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تصعيد إيراني يبقي مفاوضات فيينا في مربع الجمود
حادث قطار مميت في إيران المشغولة باحتواء صدمة انهيار المبنى

حفارة تقلب القطار

تواصـــل الشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن تســـجيل تحســـن 
فـــي نتائجهـــا المالية خالل الربـــع األول من العام 2022، وذلك بحســـب 
تقرير حديث صادر عن شـــركة “كامكو إنفســـت - الكويت”. فقد سجلت 
الشـــركات المدرجـــة في بورصـــة البحريـــن ارتفاًعا في صافـــي أرباحها 
خالل الربع األول من العام 2022 بنســـبة 62.4 % على أســـاس ســـنوي 

لتصل إلى 922.5 مليون دوالر أميركي.

922.5 مليون دوالر أرباح الشركات 
المدرجة ببورصة البحرين

قطعـــت إيران أمـــس األربعاء خطوة 
جديـــدة من شـــأنها أن تفاقـــم التوتر 
مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية 
إحيـــاء  جهـــود  تعقيـــد  مـــن  وتزيـــد 
االتفـــاق النووي للعـــام 2015، بعد أن 
عمدت إلى إغالق مزيد من كاميرات 
المراقبـــة التابعة للوكالة والمخصصة 

لمراقبة أنشطتها النووية.
ولم تقر الوكالـــة، ومقرها فيينا، على 
الفـــور بالتحرك اإليرانـــي، كما لم ترد 

على طلب بالتعليق.
إلى ذلك، قتل 17 شـــخصا على األقل 
أمس جراء انحراف قطار عن سكته 
قرب مدينة طبس وســـط إيران، بعد 
حوالـــي أســـبوعين علـــى مقتـــل أكثر 
من 40 شـــخصا إثـــر انهيـــار جزء من 
مبنى في مدينة عبادان جنوب غرب 

البالد.

طهران - وكاالت
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“تمكين” يدعم أول مستشفى بيطري 
تخصصي متكامل في البحرين

السنابس - تمكين

تماشـــيا مع إســـتراتيجية “تمكيـــن” لدعم 
القطاعـــات  الســـيما  القطاعـــات  جميـــع 
الواعـــدة التـــي تســـهم إيجابـــا فـــي دفـــع 
عجلـــة النمـــو بمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي واألولويـــات 
الوطنية، أعلن “تمكين” عن تقديم الدعم 
لمستشـــفى باري البيطري، أول مستشفى 
فـــي  بيطـــري تخصصـــي متكامـــل  طـــب 

)04(مملكة البحرين.

المنامة - وزارة الداخلية

نظمت شؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة حملـــة تفتيشـــية مشـــتركة 
بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة 
المحرق، في إطار الجهود التي تبذلها 
وزارة الداخلية لمكافحة العمالة غير 
النظاميـــة والتأكد من التـــزام العمالة 
البحريـــن،  بمملكـــة  اإلقامـــة  بقانـــون 
أو  مخالفـــات  أيـــة  علـــى  والوقـــوف 
إجراءات غير قانونية، حيث أسفرت 
الحملة عن ضبط عدد من المخالفات 

التـــي تتعلـــق بقانون اإلقامـــة بمملكة 
البحرين، وضبط عدد من المخالفين 
ســـيتم  الذيـــن  والقوانيـــن  لألنظمـــة 
ترحيلهم وفق اإلجـــراءات القانونية 

المتبعة.
مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر إدارة البحث 
والمتابعـــة العقيـــد طـــالل نبيـــل تقي 
حرص شـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة علـــى تكثيـــف مثـــل هـــذه 

الحمالت التفتيشية.

ضبط عدد من المخالفين ألنظمة اإلقامة
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دائرة بوري.. رئيس مأتم ينافس زينة وإسراء وافتخار

يبدو المشهد االنتخابي للمجلس البلدي في الدائرة السابعة في 
المحافظة الشـــمالية حاميا في وقت مبكـــر، وحتى اآلن أعلن 5 
مترشحين نيتهم للترشح بلديا عن الدائرة التي تضم 18 مجمعا 
حســـب انتخابات 2018. ومن بين الذين أعلنوا ترشـــحهم بلديا 
للدائـــرة العضو البلدي الحالي زينة جاســـم، التي فازت بعضوية 

المجلـــس البلدي في انتخابات 2018 على منافســـها علي صالح 
فـــي الجولـــة الثانيـــة، وإذ تفوقـــت زينة جاســـم بــــ 1900 صوت 
بنسبة 39 % مقابل 946 صوتا لمنافسها. وتنافس العضو البلدي 
الحالـــي افتخـــار الحجيـــري الموظفـــة بمجلـــس بلدي الشـــمالية، 
وهي مشرفة لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وتعول 
الحجيـــري علـــى خبرتها موظفة في المجلـــس البلدي التي تمتد 

)05(إلى 15 عاما.

28 ألفا من طلبة جامعة البحرين ينهون امتحاناتهم
الصخير - جامعة البحرين

أنهـــى أكثر من 28 ألف طالب وطالبة 
فـــي جامعـــة البحريـــن يـــوم الثالثاء 
أداء االمتحانـــات   ،)2022 )7 يونيـــو 
النهائيـــة للفصـــل الثانـــي مـــن العـــام 
الجامعـــي 2021 -  2022، بـــكل يســـر 
وسهولة، بطريقتي الحضور المباشر، 

واالمتحـــان عن ُبعد، ومـــن المقرر أن 
تعلن عمادة القبول والتسجيل نتائج 

االمتحانات النهائية االثنين المقبل.
قالـــت عميـــدة  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
جامعـــة  فـــي  والتســـجيل  القبـــول 
البحريـــن أمـــل زايـــد الزايـــد “إن عدد 

التـــي  النهائيـــة  االمتحانـــات  مقاعـــد 
 31757 بلغـــت  بعـــد  عـــن  أجريـــت 
مقعـــدا طالبيا، بينما بلغ عدد المقاعد 
الحضوريـــة 40902، مضيفة أن عدد 
الطلبة المســـجلين في الفصل الثاني 

28245 طالبا.

ليلى مال اهلل



العالقات الدبلوماسية مع سيراليون ستفتح آفاًقا أوسع للتعاون الثنائي
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه 
بقصـــر القضيبيـــة صبـــاح أمـــس وبحضور 
وزير الخارجية عبداللطيف الزياني،  وزير 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي لجمهوريـــة 
جـــون  ديفيـــد  البروفيســـور  ســـيراليون، 
بمناســـبة  المرافـــق،  والوفـــد  فرانســـيس، 

زيارته لمملكة البحرين. 
وخالل اللقاء، رحب ســـمو الشـــيخ محمد 
بن مبـــارك آل خليفة بالبروفيســـور ديفيد 
المرافـــق،  والوفـــد  فرانســـيس  جـــون 
وبزيارتـــه لمملكـــة البحرين، مؤكًدا ســـموه 
بيـــن  الدبلوماســـية  العالقـــات  إقامـــة  أن 
البلديـــن ســـيؤدي إلـــى فتـــح آفـــاق أوســـع 

للتعاون الثنائي في مختلف المجاالت بما 
يخدم مصالح البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية والتعاون 

الدولي لجمهورية ســـيراليون عن اعتزازه 
بزيـــارة مملكـــة البحرين وشـــكره وتقديره 
لســـمو الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة 

على اســـتقباله، مؤكًدا حرص بالده للعمل 
على تطوير العالقـــات مع مملكة البحرين 

في مجاالت التعاون المختلفة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
آل خليفـــة،  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
أمس وزير الداخلية الفريق أول 
ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل 

خليفة.
وخـــالل اللقـــاء، تم اســـتعراض 
والتنســـيق  التعـــاون  عالقـــات 

دفـــاع  قـــوة  بيـــن  المشـــترك 
البحريـــن ووزارة الداخليـــة في 
كل مـــا من شـــأنه الحفـــاظ على 
األمـــن واالســـتقرار فـــي مملكـــة 
البحريـــن تحـــت قيـــادة حضرة 
صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد 

المعظم.

تنسيق مشترك بين “قوة الدفاع” و“الداخلية”
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بعـــث حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى أخيهما 
ملك المملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة 
صاحـــب الجاللة الهاشـــمية الملك عبدهللا 
الثاني بن الحســـين، بمناســـبة عيد جلوس 
األردنيـــة  المملكـــة  عـــرش  علـــى  جاللتـــه 

الهاشمية.

وأعـــرب جاللة الملك المعظم وســـموه في 
البرقيتين عـــن أطيب تهانيهما وتمنياتهما 
ألخيهمـــا العاهل األردني بموفـــور الصحة 
األردنيـــة  المملكـــة  ولشـــعب  والســـعادة 
الهاشـــمية الشـــقيق بالمزيـــد مـــن التقـــدم 
واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة، 
مشـــيدين بعمق العالقات األخوية الطيبة 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
الشـــقيقين وما تشهده من تطور ونمو في 

شتى المجاالت.

المنامة - بنا

العالقــات التـاريخيــة مـع األردن عميقــة ومتطــورة
البحرين تهنئ الملك عبداهلل الثاني بعيد الجلوس

الملك عبدالله الثانيسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

توقيع البيان المشترك إلقامة عالقات دبلوماسية مع سيراليون
اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس، مع وزير الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي فـــي جمهورية 
سيراليون ديفيد فرانسيس، وذلك 

بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
وتـــم أثنـــاء االجتماع، بحث ســـبل 
تعزيـــز التعاون الثنائي والتنســـيق 
المشـــترك بين البلدين في مختلف 
مصالـــح  يخـــدم  بمـــا  المجـــاالت 
البلديـــن الصديقيـــن، إضافـــة إلـــى 

القضايا ذات االهتمام المشترك.
ووزيـــر  الخارجيـــة  وزيـــر  ووقـــع 
الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة 
ســـيراليون  جمهوريـــة  فـــي 
إقامـــة  بشـــأن  المشـــترك  البيـــان 
عالقات دبلوماســـية بيـــن البلدين 

الصديقين.
حضـــر االجتمـــاع، الســـفير طـــالل 
عبدالســـالم األنصـــاري، مديـــر عام 
شؤون وزارة الخارجية، والسفيرة 
أروى الســـيد، رئيس قطاع شؤون 
حقوق اإلنســـان، والسفيرة فاطمة 
الظاعـــن، رئيـــس قطـــاع الشـــؤون 

األفروآسيوية بوزارة الخارجية.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبدهللا بن حسن 
النعيمـــي، صباح أمس وفدًا من 
كلية الدفاع الوطني بجمهورية 

باكستان اإلسالمية الشقيقة.
ورحـــب وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
الوطنـــي  الدفـــاع  كليـــة  بوفـــد 
بجمهورية باكســـتان اإلسالمية 
بعمـــق  مشـــيدًا  الشـــقيقة، 
العالقـــات الوطيدة القائمة بين 
البلديـــن الشـــقيقين، خاصـــة ما 

العســـكري  بالتنســـيق  يتعلـــق 
والتعاون الدفاعي.

الصيانـــة  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
والتزويـــد الفنـــي اللـــواء الركن 
بحـــري أنـــور عبـــدهللا الجـــودر، 
العســـكري  التدريـــب  ومديـــر 
راشـــد  صـــالح  الركـــن  اللـــواء 
التعـــاون  ومديـــر  الســـعد، 
العســـكري اللـــواء الركـــن طيـــار 
الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان آل 

خليفة.

وزيــــر الدفـــاع يشيـــد بعمـــق 
العالقـــــات مــــع باكستــــان

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثارالرفاع  - المجلس األعلى للمرأة

عقدت وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
اجتماع عمل مع المجلس األعلى للمرأة 
مســـتجدات  اســـتعراض  خاللـــه  جـــرى 
تنفيذ توصيـــات التقرير الوطني الثاني 
والخطـــوات  الجنســـين  بيـــن  للتـــوازن 
التنفيذيـــة لهـــا بالتعـــاون مـــع الشـــركاء 
المعنييـــن، باإلضافـــة إلى بحـــث تطوير 
منهجيات قياس التوازن بين الجنسين 
لكل من المؤشرات األساسية ومؤشرات 
األداء المؤسســـي للتقريـــر القادم وذلك 
بنـــاء علـــى الخبـــرة المتراكمـــة والنضج 
في هـــذا المجـــال ونظرًا لمـــا تحقق من 
تطـــور على صعيد تقدم المـــرأة وجهود 
المؤسســـات الرســـمية للدولة في وضع 
وتطبيق السياسات وأفضل الممارسات 
إلدمـــاج احتياجاتهـــا في بيئـــة العمل أو 

من خالل الخدمات المقدمة لها.

وخـــالل االجتماع الـــذي جرى في مبنى 
ســـبل  مناقشـــة  تـــم  بالمنامـــة،  الـــوزارة 
الترويج لجائزة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة فـــي دورتهـــا 
السابعة على مستوى مؤسسات القطاع 

العـــام والتـــي تم اإلعالن عـــن بدء تلقي 
طلبـــات الترشـــح لهـــا أخيـــرًا، حيث تعد 
هـــذه الجائزة من أهم اآلليـــات الوطنية 
لقيـــاس التقـــدم المتحقق في مشـــاركة 
وتحقيـــق  الوطنيـــة  بالتنميـــة  المـــرأة 

التوازن بين الجنسين.

والتعـــاون  الخارجيـــة  وزيـــر  زار 
ســـيراليون  بجمهوريـــة  الدولـــي 
البروفيسور ديفيد جون فرانسيس 
متحـــف البحريـــن الوطنـــي أمـــس، 
عـــام  اســـتقباله مديـــر  فـــي  كان  إذ 
الثقافـــة والفنـــون بهيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة هال بنت 
محمد آل خليفة ومدير إدارة اآلثار 
والمتاحف بالهيئة سلمان المحاري. 
وأثناء جولتـــه في متحف البحرين 
الوطني، اطلع الوزير على ما تمتلكه 
البحريـــن مـــن إرث حضـــاري عريق 
فـــي  الفريـــدة  المقتنيـــات  تعكســـه 
قاعـــات المتحف والتـــي تمّثل أكثر 
مـــن 4 آالف عام منذ حضارة دلمون 
وحتى اليوم. كما زار قاعة المدافن 
التـــي تـــم تكريســـها لموقـــع مدافـــن 
دلمـــون األثرية المـــدرج على قائمة 

التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو. 
وتعّرف كذلك علـــى مختلف برامج 
وأنشـــطة متحف البحريـــن الوطني 
بالحـــراك  االرتقـــاء  إلـــى  الراميـــة 
الثقافي في البحرين وبناء جســـور 
بينهـــا  فيمـــا  الحضـــاري  التواصـــل 
وبيـــن شـــعوب العالم، مـــن معارض 
محليـــة وإقليمية ودولية، وعروض 
ومحاضـــرات  خارجيـــة  متحفيـــة 

وندوات وغيرها.

“األعلى للمرأة” و”المالية واالقتصاد الوطني” يبحثان مستجدات تنفيذ توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين

وزير خارجية سيراليون يزور متحف البحرينتطوير منهجيات إدماج المرأة في بيئة العمل



المنامة - بنا

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا 
أعضـــاء مجلس النـــواب النائب عمار آل 

عباس والنائب محمد بوحمود.
ورحبـــت األمين العـــام بالنـــواب، معربة 
عن تقديرها لحرصهم على التواصل مع 
مجلـــس التعليم العالي ومناقشـــة واقع 
ومســـتقبل التعليم العالـــي، والذي يأتي 
تنفيـــذًا للتوجيهـــات الســـامية مـــن لدن 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم، 
بالتعـــاون بيـــن الســـلطتين، وإدراكًا من 
المجلس بأهمية دور التعاون والمتابعة 
يســـعى  التـــي  األهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
إليها مجلـــس التعليم العالـــي واالرتقاء 

بمخرجات التعليم العالي.  
من جانبهما، أشاد عضوا مجلس النواب 
بحرص الشـــيخة رنا على تطوير قطاع 
التعليـــم العالي ودعم جميع مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي ممـــا يســـاعد فـــي أداء 
مهـــام المؤسســـات ورســـالتها التعليمية 

والعلمية.

رنا بنت عيسى تناقش مع النواب مستقبل التعليم العالي

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تسلمت المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية تبرعـــًا ماليـــًا بقيمـــة أكثر 
من 32 ألف دينار، من شركة جواهر 
عايشـــة، وذلـــك نظير التعـــاون الذي 
تم بيـــن الجهتين للعـــام الثاني على 
التوالي فـــي مبادرة )عطـــاء( والتي 

خصصت للمعتلين سمعيًا.
هدفت المبـــادرة إلى عالج مشـــكلة 
الســـمع من خالل مساعدة المعتلين 
سمعيًا وشـــراء أجهزة سمع وزراعة 
قوقعـــة، حيث تـــم تصنيع مجموعة 
خاصـــة مـــن المجوهـــرات خصـــص 

ريعها لمبادرة عطاء.
وفـــي هـــذا الجانـــب قالـــت المديـــر 
اإلبداعي في شـــركة جواهر عايشة 
الخيـــري  العمـــل  إن  عبدالملـــك 
والمســـاهمة فـــي زرع روح التكافل 
المجتمعي هو أحد الركائز األساسية 
فـــي الشـــركة منذ نشـــأتها وســـينمو 
ويتطـــور بعون هللا جـــل في عالوة 
مع نمو الشركة وتطورها. وستستمر 

مبادرة عطاء بشكل سنوي، ففريقنا 
ينتظرها بشـــغف وأصبح لها جمهور 
متعطش ومترقب لها حصوصًا من 

دول الخليج العربي.
مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر العمليـــات 
عايشـــة،  جواهـــر  شـــركة  فـــي 
عبدالعزيـــز عبدالملـــك بأن الشـــراكة 
مـــع منصـــة خيرية عالميـــة مرموقة 
الملكيـــة لألعمـــال  المؤسســـة  مثـــل 
األثـــر  عظيـــم  لهـــا  كان  اإلنســـانية 
فـــي إضفـــاء مصداقية كبيـــرة على 
الحملـــة وزيادة المشـــاركة فيها عن 
طريـــق برامجهـــا الخيريـــة المبتكرة 
الدعـــم  فـــي  العاليـــة  والمهنيـــة 
والتنفيـــذ، معربا عن شـــكره الجزيل 
إلـــى ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
وإلى األمين العام  مصطفى الســـيد 
وإلى جميع القائمين على المؤسسة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.

“جواهر عايشة” تتبرع بـ 32 ألف دينار لـ “المؤسسة الملكية”
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تكريم مراكز الخدمة الحكومية عن الفئة الذهبية حافز لتطوير األداء

حميدان يشيد بتنسيق المواقف دولًيا بين البحرين والسعودية

مواصلة االهتمام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين... وزير الداخلية:

االستفادة المثلى من الخبرات الثنائية بمجال “الموارد البشرية”

تـــرأس وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
بحضـــور  موســـعا،  اجتماعـــا  أمـــس، 
عـــدد مـــن المســـؤولين بالـــوزارة، تـــم 
خالله اســـتعراض أداء مراكز الخدمة 
الحكومية التابعة للوزارة في األنظمة 

الحكومية.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، أعـــرب وزير 
الداخلية عن خالص امتنانه وتقديره 
لتفضـــل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة،  بتكريم 
التابعـــة  الحكوميـــة  الخدمـــة  مراكـــز 
لـــوزارة الداخلية، ضمـــن المراكز التي 
فـــي  الذهبيـــة  الفئـــة  تصنيـــف  نالـــت 
برنامج “تقييم” بدورته الثالثة، منوها 
إلـــى أن هـــذا التكريـــم، يمثـــل حافـــزا 
إطـــار  فـــي  الخدمـــي  األداء  لتطويـــر 
تعزيز مبادئ التنافســـية واالســـتدامة 

في مجال تقديم الخدمات.
للجهـــات  شـــكره  عـــن  الوزيـــر  وعبـــر 
الفائزة بهذا التصنيف الذهبي ، والذي 
يعتبـــر إنجـــازا يجـــب المحافظة على 
تحقيقـــه، داعيـــا فـــي الوقـــت نفســـه ، 
مراكز الخدمة التي كشف التقييم عن 
وجـــود نواقص في عملها إلى ضرورة 
معالجتها والتواصل مع لجنة التقييم 
فـــي إطـــار العمل علـــى تطويـــر األداء 

ودراسة التوصيات المطروحة.
االهتمـــام  مواصلـــة   ، الوزيـــر  وأكـــد 
بتقديـــم أفضل الخدمـــات للمواطنين 

والمقيمين وتحقيق التميز في األداء، 
ضمن منظومة الشراكة المجتمعية.

وخـــالل االجتمـــاع، اطلـــع الوزير على 
إيجـــاز قدمه الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة، 

رئيـــس لجنـــة تقييـــم مراكـــز الخدمـــة 
معاييـــر  خاللـــه  أوضـــح  الحكوميـــة، 
مـــن  وعـــددا  المتبعـــة  التقييـــم 
اإلحصـــاءات التـــي تعكـــس مســـتوى 
الخدمـــة  مراكـــز  أداء  فـــي  التطـــور 

الحكومية التابعة لوزارة الداخلية. 
الجهـــات  أداء  اإليجـــاز  تضمـــن  كمـــا 
التابعـــة للوزارة فـــي نظامي “تواصل” 
و”ســـجالت” والحاصلين علـــى جوائز 

وفرص التحسين.
وتشـــمل مراكـــز الخدمـــة الحكوميـــة 
التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة التـــي نالت 
تصنيـــف الفئة الذهبية: مركز شـــؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة / فرع 
المحـــرق، مركـــز خدمـــات التخليـــص 
الجمركـــي / المنفـــذ البحـــري /شـــئون 
المعلومـــات  إدارة  مركـــز  الجمـــارك، 
الجنائيـــة /فـــرع المجمـــع األمنـــي في 
الجنســـية  شـــؤون  مركـــز  المحـــرق، 
والجـــوازات واإلقامـــة /فـــرع مدينـــة 
المعلومـــات  إدارة  مركـــز   ، عيســـى 
الجنائيـــة /فرع المحافظـــة الجنوبية، 
/ للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  مركـــز 
فـــرع المجمـــع األمنـــي فـــي المحـــرق، 
ومركـــز هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية لخدمـــات بطاقة الهوية / 

فرع مجمع السيف في المحرق.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االجتماعيـــة، 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، جميـــل 
البشـــرية  المـــوارد  وزيـــر  حميـــدان، 
والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية 
السعودية أحمد الراجحي، وذلك على 
هامش مشـــاركتهما في أعمال الدورة 
)110( لمؤتمـــر العمل الدولي المنعقدة 
حالًيـــا في جنيف. وخـــالل اللقاء، نوه 
حميـــدان بروح عمـــل الفريـــق الواحد 
القائم بين البلدين الشقيقين، وتنسيق 
القضايـــا  مختلـــف  تجـــاه  مواقفهمـــا 
المطروحـــة على الصعيـــد الدولي، كما 
تم بحـــث أبرز الموضوعـــات والنتائج 
التـــي تناولها وتـــم التوصـــل إليها في 

مؤتمر العمل الدولي. 
وبحث الوزيران ســـبل تعزيز التعاون 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الفنـــي 
والمســـؤوليات التـــي تطلع بهـــا وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بمملكة 
البشـــرية  المـــوارد  ووزارة  البحريـــن 
والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية 
السعودية، وبما يكفل تكامل جهودهما 

المشـــتركة واالســـتفادة من تجاربهما 
تحديـــات  تفرضهـــا  التـــي  الرائـــدة 
المرحلـــة القائمة والمســـتقبلية، إذ تم 
إطالق العديد من المبادرات واألفكار 
الرائـــدة فـــي كال البلديـــن الشـــقيقين، 
مـــن  المثلـــى  االســـتفادة  وتمكيـــن 
التجارب والمبـــادرات والخبرات. كما 
اتفـــق الطرفـــان علـــى أهميـــة تنســـيق 
التعـــاون فـــي  مواقـــف دول مجلـــس 
بمـــا  واإلقليميـــة  الدوليـــة  المحافـــل 
يحقق مصالح دول المجلس مجتمعة 

في مثل هذه المحافل والمؤتمرات.
بيـــن  الخبـــرات  تبـــادل  إطـــار  وفـــي 
العمـــل  وزيـــر  اســـتعرض  الدولتيـــن، 

والتنميـــة االجتماعية تجربة البحرين 
في تنظيم سوق العمل، وجهودها في 
تنفيـــذ العديد مـــن مبـــادرات توظيف 
وتأهيـــل المواطنيـــن وإدماجهـــم فـــي 
خطـــة  إطـــار  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 
التعافـــي االقتصادي، وكيف أســـهمت 
البطالـــة  معـــدالت  انخفـــاض  فـــي 
اآلمنـــة.  حدودهـــا  فـــي  واســـتقرارها 
كما اســـتعرض على نحـــو خاص نظام 
فـــي  ودوره  التعطـــل،  ضـــد  التأميـــن 
تعزيـــز الحمايـــة االجتماعيـــة للعمـــال 
والباحثيـــن عـــن عمـــل خاصـــة خـــالل 
مملكـــة  تجربـــة  وكذلـــك  الجائحـــة، 
البحريـــن فيمـــا يخـــص تدوير رســـوم 

تصاريـــح العمـــل بمـــا يدعـــم العمالـــة 
الوطنيـــة وريادة األعمـــال في القطاع 
الخاص، إلى جانب التكامل المشـــترك 
بيـــن الجهـــات الحكوميـــة العاملة في 
ســـوق العمـــل البحرينـــي. وفـــي ذات 
حـــول  الجانبـــان  تباحـــث  الســـياق، 
اإلجـــراءات التي يقوم بها البلدان في 
مجـــال التدريـــب وتنظيـــم االعتـــراف 
إلـــى  إضافـــة  المكتســـبة،  بالمهـــارات 
المعاييـــر المهنيـــة المطبقـــة حالًيا في 

كال البلدين. 
مـــن جانبـــه، اســـتعرض الراجحي أبرز 
التطورات في ســـوق العمـــل بالمملكة 
العربية الســـعودية وأهم المشروعات 
والمبـــادرات التـــي أطلقتهـــا فـــي إطار 
التدريـــب وخلـــق الفـــرص الوظيفيـــة، 
العمـــل  ســـوق  يشـــهده  بمـــا  مشـــيًدا 
بمملكـــة البحريـــن مـــن تطـــور ونمـــاء، 
منوًهـــا بتجربتهـــا في تعزيـــز الحماية 
االجتماعية للعمال، مؤكًدا في الوقت 
نفســـه علـــى أهميـــة رفـــع مســـتويات 
البحريـــن  بيـــن  الفنـــي  التعـــاون 
والســـعودية، وكذلـــك الـــدول العربية 

الشقيقة على الصعيد العمالي.

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان ملتقيًا الراجحي

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

التقـــى وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء 
وائـــل المبـــارك، وزير الطاقـــة والموارد 
طاجكســـتان  بجمهوريـــة  المائيـــة 
دالـــر جمعـــة علـــى هامـــش مشـــاركته 
مـــن  للميـــاه  الدولـــي  المؤتمـــر  فـــي 
المنعقـــد  المســـتدامة  التنميـــة  أجـــل 
بالعاصمـــة  دوشـــنبيه  مدينـــة  فـــي 
الطاجكية. ونوقشت خالل اللقاء أبرز 
والخطط واألهداف  االســـتراتيجيات 
التنميـــة  خطـــة  لتنفيـــذ  الداعمـــة 
المستدامة في مجال الكهرباء والماء 

والطاقة المتجددة.
 ونقل المبارك تحيات القيادة الرشيدة 
والحكومـــة الموقرة بمملكـــة البحرين 
إلى جمهورية طاجيكســـتان، واللجنة 
المنظمـــة علـــى جهودهـــم المتواصلـــة 
وتعاونهـــم الدائم فـــي كافة المجاالت، 
كمـــا تم اســـتعراض العالقـــات الثنائية 
والموضوعات ذات االهتمام المشترك 
بيـــن البلديـــن المتخصصة فـــي مجال 
الكهربـــاء والماء والطاقة المســـتدامة 

وسبل تعزيزها.
إضافـــة إلى تبـــادل األهداف ووجهات 
النظـــر وتوحيـــد الجهـــود فـــي مجـــال 
اســـتدامة المياه، وبيـــن الوزير المبارك 
الجهـــود التـــي تبذلها مملكـــة البحرين 
فـــي ســـبيل توفيـــر الكهربـــاء والمـــاء 
لكافة المواطنين والمقيمين، وتحقيق 

استدامة الموارد المائية
وفي ختام اللقاء، توجه الوزير بالشكر 
الجزيـــل للوزير دالر جمعة على حســـن 
االستضافة، مؤكدًا استمرارية التعاون 
الكهربـــاء  مجـــال  فـــي  البلديـــن  بيـــن 
والموارد المائية، وأن هذه النوعية من 
المؤتمرات تطـــرح الكثير من المعارف 
والخبرات التي من الممكن االســـتفادة 
منهـــا فـــي مجـــال الطاقـــة واســـتدامة 
الموارد المائية واالستفادة من تجارب 
الـــدول األخـــرى، كما أنها تعـــزز اإلدارة 
وتحفـــز  المائيـــة  للمـــوارد  المتكاملـــة 
اإلجراءات لدعم تنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة للموارد المائية.

مناقشة سبل تعزيز العالقات مع طاجكستان

مباحثات بحرينية يمنية مشتركة لبحث آخر المستجدات
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل المملكة للقاء الملك المعظم

يبدأ رئيـــس مجلس القيادة الرئاســـي 
بالجمهوريـــة اليمنية الشـــقيقة اللواء 
مملكـــة  إلـــى  زيـــارة  العليمـــي،  رشـــاد 
البحرين، يســـتقبله خاللها ملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
هللا  حفظـــه  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 

ورعاه. 
ومـــن المقـــرر أن تشـــمل المباحثـــات، 
بحث الســـبل الكفيلـــة بتعزيز وتطوير 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 
المجـــاالت،  فـــي مختلـــف  الشـــقيقين 
باإلضافـــة إلى آخر المســـتجدات على 

الســـاحة اليمنيـــة وتطـــورات الوضـــع 
اإلقليمي. 

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاســـي 
اليمنـــي، قد وصل إلى مملكة البحرين 
فـــي  أمـــس، حيـــث كان  بعـــد ظهـــر   ،
اســـتقباله  وزير الداخلية الفريق أول 

الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة. 
كما كان في االستقبال وزير الخارجية 
عبداللطيـــف  الشـــرف  بعثـــة  رئيـــس 
الزيانـــي وســـفير الجمهوريـــة اليمنية 
الشقيقة لدى مملكة البحرين ورئيس 

األمن العام ومحافظ المحرق.

المنامة - بنا
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“تمكين” تدعم أول مستشفى بيطري تخصصي متكامل في البحرين

تدشين خدمة استرجاع مبالغ التأمين على رخص البناء
إسهاًما في دعم عملية التحول الرقمي الشامل... الحكومة اإللكترونية:

تماشــيا مــع إســتراتيجية تمكيــن لدعم جميع القطاعات والســيما القطاعــات الواعدة 
التي تسهم بشكل إيجابي في دفع عجلة النمو بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي 
االقتصــادي واألولويــات الوطنيــة، أعلنت “تمكيــن” عن تقديم الدعم لمستشــفى باري 

البيطري، أول مستشفى طب بيطري تخصصي متكامل في مملكة البحرين.

حيث ســـيتيح هذا الدعم المجال لتطوير 
الكـــوادر  وتوظيـــف  وتدريـــب  المشـــروع 
المحليـــة المختصة في البيطرة والتي من 
شأنها المساهمة في إثراء تجربتهم. يذكر 
أن ملكية المستشـــفى تعـــود لرائدة أعمال 
بحرينيـــة بالشـــراكة مـــع باري حامـــد الذي 
يعـــد أحد أكثـــر األطبـــاء البيطريين خبرة 
على مســـتوى المنطقة بحيث تمتد خبرته 
ألكثـــر مـــن 26 ســـنة، ســـاهم خاللهـــا فـــي 
تحســـين األداء المالـــي لعدد مـــن عيادات 
البيطـــرة فـــي المملكة المتحـــدة من خالل 
خبرته الواسعة في هذا المجال. إذ يطمح 
المستشـــفى إلـــى أن يكـــون مقـــرا تدريبيا 
للعيـــادات البيطريـــة فـــي مملكـــة البحرين 
حيـــث سيســـهم ذلـــك فـــي توحيـــد جودة 
الخدمـــات المقدمـــة إضافـــة إلـــى ســـهولة 
المختصـــة  االستشـــارة  علـــى  الحصـــول 

للحاالت الحرجة.
 وفي هـــذا الصدد، أّكد الرئيـــس التنفيذي 
لصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” حســـين رجب 
أهميـــة تســـليط الضـــوء علـــى المشـــاريع 
حاجـــة  تلبـــي  التـــي  الجديـــدة  واألفـــكار 
الســـوق ولهـــا فـــرص نجـــاح ونمـــو واعدة، 
وقـــال: “نســـعى فـــي تمكيـــن لدعـــم جميع 
مختلـــف  مـــن  والمؤسســـات  القطاعـــات 
أحجامهـــا ومراحلها التنمويـــة، إلى جانب 
تحفيز القطاعات الواعدة التي من ضمنها 
قطاع الخدمات الصحية التخصصية، لما 
لـــه من دور في توظيـــف وتدريب الكوادر 
المحليـــة عالية الجودة، إضافة إلى تقديم 
خدمـــات نوعيـــة واستشـــارات متخصصة 
ونـــادرة من نوعها في المنطقة من شـــأنها 
أن تضـــع مملكة البحرين كأحد أبرز الدول 
الخليجيـــة واإلقليميـــة المتخصصـــة فـــي 

هـــذا المجـــال ممـــا ينعكـــس إيجابيـــًا على 
االقتصـــاد الوطنـــي. نحـــن ســـعداء بدعـــم 
رائـــدات األعمـــال الالتـــي يدفعـــن بعجلـــة 
النمـــو االقتصـــادي فـــي المملكـــة ويخلقن 
التأثير المستدام في االقتصاد الوطني “.

