق العمل العالمية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وزير العمل والتنمية يترأس وفد البحرين في مؤتمر العمل الدولي

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

اســـتقبل وزير العدل والشـــؤون 
الشـــيخ  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
خالـــد بن علي آل خليفة، بمكتبه 
الجمهوريـــة  ســـفيرة  أمـــس، 
التركيـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن 

ايسن تشاكيل.
بمســـتوى  العـــدل  وزيـــر  وأشـــاد 

بيـــن  تجمـــع  التـــي  العالقـــات 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، 
ومـــا تشـــهده مـــن تطور مســـتمر 

في مختلف المجاالت.
بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
عـــدد مـــن موضوعـــات التعـــاون 

المشترك في المجال العدلي.

تعزيز التعاون العدلي مع تركيا

تسريع وتيرة إنجاز التعافي بأعلى كفاءة وجودة ممكنة
الصحافة شريك فاعل في دعم جهود تنفيذ الخطة... وزير المالية:

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفة، الحرص على تســـخير كافـــة اإلمكانات 
والجهـــود الالزمـــة لمواصلة تحويل التحديـــات إلى فرص 
والطموحات إلى إنجازات وفق رؤى وتوجهات ملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بتحقيـــق كل مـــا فيـــه الخير لصالـــح الوطـــن والمواطنين، 
والمتابعـــة المســـتمرة لولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
لكافـــة البرامج والمشـــروعات التي تحـــرص على تنفيذها 
التشـــريعية  الســـلطة  مـــع  بالتعـــاون  الحكوميـــة  الجهـــات 

والقطاع الخاص ضمن فريق البحرين الواحد.
وأكـــد العزم علـــى مواصلـــة تنفيذ أولويـــات وبرامج خطة 
التعافي االقتصادي وتســـريع وتيـــرة اإلنجاز بأعلى كفاءة 
وجـــودة ممكنـــة وفق ما هـــو مخطط لها مـــن أجل تحقيق 
أهداف الخطة والوصول للنتائج المنشودة التي ستنعكس 
آثارهـــا علـــى تعزيز نمـــو االقتصاد الوطني، مشـــيًرا إلى أن 
المؤشـــرات اإليجابيـــة التـــي تـــم تحقيقهـــا فـــي القطاعات 
المختلفة التي استهدفتها خطة التعافي االقتصادي، وهو 
مـــا يؤكد أن مملكـــة البحرين اســـتعادت التعافي وماضية 
نحو تحقيق النتائج المرجوة لالستدامة المالية والتنموية 
التـــي يصـــل نفعهـــا للمواطـــن وينعكـــس أثرهـــا علـــى نماء 
الوطن. وأشـــار إلى أن جهود التنويع االقتصادي مســـتمرة 
لزيـــادة إســـهامات القطاعـــات غيـــر النفطيـــة فـــي الناتـــج 
المحلـــي بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص باعتبـــاره محرًكا 
رئيسًيا لالقتصاد، منوًها في هذا الصدد بدور كافة أعضاء 
فريق البحرين في دعم مختلف المبادرات التي تصب في 

الوصـــول لتحقيـــق التعافي االقتصادي وتعزيز االســـتقرار 
المالـــي. جـــاء ذلك لدى لقـــاء الوزير عن ُبعد امس رؤســـاء 
تحرير الصحف المحلية، الطالعهم على آخر المستجدات 
التعافـــي  لخطـــة  الخمـــس  األولويـــات  بتنفيـــذ  المتعلقـــة 
االقتصـــادي وأهدافهـــا الرئيســـة، إذ أكـــد على الـــدور الذي 
قامـــت بـــه الصحافـــة المحليـــة واإلعالم الوطني كشـــريك 
فاعـــل فـــي دعم جهـــود تنفيذ خطـــة التعافـــي االقتصادي 
منـــذ إطالقهـــا وحتى اليوم، الذي كان له األثر في تشـــكيل 
الوعي المجتمعي لدى الجميع بأهميتها وضرورة الوقوف 
مـــع مســـارات تنفيذهـــا حتـــى تحقيـــق أهدافها المنشـــودة 
بالخيـــر والنمـــاء،  الجميـــع  أثرهـــا علـــى  التـــي ســـينعكس 

مؤكـــًدا علـــى الدور المســـؤول وكفـــاءة ومهنيـــة الصحافة 
المحلية واإلعـــالم الوطني في التعامل اإلعالمي مع كافة 

المشروعات الوطنية والتنموية.
وأشـــار إلى أن البرامج التي تم االنتهاء من تنفيذها ضمن 
خطـــة التعافي االقتصـــادي حتى اليـــوم والبالغ عددها 16 
برنامًجا من أصل 27 برنامًجا أسهمت في ارتفاع معدالت 
النمـــو والناتـــج المحلي غيـــر النفطي من الربـــع األول لعام 
2019 حتى الربع الرابع من العام 2021، الفًتا إلى أن العمل 
متواصـــل بتكاتـــف الجميع للدفع بعجلـــة النمو االقتصادي 
نحـــو مســـتويات أكثـــر تقدًمـــا وتحقيـــق مؤشـــراٍت أكثـــر 
إيجابية بما يتواءم مع أهداف خطة التعافي االقتصادي.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

ا عبر منصات »^« الرقمية  برنامج اجتماعي يبث كل يوم ثالثاء أسبوعيًّ
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اســتقبلت إدارة “البــاد” بمقرهــا إدارة الجمعية البحرينية لتســامح وتعايش األديان )تعايــش(. ورحب رئيس مجلس 
إدارة “الباد” عبدالنبي الشعلة بالجمعية ونشاطها وما تهدف إليه من إشاعة قيم التسامح وإبراز الصورة الحضارية 

لمملكة البحرين، حيث تحتضن التعدد والتنوع منذ قديم األزل.

لمبـــادرات  “البـــاد”  دعـــم  وأكـــد 
الجمعية فيما يتعلق بترسيخ ثقافة 
الحـــوار بيـــن األديـــان والحضـــارات 

والثقافات.
التحريـــر  رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
الصحيفـــة  أن  المـــردي  مؤنـــس 
قواســـم  فـــي  تلتقيـــان  والجمعيـــة 
مشـــتركة عديـــدة مـــن خـــال العمل 
علـــى تعزيز الهويـــة الوطنية، حيث 
تتميز الشـــخصية البحرينية بروح 

االنفتاح والتسامح والتعايش 
الذي يشهد به الجميع.
يتابـــع  إنـــه  وقـــال 
نشـــاط الجمعية منذ 
األولـــى،  انطاقتهـــا 

وموجهـــا فريـــق المحرريـــن بأســـرة 
الصحيفـــة لضـــرورة االســـتمرار في 

تكثيـــف االهتمـــام بنشـــاط الجمعية 
لمشـــروعاتها  اإلعامـــي  والدعـــم 

إطـــاق  علـــى  والعمـــل  المقبلـــة 
مشروعات إعامية مشتركة قريبا.

إلى ذلك، عبر رئيس الجمعية يوسف 
بو زبون عن شـــكره وتقديره إلدارة 
اإلعامـــي  علـــى دعمهـــا  الصحيفـــة 

المستمر ألنشطة الجمعية.
مشـــروعاتها  ألبـــرز  عرضـــا  وقـــدم 
ذلـــك  بيـــن  ومـــن  المقبلـــة،  بالفتـــرة 
مشروع بعنوان “رسالة سام للعالم” 
بحيث تشـــمل هذه الرسالة مختلف 

األديـــان التـــي تحتضنهـــا البحريـــن، 
“دعـــاء  بعنـــوان  آخـــر  ومشـــروع 

السام” بالتعاون مع جهة رسمية.
لرئيـــس  الجمعيـــة  إدارة  وقدمـــت 
التحرير العضويـــة الفخرية؛ تقديرا 
لـــدوره فـــي تعزيـــز ثقافة التســـامح 
ودعم أنشطة الجمعية طوال الفترة 
الماضيـــة. وشـــكر رئيـــس التحريـــر 

الجمعية على هذه المبادرة.
كمـــا أهـــدت الجمعيـــة نســـخة مـــن 

كتابها إلدارة الصحيفة.
حضر اللقـــاء من جانـــب الصحيفة: 
قســـم  رئيـــس  التحريـــر  ســـكرتير 
والمحتـــوى  المحليـــة  الشـــؤون 
الغائـــب،  راشـــد  اإللكترونـــي 
بقســـم  والصحافيـــة 
المحليـــة  الشـــؤون 
اإللكتروني  والمحتوى 

مروة أحمد.

“^” و“تعايش” يتفقان على إطالق مشروعات إعالمية مشتركة
الجمعية تمنح رئيس التحرير العضوية الفخرية

المردي يتسلم العضوية الفخرية صورة جماعية للحاضرين باللقاء 

الشعلة يتسلم نسخة من كتاب الجمعية

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  المحافظـــة  محافـــظ  رعـــى 
العصفـــور حفل افتتاح مركـــز تاج الطبي في 
منطقة بني جمرة، بحضور الرئيس التنفيذي 

لصندوق العمل “تمكين” حسين رجب.
المحافـــظ  قـــال  االفتتـــاح،  حفـــل  وخـــال 
تزخـــر  الشـــمالية  المحافظـــة  إن  العصفـــور 
بتعدد المستشـــفيات والمراكز الطبية العامة 
والخاصة، وهو ما يخدم شريحة واسعة من 
المواطنيـــن والمقيميـــن، وســـهولة الحصـــول 
علـــى خدمـــات طبيـــة متنوعـــة فـــي مناطـــق 

المحافظة الشمالية.
وخـــال الحفـــل، اطلـــع المحافـــظ العصفـــور 
والحضور على أقســـام المركـــز الذي يحتوي 
علـــى 16 عيادة طبية فـــي تخصصات طبية 
متعـــددة ومنها: طب العائلة، وطب األطفال، 
واألســـنان، واألمـــراض الجلديـــة والتجميـــل، 

مشيًدا بالكادر الطبي وما يحتويه المركز من 
أجهزة طبية متطورة.

مـــن جانبها، ثمنت مديـــر العمليات بمركز تاج 

الطبي رملـــة الحداد، رعايـــة المحافظ لحفل 
افتتـــاح المركـــز، متطلعة للعمل المشـــترك مع 

المحافظة الشمالية في المناسبات القادمة.

افتتاح مركز تاج الطبي بـ 16 عيادة... العصفور:

“الشمالية” تزخر بتعدد المستشفيات والمراكز الطبية

فـــي خطـــوة تعكـــس التعافي مـــن جائحـــة كورونا في 
مملكـــة البحرين، قامت مؤسســـات وأجهزة الدولة في 
منصـــة االنســـتغرام بتغييـــر صورهـــا الشـــخصية نحـــو 
صورهـــا الرســـمية المعتمـــدة لشـــعار الـــوزارة أو الجهة 
بعـــد أن كانـــت وعلـــى مـــدار ســـنتين صـــور الحســـابات 
مرتبطـــة بشـــعار الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفايـــروس 
كورونا والحملة الوطنية مثل “حماية والتزام” وغيرها 
مـــن الشـــعارات التـــي وضعتهـــا وزارة الصحـــة في ظل 

الجائحة.
وكانـــت أول الشـــعارات التي أطلقتهـــا الحملة الوطنية 
لمكافحة فايروس كورونا في البحرين وفريق البحرين 
“نلتـــزم للبحرين”، ومن ثم شـــعار “نواصل بحذر”، وفور 
االنطاق بحمات التوعية بضرورة أخذ اللقاح انتقلت 
الوزارة إلى شعار “كن آمًنا بأخذك اللقاح”، وكان آخرها 

شعار “حماية والتزام”.

شعارات حسابات الوزارات بـ “السوشال 
ميديا” تعود لسابق عهدها

مروة أحمد
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المنامة - بنا

تشهد مملكة البحرين هذه األيام سيطرة رياح 
شـــرقية بوجـــه عـــام ومتغيـــرة االتجـــاه أحيانًا 
خفيفـــة الســـرعة مما يســـاهم في رفـــع درجات 
الحـــرارة عن معدالتهـــا الطبيعية لشـــهر يونيو، 
حيـــث يكـــون الطقـــس حـــارًا نهـــارًا مـــع ارتفاع 
نســـبي فـــي الرطوبـــة الســـطحية خاصة خالل 

فترة الليل.
وبحسب آخر تحديث لخرائط الطقس توقعت 
المواصـــالت  بـــوزارة  الجويـــة  األرصـــاد  إدارة 
واالتصاالت تحسن األجواء خالل عطلة نهاية 
األســـبوع حيـــث تتحـــول الريـــاح إلى شـــمالية 
غربية الخميس المقبل وتكون من معتدلة إلى 
نشطة السرعة لتستمر عدة أيام ، على أن تزداد 
وتيرتها لتصل إلى قوية الســـرعة أحيانًا يومي 
الجمعة والســـبت مما يؤدي إلى تصاعد األتربة 
والغبـــار، وعليـــه تهيـــب إدارة األرصـــاد الجوية 
الجمهـــور  واالتصـــاالت  المواصـــالت  بـــوزارة 

الكريم وخاصة مرتادي البحر بتوخي الحذر.
ومـــن خـــالل اإلحصـــاءات المناخيـــة فـــي مثل 
هـــذا الوقت من الســـنة ســـتتأثر المملكة برياح 
موســـمية تعـــرف محليـــًا )بالبـــارح(، وهي رياح 
شـــمالية غربية جافة تستمر لمدة أربعين يومًا، 

قد تتفاوت مدتها من عام آلخر.

بدء موسم “البارح” 
وأتربة وغبار      

الجمعة والسبت
المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات

األشـــغال  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  كشـــف 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي أحمـــد الخيـــاط عن 
أنـــه تمت ترســـية مشـــروع توســـعة تقاطع 
قبـــل  مـــن   )1 )المنحـــدر  العلـــوي  الجســـرة 
علـــى  والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
بلغـــت  بقيمـــة  حســـن  الحـــاج  مجموعـــة 
مليـــون دينـــار، ومن المتوقـــع أن يتم البدء 
فـــي التنفيـــذ خـــالل الربع الثالث مـــن العام 

الجاري.
وقـــال وكيل شـــؤون االشـــغال بـــأن أعمال 
المشـــروع تتضمـــن تطويـــر منحـــدر رقـــم 
العلـــوي  )1( علـــى جســـر تقاطـــع الجســـرة 
نزوالً إلى شـــارع الشـــيخ عيسى بن سلمان 
مـــن خـــالل إضافـــة مســـار جديـــد ليصبـــح 
منحدرا بمســـارين، مما ســـيضاعف الطاقة 
االســـتيعابية وبالتالـــي تخفيـــف االزدحـــام 
المـــروري وتســـهيل الحركـــة المرورية على 
جسر الجنبية، للمركبات القادمة من الجهة 
الشـــمالية وكذلـــك المركبـــات القادمـــة مـــن 
شارع الشيخ عيسى بن سلمان رجوعًا إلى 

الشارع نفسه باتجاه مدينة عيسى.
وأفـــاد الخيـــاط بـــأن هـــذا المشـــروع يأتي 
في ســـياق المشـــاريع المهمة التـــي تنفذها 

الوزارة تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة الرامية 
إلـــى تخفيـــف االختناقـــات المروريـــة على 

الشوارع الرئيسة.
يذكـــر أن الـــوزارة انتهـــت في وقت ســـابق 
من تنفيذ المرحلة األولى والثانية والثالثة 
من تطوير تقاطع الجســـرة، حيث تضمنت 
أعمال المرحلـــة األولى تعديل المنحدرات؛ 
عليهـــا،  المـــرور  حركـــة  انســـيابية  لزيـــادة 
وإنشـــاء مســـار إضافي على شـــارع الشيخ 
عيسى بن سلمان بطول 850 مترًا ومنحدر 
نحـــو اليمين بطول 400 متـــر؛ لخلق حركة 
مروريـــة حـــرة مـــن دون توقـــف للمركبـــات 
القادمـــة مـــن شـــارع الجنبيـــة إلـــى شـــارع 

الشيخ عيسى بن سلمان.
 كما تضمنت أعمال المرحلة الثانية إنشـــاء 
منفـــذ جديـــد لنقـــل الحركـــة المروريـــة من 
شـــارع الشيخ عيسى بن ســـلمان إلى أعلى 
الجســـر، ومنه جنوبًا على شارع ولي العهد 
الهملـــة والضلـــع، وبذلـــك  باتجـــاه منطقـــة 
أصبح التقاطـــع حرًا في جميع االتجاهات، 
باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء دوار يربـــط شـــارع 

المزارع بشارع الشيخ عيسى بن سلمان.
وتضمنـــت أعمـــال المرحلـــة الثالثة إنشـــاء 
مداخـــل ومخـــارج علـــى تقاطـــع الجنبيـــة؛ 
بهدف تســـهيل انســـيابية الحركة المرورية 
عليـــه، باإلضافة إلـــى تعديـــل الحاجز على 
الجســـر العلـــوي مع تعديل طبقة األســـفلت 

العلوية والخطوط األرضية.

لزيادة الطاقة االستيعابية للمركبات باتجاه المنامة... “األشغال”:

ترسية مشروع توسعة تقاطع الجسرة العلوي بمليون دينار

تتقدم
رئيسة وأعضاء مجلس النواب

واألمين العام وكافة منتسبي األمانة العامة
بخالص التعزية والمواساة إلى عائلة

المغفور له بإذن الله تعالى

محمد درويش القالليف
الموظف باألمانة العامة

يتغمد أن  وجل  عز  المولى  سائلين 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

المنامة - بنا

اإلعـــالم  وزارة  وكيـــل  تفقـــد 
عبدالرحمن بحـــر، يرافقه عدد 
من المســـئولين وأعضاء لجنة 
الموقـــع  بالـــوزارة،  المشـــاريع 
األخبـــار  الســـتديو  اإلنشـــائي 
لالطـــالع  وذلـــك  الجديـــد، 
علـــى آخـــر مســـتجدات العمل 
بالمشـــروع، والـــذي من شـــأنه 
تحقيـــق نقلة نوعية في قطاع 
اإلنتـــاج االخبـــاري فـــي مملكة 
البحرين، وتطويره بما يواكب 
أحدث النظـــم التقنية العالمية 

في هذا المجال.
وأشـــار وكيـــل وزارة اإلعـــالم، 
اهتمـــام  إلـــى  الزيـــارة،  خـــالل 
وزيـــر االعـــالم علـــي الرميحي 
بمتابعـــة العمـــل فـــي مشـــروع 
االستديو الجديد، وتوفير كل 
مـــا يحتاج إليه مـــن متطلبات، 

بما يضمن لالســـتديو أن يكون 
واجهـــة مشـــرفة لإلعـــالم فـــي 
مملكـــة البحريـــن، ومعبـــًرا عما 
نهضـــة  مـــن  المملكـــة  تشـــهده 
شـــتى  فـــي  وتطـــور  تنمويـــة 

القطاعات.
وأعـــرب وكيـــل وزارة االعالم، 
في ختـــام الزيارة، عن شـــكره 
القطاعـــات  لجميـــع  وتقديـــره 
المســـاندة إلنجـــاز  الحكوميـــة 
هـــذا المشـــروع الهام كمـــا عبر 
عـــن شـــكره وتقديـــره لجميـــع 
العاملين في مشـــروع استديو 
االخبار الجديد على جهودهم 
الكبيـــرة وتفانيهـــم مـــن أجـــل 
فـــي  المشـــروع  مـــن  االنتهـــاء 
وإلظهـــاره  المحـــدد،  الوقـــت 
بالمســـتوى الذي يليق باإلعالم 

البحريني ورسالته الوطنية.

جهود وزارية الستكمال أستديو 
األخبار الجديد في الوقت المحدد

المنامة - وزارة الداخلية

لـــإلدارة  العـــام  المديـــر  تـــرأس 
العامـــة للمـــرور العميـــد الشـــيخ 
عبدالرحمن بـــن عبدالوهاب آل 
خليفة وفـــد البحرين المشـــارك 
بالمؤتمـــر العربي التاســـع عشـــر 
لرؤســـاء أجهزة المرور بمجلس 
وزراء الداخليـــة العـــرب، وذلك 
بمقـــر األمانـــة العامـــة بتونـــس، 
ووفـــود  رؤســـاء  بمشـــاركة 
اإلدارات العامـــة للمـــرور بـــدول 

المجلس.
وجرى خالل االجتماع، مناقشة 

نتائج تطبيق توصيات المؤتمر 
العربـــي الثامـــن عشـــر لرؤســـاء 
أجهـــزة المـــرور، وتجـــارب دول 
تنظيـــم  فـــي  التعـــاون  مجلـــس 
حركة المرور والحد من حوادث 
الطرقـــات، ومجـــال التعامل مع 
والناريـــة  الهوائيـــة  الدراجـــات 
والكهربائية، واستخدام الذكاء 
االصطناعي في تعزيز السالمة 
المرورية، كما تم مناقشة كيفية 
العمل على االحتفاالت بأسبوع 

المرور العربي.

االستعانة بالذكاء االصطناعي 
للحد من الحوادث

أكثر من 2000 مريض بالتصلب اللويحي
3.7 مليون دينار إلنشاء المركز المخصص لعالج المرضى... أبو الفتح:

قدرت رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد نهلة أبو الفتح، عدد مرضى التصلب اللويحي 
في المملكة بأكثر من 2000 حالة، إذ تعتبر البحرين في المركز الثالث خليجًيا من ناحية ارتفاع نســبة عدد المرضى، 
حيث تســجل جمعية التصلب أســبوعيا )من حالة واحدة إلى 3 حاالت(، الفتة إلى أن مبنى المركز المخصص لعالج 
مرضــى التصلــب اللويحــي المؤمــل افتتاحه خالل الفترات المقبلة في مجمع المحرق الطبي، قدرت نســبة انجاز بناء 
فيــه نحــو 75 %، بتكلفــة تبلغ 3.7 مليون دينار شــاملة تكاليف اإلنشــاء والمعدات واألجهــزة الطبية واألثاث، بتمويل 

من بنك البحرين الوطني.

وقالت أبـــو الفتح لـ “البالد” إن افتتاح 
المركز ســـيخفف من ضغـــط المرضى 
الســـلمانية  مجمـــع  إلـــى  المراجعيـــن 
الطبـــي، خصوًصـــا أن المركـــز الجديد 
يعتبر أول مركز متخصص ومســـتقل 
بذاته على المســـتوى اإلقليمي، حيث 
قســـم  خارجيـــة،  عيـــادات   7 يضـــم 
المغناطيســـي،  بالرنيـــن  تشـــخيص 
العـــالج الطبيعـــي، العـــالج بالتماريـــن 
اليدوية، MPI، قسم العالج الطبيعي، 

اليدويـــة،  بالتماريـــن  العـــالج  قســـم 
غـــرف عـــالج خاصـــة وعامـــة، مختبر 
وصيدليـــة، مركـــز لألبحـــاث العلميـــة، 
المســـتودعات  للمحاضـــرات،  قاعـــة 
ومكاتـــب  الخدمـــات  مبنـــى  الطبيـــة، 
إدارية ومواقف للســـيارات، وكان من 
المؤمـــل افتتـــاح المركـــز خـــالل الربع 

األول من العام الجاري.
ورًدا علـــى ســـؤال “البـــالد” عن ســـبب 
ارتفـــاع أعـــداد المرضـــى فـــي اآلونـــة 

األخيـــرة بالمملكـــة: أكـــدت أبـــو الفتح 
أن الكشـــف المبكر ساهم في اكتشاف 
عـــدد الحـــاالت التي تعانـــي من بعض 
أعـــراض التصلـــب المتعـــدد المزمنـــة، 
المصابيـــن  بعـــض  أن  إلـــى  إضافـــة 
عليهـــم  ظهـــرت  كورونـــا  بفيـــروس 
أعـــراض المـــرض، وبعـــد تشـــخيصهم 
تبيـــن أنهـــم مصابيـــن بالتصلـــب دون 
علمهـــم منـــذ فترات، مؤكـــدة في ذات 
الوقايـــة  لتطعيـــم  عالقـــة  ال  الوقـــت 

مـــن فيروس كوفيـــد 19 بزيـــادة عدد 
مرضى التصلب.

خليجيـــة  إحصـــاءات  آخـــر  وعـــن 
بالمـــرض، أوضحت أن البحرين تعتبر 
فـــي المركـــز الثالث بيـــن دول الخليج 
العربـــي من بعد الكويت والســـعودية، 
فيمـــا تأتـــي اإلمـــارات وقطـــر وُعمـــان 

بحسب الترتيب بعد البحرين.
يذكر أن تنفيذ مشروع مركز التصلب 
اللويحي تبـــرع بتمويله بنك البحرين 
الوطني لصالـــح وزارة الصحة وتقوم 
بتنفيذه وزارة شـــؤون األشـــغال على 
بمنطقـــة  مربـــع  متـــر   800 مســـاحة 
البســـيتين بمحافظة المحرق، ويعتبر 
التصلب اللويحـــي مرضا مناعيا يؤثر 
على الجهاز العصبي المركزي )الدماغ، 
الحبل الشـــوكي، األعصـــاب البصرية(، 
ويصيب الفئـــات العمرية من 20 - 50 

سنة.

دعوة المربين لإلبالغ الفوري في حالة االشتباه باألمراض
225 مزرعة لألبقار و737 لألغنام والماعز تخضع للرش والتحصين... “الثروة الحيوانية”:

قامـــت وكالـــة الثـــروة الحيوانية بعدد 
مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة الوقائية 
علـــى مـــزارع اإلنتـــاج الحيوانـــي لدى 
مـــن  الحيوانـــات  لحمايـــة  المربيـــن، 

األمراض الوبائية الصيفية.
وقـــال وكيل الثـــروة الحيوانيـــة خالد 
حســـن إنـــه يوجـــد لدينا فـــي البحرين 
علـــى  موزعـــة  لألبقـــار  مزرعـــة   225
المحافظـــات األربع، بينمـــا يوجد لدينا 
كذلـــك 737 مزرعـــة لألغنـــام والماعـــز 
موزعة على المحافظات األربع، مؤكًدا 
اســـتمرارية أعمـــال الوكالـــة في الرش 

الوقائي للمزارع.
اإلجـــراءات  تلـــك  مـــن  “أن  وأوضـــح 
إدارة  بهـــا  قامـــت  التـــي  الوقائيـــة 
الصحـــة الحيوانيـــة فـــي الوكالـــة هـــو 
تطبيـــق األمـــن الحيـــوي، وهـــو عبـــارة 
لمـــزارع  إجـــراء تحصيـــن دوري  عـــن 
اإلنتاج الحيواني لدى المربين للقضاء 
علـــى األمـــراض المســـتوطنة، وكذلـــك 
الســـيرولوجية  المســـوحات  إجـــراء 
لقيـــاس مســـتوى األجســـام المناعيـــة 

بعد التحصين وذلك لتقييم المســـتوى 
المناعي للحيوانات المحصنة وتحديد 
انخفـــاض  لبدايـــة  الزمنـــى  التوقيـــت 
يمكـــن  وعليـــه  المناعـــي،  المســـتوى 
تحديـــد المدة الزمنيـــة الالزمة إلعادة 
والتقصـــي  أخـــرى،  مـــرة  التحصيـــن 
الســـلبى عـــن طريـــق تلقـــي البالغـــات 
الخاصة باشتباهات االمراض الوبائية 

من المحافظات المختلفة”. 
وشـــدد وكيـــل الثـــروة الحيوانية على 
ضرورة اإلبالغ الفوري من قبل المربين 

عن حاالت االشتباه باألمراض، ووضع 
الحيوانـــات بالمزرعـــة تحـــت الحجـــر 
البيطـــري مـــع عـــدم دخـــول حيوانات 
جديـــدة إلى المزرعـــة أو بيع حيوانات 
مصابة أو مخالطة وال يتم رفع الحجر 
إال بعـــد مـــرور 21 يوًمـــا من شـــفاء أو 

نفوق آخر حالة.
وتابع “كما تقـــوم الوكالة ممثلة بإدارة 
الصحة الحيوانيه بالرش الوقائي ضد 
الطفيليـــات الخارجية والفيروســـيات 
المربيـــن،  مـــزارع  فـــي  والبكتريـــا 

مشـــددا على ضـــرورة حـــرص المربين 
لحظائرهـــم  الـــدوري  التنظيـــف  علـــى 
والتخلص اآلمن للنفايات والحيوانات 

النافقة.
المصائـــد  باســـتخدام  ينصـــح  كمـــا 
والطاردات للحد من انتشار الحشرات 
الناقلة لألمراض والحشـــرات الطائرة، 
بالمبيـــدات  الحظائـــر  رش  وتكثيـــف 
علـــى  للقضـــاء  الالزمـــة  الحشـــرية 
الحشـــرات الماصـــة للـــدم والحشـــرات 

الطائرة”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

حسن عبدالرسول
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العمليـــة  علـــى  األهليـــة  “الرقابـــة  عنـــوان  تحـــت 
نظمـــت هيئـــة  البحريـــن”  فـــي مملكـــة  االنتخابيـــة 
الكترونيـــة  محاضـــرة  القانونـــي  والـــرأي  التشـــريع 
بالتزامـــن مع بدء التحضير لالنتخابات التشـــريعية 
واالقتصـــاد  العامـــة  الماليـــة  أســـتاذ  قدمهـــا   2022
المســـاعد في كليـــة الحقوق بجامعـــة البحرين عبد 
الجبـــار الطيب، حيث أكد أن عملية مراقبة ســـالمة 

االنتخابات متاحة لكل الجمعيات األهلية.
ولفـــت الطيب إلى أن مؤسســـات المجتمـــع المدني 
تمتلك ســـلطة التأثير في الدولة كســـلطة الصحافة 
وسلطة وســـائل التواصل االجتماعي، وأن لها دورا 
أساســـيا كبيـــرا فـــي مشـــاركة الشـــأن العام، تشـــمل 
أنهـــا تراقـــب  الجمعيـــات واألحـــزاب علـــى اعتبـــار 

سلطات الدولة الثالث.
وأشـــار الطيـــب إلـــى أن الرقابـــة هـــي مجموعة من 
العمليـــات كالرصـــد والتحليل والمتابعـــة، ويتم من 
خاللهـــا إجـــراء تقييـــم للعمليـــة االنتخابيـــة تتســـم 
باالســـتقاللية وعـــدم التحيـــز والموضوعيـــة، مبينا 

انهـــا تهدف إلى ضمـــان أن تكـــون االنتخابات عامة 
ومباشرة وحرة وسرية ونزيهة، وبناء ثقة المرشح 
عـــن  فضـــال  االنتخابيـــة،  العمليـــة  فـــي  والناخـــب 
التشـــجيع علـــى قبول نتائج االنتخابـــات، كما تكفل 
الرقابـــة حماية جميع الحقـــوق والحريات في فترة 
االنتخابات، مع ضرورة التأكد من ارتفاع سقف عدد 
من الحقوق والحريات كالحق في التعبير والتجمع 
العـــام الســـلمي وحريـــة الصحافـــة والنقـــد وغيرهـــا 
وبذلـــك يتمكـــن الناخبون الختيار األنســـب لهم بين 
المترشـــحين، كمـــا أن الرقابـــة ورصـــد االنتخابـــات 

يسهل عملية فض المنازعات االنتخابية.
وذكـــر أن أســـاس تنظيم العمليـــة الرقابيـــة األهلية 
فـــي مملكـــة البحرين هو قـــرار رئيس اللجنـــة العليا 
لإلشـــراف العام على ســـالمة االنتخابـــات، موضحا 
أن مـــا يميـــز هذا القـــرار عـــدم تحديده لمؤسســـات 
المجتمع المدني سواء من جمعيات حقوق االنسان 
أو جمعيـــات الحريـــة والنزاهـــة أو كل الجمعيـــات، 

حيث لم تمنع أي جمعية من مراقبة االنتخابات.
وحـــدد القـــرار نطـــاق المراقبـــة االنتخابيـــة فـــي أن 

تشـــمل مراقبـــة ســـير العمليـــة االنتخابية فـــي كافة 
مراحلها، ومراقبة ســـلوك المترشـــحين والجمعيات 
يتعلـــق  فيمـــا  االهليـــة  والمؤسســـات  السياســـية 
باحترامهـــم للقوانيـــن، ومراقبـــة ســـلوك الناخبيـــن 
والمواطنيـــن واألفـــراد ، ومراقبة ورصد اســـتخدام 
دور العبـــادة أو تســـخير الخطـــاب الدينـــي للترويج 

للمرشحين أو الحط من قدر آخرين  
وأفـــاد أنـــه يتم التقدم للرقابة علـــى االنتخابات من 
خالل ملء استمارة المراقب تتضمن اسم الجمعية 

وال يشـــترط أن يكون عضو في الجمعية ويشـــترط 
في المراقب اإللمام التام بالتشـــريعات والتعليمات 
واألنظمـــة باالنتخابـــات واشـــتراط احترام ســـيادة 
القانـــون والترام بها، االلتزام بالحيادية التامة اثناء 
أدائـــه عملـــه وأال يعبر في أي وقت عـــن مفاضلة أو 
تحير يتعلق بالســـلطات أو الجمعيات السياسية أو 
المرشحين أو أي موضوع خالفي ذي شأن بالعملية 
يرتـــدي  أو  يعـــرض  أال  يشـــترط  كمـــا  االنتخابيـــة، 

المراقب ما يدل على انتماء سياسي.
وأوضـــح أنـــه يمنـــع علـــى المراقب التدخـــل لتقديم 
النصـــح أو المشـــورة واإلرشـــاد لجمهـــور الناخبيـــن، 
كمـــا يحظـــر عليه التأثيـــر على حريـــة الناخبين في 
يوم االقتراع او ســـؤالهم عن اختيارهم قبل أو بعد 
االقتـــراع كما يشـــترط عليـــه عدم إعطـــاء تعليمات 
او تصريحـــات تحمـــل إلغاء او تحجيـــم صريحا أو 

ضمنيا لقرارات الجهات المختصة باالنتخابات.
وذكـــر أن الرقابـــة األهليـــة تقســـم إلى قســـمين هي 
الرقابة الشـــاملة والتي وتتناول العملية االنتخابية 
برمتهـــا وتســـتمر حتـــى تمام إعـــالن النتائـــج وتبدأ 

مـــن موافقـــة اللجنـــة العليا لإلشـــراف على ســـالمة 
االنتخابـــات علـــى المراقـــب، فـــي حيـــن أن الرقابـــة 
النوعيـــة تتعلق بحـــق معين من الحقـــوق المرتبطة 
بالعمليـــة االنتخابية كمراقبـــة مدى توافر الحق في 
التعبيـــر ورصـــد التأثيـــر الســـلبي لوســـائل التواصل 

االجتماعي والصحافة في العملية االنتخابية.
وأكـــد الطيـــب أنـــه يحـــق لـــكل الجمعيـــات األهليـــة 
الخاضعـــة لقانـــون الجمعيات واألنديـــة للعام 1989 
وتعديالتـــه والتـــي تقـــدم طلبـــا تقبله اللجنـــة العليا 
والمؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان، وهي متاحة 
للجمعيـــات المتخصصـــة بحقـــوق اإلنســـان أو تلـــك 
المعنيـــة  والجمعيـــات  القانـــون  بســـيادة  المعنيـــة 
بالشفافية، كما تتاح الرقابة لكل الجمعيات األخرى 
الراغبـــة بالرقابـــة، مشـــيرا إلـــى أن الرقابـــة تتم في 
جميع اللجـــان الفرعية األربعين للدوائر االنتخابية، 
لـــكل محافظـــة،  اإلشـــرافية  اللجـــان  فـــي  وكذلـــك 
وتتـــم الرقابة في المراكز العامـــة فضال عن المراكز 
ومكاتـــب  والقنصليـــات  كالســـفارات  الخارجيـــة 

التمثيل.

