
أكد الخبير السياحي علي العسبول 
زيادة نسبة اإلقبال على حجوزات 
الســـفر 80 % فـــي إجـــازة صيـــف 
العـــام  بمنتصـــف  مقارنـــة   2022
2021 الـــذي شـــهد تحســـنا طفيفـــا 

بنسبة 20 % وقتذاك.
إن  “البـــاد  لــــ  العســـبول  وقـــال   

تركيا فـــي واجهة الصـــدارة كجهة 
ســـفر مفضلـــة للبحرينيين؛ بســـبب 
انخفـــاض ســـعر العملـــة وتكاليـــف 
المعيشة واإلقامة وقلة اشتراطات 
السفر وقيود التطعيم ضد كورونا، 
أســـعار  متوســـط  يتـــراوح  فيمـــا 
عروض الســـفر واإلقامة إلى تركيا 

لمـــدة 7 أيام في مناطق طرابزون، 
انطاليا، إسطنبول ما بين 190 إلى 
250 دينارا، بحســـب اختيار أنواع 
الفنادق والخدمـــات التي تتنافس 
فـــي تقديمهـــا مكاتـــب الســـفريات 
البالـــغ عددهـــا نحـــو 40 مكتبـــا في 

المملكة.

اســـتقبل ملـــك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، فـــي قصـــر الصافريـــة أمـــس، 
رئيـــس مجلـــس القيادة الرئاســـي في 
الجمهوريـــة اليمنيـــة الشـــقيقة رشـــاد 
بمناســـبة  المرافـــق  والوفـــد  العليمـــي 

زيارته المملكة.
وأشـــاد جالـــة الملـــك المعظـــم بعمـــق 
العاقات التاريخية األخوية الوطيدة 
والروابـــط  والصـــات  البلديـــن  بيـــن 
شـــعبيهما  تجمـــع  التـــي  الوثيقـــة 

الشقيقين الممتدة عبر التاريخ.
 وأكد جالته مساندة مملكة البحرين 
اليمنـــي  الرئاســـي  القيـــادة  لمجلـــس 
فـــي ممارســـة مهامـــه، ودعـــم جهوده 

الستعادة السلطة الشـــرعية وتحقيق 
الســـام واألمن واالســـتقرار والتنمية 
اليمـــن وتلبيـــة تطلعـــات شـــعبه  فـــي 
الملـــك  أعـــرب جالـــة  كمـــا  الشـــقيق، 
المعظـــم عن ترحيب مملكـــة البحرين 
بتمديـــد فتـــرة الهدنـــة اإلنســـانية في 
اليمـــن التـــي أعلنتهـــا األمـــم المتحدة، 
وأن تســـهم فـــي الوصـــول إلـــى حـــل 
لألزمـــة  ومســـتدام  شـــامل  سياســـي 
اليمنية، معربًا جالته عن تمنياته في 
أن يعـــم الخيـــر والســـام ربـــوع اليمن 
وأن ينعـــم شـــعبه باألمن واالســـتقرار 
ليواصل مسيرته نحو البناء والتطور 

واالزدهار.
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مترشحون متوقعون ينتقدون عبر “البالد” شراء اإللكترونيات للناخبين أو تقديم المساعدات

الرشوة االنتخابية... ما بني على باطل فهو باطل
البرلمانيـــة  لانتخابـــات  مترشـــحون  اعتبـــر 
فـــي  السياســـي  المـــال  اســـتخدام  المقبلـــة 

االنتخابات تدميرا للوطن.
واســـتغال  السياســـي  المـــال  قضيـــة  وتعـــد 
المقـــدرات الماليـــة فـــي العمليـــة االنتخابيـــة، 
واحـــدة مـــن القضايـــا المثيـــرة للجـــدل عنـــد 
الكثيـــر مـــن النـــاس. إذ تمّثل ظاهـــرة خطيرة، 
البـــد من الوقـــوف عندها واتخـــاذ اإلجراءات 

الازمة حيالها، إذ تنتشـــر هـــذه الظاهرة عادًة 
قبـــل أشـــهر معـــدودة، حيث هناك من يســـعى 
إليهـــا “بـــكل مـــا أوتـــي مـــن قـــوة” فـــي شـــراء 
الـــوالء المؤقت للمنتخب من خال اســـتغال 
المـــادة بتقديم العديد من “المغريات” كترميم 
واجهـــات المنازل، وشـــراء أجهـــزة إلكترونية، 
وتوزيـــع مســـاعدات وغيرهـــا مقابـــل الصوت 
الواحـــد، معتقـــدا بأنـــه بأفعالـــه هذه ســـيكون 