وتعقيبـــًا علـــى ذلـــك، أشـــادت عنـــود خالد 
ّال شـــريف بدعـــم تمكيـــن قائلـــة “إن دعم 
تمكيـــن لمستشـــفى الدكتور بـــاري يعكس 

اهتمامهـــا فـــي تلبيـــة احتياجـــات الســـوق 
المحلية حيث سيشـــكل المستشـــفى أول 
مستشـــفى بيطري متخصص في المملكة 
لتقديم خدمات عالية الجودة، إضافة إلى 
وجود أحد أبرز األطباء البيطريين والذي 
يســـاهم فـــي تغطيـــة احتياجـــات الســـوق 

اإلقليمي. “
وســـيقدم المستشـــفى عدًدا من الخدمات 

النـــادرة واألولى مـــن نوعها فـــي البحرين 
عبـــر  وذلـــك  العربـــي،  الخليـــج  ومنطقـــة 
الرقميـــة  التقنيـــات  أحـــدث  توظيـــف 
واألجهزة والمعـــدات الحديثة والمطورة. 
للفحـــص  المستشـــفى غرفـــًا  يشـــمل  كمـــا 
واالستشـــارة الطبيـــة إضافة إلـــى أجنحة 
الجراحـــة ومتابعـــة الحاالت المســـتعصية 
المغناطيســـي  بالرنيـــن  التصويـــر  وجهـــاز 

والتصويـــر المقطعـــي الـــذي يعتبـــر األول 
مـــن نوعـــه فـــي مملكـــة البحريـــن والنـــادر 
في منطقة الخليـــج العربي. إضافة لذلك، 
يقدم المستشـــفى صيدلية مزودة بأدوية 
لشـــركات عالمية ومتجر لبيع المستلزمات 

الطبية واألساسية للرعاية البيطرية. 
وتواصـــل تمكيـــن تقديـــم الدعـــم لجميـــع 
المؤسســـات فـــي القطـــاع الطبـــي الراغبة 
إنتاجيتهـــا  وزيـــادة  عملهـــا  تطويـــر  فـــي 
وتوســـيع أنشـــطتها لمـــا لـــه مـــن دور هـــام 
فـــي نمو االقتصاد الوطنـــي وتحقيق األثر 
اإليجابـــي األكبـــر. حيـــث كشـــفت مؤخـــرًا 
عن خطة التحول اإلســـتراتيجي تضمنت 
إطـــالق حزمـــة برامـــج الدعـــم 16 والتـــي 
تهدف بشكل أساســـي إلحداث تأثير أكبر 
فـــي االقتصـــاد الوطنـــي. فقـــد تـــم تطوير 
برامـــج تمكين بعد سلســـلة من الجلســـات 
االستشـــارية التي عقدت مـــع ممثلين من 
تلبيـــة  علـــى  للعمـــل  القطاعـــات  مختلـــف 

متطلبات السوق.

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أعلنـــت 
اإللكترونية عن تدشـــين خدمة استرجاع 
مبالغ التأمين على رخص البناء والمتوفرة 
لخدمـــات  اإللكترونيـــة  الحزمـــة  ضمـــن 

البلديـــات عبر نظـــام بنايـــات، حيث تتيح 
الخدمـــة التـــي أطلقتهـــا الهيئـــة بالتعـــاون 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــع 
والتخطيـــط العمراني لمـــالك العقارات من 
مواطنيـــن ومقيميـــن وأصحـــاب الطلبات 

ممـــن لديهـــم مبالـــغ تأميـــن لـــدى شـــؤون 
البلديات إمكانية اســـترجاع مبالغ التأمين 
بصـــورة إلكترونية فور اســـتكمالهم عملية 
البنـــاء وإصدار شـــهادة إتمام البناء، وذلك 
بطريقـــة ســـهلة وميســـرة تختصـــر عليهم 

الوقت والجهد.
وأكـــد الرئيس التنفيذي محمـــد القائد، أن 
الهيئة وفي إطار التزامها بتنفيذ توجيهات 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة، وقـــرارات مجلس الوزراء بشـــأن 
تنفيـــذ الحزمـــة األولى من مشـــاريع إعادة 
هندســـة بعـــض الخدمات الحكوميـــة بناًء 
على دراسة المالحظات األكثر تكراًرا على 
النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى 
“تواصـــل”، عكفـــت وبالتعـــاون مـــع وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني )شـــؤون البلديات( على مباشـــرة 
تنفيـــذ توجيهات ســـموه، من خـــالل قيام 
الفـــرق الفنيـــة المشـــتركة بيـــن الجانبيـــن 
مـــن  لدراســـة حزمـــة  بتكريـــس جهودهـــا 
خدمـــات شـــؤون البلديـــات لما بعـــد البناء 
وعملـــت علـــى إعادة هندســـتها بالتنســـيق 
مـــع لجنـــة تطويـــر الخدمـــات الحكوميـــة، 
مشـــيًرا إلـــى أن المرحلـــة األولـــى من هذه 
الحزمـــة تضمنـــت أتمتة خدمة اســـترجاع 
رســـوم الــــتأمين لرخـــص البنـــاء وإشـــغال 
الطـــرق واإلعالنات الخاصة برخص البناء 
ا  وتبســـيطها وإتمامها وتوفيرهـــا إلكترونيًّ
للمتعامليـــن، مشـــيًدا فـــي هذا الصـــدد بما 
توليـــه الوزارة من حرص في مضيها قدًما 
بتســـريع وتيـــرة التحول الرقمـــي وتقديم 
بالتعـــاون  وذلـــك  ـــا،  إلكترونيًّ خدماتهـــا 
والتنســـيق مـــع الهيئة بما يســـهم في دعم 

عملية التحول الرقمي الشامل بالمملكة.
كما أوضح القائـــد أن الخدمة تم توفيرها 
ضمـــن نظـــام بنايـــات باعتبـــاره المنظومة 
بإصـــدار  تختـــص  التـــي  اإللكترونيـــة 
التراخيـــص المتعلقـــة بالبنـــاء بمـــا يضمن 
تســـريع وتيـــرة اإلنجـــاز، فضـــالً عـــن ربط 
لإلشـــعارات  الوطنـــي  بالنظـــام  الخدمـــة 
الحكوميـــة )خدمة اإلشـــعارات الحكومية 
“إشـــعارات”( لالســـتفادة من هـــذه المنصة 
في التواصل اآللي مع المالك، عبر إرســـال 
اإلشـــعارات ذات الصلة بخدمة اســـترجاع 
مبلـــغ التأمين والتي بموجبها يتم التحقق 

مـــن الطلبات واســـتكمالها لضمـــان وصول 
المبالغ ألصحابها، مشيًرا إلى أنه سيقتصر 
تجربـــة الخدمـــة ولمـــدة ثالثة أشـــهر على 
 RA, RB, )تصنيـــف:  الســـكنية  الطلبـــات 
RHA, RHC, RG و RHB(، على أن تشمل 

كافة الطلبات خالل المرحلة القادمة.
وأكـــد القائد حرص الهيئة على رفع كفاءة 
وفاعلية العمليـــات والخدمات الحكومية، 
من خالل إعادة هندسة اإلجراءات وربط 
األنظمـــة بين مختلف الجهـــات الحكومية 
والخاصة، بغية تقديم مزيد من الخدمات 
التي تتوافق مع ما يتطلع له المستفيدون 
منها وتقديمها بجودة وســـهولة من حيث 

االستخدام.
وحول آلية عمل الخدمة، أوضحت الهيئة 
أنه حـــال صدور شـــهادة إتمـــام البناء عبر 
نظام بنايات سيقوم النظام بإرسال وصلة 
طلـــب اســـترجاع التأمين إلـــى المالك عن 
طريق الرســـائل النصيـــة القصيرة والبريد 
اإللكتروني المســـجل في نظام إشـــعارات، 
وهذا ما يغنيه عـــن الحاجة إلى المراجعة 
الشـــخصية للبلدية المختصة، مشيرة إلى 
أنـــه تـــم االســـتفادة مـــن النظـــام الوطنـــي 
وصـــول  لضمـــان  الحكوميـــة  لإلشـــعارات 

خدمة استرجاع التامين للمالك فقط.

السنابس - تمكين

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

محمد القائد

التقى الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” حســين  رجب مجموعة متنوعة من 
المؤسســات المســتفيدة من حزمة برامج الدعم التي تم طرحها مؤخرا والتي تهدف 
بشكل أساسي إلحداث تأثير أكبر في االقتصاد الوطني، وذلك تماشيا مع األولويات 
الوطنية المطروحة ضمن خطة التعافي االقتصادي، باإلضافة إلى الســعي المســتمر 

لمواكبة متغيرات واحتياجات السوق. 

يأتـــي هـــذا االجتمـــاع مـــن تمكيـــن كجزء 
مـــع  المســـتمر  للتواصـــل  جهودهـــا  مـــن 
المؤسسات المســـتفيدة من برامج الدعم 
من مختلف القطاعات ومختلف األحجام 
لتشـــمل المؤسســـات الناشـــئة والصغيـــرة 
والمتوسطة والكبيرة، والتعرف عن قرب 
علـــى الخطـــط المســـتقبلية التـــي تســـعى 
المؤسســـات إلى تحقيقهـــا، باإلضافة إلى 
تشـــجيعهم على توظيف دعم تمكين في 
االستثمار والتوظيف والتدريب لتحقيق 
المزيـــد مـــن النمـــو والتوســـع. كمـــا تهدف 
أصحـــاب  حـــث  إلـــى  االجتماعـــات  هـــذه 

المؤسســـات ورواد األعمـــال إلـــى ايجـــاد 
الفـــرص الجديدة فـــي الســـوق وتوظيف 
الدعـــم المقدم من البرامـــج بصورة تمكن 
لمواكبـــة  المنشـــود  التحـــول  مـــن عمليـــة 
متغيرات الســـوق، باإلضافة إلى تســـليط 
الضوء على أبرز المؤشرات وفرص النمو 
فـــي القطاعـــات، وحـــث مؤسســـاته علـــى 
التوجـــه نحو فـــرص التطوير المســـتدامة 
فـــي أعمالها والتركيز على عوامل النجاح 
والدعـــم  للمـــوارد  األمثـــل  واالســـتغالل 
المقـــدم فيمـــا يضمـــن تحقيـــق األثـــر مـــن 

برامج تمكين.

وتعقيبـــا علـــى ذلـــك أشـــاد الحضـــور مـــن 
الخطـــوة  بهـــذه  المؤسســـات  أصحـــاب 
هـــذا  أهميـــة  مؤكديـــن   االســـتباقية، 
االجتمـــاع فـــي خلق فـــرص التعـــاون بين 
المؤسسات المســـتفيدة وتمكين من أجل 

تحقيق األهداف اإلستراتيجية.
حيث أكدت نورهان علي الظن )مؤســـس 
شـــركة نـــور كوتشـــنق(  مـــدى أهميـــة هذا 

االجتماع الذي عقدته تمكين مع عدد من 
المســـتفيدين من برامج الدعم، وأضافت 
قائلًة: “يعتبر هـــذا االجتماع فرصة رائعة 
للتواصـــل الفعـــال مـــع الرئيـــس التنفيذي 
حيـــث  التنفيذيـــة.  واإلدارة  “تمكيـــن”  لــــ 
أظهرت المناقشـــات مدى اهتمـــام تمكين 
بدعـــم رواد األعمـــال وتحديـــد التحديات 
وضـــع  إلـــى  باإلضافـــة  تواجههـــم،  التـــي 

اإلســـتراتيجيات المناسبة لدعم استدامة 
تعتبـــر  البحرينيـــة.  المشـــاريع  ونجـــاح 
وبرامـــج  الحاليـــة  تمكيـــن  إســـتراتيجية 
الدعم وباألخص “برنامج إبدأ مشروعك”، 
األعمـــال  لـــرواد  المميـــزة  البرامـــج  مـــن 
الجـــدد، حيـــث يتميز هـــذا البرنامج بمدى 
توافقه مع احتياجات المشاريع التجارية 
الجديدة”. من جانبه أشـــاد محمد المسلم 

)مؤســـس شركة بادل مينيا( بجهود فريق 
مـــع  للتواصـــل  المســـتمرة  تمكيـــن  عمـــل 
أصحـــاب المؤسســـات واالهتمام لســـماع 
آرائهم، مقدرا مســـاعيهم لتطوير المشـــهد 
االقتصـــادي فـــي المملكـــة عبـــر التواصـــل 
المباشـــر مع رواد األعمـــال واألخذ بيدهم 
من أجل تطوير أعمالهم وتحقيق التوسع 

محليا وخارجيا.

السنابس - تمكين

“تمكين” تلتقي عدًدا من المؤسسات المستفيدة من برامج الدعم
رجب يدعو إلى اقتناص فرص التطوير المستدامة
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زارت سمو الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة 
منـــارة جامـــع الفاضـــل بعـــد اســـتعادة هويتهـــا األصلية، 

أمس.
وأثنـــاء الزيـــارة أعربـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة عـــن شـــكرها للدعـــم الكريـــم الـــذي قّدمته ســـمو 
الشـــيخة مريـــم بنت ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة بهدف 
اســـتعادة الهويـــة األصيلـــة لمنـــارة الفاضـــل ألهّميـــة مـــا 
تعكـــس من تاريـــٍخ عريـــق لمدينـــة المنامة التـــي ارتبط 
اسمها بهذا المعلم المهم في حياة أهلها والقادمين إليها 
منـــذ أربعينات القـــرن الماضي”، كما توّقفـــت عند أهمية 
االســـتثمار بالثقافـــة والذي عبره تجّســـد اهتمام كل من 
آمن بأهمية الثقافة واآلثار هويًة للمجتمعات واألوطان.

هـــذا وكانـــت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار أطلقـــت 
مشـــروع اســـتعادة الهوية األصلية لمنارة جامع الفاضل 
العام 2018 بدعم من ســـمو الشـــيخة مريم بنت ســـلمان 

بن حمد آل خليفة وبنك البحرين والكويت. 
واشـــتغل على المشروع فريق مكون من 35 شخصا من 
المركز اإليطالي للحفاظ على اآلثار )ســـي ســـي أ( وهيئة 
الثقافـــة بقيـــادة المهنـــدس اإليطالـــي العالمـــي روبيرتـــو 
نـــاردي من المركـــز والمهندس ماريو عفاكـــي من الهيئة، 

حيث عملوا بشكل متواصل لمدة 2200 يوم. 
ومـــن أجـــل اســـتعاداة هويتهـــا البصريـــة األصليـــة تـــم 
اســـتخدام أكثـــر مـــن مليـــون ومئتـــي ألـــف قطعـــة مـــن 

الفسيفســـاء والزجـــاج الملـــون ورخام بوتشـــينو، كما تم 
تركيـــب ســـقالة مـــن 18 طابًقـــا. كذلـــك تضمن مشـــروع 
استعادة هوية منارة الفاضل تركيب نظام إضاءة جديد 
داخلي وخارجي ليكون للمنارة رونق جديد وخاص في 
مختلـــف أوقـــات اليوم، كما تم تركيب نظـــام حماية من 

الطوير ومكبرات صوت حديثة لألذان. 

وتم الحرص أثناء مشروع الترميم على استخدام مواد 
مرنـــة ومقاومة للتغييرات المناخية أثناء العام ومالئمة 

ألجواء مملكة البحرين. 
ويذكر أن منارة جامع الفاضل التي يبلغ طولها 39 مترًا، 
شـــّيدت العـــام 1938، حيـــث تم إلحاقهـــا بجامع الفاضل 

الذي تم بناؤه على أيدي أفراد من عائلة الفاضل.

أنهـــى أكثر من 28 ألـــف طالب وطالبة 
فـــي جامعـــة البحريـــن يـــوم الثالثـــاء 
االمتحانـــات  أداء   ،)2022 يونيـــو   7(
العـــام  مـــن  الثانـــي  للفصـــل  النهائيـــة 
الجامعـــي 2021 / 2022، بـــكل يســـر 
وســـهولة، وذلـــك بطريقتـــي الحضـــور 
المباشـــر، واالمتحـــان عـــن ُبعـــد، ومن 
القبـــول  عمـــادة  تعلـــن  أن  المقـــرر 
والتسجيل نتائج االمتحانات النهائية 

االثنين المقبل.
وفي هذا السياق، قالت عميدة القبول 
البحريـــن  جامعـــة  فـــي  والتســـجيل 
أمـــل زايـــد الزايـــد: “إن عـــدد مقاعـــد 
االمتحانات النهائية التي أجريت عن 
بعد بلغت 31757 مقعدا طالبيا، بينما 
بلغ عدد المقاعـــد الحضورية 40902، 
مضيفة أن عدد الطلبة المسجلين في 

الفصل الثاني 28245 طالبا وطالبة.
ولفتـــت الزايـــد إلـــى أن فتـــرة التظلم 

مـــن نتائـــج االمتحانات ســـوف تكون 
فـــي الفتـــرة مـــن 13 إلـــى 20 يونيـــو، 
وأن فترة تقديم طلبات دراســـة حالة 
طالبيـــة ســـوف يبدأ في 14 ويســـتمر 

حتى 30 يونيو 2022.
مركـــز  مديـــرة  أوضحـــت  وبدورهـــا، 
التعلم اإللكتروني في جامعة البحرين 

الشـــيخة َفي بنت عبـــدهللا آل خليفة، 
أن متوسط عدد جلسات االمتحانات 
الكلي فـــي اليوم باســـتخدام المراقبة 
المباشرة عن بعد 280 جلسة امتحان 
فـــي اليـــوم، بينمـــا بلـــغ متوســـط عدد 
جلســـات االمتحانات الكلي في اليوم 
باســـتخدام المراقبـــة غيـــر المباشـــرة 

الـــذكاء  علـــى  والمعتمـــدة  بعـــد  عـــن 
قدمهـــا  جلســـة،   6219 االصطناعـــي 

الطلبة عبر منصة بالك بورد.
أن  إلـــى  خليفـــة  آل  فـــّي  وأشـــارت 
عـــدد جلســـات االمتحانـــات المكتملة 
المراقبـــة  نظـــام  اســـتخدمت  التـــي 
غيـــر المباشـــرة منـــذ تدشـــين خدمـــة 

المراقبـــة االلكترونيـــة بلغت 463918 
جلسة، وأن عدد جلسات االمتحانات 
المكتملـــة باســـتخدام نظـــام المراقبـــة 
المباشـــرة منـــذ تدشـــين الخدمـــة بلـــغ 

13181 جلسة.
وأكـــدت أن عمليـــة أداء االمتحانـــات 
عن بعـــد خالل هذه الفصـــل كانت قد 

مـــرت دون مالحظات تقنية أساســـية 
مقارنة بالفصول السابقة، نتيجة لعدة 
عوامـــل من أهمها التطويـــرات الهائلة 
التي أدخلـــت على برامج االمتحانات 
اإللكترونيـــة، والخبـــرة التي اكتســـبها 
فريـــق الدعـــم فـــي الجامعـــة، إضافـــة 
إلـــى التجربـــة المهمة التي مـــّر بها كل 
من األســـاتذة والطلبة في التعامل مع 
االمتحانـــات عـــن بعد خـــالل الفصول 

الخمسة السابقة.
تجربـــة  إن  خليفـــة  آل  فـــّي  وقالـــت 
التعلـــم عـــن بعد التـــي أفرزتها جائحة 
التطويـــر  فـــي  آخـــذة  كوفيـــد_19 
بالعمليـــة  يرتقـــي  بمـــا  والتحديـــث 
بـــأن  تأمـــل  أنهـــا  مؤكـــدة  التعليميـــة، 
عبـــر  التجربـــة  هـــذه  مـــن  االســـتفادة 
المدمـــج  التعليـــم  أســـلوب  توظيـــف 
والتعليـــم الهجيـــن الـــذي يمـــازج بيـــن 
الحضـــور الفعلي للطالب، وبين التعلم 

عن بعد.

الصخير - جامعة البحرين

سمو الشيخة مريم بنت سلمان تزور منارة جامع الفاضل

28 ألفا من طلبة جامعة البحرين ينهون امتحاناتهم

لجنة تنسيقية بين جمعيات وهيئات الهالل األحمر بدول التعاون

بعد استعادة هويتها األصلية

النتائج االثنين المقبل وانتهاء فترة التظلم 20 يونيو

تنفيذا لمقترح البحرين

سمو الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة تزور منارة جامع الفاضل 

شـــاركت جمعيـــة الهـــالل األحمـــر 
البحرينـــي فـــي االجتمـــاع الثامن 
هيئـــات  رؤســـاء  للجنـــة  عشـــر، 
وجمعيـــات الهـــالل األحمـــر بدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة، بمقر األمانـــة العامة في 
الرياض، وتناول االجتماع العديد 
علـــى  المدرجـــة  المواضيـــع  مـــن 
جـــدول األعمـــال، وفـــي مقدمتها 
الختامـــي  البيـــان  مضاميـــن 
للمجلـــس األعلـــى فـــي الدورتيـــن 
والخاصـــة   ،)41-42( األخيرتيـــن 
التعـــاون  عالقـــات  تعزيـــز  فـــي 
والشـــراكة القائمـــة بيـــن مجلـــس 
والمنظمـــات  والـــدول  التعـــاون 
الدوليـــة  والمنظمـــات  اإلقليميـــة 

الفاعلة.
كمـــا ناقـــش االجتمـــاع مخرجات 
خطـــط العمـــل المشـــترك، ومـــا تم 
مجموعـــات  فـــي  عليـــه  االتفـــاق 
العمـــل واللجـــان المشـــتركة التي 
تم تشكيلها لهذا الغرض، وتطوير 
آليـــات العمـــل المشـــترك وتعزيـــز 
العمل المشـــترك في مجال العمل 
والتقاريـــر  واإلغاثـــي،  اإلنســـاني 
الُمعـــدة مـــن قبلهـــا حـــول جهـــود 
دول المجلـــس لمكافحـــة جائحـــة 

كورونا.
وأقـــر المجتمعون اقتـــراح مملكة 

بـــه  تقدمـــت  الـــذي  البحريـــن 
جمعيـــة الهالل األحمـــر البحريني 
بخصوص تشكيل لجنة تنسيقية 
الهـــالل  بيـــن جمعيـــات وهيئـــات 
األحمر فـــي دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وقال األمين العام لجمعية الهالل 
األحمر البحرينـــي مبارك الحادي، 
إن هـــذا االجتمـــاع يأتي في إطار 
تعزيـــز العمل الخليجي المشـــترك 
في المجـــال اإلغاثي واإلنســـاني، 
هيئـــات  إســـهامات  وزيـــادة 
فـــي  الخليجـــي  األحمـــر  الهـــالل 
تقديـــم المســـاعدات للمحتاجيـــن 

العالـــم،  حـــول  والمنكوبيـــن 
للنـــداءات  الفاعلـــة  واالســـتجابة 
بإغاثـــة  الصلـــة  ذات  الدوليـــة 
المناطـــق المتضررة مـــن الكوارث 

الطبيعية والحروب والنزاعات.
وأكـــد أن أهميـــة االجتمـــاع تكمن 
في تعزيز مبادرات هيئات الهالل 
وتســـاعد  الخليجيـــة،  األحمـــر 
علـــى تعزيـــز الروابـــط بينهـــا؛ من 
أجـــل تبـــادل المعرفـــة والخبـــرات 
والتجـــارب وهـــو مـــا يحفـــز على 
وتعزيـــز  الجميـــع،  أداء  تحســـين 
مختلـــف  وتشـــجيع  وتســـهيل 
أشكال التواصل بين الهيئات في 

جميـــع األوقات؛ لتبـــادل الخبرات 
مـــن  ولالســـتفادة  والتجـــارب 
الدروس الناجحة وتبني أفضلها.

الهـــالل  جمعيـــة  جاهزيـــة  وأكـــد 
مـــع  للتفاعـــل  البحرينـــي  األحمـــر 
مختلف المواضيـــع والمحاور في 
ظـــل العمـــل الخليجي المشـــترك، 
ودعـــم الجهود الوطنيـــة للتصدي 
للكـــوارث الطبيعية، بمـــا في ذلك 
مواصلـــة  علـــى  الجمعيـــة  قـــدرة 
المســـاعدات  وتقديـــم  العمـــل 
الظـــروف  فـــي  للمحتاجيـــن 
االســـتثنائية، وفي ظـــل الظروف 

التي فرضتها جائحة كورونا.

جمعية الهالل األحمر البحريني

اجتماع هيئات الهالل األحمر



المنامة - وزارة الداخلية

تمكنـــت مديريـــة شـــرطة المحافظـــة 
الجنوبية من القبض على شخص )26 
عامـــًا( لقيامه باالحتيال على عدد من 
األشـــخاص، وذلـــك من خـــال قيامه 
بتأجير شقق ال يملكها واستام مبالغ 

مالية منهم كدفعة مقدمة.
وأوضحـــت المديريـــة أنـــه بعـــد ورود 
عـــدد مـــن الباغات فـــي هذا الشـــأن، 
باشـــرت الشـــرطة على الفور عمليات 
البحـــث والتحري والتي أســـفرت عن 
تحديـــد هوية المذكور والقبض عليه، 
مشيرًة إلى أنه جاٍر اتخاذ اإلجراءات 
إلحالـــة  تمهيـــدًا  الازمـــة  القانونيـــة 

القضية إلى النيابة العامة.

القبض على محتال 
يؤجر شققًا ملكًا 

للغير

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - محافظة المحرق

اســـتقبل محافظ العاصمة الشيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة، مساعد 
المنســـق العـــام للمحافظات العميد أحمد هجرس، بحضـــور  نائب المحافظ 
حسن عبدهللا المدني، حيث تم بحث الجوانب المتعلقة بتعزيز دور وعمل 

المحافظات وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة.
واســـتعرض المحافـــظ خـــال اللقـــاء، خطط وبرامـــج ومبـــادرات محافظة 
العاصمة المســـتقبلية، والتي تحمل في أهدافها العمل على تعزيز الشـــراكة 
المجتمعيـــة وتوفير األمن المجتمعي، وتحســـين آلية التواصل مع األهالي؛ 
بغـــرض متابعة احتياجاتهم وطلباتهم، إضافـــة إلى تفعيل العمل التطوعي 
وتمكين الشـــباب، مشيرًا معاليه إلى حرص المحافظة على توطيد التعاون 

المشترك مع المنسقية العامة للمحافظات؛ بهدف تحقيق هذه األهداف.
من جهته، هنأ مساعد المنسق العام للمحافظات، الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
آل خليفة على الثقة الملكية الســـامية بتعيينه محافظًا لمحافظة العاصمة، 
والتـــي جـــاءت تتويجًا للخبرات الكبيـــرة والكفاءة العالية التـــي يتمتع بها، 

متمنيًا لمعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله.

استقبل محافظ المحافظة الشمالية علي العصفور، سفير ماليزيا الصديقة 
لدى مملكة البحرين شازريال زهيران. 

وخـــال اللقـــاء، رحـــب محافـــظ الشـــمالية بالســـفير الماليـــزي، مشـــيًرا إلى 
العاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تقدم وازدهار على 
مختلـــف المجاالت، مشـــيًدا بالجهود المبذولة لســـفير نحـــو تعزيز وتوطيد 
التعاون المشترك. من جانبه، أعرب السفير شازرايل بن زهيران عن تقديره 
واعتزازه لجميل االســـتقبال وما تشـــهده العاقات الثنائية بين البلدين من 

تقدم ونماء في كافة المجاالت.

اســـتقبل محافظ محافظة المحرق ســـلمان بن هندي المناعي سفير ماليزيا 
لدى مملكة البحرين شازريل بن زاهيران.

وخـــال اللقـــاء رحب المحافظ بالســـفير شـــازريل بـــن زاهيران مســـتعرًضا 
العاقـــات الثنائيـــة المتميزة بيـــن البلدين الصديقين وما تشـــهده من تطور 
وازدهار على كافة األصعدة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك. من جانبه، أعرب السفير شازريل بن زهيران عن تقديره 
واعتزازه لما تشـــهده العاقات الثنائية من تقدم ونماء في كافة المجاالت، 
مشـــيًدا بمـــا اطلـــع عليه مـــن مشـــاريع عمرانية وحضريـــة بالمحافظـــة، وما 
تشـــهده من مشـــاريع ســـياحية وتطويرية مع حفاظها على الطابع التراثي 

األصيل، متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

توفير األمن المجتمعي على رأس برامج “العاصمة”

توطيد التعاون المشترك مع كوااللمبور

استعراض العالقات الثنائية مع ماليزيا 

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

الحمـــادي وعضويـــة  مـــال هللا  برئاســـة 
المحاميـــة دينا اللظي ودانيـــال كوهين، 
عقـــدت لجنـــة زيـــارة أماكـــن االحتجـــاز 
والمرافق اجتماعها العادي الثاني عشـــر 
فـــي مقـــر المؤسســـة بضاحيـــة الســـيف، 
اجتماعهـــا  اللجنـــة  افتتحـــت  حيـــث 
قراراتهـــا  بشـــأن  تـــم  مـــا  باســـتعراض 
وتوصياتها الســـابقة ومـــا اتخذ فيها من 
إجـــراءات، الســـيما تلـــك المتعلقـــة بقرار 
الـــدور  زيـــارة  اســـتمارة معاييـــر  إعـــداد 
التعليميـــة ومـــا تـــم بشـــأنه، والجوانـــب 
والـــدور  المؤسســـات  بحصـــر  المتعلقـــة 
لقيـــام  تمهيـــًدا  والتدريبيـــة  التعليميـــة 

اللجنة بزيارتها. 

ومـــن منطلق حرص اللجنـــة على تفعيل 
دور المؤسســـة الرقابي، فقد اســـتكملت 
الزيـــارات  عـــن  مناقشـــاتها  اللجنـــة 
الميدانيـــة التـــي ســـتقوم بها فـــي الفترة 
المقبلـــة إلى بعض المؤسســـات الصحية 
ومراكـــز االحتجـــاز والتوقيـــف، وتأتـــي 

هـــذه الزيـــارات؛ للتحقـــق مـــن األوضـــاع 
الحقوقيـــة لنـــزالء تلك المراكـــز، والتأكد 
من اســـتمرارية تمتع مرتاديها بالحقوق 
وفًقـــا  المقدمـــة  والخدمـــات  المقـــررة 
حقـــوق  لمعاييـــر  األساســـية  والمبـــادئ 

اإلنسان.