مراقبة االنتخابات متاحة لكل الجمعيات من دون استثناء
الرقابة األهلية تعزز نزاهة العملية االنتخابية... “التشريع والرأي القانوني”:
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ليلى مال اهلل

تعـــد مرحلـــة الدعاية االنتخابيـــة من أهم 
مراحـــل االنتخابـــات، ففي هـــذه المرحلة 
يقـــع المرشـــحون تحـــت مجهـــر الناخبون 
ووسائل اإلعالم، حيث يحاول كل مرشح 
ضمـــان مـــا يمكن ضمانه مـــن أصوات عبر 
تحســـين صورته في نظـــر الناس وجذب 

الناخبين واستعطافهم.
ومـــع اشـــتداد المنافســـة االنتخابية قليالً 
فـــي الفتـــرة الحاليـــة، وظهـــور عـــدد مـــن 
الوجـــوه التـــي أعلنـــت نيتها في الترشـــح 
لألنتخابـــات النيابيـــة والبلدية في مملكة 
البحريـــن، إال أن هنالك ظاهرة مســـمومة 
تنتشـــر فـــي الدوائـــر االنتخابيـــة لبعـــض 
المرشـــحين وهـــي ظاهـــرة إبـــراز الجانب 
للمرشـــح مـــن قبـــل داعميـــه، أو  الدينـــي 
توزيـــع  أو  الدينيـــة،  المنشـــورات  توزيـــع 
المعونات الخيرية باســـم المساعدة لغاية 
أخرى وهي “استغالل المحتاجين بأبسط 

حاجاتهم”.

أمر مخجل 

وفي ظل أجواء الفرحة بمناســـبة اقتراب 
العرس االنتخابي، عبر عدد من المواطنين 
الذين أعلنوا نيتهم للترشح عن استيائهم 
من اســـتغالل بعض المرشحين توجهاتهم 
الدينية، فقد أكد المرشـــح النيابي للدائرة 
األولـــى فـــي المحافظـــة الشـــمالية ياســـر 
دينـــه  البحرينـــي  المجتمـــع  أن  الموالـــي 
اإلسالم وكافة المواطنين يمارسون كافة 
شـــعائرهم ومـــا يؤمنـــون بـــه بـــكل حريـــة، 
مشـــددًا علـــى أن لجوء بعض المرشـــحين 
علـــى إبـــراز توجهاتهـــم وميولهـــم الدينية 
بشـــكل فاضح خالل هـــذه الفتـــرة؛ بهدف 
كســـب األصـــوات منهـــج غيـــر محبـــب وال 
يعكـــس الصـــورة المطلوبـــة التـــي ينبغـــي 
للمرشح أن يقدمها للناخب، معتبرًا أن هذه 
األســـاليب لم تعـــد تنطلي علـــى الناخبين.

واعتبر الموالي أن بدء البعض باستهداف 
ناخبيـــه بتوزيـــع المعونـــات والمســـاعدات 
الخيريـــة؛ بغيـــة الحصول علـــى التعاطف 

مـــن النـــاس يعـــد امـــرأ مخجـــالً، مبينـــًا أن 
المرشح يجب أن يقوم عمله على اإلقناع 
بالبرنامج االنتخابي وأهدافه ومشـــاريعه 
التي ســـيعمل عليها باإلضافـــة إلى توعية 
النـــاس بالحقـــوق والواجبـــات؛ مـــن أجـــل 
تحقيـــق الصالح العام بدال من اللجوء إلى 

طرق ملتوية باسم المساعدات الخيرية.
وحول توزيع المنشورات الدينية من قبل 
بعـــض المرشـــحين يـــرى الموالـــي أن هـــذا 

الفعل ليس دعاية انتخابية مخالفة فقط، 
بل إساءة للمرشح والقيم المجتمعية عبر 
اســـتغالل للدين ألهـــداف سياســـية وهذا 

أمر محظور في القانون البحريني.

يصلي بالمسجد

أمـــا المرشـــح النيابـــي للدائـــرة الثانيـــة في 
المحافظة الشمالية حسين حمادة، فأوضح 
أن هنالـــك فئـــة مـــن المرشـــحين أصبحـــت 

تســـتغل اســـم الديـــن لزيـــادة حظوظها في 
يصلـــي  أصبـــح  مـــن  ومنهـــم  االنتخابـــات، 
جميع الفروض في المسجد؛ من أجل إبراز 
جانبه الديني للناس مما يعد حرامًا شـــرعًا 
وفيه رياء، فاألمور الدينية هي شـــيء بين 
المسلم وبين ربه، مطالبًا زمالءه المرشحين 
بفصـــل الدين عن السياســـة وبالتحديد عن 
االنتخابـــات. وأضـــاف حمـــادة أن المواطن 
إذا أراد المرشح، فإنه يريد أن يرى خلفيته 

السياســـية وبرنامجـــه االنتخابـــي وأهداف 
حملتـــه االنتخابيـــة والملفـــات التي ســـوف 
يتبناها خالل وجوده في البرلمان، واليريد 
أن يـــرى طريقة صالته أو دينـــه، مؤكدًا أن 
األمـــور الدينية شـــيء واألمـــور االنتخابية 

شيء آخر.

اللعب المشكوف

ومـــن جانب آخر، أوضح المرشـــح النيابي 
المحافظـــة  فـــي  العاشـــرة  الدائـــرة  عـــن 
الشـــمالية عبد الرحمن الجناحي أن لجوء 
إلـــى اســـتخدام هـــذه  بعـــض المرشـــحين 
الطريقة يعتمد على شـــخصية من ســـوف 
يدخل المعترك االنتخابي، مبينا أن جميع 
العـــام  للـــرأي  واضحـــة  أصبحـــت  األمـــور 
خصوصـــًا وأن المجتمـــع أصبحـــت لديـــه 
الثقافة الكبيرة والكافية لمثل هذه األمور، 
موضحـــًا أن برنامجه االنتخابي ســـيكتب 
بأصابـــع شـــبابية رغبة من شـــباب وأهالي 
الدائـــرة لدعمـــه فـــي خـــوض االنتخابـــات 

لطرح الكثير من الملفات والمطالب.

توزيع المعونات أبرز الظواهر المسمومة الشائعة... مترشحون:

استغــالل الديــن في االنتخــابــات لعبــة مكشوفـــة

أكـــدت الفنانة مروة خليل نيتها للترشـــح نيابيًا عن 
الدائـــرة العاشـــرة فـــي محافظـــة العاصمـــة، وقالت 
فـــي تصريح لـ”البالد” إنهـــا لن تترك مواقع التواصل 
االجتماعـــي الـــذي كان همـــزة الوصـــل بينهـــا وبيـــن 
الجهـــات المختصة في كثير من القضايا التي كانت 
تطرحهـــا فـــي حســـاباتها علـــى “السوشـــيال ميديا” 

والتي القت تجاوبًا من قبل المسؤولين.
وأضافـــت هنـــاك فئـــة محتقنـــة مـــن أداء المجلـــس 
يقيـــس  مـــن  هنـــاك  أن  كمـــا  ومخرجاتـــه،  النيابـــي 
المرشـــحين. للمجلـــس القـــادم علـــى أداء المجلـــس 

إيصـــال  بيدهـــم  الناخبيـــن  بـــأن  مفيـــدة  الحالـــي، 
اهـــال  يجدونهـــم  ومـــن  المجلـــس  إلـــى  الكفـــاءات 
إليصال  أصواتهم لتحقيق األفضل ومن يستحقهم 

المواطن البحريني. 
وتابعـــت ان فكرة الترشـــح للمجلـــس النيابي كانت 
لديهـــا منذ الـــدورة الســـابقة 2018، مؤكدة  حرصها 
على نقل هموم المواطنين واصواتهم الى المجلس 
لتحقيق التقدم واالزدهار  لمملكة البحرين ، مؤكدة 
أن ذلـــك لن يتـــم إال بتضافـــر الجهود، مبديـــة ثقتها 
التامة في أن الناخبين سيختارون النائب المناسب 

لتحقيق طموحاتهم .
وعـــن  الفـــن وبرامـــج التواصـــل االجتماعـــي أكدت 

خليـــل انهـــا لـــن تتـــرك هوايتها، كمـــا انه بعـــد فوزها 
بالمقعـــد النيابـــي ستســـتمر فـــي اإلعالن للمشـــاريع 
المنزليـــة مجانـــًا، كما انهـــا ســـتخصص عائداتها من 
اإلعالنات التجارية للمســـاعدات اإلنســـانية لألســـر 

المتعففة.
ورأت خليـــل ان المجلس النيابـــي يحتاج الى مزيد 
مـــن الوجوه النســـائية التي تحمل صـــوت المجتمع 
المـــرأة المتزوجـــة والعزبـــاء واالم  وتنقـــل صـــوت 
والموظفـــة التـــي هي نصـــف المجتمـــع ،وقالت انها 
ســـتحقق تطلعـــات المواطنيـــن في اقتـــراح قوانين 
والمحـــدود،  المتوســـط  الدخـــل  أصحـــاب  تدعـــم 
لمواكبـــة التضخـــم والغالء المعيشـــي في األســـعار، 

ومشـــاركة الســـلطة التنفيذيـــة فـــي إعـــادة هيكلـــة 
الدعـــم الحكومـــي ليصـــل إلـــى مســـتحقيه بشـــكل 
عادل ،فضال عن المشـــاريع االسكانية وتقليل فترة 
االنتظـــار  ،وإيجـــاد حلول واقعيـــة للتوظيف ومنح 
دراســـية للطالب ، فضال عن المشاريع التنموية في 

منطقتي  العكر وسند.
وأفـــادت بأنها ســـتطالب بإعادة صالحيـــات النواب 
ومنهـــا تقديـــم االســـتجواب بخمســـة نـــواب فقـــط، 
حددهـــا  التـــي  بالصالحيـــات  العامـــة  والمناقشـــة 
الدستور كما كانت في السابق، مشيرة إلى تشكيلها 
فريق من المستشارين من أبناء الدائرة، وأنها تعمل 
علـــى برنامـــج انتخابي ســـتعلن عنه بعد التســـجيل 

الرسمي للترشح.
ويمثـــل الدائـــرة في المجلـــس الحالـــي  النائب علي 
إســـحاقي، وتضـــم الدائرة 5 مجمعات ســـكنية هي: 
علـــى  815( موزعـــة   ،745  ،743  ،644  ،626  ،625(

منطقتي العكر وسند.

أشـــادت النائـــب فاطمة القطري بالنتائـــج اإليجابية 
لخطـــة التعافـــي االقتصـــادي التي أعلـــن عنها وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفـــة فـــي كلمتـــه الرئيســـة بمنتـــدى التعافـــي 
إلـــى  “الطريـــق  عنـــوان  حملـــت  التـــي  االقتصـــادي 
التعافي االقتصادي” ضمن جلسات منتدى التعافي 
االقتصـــادي الذي أقيم تحـــت رعاية رئيس مجلس 
الشـــورى علـــي الصالـــح، وذلك بتنظيـــم من مجلس 
الشـــورى ومعهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة 

.)BIBF( والمالية
وقالـــت القطري “إن خطة التعافي االقتصادي تأتي 
كاســـتجابة لدعـــوة حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم 
االنعقـــاد  دور  افتتاحـــه  لـــدى  ورعـــاه،  حفظـــه هللا 
األخيـــر مـــن الفصل التشـــريعي الخامس لمجلســـي 
الشـــورى والنواب، والتي دعا فيها جاللته أصحاب 
األعمال ضمن قطاعات الدولة اإلنتاجية والخدمية 
واالقتصاديـــة إلـــى اقتـــراح مزيـــد مـــن المبـــادرات 
لتنمية اقتصادية شـــاملة األبعاد، والجهود الحثيثة 

لمجلس الوزراء برئاســـة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، والتـــي أســـفرت عن إطـــالق عدد 
مـــن المبـــادرات الراميـــة لتنميـــة االقتصـــاد وخلـــف 
فرص العمل النوعية الواعدة للمواطنين”. وأشارت 
القطري إلى أن تحقيق المملكة مســـتويات قياسية 
فـــي اإليرادات غير النفطيـــة بواقع 3.4 مليار دينار، 
والنجـــاح فـــي تنفيـــذ أكثر مـــن نصـــف برامج خطة 
التعافي، من شـــأنها أن تســـاعد علـــى تجاوز مرحلة 
التعافي إلى مرحلة االزدهار وتحقيق رؤية البحرين 

المملكـــة  نجـــاح  أن  وأكـــدت   .2030 االقتصاديـــة 
فـــي تحقيـــق هـــذه النتائـــج الملموســـة تعد مؤشـــرا 
محفـــزا لنجـــاح كل مبـــادرات وبرامـــج الخطة التي 
تســـتهدف اســـتقطاب اســـتثمارات بقيمة 2.5 مليار 
دوالر بحلـــول 2023 من خالل تســـهيل اإلجراءات 
التجاريـــة، وتنفيـــذ المشـــروعات التنمويـــة الكبـــرى 
بقيمـــة 30 مليـــار دوالر، والتـــي ســـتنعكس إيجابـــا 
على االرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين ورفع 
مســـاهمة مصادر الدخل غير النفطية في الميزانية 

العامة للدولة.

إعالنات مجاناً لألسر المنتجة... وريع “التجارية” للمتعففين... الفنانة مروة خليل لـ“^”:

لن أترك الفن و“السوشيال ميديا” بعد الفوز باالنتخابات

القطري تشيد بنتائج خطة التعافي االقتصادي

مروة خليل

فاطمة القطري

حسين حمادةعمار الجناحيياسر الموالي

حسين إدريس

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية



أكد عدد من الفعاليات الوطنية في مملكة 
البحريـــن أن علـــى المنظمـــات الحقوقيـــة 
تجـــاوزات  إزاء  تتحـــرك  أن  العالميـــة، 
حقوق اإلنســـان التي تحـــدث داخل قطر، 
مشـــيرين في تصريحـــات صحافية أمس، 
إلـــى أن قطر تدعي أنهـــا دولة ديمقراطية 
بينمـــا تحرم  أفراد قبيلـــة بأكملها من حق 
االنتخـــاب وهم مواطنـــون قطريون، ومن 
احتـــج زجـــت بـــه فـــي غياهـــب الســـجون 
دون محاكمـــات بـــل ونفـــي بعضهم خارج 
الدوحـــة، ناهيك عـــن انفتـــاح النظام على 
الفارســـي اإليرانـــي، وهو ذاتـــه من يعتبره 
الخليجيـــون مخلبا مغروســـا فـــي خاصرة 

الخليج العربي.
الفعاليـــات  أكـــدت  وفـــي ســـياق متصـــل، 
أن قطـــر ورغـــم أنهـــا تعمل علـــى توظيف 
حدث رياضي عالمي كبير لتلميع صورتها 
والتغطية على انتهاكاتها الحقوقية، لكنها 
في الواقع تعيش في حالة إرباك مع موعد 
اقتراب مونديـــال 2022؛ ألنها عاجزة عن 
تبريـــر اضطهادهـــا لحقـــوق العمـــال الذين 
والمنشـــآت،  المالعـــب  لبنـــاء  ســـخرتهم 
الحقيقـــي  الرقـــم  يعـــرف  ال  اآلن  وحتـــى 
للذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا إلصابات 
خالل فتـــرة البناء وال يعرف كيف ســـيتم 

تعويضهم خارج تلك التصريحات. 
 وأشـــار الكاتـــب اإلعالمـــي ســـعيد الحمـــد 
إلـــى أن دولـــة قطـــر ادعـــت أنهـــا ســـتفتح 
فقامـــت  مزعومـــة،  ديمقراطيـــة  صفحـــة 
فـــي أول خطـــوة بحرمـــان أفـــراد قبيلـــة 
بأكملهـــا من حق االنتخاب وهم مواطنون 
قطريـــون، كما قامت بســـحب الجنســـيات 
والجـــوازات منهـــم، وعندما احتـــج أهالي 
إحـــدى القبائـــل وكان احتجاجهـــم ســـلميا 
وحضاريا، أقدمت السلطات القطرية على 
اعتقالهم وقمعهم والزج بهم في السجون 
والمعتقالت، دون محاكمات أليام طويلة، 
وقامـــت بنفـــي البعـــض منهـــم إلـــى خارج 
أحكامـــا  أصـــدرت  ذلـــك  وبعـــد  الدوحـــة 
تعســـفية قاســـية تجاوزت العشـــرين سنة 
و25 ســـنة ووصلت إلى المؤبد ألشـــخاص 
لـــم يقومـــوا ســـوى باحتجـــاج ســـلمي لـــم 

يخرج عن األطر الدستورية والقانونية.
 وأضـــاف أننا نالحظ االزدواجية القطرية 
فـــي مواقفهـــا المنفتحـــة بـــال حـــدود على 
لـــه  فتحـــت  حيـــث  اإليرانـــي،  الفارســـي 
موانئها وشوارعها ومنشـــآتها، وقدمت له 

كل التســـهيالت الممكنة وغير الممكنة في 
الوقـــت الـــذي يقف أبنـــاء الخليـــج العربي 
ضد الفارســـي ويعتبرونه مخلبا مغروســـا 
فـــي خاصـــرة الخليـــج العربـــي والموقـــف 
مـــن ذلـــك واضـــح للجميـــع، مـــا عـــدا قطر 
التي تجاوزت ذلك وذهبت إلى الفارســـي 
وتعاونـــت معـــه وقدمـــت لـــه كل مـــا فـــي 

إمكانياتها من تسهيالت ومازالت كذلك.
ولفـــت إلـــى أن منظمـــات حقوق اإلنســـان 
العالميـــة اتهمـــت قطـــر بأنهـــا فصلت آالف 
أنهـــا  أو  إنـــذار  ســـابق  دون  مـــن  العمـــال 
منحتهم أجورا منخفضـــة أو إجازات غير 
مدفوعـــة األجـــر أو حرمانهـــم مـــن الراتب 
المســـتحق وحقوق نهايـــة الخدمة وحتى 
تحميلهـــم تكاليـــف العـــودة إلـــى أوطانهم، 
لكـــن قطـــر لم تتمكـــن مـــن الرد علـــى تلك 
االتهامـــات ســـوى بالنفـــي، وهـــذا ال يكفي 
فـــي مثل هذه األحـــوال، ولهذا فإنها تزداد 
ارتبـــاكا كلما اقترب “الموعـــد الحق” وكلما 
ضغطـــت المنظمـــات الحقوقيـــة عليهـــا .. 
التـــي يعـــرف  ورفضـــت قبـــول الرشـــاوى 
العالـــم كلـــه أنهـــا أســـاس فوزهـــا بتنظيـــم 

مسابقة كأس العالم. 
مـــن جانبهـــا، قالـــت رئيـــس مركـــز المنامة 
لحقوق اإلنسان المحامية دينا عبدالرحمن 
اللظي إن االنتخابات التشريعية والبلدية 
األخيـــرة فـــي دولـــة قطـــر انتهـــت بســـجن 
مـــن انتقـــد وإقصـــاء شـــرائح كبيـــرة مـــن 
المواطنين عن االنتخابات، وعدم السماح 
القطريـــة  القبائـــل  مـــن  كثيـــر  بمشـــاركة 
األصيلة، وتقسيم المواطنين إلى درجات 

والقوانيـــن  القطـــري،  للدســـتور  خالفـــًا 
الدولية، ومبادئ حقوق اإلنسان، وازدراء 
شـــرائح من المواطنين واكتسابهم حقوق 
أقـــل عـــن نظرائهـــم مـــن المواطنيـــن فـــي 

صورة لم تتكرر في أي دولة في العالم.
 وذكـــرت أن هناك مطالبا كثيرة لمواطنين 
قطرييـــن خرجوا عن صمتهـــم عبر مواقع 
الغالـــب  وفـــي  االجتماعـــي،  التواصـــل 
يختفـــي هـــؤالء بســـبب القبضـــة األمنيـــة 
القطريـــة، ومنعهـــم مـــن اســـتخدام مواقع 
التواصـــل ومطالبتهـــم بإلغـــاء حســـاباتهم 
الشـــخصية، ووصـــل األمر بســـجنهم دون 
حقـــوق أو محاكمة، مشـــددة علـــى أهمية 
أن تتضافـــر الجهـــود الدولية فـــي معالجة 
الوضع اإلنســـاني في قطـــر، ومنع جرائمها 
اإلنســـانية، وعـــدم الســـكوت عنهـــا؛ كي ال 
يصـــل حـــال الشـــعب القطري كما الشـــعب 
اإليراني مضطهدًا ومســـلوبًا لكل الحقوق 
خاصة مع التعاون الكبير بين قطر وإيران 
والتطبع بأطباع إيران الشريفة كما تصفها 

قطر في المحافل الرسمية.
عبدالرحمـــن  دينـــا  المحاميـــة  وأردفـــت 
اللظـــي أن المتابع للحســـابات القطرية من 
المواطنيـــن يـــرى مـــدى تدنـــي الخدمـــات 
التحتيـــة  والبنيـــة  والتعليميـــة  الصحيـــة 
العالـــم،  كأس  مشـــاريع  مناطـــق  عـــدا 
والغالء المعيشـــي والتضخم في األسعار، 
مناصبهـــم  مـــن  الضبـــاط  كبـــار  وإقصـــاء 
وإحـــالل الضبـــاط التركييـــن واإليرانييـــن 
فـــي مواقعهم، وغياب الثقة بين الســـلطة 
وشـــعبها  إيـــران  مـــع  المتقاربـــة  القطريـــة 

القطري األصيل.
 إلى ذلك، قال الكاتب والمحلل السياســـي 
إبراهيـــم النهـــام أن التاريـــخ الملوث لقطر 
يظهـــر بوضوح انتهاكاتهـــا لحقوق وأمالك 
قبيلـــة الغفـــران القطرية والتـــي عانت وال 
تـــزال الكثيـــر، ومعهـــا جنبًا إلـــى جنب كل 
القبائـــل والعوائـــل والرمـــوز التـــي ترفض 
االنحنـــاء للعائلـــة المالكـــة، والتـــي ترفض 
أن تهـــاب أجهـــزة األمـــن واالســـتخبارات 

المتغللة بكل شبر ومكان ومجلس”.
 وأكـــد النهـــام أهمية االســـتجابة لمالحقة 
رمـــوز النظـــام القطـــري الذيـــن يتســـترون 
خلـــف األعالم الرخيص، وخلف المشـــاريع 
ودمـــاء  جثـــث  علـــى  القائمـــة  التجاريـــة 
ومحاكمتهـــم،  والمســـاكين،  الفقـــراء 
هـــذا  ووفـــق  ألهلهـــا،  الحقـــوق  وإحقـــاق 
المهـــازل المســـتمرة، والتـــي ال صـــوت بهـــا 
للمواطـــن القطـــري، وال وجـــود، وال تأثير ، 
حيـــث إن ما حـــدث أيضًا فـــي االنتخابات 
التشـــريعية والبلديـــة األخيـــرة هو محض 
هـــراء حقيقي، فهي -والـــكل يعلم- مجرد 
انتخابات صورية وشكلية ال قيمة لها، وال 
ناقة وال جمـــل، وال تعكـــس الديمقراطية، 

وال تقربها قيد أنملة”.
 وواصـــل النهـــام “أن ما حـــدث من إقصاء 
ألبناء قبيلة آل مرة الكرام في االنتخابات 
األخيـــرة، ووصفهم من قبل أجهزة الدولة 
الرســـمية بالمجنسين، وتصنيفهم بخانات 
الفئويـــة والتمييـــز واإلقصـــاء والتفاضـــل 
مـــا بيـــن هـــذا وذاك، وكذلـــك القبـــض على 
عـــدد من أبنائهم الشـــجعان، ممـــن رفضوا 

الجـــرم والظلـــم والضيـــم، وإهانتهـــم علنًا، 
وسجنهم بعد محاكمات جائرة، ومسيسة، 
وموجهـــة، ليؤكـــد بأن قطـــر ماضية بنظام 
حكمهـــا الحالـــي هذا نحـــو المجهول، ليس 
علـــى المســـتوى الداخلـــي فحســـب وإنمـــا 

الخارجي أيضًا”.
إلـــى ذلك، قـــال الكاتب فريد أحمد حســـن 
إنه لم تعد خافيـــة على المتابع للتطورات 
تعيشـــها  التـــي  اإلربـــاك  حالـــة  قطـــر  فـــي 
الدوحـــة وتـــزداد كلمـــا شـــعرت باقتـــراب 
موعـــد كأس العالـــم، فعندمـــا تتحدث عن 
حرصها على حقوق اإلنسان وتبذل الكثير 
مـــن الجهد والمال في نشـــر هذه المعلومة 
إقنـــاع  مـــن  غيـــر الصحيحـــة وال تتمكـــن 
حتـــى القليلين من البشـــر بصحة ما تقول 
وتدعـــي فـــال مفـــر مـــن الغوص فـــي وحل 
اإلربـــاك. فالعالم لـــم يعد يصدق ما تروجه 
الدوحـــة عـــن حقـــوق اإلنســـان خصوصـــا 
بعد األحكام التـــي صدرت بحق مجموعة 
مـــن المواطنيـــن كل ذنبهـــم أنهـــم عبـــروا 
عن عـــدم رضاهم عن حرمـــان مجموعات 
كبيـــرة مـــن القطرييـــن من حق المشـــاركة 
فـــي االنتخابات التي هي في كل األحوال 
صوريـــة.  وأضـــاف أن حالـــة اإلرباك تزداد 
أيضًا بســـبب عدم قدرة قطـــر على الوفاء 
بالوعـــود والتصريحات التي قامت بنثرها 
بعدمـــا كثـــرت األخبـــار عـــن تورطهـــا فـــي 
أكل حقـــوق العمال الذين ســـخرتهم لبناء 
المالعب والمنشـــآت وبعدمـــا تكتمت على 
األرقـــام الحقيقيـــة لضحايـــا رغبتهـــا فـــي 
تنظيـــم كأس العالـــم، فحتى اآلن ال يعرف 

فقـــدوا  الذيـــن،  للعمـــال  الحقيقـــي  الرقـــم 
حياتهـــم أو تعرضـــوا إلصابـــات فـــي فترة 
البنـــاء وال يعـــرف كيـــف ســـيتم تعويضهم 

خارج تلك التصريحات. 
 وأكـــد أن ما يحدث في الدوحة حاليا هو 
أنهـــا تعمـــل علـــى توظيف حـــدث رياضي 
عالمـــي كبيـــر لتلميـــع صورتهـــا والتغطيـــة 
علـــى تلـــك األمـــور وغيرهـــا، وهـــو مـــا لـــم 
تتمكن من تمريره على المنظمات الدولية 
المعنية بحقوق اإلنسان، وفي هذا تفسير 
لحالـــة اإلرباك التـــي تعيشـــها والتي تزداد 

كلما اقترب موعد الفعالية.   
وختامـــا، قال الكاتـــب والصحافي حذيفة 
المنظمـــات  علـــى  إن  الدبـــو،  إبراهيـــم 
الحقوقيـــة العالمية، تســـليط الضوء على 
تجـــاوزات حقـــوق اإلنســـان التـــي حدثت 
داخل قطر بشكل عام، فبينما تتغنى قطر 
وتدفـــع المليـــارات لجهات عالقـــات عامة 
لتلميع صورتها، ومليـــارات أخرى لزعزعة 
أمن واســـتقرار دول شقيقة وجارة وحتى 
الدولـــة  داخـــل  اآلالف  هنـــاك  البعيـــدة، 
ممـــن يعانـــون يوميـــًا، كان األجـــدر بها أن 
تدفع لهم لتحســـين أوضاعهم المعيشـــية، 

وتقديم أبسط الحقوق لهم”.
وتابـــع “هناك من تم ســـلبه حق الجنســـية، 
وهناك آخـــرون ممن حرموا من التصويت 
رغـــم أنهـــم مواطنـــون قبـــل قيـــام الدولة، 
ونشـــطاء ســـجنوا فقـــط لكونهـــم طالبـــوا 
بعدالة المشاركة في االنتخابات، وآخرون 
تم ســـجنهم كونهم تحدثوا عن شارع غير 

معبد أو مدرسة سيئة البنيان”.
وأكد أن االنتهاكات تشمل كل الموجودين 
فـــي أراضيهـــا، فالتمييـــز بيـــن المواطنيـــن 
شديد جدا، وواضح للعيان، والتمييز بين 
المقيميـــن أيضـــًا واضح وال يمكـــن إنكاره، 
مضيفًا أن المواطنين والمقيمين على حد 
ســـواء ال ينعمـــون بأدنـــى درجـــات حقوق 

اإلنسان والحريات.
وأوضح الدبـــو أن: “إثارة النعرات القبلية، 
والتمييـــز بيـــن القبائـــل ليـــس مـــن حقوق 
اإلنسان، واســـتبدال المواطنين األصليين 
بآخريـــن مـــن جنســـيات تركيـــة وإيرانية، 
ومنحهـــم كافة الصالحيات أيضًا اضطهاد 
للمواطنيـــن األصلييـــن”، مردفـــا، “الفضائع 
عـــن  تحدثـــت  ناشـــطة  هنـــاك  مســـتمرة، 
تعذيبهـــا وانتهـــاك حرمتهـــا، فقـــط لكونهـــا 
طالبت بأبســـط حقوقها، بل حتى الشرطة 
لديهـــم لم يســـلموا مـــن االنتهـــاكات، ويتم 

معاملتهم كعبيد”.
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تدفع المليارات 
لزعزعة استقرار 

دولة جارة وآالف 
القطريين محرومون

ت بأبنائها في  زجَّ
السجون دون 

محاكمات ونفت 
بعضهم خارج الدوحة

استبدال المواطنين 
األصليين بجنسيات 

تركية وإيرانية ليس 
بـ“حقوق إنسان”

تتعاون مع الفارسي 
وتتطبع بأطباع إيران 

“الشريفة” بحسب 
وصفها

الشـــمالية  بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  قـــال 
محمـــد الظاعـــن لــــ “البـــالد” إن مشـــروع 
إنشـــاء ســـوق مركـــزي في مدينـــة حمد 
ال يـــزال يـــراوح مكانـــه، علـــى الرغم من 
وجود الموافقة الرســـمية عليه، وتوقيع 
االتفاقيـــة مع الشـــركة المختصـــة لبنائه 

منذ 9 أشهر تقريًبا.
ولفـــت إلـــى أن األســـباب التـــي تصل لنا 
بيـــن الحين وآخـــر، ترتبـــط بالتراخيص 
المرورية، مزيًدا “نحن ندعو لالستعجال 
بتمريـــر إنشـــاء المشـــروع، ألن كثيريـــن 
ينتظرون بفارغ الصبر”. وأشـــار الظاعن 
إلـــى أن هذا من شـــأنه أن يخـــدم قرابة 
100 ألـــف مواطـــن ومقيـــم فـــي مدينـــة 

حمد والمناطق القريبة كالرفاع والزالق، 
حيث ســـيحتوي المشروع على محالت 
تجارية، و”بســـطات” للخضرة والفواكه 
واللحم والســـمك، وهايبـــر ماركت كبير، 
ومســـاحة واسعة ســـتخصص كمواقف 
للســـيارات. وبين أن “األهالي يضطرون 
حاليـــا للذهـــاب إلى األســـواق المجاورة 
في المالكية، ودار كليب، وسوق واقف، 
وفي هـــذا عناء وهدر للوقت” مردًفا أن 
“مدينـــة حمـــد أضحت اليوم مـــن المدن 
ســـوق  وتوفيـــر  والمتطـــورة،  الكبيـــرة 
مركـــزي مطلب مهـــم لتحقيق الخدمات 
للنـــاس”. وقال الظاعن إن “أهالي مدينة 
حمـــد ينتظـــرون وضـــع حجـــر األســـاس 
للســـوق، وشـــخصيا أحمد أتلقى الكثير 

ا بهذا الشأن”. من االتصاالت يوميًّ

تكتـل 9 حمــالت لخدمـة ضيــوف الرحمــنسوق مركزي مدينة حمد يراوح مكانه
غلق تسجيل الحجاج محليًّا بـ 2094 فرًدا

قال رئيس حملة المواسم للحج والعمرة جاسم 
ابل إنه تم اســـتكمال تسجيل الحجاج لحمالت 
ا، مقســـمة  البحريـــن، والمتمثلـــة بــــ)2094( حاجًّ
على تسع تجمعات كبيرة )أربعة سنية وخمسة 

شيعية(، بعد أن كانت بالسابق 59 حملة.
ا  وأضـــاف ابل لـ “البالد””تســـتعد الحمـــالت حاليًّ
إنهـــاء عقـــود الخدمـــات للحجـــاج، والمتمثلـــة 
فـــي الســـكن، والحافـــالت، وخدمـــات الطوافـــة 
والمختصة بتجهيز مخيمات المشاعر المقدسة 
في منى وعرفة ومزدلفة، وكذلك إنهاء خدمات 
المســـار الســـعودي، ودفـــع الرســـوم، مـــن أجـــل 
إصـــدار تراخيص دخـــول األراضي الســـعودية، 
ودخول مكة بشـــكل رسمي، علما أنه لم يدخل 

أحد مكة إال بهذا التصريح”.
باســـتقبال  أيضـــا  اآلن  الحمـــالت  “تقـــوم  وزاد 
الطيـــران  عبـــر  نقلهـــم  وتنســـيق  الحجـــاج، 
للســـعودية، وإعـــداد كـــوادر اللجان مـــن تغذية 
ومشروبات واســـتقبال والتفويج والمواصالت 
والطبيـــة والخدمـــات، باإلضافـــة إلى التنســـيق 
اإلداري مـــع بعثـــة البحريـــن مـــن أجـــل تذليـــل 
الصعـــاب ألداء مناســـك الحـــج بســـهولة ويســـر 

وأمان”.
وأكمـــل “ســـيتم اســـتقبال األفـــواج البحرينيـــة 
للحـــج أواخر ذوي القعدة، وأوائل ذوي الحجة، 
ومـــن المحتمـــل أن تصـــادف وقفـــة عرفـــة هذا 

جاسم أبلالعام يوم الجمعة”.
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إبراهيم النهام
إبراهيم النهام

لهـــدم  فـــي إطـــار توجـــه وزارة اإلســـكان 
جميع العمارات السكنية بمنطقة السنابس 
بهدف إقامة مشـــروعات إسكانية حديثة 
فـــي مجمـــع 408، رصـــدت “البـــالد” صباح 
أمـــس االثنيـــن، بـــدء أعمـــال هـــدم إحدى 
المؤقتـــة  اإلســـكانية  الشـــقق  عمـــارات 
بمنطقة الســـنابس. وقـــال عدد من قاطني 
العمارات المجـــاورة التي ما زالت مأهولة 
بالســـكان لـ “البالد” إن عمليات الهدم تأتي 
اإلســـكان  فيـــه وزارة  عـــادت  وقـــت  فـــي 
فـــي األيام القليلـــة الماضية إلـــى االتصال 
بمجموعـــات من األهالي بغرض التســـوية 
إلخالء الشقق اإلسكانية مقابل حصولهم 
على تعويض شهري بمبلغ 200 دينار بدل 

سكن عوضا عن 100 دينار لمدة عامين. 
وطالب األهالـــي بضرورة منحهم وحدات 
ســـكنية فـــي أي مناطـــق مـــن محافظـــات 
المملكـــة، تحتضن عوائلهم التـــي ما زالت 
تنتظـــر الحصـــول علـــى وحـــدات ســـكنية 
منـــذ ســـنوات طويلـــة تمتد ألكثـــر من 20 
عامًا، بدالً من صرف التعويض اإلســـكاني 

الشهري 200 دينار لمدة عامين.
مـــن جهتـــه، ناشـــد عـــادل الغـــواص أحـــد 
قاطني شـــقق الســـنابس المؤقتة، القيادة 
ووزارة اإلســـكان بالنظر فـــي منح قاطني 
الشـــقق وحـــدات ســـكنية بشـــكل عاجـــل 
خـــالل الفترات المقبلـــة، حيث لدى غالبية 
األهالـــي طلبـــات للحصـــول علـــى وحدات 
ســـكنية منـــذ ســـنوات تعـــود لمطلـــع العام 
االســـتثنائية  العوائـــل  وبعـــض   ،2000

لديهـــا طلبات تعـــود لمنتصـــف الثمانينات 
والتســـعينات، الفتا إلى أن غالبية قاطني 
الشـــقق من ذوي الدخل الشهري المحدود 
الذي ال يتجاوز 300 دينار. وأبدى األهالي 
علـــى  حصولهـــم  عـــدم  مـــن  مخاوفهـــم 
إيجارات سكنية بأسعار مناسبة، خصوصا 
أن مبلغ التعويضات ستنخفض لغاية 100 
دينار في العام الثالث “بينما األجدر تنفيذ 
طلباتهم اإلســـكانية المتأخرة منذ عقدين 

من الزمن” بحسب قولهم.
واعتبـــر األهالـــي البـــدء في تنفيـــذ عملية 
هدم عمارة واحدة يوم أمس “بالمفاجئة”، 
حيـــث لـــم يتـــم إخطـــار قاطنـــي العمارات 
المجـــاورة عـــن إزالـــة ســـياراتهم من قرب 
موقع تنفيذ عمليات هدم إحدى العمارات، 
حيـــث مـــا زالـــت بعـــض العمـــارات يقطنها 

عـــددا قليـــل جـــدا مـــن األهالـــي أصحـــاب 
الطلبات اإلسكانية القديمة.

مفاتيح اإلسكان

إلى ذلـــك قال النائـــب عن ثالثـــة العاصمة 

ممـــدوح الصالـــح خـــالل اتصـــال هاتفـــي 
مـــع “البـــالد”، إن مطالـــب قاطنـــي الشـــقق 
المأهولة البالغ عددهـــم 117 عائلة مكونة 
من نحو 500 فرد وفي كل عائلة ما ال يقل 
عن 4 أفراد تقريبا، الحصول على مفاتيح 

الوحـــدات الســـكنية ســـواء فـــي مشـــروع 
الرملـــي أو بمدينـــة ســـلمان مقابل اإلخالء 
الســـريع لجميـــع الشـــقق المأهولـــة، حيـــث 
العمـــارات ينتظـــرون  إن غالبيـــة قاطنـــي 
اتصاالت من قبل وزارة اإلسكان للحصول 
علـــى “بيـــت العمـــر” بـــدالً مـــن التعويضات 

المالية المؤقتة لمدة 24 شهرا.
وذكـــر الصالـــح أن إجمالي عـــدد العمارات 
التي سيتم هدمها في منطقة السنابس 37 
عمارة، منها 117 شـــقة مأهولة في الوقت 
الراهـــن مـــن أصـــل إجمالـــي عـــدد الشـــقق 
245، وســـيتم تنفيذ مشـــروعات إسكانية 
أخـــرى بذات الموقع، حيث تتميز المنطقة 
بالجـــذب االســـتثماري لقـــرب موقعهـــا من 
المجمعات التجارية والعاصمة والخدمات 

الوزارية بالمنطقة الدبلوماسية.

الصالح: 117 عائلة تنتظر مفاتيح اإلسكان و“بيت العمر” بدالً من التعويضات

هدم أول عمارة بالسنابس ومطلب األهالي “بيت العمر”

جانب من هدم عمارة بالسنابس

هل يمكن لمونديال 2022 تلميع صورتها القبيحة... حقوقيون وإعالميون:

ال... قطر الديمقراطية المزعومة! تبني مجدها على أشالء العمَّ
محرر الشؤون المحلية

حسن عبدالرسول



أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
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 For Advertising
إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 
17111504 - 17111444

مناقصة  طرحها  عن  القاصرين  وأموال  شئون  ادارة  تعلن 
رخصة  واستخراج  الهندسية  الرسومات  إلعداد  الالزم  لعمل 
هدم وإعادة بناء لعقار قديم في منطقة القفول، فعلى المكاتب 
وحدة  مراجعة  المناقصة  في  االشتراك  في  الراغبة  الهندسية 
الشئون الهندسية بإدارة شئون وأموال القاصرين الواقعة في 
في  اإلسالمية  والشئون  العدل  مبنى وزارة  الرابع من  الطابق 
المنطقة الدبلوماسية الستالم مستندات المناقصة، وذلك ابتداًء 
من يوم االثنين الموافق 6/6/2022م وحتى يوم االحد الموافق 
على  اإلتصال  الرجاء  واالستفسار  للمراجعة  19/6/2022م، 

هاتف رقم :17513456/17513455.  

التاريخ ٥/٦/٢٠٢٢

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

إدارة التسجيل

CR2022-80249 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : جمال علي عبدهللا صباح

االسم التجاري الحالي : مطعم كابيبجان

االســـــم التجـــاري الجديد : غاز الفيصل

قيد رقم : 25053-19

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )حلويات وفالفل صالله شركة تضامن بحرينية(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )حلويات وفالفل صالله 
شركة تضامن بحرينية( المسجلة بموجب القيد رقم )413466( ، بطلب تغيير اسم الشركة

من:
)حلويات وفالفل صالله شركة تضامن بحرينية(

SALALA SWEETS & FALAFIL BAHRAINI PARTNERSHIP(
)COMPANY 

الى:
)متاي المحرق شركة تضامن بحرينية(

)MUHARRAQ MATHAI BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY(
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 تصفية

البنفسج للديكور ذ.م.م

سجل تجاري رقم 147598 - 1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة البنفسج للديكور ذ.م.م 

السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،  1 -  147598 رقم  القيد  بموجب  المسجلة 

AALAM SAFIULLA SAFIULL مصفيا للشركة.

عنوان المصفي :

AALAM SAFIULLA SAFIULL

34567802

alamsafirealestate@gmail.com

القيد : 51232 الفرع 6
التاريخ : 2022/6/5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم ) 68498 ( لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة لمالك لالتصاالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
الفرع   51232 القيد رقم  البحرين ( ذ.م.م المسجلة بموجب  المستقبل لالتصاالت  شركة 
6 ، طالبيين تغيير االسم التجاري من شركة لمالك لالتصاالت ذ.م.م الى المستقبل بزنس 
سلوشنز ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

التاريخ 5/6/2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

 CR2022-83582 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 : ناقد محمد عبدالرحمن عبدالسالم

االسم التجاري الحالي : بيت التتطويرللخدمات العقارية
االســـــم التجـــاري الجديد : بيت التطوير للتصميم الداخلي

قيد رقم : 137979-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

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

المسماة  الفردية  المؤسسة  بأنه قد تقدم مالك  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 

)دانيه للنجارة( والمملوكة للسيد/السيدة )سلمان علي محمد رفيع العوضي ( والمسجلة بموجب القيد 

رقم )83556(، بطلب بيع المحل التجاري ونقل جزءمن )المؤسسة الفردية( تحت رقم قيد ) 3-83556( 

المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )5000( دينار بحريني وذلك بتنازل 

عن جزء من المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح 

مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

)حسين علي محمد رفيع عبدالكريم العوضي( بنسبة )5( %

)SHYMAL SUTRA DHAR SUKUMAR SUTRA DHAR( بنسبة )95( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة المصعبي والحسني إلدارة المطاعم ذ. م. م
سجل تجاري رقم   131226

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة المصعبي 
تصفية  بطلب   131226 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  م  م.  ذ.  المطاعم  إلدارة  والحسني 
الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السادة  رائد داود علي المصعبي /سلمان علي ابوبكر 

الحسني مصفيا للشركة. عنوان المصفي:
AKLTY1@GMAIL.COM  - 33770018  - سلمان علي ابوبكر الحسني

 aklty1@gmail.com - 33770081 - رائد داود علي المصعبي

التاريخ ٢/٦/٢٠٢٢
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

إدارة التسجيل
CR2022-81585 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جمال علي عبدهللا صباح

االسم التجاري الحالي : ٩٥ برجر
االســـــم التجـــاري الجديد : حلويات ٔايدر

قيد رقم: 25053-21

09الثالثاء 7 يونيو 2022 - 7 ذو القعدة 1443 - العدد 4984



Vacancies Available الثالثاء 7 يونيو 2022 - 7 ذو القعدة 1443 - العدد 104984

VISTA STARS CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33327209  or  husain.jasim@gmail.com 

MYRIAM PERFUMERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35110240  or  MF.VIPP@GMAIL.COM 

AlMasaood Co. - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 69990030  or  yasser_mtu@masaood.com 

Swat Garage 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 33801802  or  SWAT.SK89@GMAIL.COM 

ALJAWHARA NAFEESA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39629924  or  KHALIFA.M.K46@GMAIL.COM 

AKRAM MOBILE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38263593  or  AKRAM150470@GMAIL.COM 

ALBAYADER UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17538787  or  abahar@gfh.com 

CONTINENT SANDS CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36515888  or  q5020888@gmail.com 

ALI ISA ALSAFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39497776  or  ALIIALSAFI89@GMAIL.COM 

SORIANO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17295511  or  REDROSEBH@GMAIL.COM 

HUSSAIN ALI HUSSAIN ALSAEED 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39316214  or  AALSAEED67@YAHOO.COM 

AHMED QASSIM ABDULLA MALIK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17715158  or  AHMEDQMALIK@GMAIL.COM 

NEW QUEEN FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  a123aftab@hotmail.com 

Rameen Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38379798  or  DEFCON1981@HOTMAIL.COM 

ADANI TEA CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33892327  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.COM 

ALFAJAR EQUIPMENT REAPIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33757074  or  TM363013@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB LINE RESTAURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33060023  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34444609  or  AZIZALYASI1@GMAIL.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Miss Bahrain Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39001234  or  FATHIYASALEEL@GMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17661296  or  hussain.saleh@dar-albinaa.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17212572 

GULF EXHAUST SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL CLEANING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701112  or  idawani@fabtechbahrain.com

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

L M G TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785250  or  INFO@LMGTRADING.NET 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

MOOSA FOR GENERAL CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877444  or  PC.START4@GMAIL.COM 

ROCK 87 SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

Mujahid Contracting Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66921790  or  ghulammustafa620822724@gmail.com 

Sufeen building materials w l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33334668  or  SUFEEN3@HOTMAIL.COM 

NAYEF AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667546  or  nafl77962@gMAIL.COM 

YAROBE GATE MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33212309  or  SIDIQUEPUTHALATH@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17616167  or  hrg.bh@rameehotels.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

ABDULLAH CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33092285  or  BAIGSGROUPPK@GMAIL.COM 

AHMED MUHAMMAD KHAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 32031744  or  RIGHT.GROUPS@OUTLOOK.COM 

BERGER PAINTS BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17123701  or  gurpreet.singh@asianpaints.com 

Tea Club WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39693934  or  Qim.014@gmail.com 

ZOOM STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 33055666  or  studiohawra@GMAIL.COM 

ZOOM STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33055666  or  studiohawra@GMAIL.COM 

DAIRATY MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39695569  or  aliessa68@gmail.com 

MOHAMMED NOOR BUKHARI RES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295527  or  INFO@BOKHARI.NOT 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.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 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

ADHAM FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33793371  or  ALJASMIMOHAMMED@YAHOO.COM 

AL THARA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39733449  or  HUSSAIN.ALZYANI@GMAIL.COM 

ALI AHMED ALI SALMAN / MERNABH/ 3216 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36677898  or  yameencon2011@gmail.com 

SERENITY INTERIOR DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000606  or  aaa@serenitybah.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

Bhatkal Contracting & Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33693650  or  ABDULMATEEN56@GMAIL.COM 

26 STREET COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39461267  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

MONARCH  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38838493  or  monachbahrain@gmail.com 

SAHIWAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  SAHIWAL.BH@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

AFANDI FEWELERYS DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39806665  or  SALMANDANDOON@YAHOO.COM 

BAITA COMMERCIAL MARKETS FOR BUILDING MATERIALS AND ELECTRICALS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33277986  or  BOGSAN1992@GMAIL.COM 

Hypo grapgics 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17226656  or  hypo@batelco.com.bh 

Derwaza Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33433116  or  CAFEDERWAZA@GMAIL.COM 

SAHIWAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  SAHIWAL.BH@GMAIL.COM 

Tareq abdul rahman ahmed aldoseri for Catering Services 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17771265  or  t.aldosri7007@gmail.com 

Look gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33637766  or  mohd.alSENDALA@gmail.com 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

FIRE MASTER SAFETY AND SECURITY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39873308  or  alikoya.pk@gmail.com 

Ajial Aluminum Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233996  or  GM@AJIAL.COM.SA 

ISA ALZAMEL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39733119  or  isaalzamelgarage@yahoo.com 

New Available Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39248620  or  EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM 

Arab Business Machine - Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36444416 

AL ASKAN HAIRCUT SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  ALSAWARI@HOTMAIL.COM

Kotly electronics 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36309954  or  FAISALOONELY@HOTMAIL.COM 

ALAMAL TRAVEL AGENCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17292565  or  JASEER@ALAMALTRAVEL.COM 

MAX STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39792342  or  BESTTOIKBAL2009@HOTMAIL.COM 

Original Golden Ice Trading Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39334788 

INTERLOCK MAINTENANCE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17162300  or  ramraj007@hotmail.com

ALSATER CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403484  or  SATTER@BATELCO.COM.BH 

ROHITH CAR SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17490911  or  DEVESBABU@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

ANTAKYA ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39885581  or  antakia2aluminium@gmail.com 

TWINS GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33150644  or  AMEEN2255@GMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

MOHAMED JUMA ALI ALDOSERI (ALMAHZORA / 703) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33101055  or  MALDOSSRY999@GMAIL.COM 

Future Bridge Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994059  or  FUTUREBRIDGECONTRACTING@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  EXCAVATOR (ARCHAEOLOGY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Daniya Perfume Co W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17334547  or  SADIQ2544@GMAIL.COM 

MADRID CONTRCTING AND REAL ESTAT EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  RASHID.BUALI@GMAIL.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

RP TECHNICAL EXPERTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33382322  or  RENJITH973@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

WIN PLUS CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38163618  or  SALEEMKOUSAR111@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  EXCAVATOR (ARCHAEOLOGY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

Almashrabiya Interiors Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742406  or  RIAZ-HASSAN@HOTMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  a.jawahery@exibah.com 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

NADEER AHMED ALI SALMAN / ALAAJ - 5179 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39444963  or  nadeer87@hotmail.com 

FAHDAN BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33600501  or  ISULAIBIKH@GMAIL.COM 

ABERASH SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39189651  or  ABERASHBOUTIQUE11@GMAIL.COM 

ALI AHMED ALI SALMAN / MERNABH/ 3216 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36677898  or  yameencon2011@gmail.com 

SMART KITCHEN CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34333118  or  SHEEJAKANNAN786@GMAIL.COM 

Al Nawaem Jewellery Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 33972222  or  EBRAHIMDURAZI@GMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

ALSAWARI CONTRACTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666154  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

HAMAD KHALIL INTERIOR DECORATION ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

FAJAR AL MUHARRAQ LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36303304  or  WLDONECONT@GMAIL.COM 

AV GLOBAL TECHNICAL CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33451245  or  VANKASA@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM 

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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

Beauty And Health Pharmacy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17500380  or  AHMED.ABDOU713@GMAIL.COM 

HAMAD KHALIL INTERIOR DECORATION ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  a.jawahery@exibah.com 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 66709023  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM  
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Real Taste Plus Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of
  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

Real Taste Plus Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  ssaleh@americana-food.com 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

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

  LABOURER 
 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 

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 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

Coquina beauty center 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 66336922  or  UMYASER274@GMAIL.COM 

AZAD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39137129  or  AZADELETRICAL@HOTMAIL.COM 

DAR FAY WEDDING DRESSES RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13674600  or  JOYOFBRIDE@OUTLOOK.COM 

EVERFINE TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39697958  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

Grill Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17311301  or  gom@allseasongroup.com 

ACTION Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34315344  or  ACTION.BH@HOTMAIL.COM 

Southern pearls market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39599397  or  KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM 

BU ALI SPICE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17684885  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

Hot Pack Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

LOYAL CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36828666  or  ELYABH@GMAIL.COM 

NAKALWAT AL BAHRAIN FOR CARDENING AND LANDSCAPING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39200017  or  ALJAFREEYA@HOTMAIL.COM 

Al - Aqsa Vegetables and Fruits 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36358282  or  MASOMA123@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com 

METITO OVERSEAS WATER TREATMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17340314  or  WALID.MOHAMED@METITO.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 

ALSAYADI SALE OF SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33375488  or  M.ALI.ALSAYADI@HOTMAIL.COM 

ALOOLA PETROL STATION 
has a vacancy for the occupation of

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36477773  or  EBH801@BATELCO.COM.BH 

LYALLPUR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17478287  or  K.ALGANIM@HOTMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

MIDO DU RESTAURANT & CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17000290  or  WEDAEI_H_LAW@HOTMAIL.COM 

COUNTRY WIDE MECHANICAL SERVICES AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39414440  or  ALFADHALACARS@GMAIL.COM 

Red Line Scrap 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33558987  or  MANSOORDHAIF72@GMAIL.COM 

AL FAJER AL SAREEH GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34053736  or  HMSALHAMRY@GMAIL.COM 

AL DINAR CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33650789  or  WAQASANJAM786@YAHOO.COM 

Six brotheres contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33627823  or  SS2595992@GMAIL.COM 

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 69990888  or  info@VMBROS.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 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.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 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

SALWA TOWERS CONSTRUCTION AND PROPERTEY MANGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33657400  or  ASIFBUTT888@GMAIL.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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.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 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

JAWAD AHMED ALI MARZOOQ(AZHARY- 9918) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33306332  or  J.MARZOOQ@HOTMAIL.COM 

NASS SAND PROCESSING PLANT B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  REFRIGERATING MACHINE OPERATOR (A.C.) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  YOUSIF@AANASS.NET 

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

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact
 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

Super line garage Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66640302  or  ALAA.ENGINEER11@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

Cover Craft For Furniture Upholstery Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17830032  or  GABCO@ALABBASIGROUP.NET 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

HAJAR RECRUITING MANPOWER AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238378  or  ALSAYEDSALAH@YAHOO.COM 

TRUST TRADERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17704144  or  info@trusttraders.com 

RENAD CAR AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35611928  or  AHMADMOHD0200@GMAIL.COM 

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

GALLERY 21 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36843013 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com

ARAB SIGN ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17836983  or  MOHAMMED@ARABSIGNS.COM 

AL MADINA DISTRICT AUTO SPUR PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39229000  or  BLUDANCONTRACTING@GMAIL.COM 

Mac power auto services 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34407770  or  HUSSAINMAC75@GMAIL.COM 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33878887  or  ALITURK@TURK.BH 

NAWAF SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38008295  or  ASIMNAWABKHAN7@GMAIL.COM 

SGS NEAR EAST FZCO (FOREIGN BRANCH) 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39537012  or  salah.aboobidah@sgs.com 

NEMO OTHER MARKETING AND PROMOTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33657400  or  FAISALAJAZ446@GMAIL.COM 

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39552206  or  PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17661296  or  hussain.saleh@dar-albinaa.com 

IBN SINAA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535983  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com 

GMAXY FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35488293  or  VAIRAHIM087@GMAIL.COM 

ALGHAWAS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33900387  or  UMALOOY.79@GMAIL.COM 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

ABUMOOSA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17422206  or  DARALSALAMMANPOWER@GMAIL.COM 

MJ BURGS FOR BURGER AND HOTDOG 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36113100  or  MOHD3611@GMAIL.COM 

HAWAJ AL HUDA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39344470  or  H200948@OUTLOOK.COM 

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33802366  or  club88bah@yahoo.com 

J I M S Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331967  or  RAJEEVKUMARC@HOTMAIL.COM 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

BABA JAWAD GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35351424  or  A313313@HOTMAIL.COM 

SHAHIN AND JUNED FOR BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35025016  or  JUNEDAHMMED162@GMAIL.COM 

Eiz Al Sham Shawarma 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33327003  or  OMEGA00073@GMAI.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Bahrain & Kuwait Restaurant Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36064646  or  AZIZ.KHALAF@GMAIL.COM 

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

  TUG-BOAT MASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36064646  or  AZIZ.KHALAF@GMAIL.COM 

LULU LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17558558  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 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ENGINES & GENERATORS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66709023  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464122  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

ZUWAILAEI SALE OF SECOND-HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  ZUWAILAEICONT@GMAIL.COM 

GINGER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39155519  or  reem022@icloud.com 
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فـــي  الدولـــة  أمـــن  رئاســـة  أعلنـــت 
السعودية تصنيف عدد من األفراد 
لتنظيمـــات  المنتميـــن  والكيانـــات 

إرهابية متنوعة.
وصنفـــت الدول األعضاء في مركز 
اســـتهداف تمويل اإلرهـــاب، ومنها 
المملكـــة العربية الســـعودية، أمس 
اإلثنيـــن، 16 اســـما و13 فـــرًدا، و3 
كيانات، منتمية لتنظيمات إرهابية 

متنوعة.
كما، اشتملت األســـماء المستهدفة 
علـــى 3 أفـــراد مرتبطيـــن بالحرس 
الثوري اإليراني، و 4 أفراد وشركة 

واحـــدة مرتبطيـــن بتنظيـــم داعش 
اإلرهابي، و6 أفراد ممولين منتمين 
لجماعـــة “بوكـــو حـــرام” اإلرهابيـــة، 
وجماعتيـــن إرهابيتين هما )ســـرايا 

األشتر، وسرايا المختار(.
مـــع  التصنيفـــات  هـــذه  وتتزامـــن 
مـــرور 5 أعـــوام علـــى إنشـــاء مركز 
اســـتهداف تمويـــل اإلرهـــاب، وقـــد 
اســـتهدفت خاللها الدول األعضاء 
مـــن  واســـعة  حزمـــة  المركـــز  فـــي 
أنشـــطة تمويـــل اإلرهـــاب؛ بهـــدف 
تعزيـــز وتقوية القـــدرات اإلقليمية 

للدول األعضاء.