التحقق من األوضاع الحقوقية لنزالء المراكز

“أماكن االحتجاز” تناقش أجندة زياراتها
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أكـــد ســـفير مملكة البحرين لـــدى الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
راشـــد آل خليفـــة، أن لـــدى البحرين خبرة 
طويلة وجهوًدا مثمرة في مجال مكافحة 
الجريمة وحماية الشباب، ولهذا الموضوع، 
مكانة رئيســـية في اهتمامـــات ملك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، حيـــث وجـــه جالتـــه 
بإطـــاق العديد من المبادرات الهادفة إلى 
وقاية الشباب وحمايتهم وتعزيز قدراتهم 
باعتبارهـــم قادة المســـتقبل في المجاالت 
كافـــة، الفًتـــا فـــي الوقت ذاتـــه إلى حرص 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة علـــى توفيـــر كل المقومـــات التـــي 
مـــن شـــأنها المســـاعدة فـــي دمج الشـــباب 
الذي ســـبق وتـــورط في أعمـــال عنف ضد 

المجتمع.
جـــاء ذلك فـــي كلمـــة ألقاها ســـفير مملكة 
البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية، 
المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  أمـــام 
عـــن تمكين الشـــباب للمشـــاركة في مجال 
الوقاية من الجريمـــة، بتكليف من الفريق 

أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
وزيـــر الداخليـــة، أشـــار فـــي مســـتهلها إلى 
تأييـــد البحرين للجهـــود المبذولة لتحقيق 
أهداف اســـتراتيجية الشـــباب لعام 2030، 
والعمل مع الشباب لضمان مستقبل أفضل 
نه تقرير األمين العام  لهم انطاًقا مما َتَضمَّ
لألمـــم المتحـــدة بعنـــوان “أجنـــدة الهـــدف 

المشترك “.
وأثنـــى الســـفير فـــي كلمتـــه علـــى الجهود 
الحثيثـــة، لممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، مـــن أجل خلق 

منصـــات متنوعـــة للتواصـــل مـــع الشـــباب 
بطريقة أفضل وصياغة المســـتقبل ودعم 
ريادتهـــم وتميزهـــم، باعتبارهـــم الركيـــزة 

األساسية الداعمة للتطور
وقـــال إن البحريـــن، أدركـــت مـــن تجـــارب 
الدول األخرى، التأثير الســـلبي للتحديات 
المرتبـــط  والعنـــف  الفقـــر  يطرحهـــا  التـــي 
الجماعـــات  وأنشـــطة  بالعصابـــات 
اإلرهابيـــة المتطرفـــة، ممـــا دفـــع الحكومة 
متنوعـــة  برامـــج  تنفيـــذ  إلـــى  البحرينيـــة 
تهـــدف إلـــى االرتقـــاء بمســـتوى المعيشـــة 
وتعليـــم الشـــباب وإشـــراكهم فـــي جهـــود 
منـــع الجريمـــة، مســـتدالً في هـــذا المجال 

ببرنامـــج مكافحـــة العنف واإلدمـــان “معا” 
والـــذي يتم تنفيـــذه بدعم ورعايـــة معالي 
وزير الداخلية الموقر، وأســـفر تنفيذه عن 
انخفـــاض فـــي الســـلوك الســـلبي لألطفال 
في المدارس بنســـبة 56 % وكذلك تراجع 
ملحـــوظ في إقبـــال الطلبة على ممارســـة 
ســـلوك العصابات الُمستهجن، والجماعات 

التي تدعو إلى نشر الكراهية والتطرف.
وتابـــع الســـفير: فضـــاً عـــن ذلـــك، أكـــدت 
دراســـة علـــى وجـــود ارتفـــاع ملموس في 
انتشار ثقافة التعايش السلمي، حيث ساد 
القبول بمفاهيم التعددية الدينية والتنوع 
الثقافـــي، إلـــى جانـــب رفـــع مســـتوي ثقـــة 
الطلبة بأنفسهم ومعرفتهم كيفية التعامل 

مع الضغوط التي قد يتعرضون لها.
وأضاف أن تطبيق البرنامج أدى إلى خلق 
عاقة متميزة بين الطلبة وشـــرطة خدمة 
المجتمـــع القائمة على تنفيذه تســـتند إلى 
الثقـــة والفهـــم المتبـــادل، ممـــا ســـاهم في 
ترســـيخ مفاهيـــم الوقايـــة مـــن الجريمـــة، 
الفتـــا إلـــى أن جهـــود الحكومـــة، لـــم تقف 
عنـــد حد العمل علـــى منع الجريمـــة، وإنما 
العمل على إعادة تأهيل الشباب الذي حاد 
عـــن الطريـــق الســـوي، وإعـــادة دمجه في 

المجتمع.
وأكد ســـفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، أن الحكومـــة تبنـــت 
العدالـــة  قانـــون  تطبيـــق  الماضـــي  العـــام 
االصاحية لألطفال وحمايتهم من ســـوء 
المعاملـــة، باإلضافـــة إلـــى تعديـــل قانـــون 
إطـــاق  تـــم  حيـــث  البديلـــة،  العقوبـــات 
واللذيـــن  و”ســـامع”  “تمـــام”،  برنامجـــي 
أتاحـــا التدريـــب علـــى المهـــارات والمهـــن 
التـــي تســـاعد فـــي تســـهيل عمليـــة دمـــج 
المســـتفيدين مـــن القانون مـــرة أخرى في 
مـــن تطبيـــق  انتهائهـــم  بمجـــرد  المجتمـــع 

العقوبات البديلة.
وأشـــار إلى أنه على رغم نجاح المبادرات 
والبرامـــج المتعـــددة، ومـــا أســـفر عنـــه كل 
ذلـــك من أثـــر إيجابـــي على منـــع الجريمة 
بشـــكل عام، فـــإن هناك دائًمـــا المزيد الذي 
يمكن لمملكة البحرين ودول العالم أجمع، 
القيـــام به، موضًحا أن من بين المقترحات 
التـــي يمكن طرحهـــا في هـــذا الخصوص، 
والثقافيـــة  الرياضيـــة  اللقـــاءات  تنظيـــم 
بهدف تعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب، 
ومـــن ثم التقليـــل من االتجاهـــات الرامية 

إلى التطرف والكراهية.

وفي هذا الصدد، أشـــار إلى أنه في مارس 
2022 شـــاركت فـــرق من البلـــدان الموقعة 
علـــى االتفاقـــات اإلبراهيمية فـــي األلعاب 
التـــي جمعـــت مشـــاهير الاعبيـــن خـــال 
معرض اكســـبو دبـــي. الفًتا إلـــى أن اتخاذ 
المزيد من المبادرات المماثلة، ُيساهم في 
بناء أســـاس متيـــن للعاقات المســـتقبلية 

بين الشعوب من مختلف الدول.
وأكد ســـفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، فـــي ختـــام كلمتـــه، 
والمنظمـــات  الحكومـــات  قيـــام  أهميـــة 
علـــى  تركـــز  مؤتمـــرات  بتنظيـــم  المعنيـــة 
فيهـــا  يشـــارك  الجريمـــة،  منـــع  موضـــوع 
الشـــباب بـــأوراق عمل ومقترحـــات، فضاً 
عـــن مشـــاركتهم في لجان تقييـــم األوراق 
المقدمـــة، مضيًفـــا أنـــه بصرف النظـــر عما 
قـــد يتخـــذه العالم من قـــرارات في مجال 
منـــع الجريمـــة، تبقـــى األهميـــة الحيويـــة 
حيـــث  العمليـــة،  فـــي  الشـــباب  إلشـــراك 
يمثلـــون العنصر األساســـي ليس فقط في 
استمرار الجريمة، ولكن أيًضا في الوقاية 
منهـــا، ومن ثـــم فإنه يقع علـــى الحكومات 
مسؤولية تطوير سياسات وأفكار تمكنهم 

من التواصل الفعال مع الجيل الصاعد.

المنامة - بنا

البحرين تمتلك خبرة طويلة في مكافحة الجريمة وحماية الشباب
الحكومة نفذت برامج متنوعة لالرتقاء بمستوى المعيشة والتعليم... سفير البحرين بواشنطن:

دعم كل الجهود الرامية لمكافحة تمويل اإلرهاب
تعزيز التعاون االستراتيجي من أجل إرساء االستقرار

شــارك وفــد مملكــة البحريــن فــي ورشــة عمــل بنــاء القــدرات حــول مكافحــة تمويــل 
اإلرهــاب، والتــي ُعقدت فــي مدينة الريــاض بالمملكة العربية الســعودية، بتنظيم من 

مركز استهداف تمويل اإلرهاب )TFTC( وبالتعاون مع وزارة العدل األميركية. 

وضـــم وفد مملكـــة البحرين الُمشـــارك في 
هـــذه الورشـــة مختصين ومتمرســـين في 
هـــذا المجال من كل مـــن وزارة الخارجية 
البحريـــن  ومصـــرف  الداخليـــة  ووزارة 

المركزي.
وتؤكد مشـــاركة مملكـــة البحرين في هذه 
الورشـــة المتخصصة التزامهـــا بدعم كافة 
الجهود الرامية إلى مكافحة غسل األموال 
ودحر مصـــادر تمويل اإلرهـــاب، واألهمية 
التي توليها للتعاون االستراتيجي والَبنَّاء 
مـــع الشـــركاء اإلقليمييـــن والدولييـــن في 
هـــذه الملفـــات، وذلـــك فـــي ســـبيل ضمان 

مكافحـــة كل ما يهـــدف إلى تهديد ســـام 
واستقرار العالم.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر بأنه على المســـتوى 
شـــخًصا   60 مـــن  أكثـــر  شـــارك  الوطنـــي، 
 6 عـــن  ممثليـــن  االختصـــاص،  ذوي  مـــن 
مؤسســـات وهيئـــات وطنيـــة فـــي مملكـــة 
البحرين، في ورش عمل مركز اســـتهداف 
تمويـــل اإلرهاب )TFTC( في عام 2021م. 
وهذا يعكس بدوره تضافر جهود األجهزة 
الوطنيـــة المختصة فـــي المملكة في ملف 
مكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب، 
والـــذي مـــن شـــأنه تعزيـــز مكانـــة مملكـــة 

البحريـــن الدوليـــة فـــي القضايـــا المتعلقة 
بالسلم واألمن.

هـــذا وشـــارك فـــي الورشـــة ممثلـــون عـــن 

الـــدول األعضـــاء فـــي المركز، وهـــي دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 

والواليات المتحدة األميركية.

المنامة - وزارة الخارجية

ضبـط عدد مـن المخالفيـن ألنظمـة اإلقامـة
الوقوف على أي إجراءات غير قانونية... “الجوازات”:

واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  نظمـــت 
حملـــة تفتيشـــية مشـــتركة بالتعـــاون مـــع مديريـــة 
شـــرطة محافظـــة المحرق، وذلك في إطـــار الجهود 
التـــي تبذلهـــا وزارة الداخليـــة لمكافحـــة العمالة غير 
النظاميـــة والتأكد من التـــزام العمالة بقانون اإلقامة 

بمملكـــة البحريـــن، والوقـــوف علـــى أيـــة مخالفـــات 
أو إجـــراءات غيـــر قانونيـــة، حيـــث أســـفرت الحملة 
عـــن ضبط عدد مـــن المخالفات التـــي تتعلق بقانون 
اإلقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من المخالفين 
لألنظمـــة والقوانيـــن الذيـــن ســـيتم ترحيلهـــم وفـــق 

اإلجراءات القانونية المتبعة.

من جانبـــه، مدير إدارة البحث والمتابعة أكد العقيد 
طال نبيل تقي حرص شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة على تكثيف مثل هذه الحمات التفتيشية، 
المكافحـــة والتصـــدي ألي ممارســـات غيـــر  بهـــدف 
قانونية، مشـــدًدا على أهمية دور أفراد المجتمع في 

هذا الشأن لوقف هذه الممارسات.

المنامة - وزارة الداخلية

سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية بالجمعية العامة لألمم المتحدة



local@albiladpress.com

الخميس 9 يونيو 2022 - 9 ذو القعدة 1443 - العدد 4986
07

االستعانة بتطبيقات االستشعار عن ُبعد في التخطيط العمراني
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين “علوم الفضاء” و“المهندسين”

تـــم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن الهيئـــة 
وجمعيـــة  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
مجـــاالت  تعزيـــز  بهـــدف  المهندســـين 
التعاون والشراكة بينهما، وذلك في يوم 
أمس األربعـــاء بمقر الجمعية في منطقة 

الجفير. 
يأتـــي توقيـــع مذكـــرة التفاهم فـــي إطار 
حرص الطرفين على مد جسور التواصل 
مع كافة المؤسسات البحثية والهندسية 
وتنويعهـــا  التعـــاون  مجـــاالت  لتعزيـــز 
وتبـــادل الخبـــرات بين المؤسســـات ذات 
العالقـــة بالقطاع الهندســـي وبمـــا يحقق 
تطـــور ونهضـــة واســـتدامة هـــذا القطاع 

الحيوي في مملكة البحرين.
جمعيـــة  جانـــب  مـــن  المذكـــرة  وقـــع 
توفيقـــي،  ضيـــاء  رئيســـها  المهندســـين 
فيما وقعهـــا عن الهيئة الرئيس التنفيذي 

محمد العسيري.
بموجـــب بنود مذكـــرة التفاهم، ســـيعمل 
الطرفـــان علـــى تعزيـــز مجـــاالت التعاون 
التدريبيـــة  والنشـــاطات  والشـــراكة 
المشـــتركة  والبحثيـــة  والثقافيـــة 
الهيئـــة  خدمـــات  مـــن  واالســـتفادة 
والدراســـات التـــي تقدمهـــا للمؤسســـات 
المختلفة، والشـــراكة فيمـــا يخص تعزيز 
تطبيقات االستشعار عن بعد في تحقيق 

التنمية الشـــاملة والمســـتدامة وتســـليط 
الضـــوء علـــى فوائدهـــا فـــي العديـــد من 
المجاالت كالتخطيـــط العمراني، واألمن 

الغذائي، وحماية البيئة، وغيرها.
كلمتـــه  فـــي  توفيقـــي  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
الترحيبيـــة بوفـــد الهيئة الوطنيـــة لعلوم 
الفضاء أن جمعية المهندسين البحرينية 
تولي اهتماًما كبيًرا لمد جســـور التواصل 
والتعاون مع المؤسســـات العلمية الرائدة 
بمملكـــة البحريـــن لتعزيز البحـــث العلمي 
المؤتمـــرات  تنظيـــم  فـــي  والمشـــاركة 
والنـــدوات والمســـابقات التـــي تعـــزز من 
مكانـــة المجتمع الهندســـي وتســـاهم في 

نشـــر الوعـــي والمعرفة بعلوم المســـتقبل 
وباألخص علوم الفضاء. 

مـــن جانبـــه، أوضـــح العســـيري أن الهيئة 
تهدف إلـــى بناء هويتها وإبـــراز عالمتها 
تقدمهـــا،  التـــي  بالخدمـــات  والتوعيـــة 
علـــى  األفـــراد  تشـــجيع  إلـــى  باإلضافـــة 
نحـــو  وقدراتهـــم  بإبداعهـــم  المســـاهمة 
تحقيق مهمة الهيئة، ودعوتهم للمشاركة 
فـــي بنـــاء مســـتقبل مملكـــة البحرين في 
مجال الفضاء، مشيًرا إلى أن تخصصات 
أحـــد  باتـــت  الفضـــاء  وعلـــوم  هندســـة 
التخصصـــات المهمة ضمـــن التخصصات 
الهندســـية الفاعلـــة في نهضـــة األوطان، 

األمـــر الذي يســـتلزم مّد جســـور التعاون 
والمؤسســـات  الهيئـــة  بيـــن  والشـــراكة 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  االحترافيـــة 
ومنها جمعية المهندسين والتي نعتبرها 
خير داعٍم وشـــريك لتطويـــر هذا القطاع 
االتفاقيـــة  توفـــر  حيـــث  واســـتدامته، 
فرصـــة مميـــزة لمنتســـبي الجمعيـــة مـــن 
المهندســـين وطلبة الهندسة للتفاعل مع 
الخدمـــات المتاحـــة فـــي الهيئـــة كـــورش 
العمل والمشـــاركة الفعالة في النشاطات 
والمســـابقات المحليـــة المختلفة، إضافة 
الخبـــرات  تبـــادل  فرصـــة  توفيـــر  الـــى 

البحثية واالستشارية.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف أهمّية 
مواصلـــة تطويـــر العمـــل الحكومـــي مـــن 
خالل تعزيز روح اإلبداع واالبتكار وحب 
التمّيـــز واإلنجـــاز؛ من أجـــل تقديم أفضل 
مســـتويات الخدمـــة للمواطنيـــن، مشـــيرًا 
إلـــى أن الهدف الذي تســـعى إليـــه الوزارة 
هـــو تقديـــم أفضـــل الخدمات وفـــق أعلى 
معاييـــر الجـــودة وبمـــا يتناســـب مع ركب 
التطوير والتقدم، ويرفد أهداف المسيرة 
البـــالد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأعـــرب الوزيـــر خلـــف عـــن بالـــغ شـــكره 
وتقديـــره إلى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، علـــى تفّضل 
ســـموه بتكريـــم بلديـــة المنطقة الشـــمالية 
ممّثلة بمركز بلدية الشـــمالية بمبنى عالي، 
ومركـــزْي خدمـــة البلديـــة الشـــمالية فـــي 
مدينـــة حمد ومبنـــى البديع ضمـــن مراكز 
الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف 
الفئة الذهبيـــة ضمن برنامج تقييم مراكز 
الخدمة الحكومية “تقييم 3”، مشـــيرًا إلى 
أن تكريم ســـموه يعد حافـــزًا كبيرًا للعمل 
دائمـــًا نحـــو تطويـــر الخدمـــات الحكومية 
للعامليـــن  واعتـــزاز  فخـــر  موطـــن  وهـــو 
فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي. جـــاء ذلـــك خالل 
زياتـــه بمعّيـــة الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية رئيس 
لجنـــة تقييـــم مراكـــز الخدمـــة الحكومية 
محمـــد القائـــد إلـــى مراكز خدمـــة العمالء 
فـــي بلدية المنطقـــة الشـــمالية والحاصلة 
علـــى تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج 
“تقييـــم 3” لتعليـــق الـــدروع فيهـــا، وقـــال 
خلف: “نعمل على تقديم جميع الخدمات 
البلدية التي تلبـــي احتياجات المواطنين 
الكفـــاءة  درجـــات  بأعلـــى  والمقيميـــن 
والمهارة والســـرعة مع ضمان اســـتدامتها 

وفق أعلى درجات الجودة”.
وتابـــع أّن حصـــول مراكز الخدمـــة التابعة 
للبلديـــة علـــى التصنيـــف الذهبـــي، جـــاء 
نتيجـــة تطبيقهـــا المعاييـــر التـــي وضعتها 
 5 إلـــى  تنقســـم  والتـــي  التقييـــم  لجنـــة 
فئـــات رئيســـية وهـــي ســـهولة الوصـــول 
إلـــى المركـــز، التميز فـــي توفيـــر الخدمة، 
مالئمة بيئة المركز، سالسة إدارة العمالء 
وفاعليـــة العمليـــات اإلداريـــة، مضيفـــًا أن 
التـــزام المراكز بتطبيق هذه المعايير يبرز 
مدى الحـــرص الذي توليـــه لتطوير العمل 

الحكومي ومستوى جودة الخدمة.
وأضـــاف خلـــف أن الـــوزارة حرصت على 
تعزيز التنافســـية بجميع مراكز الخدمات 

لهـــا للحصـــول علـــى  التابعـــة  الحكوميـــة 
“تقييـــم  ببرنامـــج  الذهبـــي  التصنيـــف 
تحســـينات  حزمـــة  أدخلـــت  حيـــث   ،”3
المعاييـــر  تحقيـــق  تدعـــم  وتطويـــرات 
الموضوعـــة بالبرنامـــج وهـــو مـــا أثمر عن 
نجاحهـــا في حصول عدد من تلك المراكز 

على التصنيف الذهبي.
من جهته، أشـــاد القائد الرئيس التنفيذي 
لهيئة المعلومـــات والحكومة اإللكترونية 
الخدمـــة  مراكـــز  تقييـــم  لجنـــة  رئيـــس 
األشـــغال  وزارة  بجهـــود  الحكوميـــة 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
بحصـــول جميـــع مراكـــز خدمـــة العمـــالء 
فـــي بلدية المنطقة الشـــمالية على الدرع 

الذهبي.
وأكد خالل زيارتـــه مراكز خدمة العمالء 
أن برنامـــج تقييم منذ انطالقته ُيعد أحد 
أهـــم البرامـــج الرائـــدة التـــي تهـــدف إلى 
تطوير منظومـــة األداء الحكومي، وذلك 
بفضل ما يحظى به من دعم مســـتمر من 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء؛ لمتابعة لجميع مســـارات 
تطويرالخدمـــات الحكومية، مشـــيرًا إلى 
توجيهات ومتابعة سموه في تعزيز روح 
المنافســـة واالبتكار والتميز بين مختلف 
المراكز الخدمية الحكومية السيما التميز 
واألداء المخلـــص الـــذي بذلـــه القائمـــون 
علـــى مراكـــز خدمـــات العمالء فـــي بلدية 

المنطقـــة الشـــمالية والتي كانـــت من بين 
العوامـــل التـــي ســـاهمت في حصـــد هذه 
المراكز لهذا التصنيف المتقدم، ومشـــددًا 
على أهمية اســـتمرارية التميـــز لدى هذه 
المراكـــز والحفـــاظ علـــى أعلـــى درجـــات 
الجودة وتطوير الخدمات واإلبداع وفقًا 

لألهداف المنشودة لهذا البرنامج.
إلى ذلك أعربت مدير عام بلدية المنطقة 
فخرهـــا  عـــن  الفضالـــة  لميـــاء  الشـــمالية 
واعتزازها بتفّضل صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتكريم 
بلديـــة الشـــمالية ممثلـــة بالمراكـــز الثالثة 
التابعـــة لها لحصولها علـــى تصنيف الفئة 
الذهبيـــة ضمن برنامج “تقييـــم 3”، مبينًة 

أن هذا النجاح يشـــكل حافزًا كبيرًا لمزيد 
مـــن التطويـــر بمراكـــز خدمـــات العمـــالء 

والخدمات البلدية.
مراكـــز  تقييـــم  أن  الفضالـــة  وأضافـــت 
الخدمة ُيعّزز قيم التنافســـية في القطاع 
الحكومـــي، مؤكـــدة أّن البلديـــة حرصـــت 
علـــى تشـــكيل فريـــق ورســـم خطـــة عمل 
المقدمـــة  الخدمـــات  لتميـــز  واضحـــة 
وجودتهـــا، األمـــر الـــذي أثمر عـــن حصول 
جميـــع مراكـــز خدمـــات العمـــالء التابعـــة 
الفئـــة  تصنيـــف  علـــى  الشـــمالية  لبلديـــة 
الذهبية، مؤكدة الحرص على استمرارية 
العمـــل مـــن أجل تقديـــم خدمـــات أفضل 

وفق أعلى معايير الجودة.

المنامة - بنا

خلف: تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة
تعليق دروع الفئة الذهبية بمراكز الخدمة لبلدية الشمالية

قال القائم بأعمال مركز المحرق 
لرعايـــة الوالدين أحمد حســـين 
لــــ “البـــالد” بأنـــه ســـيتم تحويل 
اسم مستشفى المحرق للوالدة 
مركـــز  إلـــى  المســـنين  ورعايـــة 
المحـــرق للرعاية الخاصة، ومن 
المتوقـــع االنتهاء من المشـــروع 
وافتتاحـــه خـــالل الربـــع األخير 

من العام الجاري.
مصـــدر  مـــن  “البـــالد”  وعلمـــت 
مطلـــع بأن المستشـــفى سيســـع 
104 أســـّرة موزعـــة علـــى أربعة 
أجنحة، حيث سيتم تخصيص 
وآخريـــن  للنســـاء  جناحيـــن 
للرجال مع وجود غرفة عزل في 
كل قســـم، حيث ســـيتم إدخال 

المقيميـــن فيـــه بعد دراســـة كل 
حالة بحسب اشـــتراطات لجنة 
مختصة بدراسة حاالت مرضى 

اإلقامة الطويلة في المركز.
كما ســـيتم تحويل الحاالت من 
المستشـــفيات أو من قبل وزارة 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل 
ويعتبر مشـــروع التوسعة بدعم 
من الصندوق السعودي للتنمية.
يذكر أن المخطط العام للمجمع 
الطبي سيشتمل على مستشفى 
للـــوالدة، مركز المحـــرق للرعاية 
ومركـــز  الخاصـــة  الصحيـــة 
اللويحـــي،  التصلـــب  لمرضـــى 
القائـــم  المركـــز  إلـــى  باإلضافـــة 

لرعاية المسنين.

تحويل “المحرق لرعاية الوالدين” 
إلى “مركز للرعاية الخاصة”

مروة أحمد
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وافـــق أعضـــاء اللجنـــة الفنيـــة 
العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس  فـــي 
على مقترح بشـــأن إصدار دليل 
للوحـــات  تنظيمـــي  إرشـــادي 
ويفضـــي  التجاريـــة،  األســـماء 
األنظمـــة  إلـــى وضـــع  المقتـــرح 
بإقامـــة  الخاصـــة  والقواعـــد 
والفتـــات  التجاريـــة  األنشـــطة 
ومراقبـــة  التجاريـــة  المحـــال 

تنفيذها.
المعاييـــر  اللجنـــة  ودرســـت 
اإلعالنـــات  بوضـــع  الخاصـــة 
التجاريـــة،  المحـــاالت  علـــى 
المســـتخدمة  المـــواد  ومنهـــا 
ومقاومتهـــا للحريـــق والتقلبات 
المســـاحة  اإلضـــاءة،  الجويـــة، 

المعتمدة للوحات، وكذلك اللغة 
المكتوبة، واأللوان والمقاســـات 
الخطـــوط  ومقـــاس  والصـــور 

واألبعاد.
وارتـــأت اللجنة بعد مناقشـــتها 
المقترح تشـــكيل لجنـــة إلعداد 
بحيـــث  اإلسترشـــادي،  الدليـــل 
تتكـــون اللجنة مـــن ممثلين من 
قســـم تراخيـــص البنـــاء، لجنـــة 
تراخيـــص  قســـم  الواجهـــات، 
مجلـــس  البلديـــة،  الخدمـــات 
أمانـــة العاصمة، وزارة الصناعة 
وزارة  والســـياحة،  والتجـــارة 
شـــئون اإلعـــالم، اإلدارة العامة 
للمـــرور، إدارة الطـــرق، وهيئـــة 

البحرين للثقافة واآلثار.

دليل استرشادي لتنظيم 
لوحات األسماء التجارية

تحرير 360 طير زينة محشورة في أكياس بالستيكية
ضبطت إدارة الرقابـــة الحيوانية بوكالة 
الثـــروة الحيوانيـــة فـــي وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
مجموعة من طيور الزينة )طيور كناري، 
طيـــور كوكتيـــل وببغـــاوات(، والتي يبلغ 
عددها )360( طيرًا، ُحبست بطريقة غير 
الئقـــة ومخالفة لقانون الرفـــق بالحيوان 

والئحته التنفيذية. 
وأوضحـــت وكالة الثـــروة الحيوانية في 
بيان لها أنها وضمن حمالتها التفتيشـــية 
والرقابيـــة ضبطـــت عـــددًا مـــن الطيـــور 
فـــي  البعـــض  بعضهـــا  فـــوق  محشـــورة 
أكياس بالســـتيكية بدون شـــرب أو أكل، 
وموضوعـــة علـــى أرضية المحل أســـفل 
األقفـــاص وتعانـــي اإلجهـــاد وتحيط بها 

فضالت الطيور.
وأوضـــح البيـــان أنـــه “تـــم التنســـيق مـــع 
ممثلـــة  العالقـــة  ذات  األخـــرى  الجهـــات 
فـــي وزارة الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة 
والتجـــارة والســـياحة )قســـم التفتيـــش( 
وجمعيـــة الرفـــق بالحيـــوان، حيـــث تـــم 
تفتيـــش محـــل بيـــع الطيـــور فـــي وجود 
مالكـــه، وتم تحرير الطيور وفتح محظر 
بالضبطية القضائية والذي تناول تقريرًا 
عن الموجودات والمفقودات من أكياس 

الطيـــور، وعن أســـباب وضعهـــا في هذه 
األكيـــاس دون مـــاء وبدون طعـــام )وهو 
وضـــع مثيـــر للريبـــة(، بـــدل وضعهـــا فـــي 
األقفـــاص، حيـــث بـــرر صاحـــب المحـــل 
ذلك بـــأن وضعه للطيـــور باألكياس جاء 
بناء على طلب من العميل وهو خليجي 

الجنسية.
وعنـــد التدقيق علـــى حســـاب المحل لم 
يكن هناك تســـجيل للمبيعـــات ويعد هذا 

مخالفة إضافية.
وتابع البيان “وبناء على ذلك تمت إحالة 
صاحـــب المحل والعامل لمركز الشـــرطة 
الســـتكمال التحقيق ومن ثم إلى النيابة 

العامة”.
الحيوانيـــة،  الثـــروة  وكالـــة  وناشـــدت 
الزينـــة  طيـــور  بيـــع  ومحـــالت  التجـــار 
والحيوانـــات األليفـــة، لبـــذل مزيـــد مـــن 
الرعاية واالهتمام تنفيذًا “لالشـــتراطات 
الفنيـــة والصحية المتعلقة بقانون الرفق 

بالحيوان والئحتـــه التنفيذية، خصوصًا 
مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك بعرض 
المناســـبة  األقفـــاص  فـــي  الحيوانـــات 
وفقـــًا” الختالف طبيعة هـــذه الحيوانات 

والطعـــام  المـــاء  وتوفيـــر  وأحجامهـــا، 
البيئيـــة، كمـــا  الظـــروف  وحمايتهـــا مـــن 
تحـــذر من أن التهاون واإلهمال في ذلك 

يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

التحقيقات جارية 
مع العامل وصاحب 

المحل

صرح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني سيد بدر علوي بأن نسبة اإلنجاز بأعمال مشروع رصف 

الطرق الترابية بمجمع 733 في منطقة الناصفة، قد بلغت 85 %.

وأوضح الوزارة أن المشـــروع مدرج 
ضمن برنامـــج رصف الطرق الترابية 
الـــذي يهـــدف إلى تســـهيل انســـيابية 
تنقـــل  وســـهولة  المروريـــة  الحركـــة 
القاطنيـــن مـــن وإلـــى مســـاكنهم مـــن 
خـــالل خلـــق شـــبكة طـــرق آمنـــة في 

المنطقة. 
وانتهـــت الـــوزارة مـــن أعمـــال رصف 
الطـــرق الترابية طريـــق 3330 وعدد 
الطـــرق األخـــرى المحيطـــة بالمجمـــع 
المذكـــور، فيمـــا يتـــم حاليـــا مباشـــرة 
األعمـــال المدنية في تطوير عدد من 

الطرق منها طريق 3325.
أعمـــال  علـــى  المشـــروع  ويشـــتمل 
الممتـــدة  الطـــرق  وإنشـــاء  الرصـــف 
ويخـــدم  كيلومتـــر   2 نحـــو  بطـــول 
يشـــمل  كمـــا  ســـكنية،  وحـــدة   134

إنشاء شـــبكة لتصريف مياه األمطار 
وإنشـــاء  اإلنـــارة  أعمـــدة  وتوفيـــر 
القنـــوات األرضيـــة الســـتخدامها من 
قبـــل الخدمـــات، إلـــى جانـــب إنشـــاء 
مرتفعـــات؛ لتخفيف الســـرعة ووضع 
المروريـــة  والعالمـــات  اإلشـــارات 
الالزمـــة  والتحذيريـــة  التنظيميـــة 
كمـــا  المطلوبـــة،  الســـالمة  لتحقيـــق 
إنشـــاء رصيـــف  المشـــروع  يتضمـــن 
للمشـــاة علـــى امتـــداد طريـــق 3325 

لتسهيل رياضة المشي لألهالي.
وأكـــد مديـــر إدارة مشـــاريع وصيانة 
مـــن  المشـــروع  أن  الـــوزارة  الطـــرق 
شأنه أن يلبي احتياجات المواطنين 
الـــذي  العمرانـــي  للتطـــور  ويواكـــب 
تشـــهده المملكـــة مـــن خـــالل إنشـــاء 
شـــبكة طـــرق متكاملـــة فـــي جميـــع 

تنقـــل  لتســـهيل  المحافظـــات؛ 
وإلـــى  مـــن  والقاطنيـــن  المواطنيـــن 
مساكنهم بكل يسر وأمان، كما يسهم 
فـــي معالجـــة المواقـــع المتضررة من 

تجمعات مياه األمطار .
وقد تمت ترســـية المشروع من قبل 
مجلس المناقصات والمزايدات على 
شركة تايلوس للحفريات بقيمة تبلغ 

نحو 379,000 دينار.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

استكمال 85 % من رصف الطرق في الناصفة
بطول 2 كيلومتر ويخدم 134 وحدة سكنية

ا الموافقة على تغيير تصنيف 1030 عقاًرا تجاريًّ

ضوء أخضر لمخطط مجمع 608 في سترة

باستثناء شارع أبو ذر الغفاري في الحورة... “فنية” العاصمة

تعديل وضعيات األراضي وتوفير خدمات بنية تحتية

أوصت اللجنة الفنية في مجلس أمانة العاصمة، بعد دراســتها مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني، بالموافقة على 
العديــد مــن التصنيفــات مــع اإلبقــاء على التصنيف الحالــي للعقارات المطلة على شــارع أبو ذر الغفاري فــي منطقة الحورة 
ا، ويعود ذلك لضيــق الطريق ذي االتجاه الواحد ووجود العديد من المنعطفات في الشــارع  والبالــغ عددهــا 60 عقــاًرا ســكنيًّ
التي تؤدي الختناقات مرورية شــديدة نســبة إلى الكثافة الســكانية العالية في المنطقة وتفاوت حدود العقارات األمامية 

المحاذية للشارع.

وأصدرت اللجنة موافقتها على تغيير 
تصنيف العقارات التي تحمل تصنيف 
 )RHB( بــــ  المتصـــل  الســـكن  مناطـــق 
باإلضافـــة إلـــى تصنيـــف األجـــزاء غير 
المصنفـــة منهـــا إلـــى تصنيـــف مناطـــق 

 BR5( )1030( المتصلـــة  العمـــارات 
تصنيـــف  علـــى  وافقـــت  كمـــا  عقـــارا( 
مناطـــق المقابـــر )GY( وجـــزء ال يحمل 
تصنيًفـــا معتمـــًدا إلى تصنيـــف مناطق 
وذلـــك   )BR5( المتصلـــة  العمـــارات 

علـــى  اإلبقـــاء  مـــع  العقـــارات  للثالثـــة 
التصنيـــف المعتمـــد لألجـــزاء المصنفة 
الترفيهيـــة  المناطـــق  تصنيـــف  ضمـــن 
)REC( ومناطق العمارات االستثمارية 

.)BD( د

ناقشـــت اللجنـــة الفنية فـــي مجلس 
أمانة العاصمـــة المخطط التفصيلي 
ســـترة،  فـــي   608 لمجمـــع  الجزئـــي 
والـــذي يفضـــي بتعديـــل أراضي في 

المنطقة.
وذكـــرت اللجنـــة فـــي تقريرهـــا بـــأن 
المنطقـــة تحتـــوي علـــى 46 ملكيـــة 

مخططـــة  غيـــر  أراض  غالبيتهـــا 
وغير مرتبطة بشـــبكة طـــرق قائمة، 
ووضعيـــة األراضي متداخلة بحيث 
ال يمكن تطويرها أو االستفادة منها 
رغم قربها من المناطق السكنية، كما 
أن المنطقـــة بعـــد التخطيط تحتوي 
علـــى 13 عقـــارا وطـــرق ممتـــدة من 

الطـــرق القائمـــة، ويحتـــوي مخطط 
المنطقـــة أيضـــا علـــى مناطـــق غيـــر 
محـــددة التصنيف، كمـــا أن المنطقة 
المحيطـــة بمنطقـــة الدراســـة تحمل 

تصنيفا سكنيا خاصا.
وارتأت اللجنة موافقتها على مقترح 
هيئـــة التخطيط والتطوير العمراني 

بشأن تلك األراضي ما عدا المناطق 
غيـــر محـــددة التصنيـــف وذلـــك من 
خـــالل تعديـــل وضعيـــات األراضـــي 
بالمنطقة عن طريق توســـعة شـــبكة 
الطـــرق وتصنيـــف بعـــض العقـــارات 
غيـــر المصنفـــة وتوفيـــر الخدمـــات، 

باإلضافة إلى البنية التحتية.

بدر الحايكي

بدر الحايكي

بدر الحايكي

سيد بدر علوي
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يسرى سعيديمستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات
Yosra Saidi
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محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar
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علــــي حميـــــــــــد
Ali hameed
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أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 
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بـــــــاراث
Barath
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محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh
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سيد طه حميد
Sayed taha hameed
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

تاريخ :7/6/2022
CR2022- 85990 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  احمد درويش محمد  / زينب جعفر  السيدة  إلينا  تقدم 
اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  دعبل  احمد  ايوب  زينب  السيدة/  إلى  التالي: 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 1-100267

االسم التجاري : صالون ريم المكاحيل

التاريخ : 2-6-2022
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2022-81069 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتواضه.
اسم التاجر : شريفه عارف عبدهللا مجرن الكواري

االسم التجاري الحالي : مطعم دار بو جاسم 
االسم التجاري الجديد : فوا فوا  كافيه

قيد رقم : 4-115936

تاريخ :7 يونيو 2022
CR2022-85394 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  الفاضل  فاضل  عبدهللا  غاده   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
من  كل  فعلى  فالحي  علي  السيدجعفر  نجالء   / السيد  إلى   : التالي  التجاري 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2-55414

االسم التجاري : صالون فيتا ليتا

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.  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى 

)With Limited Liability Company(

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

)برادات مهران( والمملوكة للسيد/السيدة )مهران خاتون عمر شمبه عثمان ( والمسجلة بموجب القيد 

 With( الى  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)141037-2( رقم 

Limited Liability Company( برأسمال وقدره )1000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل 

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

التالية أسماؤهم:

)MEHRAN KHATOON OMAR SHAMBI USMAN( بنسبة )50(% 

)ANJU ANTONY ( بنسبة )50(%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سمارت أرت لإلنشاء وتطوير المباني ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / عبدالرحمن عواد ابراهيم مرهش باعتباره المصفي القانوني لشركة 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  المباني  وتطوير  لإلنشاء  أرت  سمارت 
)اختيارية(  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  1-147422 ، طالبا إشهار 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :7 يونيو 2022
CR2022-84968 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : حسن علي عبدهللا سلمان ابراهيم بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد / عطيه جعفر محمد عيسى فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد :  1 - 138868

االسم التجاري : الحصاد للتجارة العامة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مكتب آمال العباسي للمحاماة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مكتب 
آمال العباسي للمحاماة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )118377(، طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم )1( من:
مكتب آمال العباسي للمحاماة ذ.م.م

LAW OFFICE OF AAMAL AL ABBASI W.L.L
الى: نيوتن ليجال ذ.م.م 

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

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

تاريخ 2022 - 06 - 02
  CR2022-83448   إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري 

 
تقدم إلينا المعلن أدناه : فيصل خالد محمد كانو بطلب تحويل المحل التجاري 
أي  لديه  فعلى كل من  المير  السيدة محمد حسين حسن   / السيد  إلى   : التالي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 81341 – 5

االسم التجاري : فينز

05/06/2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
CR2022-26771  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : خاتون غانم يعقوب يوسف

االسم التجاري الحالي : مطعم الروزا تيستي
االسم التجاري الجديد : مطعم و كافيه دارينز

رقم القيد : 63877 – 2

التاريخ   7 يونيو 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-84560 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : ساره سعد مبارك علي محمد النعيمي

االسم التجاري الحالي : كونسيرج للغسيل
االسم التجاري الجديد : مغسلة كونسيرج

قيد رقم :54007 – 5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

) CR2022- 76246 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : علي عبدهللا علي شها ب

االسم التجاري الحالي : أحلى طعم للمشويات والشاورما
االسم التجاري الجديد : أحلى طعم للوجبات السريعة

قيد رقم : 36169 - 6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية( وتحويله الى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة الفردية المسماة 
سيل كايس للتجارة والمملوكة السيدة فاطمه حسينه عبدهللا تاال نجارا ابراهيم والمسجلة بموجب القيد 
رقم 137447الفرع 1، بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويله الى شركة ذات 
التجاري )المٔوسسة  المحل  بتنازل مالك  2000 دينار بحريني وذلك  مسٔيولية محدودة برٔاسمال وقدره 

الفردية( عن جزء من ٔاصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
1- فاطمه حسينه عبدهللا تاال نجارا ابراهيم بنسبة 16 %

HANEEFA CHARU PARAMBIL -2 بنسبة 21 %
ANVAR SAFEER MAKKADAMPATH -3 بنسبة 1 %

JAISAL ARAPARAMBATH -4 بنسبة 1 %
MOHAMMED HARSHAL AHAMMED -5 بنسبة 1 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن بشٔان دمج شركة المٔويد ترست ذ م م بطريق الضم في 3 واي ز ذ.م.م

مكتب  السادة  إليها  تقدم  بٔانة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

شركة المٔويد جيمبرز لالستشارات ذ.م. نيابة عن شركة المٔويد ترست ذ م م والمسجلة 

تحت رقم القيد 73115 بطلب حلها ودمجها عن طريق الضم في 3 واي ز ذ.م.م والمسجلة 

جميع  في  المندمجة  الشركة  محل  فيها  المندمج  الشركة  وحلول   60876 رقم  قيد  تحت 

حقوقها والتزاماتها.

المندمجة( مشفوعاً  )الشركة  الشركة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 

يوم عمل من  ٔاقصاها خمسة عشر  لالعتراض خالل مدة  والمبررة  المٔويدة  بالمستندات 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ :2022/06/08
) CR2022- 86278( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ٔادناه : مهدي علي عبدهللا علي بطلب تحويل المحل التجاري 
ٔاي  لديه  من  كل  فعلى  الزاكي  السيدة علي محمد جعفر   / السيد  إلى   : التالي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-139377

االسم التجاري : اسواق ارياف
رقم القيد : 2-139377

االسم التجاري : اسواق ارياف

التاريخ : 05/06/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-84561 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : ساره سعد مبارك علي محمد النعيمي

االسم التجاري الحالي : كونسيرج للغسيل
االسم التجاري الجديد : مغسلة كونسيرج.

قيد رقم : 54007 – 6
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Vacancies Available الخميس 9 يونيو 2022 - 9 ذو القعدة 1443 - العدد 104986

ARTIS ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 35903135  or  STANSEA@ARTISELECTRONICS.COM

Schottky Solutions-Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
, suitably qualified applicants can contact

 37784857  or  SCHOTTKYSOLUTION@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

SHABANAH BIBI ALLA DATA S.AHMED ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 13636695  or  Sajidtajj80@gmail.com

GHANDOORA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
, suitably qualified applicants can contact

 39662500  or  KHATOONBAQER0@GMAIL.COM

SUNFACE BEAUTY CENTER W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77922020  or  ckmanagement.bh@gmail.com

Allawi Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36677709  or  allaWi@bahRainpay.com

DHAMAZ FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
, suitably qualified applicants can contact

 13106803  or  MUMAZIN@BATELCO.COM.BH

AMAK SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 33737474  or  AHMEDALKHINA@GMAIL.COM

YATEEM GULF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17253397  or  AAYATEEM@BATELCO.COM.BH

BAHRAIN RADIATERS & AUTO A/C SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RADIATOR REPAIRER 
, suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com

VIONCA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 36522223  or  BAHRAIN2K@GMAIL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

BANZ TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  HR@banzgroup.com

1453 ISTANBUL SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39237571  or  EMRAHASLAN0557000717@GMAIL.COM

THE M RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17580777  or  MUSHTAK@FARHAT-TOURS.COM

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

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 38335505  or  Career.Rme@reynaers.com

ADEL COLOURED FILMS PROCESSING LABORATOR 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
, suitably qualified applicants can contact

 39664929  or  ADELHAMADA1962@GMAIL.COM

AAYAT JEWELLERY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39462019  or  VAYAVIRENDRA@HOTMAIL.COM

Terratest Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM

HARMONY COUTURE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17178587  or  hc39399909@gmail.com

JOYAU JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17535090  or  joyaujewellery.bh@gmail.ccom

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

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

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

RIDAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17695569  or  RAIDAN.RST@GMAIL.COM

ALI SALMAN EBRAHIM HILAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39405889  or  UDCBAHRAIN@GMAIL.COM

LA PASTA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact

 32002988  or  lapasta.pro@gmail.com

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

  FOREMAN LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
, suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae

ALAWAFI MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17294881  or  dhiyaa69@yahoo.com

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

  ACCOUNTING ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17206888  or  JULIANA.KRAUSE@KEYPOINT.COM

UM HUSSAIN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39403075  or  MOO_R122@HOTMAIL.COM

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh

AMOOLETA BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33373396  or  AMOOLA747@GMAIL.COM

Jewels line salon and spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33113326  or  BAHJA72ALASMAWI@GMAIL.COM

AJEEB FOR FRESH MEAT AND CHICKEN CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
, suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM

FAJER AL KHALEEJ TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36115469  or  fajeralkhaleej@gmail.com

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33007451  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM

Meem secretes fashion 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 36665652  or  ALSHAIKH81@GMAIL.COM

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36336233  or  suhailaconstruction@gmail.com

MOHAMMED ABDULMOHSIN AL KHARAFI & SONS FOR GENERAL 
TRADING GENERAL CONTRACTING AND INDUSTRIAL STRURES 

has a vacancy for the occupation of
  TOWER-CRANE OPERATOR 

, suitably qualified applicants can contact
 13666665  or  fm.bahrain@makharafi.ae

TIZER TRADING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 17478515  or  AHMED.MPF@GMAIL.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

BLACK JEWEL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 77022223  or  blackjewel.consruction@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36515888  or  Q5020888@GMAIL.COM

SHINE GOLD AND DIAMOND W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33603727  or  RAHMANSHINE@GMAIL.COM

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED AND SONS 
has a vacancy for the occupation of

  SR TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH

HAYWOOD CONTRACTING w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66660245  or  HAYWOODCONTRACTINGWLL@GMAIL.COM

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED AND SONS 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH

QUALITY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact

 39431213  or  NASSERALABDULLA67@ICLOUD.COM

WONDERLAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 39611187  or  ammar.alabbas.bh@gmail.com

UNIVERSAL INSPECTION COMPANY LTD (FOREIGN COMPANY) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 36548211  or  BAH@UI.COM.SA

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrad@alzayani-investments.com

AL MOAYYED MOTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH

FARAH SULTANA CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39839739  or  SAIDHELPEGROUP@GMAIL.COM

Al Marfa Towers for General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17555533  or  JASIMCO.TRADING@GMAIL.COM

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

  TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 17212639  or  salmanessa@gmail.com

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

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

WAJIHAT ALSALAM TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 39144776  or  FAIQA@BATELCO.COM.BH

ADIL REHMAN CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37002176  or  RAHMANADIL962@GMAIL.COM

FARAH SULTANA CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39839739  or  SAIDHELPEGROUP@GMAIL.COM

WONDERLAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 39611187  or  ammar.alabbas.bh@gmail.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 37791135  or  ALAMAL.POOLS@GMAIL.COM

MUKASARATI SWEETS AND NUTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 17210430  or  SHIREE78@GMAIL.COM

AL MOAYYED MOTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH

SAWA RBENA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17211162  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM

ABDULRASOOL HASAN  ALMUTAWA(TAJ ALMARIK/9924) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39131211  or  HUSSAINJAD38@GMAIL.COM

ALKALALI PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact
 66677758  or  ALKALALI.BH@GMAIL.COM

ADDRESS SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39797954  or  MUBARAK.ALMOOSA@GMAIL.COM

Valleystar Uniforms Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17555512  or  donna@lawyerzuhair.com

HAIL CONSTRUCTION CO W L L . 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17740050  or  admin@hailconstruction.com

Salon Beauty on Call 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39737313  or  SHATHA.EBRAHIM@GMAIL.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

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

THE FOG PRINTING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(COMMERCIAL ADVERTISMENTS) 
, suitably qualified applicants can contact

 17874720  or  binglypc@gmail.com

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.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

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

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

  SANDBLASTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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

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

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

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

  STEEL CHIPPER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

BABA RAMADAN CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  BABARAMDHANCONTRACTING@GMAIL.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

FOOD INNOVATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77660137  or  HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.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

KKC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM

KKC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM

KKC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

Dormate Glass And Accessories W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17131466  or  ALMINARGLASS@GMAIL.COM

T G I FRIDAY’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

NABA GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33322940  or  HUSSAINKHADEM223@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

SKY BLUE MOON CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33217676  or  souhail_1428@yahoo.com

MOHAMMED BIN ISHAQ HOLDING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 17292129  or  MBESHAQ@YAHOO.COM

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CUSTOMER SERVICES) 
, suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com

Hani gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39800561  or  A83A@HOTMAIL.COM

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
, suitably qualified applicants can contact

 17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com

ALHABAYB BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39139640  or  ALHABAIB-11@HOTMAIL.COM

DWAWEEN TRADING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39439388  or  AMALW34@GMAIL.COM

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

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

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM

Chef & Dish Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17212920  or  FALEHKH@HOTMAIL.COM

BUILDAGO DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34246721  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 17701112  or  idawani@fabtechbahrain.com

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM

JANAH CONSTRUCTION & DEMOLISH ESTABLISHM 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39669952  or  hashim@alkuwaiti.com

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM

HUSAIN ABDULSHAHEED CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  HUSAINABDULBH@GMAIL.COM

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  HOSPITAL ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

Leila Bahrain restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR PLANN & ECONOMIC AFFAIRS 
, suitably qualified applicants can contact
 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  LIFEGUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com

T G I FRIDAY’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

DAR BU SALMAN CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35351234  or  HOORATOWER55@GMAIL.COM

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

Abbas Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39891694  or  ALABAS81@HOTMAIL.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER/PACKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com

SAGA BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE

METALS OF BAHRAIN CO. W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830707  or  TAWFIQ@MEBA.BH

Najdia Trading Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33355053  or  SALO90OM@GMAIL.COM

BAXTER MARKETING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33323108  or  ELENAECLARINAL@GMAIL.COM

ALWARDI CLEANING & MAINTENANCE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17230522  or  ALWARDICLEANING@GMAIL.COM

TRANSNIT BAHRAIN CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact

 66664486  or  MAHMOOD_MOH.D@HOTMAIL.COM

Naib global it consultancy 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17531534  or  hr@naibit.com

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

ALSADDON CAR RENTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39681662  or  alsadoonrentacar@gmail.com

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 39666154  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM

AIN ALRAHA CONTRACTIN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 37779791  or  sayedalawi.almosawi@gmail.com

SUNNY VALE MARKET CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17290664  or  SUNNYVALETRADINGBH@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

FIRST NAILS SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38416000  or  FIRSTNAILSSPA@GMAIL.COM

ARYAF MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39099890  or  MAHD.BH7@GMAIL.COM

NOOR AL BILAL ELECTRICAL MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33508974  or  IMRANBODLA1996@GMAIL.COM

HOUSTON CLEAN Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17590191  or  seema.sajeev@cityneongroup.com

DHAKAN JEWLLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17412041  or  TEJASDHAKAN.G.G@GMAIL.COM

ZANGUL OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 66945035  or  ZAKIR34582@GMAIL.COM

DIAMOND STAR FOR TRADING AND CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33086311  or  CEO@BORJITOWERCRANES.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 35419376  or  ALRASEKHON2021.BH@YAHOO.COM

DARYA auto services CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39205543  or  YOUSIF4@YMAIL.COM

HARAA FOR IMPORT & EXPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36112786  or  goldcity147@gmail.com

LIFT-UP TRAINING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 
, suitably qualified applicants can contact

 38402880  or  YASSIN@CPSARABIA.COM.SA

RUHUL AMIN FOR FASHION DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33728521  or  AMINRUHUL1134@GMAIL.COM

WORLD DESIGN HOME DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 36008141  or  SAME7SELIM@GMAIL.COM

INTERTRADE COMMERCIAL AND LOGISTICS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39845301  or  SODAM.REDDY058@GMAIL.COM

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
, suitably qualified applicants can contact
 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com

Brilliant translation 
has a vacancy for the occupation of

  TRANSLATORS 
, suitably qualified applicants can contact

 39464921  or  HAMEED912@HOTMAIL.COM

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
, suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

M SHAREEF ELECTRICAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35571450  or  MOHAMMEDSHAREF.HH@GMAIL.COM

Alsheryas Mens Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33606515  or  HWAY_ANTA_6@HOTMAIL.COM

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

  CARPENTER(FURNITURE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

R M A REAL ESTATE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 34129234  or  RAGAB_MANAGER@YAHOO.COM

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
, 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

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

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

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com

JASSIM GARDEN CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552808  or  JASSIMG@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 SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com

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

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, 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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GMAIL.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

T AND H SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  TAHIRMUGHAL325@GMAIL.COM

T AND H SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  TAHIRMUGHAL325@GMAIL.COM

MOOSA SAYED SAEED EVENTS PLANNERS ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 33854845  or  SMOOSAALAALI@GMAIL.COM

HAMAD KHALIL BIN JAFEN CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM

SAYAH STAR FOR MENS SHAVING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39002082  or  BOKHAMMAS85@HOTMAIL.COM

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
, suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com

BADER SAEED ABDULAZIZ ALAAZMI / AIN HAMAD / 10742 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36119902  or  ALAAZMIBADER@GMAIL.COM

Golden Ruchi  Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36118359  or  abdulhakeem11@hotmail.com

BAHRAIN INTERNATIONAL TRAVEL 
has a vacancy for the occupation of

  REGIONAL MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 17223315  or  bit01@bahraintravel.com.bh

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

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

  CHEMIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH

SAN DIEGO BEAUTY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 35075896  or  HASANELIAS34@GMAIL.COM

Zee Mart Family Shop co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  SALWE1970@HOTMAIL.COM

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

ARAD CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17256338  or  ACE.5391@GMAIL.COM

LIBEIRUT CAFETERIA AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM

MANAMA ENVELOPE FACTORY W LL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
, suitably qualified applicants can contact

 17253399  or  MPRINTER@BATELCO.COM.BH

GAME RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 34023430  or  MAZHARCH97@GMAIL.COM

NASS LANDSCAPES 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

NAZAR AUTO SERVICES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  kmkbn@gmail.com

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM

MILANO GATE SPORT ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33944498  or  hkbclearance@gmail.com

Digitech printing 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
, suitably qualified applicants can contact

 39830867  or  AZ.ALKOOHEJI@GMAIL.COM

Master Globe Construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 37777738  or  SALAH757@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

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

  FOREMAN WORKSHOP 
, suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  ALITURK@TURK.BH

BIKAFIH RESTAURANT & CAFE Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 34111343  or  hr@suhainvestments.com

SAFA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36332441  or  SAFAALMUSALLAM81@GMAIL.COM

AL ANSAR GATE BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39892346  or  MONA2@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36364536  or  NARAINA@BATELCO.COM.BH

MOODS KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39220220  or  JALILTOUQ1973@HOTMAIL.COM

TEN STARS RESSTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 39077388  or  SALWA9194@GMAIL.COM

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  echoshinebahrain@gmail.com

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

  MECHANICAL FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

  SHEETMETAL WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

NEW SEASON TRADING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 33479444  or  ASHOK1967.NAIR@GMAIL.COM

ARABIAN STAR BROASTED W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR KITCHEN 
, suitably qualified applicants can contact

 39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM

YENEPOYA CENTRE FOR ADVANCED LEARNING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33447855  or  SAAD@YENEBYA.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

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

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

AREEJ GOLDSMITHS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 37263821  or  yusufhasanali58@gmail.com

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

KOOHEJI INDUSTRIAL SAFETY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17730002  or  farooq@koohejisafety.com

ALDEREIH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17778798  or  aldiriyah@yahoo.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

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

  SANDBLASTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17553555  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

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh

SILLA INTERNTIONAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36655774  or  abuali792008@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

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

Zareena Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37116677  or  LIBINCHANDRANG@GMAIL.COM

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
, suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

CHONG CHAN TING RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

, suitably qualified applicants can contact
 39296004  or  CHONGCHANTING@GMAIL.COM

CHONG CHAN TING RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 39296004  or  CHONGCHANTING@GMAIL.COM

ANSTM Marketing and Promotion W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
, suitably qualified applicants can contact

 66660849  or  hradwan573@gmail.com

NOOR ALALI Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 39644887  or  MIRZA.ALALI@gmail.com

ANWAR ALHADI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33703444  or  OMHADI13@GMAIL.COM

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33725553  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM

EZZ ALARAB GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36057662  or  EZZALARABTRADE@GMAIL.COM

AHLLAH ALAMEERAT  FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17342401  or  HUSSAINFAREED@OUTLOOK.COM

UNIQUE STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32328874  or  citi20000@hotmail.com

SAZEON ElectroMechanical Contracting Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 37353218  or  SAZEONEMCC@GMAIL.COM

KHALIL EBRAHIM ALSHQAAQ CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39553392  or  K.BH@hotmail.com

Al Haram Plaza Readymade Gaments W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 17551653  or  alaa.ghaith@gmail.com

ZERMAT LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39663112  or  NADHEM.IMEEL@YAHOO.COM

WE GUIDE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36223637  or  HAKEEMOMANOOR@GMAIL.COM

THAT AL SALASIL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact
 17002760  or  ALMOHSIN55@GMAIL.COM

TROPKANA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39663112  or  NADHEM123@YAHOO.COM

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

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 38038380  or  Z.ZOABI@GREENTEEX.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

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

  PLUMBER 
, 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

DAR ALMURTASHAH FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 34377778  or  ALMURTASHAH.FASHIONS@HOTMAIL.COM

THREE DOT MEDIA & ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35052671  or  MALIRAZA8088@GMAIL.COM

DAR ALSHMOKH OUD & PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39939958  or  alboainain_1@hotmail.com

BURGER ZOOM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36344498  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM

Stylo Gents Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33718905  or  MAHAMMAD.MM55@GMAIL.COM



international@albiladpress.com 12
الخميس 9 يونيو 2022 - 9 ذو القعدة 1443 - العدد 4986

نوفوستي

التلفزيونيـــة  البرامـــج  مقـــدم  قـــال 
إن  وارنـــي،  ســـتيوارت  األميركـــي، 
“الحلـــم  “يلتهـــم”  المرتفـــع  التضخـــم 
األميركييـــن  يجعـــل  ممـــا  األميركـــي”، 

يشعرون بالتشاؤم الشديد.
 Fox“ وتســـاءل وارنـــي فـــي بـــث لقنـــاة
Business”: “نحن في دوامة تضخمية. 
لـــم أر مثـــل هـــذا الشـــيء ســـابقا. أتذكر 
التضخـــم فـــي أواخـــر الســـبعينيات من 
القـــرن الماضـــي، لكـــن هـــذا لـــم يحـــدث 
مـــن قبل. مـــا يذهلني هو معـــدل ارتفاع 
األسعار. لذلك أطلقت على هذه العملية 
اســـم “الدوامـــة”. هـــذا هـــو ســـبب قلـــق 

األميركيين. متى سينتهي؟”.
ســـكان  جعـــل  التضخـــم  أن  وأضـــاف 

الواليـــات المتحدة يشـــعرون بالتشـــاؤم 
“خائفـــون  أنهـــم  إلـــى  الشـــديد، مشـــيرا 
وغير راضيـــن”. فتدل نتائج اســـتطالع 
 The“ للـــرأي العام الذي أجرتـــه صحيفة
 38 أن  علـــى   ”Wall Street Journal
% من الذين شـــملهم االســـتطالع يرون 
أنهـــم يعيشـــون فـــي أســـوأ ظـــروف مما 
كان عليه ســـابقا، وأشـــار وارنـــي إلى أن 
هـــذا حـــدث خالل عـــام ونصف لرئاســـة 
بايدن. ودقق: “يلتهـــم” التضخم “الحلم 
المشـــاركين  نصـــف  ويـــرى  األمريكـــي” 
فـــي االســـتطالع أن فرصهـــم لتحســـن 
ظروفهـــم المعيشـــية ضئيلـــة. وما يزال 
القول بأن الحالة المزاجية ليست األكثر 

سعادة ضعيفا جدا”.

صحافي أميركي: التضخم “يلتهم” “الحلم األمريكي”

الخرطوم ـ وكاالت

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الســـيادة 
الســـوداني، محمـــد حمـــدان دقلـــو، 
لآلليـــة  الدعـــم  األربعـــاء،  أمـــس 
الثالثية كمسهل للحوار السوداني-

السوداني، وقال إن المجلس يؤمن 
بأنه “ال بديل عن الحوار إال الحوار”.

وأضاف عبر حســـابه الرســـمي على 
تويتـــر أن الحـــوار “ُيحقـــق توافقـــًا 
أفضـــل  مســـتقبل  لبنـــاء  وطنيـــًا 

لبالدنا”.
وانطلقـــت، أمس األربعاء، الجلســـة 
االفتتاحيـــة للحـــوار في الســـودان. 
فيما أكد المبعوث األممي للسودان، 
فولكر بيرتس، في كلمته، أن القرار 

في النهاية بيد السودانيين.
وأضـــاف بيرتس: “نريد 

تغييـــرا  نحـــدث  أن 
حقيقيـــا مـــن خـــالل 
الحـــوار، ودورنـــا هو 

متـــروك  والقـــرار  الحـــوار،  تســـهيل 
للسودانيين”.

وأفادت وكالة الســـودان لألنباء أن 
المحادثات المباشـــرة بين األطراف 
مـــن  بتســـهيل  تجـــري  الســـودانية 
اآلليـــة الثالثية التـــي تضم االتحاد 
اإلفريقـــي ومنظمة اإليجاد والبعثة 
األمميـــة )يونيتامـــس(، وبمشـــاركة 
اللجنة العســـكرية الثالثية برئاســـة 
دقلـــو، وعضويـــة عضـــوي مجلـــس 
الســـيادة الســـوداني، شـــمس الدين 

كباشي وإبراهيم جابر.
الحريـــة  قـــوى  ائتـــالف  وقاطـــع 
أحزابـــا  يضـــم  الـــذي   - والتغييـــر 
سياســـية وحركات احتجاجية - 
االجتمـــاع. وقـــال االئتالف إن 
المحادثات يجـــب أن تؤدي 
إلقامة سلطة ديمقراطية 

مدنية.

دقلو: الحوار يحقق توافقًا وطنيا
البيرة ـ وكاالت

محمـــود  الفلســـطيني،  الرئيـــس  قـــال 
للبيـــع،  ليســـت  “القـــدس  إن  عبـــاس، 
وقد أسقطنا كل المشـــاريع المشبوهة 
لتصفية القضية الفلسطينية، وبالذات 

صفقة القرن.
وفـــي كلمـــة لـــه خـــالل مؤتمـــر “وثائق 
الملكيات والوضع التاريخي للمســـجد 
األقصـــى”، الـــذي يعقـــد بمقـــر جمعيـــة 
الهـــالل األحمـــر بمدينـــة البيرة، شـــدد 
عبـــاس على أن “كل الشـــواهد واألدلة 
القـــدس  هويـــة  تؤكـــد  التاريخيـــة 
والمسجد األقصى وجميع المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية”.
وأشـــار إلى أن “رواية االحتالل بحق 

القـــدس واألقصـــى ال رصيـــد 
لهـــا ال فـــي التاريـــخ وال 

الواقـــع وال القانـــون”، 
مؤكـــدا أن “صراعنـــا 
االحتـــالل صراع  مع 

سياســـي فـــي أساســـه وليـــس صراعًا 
ضـــد أمة بعينها”. وأكد عباس ترحيبه 
بالوصايـــة األردنيـــة علـــى المقدســـات 
ننســـى  لـــن  مضيفـــا:  القـــدس،  فـــي 
أبـــو عاقلـــة  دمـــاء الشـــهيدة شـــيرين 
وكل الشـــهداء وســـنضل ثابتيـــن على 
مواقفنـــا .. والقدس ســـتبقى العاصمة 
األبديـــة لفلســـطين”. مـــن جانبـــه، قال 
رئيس الحكومـــة الفلســـطينية محمد 
اشـــتيه، إن إســـرائيل تريـــد الســـيطرة 
على المسجد األقصى بمدينة القدس 
المحتلة، وتحويله إلى كنيس يهودي.
وأضـــاف: “إســـرائيل بغـــض النظر عن 
المســـميات: تقســـيم زمانـــي، تقســـيم 
مكانـــي، تقســـيم هوائـــي، إســـرائيل 
الحـــرم  علـــى  الســـيطرة  تريـــد 
القدســـي، إســـرائيل تريـــد أن 
األقصـــى  المســـجد  تحـــول 

إلى كنيس يهودي”.

عباس: أسقطنا كل مشاريع تصفية القضية 
الجزائر ـ وكاالت

بيروت ـ وكاالت

أعلنـــت الرئاســـة الجزائريـــة التعليق 
الفـــوري لمعاهـــدة الصداقـــة وحســـن 
الجـــوار الجزائريـــة التـــي وقعتها مع 
إســـبانيا عام 2002 فـــي ظل تصاعد 
الخالفـــات بيـــن البلدين، الســـيما مع 
تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء 

الغربية.
إلـــى  الجزائريـــة  الرئاســـة  وأشـــارت 
تتحمـــل  التـــي  الســـلطات  “هـــذه  أن 
المبـــرر  غيـــر  التحـــول  مســـؤولية 
لموقفهـــا منـــذ تصريحـــات 18 مارس 
الحكومـــة  قدمـــت  والتـــي   2022
اإلســـبانية الحالية مـــن خاللها دعمها 
الكامـــل للصيغة غيـــر القانونية وغير 

الذاتـــي  للحكـــم  المشـــروعة 
الداخلـــي المقترحـــة مـــن 

المحتلـــة،  القـــوة  قبـــل 
تكريـــس  علـــى  تعمـــل 
سياســـة األمـــر الواقـــع 

مبـــررات  باســـتعمال  االســـتعماري 
األنبـــاء  وكالـــة  بســـحب  زائفـــة”، 

الجزائرية الرسمية.
وبينت الرئاســـة الجزائرية في ختام 
بيانهـــا أنـــه، وبنـــاء علـــى المعطيـــات 
التعليـــق  الجزائـــر  “قـــررت  الســـابقة، 
الفـــوري لمعاهـــدة الصداقـــة وحســـن 
أبرمتهـــا  التـــي  والتعـــاون  الجـــوار 
بتاريـــخ 8 أكتوبـــر 2002 مـــع مملكـــة 
إســـبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية 
اليوم تطوير العالقات بين البلدين”.

وأتـــى بيان الرئاســـة في ظـــل ترأس 
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، 
المســـلحة،  للقـــوات  األعلـــى  القائـــد 
وزيـــر الدفـــاع الوطنـــي، اجتماعا 
لألمـــن،  األعلـــى  للمجلـــس 
الوضـــع  لتقييـــم  “خصـــص 
العام في البالد” بحســـب 

المصادر.

بـــدأ موســـم الحرائق فـــي غابـــات لبنان الخضـــراء مع 
ارتفـــاع درجـــات الحرارة التي تشـــهدها البالد في هذا 
الموسم من كل عام، وهو ما يستغله مفتعلوها لتنفيذ 

جرائمهم بحق البيئة، حسب ما يقول الخبراء.
واندلـــع حريق بغابة في بطرماز قضاء الضنية شـــمال 
لبنـــان، انتشـــر لثـــالث نقاط فـــي الغابـــة، وتـــم إخماده 

والسيطرة عليه بعد الظهر.
فيمـــا اندلـــع حريـــق آخر في الرابـــع من يونيـــو الحالي 
فـــي غابـــة بقضاء بعبدا، إال أن القـــوى المحلية وأهالي 
المنطقـــة تمكنـــوا مـــن إخماده بســـبب توافـــر األدوات 

الالزمة إلطفاء الحرائق لديهم.
وقـــال المتطـــوع حاتـــم الفحل: إن الحرائـــق أتت على 
مســـاحات شاســـعة كبيرة مـــن الغابـــة، التي تعـــد أكبر 
غابات الصنوبر في لبنان وقد تكون األكبر في الشرق 

األوسط. ورّجح الفحل أن يكون الحريق “مفتعال”.