أمن الدولة بالسعودية: تصنيف 13 فرًدا 
و3 كيانات منتمية لتنظيمات إرهابية

بسبب إيران... تايلند 
في حالة تأهب قصوى

حالة  تعيش  تايلند  فــي  الــشــرطــة  أن  يــبــدو 
ــود جواسيس  تــأهــب قــصــوى، الحــتــمــال وجـ
أحدهم  اعتقال  بعد  أراضيها،  على  إيرانيين 

في إندونيسيا المجاورة.
فقد أفاد مصدر بالشرطة بأن وزارة الداخلية 
أصدرت أمرًا سريًا لمراقبة وتتبع الجواسيس 
أفــــــادت صحيفة  ــا  مـ بــحــســب  ــيـــن،  ــيـ ــرانـ اإليـ

“بانكوك بوست”.
تراقب  األمنية  إن األجهزة  المصدر  قال  كما 
عــن كــثــب تــحــركــات الــمــواطــنــيــن اإليــرانــيــيــن 
يشتبه  الذين  التايلنديين  المواطنين  وبعض 

في أنهم يعملون كجواسيس لصالح إيران.

“حرب شوارع” في سيفيرودونيتسك... وزيلينسكي يزور قواته على خط الجبهة

روسيا: العقوبات ال تستهدفنا بل تشعل االقتصاد العالمي

الفروف: الغرب أصبح بربريًا في تصرفاته

كررت روسيا انتقاداتها الالذعة آلالف 
العقوبـــات التـــي تقاطرت عليهـــا، على 
خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها 
في أوكرانيا، وآخرها الحزمة السادسة 

التي فرضها االتحاد األوروبي.
واعتبـــر نائـــب رئيـــس مجلـــس األمـــن 
الروسي دميتري ميدفيديف أن هدف 
الحزمـــة السادســـة هذه مـــن العقوبات 
ليس روســـيا وإنما افتعـــال حريق في 

اقتصاد العالم.
كمـــا أضـــاف في منشـــور على حســـابه 
الخـــاص علـــى تلغـــرام أن “المفوضيـــة 
األوروبيـــة تبنـــت الحزمـــة السادســـة؛ 
بهـــدف تمزيـــق االقتصاد الروســـي إلى 
أشالء، لكن الواضح أن الهدف افتعال 

حريق ثورة عالمية في االقتصاد”.
وقـــال: “ال توجـــد وســـيلة للتخلـــي عن 
علـــى  ســـيتعين  لـــذا  بســـهولة؛  نفطنـــا 
األوروبييـــن اآلن البحث في العالم عن 
مـــواد خام من نفـــس الجـــودة. وبذلك 
سيواجهون نقصا في أنواع معينة من 
الوقود، مثل الديزل الالزم للشـــاحنات 

والمعدات الزراعية”.

وكانـــت دول االتحـــاد األوروبـــي الـ27، 
اتفقت خالل قّمة في بروكســـل أواخر 
علـــى   )2022 )مايـــو  الماضـــي  الشـــهر 
خفـــض وارداتهـــا مـــن النفط الروســـي 
العـــام  نهايـــة  بحلـــول   %  90 بنســـبة 
الجاري، في سعي إلى حرمان موسكو 
“مـــن مصـــدر تمويـــل ضخـــم” لمعاركها 

على األراضي األوكرانية.
يذكر أنه منذ انطالق العملية الروسية 
علـــى أراضـــي الجارة الغربيـــة، فرضت 
الدول الغربيـــة آالف العقوبات المؤلمة 
على روســـيا، طالت مختلف القطاعات 
الحيويـــة،  واالقتصاديـــة  التجاريـــة 
فضال عـــن مئات السياســـيين والنواب 

واألثرياء الروس في الخارج.
فيمـــا دعمت كييف بكافة المســـاعدات 
والعســـكرية  والسياســـية  اإلنســـانية 

أيضا.
وفـــي ســـيناريو شـــبيه بما فـــي مدينة 
الشـــهر  أوكرانيـــا  جنوبـــي  ماريوبـــول 
الماضـــي، احتـــدم القتـــال بيـــن القوات 
بلـــدة  فـــي  واألوكرانيـــة  الروســـية 

سيفيرودونيتسك شرقي البالد.
فقـــد أكد رئيس اإلدارة العســـكرية في 
أمـــس  هايـــداي  ســـيرغي  لوغانســـك، 
اإلثنيـــن، أن القـــوات الروســـية تقتحم 
المزيد من المواقع، مشيرًا إلى حصول 

حرب شوارع.

إال أنه شـــدد في الوقـــت عينه على أن 
القـــوات المســـلحة األوكرانيـــة ال تزال 
تدافـــع عن المدينة، بحســـب مـــا نقلت 

وكالة األنباء الرسمية.
وأوضـــح أن الوضع على األرض تفاقم 
قليالً، وساء بعد أن سيطر األوكرانيون 

على 50 % من البلدة.
مـــن جهتـــه، قـــام الرئيـــس األوكرانـــي 
فولوديميـــر زيلينســـكي بزيـــارة قواته 
علـــى خـــط الجبهة في دونباس شـــرق 
البالد، حيث يستعر القتال ضد القوات 
الروســـية. وقـــال زيلينســـكي “كنـــا في 
ليسيتشانســـك، كنا في ســـوليدار” في 
إشـــارة إلـــى زيارته مواقـــع القيادة في 
هاتين المنطقتيـــن من دونباس، حيث 
تركز موسكو هجومها. وذكرت الرئاسة 
أنه زار أيضا باخموت في جنوب غرب 
منطقة دونيتســـك وتحـــدث مع جنود. 
كما توجه إلى زابوريجيا للقاء ســـكان 
مـــن ماريوبـــول تمكنـــوا من الفـــرار من 
هـــذا المينـــاء اإلســـتراتيجي على بحر 
آزوف والـــذي دمـــره القصف الروســـي 

بالكامل تقريبا.

علـــى وقـــع تصاعـــد التوتـــر بيـــن بالده 
األجـــواء  إغـــالق  وعقـــب  والغـــرب، 
أمـــام طائرتـــه التي كانـــت متجهة إلى 
بلغراد، وجه وزير الخارجية الروسية، 
ســـيرغي الفـــروف انتقـــادات إلى عدد 
من الـــدول الغربية، معتبرًا أنها تضغط 
على دول في أوروبا الشرقية من أجل 

معاداة بالده.
وشـــدد الفـــروف، في مؤتمـــر صحافي 
الفيديـــو  عبـــر  اإلثنيـــن،  أمـــس  عقـــد، 
للحديـــث عـــن عدد مـــن القضايـــا على 
الغـــرب  أن  علـــى  الدوليـــة،  الســـاحة 

أضحى بربريًا في تصرفاته.
كمـــا أكـــد أن العالقـــة مـــع بلغـــراد لـــن 
يدمرها أحد، مضيفـــًا أن إغالق الدول 
المجاورة لصربيـــا المجال الجوي أمام 

طائرته خطوة غير مسبوقة.
أوروبـــا  دول  أن  اعتبـــر  ذلـــك،  إلـــى 
الشـــرق  دول  علـــى  تضغـــط  الغربيـــة 
األوروبي لتصبح عدوة لروســـيا. ورأى 
أن هـــذا النهـــج األوروبـــي تجـــاه بالده 
وغيرهـــا يؤكـــد صحـــة قـــرار العمليـــة 
العســـكرية الروســـية في أوكرانيا. كما 
اتهـــم الرئيـــس األوكرانـــي فولوديميـــر 
زيلينســـكي بتنفيذ أجنـــدة الغرب ضد 

موسكو.
وعن الدعم العسكري األميركي لكييف، 
الســـيما مســـألة الصواريـــخ المتطورة، 

قال “الرئيـــس فالديمير بوتين قال إن 
مســـاحة الحـــرب قد تتوســـع لتناســـب 

حجم األسلحة المرسلة”.
أمـــا فيما يتعلق بمســـألة توســـيع حلف 
شمال األطلسي، فكرر الفروف مواقف 
بالده الثابتة، مؤكدًا رفض انضمام كل 
من الســـويد وفنلندا، ومعتبـــرًا أن تلك 
الخطوة تهديد لألمن القومي الروسي.
أتـــت تصريحات الوزير الروســـي هذه 
بعـــد أن أجبـــر فـــي وقـــت ســـابق اليوم 
علـــى إلغـــاء زيارتـــه إلى صربيـــا بعدما 
منعـــت عـــدة دول مجاورة لهـــا طائرته 

من عبور أجوائها.

عواصم ـ وكاالت

موسكو ـ وكاالت

من سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا )أ ب(

فيينا ـ وكاالت

أكـــد مدير وكالـــة الطاقة الذريـــة، رافايل 
غروســـي، أن عمـــل مفتشـــي الوكالة تأثر 
بشـــكل كبيـــر فـــي إيـــران خـــالل األشـــهر 
الماضية منذ قرار وقف طهران التزاماتها 
كلمـــة  فـــي  النـــووي.  باالتفـــاق  المتعلقـــة 
افتتاحيـــة أمام مجلس محافظي الوكالة 
بفيينـــا، أمس االثنين، أن إيـــران لم تقدم 
أجوبـــة شـــافية حـــول العثـــور علـــى آثـــار 

يورانيوم في 3 أماكن سرية.
كما رأى أن السلطات اإليرانية لم تتعاون 
وتوضـــح الغموض الذي لف تلك المواقع، 
وحثهـــا على تقديـــم اإلجابـــات الواضحة 
دون تأخير لحل المســـائل العالقة. وقال: 
على إيران التعـــاون من دون تأخير لحل 
المســـائل العالقـــة وإال فلن تكـــون الوكالة 
أن  تؤكـــد  ضمانـــات  منـــح  علـــى  قـــادرة 

برنامجها النووي سلمي حصرا”.
وفي مؤتمر صحافي الحق، أكد غروسي 

أن الوكالـــة لـــم تصـــل للنتائـــج المتوقعـــة 
مـــع الســـلطات اإليرانيـــة، مضيفـــًا “علينـــا 
االعتـــراف بذلـــك”. وشـــدد علـــى ضرورة 
مواصلة العمل بين الطرفين، داعيًا إيران 
إلى االستمرار بتقديم معلومات واضحة 

حول برنامجها النووي.
يشـــار إلى أن مجلـــس محافظـــي الوكالة 
الذي يجتمع في مقره بالنمســـا منذ أمس 

المقبـــل،  الجمعـــة  يـــوم  وحتـــى  االثنيـــن 
يبحث مشـــروع قـــرار غربي يوجـــه اللوم 
لطهـــران وســـط تعثر المحادثـــات إلحياء 

االتفاق النووي لعام 2015.
أعدتـــه  الـــذي  النـــص  هـــذا  يحـــض  كمـــا 
الـــدول  ومجموعـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
الثالث )بريطانيا وفرنسا وألمانيا( طهران 

على “التعاون الكامل” مع الوكالة.

غروسي: على طهران تقديم ضمانات تثبت أن برنامجها سلمي

ضغط غربي على إيران مع تعثر المحادثات النووية

غروسي في اجتماع أمس بفيينا )أ ف ب(

بيروت ـ وكاالت

بحـــث الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 
مـــع رئيـــس حكومة تصريـــف األعمال 
اإلثنيـــن،  أمـــس  ميقاتـــي،  نجيـــب 
الخطـــوات الواجـــب اتخاذها لمعالجة 
الحـــدود  مـــع إســـرائيل علـــى  التوتـــر 
قالـــت  فيمـــا  الجنوبيـــة،  البحريـــة 
الخارجيـــة اللبنانيـــة إن البالد “ال تريد 

الحرب” مع إسرائيل.
وقال بيان صـــادر عن مكتب ميقاتي: 
“فـــي إطار متابعة تطورات التحركات 
ســـفينة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  البحريـــة 
وحـــدة إنتاج الغـــاز الطبيعي المســـال 
المنطقـــة  قبالـــة  بـــاور(  )إنيرجيـــان 
البحريـــة المتنازع عليها مع إســـرائيل 
فخامـــة  توافـــق  لبنـــان،  جنـــوب  فـــي 
الرئيـــس ودولـــة الرئيـــس علـــى دعوة 
الوسيط األميركي أموس هوكشتاين 
للحضـــور إلـــى بيـــروت؛ للبحـــث فـــي 

مسألة اســـتكمال المفاوضات لترسيم 
الحـــدود البحريـــة الجنوبيـــة، والعمل 
علـــى إنهائها في أســـرع وقـــت ممكن؛ 
وذلـــك لمنـــع حصـــول أي تصعيـــد لـــن 
يخـــدم حالة االســـتقرار الذي تعيشـــها 

المنطقة”.
وأضاف البيان: “تقرر القيام بسلســـلة 
الـــدول  مـــع  ديبلوماســـية  اتصـــاالت 

الكبرى واألمم المتحدة لشـــرح موقف 
لبنان، وللتأكيد على تمســـكه بحقوقه 
وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال 
استكشـــاف أو تنقيـــب أو اســـتخراج 
المناطـــق  فـــي  إســـرائيل  بهـــا  تقـــوم 
المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعمال 
عدوانيا يهدد السلم واألمن الدوليين، 
الحـــدود  حـــول  التفـــاوض  وتعرقـــل 
البحريـــة التي تتم بوســـاطة أميركية 
وبرعاية األمـــم المتحدة، وفق ما ورد 
فـــي المراســـالت اللبنانيـــة إلـــى األمم 

المتحدة والمسجلة رسميا”.
فـــي غضون ذلك، قال وزير الخارجية 
اللبناني عبد هللا بو حبيب، إن بالده ال 
تريد الحرب مع إســـرائيل، مؤكدا بدء 
التواصل مع الوسيط األميركي بشأن 

ترسيم الحدود آموس هوكشتاين.

دعوة الوسيط األميركي لبحث مسألة استكمال مفاوضات ترسيم الحدود

لبنان عن “أزمة الغاز”: ال نريد الحرب مع إسرائيل

هوكستين مطلوب للبنان على وجه السرعة
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وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف

بانكوك ـ وكاالت

الجزائر ـ وكاالت

قضـــت محكمة جزائريـــة، أمس 
اإلثنين، بالسجن النافذ 8 أعوام 
بحق الســـعيد بوتفليقة، شـــقيق 
العزيـــز  عبـــد  الراحـــل  الرئيـــس 
بوتفليقـــة، الـــذي يقضـــي حكمـــا 
بالســـجن في قضية أخرى بتهم 
تتعلق بالفســـاد، بحســـب وسائل 

إعالم.
كمـــا أديـــن فـــي نفـــس المحاكمة 
حـــّداد،  علـــي  األعمـــال  رجـــل 
لشـــقيق  المقـــرب  الصديـــق 
أعـــوام   4 بالســـجن  الرئيـــس، 
بتهمـــة “التمويل الخفـــي للحملة 
بإعـــادة  الخاصـــة  االنتخابيـــة” 
انتخـــاب عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة 

لوالية خامســـة في 2019، 
حـــراك  أفشـــلها  التـــي 

علـــى  أجبـــره  شـــعبي 
االستقالة.

الجزائـــي  القطـــب  وألـــزم 
المتخصص فـــي الجرائم المالية 
واالقتصاديـــة بمحكمـــة ســـيدي 
امحمد بوسط العاصمة، السعيد 
الخزينـــة  بتعويـــض  بوتفليقـــة 
العموميـــة بثالثة مالييـــن دينار 
)نحـــو 20 ألـــف يـــورو(. وكانـــت 
النيابـــة طلبـــت خـــالل المحاكمة 
التـــي جـــرت الخميـــس تســـليط 
عقوبة الســـجن 10 سنوات على 

المتهمين.
وال يتـــم جمـــع عقوبات الســـجن 
فـــي القانـــون الجزائـــري، وإنمـــا 
فـــي  عليـــه  المحكـــوم  يقضـــي 
قضايـــا مختلفـــة أعلـــى عقوبة 
وتســـقط العقوبـــات الباقية، 
وفـــي حالة حـــداد صدرت 
عقوبة بالسجن 12 سنة 

بحقه في 2020.

الجزائر... حكم جديد على شقيق بوتفليقة
لندن ـ وكاالت

للنـــواب  القانونـــي  النصـــاب  اكتمـــل 
البريطانيين المطالبين بحجب الثقة 
عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
أمـــس اإلثنين، فـــي خطوة قـــد تمهد 

إلى إقصائه عن قيادة البالد.
وقالت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية 
إن جونســـون يواجـــه اختبـــار حجب 
حـــزب  زعيـــم  بوصفـــه  عنـــه،  الثقـــة 
المحافظيـــن الحاكـــم ورئيـــس وزراء 

بريطانيا.
العـــدد  أرســـل  بعدمـــا  ذلـــك  وجـــاء 
المطلـــوب مـــن أعضـــاء البرلمـــان عن 
حـــزب المحافظيـــن خطابـــات تدعـــو 

إلى تنحيته.
ومن المقـــرر أن يجري التصويت في 

مجلس العموم البريطاني خالل 
الساعات القريبة القادمة.

وبعد شـــهر مـــن التكهنات، 
كتبـــوا  نائبـــا   54 أن  تأكـــد 

إلـــى رئيس لجنة “عـــام 1922” )لجنة 
فـــي  المحافظيـــن  حـــزب  أعضـــاء 
البرلمـــان( غراهـــام بـــرادي، مطالبيـــن 
إيـــاه بفتـــح بالتصويـــت علـــى حجب 

الثقة عن جونسون.
وفي حال خسر جونسون التصويت 
حـــزب  مـــن  مشـــرعا   359 وســـط 
المحافظيـــن، فســـيتنحى عن زعامة 
حـــزب المحافظيـــن ويتـــرك منصب 
رئيس للوزراء، لكن إذا فاز فسيكون 

في مأمن من تحد آخر لمدة عام.
ويكافـــح جونســـون مـــن أجـــل طي 
صفحة أشهر من الفضائح األخالقية، 
وأبرزها بشأن الحفالت المخالفة 
للقواعـــد داخـــل فـــي المبانـــي 
الحكوميـــة، خالل عمليات 
الحتـــواء  اإلغـــالق 

جائحة كورونا.

أزمة ثقة في قيادة رئيس الوزراء البريطاني
بكين ـ نوفوستي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشـــاو ليجيان، بـــأن العقوبات 
الجديدة ضد روسيا ال تخفف من حدة 
الوضع في أوكرانيا، وإن أوروبا والعالم 

بأسره يدفعان الثمن باهظا.
وقـــال تشـــاو ليجيـــان في تعليـــق على 
الحزمة السادســـة من عقوبات االتحاد 
األوروبـــي ضد روســـيا: “الحقائق تثبت 
أن الضغـــط بالعقوبـــات ليـــس الطريـــق 
األوكرانيـــة.  األزمـــة  لحـــل  الصحيـــح 
العقوبات واســـعة النطاق والعشـــوائية 
التي فرضتها بعض الدول على روســـيا 
لـــم تخفـــف أي شـــيء مـــن الوضـــع في 
أوكرانيا، بل على العكس، دفعت أوروبا 

والعالم بسببها ثمنا باهظا”.
وأوضـــح المتحـــدث فـــي الســـياق 

الـــدول  ســـكان  أن  ذاتـــه، 
تصعيـــد  مـــع  ســـيواجهون، 
العقوبات صعوبات  ضغوط 

والبطالـــة،  التضخـــم  مثـــل  جديـــدة، 
وســـيضطر العالم إلى مواجهة مشـــاكل 
خطيـــرة، مثـــل أزمـــات الطاقة والســـلع 

التموينية.
وكان االتحـــاد األوروبـــي قـــد نشـــر في 
وقـــت ســـابق فـــي الجريـــدة الرســـمية 
الحزمـــة السادســـة مـــن العقوبـــات ضد 
روســـيا. وتنص، مـــن بين أمـــور أخرى، 
علـــى  لحظـــر  تدريجـــي  تطبيـــق  علـــى 
واردات النفـــط مـــن االتحـــاد الروســـي. 
وســـيؤثر الحظـــر فقـــط علـــى عمليـــات 
التســـليم عن طريق البحـــر، وال يخضع 
أنابيـــب  الـــذي يمـــر عبـــر خـــط  النفـــط 
“دروجبـــا” للقيـــود. كمـــا تنـــص الحزمة 
السادســـة مـــن العقوبـــات األوروبية 
علـــى فصل مصارف “ســـبيربنك” 
و”روس سيلخوز بنك” و”بنك 
عـــن  االئتمانـــي”  موســـكو 

سويفت.

بكين: العقوبات غير قادرة على حل األزمات
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

تأجيل األقساط... مشاتل الفرح المغطاة برائحة الحمى
محافـــظ مصـــرف البحرين المركزي رشـــيد المعراج قـــال في تصريح 
لــــ “البالد” على هامش مشـــاركته فـــي منتدى التعافـــي االقتصادي إن 
المصـــرف المركـــزي يـــدرس موضوع تمديـــد تأجيل تســـديد القروض 
الشـــخصية مـــع البنوك دون الخوض فـــي تفاصيل، وقبـــل أيام طالب 
أيضا عدد من النواب بالمثل، ولغاية اللحظة لم تحسم هذه القضية.

اســـتطاع قرار تأجيل األقســـاط الشـــخصية للمواطنيـــن تغيير الوضع 
بعـــض الشـــيء منذ بدايـــة الجائحـــة ولغايـــة اآلن، فزاد دخل األســـرة 
وانتعـــش الســـوق بالجملـــة والتجزئة، وعـــاش المواطن مـــن أصحاب 
الدخـــل المحـــدود في “بحبوبـــة مؤقتة”، واشـــتعلت قناديل الســـعادة 
فـــي البيوت، واختفـــت صرخات الديون ومالحقـــة البرادات وطوابير 
الدائنيـــن الذيـــن كانـــوا معلقيـــن علـــى أبـــواب النـــاس مثـــل األجراس، 
وبالرغم من نسبة األرباح التي ستجنيها البنوك من توقيف القروض، 
إال أن المواطـــن كان لـــه رأي آخـــر على اعتبـــار أنه يملـــك الحقيقة وال 
غيرهـــا، وهـــي أن حياته لن تســـتمر بـــدون القروض، فهـــي الوتر الذي 
يلمع ويبرق ومقبض الباب الذهبي الذي ســـيفتح أمامه مشاتل الفرح 

المغطاة برائحة الحمى.
لقـــدُ ربط المواطن من أصحاب الدخل المحدود بحبال القروض، ولن 
يكـــون عنـــده أي فرق فـــي أن يكون رابحا أو خاســـرا طالما ســـتبتلعه 
البنوك في جوفها وســـتبقيه على مائدتهـــا الخضراء أضعافا مضاعفة 
علـــى مر األجيال، لهـــذا وكما هو واضح في الصورة العامة لن يتعجل 
فـــي رفـــض قرار تمديد وقف األقســـاط لســـتة شـــهور أخـــرى إن تمت 
الموافقـــة مـــن الجهـــات ذات العالقة، ولـــن يلتفت إلى األربـــاح ألنه لم 
يعـــد يطيق هضم المعاناة والمعارك غيـــر المتكافئة بينه وبين التجار، 
ومعظـــم المواطنيـــن الذين قرروا وقف أقســـاط قروضهم الشـــخصية 
طوال هذه الفترة لم يفكروا في رقم األرباح وشـــكل الجبر الهندســـي 
ومنهجية الحلول الرياضية التي تبدع فيها البنوك، بقدر ما فكروا في 

استالم رواتبهم كاملة في هدوء وفرح.
لننتظـــر حتى تتســـع الرؤية وترتســـم مالمـــح المرحلـــة القادمة، ولكن 
الشـــيء المؤكد هو رغبة المواطن في مرور الليالي واأليام والشـــهور 

ويديه مطرزة بذهب الراتب الكامل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لســـنا ضـــد من ينـــوي الترشـــح للمجلـــس النيابـــي أو البلـــدي إذا كانـــوا يمتلكون 
الخلفيـــة القانونيـــة التـــي تؤهلهـــم للعمل فـــي المجاليـــن، لكننا نعتقـــد أّن المهمة 
ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض، خصوصا إذا ما كان مجال عملهم ال يمت 
للســـلطة التشـــريعية بأدنى صلة، وبالرغم من أننا ننادي بضرورة المشـــاركة في 
االستحقاق االنتخابّي، بيد أّن هذا يتطلب في ذات الوقت أسسًا البد من التوفر 
عليهـــا لتحقيـــق ولو الحد األدنى من النجاح، أما االستســـالم إلغراءات المكافأة 

ووجاهة المنصب فستكون أكالفه باهظة جدًا.
فـــي دورات برلمانية ســـابقة شـــاء القدر للبعـــض أن يحمل صفة نائـــب برلمانّي، 
لكـــن الـــذي شـــهدناه أنهـــم أصبحـــوا غيـــر قادرين علـــى النهـــوض بأعبـــاء المهمة 
وإدارة الملفات المطروحة والســـبب ببســـاطة أنهم لم يكونوا يتمتعون بالكفاءة 
المطلوبة، من هنا فإّن الكثيرين يتمنون لو أعيد النظر في شـــرط المشـــاركة، فال 
أعتقد أّن القراءة والكتابة وحدهما كافيان لعضوية المجلسين النيابي والبلدي، 
والكثير أيضا باتوا في أسف كونهم لم يحسنوا اختيار األكفأ واألجدر، واعترفوا 
متأخريـــن أّنهـــم خدعوا ببرنامج المترشـــح وصفة “نقابـــي”، متخيلين أّن الصفة 

قـــادرة علـــى حلحلة القضايا، فماذا كانت النتيجة؟ لألســـف انهـــا مخيبة آلمالهم 
فقد ذهبت آمالهم أدراج الرياح ولم يعد مجديا البكاء على اللبن المسكوب!

طبعـــا من حق األعضـــاء المنتهية واليتهم التباهي بما يســـمونه “إنجازات” وكم 
األســـئلة المطروحة والقضايا التي تم تداولها، لكن الذي لم يذكروه أّن المواطن 
لـــم يجن منها ســـوى الهشـــيم، ونحن ندرك أّن كل هذه المنجزات ليســـت ســـوى 

تمنيات ومناشدات لم تترجم إلى فعل في الواقع. 
بقيت اإلشـــارة إلى أّن قلة من النواب حظيت مناطقهم بمشـــاريع نتيجة مثابرة 
وعمـــل دؤوب ال ينكـــر، إالّ أّن مناطـــق أخـــرى بقيـــت علـــى وضعهـــا، والمثال هنا 
منطقتا “سار والجنبية”، ألنه لم يقيض لهما من يترافع عنهما على مدى الدورات 
البرلمانية السالفة. إّن تاريخ القرية – سار - مع من تم انتخابهم لم يثمر مشروعا 

واحدا بالرغم من وعودهم لها بالمن والسلوى. 
ونحن على أبواب استحقاق قادم فإّن األمل من أبناء المنطقتين )سار والجنبية( 
أن يكونوا قد اســـتوعبوا الدرس جيدا والتفكير في اختيار األكفأ واألجدر، ألّن 

هدر سنوات أربع أخرى من العمر ليس أمرا سهال.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

اختيار األكفأ

قدمنـــا مؤخرًا ورقة وورشـــة عمل لتجربة مملكة البحريـــن بالخصخصة كمدخل 
لإلصـــالح االقتصـــادي في )41( عامـــا، بأول عمليـــة لقطاع االتصـــاالت )1981م(، 
وإصـــدار قانـــون سياســـات وضوابـــط الخصخصـــة )2002م(، مســـتهلين بمدخل 
تعريفـــي، مبينيـــن أن مصطلـــح الخصخصـــة حديـــث نســـبيًا ويعـــود لــــ )1945م(، 
عارضيـــن التعريف العـــام بأن “الخصخصة” هـــي “التحول إلى القطـــاع الخاص”، 
وكلها مفردات ُتفيد حالة انتقال الملكية من “القطاع العام” إلى “القطاع الخاص”.
نتابـــع اليوم بتعريـــف البنك الدولـــي للخصخصة.. “هي إحدى الركائز األساســـية 
لبرنامـــج اإلصالح الهيكلي االقتصادي، منـــذ ظهورها بعد الحرب العالمية الثانية 
وقيـــام الدول بإنشـــاء مشـــروعات مملوكة للدولـــة إلعادة بناء مـــا دمرته الحرب 
لتحقيـــق األهـــداف االجتماعية واالقتصادية بتوفير الســـلع األساســـية مجانًا أو 
بأســـعار مخفضة بما يســـمى “الدعم”، وقيـــام الدول بتحويل ملكيـــة البرامج من 
الدولـــة إلى القطاع الخاص بعدة أشـــكال: كخصخصة األســـهم ببيعها بالبورصة، 
أو ببيعهـــا كأصـــول، أو بتوزيـــع القســـائم، والمتمثلة ببيع جزء من ُملكية الشـــركة 
إلى المواطنين أو توزيعها بشـــكل مجاني أو بسعر منخفض جًدا، أو الخصخصة 
مـــن األســـفل عبر الســـماح بالبـــدء باألعمال التجاريـــة الجديـــدة والخاصة لصغار 
أو  اإلدارة  علـــى  االســـتحواذ  أو  االقتصـــادي،  بالنمـــو  للمســـاهمة  المســـتثمرين 

االســـتحواذ على الموظف بتوزيع أســـهم الشركة بشكل مجاني أو بسعر مخّفض 
جًدا للعاملين بالشركة أو إلدارتها.