الجزائر تعلق معاهدة الصداقة مع إسبانيا

النيران تلتهم 
الغابات في لبنان

سيارة تصدم حشًدا في 
برلين موقعة قتيال وجرحى

برلين ـ أ ف ب

قتل شخص وأصيب 4 بجروح حين صدمت 
في  األربعاء  المارة صباح  من  سيارة حشدا 
السائق  توقيف  يتم  أن  قبل  بــرلــيــن،  وســط 
الذي مازالت دوافعه مجهولة، على ما أفادت 
من  “أكثر  اإلنقاذ  رجــال  وأحصى  السلطات. 
عشرة جرحى” 5 منهم “بين الحياة والموت” 
و3 “إصابات خطيرة”، بحسب رجال اإلطفاء. 
وقــالــت  المستشفى.  إلـــى  جميعا  نقلهم  تــم 
شرطة برلين إنها ال تعرف في الوقت الحاضر 
فقد  السائق  أن  أو  متعمدا  الــحــادث  كــان  إن 
طبية  “حالة  أو حتى  على سيارته  السيطرة 

إسعافية”.

طهران تتحدى الجميع.. وتزيل كاميرتي مراقبة من منشأة نووية

تصعيد إيراني يبقي مفاوضات فيينا في مربع الجمود

حادثة قطار مميتة في إيران المشغولة باحتواء صدمة انهيار المبنى

قطعــت إيــران أمــس األربعــاء خطــوة جديــدة مــن شــأنها أن تفاقــم التوتر مع 
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذريــة وتزيد من تعقيد جهود إحيــاء االتفاق النووي 
للعــام 2015، بعــد أن عمــدت إلــى إغــاق المزيــد من كاميــرات المراقبــة التابعة 

للوكالة والمخصصة لمراقبة أنشطتها النووية.

فقـــد حجبت إيـــران كاميراتـــي مراقبة 
تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بأحـــد مواقعهـــا النووية، وفـــق ما أورد 
التلفزيون الرســـمي، أمـــس. ولم يحدد 

التقرير الموقع.
ولـــم تقر الوكالة - ومقرها فيينا - على 
الفـــور بالتحـــرك اإليرانـــي، كمـــا لم ترد 

على طلب بالتعليق.
وتحجب إيـــران لقطات مـــن كاميرات 
مراقبة تابعة للوكالة وتحتفظ بها منذ 
فبراير 2021 كورقة ضغط ومســـاومة 
النـــووي  باالتفـــاق  العمـــل  إلعـــادة 

المتداعي.
ونقـــل تلفزيون “العالم” اإليراني، أمس 

األربعـــاء، عن مصدر مقرب من منظمة 
القـــول، إن  الذريـــة اإليرانيـــة  الطاقـــة 
المنظمة ستعلن عن “مواقفها الجديدة 
وآخر التطـــورات فيما يخـــص االتفاق 

النووي” بعد ساعات قليلة.
وأضـــاف المصـــدر أن المواقـــف التـــي 
الذريـــة  الطاقـــة  منظمـــة  ســـتتخذها 
اإليرانيـــة تـــم إبـــالغ الوكالـــة الدوليـــة 

للطاقة الذرية بها.
وكانت وكالة “تســـنيم لألنباء” نســـبت 
فـــي وقـــت ســـابق أمـــس إلـــى رئيـــس 
منظمة الطاقـــة الذرية اإليراني محمد 
إسالمي القول، إن الوثائق “المزعومة” 
الـــواردة فـــي تقريـــر الوكالـــة الدوليـــة 

يهـــدف  سياســـي”  “تحـــرك  للطاقـــة 
لمواصلة ما وصفها بالضغوط القصوى 
أن  إســـالمي  وأضـــاف  بـــالده.  علـــى 
طهران ليســـت لديها أي أنشطة نووية 

أو مواقع سرية وغير مدونة.
وحملت الواليـــات المتحـــدة، الثالثاء، 
إيران مســـؤولية عدم توصل الجانبين 

حتـــى اآلن إلـــى اتفـــاق بشـــأن إحيـــاء 
االتفـــاق النـــووي اإليراني لعـــام 2015، 
قائلـــة إن مطالب إيران برفع العقوبات 
تمنـــع إحـــراز تقدم. وشـــددت الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة علـــى أنـــه يجـــب 
على إيران التوقـــف عن المطالبة برفع 

عقوبات ال صلة لها باالتفاق النووي.

قتـــل 17 شـــخصا علـــى األقـــل أمـــس 
عـــن  انحـــراف قطـــار  األربعـــاء جـــراء 
سكته قرب مدينة طبس وسط إيران، 
وذلك بعد حوالي أسبوعين على مقتل 
أكثر من 40 شخصا اثر انهيار جزء من 
مبنـــى فـــي مدينـــة عبادان فـــي جنوب 

غرب البالد.
وقـــال المتحـــدث باســـم هيئة الســـكك 
 17 “قتـــل  خالـــدي  مجتبـــى  الحديـــد 
إلـــى  جريحـــا   37 نقـــل  وتـــم  شـــخصا 
المستشفى” جراء الحادث، مشيرا إلى 
احتمـــال ارتفاع حصيلة القتلى لوجود 

حاالت حرجة بين الجرحى.
عنـــد  الســـكة  عـــن  القطـــار  وانحـــرف 
فجـــر  والنصـــف  الخامســـة  الســـاعة 
األربعـــاء بالتوقيـــت المحلـــي، وفق ما 
نقـــل اإلعـــالم الرســـمي عن مســـؤولين 

في مجال اإلنقاذ.
وأكـــد مســـؤولون أن 5 مـــن العربات الـ 
11 التـــي يتألـــف منها القطـــار انحرفت 

عن السكة جراء الحادث.
وأوضـــح نائـــب رئيس شـــركة الســـكك 
الحديد اإليرانية مير حســـن موســـوي 
للقنـــاة الرســـمية إن “القطـــار الذي كان 
علـــى متنـــه 348 راكبـــا، انحـــرف بعـــد 
احتـــكاك مـــع آلـــة حفـــر” كانـــت قـــرب 
الســـكة. وأظهرت صور نشـــرتها وكالة 
“إيســـنا” حفارة مجنـــزرة صفراء وهي 
المـــس  بينمـــا  جانبهـــا،  علـــى  منقلبـــة 
أســـفلها عربات من القطار ال تزال على 
الســـكة الممتدة في منطقة صحرواية 

وسط البالد.
وتقـــع طبـــس فـــي محافظة خراســـان 
الجنوبيـــة علـــى مســـافة حوالـــي 900 

كيلومتـــر بـــرا جنـــوب شـــرق طهـــران، 
علـــى الطريـــق بيـــن يـــزد وهـــي إحدى 
أبـــرز المدن وســـط البالد، ومشـــهد في 
الشـــمال الشـــرقي، وهـــي ثانـــي كبـــرى 
المـــدن اإليرانيـــة وتضـــم مرقـــد اإلمام 
الرضـــا، ثامـــن األئمـــة المعصومين لدى 
الشـــيعة. ويأتـــي انحـــراف القطـــار بعد 

أكثـــر مـــن أســـبوعين على انهيـــار جزء 
مـــن مبنى في مدينـــة آبادان بمحافظة 
خوزســـتان فـــي جنـــوب غـــرب البـــالد، 
في حـــادث وصلـــت حصيلتـــه إلى 43 
قتيـــال، وفق آخـــر األرقام التـــي أعلنها 
تواصـــل  مـــع  الثالثـــاء،  مســـؤولون 

عمليات البحث تحت األنقاض.

طهران - وكاالت

طهران - وكاالت

إيران تغلق كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة 

حفارة تقلب القطار

عواصم ـ وكاالت

حــذر وزيــر الخارجيــة اإليطالــي لويجــي دي مايــو، أمــس األربعــاء، مــن الحصــار الروســي 
للموانــئ األوكرانيــة الــذي يعرقل صادرات القمح وقد يتســبب بوفاة “مايين” األشــخاص، 

وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال دي مايو إن “األســـابيع المقبلة ســـتكون 
حاســـمة لحلحلـــة الوضـــع. ننتظر من روســـيا 
عرقلـــة  وملموســـة؛ ألن  مؤشـــرات واضحـــة 
صادرات القمح يعني إبقاؤها رهينة، والحكم 
والنســـاء  األطفـــال  علـــى مالييـــن  باإلعـــدام 

والرجال”.
كان وزيـــر الخارجيـــة اإليطالـــي يتحدث في 
ختام مؤتمـــر وزاري حول األمن الغذائي في 
الـــدول المتوســـطية بمشـــاركة منظمـــة األمم 
المتحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة )فـــاو( وألمانيـــا 
التي تتولى راهنًا الرئاسة الدورية لمجموعة 

السبع إلى جانب أطراف أخرى.
وقال: “الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف 
بـــأي ثمـــن”، مضيفـــًا: “إذا لم يكن ذلـــك ممكنًا، 

تخضـــع  أن  يجـــب  المعنيـــة  األطـــراف  فـــإن 
للحبـــوب  آمـــن  بتصديـــر  للســـماح  لضغـــوط 
ومنتجـــات أساســـية أخـــرى دون أي تأخير”. 
وأضـــاف: “ال يمكـــن للعالـــم أن يبقـــى تحـــت 
رحمة أزمات عســـكرية في أوروبا أو مناطق 

أخرى في العالم”.
مـــن جانبـــه، قـــال وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرغي الفروف، أمس األربعاء، أن موسكو 
“مســـتعدة” بالتعـــاون مـــع أنقرة لضمـــان أمن 
السفن المحملة حبوبا التي تبحر من المرافئ 
األوكرانيـــة. وأوضح الفروف، خـــالل مؤتمر 
صحفي مـــع نظيـــره التركي مولود تشـــاوش 
أوغلـــو في أنقـــرة، حيث أتى لمناقشـــة إقامة 
ممـــرات بحريـــة لتســـهيل تصديـــر الحبـــوب: 

“نحن مستعدون لضمان أمن السفن المغادرة 
للموانـــئ األوكرانيـــة )...( بالتعاون مع زمالئنا 
األتـــراك”. وأشـــار إلـــى أنـــه يأمـــل فـــي حـــل 
المشـــكالت المتعلقـــة بشـــحنات الحبوب من 
موانـــئ فـــي أوكرانيـــا شـــريطة نـــزع كييـــف 

األلغام في المياه المحيطة بتلك الموانئ.
الخاصـــة”  العســـكرية  “العمليـــة  أن  وأضـــاف 
التي تنفذها روســـيا في أوكرانيا تســـير وفقا 
للمخطـــط لهـــا وأن هنـــاك حاجـــة الســـتئناف 
محادثـــات الســـالم قبـــل أن يكـــون هنـــاك أي 

فرصـــة لعقد محادثات بين الرئيس الروســـي 
فالديمير بوتن ونظيره األوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي. من جانبه، صرح وزير الخارجية 
التركي أن بالده تعتبر أن طلب موســـكو رفع 
العقوبـــات عـــن الصادرات الزراعية الروســـية 

لتسهيل الصادرات األوكرانية “مشروع”.
وقـــال وزير الخارجية التركي: “إذا كان علينا 
فتح الســـوق األوكرانية الدوليـــة، فنعتقد أن 
إزالـــة العقبات أمـــام الصادرات الروســـية أمر 

مشروع”.

روسيا تتعهد بضمان أمن سفن الحبوب شريطة نزع كييف األلغام

إيطاليا: حصار الموانئ األوكرانية قد يودي بحياة الماليين

الفروف: روسيا تفتح يوميا ممرات للحبوب الغذائية 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إطالق جائزة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة للشعر
يربط صالح عبدالصبور بين الشاعر والفيلسوف في قران واحد، 
ذلـــك أن هـــؤالء هم أقـــدر الناس علـــى الرؤية الصحيحـــة للحياة 
البشـــرية والتوغـــل في الذات ورؤيـــة ما ال يراه النـــاس العاديون 
الغارقون في حياة يومية متســـارعة الخطوات، وقد كان الشـــعر 

للعرب العلم الذي ال علم بعده، وله أهمية كبيرة في حياتهم.
وكواحـــد مـــن المهتميـــن بالثقافـــة أتمنـــى أن تكـــون هنـــاك جائزة 
ســـنوية تحمـــل اســـم الشـــاعر الكبير المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة طيب هللا ثراه، هذه الشخصية 
الفـــذة في تاريـــخ الفكر والثقافـــة في مملكـــة البحرين، وصاحب 
اإلســـهامات العظيمة الجادة في ميداني الفكـــر والثقافة، منطلقا 
من عشـــقه البحريـــن ومحبتـــه تربتهـــا وتعلقه الشـــديد بمجتمعه 

وتراثه وغيرته عليه.
جائـــزة ســـنوية تحمل اســـم “جائزة الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل 
خليفـــة للشـــعر” يتولـــى التحكيـــم فيها نخبـــة من النقـــاد واألدباء 
المتخصصيـــن، وتكون للدواوين والمخطوطات الشـــعرية النثري 

والعمودي والتقليدي، على أن تشـــرف عليها هيئة الثقافة وتكون 
علـــى المســـتوى الرســـمي، وذلـــك تخليدا لشـــاعر البحريـــن الكبير 
ونبل رســـالته اإلنســـانية، كما أن هذه الجائزة ستعلي قيمة األدب 
واألدبـــاء باعتبارهـــم مـــرآة عصرهـــم ودورهم الخالق فـــي القيم 

الرفيعة والغايات النبيلة.
عندما احتفلت مصر بعيد ميالد نجيب محفوظ الرابع والتسعين، 
عـــام 2005 كتبوا “نحن مدينون لك” كتحية له، وخصصت مجلة 
الهالل الشـــهيرة عـــددا بأكمله عن نجيب محفوظ وأســـمته “عش 
ألـــف عـــام” معبـــرة عن ذلك بنفـــاذ إبداعـــه لقلوب وعقـــول القراء، 
والقول ينطبق على الشاعر الشيخ عيسى بن راشد رحمه هللا الذي 
يحـــق لنا أن نفاخر به مثلما تتفاخـــر الدول بجبران خليل جبران، 
والشـــابي، وطـــه حســـين والحكيـــم وغيرهـــم من كل الجنســـيات 
واللغات، فشـــعره رحمه هللا تخطى الحدود واإلقليميات وساهم 
فـــي الثقافـــة العربيـــة خلقـــا وابتـــكارا وإبداعا، وفي ســـجله آيات 

خالدة وتراث شعري باق متجدد على وجه الدهر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

 العالم منشغل وإسرائيل 
تواصل اإلعدام الميداني

يبـــدو أن سياســـة اإلعدام الميدانـــي أصبحت نهجـــا ثابتا للقوات 
اإلســـرائيلية في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأحداث أوكرانيا 

وتداعياتها على االقتصاد العالمي.
لم يكد دم شرين أبوعاقلة يجف حتى قامت القوات اإلسرائيلية 
بتوجيـــه رصاصهـــا إلى قلب إعالمية فلســـطينية أخـــرى، وقتلتها 
بدم بارد هي غفران وراسنة، وقتلت خالل 24 ساعة فقط شابين 
فلســـطينيين آخريـــن وأهانـــت جنـــازة غفـــران كما أهانـــت جنازة 

شرين من قبل.
يـــا لـــه من صمـــت عالمي غريـــب على تلـــك الجرائم التـــي ترتكب 
كل يـــوم بحـــق الشـــباب الفلســـطيني، ويـــا له مـــن اســـتهتار بالدم 
الفلســـطيني! وسط الحالة المأســـاوية التي يعيشها أبناء الشعب 
الفلســـطيني لـــم نـــر ما يســـرنا ســـوى البيان الـــذي أعلنـــه البرلمان 
العربـــي الـــذي نـــدد بالعـــدوان اإلســـرائيلي وقـــال إن مـــا تقـــوم به 

إسرائيل سيزيد دوامة العنف في المنطقة.
وقال البرلمان العربي إن ما يجري انتهاك صارخ لحقوق اإلنســـان 
والقوانيـــن الدوليـــة وحمـــل الحكومـــة اإلســـرائيلية المســـؤولية 

الكاملة عن ما يجري.
وأضـــاف أن الســـكوت الدولـــي علـــى الجرائـــم التـــي ترتكـــب هـــو 
تشـــجيع على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، فإلى متى ســـيظل 

الشعب يواجه هذا الظلم؟

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

وعي الناخبين
مســـاء االثنين الماضي، كان لي شرف تقديم ندوة بعنوان “وعي 
الناخبين” بمجلس األخ عادل علي الرويعي في الرفاع، وبحضور 
عـــدد كريم من أصحـــاب المجالـــس وروادها ونشـــطاء التواصل 
االجتماعي والمرشـــحين، من مختلف المناطق، ولهم الشكر على 

الوصل وتعني المسافات.
وبعـــد ترحيب يمأله االحترام واالمتنان، أشـــرت إلـــى أربع ركائز 
أساســـية لتحقيـــق وعـــي الناخبيـــن، أولهـــا دور اإلعالم الرســـمي 
في ضخ برامج توعوية مســـتمرة وعميقة، تقـــدم الكلمة النافعة 
بهـــذا الشـــأن، عبـــر اســـتضافة ذوي االختصاص والشـــأن، ســـواء 

بالتلفزيون أو بأثير اإلذاعة أو غيرها.
ثانيـــًا، أن يكون للصحافـــة المحلية دور أكبر مما هو اآلن بتوعية 
الناخـــب، ســـواء علـــى مســـتوى التقاريـــر أو كتابات األعمـــدة، أو 
تقاريـــر الفيديـــو وغيرهـــا، وهـــو دور يالمس احتياجـــات الناس، 
ويجســـد الـــدور المهـــم للســـلطة الرابعـــة، فـــي ظل خـــذالن بعض 

النواب للشارع، وأي خذالن؟
ثالثـــًا، أن يســـتثمر قـــادة السوشـــال الميديـــا إمكانياتهـــم فـــي أن 
يكونـــوا عامـــل إضافة للناس، ووعـــي، وثقافـــة، وإدراك، بدالً من 
“تحبيطهم” وتذكيرهم بفشل هذا النائب، وضعف ذاك، وخطأهم 
فـــي االختيـــار، فما حصل حصـــل، والمطلوب اآلن هو االســـتمرار 
بإنجاح التجربة عبر ضخها بالدماء الجديدة والوطنية والنافعة.

األمـــر الرابـــع، مســـؤولية الناخـــب نفســـه، والتـــي تتطلـــب الوعي 
بمتغيـــرات المرحلـــة، وقراءتهـــا بشـــكل جيـــد، واإللمـــام بفداحـــة 
توصيل األشـــخاص الخطأ للبرلمان، من المتسلقين، والمتنفعين، 

والباحثين عن المصالح الفردية والخاصة.
وعي الناخبين أســـاس نجاح المشـــروع االنتخابي، وهو الطريق 
لبرلمان قوي، ومجالس بلدية طموحة، تكون كلها قادرة على أن 
تـــؤدي الـــدور الذي وجدت ألجله بمشـــروع جاللـــة الملك المعظم 

اإلصالحي، وهي التعبير عن اإلرادة الشعبية. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تعتمد صحة اإلنســـان على ســـالمة غذائه، والكثير مـــن األمراض تنتقل 
عن طريق الغذاء، والوعي بســـالمة األغذية له فوائد ال تعد وال تحصى 
أولها حصول اإلنســـان على الغـــذاء الصحي واآلمن، وقد اعتمدت األمم 
المتحـــدة يومـــا في يونيو مـــن كل عام لالحتفال بســـالمة الغذاء، وذلك 
بدعـــم مـــن منظمة األغذية والزراعـــة العالمية ومنظمـــة الصحة العالمية 

وهيئة الدستور الغذائي.
وتبدأ ســـالمة األغذية من منشـــأ الغذاء، وتنتهي عند المستهلك وما تمر 
بـــه من مراحل اإلعـــداد والتجهيز واإلنتاج والحصـــاد والذبح والتخزين 
حتـــى وصولها للمســـتهلك، حيث يكـــون الطعام آمًنا للمســـتهلك، وتعنى 
ســـالمة األغذية بتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، فيتم اكتشـــاف ما 
ُيصيـــب األغذيـــة مـــن مخاطر وأضرار قبـــل وصولها للمســـتهلك، فصحة 
اإلنســـان ُتســـاهم في تعزيز االقتصـــاد واالزدهار االقتصـــادي، ولتحقيق 
ذلك على جميع المجتمعات العمل على ضمان سالمة األغذية وجودتها 
لضمـــان مأمونيـــة الغذاء وبمـــا يتوافق مع أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
وال يمكـــن القضـــاء على الجوع بتناول أغذية ُمصابـــة وُملوثة بل أغذية 
صحيـــة ومأمونـــة وكافيـــة بمكوناتهـــا، فالغـــذاء اآلمـــن والصحي يشـــبع 

اإلنسان وَيقيه من األمراض. 
تذكر اإلحصائيات األممية أنه “يتســـبب تناول األغذية الفاســـدة بإصابة 
600 مليـــون شـــخص حـــول العالم باألمـــراض، ويموت ســـنوًيا 420 ألف 
شـــخص بســـببها”، وتشـــير “منظمـــة األغذية والزراعـــة ـ الفـــاو” و”منظمة 
الصحـــة العالميـــة” إلـــى أن “ســـالمة األغذيـــة هـــي مســـؤولية مشـــتركة، 
تقـــع علـــى عاتق الحكومـــات والمصانـــع والمنتجين وأصحاب الشـــركات 
والمســـتهلكين”، وقد ســـّلطت جائحة كوفيد الضوء على )أهمية مراقبة 
ســـالمة األغدية ومعالجة هـــذه القضية، وتكييف أنظمة ســـالمة الغذاء 
لالســـتجابة إلى تعطيل سالســـل اإلمداد( لضمان استمرار الحصول على 
الغذاء اآلمن إلى الناس الذين يحتاجون إلى طعام سليم يومًيا لعيشهم.
تعد الســـالمة الغذائية شـــيًئا أساســـًيا لحياة اإلنســـان، ومن أجل تحقيق 
صحـــة أفضل ومســـار غذائي آمـــن، كما أن الغـــذاء اآلمن المســـتورد من 
الخارج يؤكد ســـمعة الُمَنتج وبلد المنشـــأ، ويرفع مؤشـــر التجارة وُينمي 
االقتصاد، ويبقى الغذاء السليم مصدًرا لثقة المستهلكين ودولتهم التي 
عليهـــا توخـــي الحـــذر أيضا مما تســـتورده مـــن األغذية وبـــكل إجراءات 

إنتاجه ونقله وتخزينه.

عبدعلي الغسرة

سالمة األغذية من سالمة اإلنسان

هل الطالق، عقاب للمرأة وأبنائها؟ هل على الزوجة أن تقبل باستمرار 
حياتها الزوجية الفاشلة فقط لتتجنب ما قد تتعرض له بعد انفصالها 
من ضياع في دهاليز المحاكم، والركض واللهاث وراء نفقة شحيحة 
يماطـــل الزوج في دفعها! والذي قـــد يتحايل بألف حيلة وحيلة على 

القانون لتخفيضها، والتنصل بعد ذلك من دفعها في حينها!
مـــا ال أســـتوعبه، ومـــا ال يمكننـــي أن أجد له تفســـيرًا مقنعـــًا، أن ُتلقى 
مســـؤولية األطفـــال علـــى األم المطلقـــة بالكامـــل، فهـــي الحاضنـــة، 
ـــواد األعظم من الرجـــال يتركون أمر  والمربيـــة والمنفقة كذلك، فالسَّ
الحضانـــة علـــى األم، لعلمهم بثقل هذه المســـؤولية، والنزر القليل من 
يضـــرب على صدره ثقة بأنه ســـيتولى أمر الحضانـــة، ال ألنه أهل لها، 

بقدر ما هي نكاية باألم.
أليـــس مـــن الظلـــم أن يحصل الـــزوج المنفصل عن زوجتـــه مثالً على 
عـــالوة الغالء بالكامـــل؟ أليس من العدل أن يحصـــل هو على الثلث، 
والثلثـــان للزوجـــة باعتبارها الحاضنـــة والمربية لألطفـــال والمتولية 
لشـــؤونهم اإلنفاقيـــة؟ فما تنفقه الزوجة علـــى أبنائها أضعاف ما ُيلزم 

القانـــون به الزوج دفعه كنفقة! بالله عليكم هل تكفي نفقة 30 دينارًا 
للطفـــل الواحد شـــهريًا، أي بواقع دينار واحد في اليوم! هل ســـتكفي 
أكلـــه وشـــربه، وملبســـه، وألعابه، ومواصالتـــه و... وهـــل تكفي اليوم 
70 دينارًا كنفقة للســـكن؟ فأية شـــقة اليوم بهـــذا اإليجار؟ وإن كانت 
موجودة فكيف ســـيكون حالها؟ ففي نهاية المطاف ســـُتلقى األعباء 
الماليـــة بالكامل على األم التـــي عليها تدبير أمرها وأمر أبنائها، الذين 

هم أبناؤه أيضا.
مطلقـــة، وأم لثالثـــة أطفال منذ ســـبتمبر الماضي صـــدر حكم التنفيذ 
لصـــرف نفقـــة أطفالها، وحتى اليـــوم يماطل الزوج فـــي دفعها، وكلما 
راجعـــت المحكمـــة كلمـــا تاهـــت دون أن تصل إلى نتيجـــة! فمن يلزم 
الـــزوج بدفـــع حقـــوق أبنائهـــا؟ رغم صـــدور الحكـــم النهائـــي القاضي 
بالتنفيـــذ منذ أشـــهر! لمـــاذا ال تكون هنـــاك جهة تتابع وتلـــزم األزواج 
وبالقانـــون بدفع تلك النفقات جبرًا ال مـــزاج فيه، حماية لحقوق تلك 

الزوجة واألبناء؟.
ياسمينة: هي قصة المرأة... تحكي معاناة نسوة. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

من ينفذ األحكام “المنفذة”؟



اللجنة اإلعالمية

ــمــســتــثــمــر  ــــحــــضــــور ال ب
ــد  ــ ــالـ ــ الــــــــســــــــعــــــــودي خـ
مــصــطــفــى تـــم افــتــتــاح 
ــقــادســيــة  أكـــاديـــمـــيـــة ال
لكرة الــقــدم رقــم واحــد 
تسجيل  شهدت  والتي 
الالعبين  من  كبير  عدد 
حــتــى   2008 ــد  ــيـ ــوالـ مـ

.2013
ــر  ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ ــمـ وقــــــــــــدم الـ
الشكر  مصطفى  خــالــد 
رئيس  لجهود  والتقدير 
مـــركـــز تــمــكــيــن شــبــاب 
ــة الـــعـــقـــيـــد  ــ ــيـ ــ ــادسـ ــ ــقـ ــ الـ
جــراح  يوسف  مهندس 

المجال  وفتح  بالرياضة  باالهتمام  الرشيدة  القيادة  وإلى  الدوسري 
القادسية  شباب  تمكين  مركز  رئيس  قــدم  كما  بــاالشــتــراك،  للجميع 
على  األكاديمية  إدارة  وطاقم  السعودي  المستمر  إلى  الشكر  جزيل 

جهودكم المتميزة.

افتتاح أكاديمة القادسية لكرة القدم

اتحاد كرة القدم

لــكــرة  األول  الـــوطـــنـــي  مــنــتــخــبــنــا  ظــفــر 
منتخب  حــســاب  على  مهم  بــفــوز  الــقــدم 
مــقــابــل، في  بــهــدفــيــن دون  بــنــغــالديــش 
على  األربــعــاء،  جمعتهما،  التي  الــمــبــاراة 
ضمن  ماليزيا،  في  جليل  بوكيت  استاد 
 e للمجموعة  األولـــى  الجولة  منافسات 

لتصفيات كأس آسيا 2023.
 وحسم منتخبنا الوطني المباراة لصالحه 
بكرة  أوال  تــقــدم  إذ  األول،  الــشــوط  فــي 
رأســيــة لــالعــب عــلــي حـــرم فــي الدقيقة 
34، قبل أن يسجل كميل األسود الهدف 

الثاني في الدقيقة 42.
وكان المدرب البرتغالي لمنتخبنا الوطني 
بتشكيلة  ــاراة  ــبـ ــمـ الـ ــدأ  ــ ب ــوزا  ــ سـ هــيــلــيــو 
جعفر،  محمد  سيد  الحارس  من  مكونة 
ــا عــيــســى، ولــيــد  والــالعــبــيــن: ســيــد رضــ
الحوطي،  راشــد  بن عــدي،  أمين  الحيام، 
علي حرم، كميل األسود، مهدي حميدان، 
وعبدهللا  مدن  علي  المالود،  عبدالوهاب 

يوسف.
تيجاس،  الــهــنــدي  الــحــكــم  الــمــبــاراة  أدار 
أكرم  والعراقي  أنتوني  مواطنه  وعاونه 

علي، والحكم الرابع العراقي زيد ثامر.

أمام  المقبل  لقاءه  منتخبنا  وسيخوض   
 4 عند  الــجــاري  يونيو   11 يــوم  ماليزيا 
عصًرا بتوقيت البحرين، ضمن منافسات 

الجولة الثانية.

سيخوض لقاءه الثاني أمام ماليزيا

منتخبنا يستهل مشوار التصفيات بعبور بنغالديش

جانب من اللقاء 

اللجنة اإلعالمية

يغادر يوم غٍد الجمعة المنتخب الوطني 
للترايثلون إلى دولة الكويت؛ للمشاركة 
بدولة  الــدولــيــة  األكــواثــلــون  بطولة  فــي 
أن  المقرر  من  والــذي  الشقيقة،  الكويت 
ضمن  وذلــك  المقبل،  السبت  يــوم  يقام 
ــخــارجــيــة الـــدولـــيـــة الــتــي  الـــبـــطـــوالت ال
الوطني؛  المنتخب  العبو  فيها  يــشــارك 
بهدف رفع مستوى الالعبين، عن طريق 

احتكاكهم في مختلف البطوالت.
ويقود المنتخب المدرب الوطني مبارك 
هم  العبين   6 الوفد  يضم  فيما  محمد، 
مبارك  عبدالرحمن  حمزة،  عبدهللا  عمر 
ــارك مــحــمــد، ياسين  مــحــمــد، مــحــمــد مــب
ــر، عـــبـــدالـــعـــزيـــز مــصــطــفــى  ــيــ مــحــمــد أمــ
عبدالعزيز، أحمد طارق الحالق، ويتوقع 
األولى  المراكز  على  العبونا  ينافس  أن 
التي  اإلمكانيات  ظل  في  البطولة  في 
المتواصلة  واالستعدادات  بها  يتمتعون 
في  محمد  مبارك  المدرب  يقودها  التي 

الفني  مستواهم  ورفع  الالعبين  تطوير 
والتنافسي.

مـــن جــانــب آخــــر، عــقــد مــجــلــس إدارة 
االتحاد اجتماعًا مع الالعب عمر عبدهللا 
تمت  حــيــث  األول،  أمـــس  يـــوم  حــمــزة 
المتعلقة  الــنــقــاط  مــن  الــعــديــد  مناقشة 
الفني،  مستواه  ورفــع  الــالعــب  بتطوير 
ــيــات الــتــي  خــصــوًصــا فـــي ظـــل االمــكــان

المشاركة  في  الكبير  والتزامه  يمتلكها، 
ــي مـــخـــتـــلـــف الــــبــــطــــوالت الـــدولـــيـــة  ــ فـ
واإلقليمية؛ بهدف رفع تصنيفه الدولي.

الــالعــب  االتــحــاد  إدارة  مجلس  وحـــث 
عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل واالســـتـــعـــدادات 
الوقت  في  مؤكدًا  البطوالت،  لمختلف 
ذاتـــه وقــوفــه مــع الــالعــب فــي مــشــواره 

ومشاركاته الدولية.

يغادر يوم غٍد إلى دولة الكويت

منتخب الترايثلون يشارك في بطولة األكواثلون

من االجتماع مع الالعب عمر حمزة

إسماعيل وسيد جالل يديران مباريات كأس االتحاد اآلسيوي
للمجموعة J بنظام التجمع في تايلند

كلف االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، حكمين بحرينيين دوليين؛ للمشــاركة في 
إدارة مباريــات المجموعــة J لــكأس االتحــاد اآلســيوي 2022، والتــي ســتقام 
بنظام التجمع في تايلند في الفترة 20 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل.

إسماعيل  الــدولــي  الحكم  وسيشارك 
حبيب والحكم المساعد الدولي سيد 
جـــالل مــحــفــوظ فــي إدارة مــبــاريــات 
المجموعة التي تضم أندية “ايسترن” 
هونغ  “ من  مان  “لي  كونغ،  هونغ  من 
“تاينان  ماكاو،  من  باك”  “تشاو  كونغ، 

سيتي” من الصين تايبيه.
البحرينيين  الحكمين  اختيار  ويأتي 
ــالل  ــد جـ ــ ــي ــل حـــبـــيـــب وســ ــيـ ــاعـ ــمـ إسـ
محفوظ تأكيًدا على المكانة الريادية 
عــلــى جميع  ــبــحــريــنــيــة  ال لــلــصــافــرة 
إذ  اآلســيــويــة،  فيها  بما  المستويات 
من  أســاســًيــا  مــحــوًرا  التحكيم  شكل 

مجلس  ينتهجها  التي  التطوير  رؤى 
القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  إدارة 
بــن خليفة بن  الــشــيــخ عــلــي  بــرئــاســة 
أحمد آل خليفة، ويحرص على دعمها 
بالعناصر  ــقــاء  ــالرت ل الــســبــل؛  بــشــتــى 
التحكيمية وضمان تواجدها في أكبر 

المحافل والبطوالت. 
ــي إســمــاعــيــل  ــدولـ ويــعــتــبــر الــحــكــم الـ
حــبــيــب مـــن الــحــكــام الـــواعـــديـــن في 
ــو مـــوجـــود ضــمــن قــائــمــة  الـــقـــارة وهــ
ــة لــلــعــام الــحــالــي  ــويـ ــيـ ــنــخــبــة اآلسـ ال
في  ــمــشــاركــة  ال لـــه  وســبــق   ،)2022(
الدولية  المباريات  من  العديد  إدارة 

واآلسيوية ببطوالت مختلفة، وكذلك 
جالل  سيد  الــدولــي  المساعد  الحكم 
النخبة  قائمة  في  الموجود  محفوظ 
اآلسيوية للحكام المساعدين )2022(، 
وســبــق تــواجــده أيــًضــا فــي بــطــوالت 

مختلفة على جميع األصعدة.

 وإلى جانب حكامنا البحرينيين، فقد 
لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  اختيار  وقــع 
للساحة،  اثنين  حكمين  على  الــقــدم 
باإلضافة إلى 3 حكام مساعدين، كما 
تم اختيار مراقب للمباريات ومقيمين 

اثنين للحكام.

اتحاد كرة القدم

سيد جالل محفوظ إسماعيل حبيب
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قالت نجمة منتخبنا الوطني لكرة 
إن  إبراهيم  منار  للفوتسال  القدم 
الــكــرة الــنــســائــيــة بــحــاجــة لـــدوري 
مــنــتــظــم الكـــتـــســـاب الـــمـــزيـــد مــن 
المتواصل  االحتكاك  عبر  الخبرة 

بدال من االكتفاء بالتدريبات.
برنامج  في  لقائها  لــدى  وأضــافــت 
بدور  تقدمه  الذي  رياضي”  “خلك 
ــف” بــحــســاب  ــ ــالي ــ ــان عــبــر “ال ــدنـ عـ
أن  ــبــالد  ال لصحيفة  االنــســتــغــرام 
دورة  ــيــة  بــذهــب ــمــنــتــخــب  ال فــــوز 
اختتمت  التي  الخليجية  األلعاب 
مؤخرا بالكويت كان بسبب إصرار 
بالمسئولية  وتحليهن  الــالعــبــات 
ــــذي  ــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــلـــقـــب ال ل

أحرزنه في 2019.
لدعم  ثــمــرة  “الــفــوز  مــنــار  وتابعت 
ــالـــد آل  الــشــيــخــة حــصــة بــنــت خـ
من  الــلــعــب  طالبتنا  الــتــي  خليفة 

أن  ونـــأمـــل  نــفــســي  ضــغــط  دون 
يكون اللقب الخليجي فاتحة خير 
آسيا  غرب  بطولة  على  للمنافسة 

التي ستقام قريبا..”.
ولدى سؤالها عن حبها لكرة القدم 
العشبية أو كرة الصاالت قالت “إذا 
خالد  بنت  حصة  الشيخة  وافقت 
آل خليفة فإنني أفضل التخصص 
الــصــاالت ألن فيها متعة  كــرة  في 

وإثارة رغم أنها صعبة ..”.
ــارت مــنــار إلـــى أنــهــا عشقت  ــ وأشـ
عائلة  في  ولــدت  ألنها  القدم  كــرة 
بالفرج،  اللعبة  ومارست  رياضية 
األول  الــداعــم  تعتبر  والدتها  وأن 

لها.
وأشادت بدعم سمو الشيخ ناصر 
الشيخ  وسمو  خليفة  آل  حمد  بن 
للرياضة  آل خليفة  بن حمد  خالد 
تعزيز  في  ساهم  والــذي  النسائية 

مكانتها وتحقيق المرأة للعديد من 
الفتاة  أن  إلى  اإلنــجــازات، مشيرة 
المجال  بين  التوفيق  على  قــادرة 
الــريــاضــي وحــيــاتــهــا األســريــة وال 

مانع من ممارستها لكرة القدم.
وأكــــــدت مـــنـــار ضــــــرورة اهــتــمــام 
حيث  النسائي،  بالنشاط  األنــديــة 
يوجد حاليا ناديان فقط مع بعض 
المرأة  أن  وأوضحت  األكاديميات 
كذلك  كمدربة  التميز  على  قــادرة 

وليست العبة فقط.
ــن تــشــجــيــعــهــا  وكـــشـــفـــت مـــنـــار عــ
وعالميا  الــمــحــرق  لــنــادي  وحــبــهــا 
المفضل  نــاديــهــا  بــرشــلــونــة  يعتبر 

واإلسباني  ميسي  واألرجنتيني 
الذين  الالعبين  أبــرز  من  رامــوس 

تــعــشــق مــســتــواهــا، مــشــيــرة إلــى 
يعود   13 للرقم  ارتــدائــهــا  ســر  أن 

ــأداء الــنــجــم األلــمــانــي  ــ إلعــجــابــهــا ب
السابق مايكل باالك.

منار ابراهيم خالل مشاركتها بدورة األلعاب الخليجية

عبر لقائها ببرنامج “خلك رياضي” عبر صحيفة ^

منار إبراهيم .. محرقية تعشق ميسي وراموس

عــــاد الـــالعـــب يـــوســـف عــبــدالــغــفــار 
الطائرة  للكرة  األول  الفريق  لتمثيل 
مع  رسميا  وقــع  بعدما  عالي  بــنــادي 
في  الــفــخــار  أبـــنـــاء  لتمثيل  الـــنـــادي 

الموسم المقبل 2022 – 2023.
رسميا  انتقاله  عقد  عبدالغفار  ووقع 
قادما من نادي النصر بحضور رئيس 
ليرتدي  العالي  حسين  عــالــي  نـــادي 
قميص النادي من جديد بعدما مثله 

في موسم 2020 – 2021.
علي  الالعب  مع  تعاقد  عالي  وكــان 
 )4( مــركــز  ضـــارب  عبدالنبي  محمد 
لــالســتــفــادة مـــن خــدمــاتــه الــمــوســم 
القادم تحت قيادة المدرب الوطني 

محمود العابد.
وكان عالي قد أنهى الموسم الماضي 
عيسى  بــدوري  السادس  المركز  في 

بن راشد ألندية الدرجة األولى.

عبدالغفار يوقع لطائرة عالي
سبورت

عبدالغفار أثناء توقيعه لطائرة عالي

اللجنة اإلعالمية

ــمــخــضــرم الــعــائــد إلــى  ســجــل الـــالعـــب ال
أسد  مهدي  جديد  من  البولينغ  منافسات 
أعلى محاولة في اليوم الثامن منافسات 
بطولة ملك الصولجانات للبولينغ المقامة 
على صالة أرض المرح، وذلك عندما تمكن 
من تسجل 689 ساهمت في صعوده إلى 
 ،2087 البطولة برصيد  الثاني من  المركز 
الذي  المتصدر عبدهللا عبدالكريم  وخلف 
المركز  فــي   2116 رصــيــده  عــلــى  حــافــظ 
الــســعــودي  الــالعــب  تــراجــع  فــيــمــا  األول، 
الثالث  المركز  إلــى  الخليوي  عبدالرحمن 

ببقائه عند رصيده السابق 2057.

ملك الصولجانات

حسن علي

الالعبة منار عبر برنامج خلك رياضي

دعم حصة بنت 
خالد سبب الفوز 

بذهبية الخليج



افتخار الحجيريعلي العريبيزينة جاسم

أعلنت ســـيدة األعمال مريم يوســـف والتي عملت لما يقارب الـ 16 عامًا في شركة 
طيران الخليج، عزمها الترشـــح لالنتخابات البرلمانيـــة عن “ثامنة الجنوبية” التي 

يشغل مقعدها في الوقت الحالي النائب محمد السيسي البوعينين.
وشـــددت فـــي حديث إلـــى “البالد” على أنها ســـتولي اهتمامًا بالغـــًا بالمرأة وكل ما 

يصّب في مصلحتها في المقام األول، مؤكدة في الســـياق 
ذاته قدرة المرأة على العطاء وترك بصمات واضحة 

للعيان في كل الميادين.
ومـــن جانب آخـــر، بّينت أنها ســـتضع المواطنين 
نصـــب عينيهـــا وستســـعى جاهـــدة لتحقيـــق كل 
مـــا يمكـــن تحقيقـــه فـــي ســـبيل ضمـــان معيشـــة 
أفضل وحياة أجمل، مضيفًة أنها ســـتضع ملفات 
التقاعـــد والبطالـــة والعمالة الســـائبة على قائمة 

األولويات.
ولفتت إلى أنها ستسلط الضوء على األطفال 

مـــن خالل االهتمام بهم وكفالة حقوقهم، 
العنـــف  مـــن  حمايتهـــم  علـــى  عـــالوًة 
واإليـــذاء بتعدد صوره مبّينًة ســـعيها 
الدؤوب في محاربة العنف األسري. 

الصـــوت  “ســـأكون  قائلـــًة  واختتمـــت 
الحـــي الـــذي ينقل صـــوت المواطنين 

بكل أمانة وصدق وإخالص”.

موظفة سابقة بـ “طيران الخليج” ستنافس السيسي

ــن” عـــبـــارة اســتــهــلــهــا ابــن  ــوطــ ــ “بــغــيــة خـــدمـــة ال
مهندس  الـــرفـــاع  أرض  عــلــى  ــقــاطــن  ال الــمــحــرق 
يتحدث  وهو  عاًما(   61( حمادة  عبدهللا  الطيران 
الترشح  عزمه  مــن  الرئيس  هدفه  عــن  لـــ”الــبــالد” 
الخامسة  الدائرة  المقبلة عن  البلدية  لالنتخابات 
بالجنوبية التي يشغلها في الوقت الحالي النائب 
عبداللطيف سلمان. ورأى أن مستوى أداء العضو 

البلدي الحالي دون المستوى المطلوب.
وعـــن برنامجـــه االنتخابـــي قـــال حمـــادة إنـــه يرتكـــز على عـــدة أمـــور، أبرزها: إنشـــاء 
ا، وشـــوارع متســـعة ومنتزهات إلى  مواقـــف للقاطنين في المناطق المزدحمة ســـكانيًّ
جانب العناية بمســـألة تصريف األمطار من خالل دراسة مخارجها والعمل كذلك على 
تنظيـــف المناطق من خالل كنســـها بمكائـــن حديثة. وأضاف أنه ســـيعمل جاهًدا على 
ترميم البيوت اآليلة للسقوط، وعمل صالة وصندوق لألهالي لمد يد العون لهم عالوة 
عـــن تفعيـــل دور المراكـــز الشـــبابية بالشـــكل المطلـــوب. واختتم حديثه عـــن برنامجه 
االنتخابي بالقول “سأســـعى لتوفير المنح الدراســـية وفرص عمل و مالعب لممارســـة 

كافة الرياضات وسوق مركزي شامل ألهالي منطقتي”.

أعلـــن رجـــل األعمـــال والناشـــط االجتماعـــي 
محمـــد ربيـــع  ترشـــحه للمرة الثالثـــة من بعد 
ترشـــحاته التـــي كانـــت فـــي عامـــي 2014 و 
2018، فـــي االنتخابـــات النيابيـــة المقبلة عن 

الدائرة األولى بالمحافظة الشمالية.
وأشـــار إلى أنه و منذ الثالث عشـــر من الشهر 
الماضـــي افتتـــح ديوانيته التـــي تقع بمنطقة 

المقشع وتحديدًا خلف صيدلية رويان، موضحًا أنه خصص مساء كل جمعة 
موعدًا الستقبال أهالي المنطقة وتبادل أطراف الحديث معهم. 

ولفـــت إلـــى أنه ســـيعقد جملـــة من المحاضـــرات واللقـــاءات المنوعـــة وصوالً 
إلـــى الندوات التي تســـهل علـــى الناخب معرفة و”هضـــم” برنامجه االنتخابي 

بالشكل المطلوب سترى النور وستستمر حتى يحين موعد االنتخابات.  
يذكر أن الدائرة األولى بالمحافظة الشـــمالية تضم كال من: المقشـــع، حلة عبد 
الصالح، كرانة، جنوســـان، باربار، جد الحاج، جزء من الدراز وتشـــغل مقعدها 
في الوقت الحالي النائب كلثم الحايكي، كما وأعلن نيته الترشـــح فيها ياســـر 

نصيف.

مجلس ربيع مفتوح لتسهيل “هضم” برنامجهمحرقي يترشح بدائرة الرفاع: أداء البلدي دون المستوى

المنامة - النيابة العامة

انطلقـــت امـــس المحاضـــرة الثانيـــة في 
البرنامـــج التدريبي لالنتخابـــات النيابية 
والبلدية لعام 2022، الذي تنظمه النيابة 
العامـــة بالتعـــاون مـــع معهـــد الدراســـات 

القضائية والقانونية على مدار 3 أشهر.
وتناولت المحاضـــرة التي قدمتها وكيل 
النيابة نورة المعال موضوع التحقيق في 
الجرائـــم االنتخابية، إذ ناقشـــت تعريف 

الجريمـــة االنتخابية وصورهـــا وأركانها، 
فضال عن إجراءات التحقيق فيها.

يذكر أن النيابة العامة انطالقا من دورها 
مكافحـــة  فـــي  ومســـاهمتها  التوعـــوي 
الجرائم االنتخابية، تنظم حملة توعوية 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
للتوعيـــة بالجريمة االنتخابية ستســـتمر 

حتى نهاية العملية االنتخابية.

محاضرة عن التحقيق في الجرائم االنتخابية

دائرة بوري.. رئيس مأتم ينافس زينة وإسراء وافتخار
موظفة بالمجلس البلدي تدخل على خط العضوة الحالية
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يبدو المشـــهد االنتخابـــي للمجلس البلدي 
المحافظـــة  فـــي  الســـابعة  الدائـــرة  فـــي 
الشـــمالية حاميـــا في وقت مبكـــر ، وحتى 
اآلن اعلـــن 5 مترشـــحون نيتهـــم للترشـــح 
بلديـــا عن الدائـــرة التي تضـــم  18 مجمعا 
حســـب انتخابات 2018  هي : 545, 547, 
 ,752  ,579  ,577  ,575  ,571  ,551  ,549
 ,1014 ,1012 ,762 ,760 ,758 ,756 ,754
1019, 1022  تتوزع على مناطق القرية - 

الجنبية - بوري - الهملة – دمستان.
ومن بين الذين أعلنوا ترشحهم بلديا على 
الدائـــرة العضو البلـــدي الحالـــي المحامية 
زينة جاســـم التي فازت بعضوية المجلس 
البلدي في انتخابات 2018 على منافســـها 
علـــي صالح في الجولـــة الثانية، وتفوقت 
المحاميـــة زينـــة جاســـم ب1900 صـــوت 
بنسبة 39 % مقابل 946 صوت لمنافسها.
وتنافـــس العضو البلـــدي الحالـــي، افتخار 
بلـــدي  بمجلـــس  الموظفـــة  الحجيـــري 
الشـــمالية وهـــي مشـــرفة لجنـــة الخدمات 
وتعـــول  بالمجلـــس  العامـــة  والمرافـــق 
فـــي  كموظفـــة  خبرتهـــا  علـــى  الحجيـــري 
المجلـــس البلدي والتي تمتد إلى 15 عاما، 
معلنًة ان برنامجها االنتخابي سيغير واقع 
المحافظة بما يتضمنه من أفكار واالليات 
جديدة.  ومن بين المتنافسين على المقعد 

البلـــدي لدائـــرة الســـابعة فـــي المحافظـــة 
الشمالية إســـراء أحمد التي تحمل شهادة 
البكالوريـــوس بمرتبـــة الشـــرف في مجال 
إدارة األعمال،  وســـبق إلســـراء العمل في 
غرفـــة البحرين لتســـوية المنازعـــات، ولها 
خبـــرة فـــي العمـــل فـــي مجـــال الصيرفـــة 
وإدارة  واالستشـــارات  واالتصـــاالت 
إســـراء  وتحمـــل  الصغيـــرة،  المؤسســـات 
ملفـــات مهمـــة فـــي الدائـــرة بينهـــا البنيـــة 
وشـــبكات  الصحـــي  والصـــرف  التحتيـــة 

االتصال وخدمة الشباب والرياضة.
إلى جانب الوجوه النســـائية أعلن الناشط 
االجتماعي حســـين العلوي عزمه للترشح 
برنامجـــه  ويتضمـــن  الدائـــرة،  عـــن  بلديـــا 
الدراســـات  علـــى  المبنـــي  االنتخابـــي 

واآلراء مـــن ذوي االختصـــاص والمعنيين 
والجمعيـــات واألهالـــي، ويذكـــر أن العلوي 
إدارة  بكالوريـــوس  إدارة  علـــى  حاصـــل 
األعمـــال وهو رئيس مأتـــم اإلمام الصادق 
فـــي  خبرتـــه  جانبـــه  إلـــى  دورات  لثـــالث 

المجالس البلدية.
كمـــا أعلـــن المهنـــدس علي العريبـــي عزمه 
للترشـــح عن الدائرة السابعة بلديا، والذي 
يهـــدف بترشـــحه الـــى االرتقـــاء بمســـتوى 
البنيـــة التحتيـــة للدائـــرة، وإحـــداث نقلـــة 
المتقاعـــد  المهنـــدس  وهـــو  بهـــا،  نوعيـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  االشـــغال  وزارة  مـــن 
والتخطيـــط العمرانـــي ويملـــك خبـــرة في 
مشـــاريع البلديـــة ويســـعى لحـــل المتعثرة 

منها في الدائرة.

إسراء أحمد حسين العلوي

انتخابات
في ارقام سابعة  الشمالية 

الكتلة االنتخابية

5.335 الفائز بالمقعد النيابي 

محمد الفردانيوسف زينل 
الفائز بالمقعد البلدي 

2002

551-549-547-545
579-577-575-571

762-760-758-756-754-752
1014-1012
1022-1019

الجنبية 
القرية 

بوري 
الهملة 

دمستان 

المناطق و المجمعات السكنية

الكتلة االنتخابية

7.488 الفائز بالمقعد النيابي 

يوسف ربيع جاسم حسين 
الفائز بالمقعد البلدي 

2006

الكتلة االنتخابية

(التكميلية)

9.207 الفائز بالمقعد النيابي 

جعفر شعبانجاسم حسين 
الفائز بالمقعد البلدي 

2010

الفائز بالمقعد النيابي 

خالد المالود
الفائز بالمقعد البلدي 

2011

الكتلة االنتخابية

10.245 الفائز بالمقعد النيابي 

بدور بن رجبماجد الماجد
الفائز بالمقعد البلدي 

2014

الكتلة االنتخابية

1546 الفائز بالمقعد النيابي 

زينة جاسم أحمد الدمستاني
الفائز بالمقعد البلدي 

2018

ليلى مال اهلل

محمد ربيععبدالله حمادة

منال الشيخمنال الشيخ

منال الشيخ

مريم يوسف

المحرق - مجلس الدوي

بمدينـــة  بوماهـــر  بحالـــة  الـــدوي  مجلـــس  يقيـــم 
المحـــرق أول ندوة بعد عودة النشـــاط المجتمعي 
بعنوان )التنـــوع الثقافي بمملكـــة البحرين ودوره 
في صنع الهوية الوطنية( تقدمها  هدى المطاوعة 
وهـــي خبيـــرة اإلعـــالم الثقافـــي واالســـتراتيجي 
والتنمـــوي، ويديرهـــا  ماجـــد محمـــد، وذلـــك يـــوم 
السبت 11 يونيو الجاري الساعة الثامنة والنصف 

مســـاء، ومن المتوقع أن تشهد الندوة حضورا كبيرا من المهتمين بالمجاالت الثقافية 
واالجتماعيـــة. وفي هذا الســـياق قال صاحب المجلس إبراهيم الدوي “نحن ســـعداء 
للغايـــة أن يعـــود للمجلـــس نشـــاطه الثقافـــي واالجتماعي وتعـــود الحيويـــة للمجلس 
ولمدينـــة المحـــرق بعـــد أعوام مـــن اإلغالق؛ بســـبب األزمـــة الصحبة العالميـــة كورونا 
)كوفيـــد 19(، ومن الجميل أن تكون أول نـــدوة ذات أبعاد وطنية وثقافية لها تأثيرها 
فـــي محيطنـــا البحرينـــي والخليجـــي وبما يســـهم في زيـــادة المعرفة، وإثـــراء الحوار 
والنقـــاش حول هذا الموضوع المهم الذي تقدمـــه هدى المطاوعة وهي من الكفاءات 

األكاديمية البحرينية المعروفة التي نعتز بها غاية االعتزاز”.
وأشـــار الدوي إلى “أن المجلس ظل على الدوام ومن ســـنوات طويلة يقدم الفعاليات 
المختلفـــة بشـــكل أســـبوعي مـــن محاضـــرات ونـــدوات وليالـــي ثقافيـــة وابداعيـــة، 
ويستضيف الشخصيات المهمة، ويشارك في تقديم هذه الفعاليات الخبراء وأصحاب 
االختصـــاص مـــن المســـؤولين والمتقاعديـــن فـــي المجـــاالت المختلفـــة، ويحضر هذه 
األنشطة ويشارك فيها بالحوار والنقاش رواد المجالس من كل أنحاء البحرين، وليس 

أهالي المحرق فحسب”.

أعلـــن مالـــك أكاديميـــة الشـــمس للفنـــون القتاليـــة 
فريد الشـــايب، عزمه الترشح لخوض االنتخابات 
النيابيـــة بالدائـــرة األولـــى بالمحافظـــة الجنوبيـــة 

)مدينة عيسى ومدينة زايد(.
وقال الشـــايب  لــ “البالد” إنه ســـيعمل على توجيه 
الشـــباب من خالل برنامجـــه االنتخابي لالنخراط 
باألنشـــطة الرياضيـــة بعيـــدا عـــن التـــورط بكل ما 
يخالف القانون ويزعزع أمن الوطن و استقراره.

وشـــدد على انه ســـيولي اهتماما بالغا بالشباب والناشئة من خالل جملة البرامج التي 
سيقدمها والمنبثقة عن خلفيته وإلمامه التام بالشأن الرياضي، مؤكدا “يجب االهتمام 
بأوضاع الشباب واالستماع لهمومهم  ومعرفة طموحاتهم” واصفا إياههم بــ “الرصيد 

االستراتيجي والثروة الحقة”.
 وزاد “الشـــايب” إن بذل الجهود المســـتمرة في سبيل االهتمام بتربية الشباب وصقل 
مواهبهـــم، وتفجير طاقاتهـــم، وتهذيب بعض التصرفات التي ال تعكس وجه المجتمع 
الملتـــزم والمتـــزن”. يذكـــر أن الدائرة األولـــى بالمحافظة الجنوبية يشـــغلها في الوقت 

الراهن النائب أحمد العامر وعاود الترشح فيها بجانب  الشايب، محمد مطر.

مجلس الدوي يناقش “التنوع الثقافي بالبحرين”

مالك أكاديمية قتالية: سأهذب تصرفات بعض الشباب

إبراهيم الدوي

منال الشيخ

فريد الشايب
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طارق البحار

 ”Samrat Prithviraj“ فيلم
للنجم أكشاي كومار يستمر 

في أرقامه المخيبة حيث 
حقق 39.40 كرور فقط في 

3 أيام! سيكون واحدًا من 
أفشل األفالم في تاريخ 

شركة ياش راج إذا استمر 
بهذه األرقام المخيبة خالل 

األيام المقبلة، ميزانية 
الفيلم حوالي 300 كرور.

tariq_albahhar

“محاكمة الحقيقة”.. كتاب جديد في المكتبة الفلسفية العربية
كتاًبا  للنشر  ملهمون  دار  ــدرت  أصـ
بعنوان  خالد  حسن  للمؤلف  جديًدا 
”مــحــاكــمــة الــحــقــيــقــة“، وهـــو كــتــاب 
الفلسفية  المكتبة  جديد في رصيد 
الــعــربــيــة، حــيــث يــتــنــاول الــكــتــاب 
أولها  مهمة،  فلسفية  مسائل  ثالثة 

نظرية المعرفة، ثم أصل األخالق، 
وأخيًرا تاريخية النص.

وتتطرق الورقة 
األولى 

المعرفة  نــظــريــة  ــى  إلـ الــكــتــاب  مــن 
اإلبــســتــمــولــوجــيــا“ بـــعـــنـــوان: الــفــكــر 
اإلنساني وحقيقة المعرفة، وتتناول 
البشرية  الــمــعــرفــة  حــصــول  كيفية 
الفكر  قواعد  على  بناًء  الذهن،  في 
لنظرية  البنائية  واألســس  اإلنساني 

واألسباب التي تجعل المعرفة، 
مـــــــن الـــفـــلـــســـفـــة 
ــرم  ــ ــــي هـ ــل ــ ــت ــعــ ــ ت
العلوم اإلدراكية 
الفصل  وجوانب 
بــــيــــنــــهــــا وبــــيــــن 
الطبيعية  العلوم 
ــاء،  ــزيـ ــيـ ــفـ ــثـــل الـ مـ
عـــــــــــــــــــالوة عــــلــــى 
الــمــذاهــب  مناقشة 
ــة مــثــل  ــ ــي ــ ــرف ــعــ ــ ــم ــ ال
والنسبية  التجريبية 
الــــــبــــــراغــــــمــــــاتــــــيــــــة 
والــوجــوديــة، وقــراءة 
ــلـــة  نـــــقـــــديـــــة مـــســـتـــقـ
لــمــشــروع الــفــيــلــســوف 
ــنـــدي ديــفــيــد  ــلـ ــتـ اإلســـكـ
ــوم واأللــــــمــــــانــــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ هـ
ــط،  ــ ــ ــان ــ ــ إيــــــمــــــانــــــويــــــل ك

الفلسفة  مــشــاريــع  أهــم  باعتبارهما 
الحديثة وأكثرها حضوًرا في الوعي 

الفكري العام المعاصر.
الثانية  الـــورقـــة  تــتــنــاول  فــي حــيــن 
ــدر األخــــــالق  ــصــ ــل مــ ــ بــــعــــنــــوان: هـ
مبحث  ميتافيزيقي؟  أم  طبيعي 
ــودة إلــى  ــعــ ــ أصــــل األخــــــالق عــبــر ال
المذهبين  بين  المشتركة  األصـــول 
ومناقشة  والميتافيزيقي،  الطبيعي 
مــثــل نظرية  الــمــعــاصــرة  ــمــذاهــب  ال
الــعــقــد االجــتــمــاعــي والــبــراغــمــاتــيــة 
رؤية  مع  والــوجــوديــة،  والماركسية 
ــاءات الــمــعــاصــرة من  ــالدعـ نــقــديــة لـ

مدرستي الحداثة وما بعد الحداثة، 
لــهــذه األفــكــار  الــتــي تجعل  واآلثــــار 

قبواًل واسًعا في واقعنا اليوم.
ــنـــوان:  ــعـ ــرة بـ ــ ــيـ ــ ــة األخـ ــ ــورقـ ــ أمـــــا الـ
تاريخية النص، فقد تناولت نظرية 
الحداثي  طرحها  التي  التاريخانية 
الــقــرن  منتصف  فــي  أركــــون  محمد 
فلسفية،  لسانية  جهة  من  الماضي 
وتـــطـــرح بــشــكــل تــفــصــيــلــي مــذهــب 
الحداثة في أرخنة النص وما يترتب 
تاريخي  بــإطــار  الــنــص  تأطير  على 
مذاهب  تحليل  إلى  إضافًة  محض، 
الماركسية  مثل  النصية  التاريخية 
المؤلف  مــوت  ونظرية  والتفكيكية 
ونظرية تعدد القراءات، عالوة على 
النص  لتاريخية  الخطيرة  الــمــآالت 
النسبية  متاهات  في  الدخول  مثل 

المعرفية.
وقـــــد بـــــدأ طـــــرح الـــكـــتـــاب بــصــفــة 
الدولي  الــربــاط  معرض  في  رسمية 
الماضي، وسيكون  للكتاب األسبوع 
مــتــوافــًرا قــريــًبــا فــي كــافــة معارض 
باإلضافة  والدولية،  العربية  الكتب 
مملكة  فــي  المحلية  المكتبات  إلــى 

البحرين.

في إطار التحضير للدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح  «
الخليجي، الذي ينظم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، بدأ وفد من 
دائرة الثقافة، يرأسه أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح مدير المهرجان، 

جولة على عواصم دول مجلس التعاون؛ بهدف دعوة فرقها للمشاركة 
في التظاهرة التي ستقام في فبراير المقبل، بعد توقف بسبب جائحة 

“كورونا” في الفترة الماضية.

استهل الوفد جولته بزيارة مملكة البحرين، حيث التقى المدير العام  «
للثقافة والفنون الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، وسلمها دعوة 

المشاركة، وتطرق اللقاء، الذي جرى في هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
إلى دور مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في تنشيط الساحة 

المسرحيَّة بالمنطقة، ومد جسور التواصل والتفاعل بين أجيالها 
وتجاربها، وتثمين جهود فرقها وجمعياتها، وتشجيعها على إنتاج 

العروض الجديدة، وإبراز اإلنجازات المتميزة.

وشاركت البحرين في الدورات الثالث الماضية من المهرجان بـ  «
“جروح” للمخرج عبدالله سويد 2015، و”الكراسي” للمخرج حسين 

العصفور2017، و”نوح العين” للمخرج أنور أحمد 2019.

يتناول نظرية المعرفة وأصل األخالق و تاريخية النص

مهرجان الشارقة للمسرح 
الخليجي يعود في فبراير 2023

فـــي  القصيـــرة  األفـــالم  مســـابقة  تضـــم 
فيلمـــًا،   28 الســـعودية  أفـــالم  مهرجـــان 
بدورتـــه الثامنـــة التـــي تقـــام إلـــى 9 مـــن 
يونيو من بينها من البحرين وهما “وجبة” 
للمخـــرج الشـــاب لـــؤي التتـــان و”الحـــذاء 
الـــذي يصغـــر كل ليلـــة” للمخرجة الشـــابة 
تقـــى محمـــد ضمـــن 36 فيلمًا تشـــارك في 
جميـــع المســـابقات، منها 8 أفـــالم طويلة، 
و28 فيلمـــًا قصيـــرًا، و 33 فيلمـــًا للعروض 

الموازية.
وفي لقاءات ســـريعة مـــع المخرجين في 
الظهـــران، قالـــت المخرجـــة تقـــى محمـــد: 
“يتحـــدث فيلمـــي القصيـــر )الحـــذاء الذي 
يصغـــر كل ليلـــة( الـــذي كتبتـــه وأخرجتـــه 
عن طفل يخشـــى النوم بسبب خوفه من 
أن يصغـــر عليه حـــذاؤه، أو يكبر هو على 
هـــذا الحـــذاء، بفكرة أن الخـــوف يبدأ في 
التراكم في األحداث إلى أشـــياء أكبر من 
مجرد حـــذاء مفضل، الخوف فـــي الفيلم 
فيزيائي لكنـــه هو معنوي مرتبط بالغيرة، 
وصـــوالً إلـــى األم التـــي تعانـــي من خوف 
هـــذا الولـــد” وقالت تقـــى أن الفيلم حصل 
علـــى منحة مـــن مهرجان “ُصنع بشـــغف”، 
ومـــن هنـــاك بـــدأت رحلـــة الفيلـــم، والتـــي 
كانت لألســـف في فتـــرة الوبـــاء، وبالطبع 
كنا في فترة حرجة لم نســـتطع أن يخرج 
هـــذا الفيلم للنـــور والحصـــول على طاقم 
مســـتعد للعمل فـــي أجواء اإلغـــالق، فكّنا 
نقـــوم بأكثـــر مـــن عمل فـــي وقـــت واحد، 

وأيضـــًا من أكثـــر الصعوبات التـــي مررت 
موافقـــة  هـــو  الفيلـــم  تقديـــم  أثنـــاء  بهـــا 
األدوار  لتقديـــم  الطفليـــن  أمـــور  أوليـــاء 
خوفـــًا عليهم طبعـــًا، وأضافـــت: “من أكثر 
األشـــياء المضحكة أثناء تصويري الفيلم 
هـــو قيام جـــد الطفـــل بحلق شـــعره “على 
الزيـــرو” ممـــا جعلنـــا ننتظـــر لفتـــرة إلعادة 
شكل الشعر المرسوم للشخصية، وغيرها 
مـــن الصعوبـــات، والحمد لله تـــم االنتهاء 
منه وعـــرض أخيرًا في النســـخة األخيرة 
مـــن “ُصنع بشـــغف”، وحصل علـــى المركز 
الثانـــي، وفرحـــت جـــدًا بعد ســـماعي آراء 
الناس، وأيضًا تـــم اختيار األطفال أبطال 

الفيلـــم لتجـــارب جديـــدة بعـــد الصعوبات 
الكثيـــرة التـــي مرت بهـــم فـــي اختيارهم 

للفيلم”.
فـــي  للمشـــاركة  ســـعادتها  عـــن  وعبـــرت 
مهرجـــان أفالم الســـعودية، وســـعدت ألنه 
صداء الجمهور الســـعودي والخليجي في 
المهرجـــان، وكيفيـــة توصيـــل الفيلم الذي 
صورته فـــي يومين مع طاقم موهوب مع 
المصور المبدع جعفـــر الحلواجي، وأحمد 
أكبـــر، وأحمد عبدالنبي، وفشـــنو، وبســـبب 
الكورونا تم استغراق تقديمه النهائي أكثر 
من عام تقريبًا، تقول تقى: “سأشـــارك في 
هـــذا الفيلم في عدة مهرجانات مســـتقبالً، 

وأحـــب أن أشـــكر جميـــع مـــن عمـــل معـــي 
وساندني، خصوصًا مدير المهرجان أحمد 
المـــال في مهرجـــان أفالم الســـعودية وكل 

من وقف معي”.