وهناك الخصخصة الكاملة بالبيع الشـــامل للمشـــاريع العامة وتحويلها إلى ملكية 
خاصة، أو الخصخصة الكلية بنقل ملكية المؤسسات العامة كليًا من القطاع العام 
إلى القطاع الخاص ببيع جميع أسهم رأس مالها للجمهور، إلى جانب الخصخصة 
الجزئية بإتاحة الفرصة للمشاريع العامة لكي تؤدي عملها وكأنها مشاريع خاصة، 
مـــع إخضاعهـــا للقواعد التنافســـية للســـوق، مثـــل “عقـــود اإلدارة”، أو بخصخصة 
عمليات محددة، كعمليات التكرير، أو عمليات التســـويق في القطاع النفطي، أما 
الخصخصة من خالل االمتيازات فتتم بعقد به كل مواصفات االمتياز والتأجير 
وشـــروطه، ويتحمل صاحب االمتياز المســـؤولية الشـــاملة عن الخدمات كعملية 
الصيانة واإلدارة، واالستثمارات الرأسمالية طوال فترة االمتياز، وتعود األصول 
إلـــى القطـــاع العام بانتهاء المدة الزمنية المحـــددة لالمتياز المتراوحة بين )25 - 
30( ســـنة، مثل، BOT )بناء، تشغيل، تحويل(، لتطوير مشاريع جديدة في البنية 
التحتية، وBOOT )بناء، تملك، تشـــغيل، تحويل(، وتمتد فترته )25( عاما، وغالبًا 
ما تتعاطى مع مشاريع مثل تشجيع االستثمار الخاص بالبالد، ونقل التكنولوجيا 

والدراية الفنية.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

الخصخصة في أربعة عقود )2(

شباب المع
جمعتنـــي األيام الماضيـــة بلقاء مميز مع أحد الشـــباب الالمعين، إذ هام 
حينها متحدًثا عن إنجازاته وطموحاته، وقد حدثني عن مشـــاركته في 
البرنامـــج الوطنـــي “المع”، مع ســـيطرة الفتـــة وواضحة ولمعـــان غريب 
أصدرتها نظرات عينيه، كان ناتًجا عن صعود قوي لمؤشر تقدير الذات، 
وتعبيًرا عن شـــعوره باالعتـــزاز ألنه يمثل النخبة من الشـــباب البحريني 
في هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة شؤون الشباب والرياضة 
في نسختها الثانية هذا العام، من أجل إعداد وتأهيل الصفوف القيادية 
من الشـــباب الذين يخضعـــون لعدة اختبارات وبرامـــج تدريبية لتمكين 
المتأهليـــن منهم من إعداد واقتراح بعض المشـــاريع التي تبرز الطاقات 

الشبابية في مختلف المجاالت.
حينهـــا، أخذنـــا الحديث وأردفـــُت بكلمات تشـــجيعية تحفيزية للشـــاب 
المجتهـــد، بعدها جمعـــت أوراقي كلها ورحت بعيـــًدا، لكنني ولألمانة لم 
أســـتطع التخلص من تأثير الموقف، واستمرت كلمات ذلك الشباب وهو 
يؤكـــد عزمـــه التام على العطاء وبذل قصارى جهـــده كي يبقى المًعا مع 
أقرانه، ويتأهل لمرحلة التحديات، وقد أخذته المسؤولية التامة إلثبات 
جدارته واستحقاقه للوصول. أعزائي قراء هذا المقال، إنني اليوم أرمي 
إلى هدفين، األول تسليط الضوء على مشروعنا الوطني الشبابي الذي 
يعزز جانب االهتمام بالنخبة المتميزة من شـــباب المملكة، والعمل على 
تحفيزهم للتميز وإعداد نخبة من الشـــباب البحريني في بيئة تنافســـية 
عادلة من خالل دعم مشـــاركتهم في المشـــاريع الوطنية التي تسهم في 
بنـــاء ونهضـــة المملكة. أما الهـــدف الثاني، فهو ما يرفـــع وينصب ويركز 
على األثر الذي تحدثه الكلمات في حياتنا، والذي انعكست نتائجه على 
دافعية الشـــاب وهو في مراحله األولى من المشـــاركة في البرنامج، فما 

كان يرى نفسه إال “المًعا”، وهذا السر الذي يصنع الطاقات والكفاءات.
وهذا دورنا جميًعا في دعم بناء القدرات الوطنية الشـــبابية واالستثمار 
فـــي طاقـــات وإمكانيـــات أبنائنا إلعدادهـــم ألداء دورهـــم المحوري في 
صناعة المســـتقبل، والســـعي دوًما لدعم البرامج الحكومية نحو تأهيل 
وتعزيز القيادات الشـــبابية في مملكة البحرين، ولن ننســـى مقولة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة “شـــباب العالم.. الحالمـــون والمبدعون 
والمنجـــزون.. نجتمـــع حيـــث يجتمـــع شـــغفنا.. لنلتقـــي ونتخطى حدود 

أحالمنا”.

د. حورية الديري

طبيب أم سوبرمان؟
أســـرد بمتـــن مقال اليـــوم، معاناة األطباء فـــي المراكـــز الصحية، بنقاط 
المكلـــوم،  الطبيـــب  يوميـــات  تعكـــس  ومباشـــرة،  وواضحـــة،  مركـــزة، 
والمغلـــوب علـــى أمره، مـــن الصباح الباكر حتـــى نهاية الدوام الرســـمي 
المتشـــبع بالضجيج والجهد “الســـوبرماني” وبحـــال رث يجب أن يؤخذ 

به قرار حاسم من قبل قيادات الوزارة، كالتالي:
١#  يعايـــن الطبيـــب في المراكـــز الصحية قرابة ســـبعين مريضا يوميا، 
موزعين بالفترتين المســـائية والصباحية، وبمدة استشارة ال تتجاوز 8 

دقائق فقط، فهل كيف؟
٢#  ال توجـــد مـــع الطبيـــب ممرضـــة، أو مســـاعد يعينه علـــى أداء عمله 
الضخـــم هـــذا، بوضـــع ُمـــر “يحكـــره” بزاويـــة عمـــل ضيقـــة، بهـــا تبعـــات 

اجتماعية، وقانونية، ليس لها أول، وال آخر.
للتشـــخيص، وتقديـــم االستشـــارة،  الطبيـــب مســـؤول باإلضافـــة    #٣
ووصـــف العـــالج المناســـب، بأن ينـــادي علـــى المرضى، حســـب الموعد، 

وبدقة متناهية، فهل هذا واجبه؟
٤#  الرد على استفسارات المراجعين عن المواعيد، والتفاهم الهادئ مع 
من يفتحون باب العيادة بدون سابق إنذار، أو مع من يتأخرون بسبب 

الحاالت الطارئة بين المواعيد.
٥#  الرد على اتصاالت األقســـام المعاونة، واســـتقبال المريض بالتحية، 
وأخذ شكواه بالتفصيل، ثم توقيع الكشف الطبي عليه، ووصف العالج 
المناســـب، ثم تحرير ما يتطلب من تحاليل طبية، أو فحوصات أشـــعة، 
أو تحويـــل للطـــوارئ، أو للرعايـــة الثانوية، أو إجازة مرضيـــة، أو تقرير 

طبي، لجهة ما، أو شهادة مرافق للمريض.
٦#  قـــد تعتـــرض اإلجراءات الســـابقة أعطال فنيـــة، أو تباطؤ في عمل 
بجهـــاز الكمبيوتـــر، أو اســـتدعاء عاجـــل لمعاينة حالة طارئـــة في غرفة 

الطوارئ، ما يعني تحويل الوضع لكارثي، فوق ما هو عليه.
فهل هذا طبيب؟ أم سوبرمان؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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رئيـــس اتحـــاد الترايثلــون يجتمــع بالعبــي المنتخـب
عقــد رئيــس االتحــاد البحرينــي للترايثلــون عبــدهللا عبدالســام اجتماعــًا 
باعبي المنتخب الوطني الذي يســتعد لاســتحقاقات القادمة التي تنتظر 
الاعبيــن محليــًا وخارجيــًا، حيث حضــر االجتماع أعضــاء مجلس اإلدارة 
ومــدرب المنتحــب مبــارك محمد إلــى جانب الاعبين، وذلك ضمن سياســة 
االتحاد في التواصل مع الاعبين من خال االجتماعات الدورية؛ للوقوف 

على آخر المستجدات واالحتياجات.

المقبلة  الفترة  أن  عبدالسالم  وأكــد 
ــرة مــهــمــة مــــن حــيــث  ــتـ ســـتـــكـــون فـ
الـــبـــطـــوالت، حــيــث ســتــشــهــد عــدة 
ــات مــحــلــيــة  ــاركــ ــشــ ــات ومــ ــزامــ ــ ــت ــ ال
ــيــن إلــــى جــانــب  ــالعــب ــة ل ــيـ ــارجـ وخـ
ــي ســيــخــضــع  ــ ــتـ ــ ــرات الـ ــكــ ــســ ــعــ ــمــ ــ ال
ــار لــصــقــلــهــم  ــغـ لـــهـــا الـــالعـــبـــون الـــصـ
وتحفيزهم على البروز والتطور في 
الصعود  ضــرورة  جانب  إلى  اللعبة، 
لكل  الــعــام  التصينف  مستوى  على 

العب.
ــيـــس االتــــحــــاد خـــالل  وأوضـــــــح رئـ
االجتماع بأن التوجه القائم في دول 
بإقامة  الخليجي  التعاون  مجلس 
األمر  للترايثلون،  الخليج  بطوالت 
الذي من شأنه أن يرفع من مستوى 
ــد مــن  ــ ــزي ــ االحـــتـــكـــاك لــالعــبــيــن وي
فرصهم في التألق والبروز، خصوصًا 
لعبة  إلضــافــة  قائمة  المساعي  وأن 
الترايثلون ضمن األلعاب الخليجية 

الخليجية  الـــدورات  فــي  المعتمدة 
القادمة، وانطالقًا من دورة األلعاب 
إقامتها  المقرر  للشباب  الخليجية 

في اإلمارات العام 2023.
وأضـــــاف عــبــدالــســالم أن االتــحــاد 

ــدد الــمــعــســكــرات  يــتــجــه لـــزيـــادة عــ
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة لــالعــبــيــن 
ستكون  حيث  المقبلة،  الفترة  في 
لالعبين،  داخــلــي  بمعسكر  الــبــدايــة 
بطوالت  فــي  المشاركة  جانب  إلــى 

معسكر  إقامة  امكانية  مع  خارجية 
خارجي في فترة الصيف.

ــاد بــانــضــبــاط  ــيــس االتـــحـ ــاد رئ ــ وأشـ
مشيرًا  الشبان،  والالعبات  الالعبين 
عــلــى  ــاد ســيــعــمــل  ــ ــحـ ــ االتـ أن  إلـــــى 

المنتخب  احتياجات  كافة  توفير 
سيكون  الــجــهــد  وأن  ــيــن،  ــالعــب وال
ــر هــــذه الــفــئــة  ــى تــطــوي مــنــصــبــا عــل
ــيــن لـــبـــروزهـــا وتــألــقــهــا،  ــن الــالعــب مـ
إلى  والــالعــبــات  الالعبين  ومــوجــهــًا 
ضرورة العمل بروح الفريق الواحد 
كمجموعة وأسرة واحدة، والتركيز 
والــحــرص  المستمر،  الــتــطــور  عــلــى 
عــلــى تــحــقــيــق الـــذهـــب فـــي مخلف 

المشاركات.

االتحاد البحريني للترايثلون

قبل المشاركة 
في عدد من 
االستحقاقات 

الخارجية

جانب من االجتماع

اتحاد السلة

السلة  لــكــرة  الــوطــنــي  منتخبنا  يــواصــل 
لــلــنــاشــئــيــن تــحــضــيــراتــه الــفــنــيــة الـــجـــادة؛ 
اســـتـــعـــداًدا لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــة آسيا 
ستقام  والتي  عــاًمــا،   16 تحت  للناشئين 
منافساتها خالل الفترة من 12 وحتى 19 
يونيو الجاري بدولة قطر، وسط مشاركة 
كونها  البطولة  أهمية  وتمثل  منتخًبا.   12
مؤهلة إلى بطولة العالم التي ستقام في 
اسبانيا خالل الفترة من 2 إلى 10 يوليو 
المقبل، إذ تتأهل لها 4 منتخبات آسيوية 
األولى  األربعة  المراكز  تحتل  التي  وهي 

في البطولة.

استعدادات ناشئي السلة

خالد بن حمد يبحث مع المضحكي تطوير المناهج الرياضية
سموه يوجه لتقديم الدعم للكوادر الرياضية العاملة والعبي الجامعة

التقــى النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، بمكتب سموه أمس االثنين بقصر الوادي، رئيسة جامعة البحرين 

جواهر المضحكي.

وحــضــر الــلــقــاء، نــائــب رئــيــس الهيئة 
سلمان  الشيخ  سمو  للرياضة  العامة 
ــيــفــة، والــرئــيــس  بـــن مــحــمــد آل خــل
للرياضة  الــعــامــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
عبدالرحمن عسكر، ومستشار تطوير 
التربية  ــوزارة  بـ المدرسية  الــريــاضــة 
آل  سلمان  بن  صقر  الشيخ  والتعليم 
خليفة، وعميدة كلية العلوم الصحية 

والرياضية لينا خنجي.
ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
برئيسة جامعة  اللقاء،  خليفة، خالل 

اعــتــزازه  عــن  سموه  معربا  البحرين، 
البحرين  جــامــعــة  تــولــيــه  بــمــا  الكبير 
من اهتمام واسع في دعم الفعاليات 
ــمــا يحقق  ب الـــريـــاضـــيـــة،  ــج  ــرامـ ــبـ والـ
بالقطاع  للنهوض  والتعاون  الشراكة 

الرياضي بالمملكة.
وبحث سموه مع رئيسة الجامعة سبل 
الخاصة  األكاديمية  المناهج  تطوير 
بكلية التربية الرياضية، بما يتماشى 
الرياضة،  العامة  الهيئة  سياسات  مع 
وعلى الشكل الذي يعزز التعاون بين 

الهيئة والجامعة لالرتقاء بالمنظومة 
الرياضية الوطنية.

ووجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
تقديم  إلــى  الجامعة  رئيسة  خليفة، 
الدعم الكامل لجميع الكوادر اإلدارية 

بالجامعة  العاملين  الرياضية  والفنية 
ــبـــات من  ــذلـــك الــالعــبــيــن والـــالعـ وكـ
مع  مشاركتهم  خالل  الجامعة،  طلبة 
الفرق والمنتخبات الوطنية، بالصورة 
بالشكل  الظهور  نحو  تدفعهم  التي 

المتميزة  النتائج  وتحقيق  المشرف 
التي ترفع اسم وعلم مملكة البحرين 
والــبــطــوالت  الــمــحــافــل  مختلف  فــي 

الرياضية.
بــعــدهــا، تــحــدث ســمــوه مــع مستشار 
بـــوزارة  الــمــدرســيــة  الــريــاضــة  تطوير 
سموه  هنأه  حيث  والتعليم،  التربية 
متمنيا  المنصب،  هــذا  فــي  بتعيينه 
سموه له التوفيق والنجاح في مهام 

عمله الجديد.
وقد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة إلى متابعة مشروع تطوير 
وذلك  بالمدارس،  الرياضية  المناهج 
من  المرفوعة  التوصيات  على  بناء 
الهيئة  بين  التنسيقية  اللجنة  قبل 
الــتــربــيــة  ووزارة  لــلــريــاضــة  ــعــامــة  ال

والتعليم، والمتعلقة بتطوير الرياضة 
ــيـــة، بــمــا يــحــقــق األهـــــداف  الـــمـــدرسـ
ــتـــي رســمــهــا ســمــوه  والــتــطــلــعــات الـ
لــلــنــهــوض بــالــريــاضــة فـــي الـــمـــدارس 
تدفع  والــتــي  والــخــاصــة،  الحكومية 
ــن الـــمـــواهـــب  ــ ــد مـ ــ ــزي ــاف مــ ــشــ ــتــ الكــ
لتكون  المميزة،  الرياضية  والعناصر 
ــرق والــمــنــتــخــبــات  ــفـ ــدا لـــدعـــم الـ ــ ــ راف
ــاب  ــعــ ــ ــة فــــي مــخــتــلــف األل ــيـ ــنـ الـــوطـ
الرياضية، والذي ينعكس إيجابا على 
الرياضية الوطنية،  االرتقاء بالحركة 
من  لــمــزيــد  تحقيقها  فـــي  ويــســاهــم 
المشاركات  مستوى  على  النجاحات 
الــخــارجــيــة، والـــذي يــعــزز مــا وصلت 
كبير  تقدم  من  البحرين  مملكة  إليه 

على المستوى الرياضي.
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للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  نائب  هنأ 
ــعــاب  ــنــي لــأل ــبــحــري ــمــجــلــس ال ــيـــس ال رئـ
محمد  بــن  سلمان  الشيخ  سمو  القتالية 
ومنتسبي  وأعـــضـــاء  رئــيــس  خــلــيــفــة،  آل 
ــبــحــريــنــي لــلــكــيــك بــوكــســيــنــغ  ــاد ال ــحــ ــ االت
المنتخب  تحقيق  بمناسبة  تاي؛  والمواي 
ملونة،  ميداليات   6 تــاي  للمواي  الوطني 
ميداليات  و4  فضيتان  ميداليتان  منها 
بــرونــزيــة وجــائــزة أفــضــل العــبــة صــاعــدة، 
ضمن منافسات بطولة العالم للمواي تاي 
2022، التي نظمها االتحاد الدولي للمواي 
والتي  أبوظبي،  اإلماراتية  بالعاصمة  تاي 
من  والعبة  العب   1000 مشاركة  شهدت 

مختلف دول العالم. 
ــمــســتــوى الــفــنــي  ــال  وقــــد أشـــــاد ســـمـــوه ب
المنتخب خالل  أفــراد  الــذي قدمه  الكبير 
قاب  كان  والــذي  البطولة،  منافسات هذه 
الذهبية  بالميدالية  التتويج  من  قوسين 
حققه  مــا  أن  إال  مختلفين،  ــيــن  وزن فــي 
للفخر  يدعو  مميزة  نتيجة  من  المنتخب 
قــادرة  عناصر  مــن  المنتخب  يمتلكه  بما 

الــمــشــاركــات  فــي  األفــضــل  عــلــى تحقيق 
التوفيق  للمنتخب  القادمة، متمنيا سموه 
والنجاح في حصد المزيد من اإلنجازات 
لتضاف لسلسلة  المشاركات،  في مختلف 
األلعاب  حققتها  التي  المشرفة  النتائج 

القتالية للرياضة البحرينية.  
البحريني  االتحاد  رئيس  قال  جهته،  من 
للكيك بوكسينغ والمواي تاي أحمد خالد 
أحرزها  التي  بالنتيجة  “ســعــداء  الـــوزان: 

الــمــواي  عالمية  فــي  الــوطــنــي  المنتخب 
من  واسعة  مشاركة  شهدت  والتي  تــاي، 
ــات مــن مختلف  ــالعــب قــبــل الــالعــبــيــن وال
لــلــمــنــافــســة في  وذلــــك  الــمــعــمــورة؛  دول 
حققه  فما  البطولة.  هــذه  أوزان  مختلف 
رعاية  بفضل  يأتي  نتيجة  من  المنتخب 
المجلس  لــرئــيــس  األول  ــنــائــب  ال ــم  ودعــ
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة 

آل  بن حمد  الشيخ خالد  البحرينية سمو 
واهتمام  القتالية،  األلعاب  لجميع  خليفة 
ومــتــابــعــة نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــريــاضــة رئـــيـــس الــمــجــلــس الــبــحــريــنــي  ــل ل
بن  سلمان  الشيخ  سمو  القتالية  لألعاب 
محمد آل خليفة؛ لدعم جميع االتحادات 
المجلس  مظلة  تحت  المنضوية  الوطنية 
الكيك بوكسينغ والمواي  اتحاد  بينها  من 
التالي؛ من أجل االرتقاء بمستوى األلعاب 

ــوادر فنية  ــ الــقــتــالــيــة ومــنــتــســبــيــهــا مـــن كـ
مواصلتها  بــهــدف  وريــاضــيــيــن؛  وإداريــــة 
الــنــجــاحــات”، مــؤكــدا  الــمــزيــد مــن  لحصد 
معنويا  دافــعــا  ستكون  النتيجة  هــذه  أن 
كبيرا لحصد المزيد من النتائج وتشريف 
مشيدا  المقبلة،  المشاركات  في  البحرين 
الفنية  بــالــمــســتــويــات  ــه  ــ ذات الـــوقـــت  فـــي 
المنتخب  ــو  العــب قــدمــهــا  ــتــي  ال الــكــبــيــرة 
العالمية،  الــمــشــاركــة  هـــذه  فــي  الــوطــنــي 

ومتمنيا في الوقت ذاته النجاح للمنتخب.
قد  تــاي  للمواي  الوطني  المنتخب  وكــان 
اخــتــتــم مـــشـــواره فــي مــنــافــســات بطولة 
وجائزة  ميدالية   6 على  بحصوله  العالم 
هذه  مستوى  على  صاعدة  العبة  أفضل 
ــة، حــيــث حصلت  ــبــطــول الــنــســخــة مـــن ال
وزن  فضية  على  لوبيز  الــيــانــي  الــالعــبــة 
كذلك  حصلت  والتي   ،23 عمر  فــوق   57
على جــائــزة أفــضــل العــبــة صــاعــدة على 
الالعبة  وحصلت  البطولة،  هذه  مستوى 
 63.5 وزن  فضية  على  جيوماريز  رياني 
الالعبة  23 سنة، فيما حصلت  فوق عمر 
البرونزية  الميدالية  على  رامــوس  اييزا 
سنة،   23 تحت   54 وزن  منافسات  فــي 
وحــصــلــت الــالعــبــة بــاتــريــز ديــنــيــس على 
سنة،   23 ســن  تــحــت   60 وزن  بــرونــزيــة 
وحــصــلــت الـــالعـــبـــة نـــاديـــن يــتــيــم على 
سنة،   23 عــمــر  فـــوق   71 وزن  بــرونــزيــة 
ــاردوزو على  ــ وحــصــلــت الــالعــبــة بــريــنــا كـ
تحت  عمر  فئة  فــي   63.5 وزن  برونزية 

23 سنة.

الوزان يتوسط أفراد المنتخب الوطني لـ”المواي تاي”سمو الشيخ سلمان بن محمد  إلياني لوبيز أفضل العبة صاعدة 

حصد 6 ميداليات ملونة في بطولة العالم بـ“أبوظبي”

سلمان بن محمد يشيد بإنجــاز منتخـب الـ“مـواي تـاي”
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“GBM البحرين” تدعم لعبة اإلسكواش
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ  GBM شـــــركـــــة  قـــــدمـــــت 
الــمــتــخــصــصــة فـــي تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 
دعمًا لالتحاد البحريني للريشة الطائرة 
من  عـــدد  بتقديم  وذلـــك  ــكـــواش  واإلسـ
بلعبة  الخاصة  والــمــعــدات  التجهيزات 
اإلسكواش. وتوجه نائب رئيس االتحاد 
واإلسكواش  الطائرة  للريشة  البحريني 
عـــبـــدهللا الـــبـــلـــوشـــي بـــخـــالـــص الــشــكــر 
 GBM شركة  عــام  مدير  إلــى  والتقدير 
الــبــحــريــن عــبــدهللا إســحــاق عــلــى دعــم 
تجسيدًا  يعتبر  والــذي  لالتحاد  الشركة 
الملك  جاللة  ممثل  لتوجيهات  حقيقيًا 

لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب 
سمو  للشباب  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينية  األولــمــبــيــة  الــلــجــنــة  رئــيــس 
خليفة  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ  سمو 
للحركة  الــخــاص  القطاع  دعــم  بأهمية 
البلوشي  وأضاف  والرياضية.  الشبابية 
الــبــحــريــن   GBM ــم شـــركـــة  ــثــمــن دعــ “ن
من  عــدد  تقديم  عبر  اإلســكــواش  للعبة 
والتي  الرياضية  والتجهيزات  المعدات 

ستسهم بصورة كبيرة في تعزيز أنشطة 
ــالعــبــي والعـــبـــات  ــاد ل ــحــ ــ ــج االت ــرامــ ــ وب
التجهيزات  تلك  إن  حيث  اإلســكــواش، 
 10 مــن  العمرية  الفئة  العــبــي  ستخدم 
 25 يبلغ عددهم  14 عامًا والذين  لغاية 
الرائدة  المبادرة  لتلك  وسيكون  العبًا، 
وأعــضــاء مجلس  رئيس  لــدى  كبير  أثــر 
إدارة االتحاد واألجهزة الفنية واإلدارية 

والالعبين والالعبات...”.
 GBM شــركــة  دعــم  أن  البلوشي  وأكـــد 
البحرين يعبر عن حرصها في المساهمة 
ــقــطــاعــيــن الــشــبــابــي  ــة لـــدعـــم ال ــفــاعــل ال

والرياضي في المملكة وسعيها الدؤوب 
ناصر  الــشــيــخ  ســمــو  تــوجــيــهــات  لتنفيذ 
خالد  الشيخ  آل خليفة وسمو  بن حمد 
مبدأ  تحقيق  عبر  خليفة  آل  حمد  بــن 
ــادات الــريــاضــيــة  ــحــ ــ الــشــراكــة بــيــن االت
لإلرتقاء  الــخــاص  القطاع  ومــؤســســات 
داعيا  المملكة،  في  الرياضية  باألنشطة 
على  للسير  األخــــرى  الــشــركــات  جميع 
نفس هذا النهج لتكون شريكًا فاعالً في 
التي تشهدها  الرياضية  التنمية  مسيرة 
الــزاهــر  اإلصــالحــي  العهد  فــي  المملكة 

لجاللة الملك حفظه هللا ورعاه.



ــدار الـــصـــغـــيـــرة لــلــفــنــون  ــ ــ ــامــــت الـ أقــ
بمركز  األول  ــس  أمـ ــوم  يـ الــشــعــبــيــة 
الفيلم  لتدشين  حفال  الثقافي،  كانو 
للفنون  الــصــغــيــرة  ــدار  ــ ال الــوثــائــقــي” 
من  العطاء”  من  عاما  الشعبية..98 
إعداد وإخراج الفنان إبراهيم راشد 
الــدوســري، والــذي قدم شهادات من 
تــاريــخ  عــن  ــدار  ــ ال أعــضــاء  الفنانين 
العتيد  الفني  الصرح  هــذا  ومسيرة 
ــاريــخ، كما  ــت الـــضـــارب فــي جــــذور ال
وتكريم  لــلــدار  كلمة  الحفل  تضمن 
عدد من األسماء وهم، الشاعر علي 
عــبــدهللا خــلــيــفــة،ومــؤســس ورئــيــس 
األستاذ علي  الرويعي  عائلة  وممثل 
الــرويــعــي، والــفــنــان وعـــازف الفلوت 
ــرج محمد  ــخـ ــمـ والـ ــم،  ــانـ ــغـ الـ ــمـــد  احـ
الدوسري، والفنان والشاعر  إبراهيم 
والباحث  والفنان  المنسي،  إبراهيم 
إبــراهــيــم راشـــد الـــدوســـري، ومــديــر 
مركز كانو الثقافي عاصم عبدالحي، 
وفي ختام األمسية استمتع الحضور 

الشعبي  الــغــنــاء  فــنــون  مـــن  بــبــاقــة 
البحريني.

للفنون  الــصــغــيــرة  الـــــدار  أن  يــذكــر 
تأسست  الشرقي  بالرفاع  الشعبية 
عام 1925 وتحمل رسالة المحافظة 
ــنـــون الــشــعــبــيــة ونــشــرهــا  عـــلـــى الـــفـ
حيث  المهتمين،  كافة  إلى  وتعليمها 
اآلبــاء  رسالة  حمل  األبناء  استطاع 
جــدارة  بكل  المؤسسين  واألجــــداد 
واقتدار، حيث يحرص األعضاء على 
الفنون  لتقديم  أسبوعيا  االجتماع 
الشعبية األصيلة والمحافظة عليها، 
حققتها  التي  االنجازات  عن  ناهيك 
منها  المخلصين  ابــنــائــهــا  بــســواعــد 
إطـــالق جــائــزة بــاســم الــفــنــان محمد 

المتميز  للفنان  الشيخ  عبداللطيف 
الكتاب  وتكريم  الشعبي،  الفن  فــي 
تجمع  وإقامة  والفنانين،  والشعراء 
ــبــر” يــضــم مجموعة  ال  “ ســنــوي فــي 
كبيرة من الفنانين من داخل وخارج 
البحرين، وكذلك زيارة الدور والفرق 

الشعبية لتبادل الخبرات.
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احتفظ فيلم اإلثارة والدراما “توب 
جان: مافريك” بصدارة إيرادات 
السينما في أمريكا الشمالية في 
مطلع األسبوع محققا 86 مليون 

دوالر.
الفيلم بطولة توم كروز وجينيفر 
كونلي ومايلز تيلر، ومن إخراج 

جوزيف كوزينسكي، ويعرض حاليا 
في البحرين.

عرض فيلم “جّوي” من عبق جدة التاريخية بصورة مبتكرة

في حفل بمركز كانو الثقافي..

“فن الصوت” البحريني وتاريخه بمهرجان أفالم السعودية في “كما الريشة”

بفيلــم يوثــق فــن “الصــوت” البحرينــي، وأحــد أبــرز رواده الفنــان محمد بن 
فارس، شاركت المخرجة البحرينية مريم عبد الغفار بفيلمها “كما الريشة” 
الغنائــي القصيــر فــي مهرجــان أفالم الســعودية ضمــن العــروض الموازية، 
وحــاز الفيلــم علــى إعجــاب الحضــور الذيــن صفقــوا مــع األغانــي الشــعبية 
فــي األحــداث التــي تقدم ذكــرى فنان فن الصــوت كجزء مهم مــن التاريخ 

الموسيقي البحريني العريق.

وعــن سبب اخــتــيــارهــا فــن الــصــوت في 
فيلمها قالت: “إن فن الصوت بدأت أوال 
إلى  ذلــك  بعد  وانطلقت  الــبــحــريــن،  مــن 
دولة  في  توثيقه  تم  لكن  المنطقة،  كل 
فن  ــه  أن يظن  البعض  جعل  مــا  الــكــويــت 
أصوله  لتقديم  دفعني  ما  وهــذا  كويتي، 

وتاريخه”.
المخرجة  فيلم  يحكي  التفاصيل  وفــي 
ــول فــن الــصــوت،  الــبــحــريــنــيــة قــصــة أصــ
فــارس  بــن  محمد  للفنان  الكبير  والـــدور 
البحريني  الشعبي  الفن  هــذا  إحياء  في 
والحفاظ عليه، مع عرض جميل لتاريخه، 
وكيف أصبح أول فن موسيقي بحريني، 
وما يرتبط به من أداء ديناميكي يدعى 
ودراســـات  وذكــريــات  بتعليقات  “زفـــان” 
بوجيري،  وعارف  جمال،  محمد  الباحث 
ورئيس الفرقة محمد بن فارس، إضافة 
إلـــى لــقــاء مــع الــفــنــان فيصل األنــصــاري 
ــمـــرار فن  ــتـ الـــــذي بــــرع مـــؤخـــرا فـــي اسـ
وتقديمه  تجديده  في  ودوره  الــصــوت، 
موسيقية  أحـــداث  الفيلم  وقــدم  الــيــوم، 

لنا قطعة مهمة من  بليغة نقلت  توراثية 
لجمهور  البحرين  في  الموسيقى  تاريخ 
في  حاليا  فعالياته  تقام  الذي  المهرجان 

الظهران.
في  الغفار  عبد  مريم  المخرجة  وقــالــت 
نهاية العرض أنها سعيدة جدا باستقبال 
تنقلها  وعن  لفيلمها،  السعودي  الجمهور 
بين الطريقة الوثائقية إلى الدراما قالت: 
بتعاملهم  غريبة  قصص  تحدث  “كــانــت 
مــع الــكــامــيــرا، لــكــن الــدمــج بــيــن االثنين 
ساعدني في نقل األحداث بصورة أسهل 
قدمت  وهــكــذا  الــشــاشــة،  على  للمشاهد 

الدوكودرامية أي )الدراما الوثائقية(،
هو  الفيلم  لتقديم  دفعها  ما  أن  وأكــدت 
المغالطات التي كانت تقال عن أصل فن 
الصوت، من غير وصفه بالفن البحريني، 
وتمتاز البحرين بأنها ضمت أول الفنانين 
الذين أبدعوا هذا الفن، ودورنا أن نوثق 

لهذا الفن.
وعـــن الــفــيــلــم أضـــافـــت مـــريـــم: “مــشــاعــر 
وقصص يعاد إحياؤها من قبل قائد فرقة 

الفنان محمد بن فارس، عارف بوجيري 
والباحث  الفنان  قبل  من  يسرد  وتاريخ 
مــحــمــد جـــمـــال، لــتــحــدث نــقــلــة فـــي هــذا 
األنــصــاري  فيصل  الفنان  ونــرى  التاريخ 
يقدم الفن بصورة جديدة”، الفيلم صور 
في أزقة المحرق، وبيوتها األثرية، وقاعة 
الخليجي  الصوت  لفن  فارس  بن  محمد 
وبيته، وبيت بن جالل، والقرية التراثية، 
الــشــبــاب  ــؤون  شــ وزارة  بــرعــايــة  ــدم  وقــ
بمشاركة  األمريكية  والسفارة  والرياضة 
وحسام  الحواج،  وبيان  العمادي،  محمد 
البلوشي، وعبدهللا فقيه، ومرام العرادي، 

ومجموعة من الموهبين.
وفن الصوت هو غناء رجالي، يتم أداؤه 
من قبل مطرب فردي بمصاحبة عدد من 
الكمان،  عــازف  مثل  الفرديين  العازفين 
ــمــرواس “وهــو طبل صغير  الــقــانــون، وال
باليد  والــضــرب  واحـــدة،  بيد  حمله  يتم 

األخرى”. 
األســاس  في  الصوت  موسيقى  وتتألف 
متشابكين،  موسيقيين  عنصرين  مــن 
الموسيقي وطريقة  السلم  وهما كل من 
إلى  ويــعــود أصلهما  الــعــود،  الــعــزف على 
واللحن  اإليقاع  ذات  العربية  الموسيقى 
واألداء المرهف. ويتم أداء الصوت على 
أوزان محددة يطلق عليها صوت عربي 
ــع  ــوت شــامــي “أربـ ــبــضــات”، وصــ ــت ن “سـ
الختام  أما قديًما، فكان يوجد  نبضات”، 

أو الختم ثالث نبضات. 
ويشتمل غناء الصوت على رقص خاص 
اثنين  وجـــود  ويشترط  ــزفــان،  ال يسمى 
الراقصين، األول يسمى “زافــون” أو  من 
كما ويحتوي  “ريـــس”.  اآلخـــر  و  ــان”  ــ “زّف
الــصــوت على نــوع خــاص مــن التصفيق 
متشابك،  بمعنى  أي  الــشــربــكــة،  يــدعــى 
أوزان  عــلــى  ــادة  ــ عـ الــحــضــور  ويـــؤديـــه 

الصوت العربي والشامي فقط. 
ــشــعــر الــمــســتــخــدم فـــي الـــصـــوت،  ــا ال أمــ
فيكون في العادة الشعر العربي الفصيح 
أغلبها  خـــاصـــة،  وبــــــأوزان  الــكــالســيــكــي 
أغلب  وتنتهي  القدامى.  اليمن  لشعراء 
بقطعة  والــشــامــيــة  الــعــربــيــة  األصـــــوات 
تسمى توشيح أو توشيحة، وهي بداية 
أو  مغناه  تكون  وأحياًنا  الصوت،  نهاية 

موسيقية فقط. 

فيلم  “جّوي” من عبق جدة التاريخية 

مــن أجــمــل الــمــشاهــدات فــي مهرجان 
من  إلينا  خــرج  فيلم  السعودية،  أفــالم 
“جــّوي”  القديمة،  التاريخية  جدة  عبق 
الذي تقدمها المخرجة السعودية فايزة 
إثــراء،  مركز  في  المهرجان  ضمن  أمبة 

بعد نجاح فيلمها اآلخر “نور شمس” 
المهرجان  أيــضــا فــي  الـــذي عــرض 
الجونة  مهرجان  في  نجاحه  بعد 

السينمائي.
جاءت فكرة الفيلم على طريقة 
ــل فــيــلــم” بــصــورة  ــ “فــيــلــم داخـ

إبداعية وعمل كبير للمخرجة 
السعودية، تخاطب الشباب 
الـــذيـــن يـــتـــواجـــدون في 

ــدة بــصــورة  ــوارع جــ ــ شــ
عــفــويــة، وإعــطــاؤهــم 
الفيلم  تصوير  فــكــرة 

بأنفسهم!
فيلم “جوي” يحكي 

عـــــــــــن وصـــــــــــول 

الــســيــنــمــا إلـــى أحـــيـــاء جـــدة الــقــديــمــة، 
وتتسبب في تغير حياة ثالثة أشخاص 
مدته  تصل  الفيلم  المراهقة  عمر  فــي 
إلى 60 دقيقة بصورة طريفة وخفيفة 
حديث  وأصبح  الحضور  قلوب  خطف 

الجمهور بالمهرجان.

tariq_albahhar

“الدار الصغيرة للفنون الشعبية” تدشن فيلمها الوثائقي وتكرم عددا من الشخصيات
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طارق البحار

أسامة الماجد

فيلم  “جّوي” من عبق جدة التاريخية 
المخرجة مريم عبد الغفار
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انعقاد عمومية “تنمية الصغيرة والمتوسطة” للعام 2022
السلوم: الجمعية حافظت على مستوى عملها وفعالياتها رغم التحديات

عقــدت جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
يوم السبت الماضي اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2022 
عبــر تطبيــق “زووم”، حيث تم خالل االجتمــاع إقرار محضر اجتماع 
الجمعيــة العموميــة الســابق، كمــا تم عــرض واعتمــاد التقرير األدبي 
والتقريــر المالي لعــام 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن 

التصرفات اإلدارية والمالية للعام المنصرم 2021.

الســـلوم  أحمـــد  النائـــب  وتوجـــه 
رئيـــس جمعيـــة البحريـــن لتنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
فـــي بداية االجتماع، بالشـــكر إلى 
الرئيـــس الفخري للجمعية فاروق 
المؤيد على دعمه الكبير للجمعية 
منذ تأسيسها وحتى اآلن، مضيًفا 
بصـــورة  تســـتفيد  الجمعيـــة  أن 
دائمـــة من دعمه وخبراته والعمل 

تحت مظلته.
رغـــم  أنـــه  إلـــى  الســـلوم  وأشـــار 
المـــوارد  جائحـــة كورونـــا وشـــح 
لضائقـــة  الجمعيـــة  وتعـــرض 
استثنائية بســـبب الجائحة إال أن 
الجمعية استطاعت الحفاظ على 

حجـــم العمـــل الـــذي تقـــوم به من 
ولقـــاءات،  ومؤتمـــرات  فعاليـــات 
تمكنـــت  الجمعيـــة  أن  مضيًفـــا 
أيًضا مـــن الحفاظ علـــى مواردها 
المالية والتحكم في المصروفات 
بصورة أكبر، موجًها شكره لجميع 
المنتســـبين للجمعيـــة علـــى هـــذا 
العمـــل واإلنجاز وخاصـــة أعضاء 

مجلس إدارة الجمعية.
وذكـــر الســـلوم أن الجمعية تلقت 
دعـــوة مـــن ســـفير البحريـــن لدى 
مســـقط، الســـفير جمعـــة الكعبـــي 
للمشـــاركة فـــي مهرجـــان صاللـــة 
يوليـــو   17 فـــي  عمـــان  بســـلطنة 
المقبـــل، مشـــيًرا إلـــى أن الجمعية 

المهرجـــان  هـــذا  فـــي  ستشـــارك 
تكليـــف  وتـــم  بجنـــاح،  الضخـــم 
مجلـــس إدارة الجمعية بتشـــكيل 
مـــن  والتقاعـــد  الالزمـــة  اللجـــان 
شـــركة مـــن أجـــل تجهيـــز جنـــاح 

الجمعية.
وأكـــد أن الجمعيـــة ســـتعمل فـــي 

تكثيـــف  علـــى  القادمـــة  الفتـــرة 
اجتماعاتها من أجل التوصل إلى 
حلول ألي مشاكل تواجه أعضاء 
 ، للجمعيـــة  العموميـــة  الجمعيـــة 
الفعاليـــات  زيـــادة  علـــى  والعمـــل 
واللقـــاءات لتوفير أكبر اســـتفادة 

لألعضاء.

فعالياتهـــا  الخليـــج  طيـــران  اختتمـــت 
لتوزيع “وســـام األمير ســـلمان بن حمد 
لالســـتحقاق الطبـــي” على مســـتحقيه 
مـــن موظفيهـــا فـــي احتفاليـــة أقيمـــت 
مؤخـــًرا لمنـــح الوســـام المذكـــور آلخـــر 
دفعـــة مـــن موظفـــي الناقلـــة الوطنية، 
حيث يربو العدد اإلجمالي لمســـتحقي 
الوســـام من موظفـــي طيـــران الخليج 

عن 180 موظًفا.
خـــالل االحتفالية، عّلـــق القائم بأعمال 
الخليـــج  لطيـــران  التنفيـــذي  الرئيـــس 
العلـــوي بقولـــه “نحـــن  القبطـــان وليـــد 
جـــد فخورون بجميع موظفينا، ســـواء 
“وســـام  علـــى  حصلـــوا  الذيـــن  أولئـــك 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق 
الطبـــي” أو الذيـــن لـــم يحصلـــوا عليـــه؛ 
فموظفـــو طيـــران الخليـــج فـــي جميع 
قطاعات وأقسام الناقلة والذين عرفوا 
بالعمل الدؤوب هم الذين تجاوزوا بها 

الجائحة بمختلف صعابها، وذلك بفضل 
تضافـــر جهودهم والتزامهـــم – كل من 
موقعه – بمســـؤولياتهم المناطة إليهم. 
هنيًئـــا لجميـــع الحاصليـــن على وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق 
الطبي” هذا التشـــريف الملكي السامي، 
موظفيهـــا  الخليـــج  لطيـــران  وهنيًئـــا 

المخلصين الذين نعتز بهم جميًعا”.
نظـــًرا لكونها إحـــدى شـــركات الطيران 
عـــن  أبـــًدا  تتوقـــف  لـــم  التـــي  القليلـــة 
حصلـــت  الجائحـــة،  أثنـــاء  الطيـــران 
طيـــران الخليـــج على تصنيـــف خمس 
نجوم لسالمة الطيران خالل الجائحة 
)كوفيـــد 19( مـــن قبـــل شـــركة ســـكاي 
تراكـــس العالميـــة، وذلـــك بعـــد عمليـــة 
تدقيق شـــاملة لجميع معايير السالمة 
الخاصـــة بــــ )كوفيـــد 19( التـــي أجرتها 
شـــركة ســـكاي تراكـــس العالمّيـــة بيـــن 

شهري نوفمبر وديسمبر 2021.

هـــدد المليارديـــر ورئيس شـــركة تســـال 
وســـبيس إكس، إيلون ماســـك، بسحب 
عرض شـــراء تويتـــر مع اتهامـــه للموقع 
بحجب البيانات. وقال إيلون ماسك، إن 
شركة تويتر تنتهك اتفاقية االستحواذ 
من خـــالل عدم تقديـــم معلومات حول 
البريد العشـــوائي والحســـابات الوهمية 

التي طالب بها ماسك.
وعبر ماسك، في إفصاح، أمس االثنين، 
عـــن اعتقـــاده أن تويتر “يقاوم بنشـــاط 
ويحبـــط حقوقـــه فـــي المعلومـــات مـــن 
خـــالل رفض الكشـــف عـــن المعلومات”، 
نقالً عن بلومبرغ. وفي الشـــهر الماضي، 
قال ماسك إنه لن يشرع في استحواذه 
علـــى تويتـــر بمبلـــغ 44 مليـــار دوالر مـــا 
التواصـــل  وســـائل  عمـــالق  يثبـــت  لـــم 
االجتماعـــي أن الروبوتـــات )الحســـابات 
الوهميـــة( تشـــكل أقـــل مـــن 5 % مـــن 

مســـتخدميها. وقال الرئيـــس التنفيذي 
إن  أغـــراوال،  بـــاراغ  تويتـــر،  لشـــركة 
عـــدد الحســـابات المزيفة أقـــل من 5 % 
عنـــد قيـــاس المســـتخدمين اليومييـــن، 
وهـــو رقـــم ذكرتـــه الشـــركة ســـابًقا فـــي 
اإلفصاحـــات ربـــع الســـنوية. فيمـــا قـــال 

ماسك إنه ال يتفق مع تقييم تويتر.

توزيع “وسام األمير سلمان لالستحقاق 
الطبي” آلخر دفعة بـ “طيران الخليج” 

ماسك يهدد بسحب عرض شراء “تويتر”

“األعلى للصحة”: تعيين اختصاصيين في اقتصاديات الصحة

لتزويد أشرطة تحليل السكر لالستخدام الشخصي
تنافست 6 شـــركات في جلسة 
مجلس المناقصات والمزايدات 
أمـــس لمناقصـــة وزارة الصحة 
لتزويد أشـــرطة تحليل الســـكر 
مـــع  الشـــخصي  لالســـتخدام 
تـــم  ومســـتلزماتها،  األجهـــزة 
تعليق عطـــاء أحدها وكان أقل 
عطاء لصيدليات الخليج بقيمة 
516 ألـــف دينـــار، فـــي حين بلغ 
أكبرها قرابة 1.2 مليون دينار.

ووفـــق وصف المناقصـــة، فإنها 
لشـــراء أشـــرطة تحليل الســـكر 
مـــع  الشـــخصي  لالســـتخدام 
توفيـــر األجهـــزة والكنتـــروالت 
الخاصـــة بهـــا. كمـــا أن األجهزة 
يجب أن تكون مصممة للكشف 
عـــن تحليـــل اختبـــار الكيتـــون 
توريـــد  يتـــم  للســـكر.  إضافـــة 
األجهـــزة مجاًنـــا بمعـــدل جهـــاز 
واحـــد عند شـــراء كمية 1,000 
المناقصـــة  وتشـــمل  شـــريط. 
الـــدم  واخـــزات  شـــراء  طلـــب 
اآلمنة لالســـتخدام الشـــخصي 
أيضا ويمكن عرضها من مصّنع 

مختلف أو عرضها منفصلة.
شـــركات   4 وتنافســـت 
بعطـــاءات فنية علـــى مناقصة 
للصحـــة  األعلـــى  للمجلـــس 
فـــي  اختصاصييـــن  لتعييـــن 
ووفـــق  الصحـــة،  اقتصاديـــات 
وصف المناقصـــة، فإنها لتوفير 
المـــوارد البشـــرية التـــي تمكـــن 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
المطلوبـــة  الوظائـــف  أداء  مـــن 
إدارة  داخـــل  القـــدرات  وبنـــاء 
اقتصاديات الصحـــة بالمجلس 
إدارة  فـــي  ستســـاهم  والتـــي 

الماليـــة  الجوانـــب  ومراقبـــة 
برنامـــج  بتطبيـــق  المتعلقـــة 

الضمان الصحي.
وفتح المجلس مناقصة لشؤون 
األشـــغال  بـــوزارة  األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني إلعادة تشغيل محطة 
الصـــرف  وخـــط   )B1( الضـــخ 
الصحـــي الناقـــل لميـــاه الصرف 
إلـــى  المحـــرق  مـــن  الصحـــي 
المنامة وتصميم عدة مشاريع؛ 
بهـــدف االســـتفادة القصوى من 
الحاليـــة  االســـتيعابية  الطاقـــة 
والمستقبلية لمحطات المعالجة 
تنافست عليها شـــركتان، وكان 
أقل عطاء لشركة أيكوم ميدل 
لشـــركة  فـــرع  ليميتـــد  إيســـت 
أجنبية بنحو 244.3 ألف دينار.
وتـــم إجماال، فتـــح 9 مناقصات 
حكوميـــة  جهـــات   8 لــــ  تابعـــة 
بإجمالـــي 42 عطـــاء، فـــي حين 
تـــم تعليـــق عطـــاء وحيـــد تابع 
الصحـــة.  وزارة  لمناقصـــة 
وبلـــغ مجمـــوع أقـــل العطاءات 
المقدمة نحو 1.6 مليون دينار.

مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
لهيئـــة الكهرباء والمـــاء، أولهما 
لتوريـــد مغيـــر الجهـــد مـــن نوع 
فـــي   )T611( للمحـــول   )MR(
محطة شـــمال الرفـــاع الفرعية، 
تقدمت إليها شركة وحيدة هي 
شركة هجر للتجارة والخدمات 
الفنيـــة بنحـــو 36.8 ألـــف دينار، 
والثانية لشـــراء مواد كيميائية 
جرجـــور،  أبـــو  راس  لمحطـــة 
تنافست عليها 4 شركات وكان 
أقـــل عطـــاء لشـــركة بـــان عرب 
للتجارة بنحو 34.8 ألف دينار.

مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
لشـــركة تطوير للبترول لتوريد 
أنابيب الخط مـــن أجل تجديد 
نظـــام المخـــزون وتلبيـــة جميع 
وحـــاالت  العاجلـــة  الحـــاالت 
الصيانـــة  لخطـــط  الطـــوارئ 
الدورية المستقبلية وللمشاريع 
تنافست  والحالية،  المستقبلية 
أقـــل  وكان  شـــركات   6 عليهـــا 
T&C EQUIP� )عطـــاء لشـــركة 

بنحـــو   )MENT TRADING
146.4 ألف دينار.

وفتح المجلس مناقصة لشركة 
القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات 
إلعارة موظف للشـــؤون المالية 
شـــركات   4 عليهـــا  تنافســـت 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة ام ام 
جـــي اس لالستشـــارات بقيمـــة 
ووفـــق  دينـــار،  ألـــف   250.8
وصف المناقصـــة فإنها إلعطاء 
الخدمـــات المســـاندة لموظفـــي 
والمحاســـبة  الماليـــة  الشـــؤون 
)إعـــارة موظفـــان(، ويفضـــل أن 
يكـــون مواطًنـــا بحرينًيا، وذلك 
فـــي  الماليـــة  إدارة  لمســـاعدة 
ســـنوات.   5 ولمـــدة  ممتلـــكات 
ومن المتوقع أن يقوم الموظف 
المعـــار بالمهـــام التالية: معالجة 
المدفوعات العمل على مساندة 
المحاســـبة  الخزانـــة  عمليـــات 
واإلغالق الشـــهري للدفاتر نظم 
وإعـــداد  اإلداريـــة  المعلومـــات 

التقارير.
مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
عقـــد  إلبـــرام  الدانـــة  لمســـرح 
صيانة وتشـــغيل لنظام التدفئة 
ونظـــام  والتكييـــف  والتهويـــة 
لمـــدة  وذلـــك  المبانـــي  إدارة 
 8 عليهـــا  تنافســـت  أعـــوام،   3
شركات وكان أقل عطاء لشركة 
االلكتروميكانيكيـــة  شـــاهين 
شـــركات  لمجموعـــة  المملوكـــة 
شـــاهين بنحو 91.5 ألف دينار، 
البحريـــن  لبنـــك  ومناقصـــة 
للتنمية لتوفير التأمين الصحي 
والتأمين على الحياة لموظفي 
البنـــك لمدة 4 أعوام، تنافســـت 
أقـــل  وكان  شـــركات   7 عليهـــا 
عطـــاء لشـــركة ميدغلف تكافل 

بنحو 252.2 ألف دينار.

تصنيف “تريند مايكرو” شركة رائدة بالكشف واالستجابة األمنية لألجهزة الطرفية
وفقا لتقرير “فوريستر ويف” عن الربع الثاني للعام 2022

كشـــفت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة 
ـــا في مجـــال األمن الســـيبراني والمدرجة في  عالميًّ
بورصة طوكيو تحت الرمز )TYO: 4704( وبورصة 
تورنتـــو تحـــت الرمـــز )TSE: 4704(، عـــن تصنيفهـــا 
كشـــركة رائدة فـــي تقرير فوريســـتر ويف للكشـــف 
واالســـتجابة األمنيـــة لألجهـــزة الطرفيـــة عـــن الربع 
الثانـــي لعـــام 2022. ويأتـــي هـــذا التصنيـــف تقديًرا 
للشـــركة عـــن تمّيزهـــا الكبيـــر فـــي مجـــال االبتـــكار 

والتركيز على العميل وأمن األجهزة الطرفية.
وقـــد كانـــت ترينـــد مايكـــرو ضمـــن ثالثـــة مـــزودي 
الريـــادة  تصنيـــف  علـــى  حصلـــوا  أمنيـــة  خدمـــات 
علـــى  الشـــركة  حيـــث حصـــدت  التقريـــر،  بحســـب 
نتيجـــة 5 مـــن أصل 5 درجات في المعايير التســـعة 
التـــي يســـتند إليهـــا التقريـــر والتي تشـــمل: قدرات 
الكشـــف، والمقدرة على تحديـــد وتوثيق تكتيكات 
المهاجميـــن وتقنياتهـــم في الوصول إلـــى األهداف 
اســـتجابة واســـعة  وســـلوكهم، وإمكانيـــة تحقيـــق 
للهجمات السيبرانية، فضال عن الخطط االبتكارية. 

علًمـــا أن نقاط القوة المذكورة للشـــركة تنســـجم مع 
سياســـات تقريـــر فوريســـتر والدراســـات التحليلية 
َنه. وتســـتمد تريند مايكرو  عالية الجودة التي َتَضمَّ
سلســـلة نجاحاتهـــا مـــن منطلـــق التزامهـــا الراســـخ 
بتلبية احتياجات العمالء الحالية والمستقبلية في 

مجاالت كشف التهديدات واالستجابة لها.
وتعليًقـــا علـــى هـــذا الموضوع، قـــال نائـــب الرئيس 
والمديـــر اإلداري لترينـــد مايكـــرو الشـــرق األوســـط 
“فـــي ضـــوء  علـــي  بـــن  معتـــز  الدكتـــور  وأفريقيـــا، 
مشـــهد التهديـــدات الحالـــي، بات من الضـــروري أن 
تمتلـــك المؤسســـات رصيًدا واســـًعا مـــن التحليالت 
المعّمقـــة والتوقعـــات المســـتقبلية الدقيقـــة، فضـــالً 
عـــن امتالكها للحلول القابلـــة للتكيف مع التطورات 
المســـتقبلية لتوفير الحماية لها في مختلف مراحل 
مســـيرتها الرقميـــة. وإننا في ترينـــد مايكرو نضمن 
أمـــن العمليات المؤسســـية من خـــالل حلول تمتلك 
قـــدرات الكشـــف واالســـتجابة الموّســـعة والشـــاملة 
لُمختلـــف البيئات الرقمية عبـــر منصة “XDR” فقط. 

وأود أن أعبـــر عن فخرنا بهـــذا التقدير الذي حظينا 
بـــه في تقرير فوريســـتر ويف، الـــذي يعد دليالً على 
مدى مثابرة فرقنا وســـعيها للتمّيز، ومن شـــأن ذلك 
أن ُيحفزنا على مواصلة العمل الجاد وتعزيز الوضع 
األمنـــي لُمختلف المؤسســـات وُيشـــّجعنا على وضع 

أهداف ومعايير جديدة في المنطقة”.
ويأتـــي هذا اإلنجاز ليكمل سلســـلة إنجـــازات تريند 
مايكـــرو فـــي اآلونـــة األخيـــرة، حيـــث تـــم تصنيفها 
كشركة رائدة في تقرير فوريستر نيو ويف لمزودي 
خدمات الكشـــف واالســـتجابة األمنية الموّسعة عن 
الربع األخير لعام 2021؛ وكذلك في تقرير فوريستر 
ويـــف لبرمجيات أمن األجهزة الطرفية كخدمة عن 

الربع الثاني لعام 2021؛ وأيًضا في تقرير فوريستر 
ويـــف ألمـــن البريـــد اإللكتروني للشـــركات عن الربع 
الثانـــي لعـــام 2021. ويكشـــف التقريـــر الجديـــد أّن 
بمـــا  الفريـــدة  ابتكاراتهـــا  ُتواصـــل  مايكـــرو  ترينـــد 
يتجاوز ُمجرد التصور العام حولها، وجاء فيه أيًضا 
أن العمـــالء أكـــدوا أن قابلية التشـــغيل البيني لعب 
ـــا فـــي تمّيزهـــا عـــن نظيراتها بالســـوق  دوًرا محوريًّ

بُمختلف منتجات محفظتها.
أّن  إلـــى  أيًضـــا  ويـــف  فوريســـتر  تقريـــر  وأشـــار 
“التحليـــالت ُتعـــد أكثـــر أجـــزاء عمليـــة االســـتجابة 
للحـــوادث اســـتهالكًا للوقت”، وأوصى المؤسســـات 
الســـاعية إلـــى تحســـين تجربـــة التحليـــل لديهـــا بــــ 
“منـــح األولويـــة لمـــزودي الخدمـــات القادريـــن على 
للتحقيـــق  والُمبســـط  المناســـب  الســـياق  توفيـــر 
ورصـــد التهديدات مـــن خالل الربط بيـــن األحداث 
وتوفيـــر المعلومـــات عـــن التهديـــدات فـــي الوقـــت 
المناسب واالستفادة من أساليب تسجيل المخاطر 
الديناميكيـــة للعمليات والتكتيـــكات الموجودة في 

.MITRE ATT&CK تقارير
ووفًقا لتقرير األمن الســـيبراني السنوي الصادر عن 
شـــركة تريند مايكـــرو لعام 2021، نجحـــت الحلول 
األمنيـــة مـــن ترينـــد مايكـــرو علـــى مســـتوى منطقة 
الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا في رصد وإيقاف 
أكثـــر مـــن 436 مليـــون )436,085,099( تهديد عبر 
البريـــد اإللكترونـــي، وإيقـــاف أكثـــر مـــن 80 مليون 
)80,191,815( هجمـــة باســـتخدام الروابط الضارة 
فـــي جميع أنحاء المنطقة. كما نجحت الشـــركة في 
تحديد وحجب أكثر من 20.5 مليون )20,572,364( 
هجمة عبر البرمجيـــات الخبيثة. كما تمكنت حلول 
 ”Smart Home Network - شـــبكة المنزل الذكـــي“
مـــن ترينـــد مايكـــرو مـــن حمايـــة البيئـــات الهجينـــة 
واألجهزة المنزلية والشـــبكات عبـــر إيقاف ما يقرب 
التهديـــدات  مـــن   )17,976,951( مليـــون   18 مـــن 
الـــواردة والصـــادرة فـــي الشـــبكات، باإلضافـــة إلـــى 
منـــع أكثـــر مـــن 33.5 مليـــون )33,524,876( حادثة 

سيبرانية تستهدف شبكات المنازل الذكية.
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أكــد رئيــس جامعــة العلــوم التطبيقيــة غســان عــواد أن رؤيــة الجامعــة فــي طرح 
برامجهــا الجديــدة بالتعــاون مــع جامعــة لنــدن ســاوث بانــك البريطانيــة جــاءت 
متوافقة مع اســتراتيجية مجلس التعليم العالي في التوجه العالمي للتركيز على 
دارسات العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات، ودراسات األعمال، والقانون.

وأوضـــح أن هـــذه التخصصـــات ُطرحـــت 
بعد دراســـة مستفيضة لســـوق العمل على 
المســـتوى المحلـــي والخليجـــي والعربـــي، 
وهـــي مـــن التخصصـــات التـــي يحتاجهـــا 

سوق العمل في السنوات المقبلة.
وأشـــار رئيـــس الجامعـــة إلـــى أن الجامعة 
أنهت كافة االستعدادات الستقبال طلبات 
االلتحـــاق للطلبـــة الراغبين بالدراســـة في 
البرامـــج المســـتضافة مـــن جامعـــة لنـــدن 
ساوث بانك البريطانية والتي تضم برامج 
البكالوريوس في القانون، والبكالوريوس 
في إدارة األعمال، وبكالوريوس الهندســـة 
في الهندســـة الميكانيكيـــة، وبكالوريوس 
الكهربائيـــة  الهندســـة  فـــي  الهندســـة 

واإللكترونية، وبكالوريوس الهندســـة في 
الهندســـة المدنية، وبكالوريوس الهندســـة 

في الهندسة المعمارية.
البرامـــج  وصـــرح غســـان عـــواد أن هـــذه 
الجامعـــة  اســـتراتيجية  تعـــزز  الجديـــدة 
االســـتجابة  وتترجـــم  مســـيرتها،  وتطـــور 
المســـتمرة الحتياجـــات التنميـــة البشـــرية 
وإعـــداد جيـــل مـــن المتخصصيـــن لتولـــي 
األدوار القياديـــة في مختلف المؤسســـات 
إن  إذ  بالمملكـــة،  والخاصـــة  الحكوميـــة 
الطلبة الذين سيدرسون في هذه البرامج 
البريطانيـــة ســـيحصلون علـــى شـــهاداتهم 
العلمية من جامعة لندن ســـاوث بانك في 
بريطانيـــا، كمـــا أن الجامعة تطـــرح برامج 

محليـــة متنوعة تشـــمل البكالوريوس في 
الحقوق، إدارة األعمال، المحاسبة، العلوم 
السياســـية،  العلـــوم  الماليـــة والمحاســـبة، 
نظم المعلومات اإلدارية، علم الحاســـوب، 

التصميم الجرافيكـــي، التصميم الداخلي، 
القانـــون،  فـــي  الماجســـتير  وتخصصـــات 
والقانون التجاري، وإدارة األعمال، وإدارة 

الموارد البشرية، والمحاسبة والتمويل.

وأشـــار رئيـــس الجامعـــة إلـــى أن الجامعة 
وضمن خطتها االســـتراتيجية تسعى إلى 
تعزيز عالقات التعاون العلمي والبحثي مع 
مختلف المؤسسات والجامعات اإلقليمية 
والدولية، مؤكدا على أن الجامعة ستعمل 
علـــى دعـــم هـــذه البرامـــج بمـــا يســـهم في 
تخريج كوكبـــة من أبناء المجتمع المحلي 
مؤهلين بالمهارات والمعارف في مختلف 
المجـــاالت، خاصة في ظـــل إنجازها الذي 
حققتـــه مؤخـــًرا بحصولهـــا علـــى االعتماد 
الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي 
البريطانيـــة )QAA(، لتصبـــح واحـــدة مـــن 
بين )13( مؤسســـة من مؤسســـات التعليٍم 
العالي فـــي العالم، والجامعة الوحيدة في 
مملكـــة البحريـــن التـــي تحصل علـــى هذا 

االعتماد.
ودعـــا رئيـــس الجامعـــة الطلبـــة المهتميـــن 
إلـــى  البرامـــج  للتعـــرف أكثـــر علـــى هـــذه 
مـــن  وزيارتهـــا  الجامعـــة  مـــع  التواصـــل 

التـــي  التعريفيـــة  األنشـــطة  وحضـــور 
تقيمهـــا الجامعة للحصـــول على معلومات 
مفصلـــة عن البرامـــج األكاديمية وجودتها 
العمـــل  ومجـــاالت  الدراســـية،  وخططهـــا 
المســـتقبلية، والمنـــح والخصومـــات التي 

تقدمها الجامعة وغيرها من المعلومات.
ختاًمـــا، توجـــه رئيـــس الجامعـــة بشـــكره 
التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  إلـــى 
والتعليـــم،  التربيـــة  ووزارة  والتدريـــب، 
وهيئة جودة التعليم والتدريب، ومجلس 
التعليـــم العالـــي واألمانـــة العامـــة لمجلس 
التعليم العالي علـــى ما يبذلونه من جهود 
لتطوير منظومة التعليم بمملكة البحرين، 
ما يشكل دافًعا للجامعات الخاصة للمضي 
قدًمـــا فـــي ســـبيل دعـــم مســـيرة التعليـــم 
العالـــي في المملكة بما يتناســـب مع رؤية 
قيـــادة البالد التي تســـعى لجعـــل البحرين 
واحـــة للتعليـــم الجامعـــي بـــدول الخليـــج 

والمنطقة.