“وجبة” لؤي التتان

وتحـــدث معنـــا مخـــرج فيلم “وجبـــة” لؤي 
التتـــان الذي يقدم فيلمـــه فكرة  أم وابنها، 
أجبرتهـــم الظـــروف أن يعيشـــوا في نفس 
البيـــت دون أن يتمكنـــوا من رؤية بعضهم 
كثيـــرًا نظرًا إلعاقة االبـــن ولوجود زوجته 
معـــه فـــي البيـــت، يقـــوم االبـــن )محمـــود( 
باختـــراع جهـــاز نقل أغـــراض منزلي؛ لكي 

يتبـــادل مـــع أمـــه أي شـــيء عبـــر النوافذ! 
وقـــال لـــؤي: الفيلـــم من أســـرع فيلم قمُت 
بإخراجه، من البداية وصوالً إلى الشاشـــة 
الكبيـــرة، فقد تم االنتهاء منه بقرابة شـــهر 
واحـــد فقـــط تقريبـــًا، وكان التحـــدي هـــو 
كيفيـــة عمـــل ذلـــك دون أي تنـــازالت، مـــن 
صـــورة وقصة الفيلـــم، وبالطبع تـــم إنجاز 
ذلـــك بصعوبة كبيـــرة” وقال إنـــه للوصول 
إلـــى الحالـــة العميقـــة للزوجة والـــزوج بدأ 
اإلعداد والتفكير أوالً لمدة أيام، واختزال 
الشـــخصيات في أيام قليلـــة، خصوصًا أن 
ظهورهم بالفيلـــم كان قصير جدًا، غير أن 
الصعوبات التي مررنـــا بها أثناء التصوير، 

والبحث عن بيت جاهز للتصوير لكنني لم 
أجـــد إال بيت جدي في المنامة لكي نصور 
مدروســـة  الميزانيـــة  أن  خصوصـــًا  فيـــه، 
جـــدًا، ومن المالحظ جدًا تعـــاون الفنانين 
عندنا في البحرين مع الســـينمائيين، مثل 
القديـــرة شـــفيقة بالرغم من انشـــغالها في 
تصوير مسلســـل وافقت على العمل معي، 
وأيضـــًا المبـــدع محمـــود الحايكـــي، وهـــو 
مـــن أصحاب الهمم الشـــغوفين بالســـينما، 
وفعالً أثبت إبداعه وجرأته كبطٍل للقصة، 
وكذلـــك الفنانـــة لمياء الشـــويخ كانت في 
ظـــروف خاصة مع والدها لكنها لم ترفض 
كذلـــك  مـــراد  إســـماعيل  والفنـــان  العمـــل، 
قدم لي لمســـاته التي ســـاهمت في تقديم 

الفيلم”.
وقـــال التتـــان إن هـــذا الفيلـــم مـــن أهـــم 
أفالمي التي قدمتها إلى اليوم، والذي فيه 
الكثير من المشـــاعر، وأضاف: بعد العرض 
األول فـــي البحريـــن، الشـــعور مختلف هنا 
فـــي مهرجان أفـــالم الســـعودية وأنا أقدم 
والتشـــجيع  الســـعودي  للجمهـــور  الفيلـــم 
الكبيـــر الـــذي تلقيتـــه واألصـــداء الجميلة 
مـــن جمهور متعطش لهـــذه األفالم،  وهذا 
أمـــر مفـــرح جـــدًا، وأتمنـــى جـــدًا أن تتكرر 
هـــذه الفرص البحرينية فـــي الخليج وفي 
طبيعـــة  بحكـــم  بالخصـــوص  الســـعودية 
الشعب السعودي الودود والمحب للسينما 
البحرينية” وشـــكر مديـــر المهرجان أحمد 
المـــال على جهـــوده الكبيـــرة الواضحة في 
كل زوايـــا هذا التجمع المهم للســـينمائيين 

من ورش وندوات وأفالم متنوعة.

أفالم بحرينية تتألق في السعودية... “الحذاء الذي يصغر كل ليلة” و “وجبة”
تجمعات مهمة لمشاهدة األفالم وتقديم الورش والندوات السينمائية

بعد عرض الفيلم في مهرجان أفالم السعودية لقطة من فيلم “وجبة”  لقطة أثناء تصوير فيلم تقى

لمياء الشويخ ومحمود الحايكيتقى مع مدير المهرجان أحمد المالمخرج فيلم “وجبة” لؤي التتان وشفيقة يوسف
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قامت بلدية المحرق بدعم من البنك العربي ومشاركة موظفيه بزراعة عدد من األشجار 
في تقاطع نصب الشـــال الواقع على شـــارع خليفة الكبيـــر وباإلضافة إلى حديقة 112 
بمنطقـــة الحـــد، وذلك ضمـــن االســـتراتيجية الوطنية للتشـــجير، وجهودها في التوســـع 
بأعمـــال الزراعة وتكثيف األشـــجار والمزروعات في الشـــوارع والتقاطعـــات والميادين 
العامـــة والمشـــاريع الجديـــدة. وأكد مدير عـــام بلدية المحـــرق حرص البلديـــة، إبراهيم 
يوســـف الجودر، على التوســـع في زيادة الرقعة الخضراء وزراعة األشـــجار الكبيرة في 
مناطـــق محافظـــة المحرق لتقليل اآلثار الناجمة عن تغيـــر المناخ، والحد من االنبعاثات 

الكربونية، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وقد أثنى مدير عام بلدية المحرق على دور البنك العربي في تعزيز الشراكة المجتمعية 
من خال مســـاهمته في تشـــجير حديقة 112 بالحد وتقاطع نصب الشـــال، معربًا عن 

سعادته لمشاركة موظفي البنك في أعمال الزراعة والتشجير.
مـــن جانبـــه، أكد البنك العربـــي أن دعم مثل هذه المشـــاريع يندرج ضمن اســـتراتيجيته 
لاســـتدامة وفـــي إطـــار مســـاهماته فـــي العديد من األنشـــطة البيئيـــة الهادفـــة إلى رفع 
مستوى التنمية البيئية وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز العمل التطوعي؛ للحفاظ على 

البيئة وديمومتها من خال زراعة األشجار في مملكة البحرين.

“العربي” يدعم حملة التشجير بالتعاون مع بلدية المحرق

لشهر مايو.. والعمالء على موعد مع أخرى هذا الشهر

 “األهلي المتحد”: أم لطفلين تفوز بجائزة “حصادي” بـ 50,000 دوالر
أعلـــن البنـــك األهلي المتحـــد، خال حفل 
أقيم في مقره الرئيســـي بمنطقة السيف، 
بقيمـــة  حصـــادي  بجائـــزة  الفائـــزة  عـــن 
50,000 دوالر أميركـــي لشـــهر مايو. وقد 
حضر الحفل مجموعة من أعضاء اإلدارة 
وموظفي البنك، إضافة إلى الفائزة، روزا 
أالن فيرنانديـــز. كمـــا تم اإلعـــان عن 50 
فائـــًزا مـــن عماء حصـــادي بمبلـــغ 1,000 
دوالر أميركـــي، ليصـــل إجمالـــي الجوائـــز 

لهذا الشهر إلى 100,000 دوالر أميركي.
الفائـــزة هـــي أم لطفلين وهـــذه هي المرة 
حســـاب  مـــع  فيهـــا  تفـــوز  التـــي  األولـــى 
حصادي الذي اشـــتركت فيـــه عام 2004. 
وتحدثـــت قائلـــة “منـــذ أول يـــوم لـــي مع 
البنـــك األهلـــي المتحـــد، كنـــت واثقـــة من 
أن حصـــادي ســـيفاجئني فـــي يـــوم مـــن 

األيـــام بعوائـــد كبيـــرة علـــى مدخراتـــي. 
قمـــت باإليداع في حســـابي عـــدة مرات، 
ثـــم بقيت أنتظـــر هذه المكالمـــة الهاتفية. 
لقد أتت هـــذه الجائزة في أفضل توقيت 
ممكن، حيث أنني أحتفل مع زوجي هذه 
األيـــام بذكرى زواجنا الذي مرت عليه 31 

سنة”.
وبهذه المناسبة، صرح سوڤرات سايغال، 
 – للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب 
الخدمات المصرفية لألفراد، بالقول “نحن 
سعداء للغاية برؤية إحدى عمياتنا وقد 
حققت أحامهـــا عبر اســـتثمار مدخراتها 
فـــي حســـاب حصـــادي. قمنـــا مـــن جديد 
بزيـــادة حجم وعـــدد الجوائز هـــذا العام، 
ولقـــد اقتربنا اآلن مـــن اإلعان عن جائزة 
المليـــون الثانيـــة لعـــام 2022، لذلك فهذا 

أفضل وقت لاستثمار في حصادي”.
يتـــم  دينـــاًرا   50 كل  أن  بالذكـــر  جديـــر 
حصـــادي  حســـاب  فـــي  اســـتثمارها 
ســـتمنح العميل فرصة واحـــدة للفوز في 
الســـحوبات. كما يمكـــن للعماء مضاعفة 
عبـــر  مرتيـــن  الســـحوبات  فـــي  فرصهـــم 
االحتفـــاظ بأرصدتهم في الحســـاب لمدة 
ثاثة أشـــهر، وثاث مرات عبر االحتفاظ 
بها لمدة ســـتة أشهر. على ســـبيل المثال، 
ســـيحصل العميـــل علـــى 20 فرصـــة فـــي 
الســـحب عند إيداعه مبلـــغ 1,000 دينار، 
إال أنهـــا ســـتتحول إلـــى 40 فرصـــة بعـــد 
ثاثة أشـــهر، و60 فرصة بعد ســـتة أشهر. 
كمـــا أن البرنامـــج اآلن مفتوح للمواطنين 
والمقيميـــن، ويمكنهم االشـــتراك فيه عبر 

تطبيق الهواتف الذكية.

“األهلية” توقع مذكرة تفاهم مع “البحرينية ألولياء أمور المعاقين”
العالي: نفخر بتخريج العشرات من المتميزين من أصحاب الهمم

أكد رئيـــس الجامعة األهلية البروفيســـور 
منصـــور العالـــي علـــى ترحيـــب الجامعـــة 
إلـــى  الهمـــم  أصحـــاب  بضـــم  واهتمامهـــا 
مختلـــف كلياتهـــا وتخصصاتهـــا العلميـــة، 
منوهـــا إلـــى أن أصحـــاب الهمـــم يحظـــون 
مختلـــف  مـــن  خـــاص  واهتمـــام  برعايـــة 
أعضـــاء الهيئتيـــن األكاديميـــة واإلداريـــة 
بالجامعـــة، كما يحصلون على منح جزئية 
بنســـبة 50 % من الرسوم الدراسية، األمر 
الـــذي جعـــل الجامعة األهليـــة األكثر جذبا 

لهذه الشريحة بين الجامعات.
أو  الهمـــم  أصحـــاب  أن  العالـــي  وأوضـــح 
الطلبة المعاقين كما هي التســـمية العلمية 
لهـــم كانوا جزءا من قصـــة النجاح الملهمة 
فـــي  تأسيســـها  منـــذ  األهليـــة  للجامعـــة 
العـــام 2001، إذ تضمنـــت مختلـــف أفواج 
الخريجين وعددها 16 فوًجا من عشـــرات 
اإلعاقـــة،  ذوي  مـــن  المتميزيـــن  الطلبـــة 
الذيـــن تبـــوأ عـــدد منهـــم مواقـــع مرموقـــة 

وحقـــق عـــدد منهـــم تميـــًزا ملحوظـــا فـــي 
تحصيلـــه األكاديمـــي. وأكـــد أن الجامعـــة 
مـــن  دقيقـــة  علميـــة  لمؤشـــرات  اســـتناًدا 
أكثر المؤسســـات التعليميـــة صداقة لذوي 
اإلعاقـــة لمـــا توفـــره مـــن خدمـــات خاصة 
لهذه الشريحة للتغلب على تحدي اإلعاقة 

والتمكن من التحصيل العلمي الجامعي.
أطلقتهـــا  التـــي  بالحملـــة  العالـــي  وأشـــاد 

الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين 
المتضمـــن جمع وإعادة تدوير الباســـتيك 
لاســـتفادة من عائدها في توفير كراســـي 

خاصة للمعاقين.
من جهته، أكـــد رئيس الجمعية البحرينية 
وأصدقائهـــم  المعاقيـــن  أمـــور  ألوليـــاء 
للجامعـــة  المرموقـــة  بالمكانـــة  اعتـــزازه 
هـــذه  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الـــدور  األهليـــة 

الجامعـــة فـــي دعـــم ومســـاندة المعاقيـــن 
وأســـرهم، منوها بالنجاحات التي حققتها 
الطلبـــة  تخريـــج عشـــرات  فـــي  الجامعـــة 
المعاقيـــن فـــي الســـنوات الماضيـــة، مبديا 
رغبة الجمعية فـــي المزيد من التعاون مع 

الجامعة والشراكة في هذا المجال.
ووقعت الجامعة األهلية مذكرة تفاهم مع 
الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين 

وأصدقائهـــم؛ بهدف تحقيق تعـــاون مثمر 
فيما بينهما وتحقيق اإلطار الازم لتوثيق 
التعـــاون الثنائـــي في مجـــال ذوي اإلعاقة 
على أســـاس المنفعة المتبادلـــة والمصالح 
واللوائـــح  للقوانيـــن  وفًقـــا  المشـــتركة، 

المعمول بها في مملكة البحرين.
ومثــــل الجامعـــة األهلية رئيـــس الجامعة 
ومثــــل  العالـــي،  منصـــور  البروفيســـور 

الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين 
وأصدقائهم رئيس مجلس اإلدارة جاســـم 
محمد ســـيادي. وتأتي هـــذه االتفاقية في 
إطار رغبة الطرفيـــن بتفعيل دور التعاون 
فيمـــا بينهما، والتعـــاون الثنائي في مجال 
دعـــم ذوي اإلعاقة، وذلك من خال تبادل 
الدعـــوات للمشـــاركة وحضور المناســـبات 
التـــي يقيمها الطرفـــان، وتقديـــم الجامعة 
البحرينيـــة  الجمعيـــة  ألنشـــطة  الدعـــم 
ألوليـــاء أمـــور المعاقيـــن وأصدقائهـــم من 
خـــال تجميع مـــواد الباســـتيك في كافة 
مرافق الجامعة وتقديمها للجمعية إلعادة 
شـــراء  فـــي  للمســـاهمة  وذلـــك  تدويرهـــا 
أكبـــر عدد ممكـــن من الكراســـي المتحركة 
الخاصة بحاالت محددة من ذوي اإلعاقة، 
إضافـــة إلـــى تنظيـــم األنشـــطة المشـــتركة 
الهادفـــة إلـــى تعزيـــز فـــرص تمكيـــن ذوي 
اإلعاقـــة من اســـتكمال تعليمهـــم الجامعي 

إلى مراحل التعليم العالي.

المحرق - بلدية المحرق

تواصـــل الشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن 
تسجيل تحسن في نتائجها المالية خال الربع األول 
مـــن عام 2022 ، وذلك بحســـب تقريـــر حديث صادر 
عـــن شـــركة “كامكو إنفســـت - الكويت”.فقد ســـجلت 

المدرجة  الشـــركات 
بورصـــة  فـــي 
ارتفاًعـــا  البحريـــن 
في صافـــي أرباحها 
األول  الربـــع  خـــال 
 2022 عـــام  مـــن 
بنسبة %62.4 على 
أساس سنوي لتصل 
إلـــى  922.5 مليون 

دوالًرا أميركًيا.
قطـــاع  ســـجل  كمـــا 
األساســـية  المـــواد 

أكبـــر صافي أربـــاح خال الربع األول مـــن عام 2022 
عنـــد 389.3 مليـــون دوالر أميركـــي مقارنـــة بـ 138.4 
مليـــون دوالر أميركـــي خـــال الربـــع األول مـــن عـــام 
نمـــوًا إجماليـــًا  البنـــوك والمصـــارف  2021.وســـجلت 
بنســـبة %15.5 ليصل إلـــى 384.5 مليون دوالر ، كما 
ســـجلت شـــركات التأمين نموًا بنســـبة %150 ليصل 
إلـــى 29.9 مليـــون دوالر ، وحقق قطاع المال بشـــكل 
عام 32.3 مليون دوالر مسجاً زيادة بنسبة 61.3%.

وتؤكـــد النتائـــج اإليجابية ســـير مملكـــة البحرين في 
االتجـــاه الصحيـــح فـــي خططهـــا التنمويـــة وأهمهـــا 
خطـــة التعافي االقتصـــادي التي تم إنجاز العديد من 

برامجها حتى اليوم.
وتعليقا على تقرير  شركة “كامكو إنفست - الكويت”، 
قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لجمعية مصـــارف البحرين، 
المعطيـــات  جميـــع  إن   ، القاســـم  وحيـــد  الدكتـــور 
والمؤشـــرات تؤكد أن البنـــوك البحرينية والشـــركات 
المدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن ســـتواصل تحقيق 
نتائـــج قوية خـــال النصف الثاني من العـــام الحالي، 
مدعومـــة بالنمو االقتصـــادي الكلي لمملكـــة البحرين 
نتيجة لتحســـن أســـعار النفط واالنتعاش في القطاع 
غيـــر النفطـــي، وأشـــار في هذ الســـياق إلـــى أن البنك 
الدولـــي، وفـــي تقرير أصـــدره الثاثـــاء الماضي، رفع 
توقعاته للنمو االقتصادي لمملكة البحرين من 3.2% 
إلـــى 3.5 لعـــام 2022، ومـــن %2.9 إلـــى %3.1 لعـــام 

.2023

وأشـــار القاســـم إلـــى أن تحقيـــق الشـــركات المدرجة 
لنتائج قوية يســـتند بشكل أساسي على نجاح خطة 
التعافـــي االقتصادي التي أســـهمت فـــي تعزيز تناغم 
العمـــل بيـــن مختلـــف القطاعـــات اإلنتاجية، بمـــا فيها 
القطاع المصرفي والســـياحي واللوجســـتي والتقني، 
مؤكـــدا أن جمعيـــة المصـــارف البحريـــن عملـــت على 
مواءمـــة خطـــة عملها مع اســـتراتيجية تطوير قطاع 
الخدمـــات الماليـــة )2026-2022( التـــي أعلـــن عنهـــا 
مصـــرف البحريـــن المركزي نهاية العـــام الماضي، وما 

تضمنته من أهداف طموحة.

القطـــاع  أن  للجمعيـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
المصرفـــي كان وســـيبقى أحـــد العوامـــل األساســـية 
لمســـيرة التنمية واالزدهار الوطني في البحرين، من 
خـــال إســـهاماته الكبيرة في توفيـــر التمويل الازم 
والمـــرن للمؤسســـات واألفراد فـــي مختلف مجاالت 
اإلنتـــاج والصناعـــة واإلســـكان والقـــروض الفرديـــة 
وغيرهـــا، إضافـــة إلـــى توفير فـــرص العمـــل النوعية 
للمواطنيـــن، ورفـــع مســـاهمته فـــي النتائـــج المحلي 
الماليـــة  االســـتدامة  مســـاعي  وتعزيـــز  اإلجمالـــي، 

واالستقرار االقتصادي.

الشركات المدرجة ببورصة البحرين تسجل تحسنا في نتائجها المالية بالربع األول
تأكيدا لسير خطة التعافي االقتصادي باالتجاه الصحيح

القاسم: تحقيق الشركات لنتائج قوية يستند لنجاح خطة التعافي االقتصادي
الشركات المدرجة في مملكة البحرين تواصل 
تسجيل تحسن في نتائجها المالية ما يؤكد 

سير خطة التعافي االقتصادي في االتجاه الصحيح

البنوك والمصارف في مملكة البحرين     
تواصل تسجيل تحسن في نتائجها االية     

خالل الربع األول من عام 2022 

     سجلت الشركات ادرجة في بورصة    
   البحرين ارتفاًعا في صافي أرباحها خالل الربع 
األول من عام 2022 بنسبة 62.4 ٪ على أساس 
سنوي لتصـل إلى  922.5 مليون دوالًرا أمريكًيا

    سجل قطاع المواد األساسية 
     أكبر صافي أرباح خالل الربع األول 

من عام 2022 عند 389.3 مليون دوالر 
أمريكي مقارنة بـ 138.4 مليون دوالر 
أمريكي خالل الربع األول من عام 2021

سجلت البنوك والمصارف نموًا إجمالياً      
بنسبة 15.5 ٪ ليصل إلى 384.5 مليون       

دوالر أمريكي ، كما سجلت شركات التأمين نموًا بنسبة 
150 ٪ ليصل إلى 29.9 مليون دوالر أمريكي، وحقق 

قطاع المال بشكل عام 32.3 مليون دوالر أمريكي مسجًال 
زيادة بنسبة 61.3 ٪

النتائــج اإليجابيــة 
تؤكد سير مملكـة 

البحرين في االتجاه 
الصحيح في خططها 
التنمويــــة وأهمهـــا 

خطــة التعــــافـــــي 
االقتصادي التي 
تم إنجاز العديد 

من برامجهــا 
حتى اليوم

وحيد القاسم



كبار المشاركين في المنتدى

business@albiladpress.com

الخميس 9 يونيو 2022 - 9 ذو القعدة 1443 - العدد 4986
18

8 يونيو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.22

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 0.5

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.166

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.031

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.88

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.305

بنك السالم 
SALAM BD 0.088

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.49

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.482

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.304

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.089

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

شـــارك بنك البحرين الوطنـــي )NBB(  في 
منتـــدى التعافـــي االقتصـــادي الـــذي عقـــد 
بمبـــادرة وتنظيـــم مـــن مجلـــس الشـــورى 
بالتعـــاون مـــع معهـــد البحريـــن للدراســـات 
المصرفيـــة والماليـــة )BIBF( وبدعـــم مـــن 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي وذلـــك فـــي المقر 

الرئيسي للمعهد بخليج البحرين. 
ويأتـــي هـــذا المنتـــدى تماشـــًيا مـــع رؤيـــة 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المعظم، 
وخطـــة التعافـــي االقتصـــادي التـــي أعلن 
عنهـــا ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، حيث ناقش المنتدى أبعاد 
خطة التعافي وبنودها التي شـــملت عددًا 
من المبادرات الهادفة إلى تنمية االقتصاد 

وخلق الفرص النوعية للمواطنين.
رئيســـية  محـــاور  المنتـــدى  ناقـــش  كمـــا 
مختلفـــة تتوافق مـــع األولويـــات التي تم 
تضمينها فـــي خطة التعافـــي االقتصادي، 
من بينها تنمية الثروة البشـــرية، وتسهيل 
التشـــريعات،  وتطويـــر  اإلجـــراءات 
الواعـــدة والمشـــاريع  وتنميـــة القطاعـــات 
اإلســـتراتيجية، باإلضافة إلى االســـتدامة 
المالية واالستقرار االقتصادي. وقد شارك 
في إدارة جلسات النقاش المذكورة بعض 
الـــوزراء، إلـــى جانب عدٍد من المســـؤولين 
من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وشـــارك رئيس مجلس إدارة بنك البحرين 
الوطنـــي، فـــاروق يوســـف خليـــل المؤيـــد، 
ضمن جلسة نقاشية، وذلك بصفته عضوًا 
فـــي لجنة االســـتدامة المالية واالســـتقرار 
االقتصادي، حيث تطرق ألهمية االستقرار 

المحـــوري  ودوره  واالقتصـــادي  المالـــي 
فـــي تحقيق بنود وأهـــداف خطة التعافي 
االقتصـــادي. فيمـــا شـــارك بـــدوره رئيـــس 
االتصاالت المؤسســـية لـــدى بنك البحرين 
الوطني هشام أبو الفتح في إدارة مراسم 

وأجنـــدة المنتدى، باإلضافة إلى مشـــاركة 
عـــدٍد من موظفـــي بنك البحريـــن الوطني 

خالل الجلسات النقاشية.
وخالل الجلســـة، شدد فاروق المؤيد على 
الـــذي تلعبـــه الحكومـــة  الـــدور المحـــوري 

التعافـــي  فـــي تحقيـــق تطلعـــات مرحلـــة 
االســـتدامة  بأهميـــة  منوهـــًا  االقتصـــادي، 
الماليـــة. كما أعرب عن فخـــره باإلنجازات 
التي حققها بنـــك البحرين الوطني أخيرًا، 
ال ســـيما فـــوزه بجائزتي تميـــز ضمن إطار 
برنامـــج “جوائـــز التمويل المســـتدام للعام 
“المصرفيـــة  مجلـــة  مـــن  وذلـــك   ،”2022

 .)Global Finance( ”العالمية
يأتـــي دعم بنك البحريـــن الوطني لمنتدى 
التعافـــي االقتصـــادي إيمانـــًا منـــه بأهمية 
العمل المشترك القائم على أسس التعاون 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  والتنســـيق 
ليجســـد  الخـــاص  والقطـــاع  والتنفيذيـــة 
جهوده المتواصلة والرامية للمساهمة في 

استدامة التنمية االقتصادية الوطنية.

“البحرين الوطني” يدعم منتدى التعافي االقتصادي بمبادرة وتنظيم من “الشورى”
المنتدى بحث تنمية الثروة البشرية وتسهيل اإلجراءات وتطوير التشريعات

عقدت شركة غاز البحرين الوطنية “بناغاز” اجتماًعا مع 
النقابة العمالية للشركة، وذلك برئاسة الرئيس التنفيذي 
للمجموعة لدى الشـــركة القابضة للنفـــط والغاز ورئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة بناغـــاز مـــارك تومـــاس، وحضـــر 
االجتماع كل من الرئيس التنفيذي لدى الشـــركة الشيخ 

محمد بن خليفة آل خليفة وعدد من ممثلي النقابة.
ب رئيـــس مجلس اإلدارة بأعضاء النقابة، مشـــيًدا  ورحًّ
بالتعـــاون الوثيق بين إدارة الشـــركة والنقابة من خالل 
العمـــل علـــى كل مـــا من شـــأنه رفعـــة وازدهار الشـــركة، 
ويأتـــي هـــذا االجتماع تنفيـــًذا للتوجيهات الســـابقة من 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 

رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة لـــدى اجتماعه 
مـــع النقابـــات العماليـــة للشـــركات، مؤكًدا ســـموه أهمية 
دور النقابـــات في دعم حقوق العمـــال وحمايتهم ودفع 
تطورهـــم المهنـــي، باإلضافـــة إلى نشـــر الوعـــي النقابي 
وتعزيز الحوار االجتماعي؛ من أجل المواصلة باالرتقاء 

في هذا القطاع الحيوي.
وخـــالل االجتمـــاع، ثّمـــن مـــارك تومـــاس جهـــود النقابة 
تجـــاه كل مـــا يتعلق بصـــون وحفظ حقـــوق العمال عن 
طريـــق االجتماعـــات الدورية مـــع اإلدارة التنفيذية في 
بناغاز، مؤكًدا أن صحة وسالمة العمال في بناغاز تأتي 

علـــى رأس أولوياتـــه، ويأتي ذلـــك ســـعًيا لتحقيق رؤى 
وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المعظم في هذا القطاع بشـــكل 

احترافي ومهني.
يذكر بأن شـــركة غـــاز البحرين الوطنية “بناغاز” شـــركة 
مســـاهمة بحرينيـــة، وهـــي ضمـــن محفظـــة الشـــركات 
التابعة للشـــركة القابضـــة للنفط والغـــاز حيث تملك 75 
% مـــن أســـهمها، وتعـــد الشـــركة القابضة للنفـــط والغاز 
الذراع االســـتثماري والتنموي لمملكة البحرين ولها دور 
أســـاس في تنفيذ خطـــط واســـتراتيجيات المملكة في 

هذا القطاع.

رئيس مجلس إدارة “بناغاز” يجتمع مع نقابة عمال الشركة
دعم حقوق العمال وحمايتهم ودفع تطورهم المهني

التعـــاون  منظمـــة  قالـــت 
إن  والتنميـــة،  االقتصـــادي 
االقتصاد العالمي سيدفع ثمًنا 
باهًظـــا للحـــرب فـــي أوكرانيا، 
النمـــو  ذلـــك ضعـــف  فـــي  بمـــا 
وتضخم أقوى وأضرار طويلة 
األمـــد محتملة تطال سالســـل 
المنظمـــة  خفضـــت  التوريـــد. 
توقعاتهـــا  باريـــس،  ومقرهـــا 
للنمـــو العالمـــي هذا العـــام إلى 
3 % مـــن 4.5 % توقعتهـــا في 
ديســـمبر، وضاعفـــت توقعاتها 
للتضخم إلى ما يقرب من 9 % 
لدولها األعضـــاء البالغ عددهم 
لتوقعـــات  وفًقـــا  عضـــًوا،   38

صدرت أمس )األربعاء(.
تتوقـــع   ،2023 العـــام  وفـــي 
المنظمـــة أن يتباطـــأ النمو إلى 

.% 2.8
حـــذر تقريـــر المنظمـــة مـــن أن 

تكلفـــة الحرب قد تكون “أعلى 
قائمـــة  ووصـــف  ذلـــك”،  مـــن 
التـــي  المخاطـــر  مـــن  طويلـــة 
تتراوح بين االنقطاع المفاجئ 
الروســـية  اإلمـــدادات  فـــي 
ألوروبـــا ونقـــاط الضعـــف فـــي 
األســـواق الماليـــة مـــن ديـــون 

وأسعار أصول مرتفعة.
قالـــت المنظمـــة فـــي توقعاتها 
هنـــاك  “كانـــت  االقتصاديـــة: 
العديـــد من التغييـــرات المهمة 
االقتصاديـــة  البيئـــة  فـــي 
العالميـــة في األشـــهر األخيرة، 
بمـــا في ذلك االنتشـــار العالمي 
لمتغير أوميكرون من فيروس 
واســـتمرار  )كوفيـــد19-(، 
الضغـــوط التضخميـــة بشـــكل 
ذلـــك،  ومـــع  المتوقـــع.  يفـــوق 
فإن التغيير األكبـــر هو التأثير 
فـــي  للحـــرب  االقتصـــادي 

أوكرانيا”، وفق ما نقلته وكالة 
أنباء “بلومبرغ”.

يشـــير التقييـــم القاتـــم، الـــذي 
يردد أصداء تحذير مماثل من 
البنـــك الدولـــي، إلـــى تداعيات 
اقتصادية أعمق وأوسع نطاًقا 
للغـــزو الروســـي، ســـتجعل من 
السياســـات  وضـــع  الصعـــب 
الماليـــة والنقديـــة الصحيحة. 
ولـــم تصـــدر منظمـــة التعـــاون 
االقتصادي والتنمية توقعاتها 
الكاملة في أبريل، بسبب حالة 

عدم اليقين السائدة.

المبكـــرة  اآلثـــار  أجبـــرت  لقـــد 
البنـــوك  األســـعار  الرتفـــاع 
المركزية على تشديد السياسة 
النقدية، حيث رفع االحتياطي 
علـــى  األميركـــي،  الفيدرالـــي 
ســـبيل المثـــال، أســـعار الفائدة 
 50 بلغـــت  بوتيـــرة متســـارعة 
نقطة أســـاس الشـــهر الماضي. 
تعيـــد  ذلـــك،  غضـــون  فـــي 
الحكومات التفكير في خطط 
دعـــم  محاولـــة  مـــع  اإلنفـــاق 
األســـر. وبينمـــا قالـــت منظمـــة 
التعـــاون االقتصادي والتنمية، 
إن من المبرر لجميع السلطات 
النقدية تقليص التحفيز، حثت 
علـــى توخي الحذر خاصة في 
منطقـــة اليـــورو، حيث يعكس 
ارتفاع األسعار بشكل أساسي 

ضغوط العرض.

ضعف بالنمو وتضخم أقوى وأضرار تطال سالسل التوريد

منظمة دولية تحّذر: االقتصاد العالمي سيدفع ثمًنا باهًظا للحرب

“زين” توسع تغطية شبكتها إلى منطقة البحير السكنية
”4G“5” وG“ ليتمتع سكانها بأفضل خدمات شبكات

تواصـــل زيـــن البحريـــن، الشـــركة الرائـــدة 
فـــي  االتصـــاالت  ابتـــكارات  مجـــال  فـــي 
المملكـــة، توســـعة تغطيـــة شـــبكتها لتضم 
منطقـــة البحير الســـكنية، ليتمتع ســـكانها 
بأفضـــل خدمات شـــبكات الجيل الخامس 
)5G( والجيـــل الرابـــع )4G(. حرصـــت زين 
البحريـــن على توفير حلـــول دائمة تضمن 
شـــبكة ذات اتصال سريع وموثوق لسكان 
المنطقـــة، وذلـــك بســـبب ضعـــف الخدمـــة 
ســـكانها  ومطالبـــة  البحيـــر  منطقـــة  فـــي 
بحاجتهـــم لشـــبكة ذات اتصـــال قوي على 
مواقـــع التواصل االجتماعـــي. ومن ثم تم 
تركيـــب حلـــول مؤقتـــة لتمكيـــن عمالئهـــا 
مـــن اســـتخدام الشـــبكة بمنطقـــة البحيـــر 
فـــي أســـرع وقت ممكن مـــن دون الحاجة 

لالنتظار لمدة أطول.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر التنفيـــذي 
علـــي  البحريـــن،  زيـــن  فـــي  للتكنولوجيـــا 
عيسى اليهام “يسعدنا اإلعالن عن توسعة 
البحريـــن  زيـــن  شـــبكة  وتعزيـــز خدمـــات 

لتغطـــي منطقـــة البحيـــر الســـكنية. وبمـــا 
أن ســـكان هـــذه المنطقـــة انتظـــروا لفتـــرة 
طويلـــة من أجل شـــبكة ذات اتصال قوي 
وموثـــوق، تم اتخاذ حلـــول فورية مؤقتة 
إلى أن يتم تركيب حلول الشبكة الدائمة. 
تلتـــزم زين البحرين بتقديم أفضل تجربة 
لعمالئهـــا، وتســـعى إلـــى تحقيـــق ذلك من 

خالل التحســـين المســـتمر للبنية التحتية 
لتلبيـــة احتياجـــات ومتطلبـــات  للشـــبكة؛ 

عمالئها”.
تعمـــل زيـــن البحريـــن على توفيـــر أحدث 
لعمالئهـــا  الالســـلكية  الخدمـــات  وأفضـــل 
مـــن دون انقطـــاع الخدمـــة، ممـــا يمنحهم 
اتصـــاالً دائمًا باإلنترنت مـــن خالل أجهزة 
الخامـــس  والجيـــل   )4G( الرابـــع  الجيـــل 
)الراوتـــر(،  والالســـلكية  الســـلكية   )5G(
وهـــي الطريقة األمثل لتمكين العمالء من 
الحصول على اتصال ســـريع ومتقدم فور 
شـــرائهم الباقة والجهاز مـــن دون الحاجة 

إلى تركيب احترافي. 
باإلضافـــة إلـــى منطقـــة البحير الســـكنية، 
عملـــت زيـــن البحرين على تعزيز شـــبكتي 
 )5G( والجيل الخامس )4G( الجيل الرابع
لتغطيـــة العديـــد مـــن المناطـــق الســـكنية 
الجديدة مثل: شـــرق الحد، اللوزي، مدينة 
سلمان والرملي السكنية، كجزء من خطة 

أكبر تضم عددًا من مناطق المملكة.

جانب من اللقاء 

علي اليهام



حصلت شركة عبداللطيف خالد 
العوجان للتخزين واللوجستية 
على شهادة نظام اآليزو إلدارة 
ســـامة الغذاء إصدار: “شهادة 
فـــي   ”22000  :  2018 آيـــزو 
إدارة األمن الغذائي، و”شـــهادة 
المخاطـــر  تحليـــل  فـــي  آيـــزو 
والتحكم فـــي النقاط الحرجة”، 
وذلـــك ضمـــن خطـــة مجموعـــة 
العوجـــان  خالـــد  عبداللطيـــف 
وأوالده لالتـــزام بأعلى معايير 
أنظمـــة  وتطبيـــق  الخدمـــة 
لاســـتجابة  العالميـــة  الجـــودة 
الناميـــة  الزبائـــن  لمتطلبـــات 
ومواصلـــة االرتقـــاء بالخدمات 
شـــركة  وتعتبـــر  اللوجســـتية. 
العوجـــان  خالـــد  عبداللطيـــف 
أولـــى  واللوجســـتية  للتخزيـــن 
الشركات البحرينية الرائدة في 

مجال تخزين المـــواد الغذائية. 
وقد أقيم حفل بهذه المناســـبة 
وحضـــره رئيس مجلس اإلدراة 
العوجـــان  خالـــد  عبداللطيـــف 
الـــذي قام باســـتام الشـــهادات 
من ممثل شـــركة “TUV الشـــرق 
مـــن:  كلٍّ  وبحضـــور  األوســـط” 
عضـــو مجلـــس اإلدارة ومديـــر 
والمخـــازن  المســـتودعات 
عبـــدهللا عبداللطيـــف العوجان، 
مستشـــار  عيســـى  وحمـــدي 
شـــركة  مـــن  وممثـــل  الرئيـــس، 

TUV الشرق األوسط.

“العوجان للتخزين واللوجستية” 
تنال شهادة “اآليزو” لسالمة الغذاء

أولى الشركات 
البحرينية في مجال 

تخزين المواد الغذائية

“بيتـك” البحــريــن يقـــدم جوائــــز
قّيــمـــة تـصـــل إلى 20 ألف ديـــنار

احتفاالً بمرور 20 سنة على تأسيسه

أعلن بيت التمويل الكويتي- البحرين 
“بيتـــك” عـــن تنظيـــم فعالية بمناســـبة 
الذكرى الســـنوية العشـــرين لتأســـيس 
فـــي  “20 ســـنة  البنـــك تحـــت شـــعار: 
ســـتضم  والتـــي  الحبيبـــة”،  المملكـــة 
العديـــد مـــن األنشـــطة الترفيهيـــة إلى 
 20,000 تبلـــغ  قّيمـــة  جوائـــز  جانـــب 
دينار. لجميع زوار مجمع سيتي سنتر 
البحريـــن اعتباًرا مـــن 9 يونيو إلى 13 

يونيو 2022.
متواصلـــة،  أيـــام   5 مـــدى  وعلـــى 
سيســـتضيف بيـــت التمويـــل الكويتي 
– البحريـــن فـــي المنصـــة المخصصـــة 
بالطابـــق األرضي من المجمـــع العديد 
من المســـابقات الممتعـــة لجميع أفراد 
الفائـــزون  ســـيحظى  حيـــث  العائلـــة، 

بفرصة ربح الجوائز القّيمة. 
المديـــر  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 

العمليـــات  ورئيـــس  التنفيـــذي 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت 
المؤسسية في بيت التمويل الكويتي 
– البحرين محمد فهمي حمد: “نود أن 
نتقدم بجزيل الشـــكر وعظيم التقدير 
لجميع من رافقنا خال مســـيرة البنك 

التـــي امتـــدت لعقديـــن مـــن الزمن من 
موظفيـــن وعمـــاء وشـــركاء. وندعو 
الجميع لانضمام إلينا واالحتفال معنا 
في هـــذه الفعاليـــة التي تأتـــي كبادرة 
امتنـــان لـــكل من ســـاهم بدعمنـــا على 
مـــدى األعـــوام الماضية منذ تأســـيس 

بيتـــك في مملكة البحرين عام 2002، 
حفلـــت  التـــي  المـــدة  هـــذه  وخـــال 
بالعديد من المبادرات والمشاريع على 

المستوى المحلي والعالمي”.
 مـــن جهتـــه، عّلـــق رئيـــس الخدمـــات 
المصرفيـــة لألفراد في بيـــت التمويل 
البحريـــن حامـــد مشـــعل  الكويتـــي – 
قائـــًا: “نحـــن نشـــعر بالســـعادة لمرور 
بيـــت  تأســـيس  علـــى  ســـنة  عشـــرين 
مملكـــة  فـــي  الكويتـــي  التمويـــل 
البحريـــن، حيـــث إننـــا عاصرنـــا الكثير 
مـــن اإلنجـــازات، وشـــهدنا العديـــد من 
المواقـــف التي ســـاهمت فـــي مجملها 
بتشـــكيل هويتنـــا اليـــوم وخـــط قصة 
نجاح ُمشـــرفة. ومن هنا نود أن نشكر 
جميـــع من ســـاهم فـــي اتســـاع قاعدة 
عمائنا، وتطويـــر منتجاتنا وخدماتنا 

لجميع شرائح المجتمع”.

حامد مشعلمحمد فهمي 
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بـــدأت تجارة عائلة ُبوحجي في النصف الثاني من القرن التاســـع 
عشـــر نحـــو العام 1857، من خال جد األســـرة الحاج عيســـى بن 
عيد ُبوحجي )1827 - 1902(، الذي انتقل من األحســـاء واســـتقر 
بالبحريـــن وعمـــل فـــي تجـــارة اللؤلؤ والمـــواد الغذائيـــة خصوًصا 
تجـــارة التمـــور والدهن، وكان لديـــه “عمارة” يخـــزن فيها البضائع 
واألخشـــاب، كما كان ينقل البضائع ما بين البحرين إلى األحساء، 
وقـــد ُرزق مـــن الذريـــة بخمســـة مـــن األبنـــاء، فعملـــوا مـــع بعـــض 
بالتجـــارة لســـنوات طويلة بعـــد وفـــاة والدهم. ثم اســـتمر الحاج 
يوســـف بن عيســـى ُبوحجي بالعمل بتجارة اللؤلؤ، وخال أوائل 
الثاثينات من القرن الماضي، أســـس الحاج يوســـف ُبوحجي مع 
السيت تيكاه دململ إسرداس الهندي الجنسية شركة استثمارية 
للتعامـــل في بيع وشـــراء وتجـــارة اللؤلؤ من خال قيامه بشـــراء 
الآللـــئ ذات الجـــودة العالية من أنحاء الخليـــج ثم يتم تصديرها 
لتبـــاع في الســـعودية والكويـــت واإلمارات وقطر وعمـــان والهند 

وأوروبا. 
وباعتبار أن الحاج يوســـف ُبوحجي يتردد على الهند ســـنوًيا لبيع 
جميـــع أنـــواع اللؤلـــؤ، تعـــرف على عبدالشـــكور هاشـــم، الـــذي كان 

يمتلـــك محاً لبيع النظارات الطبية في بومباي. وعند العام 1952 
طلـــب عبدالشـــكور مـــن الحـــاج يوســـف ُبوحجـــي أن يفتـــح محا 
تجارًيـــا لـــه في البحرين، إال أن قانـــون البحرين آنذاك يمنع دخول 
األجنبـــي للتجـــارة فـــي البحريـــن إال إذا كان تحت كفالـــة أحد من 
أبنـــاء البحريـــن. وعنـــد العام 1958 تـــم فتح المحل وجعل قســـمًا 
لشـــركة النظـــارات في دكانه في شـــارع باب البحريـــن، وقد بقيت 
الشراكة بين الحاج يوسف ُبوحجي وعبدالشكور هاشم إلى وفاة 
الحاج يوسف في العام 1979. ثم انتقلت الشركة إلى نجله الحاج 
محمـــد بن يوســـف ُبوحجـــي )1909 - 1982( والـــذي عمل بتجارة 
اللؤلـــؤ و النظـــارات إلى وفاته فـــي العام 1982، ثـــم انتقلت إدارة 
“شـــركة النظـــارات” بعـــد ذلك إلـــى نجلـــه خليل محمد بن يوســـف 
ُبوحجـــي وأحمد محمد بن يوســـف ُبوحجي، وال يزال يديرها في 
الفتـــرة األخيـــرة وإلى اليـــوم، األحفاد: يعقوب بن عبدهللا عيســـى 
ُبوحجي ويوســـف بن عيســـى محمد ُبوحجي ، وقد تمت تسميت 
هذه الشـــركة بـ”الشـــركة العربية للنظارات” شـــركة ذات مســـؤولية 
محدودة. وتعمل الشركة حالًيا في مجال تجارة النظارات الطبية 

والشمسية. وتدرس الشركة خطة مستقبلية للتحول الرقمي.

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

شــركة ُبوحجي من الشــركات التجارية التي اشــتهرت في مملكة البحرين، وقد بدأت األعمال التجارية على يد جد األســرة 
المرحوم الحاج عيسى بن عيد ُبوحجي. “البالد” تنشر نبذة عن الشركة وأعمالها ومشاريعها المستقبلية.

الشركة العربية للنظارات
تأسست في العام 1857

عنوان الشركة:

ص.ب: 298 المنامة
هاتف المنامة: 17216406 - هاتف المحرق: 17342888 - فاكس: 17256491

arabiano@batelco.com.bh :اإليميل اإللكتروني

10.9 مليـــار دوالر أربــاح قطــاع 
البنوك الخليجــية بالربــع األول 2022

بدعم من االنتعاش االقتصادي القوي وتزايد الطلب بعد الجائحة

واصــل قطــاع البنــوك فــي بورصــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي تســجيل 
تحسن في نتائجه المالية خالل الربع األول من العام 2022 بدعم من االنتعاش 
االقتصادي القوي وتزايد الطلب بعد الجائحة. كما ساهمت زيادة أسعار النفط 
منــذ بدايــة العــام فــي تعزيز معــدالت النمــو وثقة األعمــال، وعــززت الحكومات 
فــي كل أنحــاء المنطقة خطط االســتثمار االقتصادي بدعم من تزايد العائدات 
النفطيــة. كمــا ســاهم تيســير السياســات النقديــة فــي المنطقــة والعالــم أجمــع، 
والتي تم تنفيذها العام الماضي بهدف تعزيز االستثمارات، في دعم االستثمار 

في أنشطة األعمال.

بحســـب تقرير لشـــركة كامكو إنفست، 
البنـــوك  قطـــاع  ربـــح  صافـــي  ارتفـــع 
الخليجيـــة إلـــى 10.9 مليـــار دوالر في 
الربـــع األول 2022، فيما يعد أحد أعلى 
المســـتويات الربـــع الســـنوية المســـجلة 
خلفيـــة  علـــى  وذلـــك  اإلطـــاق،  علـــى 
نمـــو أربـــاح البنوك المدرجـــة في جميع 

البورصات الخليجية بصفة عامة.
وســـجلت أرباح البنوك في خمســـة من 
أصـــل ســـتة دول خليجيـــة نمـــوًا ثنائي 
الرقـــم، بينمـــا ســـجلت الكويـــت معدل 
نمـــو أقـــل قلياً عند نســـبة 9 % وأظهر 
األداء الســـنوي أيضـــًا نمـــوًا جيـــدًا فـــي 
وكان  األســـواق.  جميـــع  عبـــر  األربـــاح 
صافي الربح مدعومًا بالنمو الهامشـــي 
الـــذي شـــهده صافـــي إيـــرادات الفوائد 
غيـــر  إيـــرادات  مســـتويات  واســـتقرار 
الفوائد التي لم تشـــهد تغيـــر يذكر. كما 
ســـاهم أيضًا في تعزيز الربح انخفاض 
نسبة التكاليف إلى الدخل على أساس 
ربع سنوي، والتي وصلت إلى 39.6 % 
نتيجـــة لانخفاض الحاد فـــي النفقات 

التشغيلية.
حقـــوق  ارتفعـــت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
المســـاهمين بنســـبة أقل عنـــد 0.4 على 
أســـاس ربـــع ســـنوي فـــي الربـــع األول 
2022 لتصـــل إلى 355.2 مليـــار دوالر. 
وقـــد أدى ذلك إلى وصـــول العائد على 
حقوق المســـاهمين إلى نسبة 10.8 % 
فـــي الربـــع األول 2022، فيمـــا يعـــد من 
أعلى المعدالت المسجلة لقطاع البنوك 

الخليجية.
كما ســـاهم أيضًا االنخفـــاض الحاد في 
التـــي  القـــروض  خســـائر  مخصصـــات 
علـــى  الخليجيـــة  البنـــوك  احتجزتهـــا 
أســـاس ربع ســـنوي في تعزيـــز األرباح. 
حيـــث انخفـــض إجمالـــي المخصصات 
بمقدار الربع ليصل إلى 2.9 مليار دوالر 
في الربع األول من العام الجاري، مقابل 
3.8 مليـــار دوالر بالربـــع الرابـــع 2021، 
في حين انخفضـــت المخصصات على 
أساس سنوي بنسبة 21.4 %. وسجلت 
جميع البنوك الخليجية انخفاضًا ثنائي 
الرقـــم علـــى أســـاس ربـــع ســـنوي فـــي 
المخصصـــات خال الربـــع األول 2022 
باســـتثناء البنوك الكويتية التي أعلنت 
عن استقطاعها لمخصصات بقيمة 0.3 

مليار دوالر، دون تغيير.
وظل نشاط اإلقراض قويًا خال الربع 

األول 2022 ممـــا أدى إلـــى وصوله إلى 
مستويات قياسية بفضل النمو المرتفع 
الذي شـــهدته القروض فـــي الربع األول 
مـــن العـــام 2022 والـــذي يعـــد األعلـــى 
فـــي ثـــاث فتـــرات ربـــع ســـنوية. وبلغ 
إجمالـــي القـــروض بنهايـــة الربـــع األول 
العـــام 1.8 تريليـــون دوالر، بنمـــو  مـــن 
بلغـــت نســـبته 2.1 % على أســـاس ربع 
ســـنوي وبنســـبة 10.1 % على أســـاس 
سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية للنمو 
القوي الذي ســـجلته كلٌّ من الســـعودية 
قابلـــه  الـــذي  األمـــر  وهـــو  واإلمـــارات 
جزئيًا تراجع معـــدالت اإلقراض بصفة 
رئيســـية فـــي عمان والبحريـــن. وارتفع 
صافـــي القـــروض هامشـــيًا بنســـبة 2.5 
% على أســـاس ربع ســـنوي ليصل إلى 
1.68 تريليـــون دوالر بفضل النمو الذي 
شـــهدته كل األسواق، باســـتثناء البنوك 

البحرينية.
كمـــا ارتفعت ودائـــع العمـــاء، وإن كان 
بمعـــدل أقـــل قليـــاً بلـــغ 1.7 % علـــى 
أســـاس ربع سنوي وبنسبة 9.9 % على 
أســـاس ســـنوي في الربـــع األول 2022 
لتصل إلـــى 2.1 تريليون دوالر. ويمثل 
التأثير الصافي على نسبة القروض إلى 
الودائع في تسجيل مكاسب قدرها 60 
نقطة أســـاس على أســـاس ربع ســـنوي 
الستعادة مركزها فوق 80 % بوصولها 

إلى 80.5 %.
ارتفـــاع أســـعار النفـــط يعـــزز األوضـــاع 
االقتصاديـــة انتعشـــت معـــدالت النمـــو 
االقتصـــادي في دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي بوتيـــرة أفضل مـــن المتوقع 
فـــي العـــام 2022 علـــى خلفيـــة ارتفاع 
أســـعار النفـــط وزيـــادة كميـــات اإلنتاج 
مما مّكن الحكومات من االســـتثمار في 

االقتصاد.
وســـلط صنـــدوق النقد الدولـــي الضوء 
الناتـــج  لتوقعـــات  برفعـــه  ذلـــك  علـــى 
المحلي اإلجمالي الحقيقي للعام 2022 
للســـعودية بمقـــدار 280 نقطـــة أســـاس 
وفـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
بمقـــدار 220 نقطة أســـاس إلى 7.6 % 

و6.4 %، على التوالي.
ومن المتوقـــع أن ينمـــو الناتج المحلي 
مجلـــس  لـــدول  النفطـــي  اإلجمالـــي 
 %  10.1 بنســـبة  الخليجـــي  التعـــاون 
خـــال العام بينما مـــن المتوقع أن ينمو 
الناتـــج المحلي اإلجمالـــي غير النفطي 

بنسبة 3.9 %.
كما كشفت أحدث البيانات االقتصادية 
عـــن نمو الناتـــج المحلـــي اإلجمالي في 
الســـعودية بنســـبة 9.9 % على أساس 
سنوي في الربع األول 2022، فيما تعّد 
مـــن أعلى معدالت النمو المســـجلة منذ 
العـــام 2011، مـــع توقعـــات باســـتدامة 
النشـــاط بنهاية العام. وتشير تقديرات 
المحلـــي  الناتـــج  نمـــو  إلـــى  اإلجمـــاع 
مجلـــس  لـــدول  الحقيقـــي  اإلجمالـــي 
التعـــاون الخليجـــي بنســـبة 6 % هـــذا 
العـــام، فيمـــا يعتبر من أعلـــى المعدالت 

المسجلة منذ عدة سنوات.
باإلضافـــة إلـــى ذلك، ظـــل التضخم في 
المنطقـــة أدنى مـــن بعض المســـتويات 
القياســـية التي شـــهدناها في الواليات 
المتحدة األميركية وأوروبا. وتراوحت 
معـــدالت نمـــو أســـعار المســـتهلك بيـــن 
األول  الربـــع  خـــال   % و4.3   %  1.6
ذلـــك  انعكـــس  2022. كمـــا  العـــام  مـــن 
أيضـــًا على نتائج اســـتطاعات مؤشـــر 
للمنطقـــة. وظـــل  المشـــتريات  مديـــري 
نشـــاط التصنيع أعلى بكثير من عامة 
النمو، إذ تخطت قراءة مؤشـــر مديري 
المشـــتريات أكثـــر مـــن 50 نقطـــة فـــي 
الســـعودية واإلمارات ودبي وقطر في 

الربع األول من عام 2022.
فـــي  الـــواردة  البيانـــات  كشـــفت  كمـــا 
المركزيـــة  للبنـــوك  الشـــهرية  النشـــرات 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
نمـــو مدفوعـــات االئتمان فـــي الكويت 
والســـعودية، وقطـــر والبحرين وُعمان. 
ولـــم تكـــن البيانات الخاصـــة باإلمارات 
التقريـــر.  هـــذا  كتابـــة  عنـــد  متاحـــة 
وأظهـــرت القـــروض المتعلقـــة بالقطاع 
العقـــاري، التـــي تمثل الجـــزء األكبر من 
التســـهيات االئتمانية الشخصية، نموًا 
قويًا على أســـاس ربع ســـنوي في الربع 
الســـعودية  مـــن  كلٍّ  فـــي   2022 األول 
والكويـــت، بينما ظلـــت ثابتة في قطر. 
وفي السعودية، ارتفعت قروض الرهن 
العقاري بنســـبة 6.8 %، فيما يعد أعلى 
المســـتويات في دول مجلـــس التعاون 
الخليجي تليها الكويت بنســـبة 2.4 %، 

على التوالي.
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كشف رئيس مجلس إدارة مجوهرات الزين، نبيل الزين، عن مشاركة مجوهرات الزين اليوم في معرضين في أميركا بمجموعة 
منتقــاة مــن المجوهــرات المتميــزة لــدى مجوهرات الزين “، مشــيرًا إلــى أن االتجاه إلى العالمية من إســتراتيجية الشــركة في 
الفتــرة الحاليــة. كوتــور  شــو فــي الس فيغاس The Couture والذي يمتد على مدار ثالث أيام بمشــاركة األســماء الكبيرة 
فــي عالــم المجوهــرات، منوهــًا إلــى أن مجوهرات الزين هي االســم العربــي الوحيد في عالم المجوهرات المشــارك على 
مســتوى الشــرق األوســط والعالم العربي في هذا المعرض والذي يتميز بمجوهرات راقية وتصاميم الزين المعهودة 

والتي أثبتت خصوصيتها وابتكاراتها.

وأشـــار نبيـــل إلـــى أن معـــرض الس فيغاس 
مـــن أكبـــر معـــارض المجوهرات التـــي تقام 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، وهـــو أكبر 
معـــرض على مســـتوى العالـــم المتخصص 

في عرض المجوهرات”.
وأشـــار الزين إلى أهم التصاميم التي 
تميـــزت بها مجوهـــرات المجموعة 
اآلونـــة  فـــي  باســـمها  واقترنـــت 
األخيـــرة وتشـــارك بها فـــي هذه 
“مجموعـــات  وهـــي  المعـــارض 
حب الهيل والمرية والمرتعشة 
والتي تناسب كل األعمار 
إعجـــاب  والقـــت 
لمعـــرض  المنظميـــن 
)كوتـــور(”. وقـــال نبيل 

“بدأت رحلتنا إلى العالمية ولكي تنجح هذه 
الرحلـــة كان البد من توســـعة مصنع وزيادة 
الطاقة اإلنتاجية لمجوهرات الزين”، مضيفًا 
“ولكـــي نواكـــب االنطـــاق للعالميـــة البد أن 
 Department( تكون خطة بدايتنا في أكبر

.”)store
ويضيف “نحن شركة خليجية بتراث عربي 
متنـــوع وهذا التراث ُيقـــدر باعتزاز من قبل 

فريقنا. هذه أصولنا وذلك لن يتغير أبدًا”.
وعن توســـعة المصنع صـــرح نبيل أن أعمال 
ســـريعة  بخطـــى  تســـير  المصنـــع  توســـعة 
وســـيكون المبنى الجديد إضافة إلى مصنع 
مجوهـــرات الزيـــن فـــي المنامـــة، موضحـــًا 
أن هـــذه التوســـعة ستســـاعد علـــى زيـــادة 
الطاقـــة اإلنتاجيـــة لمنتجـــات الشـــركة مـــن 

المجوهرات، وسيســـاهم ذلك في مزيد من 
المشـــاركة في المعـــارض وإضافة منتجات 
مجوهرات الزين في مناطق توزيع عالمية”.
وعـــن الفـــروع الجديـــدة لمجوهـــرات الزين 
أفـــاد نبيل الزين “عدد فروع الشـــركة وصل 
إلى 14 فرعًا على مســـتوى الخليج العربي”، 
مضيفًا أن الشـــركة تســـتعد الفتتـــاح فرعها 
في دولة قطر في أكبر المجمعات التجارية 

وهو “فاندوم” خال الشهر الجاري.
المتفـــردة  الزيـــن  مجوهـــرات  أن  يذكـــر 
والمتميزة بالرقي واالســـتمرارية معشـــوقة 
مـــن قبـــل مجموعـــة واســـعة مـــن عمائهـــا 
األوفيـــاء ألجيال عديدة. والســـر خلف تلك 
العاقـــة الوطيـــدة بيـــن العامـــة التجاريـــة 
وعمائهـــا يكمـــن فـــي محافظـــة الزين على 
قيمها في مهنية الحرفة اليدوية والتصميم 
الدقيـــق علـــى مـــّر الســـنين، مســـتلهمة مـــن 
التـــراث الخليجـــي الغنـــي؛ جميـــع تصاميـــم 
الزيـــن الفريدة تصّنع فـــي مصنعها المحلي، 
الـــذي مايـــزال موجـــوًدا في البحريـــن. هذه 
العمليـــة الحميمـــة والقريبـــة مـــن الجمهـــور 
أبقت على أصالة الزين عبر تاريخها المهني.

مجــوهـرات الزيـن تنطــلـق للعـالميــة وتشــارك 
بمعــرض كــوتــور شــو في الس فيـغــاس

نبيل الزين: قصة نجاح المجموعة لن تنتهي وهناك دائماً جديد لعمالئنا
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لقد كان العام 2021 عاًما 
استثنائًيا، وال سيما بتزامنه مع 

احتفال شركة البا باليوبيل الذهبي 
لعملياتها التشغيلية، وتحقيقها ألفضل 
أداء طوال تاريخها الممتد لخمسة عقود، 
سواء على الصعيد المالي أو التشغيلي 

أو الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة، 
والفضل في ذلك يعود لتضافر الجهود 

من قبل الجميع في الشركة. ونحن نتطلع 
للمضي في العام 2022 بنفس الزخم 

والعمل على تحقيق مزيد من اإلنجازات 
والتطلعات على جميع األصعدة.

الشيخ دعيج بن سلمان
 رئيس مجلس اإلدارة

علي البقالي
الرئيس التنفيذي
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قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة ديار المحرق، 
أحمـــد علي العمادي، إن تســـليم فلل المرحلة 
األولى من مشـــروع النســـيم الســـكني الكائن 
فـــي شـــمال وســـط  المائيـــة  الواجهـــة  علـــى 
الجزيرة الجنوبية ســـيتم خال الربع الثالث 
مـــن هذا العام. وأبلغ العمادي الصحافيين أن 
المرحلة األولى من مشـــروع النسيم السكني 
ســـتضم نحـــو 70  فيا ســـكنية، فـــي الوقت 
الـــذي بدأت فيه مؤسســـة أحمد عمر للتجارة 
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  أعمـــال  والمقـــاوالت 
المشـــروع والـــذي يتكون من نحـــو 114 فيا 

فاخرة، على أن تنهي األعمال في 2023.
فـــي  انطلقـــت  الحجـــوزات  أن  إلـــى  وأشـــار 
المرحلـــة الثانية، حيث تبدأ أســـعار الفلل من 
199 ألـــف دينـــار إلـــى 295 ألف دينـــار، حيث 

تشهد الحجوزات إقباالً الفتًا.
وتوقـــع العمادي أن يتم طرح المرحلة الثالثة 
من مشـــروع النسيم السكني قبل نهاية العام 
الجـــاري للمناقصـــة للمقاوليـــن، وذلـــك بنحو 
116 فيـــا، ليكتمـــل بذلك المشـــروع المكون 

من 304 فيات.
وبخصـــوص حجز مســـاحات ســـوق البراحة 
أشـــار  أشـــهر،  قبـــل  مبدئيـــا  افتتـــح  والـــذي 
العمـــادي إلى أن جزءا كبيرا من المحات تم 
تأجيرها، حيث تتولى شركة عقارات السيف 

هذه عملية التأجير.
ويمتد مشروع النســـيم على مساحة واسعة 
تبلـــغ نحـــو 328,000 متـــر مربـــع، ويحتضـــن 
5 كيلومتـــرات تقريًبـــا من مناظـــر الواجهات 
البحريـــة المذهلـــة والمطلـــة علـــى القنـــوات 
المائيـــة الخارجية والداخليـــة. وتحظى فلل 
النســـيم بخصائص ومزايا متنوعـــة، وتتوفر 
بثـــاث وأربـــع غـــرف نـــوم وفًقـــا الحتياجات 
الوســـائل  مـــن  للعديـــد  باإلضافـــة  الســـّكان 
والمرافـــق األساســـية. وتتمتـــع الفلـــل بمنفـــذ 
مباشـــر على القنـــوات المائيـــة، باإلضافة إلى 
احتـــواء الفلـــل على مســـبح خـــاص ومصعد 
يضاف عند الطلب، بحسب معلومات نشرتها 

الشركة.

فـــي  الجديـــدة  المشـــروعات  وبخصـــوص 
مشـــروع ديار المحرق، أشـــار إلى أن الشركة 
ســـتعلن عـــن مشـــروعات ســـكنية وترفيهيـــة 

وتجاريـــة في المشـــروع، حيـــث إن نحو  77 
% من المشروع هو مشروع سكني.

وبخصوص نســـبة االســـتكمال في المخطط 

الرئيســـي، أشـــار العمـــادي إلـــى أن الجزيـــرة 
مـــن   %  50 نحـــو  تشـــييد  تـــم  الجنوبيـــة، 

مساحتها.

ديار المحرق تطرح مناقصة المرحلة 
الثالثة لمشروع “النسيم” نهاية العام

تأجير جزء كبير من محالت “سوق البراحة”

“موديز” تتوقع فائضًا بالميزانية السعودية بنسبة 4.8 %
توقعت وكالة موديز أن تحقق الميزانية الســـعودية فائضًا 
بنســـبة 4.8 % مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي هـــذا العـــام، 
وبنســـبة 5.2 % العـــام المقبـــل، لتنهـــي سلســـة مـــن ثمانـــي 
ســـنوات متتاليـــة من عجـــز الميزانية منذ 2014. وأشـــارت 
“موديـــز” في آخر تحديث للرأي االئتماني عن المملكة، إلى 
أن الســـعودية ســـتتمكن فـــي الســـنوات المقبلـــة من عكس 
معظـــم الزيـــادة التـــي طـــرأت علـــى الديـــن العـــام في ســـنة 
جائحـــة كورونا 2020، وأن تعيد بناء احتياطياتها المالية، 

مســـتندًة فـــي ذلك إلى اســـتمرار التـــزام المملكة بتحســـين 
سياســـة اإلنفـــاق ورفـــع كفاءتـــه علـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع 
أســـعار النفط، ما ُيظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياســـة المالية 
العامـــة، والتزامًا بضبط أوضاع المالية العامة واالســـتدامة 
الماليـــة على المدى الطويل. وتوقعت الوكالة أن يصل نمو 
االقتصاد الحقيقي في المملكة إلى 7.2 % هذا العام، وإلى 
4.6 % العام المقبل. و    أكدت “موديز” في تقريرها االئتماني 
للسعودية تصنيفها عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
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