“التطبيقية” تطرح 4 برامج جديدة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك
لبكالوريوس القانون وإدارة األعمال والهندسة الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية

أعلن بنك الســـالم عـــن طرح نســـخة ُمحدثة من 
حســـاب “الســـالم للتخطيـــط المســـتقبلي” تتميز 
بإعفـــاء الزبائـــن مـــن دفـــع الرســـوم اإلدارية عند 
فتـــح حســـاب “الســـالم للتخطيـــط المســـتقبلي”، 
االدخاريـــة  أهدافهـــم  تحقيـــق  مـــن  وتمكينهـــم 
متوســـطة وطويلة األجل مثـــل التقاعد أو تعليم 
األبناء، حيـــث يمكنهم تخصيص مبلغ بحد أدنى 
وقدره 30 دينارا شهريًا لمدة ال تقل عن 3 سنوات 
وال تزيد عن 20 سنة، مع ميزة إضافية عبارة عن 
حصولهم على معدالت ربح تنافســـية، باإلضافة 
إلـــى حصولهم علـــى تأمين تكافلـــي مجاني على 
الحيـــاة والتأميـــن ضد فيروس كورونـــا )كوفيد- 
19(. وفـــي الفترة ما بين األول من يونيو وحتى 
31 يوليـــو 2022، ســـيحظى 4 فائزيـــن بفرصـــة 
الفـــوز بمبلـــغ يعـــادل مســـاهماتهم الشـــهرية لمدة 
عام واحد. وعند فتح حساب “السالم للتخطيط 
المســـتقبلي” ســـيحصل الزبائـــن علـــى 100 نقطة 

والء إضافية في برنامج مكافآت الوالء.
الخدمـــات  رئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
محمـــد  الســـالم  بنـــك  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 
بوحجي قائاًل: “نحـــن فخورون باإلنجازات التي 
حققناهـــا خالل النصف األول مـــن العام الجاري، 
حيـــث تـــم تحديـــث حســـاب “الســـالم للتخطيط 

المستقبلي” وتضمين المزيد من الخيارات المرنة 
والســـحوبات والجوائـــز الُمجزيـــة. كمـــا أننا نؤكد 
التزامنـــا بطـــرح المزيد من الحمـــالت الترويجية 
المتميـــزة والتـــي تتمحـــور – في المقـــام األول – 
حول تشـــجيع الزبائن على االدخار ومساعدتهم 
ومكافأتهـــم  الماليـــة  أهدافهـــم  تحقيـــق  علـــى 
علـــى اختيارهـــم وإخالصهـــم لنا؛ لـــذا فإننا ندعو 
الجميع لبدء رحلـــة االدخار معنا عن طريق فتح 
حســـاب “السالم للتخطيط المســـتقبلي” واختيار 
مبلـــغ المســـاهمة الشـــهرية ومدة االدخار حســـب 
احتياجهم ســـواء عن طريق موقعنا اإللكتروني 

أو وزيارة أقرب فرع لتقديم الطلب”.

إمكان الفوز بمبلغ يعادل المساهمات الشهرية لعام ونيل نقاط والء إضافية

تدشين برنامج ادخاري مطور مع حساب “السالم للتخطيط المستقبلي”

محمد بوحجي

للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  أعلـــن 
عـــن   ،)BIBF( والماليـــة  المصرفيـــة 
تعاونـــه مع شـــركة التعاونيـــة للتأمين 
في المملكة العربية الســـعودية، وذلك 
لتطويـــر برنامـــج تدريبـــي متخصـــص 
لموظفي التعاونية حول التأمين على 

الممتلكات والحوادث. 
ويأتي هذا البرنامج الذي تم تدشـــينه 
خـــالل حفـــل أقيـــم بمدينـــة الريـــاض 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، في 
إطار عمليـــة التطوير والتحديث التي 
تقـــوم بهـــا “التعاونيـــة”، بمـــا يتماشـــى 
مع المتغيـــرات المتســـارعة في قطاع 
التأمين على مســـتوى المملكة العربية 
الســـعودية والمنطقـــة وبالتزامـــن مـــع 
للتعاونيـــة  الجديـــدة  االســـتراتيجية 
2025 والتـــي تعنـــى بصقـــل وتطويـــر 
جميـــع  علـــى  الموظفيـــن  مهـــارات 
المســـتويات من خـــالل توفير تدريب 

عالي الجودة.
حضر حفـــل تدشـــين البرنامج كل من 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “التعاونية” 
عبدالعزيـــز البـــوق، والرئيس التنفيذي 
الممتلـــكات  علـــى  التأميـــن  لقطـــاع 

إلـــى  والحـــوادث، ســـلطان الخمشـــي، 
جانـــب إلـــى رئيـــس مركـــز الدراســـات 

التأمينية بالمعهد منال مشكور. 
وبهـــذه المناســـبة، أعرب المديـــر العام 
لمعهـــد البحرين للدراســـات المصرفية 
والماليـــة )BIBF(، أحمـــد الشـــيخ، عـــن 
فخـــره بالتعاون مـــع شـــركة التعاونية 
الرائـــدة  التأميـــن  شـــركة  للتأميـــن، 
فـــي الســـوق الســـعودية إلطـــالق هذا 
البرنامـــج النوعي الذي يســـعى لصقل 
مهـــارات موظفـــي التعاونيـــة وتطوير 
قدراتهـــم المهنية، الســـيما فـــي مجال 

تأميـــن الحـــوادث والممتلـــكات، وذلك 
من خالل توفير تدريب عالي الجودة 
بما يتوافق مع أفضـــل معايير التعليم 

األكاديمي والمهني العالمية.
وأشـــار الشـــيخ إلـــى حجم الثقـــة التي 
يتمتع بها المعهد على الصعيد المحلي 
مختلـــف  مـــن  والدولـــي  واالقليمـــي 
المؤسســـات، والـــذي جعلـــه على رأس 
المؤسســـات األكاديميـــة المتخصصـــة 
بالدراســـات الماليـــة والمصرفيـــة ومـــا 
يتصـــل بهـــا، إلـــى جانب مـــا يوفره من 
خبـــرات أكاديميـــة وإمكانيـــات فنيـــة 

تساهم في تحســـين جودة مخرجات 
الدوليـــة  المعاييـــر  حســـب  التعليـــم 

المعتمدة. 
ومـــن جانبهـــا، صّرحـــت رئيـــس مركـــز 
منـــال  بالمعهـــد  التأمينيـــة  الدراســـات 
مشـــكور: “يمتلك معهـــد BIBF خبرات 
واسعة ببرامج معهد التأمين القانوني 
فـــي المملكـــة المتحـــدة، والـــذي يعتبر 
مجـــال  فـــي  عالميـــًا  الرائـــد  المـــزود 
الدراســـات التأمينيـــة ويعتمـــد غالبية 
الوحـــدات التـــي يقدمهـــا المعهـــد، كما 
يقـــدم 260 ســـاعة معتمدة مـــن معهد 
التأميـــن القانونـــي لدوراتـــه الداخلية، 
حيث يعتبر الوحيد في منطقة الشرق 
إفريقيـــا، والمعهـــد  األوســـط وشـــمال 
الوحيد على مستوى العالم الذي يقدم 

دبلوم التأمين باللغة العربية”.
يذكر أن شركة التعاونية للتأمين؛ هي 
شـــركة التأميـــن الرائـــدة فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، تأسســـت في عام 
التأميـــن  أنـــواع  كافـــة  لتوفيـــر   1986
بمـــا فيها تأمنيـــات الطبـــي والمركبات 
والممتلـــكات والحـــوادث وفقـــًا للمبدأ 

التعاوني المجاز شرعًا.

بموضوع التأمين على الممتلكات والحوادث

“BIBF” يعقد برنامجا تدريبيا لموظفي “التعاونية” السعودية

أحمد الشيخمنال مشكور

“سيتي” و ”باركليز” يرفعان توقعاتهما ألسعار النفط... إيران وروسيا أبرز عاملين
رفع سيتي بنك أمس )االثنين(، توقعاته الفصلية ألسعار النفط لهذا العام 
وتوقعاتــه لمتوســط العــام المقبــل، مرجًعا ذلــك إلى ما يبدو مــن تأخر بالغ 
فــي إضافــة إمــدادات نفطية من إيــران. وذكرت “ســيتي لألبحاث”، وحدة 
البحــوث التابعــة لـ”ســيتي بنــك”، أن التأخــر في رفــع العقوبــات المفروضة 
على إيران هو العامل األساسي في توقع قلة اإلمدادات، بحسب ما نقلته 

وكالة “رويترز”.

ويتوقـــع “ســـيتي بنـــك” اآلن أن يبدأ 
تخفيـــف العقوبـــات المفروضـــة على 
إيـــران فـــي الربـــع األول مـــن العـــام 
المقبـــل، بمـــا ســـيضيف فـــي البداية 
 1.3 ثـــم  يومًيـــا  برميـــل  ألـــف   500
مـــدى  علـــى  يومًيـــا  برميـــل  مليـــون 

النصف الثاني من العام المقبل.
أن  قبـــل  مـــن  توقـــع  البنـــك،  وكان 
يؤدي تخفيـــف العقوبات على إيران 
فـــي  للمعـــروض  إمـــدادات  إلضافـــة 

منتصف العام الجاري.

ورفع “ســـيتي بنـــك” توقعاته لســـعر 
خـــام برنـــت فـــي الربـــع الثانـــي مـــن 
 113 إلـــى  14 دوالًرا  بمقـــدار   2022
دوالًرا للبرميل، ولسعره في الربعين 
الثالث والرابع بمقدار 12 دوالًرا إلى 
99 دوالًرا و85 دوالًرا للبرميـــل على 

الترتيب.
وقدر البنك أن يكون متوســـط سعر 
البرميـــل فـــي العـــام 2023 عنـــد 75 
دوالًرا، في زيادة عن التوقع السابق 

بمقدار 16 دوالًرا.

النفط الروسي

اإلنتـــاج  تناقـــص  مـــن  الرغـــم  علـــى 
والصـــادرات النفطية الروســـية، قال 
“ســـيتي بنـــك”، إن توقعات انخفاض 
اإلنتـــاج الروســـي بمـــا يتـــراوح بيـــن 
مليونـــي برميـــل و3 مالييـــن برميل 

مبالغ فيها.
وأوضح أن تحويل مســـار التدفقات 
آلســـيا قد يعني أن اإلنتاج الروســـي 

والصـــادرات ربما ال تتراجع بكل هذا 
الكم، لكن ربما تهبط بما يتراوح بين 
مليـــون و1.5 مليـــون برميـــل يومًيا. 
الطلـــب  فـــي  أضعـــف  نمـــًوا  وتوقـــع 
على النفـــط يبلغ 2.3 مليـــون برميل 
يومًيا في العام 2022 بســـبب الرياح 

وعمليـــات  المعاكســـة  االقتصاديـــة 
اإلغالق في الصين وارتفاع األسعار.
مـــن جهتـــه، رفع بنـــك باركليـــز أمس 
)االثنيـــن(، توقعاته لســـعر خام برنت 
للعـــام  للبرميـــل  دوالًرا   11 بمقـــدار 
 ،2023 للعـــام  دوالًرا  و23   2022

مشـــيًرا إلى تعطل أكبر ومستمر في 
اإلمدادات الروسية بعد عقوبات من 

قبل االتحاد األوروبي.
يبلـــغ  أن  البريطانـــي  البنـــك  يتوقـــع 
متوســـط أســـعار برنـــت 111 دوالًرا 
هذا العام والعام المقبل، بينما يتوقع 
تكســـاس  غـــرب  متوســـط  يبلـــغ  أن 
 WTI) 108( األميركـــي  الوســـيط 
دوالرات عن الفترة نفسه. تم تداول 
العقـــود اآلجلة لخام برنت القياســـي 
دوالًرا   120 حـــول  )االثنيـــن(  أمـــس 

للبرميل.
روســـيا  إنتـــاج  إن  باركليـــز  وقـــال 
النفطي من المتوقع أن ينخفض 1.5 
مليـــون برميـــل يومًيـــا بنهايـــة العام، 
مضيًفـــا أنـــه لـــم يعـــد يتوقـــع عـــودة 
المخزونـــات إلـــى وضعهـــا الطبيعـــي 

خالل فترة التوقعات.

احتمال بلوغ 
متوسط سعر 

البرميل 75 دوالرا 
في 2023

أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
اليـــوم عـــن بـــدء التســـجيل للبرنامـــج 
والـــذي  البحريـــن”،  “تجـــار  التدريبـــي 
أطلقتـــه بالتعاون مـــع كل من “تمكين” 
ومعهد البحرين للدراســـات المصرفية 
والماليـــة )BIBF(، والـــذي يرمـــي إلـــى 
المســـاهمة في تنمية جميع القطاعات 
التجارية في المملكة ال سيما المنشآت 
الصغيرة والمتوســـطة، وتوفير الدعم 
الـــالزم لتطويـــر المهـــارات وتزويدهـــا 
فـــي  المطلوبـــة  الممارســـات  بأفضـــل 
ســـوق العمل، حيث يمكن للمؤسسات 

التســـجيل فـــي البرنامـــج عبـــر الرابط 
https://www.bibf.com/ اآلتـــي: 

/entrepreneurship-bahrain
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
البحريـــن،  وصناعـــة  تجـــارة  لغرفـــة 
عبـــدهللا بـــدر الســـادة: “يأتـــي إطـــالق 
البحريـــن  تجـــار  التدريبـــي  البرنامـــج 
إيمانـــًا مـــن غرفـــة البحريـــن بأهميـــة 
النهـــوض بالمهـــرات والقـــدرات التـــي 
يتمتع بهـــا القطاع الخـــاص اليوم في 
تجـــاوز التحديـــات والمتغيـــرات فـــي 
الســـوق، كونه يلعب الـــدور األبرز في 

تنميـــة االقتصاد الوطنـــي”، مؤكدًا أن 
هذه الخطوة ستســـهم في رفع كفاءة 
ومقدرة المؤسســـات وتعزيـــز قدراتها 
التنافســـية في ســـوق العمل المحلي، 
القطـــاع  مـــا ينعكـــس علـــى مصلحـــة 

الخاص، واالقتصاد الوطني عمومًا.
وأوضـــح أن هـــذه المبـــادرة تأتـــي في 
غرفـــة  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  إطـــار 
لخدمـــة  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
لتشـــجيعهم  والتجـــار  األعمـــال  رواد 
على تطوير أدائهـــم التجاري بحرفية 
وجودة عالية، في مختلف مستويات 

مراحـــل نمـــو المؤسســـات، وذلـــك في 
إطـــار توجههـــا نحـــو تنميـــة الشـــارع 
التجاري، ورفع كفاءة األعمال وتعزيز 

اإلنتاجية.
البحريـــن”  “تجـــار  برنامـــج  أن  وأكـــد 
تركز علـــى تحفيز مؤسســـات القطاع 
مســـتويات  أعلـــى  لتفعيـــل  الخـــاص 
اإلنتاجية واإلبـــداع والتحول الرقمي 
األســـواق  فـــي  نشـــاطها  وتوســـيع 
االســـتدامة،  متطلبـــات  لمواكبـــة 
باإلضافـــة إلى تنمية مهـــارات الموارد 
البشـــرية ضمـــن هذه المؤسســـات من 

تركـــز  نوعيـــة  تطويـــر  فـــرص  خـــالل 
على بناء المهارات العالية، واكتســـاب 
الخبرات العالمية، وفتح المجال أمام 
اســـتحداث فـــرص وظيفيـــة جديـــدة 
عبـــر مبـــادرات ومشـــاريع جديدة في 
القطاعات الحيويـــة والواعدة، منوهًا 
إلى حـــرص “تمكيـــن” المتواصل على 
تلبية مستجدات ومتطلبات استدامة 
النمو االقتصادي ضمن احتياجات كل 
مرحلة مـــن تحوالت الســـوق العالمية 

وتأثيراتها على األسواق المحلية.

“الغرفة”: بدء التسجيل لبرنامج “تجار البحرين”
السادة: يرفع كفاءة المؤسسات التجارية ويعزز تنافسية القطاع الخاص

عبدالله السادة
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الجائزة بمثابة اعتراف بالهوية 
المتطورة للعالمة التجارية

الشركة كشفت عن عالمتها التجارية 
الجديدة في نوفمبر 2021 

ديار المحرق: انطالق أعمال المرحلة الثانية من مشروع النسيم
تعيين مؤسسة أحمد عمر للتجارة والمقاوالت لتنفيذها

أعلنـــت ديـــار المحـــرق، الشـــركة الرائـــدة فـــي قطاع 
التطويـــر العقـــاري بمملكـــة البحرين، عن بـــدء أعمال 
المرحلة الثانية من مشـــروع النســـيم السكني الكائن 
علـــى الواجهـــة المائيـــة فـــي شـــمال وســـط الجزيرة 
الجنوبيـــة. وتـــم التوقيـــع مـــع مؤسســـة أحمـــد عمـــر 
للتجارة والمقـــاوالت إلنجاز هذه المرحلة، وانطلقت 

األعمال في شهر أبريل الماضي.
وتشـــتمل المرحلة الثانية من مشـــروع النســـيم على 
أكثـــر من 110 فيالت فاخرة، وهي ُمطلة على القناة 
المائية الداخلية وتتضمن 6 أنواع من الفلل السكنية 
التي تتراوح مســـاحاتها بين 305 و384 مترا مربعا. 
ومن المقرر أن ُتســـتكمل أعمـــال هذه المرحلة خالل 

الربع األخير من العام 2023.
وتعليًقا على هذه المناســـبة، قـــال الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ديار المحرق أحمد العمادي “إنه لمن دواعي 
ســـرورنا أن نشهد انطالق أعمال المرحلة الثانية من 
مشروع النسيم السكني، الذي سُيقدم محيًطا رائًعا 
ومثالًيـــا للســـكان مع فلـــل فاخرة ومرافـــق متكاملة 
الرئيســـة  المائيـــة  القنـــاة  علـــى  خالبـــة  وإطـــالالت 
بالمدينة. وُيشـــّكل النسيم أحد مشروعاتنا المتميزة 
التي تحمل مفاهيـــم فريدة من نوعها، إذ يضم أول 
مجتمع مســـّور فـــي مدينة ديـــار المحـــرق ويحتوي 
بداخلـــه على أكثر من 300 فيال للبيـــع للتمّلك الحر، 
إضافـــة مجموعـــة مـــن الخيـــارات الســـكنية ومنافذ 
الترفيـــه واالســـتجمام لتلبيـــة احتياجـــات شـــريحة 
كبيـــرة مـــن الجمهـــور. ونحـــن ســـعداء بالتوقيـــع مع 
مؤسسة أحمد عمر للتجارة والمقاوالت لتوّلي مهام 
ومســـؤوليات المرحلة الثانية من المشروع، ونتطلع 

قدًما إلنجازها وفًقا للجدول الزمني المحدد لها”.
مـــن جهته، قـــال المديـــر التنفيذي للمشـــروعات لدى 
مؤسســـة أحمد عمـــر للتجارة والمقـــاوالت، رائد عمر 

“نعتـــز جًدا بعقد هـــذه االتفاقية مع واحـــدة من أبرز 
شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين ُمتمثلًة 
بشركة ديار المحرق، ويسرنا أن ُنباشر العمل كمقاول 
للمرحلة الثانية من مشـــروع النســـيم السكني، وذلك 
باالعتماد على خبرتنا الممتدة ألكثر من 40 عامًا من 
العمـــل في مجال المقـــاوالت والبناء. ونتابع االلتزام 
في مؤسســـة أحمد عمر للتجـــارة والمقاوالت باتباع 
أعلـــى مســـتويات الجودة في إنجـــاز األعمال، وذلك 
بالتوافـــق أيًضا مع معاييـــر ومتطلبات ديار المحرق. 
وسنضع األولوية إلتمام هذا العمل خالل الربع الرابع 
من العام الُمقبـــل، مع االهتمام بالجودة والعناية في 

كافة التفاصيل”.
ويمتد مشروع النسيم على مساحة واسعة تبلغ نحو 
328,000 متر مربع، ويحتضن 5 كيلومتر تقريًبا من 
مناظـــر الواجهـــات البحريـــة المذهلـــة والمطلـــة على 
القنـــوات المائيـــة الخارجيـــة والداخليـــة. وتحظـــى 
فلـــل النســـيم بخصائص ومزايـــا متنوعـــة، وتتوفر بـ 
3 و4 غـــرف نـــوم وفًقـــا الحتياجات الســـكان، إضافة 
للعديـــد من الوســـائل والمرافـــق األساســـية. وتتمتع 
الفلـــل بمنفذ مباشـــر على القنـــوات المائية، باإلضافة 
إلى احتواء الفلل على مسبح خاص ومصعد يضاف 

عند الطلب.

المبتكـــرة  الشـــركة  بنفـــت،  شـــركة  حصلـــت 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  والرائـــدة 
وخدمـــة المعامـــالت الماليـــة اإللكترونيـــة في 
مملكة البحرين، مؤخًرا على الجائزة البرونزية 
لـ “أفضل هوية مؤسســـية في قطاع الخدمات 
الماليـــة” لعـــام 2022 مـــن جوائـــز ترانســـفورم 

الشرق األوسط وإفريقيا. 
وتأتـــي جائزة أفضـــل هوية مؤسســـية بمثابة 
اعتراف بالهويـــة المتطورة للعالمـــة التجارية 
ومكوناتهـــا المرئيـــة وقيـــم الشـــركة. ومنحت 
اإلبداعـــي  بنفـــت  لنهـــج  تقديـــًرا  الجائـــزة 
واالستراتيجي المستمر في اتصاالت العالمة 
التجارية والهويـــة المرئية، والتي تتبنى رؤية 

الشـــركة لتشكيل مســـتقبل المجتمع من خالل 
الحلول الرقمية المبتكرة.

يذكر أن بنفت كشـــفت عن عالمتهـــا التجارية 
الجديدة في شـــهر نوفمبر مـــن العام الماضي، 
وذلـــك بعد 24 عاًما مـــن تطوير حلول األعمال 
ونمط الحياة المتطورة في المملكة. ويســـتمد 
شـــعار العالمة التجارية الجديـــد لبنفت “نبض 
البحرين” من قصة نجاح الشـــركة في المملكة 
ومنطقة الشـــرق األوســـط وإفريقيا في مجال 

التكنولوجيا المالية.
وتتماشى هذه الجائزة مع مهمة بنفت المتمثلة 
فـــي تمكيـــن وتنشـــيط األفـــراد والمؤسســـات 
والمجتمع الحتضان الفـــرص الجديدة. عالوة 

علـــى ذلـــك، تأتي الجائزة لتؤكد رؤية الشـــركة 
خـــالل  مـــن  المجتمـــع  مســـتقبل  باستشـــراف 
الحلـــول الرقميـــة المبتكرة، إذ ركـــزت العناصر 
المرئيـــة والتجريبيـــة لعالمـــة بنفـــت التجارية 
علـــى القيـــم األساســـية للشـــركة بمـــا فـــي ذلك 

البساطة واإلبداع والتمكين والمسؤولية.
نســـختها  فـــي  ترانســـفورم  وتحتفـــي جوائـــز 
التاســـعة بأفضـــل الممارســـات علـــى مســـتوى 
العالـــم فـــي أعمـــال تطويـــر العالمـــة التجارية 
للشـــركات والمنتجـــات والعالمـــات التجاريـــة 
علـــى  تركـــز  فئـــات  عـــدة  وتشـــمل  العالميـــة، 
اإلســـتراتيجية والتنفيذ والمحتوى والتقييم. 
كمـــا أنها الجوائز الوحيـــدة التي تكافئ أفضل 

أعمـــال العالمـــة التجاريـــة في منطقة الشـــرق 
األوســـط وإفريقيا، وتوفر منصة مهمة لقياس 
األداء وعرض األعمال الرائعة التي يتم القيام 

بها في المنطقة.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال المدير العام المســـاعد 
للتســـويق واالبتـــكار فـــي شـــركة بنفـــت، نـــزار 
معروف “يعـــد هذا اإلنجاز عالمة فارقة أخرى 
في مســـيرة الشـــركة، إذ تســـلط هـــذه الجائزة 
المرموقة الضوء على جهود بنفت التسويقية 
والمبتكـــرة نحو دفع عالمتهـــا التجارية لمزيد 
من التفوق. ال تعد هذه الجائزة إنجاًزا لشـــركة 
بنفت فحســـب، بل لمملكـــة البحرين أيًضا وما 
نمثله. لقد عملنا على تعزيز مكانة شركة بنفت 

كشـــركة رائـــدة فـــي المملكـــة فـــي المعامـــالت 
الماليـــة مـــن خـــالل العديد مـــن الجوائـــز التي 
حصلنا عليها، ويشرفنا دائًما تقدير مساهماتنا 

في الثورة الرقمية”.
تجدر اإلشـــارة إلى أن شـــركة بنفـــت قد فازت 
بالعديـــد مـــن الجوائز خالل العـــام الماضي، ما 
يعكس استمراريتها ورؤيتها الواضحة، حيث 
حصلت الشـــركة على جائزة التميـــز للحكومة 
اإللكترونيـــة 2021 كأفضـــل تطبيـــق لألجهـــزة 
الذكيـــة، وذلـــك عـــن تطبيـــق الشـــركة الرائـــد 
للهواتـــف الذكيـــة “بنفـــت بي”، وجائـــزة أفضل 
محفظـــة رقمية تطبيق “بنفـــت بي” في جوائز 

مجلة “Pan Finance” لعام 2021.

“بنفت” تحصد جائزة أفضل هوية مؤسسية بالقطاع المالي للعام 2022
ضمن جوائز ترانسفورم الشرق األوسط وإفريقيا
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أعلن بنـــك البحرين الوطني )NBB( عـــن كونه الراعي 
البرونزي لمؤتمر الشـــرق األوسط للسندات والقروض 
والصكوك، الذي سيقام بتاريخ 7 و8 يونيو 2022 في 
مدينـــة جميرا بدبـــي، وســـيجمع نخبة من أهـــم وأبرز 
صناع القرار على الصعيد اإلقليمي لمشاركة خططهم 

واستراتيجياتهم وتوقعاتهم للعام المقبل.
وسيشـــهد المؤتمـــر مشـــاركة أكثـــر مـــن 70 خبيـــر وما 
المقترضيـــن  كبـــار  مـــن  شـــخص   1,000 عـــن  يزيـــد 
والمستثمرين والمصرفيين وصّناع القرار والمنظمين 
والعامليـــن فـــي القطاع. وســـيحضر المؤتمر مجموعة 
مـــن أعضـــاء فريـــق بنـــك البحريـــن الوطنـــي، ومنهـــم 
الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني في اإلمارات 
العربيـــة المتحدة يوغيش كيل، ورئيس أســـواق رأس 
المـــال المديـــن والقروض المشـــتركة لـــدى البنك أحمد 
عبدالغنـــي، ورئيـــس تغطية الخدمـــات المصرفية لدى 
المجموعـــة علـــي عبدالكريـــم، ورئيس الفريق – قســـم 

تغطيـــة الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات محمـــد فؤاد 
كمـــال، ورئيـــس توزيـــع مبيعـــات ســـوق رأس المـــال 
كميـــل النعيمـــي، ومديـــر الشـــؤون الماليـــة الُمهيكلـــة 

دورغامادهاف بيسوال.
وسُيشـــارك فيبهاف كابور، المدير العام ألســـواق رأس 
المـــال المدين والقروض المشـــتركة لدى بنك البحرين 
الوطنـــي مع عدد من كبار المســـؤولين التنفيذيين من 
مؤسسة “SMBC” وبنك المشرق وبنك دبي اإلسالمي 

وبنـــك “HSBC” في جلســـة حوارية بعنـــوان “التحّول 
عـــن الليبـــور: مـــا هـــي التحديـــات المتبقيـــة للقطـــاع 
المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وكيف 

ستتأثر األسعار بذلك؟”.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح رئيـــس تنفيـــذي للخدمـــات 
والمؤسســـات  للشـــركات  واالســـتثمارية  المصرفيـــة 
الماليـــة لـــدى مجموعـــة بنـــك البحرين الوطني هشـــام 
الكـــردي بقولـــه “إنه لمن دواعي ســـرورنا أن ننضم إلى 

مجموعـــة مـــن المؤسســـات الماليـــة المرموقـــة ضمـــن 
أكبـــر مؤتمـــر للتمويل واالســـتثمار في منطقة الشـــرق 
األوســـط، وذلك الكتساب ومشـــاركة رؤى قّيمة حول 
أحـــدث فرص رأس المال والتطورات والتوجهات بين 
دول المنطقـــة، إضافة إلى ترســـيخ روابـــط وثيقة مع 
كبـــار المســـؤولين التنفيذيين الذين ســـاهموا بتشـــكل 
المشهد العام لهذا القطاع. ونحن نتطلع للمشاركة في 
المزيـــد مـــن الفعاليات المماثلة مســـتقباًل واالســـتمرار 

بتعزيز مكانتنا كالعبين إقليميين في القطاع”.
وكونـــه الحـــدث األبـــرز في القطـــاع المالـــي والقانوني 
االســـتثماري في المنطقة، يوفر المؤتمـــر منصة فّعالة 
لتمكيـــن الحاضريـــن وصنـــاع القـــرار مـــن التواصل مع 
العمالء المحتملين والحاليين، إذ سيتم تداول العديد 
مـــن الموضوعـــات ذات الصلة بالقطاع مثـــل: االنتقال 
لمرحلـــة مـــا بعـــد جائحـــة كوفيـــد 19 وتقييـــم مشـــهد 

الدخل الثابت مستقباًل.

“الوطني” الراعي البرونزي لمؤتمر الشرق األوسط للسندات والقروض والصكوك
أبرز صناع القرار يناقشون الخطط واالستراتيجيات اإلقليمية للعام المقبل

 أعلنــت شــركة البحريــن الوطنيــة للتأميــن )bni(، عــن تعيين عمار 
األعمــال. وسيســاهم  لتطويــر  أول  مديــر  منصــب  فــي  الرئيــس 
الرئيــس فــي دعــم شــركاء الشــركة وقســم خدمــة العمــاء فــي 

سعيهم لتعزيز األعمال التجارية والتقدم بها.

ويتمتع الرئيس بخبرة عملية 
تزيـــد عن 15 عامـــًا في مجال 
تطوير األعمال، وشـــغل سابقًا 
كان  إداريـــة،  مناصـــب  عـــدة 
آخرهـــا نائب رئيـــس التطوير 
التجاري وتطوير األعمال في 
أكاديميـــة الخليـــج للطيـــران. 
كمـــا عمـــل قبـــل ذلـــك كمديـــر 
عالقات تمويل الشـــركات في 
بيـــت التمويـــل الكويتي. وهو 
حاصل على درجة الماجستير 
فـــي إدارة األعمال مـــن معهد 

نيويورك للتكنولوجيا.
هـــذا  علـــى  تعليقهـــا  وفـــي 
الرئيـــس  قالـــت  التعييـــن 
البحريـــن  لشـــركة  التنفيـــذي 
الوطنية للتأمين إيمان مجلي 
“نحن ســـعداء بانضمـــام عمار 
العمـــل  فريـــق  إلـــى  الرئيـــس 
فـــي bni، إذ إنـــه ُيعتبر إضافة 
ويجلـــب  لفريقنـــا  ممتـــازة 
معـــه مجموعـــة مـــن المهارات 
ســـتقود  والتـــي  والخبـــرات 
الســـعي وراء الفرص العديدة 
والتـــي  للشـــركة  المتاحـــة 
ستســـاعدنا على العمل بشكل 

عمالئنـــا  قاعـــدة  مـــع  وثيـــق 
المحتملين  والعمـــالء  الحالية 
الواســـعة  الجـــدد. إن خبرتـــه 
تطويـــر  فـــي  ومســـاهمته 
األعمال موضع ترحيب، وإننا 
على ثقة من أنه سيقود فريق 
وعالقـــات  األعمـــال  تطويـــر 

العمالء إلى آفاق جديدة”.

الرئيس مديرا أول لتطوير 
”bni األعمال بـ “الوطنية للتأمين

عمار الرئيس

يتمتع بخبرة 
عملية تزيد عن 

15 عاما

نزار معروف



رأى المستشار االستثماري، أسامة معين، 
الشركات  لتبدأ  حالًيا  جيدة  الفرصة  أن 
التي كانت تدرس إدراج أسهمها ببورصة 
بــدأت  الــبــورصــة  أن  خصوًصا  البحرين، 
أن  مؤكًدا  سيولة،  بها  وتتوفر  االنتعاش 
المنطقة تعتبر األكثر استقراًرا “ونأمل أن 

تظل مستقرة في الفترة المقبلة”.
وأفاد معين في برنامج صحيفة “البالد” 
والذي  أرقــام”،  في  “البحرين  األسبوعي 
يــبــث مــبــاشــرة مـــن قــاعــة الـــتـــداول في 
بورصة البحرين، أن يتم حالًيا النظر إلى 
ومنها  كبيرة،  مشكالت  فيه  بــأن  العالم 
ــيــة ومشكلة  الــروســيــة األوكــران الــحــرب 
التضخم الحاد في أميركا، ونقص المواد 
والتهديدات  وغيرها،  الغذائية  والسلع 
في أوروبا، وجميع هذه المشكالت تؤثر 
بشكل سلبي على األداء هناك، الفًتا إلى 
وجود أمل بأن يمنح المستثمرون نظرة 
التداول  في  األفضل  بأنها  المنطقة  إلى 
المستثمرين  داعًيا  النواحي،  جميع  من 
والمستثمرين  والبحرينيين  الخليجيين 
االستثمار  إلــى  للنظر  المالية  بالحقائب 

في المنطقة كون االستقرار بها أكبر.
وأشار إلى النظر واالستثمار بالبورصات 

الخليجية، ما سيعطي زخما جيدا لها.
وعن تحليله أداء بورصة البحرين خالل 
 2 بمعدل  قفزة  تسجيلها  مع  مايو  شهر 

مليار دينار على أساس سنوي، قال معين 
بداية  منذ  البورصة  ألداء  التوقعات  إن 
انــتــعــاش كبير فيها  الــجــاري هــي  ــعــام  ال
بنهاية الربع الثاني وهو ما يتم مالحظته 
حالًيا، مشيًرا إلى أن األسهم التي منحت 
بــورصــة هـــذا الــزخــم واالرتـــفـــاع والــقــوة 
إلى  بين سهمين  ما  مــعــدودة  أسهم  هي 
3 أسهم، منذ بداية العام الجاري وتعود 
والبنك  )ألــبــا(  البحرين  ألمنيوم  لشركة 
شركة  أسهم  أن  مضيًفا  المتحد،  األهلي 
وبنك  الــوطــنــي  الــبــحــريــن  وبــنــك  بتلكو 
بالربع  االرتفاع  بدأت  والكويت  البحرين 

الثاني ولحقت بالشركات األخرى.
كبيًرا  زخًما  أعطى  “ألــبــا”  سهم  أن  وأكــد 
هـــذا الــعــام لــبــورصــة الــبــحــريــن، وأعــطــى 
قوة وكانت عمليات التداول عليه كبيرة 
جًدا وحقق أرباحا جيدة، والتوقعات أن 

يواصل األداء هذا العام.

الــبــورصــة فــي شهر  ــى أن أداء  إل ولــفــت 
مايو والذي يعد منتصف الربع الثاني من 
الربع  في  حصل  لما  انعكاس  هو   ، العام 
للشركات  المالية  النتائج  إن  إذ  األول 
العام  فــي  بالبورصة  الــمــدرجــة  والــبــنــوك 
بالربع  عنها  اإلعـــالن  تــم  والــتــي  الماضي 
ــجــاري كــانــت جــيــدة،  األول مــن الــعــام ال
المالية للشركات والبنوك  النتائج  كما أن 
المدرجة بالبورصة في الربع األول والتي 
العام  من  الثاني  بالربع  عنها  اإلعــالن  تم 
الـــجـــاري كــانــت أيــضــا جــيــدة وهـــذا أدى 
األربـــاح  مــن  المزيد  مــايــو  شهر  لتحقيق 

وإعطاء زخم أكبر للبورصة.

 أداء مستقر لسهم “الوطني”

ــعـــوامـــل الـــتـــي ســاهــمــت  وبـــخـــصـــوص الـ
ــشــركــات والــبــنــوك  فــي صــــدارة أســهــم ال
ــتــــداوالت فـــي شــهــر مـــايـــو، أوضـــح  ــ ــال ــ ب

منذ  “ألــبــا”  الــتــداول على سهم  أن  معين 
وسجل  جيًدا  كــان  الماضي  العام  نهاية 
ذلك  وبعد  أربــاح  تحقيق  وتم  ارتفاعات 
عمليات  وكانت  أخــرى،  أسهم  شــراء  تم 
التداول على سهم “ألبا” كثيرة، إذ كانت 
هي  الشركة  أسهم  على  التداول  مليات 
ــجــاري دون  األعــلــى مــنــذ بــدايــة الــعــام ال

منافسة.
الوطني  الــبــحــريــن  بــنــك  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
ارتفاعه  باستقرار سهمه، وعدم  معروف 
ممتاز  وأداؤه  كبير،  بشكل  انخفاضه  أو 
مستقر،  سهم  فــي  االستثمار  يريد  لمن 
مضيًفا أن سهم البنك بدأ بتحقيق أرباحا 
العام  من  األول  الربع  انتهاء  بعد  جيدة 

الجاري، الفًتا إلى أن توزيع البنك أرباح 
السهم  انــخــفــاض ســعــر  إلـــى  أدى  جــيــدة 
ــيــة لـــشـــراء الــســهــم،  وكــــان فــرصــة مــوات
جديد  بشراء  أخرى  مرة  ارتفع  وبالتالي 

لألسهم.
والكويت  البحرين  بنك  سهم  أن  وذكــر 
كذلك سيرتفع؛ ألنه سيبدأ شراء األسهم 
وبالتالي  األربــاح،  توزيع  بعد  بسعر جيد 

سيرتفع سعر السهم مرة أخرى.
األكــثــر على أسهم  الـــتـــداوالت  أن  وأكـــد 
أن  مضيفا  المتحد،  األهلي  والبنك  “ألبا” 
المالية  اتــش”  اف  “جــي  مجموعة  سهم 

سيدخل السوق بجدارة.

 أداء يونيو

يونيو  شهر  في  للتداوالت  قراءته  وعن 
الجاري مقارنة بما تم تسجيله في شهر 
نــزال  “إنــنــا ال  الــمــاضــي، قــال معين  مايو 
ــتـــداول في  فــي بــدايــة شــهــر يــونــيــو، والـ
الشهر  لما حدث في  كنتيجة  الشهر  هذا 
األخير  الشهر  هو  يونيو  وشهر  الماضي، 
الربع  هــذا  بنهاية  ودائــًمــا  الثاني،  بالربع 
يكون التداول بالسوق هو األقل بانتظار 
في  ليتحول  الثاني  الربع  نتائج  إعــالن 
بداية الربع الثالث لتداول نشط”، مشيًرا 
لمستوى  حالًيا  ستتحرك  السوق  أن  إلى 

منخفض عما كان عليه في شهر مايو. م
قا
ألر
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الفرصة جيدة حالًيا لتبدأ الشركات إدراج أسهمها ببورصة البحرين

الزميل حسن عبدالنبي محاورًا أسامة معين

عبدالعزيز  العقارية،  البحرين  جمعية  رئيس  أكــد 
ــرورة وجـــود ثــقــة بــيــن الــقــائــمــيــن على  الــعــالــي، ضــ
المشكالت  لحل  أنفسهم  والمالك  المالك  اتحادات 
المشتركة،  للعقارات  المالك  اتــحــادات  بين  اآلنية 
مجالس  ورؤســاء  االتحادات  على  القائمين  داعًيا 
ــعــد الـــحـــدود،  ــا لــالتــصــاف بــالــشــفــافــيــة ألب ــهــ ــ إدارات
يتمكن  حتى  للمصروفات؛  المالية  القوائم  ونشر 
التفاصيل  مــعــرفــة  مــن  ــاالتــحــادات  ب الــمــشــتــركــون 
الدقيقة ليكون لديهم أريحية في سداد اشتراكاتهم 

وانتهاء وزوال المشاكل.
ببرنامج صحيفة  الــســاعــة  حــديــث  فــقــرة  وركـــزت 
“البالد” األسبوعي “البحرين في أرقام” والذي يبث 
مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين على 
به  تمر  وما  المملكة  في  المالك  اتحادات  موضوع 

من تحديات ومشكالت عديدة.

 أهداف اتحاد المالك

وعن أهداف اتحاد المالك، أوضح العالي أن الهدف 
الرئيس من اتحاد المالك هو جودة إدارة العقارات 
المشتركة واتحاد المالك، بما يحافظ على مصلحة 
التي  المشتركة  العقارات  جــودة  واستمرار  المالك 
ــداف أســاســهــا  ــ بــحــاجــة التــحــاد مــــالك، وهــــذه األهـ
استمرار ثبات واستقرار أسعار السوق في مناطق 

العقارات المشتركة.
اتحاد  البحرين  مملكة  تنظيم  كيفية  وبخصوص 
القوانين  حيث  مــن  المشتركة  والــعــقــارات  الــمــالك 
والتشريعات، أكد العالي انتشار العقارات المشتركة 
السيف  البحرين، ومنها منطقة  في غالبية مناطق 
الــبــحــريــن وديـــار  أمـــــواج ودرة  والــجــفــيــر وجــــزر 
المحرق، وهذه المشاريع الكبرى بحاجة لتنظيمات 

تشريعات خاصة.
استفادت من خبرات  البحرين  مملكة  أن  وأضــاف 
ومنها  الــعــربــيــة،  الــــدول  مــن  بــهــا  دولــيــة محيطة 
دبــي( ومصر، إلصدار   ( المتحدة  العربية  اإلمــارات 
القانون  العقاري، وقد صدر  القطاع  لتنظيم  قانون 
مــؤســســة  ــأســســت  وت  2017 الـــعـــام  فـــي   27 ــم  رقــ
أن  إلــى  مشيًرا  الــعــام،  نفس  في  العقاري  التنظيم 
أهم أهداف تأسيس المؤسسة هو تنظيم اتحادات 

المالك للعقارات المشتركة.
وبين أن الجزء األكبر من القانون ركز على اتحاد 
من  الــعــقــاري  التنظيم  مؤسسة  وتمكنت  الــمــالك، 
ومن  العالم  دول  في  الشائعة  األنظمة  أكثر  جلب 
العربية،  ــدول  وال وأوروبـــا  وأميركا  استراليا  بينها 
المالك  اتحاد  لتنظيم  بنموذج  خرجت  وبموجبها 
لكون  نــظــًرا  الخليج؛  دول  فــي  بالبنان  إليه  يشار 

الــنــظــام شــامــل ويــغــطــي جــمــيــع أنــــواع الــعــقــارات 
التي  العقارات  انتقال  عملية  سهل  مما  المشتركة 
أنشئت منذ العام 2007 إلى 2020 من كونها ذاتية 
للعقارات  داخلية  جمعيات  أو  التفاقيات  الصناعة 
ــه نظام  ــح لــه مــنــهــج ولـ ــى تــشــريــع قــانــون واضــ إلـ
أساسي رئيس يضاف إليه ما تم االتفاق عليه بين 
إلى  البحرين  سيقود  اليوم  التشريع  وهذا  المالك، 
التنظيم  حيث  من  العالم  دول  مصاف  بين  مرتبة 
العقارات  لجميع  المشتركة  الــمــالك  اتــحــادات  فــي 

سواء في المشاريع الكبرى أو الصغرى.

 أسباب الخالفات

وبـــســـؤالـــه عـــن أســـبـــاب ظــهــور بــعــض الــمــشــكــالت 
والــخــالفــات الــتــي تتعلق بــاتــحــادات الــمــالك، على 
المقترحة،  والحلول  البحرين  مملكة  في  السطح 
المشكالت  بعض  ونشأت  أنه ظهرت  العالي  أجاب 
المشتركة  الــعــقــاريــة  الـــوحـــدات  مـــالك  مــن خـــالل 
ــتــداء ثــم انــتــشــرت لــمــا هــو أكــبــر منها  الــصــغــيــرة اب
وذلك نتيجة لعدم الفهم الصحيح لنظام اتحادات 
أيًضا يشوب ذلك نوع  المشتركة،  للعقارات  المالك 
إدارة  المالك على رسوم  اتحاد  بين  المقارنات  من 
ــادات الـــمـــالك، فــأغــلــب الــمــشــتــريــن لــلــعــقــارات  اتـــحـ
دائًما  والمستثمر  المستثمرين،  من  هم  المشتركة 
تقليل  محاولة  على  ويعمل  عــائــده  على  يحافظ 
مصاريفه، والمطورون سواء في المشاريع الكبرى 
أو الصغرى أسسوا مشاريع لتحقيق أرباح وبالتالي 
يحمل الطرفان اعتقادا بأن الطرف اآلخر يرغب في 
االستفادة منه، الفًتا إلى أن تنظيم حمالت توعية 
وتوضيح  وتعليم  لــتــدريــس  الــجــديــدة  للمشاريع 
لزوال  سيؤدي  المشتركة  المشاريع  في  االستثمار 

هذه المشكالت.
وذكر أن أسباب ظهور المشكالت حالًيا تعود لسوء 
المشاريع  إدارة  طريقة  نــمــوذج  فهم  وعـــدم  ظــن 
شــراء  أن  بمثال  ذلــك  على  مستشهدا  المشتركة، 
وحـــدة سكنية صــغــيــرة )شــقــة( فــي جـــزر أمـــواج، 
يفترض قبل شراء هذه الوحدة أن يكون المشتري 
الــعــقــارات الــمــشــتــركــة،  ــالك  بــنــظــام اتــحــاد مـ واٍع 
لها  عــمــارة  ضمن  السكنية  ــوحــدة  ال أن  خــصــوًصــا 
اتحاد مالك كما أن هذه البناية تقع على جزء من 
ورســوم  إدارة  لها  الجزيرة  وهــذه  جــزر  مجموعة 
والماء  والكهرباء  الصحي  والصرف  الطرق  تشمل 
وغيرها  والتشجير  والشواطئ  األرصفة  وصيانة 
احتساب  سيتم  كلها  هذه  وبالتالي  الخدمات،  من 
الجزيرة  ستشارك  كما  الشركاء  ويتحملها  قيمتها 

وفي  أمــواج  لجزر  المكونة  األخــرى  الجزر  أيًضا 

الــنــهــايــة هــنــالــك مــظــلــة رئــيــســيــة تــســمــى “االتــحــاد 
يساهم  العمارة  مالك  اتحاد  أن  مضيًفا  المركزي”، 
الجزر،  اتحاد  في  تساهم  والجزيرة  الجزيرة،  في 
والجزر تساهم في االتحاد الرئيسي المركزي لجزر 

أمواج.
وأشار إلى أنه عندما يفهم مشتري الوحدة السكنية 
والمبادرة  والمساهمة  االتحاد  في  سبب مشاركته 
ــا دفـــع أتــعــاب ورســــوم، وبــالــتــالــي المشكلة  ــًض وأي

ستحل آلًيا برضا الجميع.

 حل آني

تحل  ــكــي  ل أن  الـــعـــالـــي  ورأى 
يجب  فإنه  اآلنــيــة،  المشكلة 

أن تكون هناك مساحة من 
على  القائمين  بين  الثقة 
والمالك  المالك  اتحادات 
يجب  وأيــًضــا  أنفسهم، 
ــمــيــن على  ــقــائ ال عــلــى 

اتــــــحــــــادات الـــمـــالك 
ورؤســــــــاء مــجــالــس 

ــادات  ــحــ ــ ات إدارة 
أن  الـــــــــمـــــــــالك 

يتصفوا 

القوائم  تــوضــع  بحيث  الــحــدود  ألبــعــد  بالشفافية 
اتحاد  في  المشترك  ويكون  للمصروفات،  المالية 
التفاصيل  يعرف  الشاغل  أو  المالك  ســواء  المالك 
الدقيقة، وبالتالي سيكون لديه أريحية في سداد 
اشتراكاته وستنتهي المشكالت وسيؤدي ذلك إلى 

زوالها.
ــفــت إلـــى وجــــود خـــالف عــلــى نــوعــيــة اإلدارة  ول
واختيار  المناقصات  ــى  إل عــائــد  وذلـــك  وجــودتــهــا 
الشركات التي تقوم بالتنفيذ، وهذه مسألة إدارية 
بحتة يجب على المالك االستيضاح منها مع عدم 
اتحاد  إدارة  لمجلس  وتركها  فيها  التدخل 
الشركات  يختار  وهــو  ــمــالك،  ال
الــصــحــيــحــة لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال 

اتحادات المالك.
حـــداثـــة  أن  إلـــــى  ولـــفـــت 
المالك  اتحادات  تجربة 
فــــي ســــــوق الــبــحــريــن 
إن  إذ  ــج،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ والـ
ــلـــب الــمــواطــنــيــن  أغـ
ــذا أمــر  يــعــتــبــرون هـ
أو  بالسكن  جــديــد 
االســـتـــثـــمـــار في 
الــــعــــمــــارات 
العمودية 

المشتركة، وهذا نظام جديد، ولم يعيشوا التجربة، 
المستثمرين ممن استثمروا  “لدينا بعض  مستدركا 
بالنسبة  اعــتــيــادي  بــأوروبــا وهــو  المجال  هــذا  فــي 
لهم، بل بعضهم يحاولوا االستفادة من غفلة بعض 
المطورين عن بعض النقاط في إدارة اتحاد المالك 
إدارة  تقويم  طلبات  فــي  المواجهة  يتم  وعندما 
اتحاد المالك وإدارة العقارات وجودتها يكون لديه 
بها”،  معرفتهم  من  الرغم  على  المقاومة  من  نــوع 
مؤكًدا أنه مع الوقت وتوسع التجربة ستنتهي هذه 

المشكالت.
ــالل تــجــربــتــه فــي جمعية  ــه مــن خـ ــى أنـ وأشــــار إلـ
من  اتــصــاالت  يتلقون  فإنهم  الــعــقــاريــة،  البحرين 
مستثمرين من السعودية والكويت والبحرين ومع 
لهم، فإنهم يستقبلونه برحابة صدر  توضيح األمر 
ويشاركون فيه بدل أن يكون حجر عثرة أو موضع 
الحلول  فــي  المساهمة  يــبــدأون  أنهم  كما  خــالف، 

وتسهيل الحلول للمالك اآلخرين.

دور “التنظيم العقاري”

العقاري  التنظيم  بمؤسسة  المنوطة  األدوار  وعن 
المالك  اتــحــادات  لمشكالت  ناجعة  حلول  إليــجــاد 
ــيــس جمعية  عــلــى مــســتــوى الــمــمــلــكــة، أوضــــح رئ
رعاية  هــو  المؤسسة  دور  أن  الــعــقــاريــة  البحرين 
ــرارات  الــتــشــريــع خــصــوًصــا أن هــنــالــك قــوانــيــن وقــ
3 أنواع من  ونماذج التحادات المالك، إذ إن هناك 
والرئيسي واألســاســي،  الــمــركــزي  هــي  االتــحــادات 
مــشــيــًرا إلـــى أن الــمــؤســســة تــســاهــم وتـــشـــارك في 
من  الكثير  جمعت  أنها  كما  بالنصح،  الفرقاء  جمع 
ويوصلون  يدرسون  بحيث  المتبرعين  المحامين 
على  القائمين  بــيــن  الــمــدفــوعــات  لمسألة  التــفــاق 
جمعهم  يتم  حيث  واألمـــالك،  والمطورين  االتحاد 
أخذته  الــدور  وهــذا  والتسوية،  الصلح  عملية  في 
هذا  أن  مــن  الــرغــم  على  عاتقها،  على  المؤسسة 
أن  ــا، مبيًنا  ــ أدوارهــ يــكــون ضــمــن  أال  يــجــب  األمـــر 
وتوضيح  والتشريع  التسهيل  هي  المؤسسة  دور 
لها  بالشكر  متوًجا  ومراقبتها،  وتنظيمها  القرارات 
على لعب دور المصالحة والتسوية، إذ تمكنت من 

حل الكثير من المشكالت.
العقاري  التنظيم  مؤسسة  أن  إلــى  العالي   وأشــار 
هي  المشاريع  بعض  تعثر  حــل  مــن  أيــًضــا  تمكنت 
اآلن  أنها حتى  موضًحا  مــالك،  التــحــادات  أســاًســا 
تمكنت من السيطرة على معظم المشاريع المتعثرة 
وأوجدت لها القاعدة واألرضية الصحيحة لتأسيس 
اتحادات المالك، وبالتالي استالم جميع المشترين 

وحداتهم.

مؤسسة التنظيم العقاري تنشئ نموذجًا شاماًل لتأسيس اتحادات المالك
ضرورة وجود ثقة بين القائمين على االتحادات والمالك لحل المشكالت اآلنية ... العالي:
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تأسيس “العقاري” 
لتنظيم اتحادات المالك 

للعقارات المشتركة

تشريع اتحاد المالك 
سينقل المملكة 

إلى مصاف الدول 
المتقدمة

نموذج تنظيم اتحادات 
المالك بالبحرين يشار 

إليه بالبنان خليجًيا

3 أنواع من اتحادات 
المالك .. “المركزي” 

و”الرئيسي” 
و”األساسي”
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 أعلـــن مصرف البحرين المركزي بأنه 
 1916 تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 
الحكوميـــة  الخزانـــة  أذونـــات  مـــن 
األســـبوعية التـــي يصدرهـــا مصـــرف 
البحريـــن المركـــزي نيابة عن حكومة 
هـــذا  قيمـــة  تبلـــغ  البحريـــن.  مملكـــة 
اإلصـــدار 70 مليـــون دينـــار بحرينـــي 
لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ فــــي 8 
يونيو 2022  وتنتهي في 7 ســـبتمبر 
2022، كمـــا بلـــغ معـــدل ســـعر الفائدة 

على هذه األذونـــات 2.96 ٪ مقارنة 
بسعر الفائدة 

2.83 ٪ لإلصـــدار الســـابق بتاريخ 1 
يونيـــو 2022. وقـــد بلـــغ معدل ســـعر 
الخصـــم 99.257 ٪ وتـــم قبول أقل 
بواقـــع 99.182 ٪  للمشـــاركة  ســـعر 
علمـــًا بأنه قـــد تمت تغطيـــة اإلصدار 
بنسبة 101 ٪. كما بلغ الرصيد القائم 
ألذونـــات الخزانة مع هذا اإلصدار ما 

قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار لتغطية إصدارات 
أذونات الخزانة األسبوعية

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ناصر قائدي لـ “البالد االقتصادي” 
عـــن أن الهيئـــة بـــدأت البحث في عملية شـــغل بعـــض المواقع التجارية ضمن مشـــروع مركز 
المعـــارض والمؤتمـــرات الجديد فـــي الخير. وأوضح أن هناك بعـــض األماكن واألعمال خارج 
مركـــز المعـــارض نفســـه، حيث بـــدأت عملية اختيـــار الشـــركات، ولكن لم يقـــع االختيار عليها 
حتـــى اآلن. يشـــار إلى أن قلب المشـــروع من البهو المركزي الذي يربـــط بين جميع المكونات 
األخرى، يعتبر موقعا مساندا للفعاليات المقامة في المركز، إذ يشتمل على عدد من المطاعم 
والمحـــالت التجاريـــة ومحـــالت التجزئـــة المرتبطـــة بجميع قاعـــات العرض. وأكـــد قائدي أن 
مركـــز المعـــارض الجديـــد فـــي الصخير شـــارف على االنتهـــاء وأن المركز يســـتعد الســـتضافة 
أولـــى فعاليتـــه. وتبلغ مســـاحة مركز المعـــارض الجديد فـــي الصخير نحو  10 أضعاف مســـاحة 
المركز الحالي في المنامة، ما يجعله األكبر في المنطقة، ويتيح اســـتقطاب معارض 
وفعاليـــات كبـــرى. وقال قائدي إن نســـبة اإلنجاز في أعمال البنـــاء تفوق 70 % 

وأن االفتتاح الرسمي نهاية العام المقبل.
ويقـــام مشـــروع مركز المعارض والمؤتمرات الجديـــد بالصخير غرب حلبة 
البحريـــن الدوليـــة على أرض مســـاحتها 278,900 متر مربـــع، فيما تبلغ 
المساحة المبنية 141,120 مترا مربعا، ويتم تنفيذ المشروع بتصميم 
معماري متميز وفق أحدث المعايير التصميمية ليكون مهيأ لجميع 
متطلبات الزوار والعارضين ويشـــكل إضافة متميزة لســـمعة 

المملكة كوجهة رائدة في مجال المعارض والمؤتمرات.

علمت “البالد” من مصادر مطلعة عن عودة مرتقبة للرحالت 
الجوية المباشرة بين مملكة البحرين والجمهورية العراقية 
مطلـــع العـــام الهجـــري المقبـــل، أي بحلـــول مطلع أغســـطس 
المقبـــل، لتنهـــي بذلـــك معانـــاة المســـافرين عبـــر الخطـــوط 
األخرى التـــي تتطلب نزولهم في مطارات أخرى “ترانزيت” 
بدال من الوصول المباشـــر بين البلدين والذي سيســـاهم في 

زيادة عدد المسافرين والقادمين للجهتين.
وأكـــد صاحـــب ســـفريات اليعقـــوب عبدالمنعـــم 

والســـياحة  الســـفر  مكاتـــب  أن  اليعقـــوب، 
متعطشـــة لعدد من خطوط الطيران التي 

تمثـــل شـــريان عملهـــا وأبرزهـــا الخط 
بيـــن البحريـــن والعـــراق، الفًتـــا إلى 
اســـتعدادهم لمرحلـــة إعـــادة فتـــح 
خطـــوط الطيران مـــن حيث طرح 

العروض وغيرها.
“البـــالد  لــــ  اليعقـــوب  وأشـــار 

االقتصـــادي” إلـــى أن إعـــادة فتـــح 
فـــي  الطيـــران يصـــب  خطـــوط 

مصلحـــة البلديـــن، خصوًصـــا 
بتنشـــيط  يتعلـــق  فيمـــا 
الســـياحية  الحركـــة 
والتـــي ســـتنعش مكاتب 

الســـفر والســـياحة بعد ركود وخســـائر فادحة تكبدتها لمدة 
عامين تقريًبا جراء اآلثار الســـلبية لجائحـــة كورونا، مؤكًدا 
فـــي الوقـــت ذاته أن هـــذا الخط يدر ربحية عالية لشـــركات 
الطيران في البلدين؛ نظًرا لنشـــاطه المســـتمر طوال الســـنة 
انخفـــاض  إلـــى  باإلضافـــة  الدينيـــة،  بالســـياحة  والمتعلـــق 

التكاليف التشغيلية على هذا الخط وقرب المسافة.
وأشـــار اليعقوب إلى أن خط البحرين والعراق يمثل 50 % 
إلـــى 70 % مـــن عمل الكثير من مكاتب الســـفر والســـياحة، 
وهو ما يمثل مكسبا اقتصاديا للمملكة. ففي بعض المواسم 
يصـــل عدد رحالت الطيـــران إلى 8 رحالت 
يومًيا، مؤكًدا أن تالشي تبعات فيروس 
واإلجـــراءات   ”19 “كوفيـــد  كورونـــا 
الوقائيـــة والتطعيمات التـــي اتخذتها 
العديد من الدول ساهمت في الرجوع 
التدريجي للحركة الســـياحية، حيث 
إن رجـــوع جميـــع الخطـــوط الجوية 
فـــي  الســـياحي  القطـــاع  ســـيخدم 
البحريـــن بشـــكل كبيـــر، وسيســـرع 
مـــن وتيـــرة عـــودة االنتعـــاش إلـــى 
القطـــاع بعد أكثر من ســـنتين عانى 
الســـياحي  القطـــاع  فيهـــا 
كثيرا؛ بســـبب قيود اإلغالق 
اإلجـــراءات  فرضتهـــا  التـــي 

االحترازية للجائحة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.23

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 0.506

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.16

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.25

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 0.495

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.46

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.482

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.3

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.089

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.63

عقد أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية الهندية اجتماعهم الشهري لمناقشة خططهم االستراتيجية واألنشطة المقبلة لسنة 2022 في بيت المرفأ.
حضر االجتماع كل من: عبدالنبي الشعلة، عبدالرحمن جمعة، جواد الحواج، بي اس بالوسوبرمانيام، زهراء طاهر، هريش جوبيناث، كيشور كيوالرام، محمد الخاجة، سومان بيبي، طالل المناعي، 

وفينود داس.

“السياحة” تبدأ اختيار شركات لمرافق مركز المعارض الجديد
قائدي لـ “^” : أول فعالية في الموقع نهاية العام

ناصر قائدي

عودة الرحالت الجوية بين البحرين والعراق مطلع أغسطس 
الوجهة تمثل 70 % من عمل مكاتب السفر والسياحة... مصادر لـ “^”:

حسن عبدالنبي

قالـــت موانـــئ دبـــي العالميـــة أمـــس االثنيـــن، إنها ستســـتثمر مـــع مجموعة 
االســـتثمار العالميـــة CDPQ نحـــو 5 مليـــارات دوالر فـــي ثالثة مـــن أصولها 

االستراتيجية في اإلمارات العربية المتحدة.
وأضافت موانئ دبي أن CDPQ ستستثمر 2.5 مليار دوالر في ميناء جبل 
علـــي والمنطقـــة الحرة بجبـــل علي ومجمـــع الصناعات الوطنيـــة من خالل 
مشـــروع مشترك جديد، مشيرة إلى أن CDPQ ستستحوذ على حوالي 22 
% من المشـــروع المشترك. ومن المتوقع إغالق الصفقة في الربع الثاني أو 

الثالث من عام 2022.

“موانئ دبي” و”CDPQ” الكندية تبرمان صفقة بـ 5 مليارات دوالر

عبدالمنعم اليعقوب