طريق وصوله إلى المجلس مفروًشـــا بالورود 
دون إدراك مـــا ســـينجم عـــن ذلـــك مـــن أمـــور 
ســـلبية ودون وضع المبـــادئ التي تقوم عليها 
العمليـــات االنتخابيـــة أال وهـــي الموضوعيـــة، 

والنزاهة والمصداقية بالحسبان. 
مـــن هـــذا المنطلق، حرصت “البـــاد” على أخذ 
آراء المترشـــحين لانتخابات المقبلة 2022م 
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تعبر مدرسة برايتس العالمية عن خالص الشكر و التقدير و االمتنان لمجموعة
جي إف إتش المالية على الرعاية الكريمة و الدعم و االهتمام و على المساهمة 

في تعزيز دور المدرسة في تحقيق اهدافها و رسالتها التربوية و االجتماعية
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منال الشيخ

المنامة - بنا

البحرين تساند مجلس القيادة الرئاسي اليمني
ندعم استعادة السلطة الشرعية وتحقيق السالم... الملك المعظم:

جاللة الملك المعظم يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية 

80 % زيادة بنسبة اإلقبال على حجوزات السفر

علي العسبول

حسن عبدالرسول
الماشـــية  تاجـــر  توقـــع 
أن  المطـــوع،  عبدالرحمـــن 
يعرض تجار الماشـــية أكثر من 
80 ألف رأس من الماشـــية في 
الســـوق المحليـــة خـــال عيـــد 
األضحـــى المبارك، الـــذي يحل 

بعد نحو شهر من اآلن.
وبـــدأت بعـــض المواقع تعرض 
لعيـــد  األضاحـــي  إعانـــات 
األضحـــى مـــع توافـــر خيارات 
األحجـــام  مـــن  مختلفـــة 

واألسعار.

توفير 80 ألف رأس من الماشية للعيد
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علي الفردان
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اســـتقبل ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، فـــي قصر الصافريـــة أمس، رئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي في الجمهورية اليمنية الشقيقة 

رشاد العليمي والوفد المرافق بمناسبة زيارته المملكة.
وقـــد رحب جاللة الملـــك المعظم برئيـــس مجلس القيادة 
الرئاســـي اليمنـــي، معربـــًا عـــن شـــكره لـــه لتحملـــه هـــذه 
المســـؤولية الوطنيـــة، متمنيًا له ولكافـــة أعضاء المجلس 
دوام التوفيق والســـداد لخدمة بالدهم وشـــعبها، مشـــيدًا 
جاللتـــه بعمق العالقات التاريخيـــة األخوية الوطيدة بين 

البلدين والصالت والروابط الوثيقة التي تجمع شـــعبيهما 
الشقيقين الممتدة عبر التاريخ.

 وأكـــد جاللته مســـاندة مملكـــة البحرين لمجلـــس القيادة 
الرئاســـي اليمنـــي فـــي ممارســـة مهامـــه، ودعـــم جهـــوده 
الســـتعادة الســـلطة الشـــرعية وتحقيـــق الســـالم واألمـــن 
واالســـتقرار والتنميـــة فـــي اليمـــن وتلبية تطلعات شـــعبه 
الشـــقيق، كمـــا أعـــرب جاللـــة الملـــك المعظم عـــن ترحيب 
مملكـــة البحرين بتمديد فترة الهدنة اإلنســـانية في اليمن 
التـــي أعلنتهـــا األمـــم المتحـــدة، وأن تســـهم فـــي الوصول 
إلى حل سياســـي شامل ومســـتدام لألزمة اليمنية، معربًا 

جاللته عن تمنياته في أن يعم الخير والسالم ربوع اليمن 
وأن ينعم شـــعبه باألمن واالستقرار ليواصل مسيرته نحو 
البنـــاء والتطور واالزدهار.   من جانبه، أعرب العليمي عن 
شـــكره وتقديره لجاللة الملك المعظـــم على كرم الضيافة 
وحفـــاوة االســـتقبال، مؤكـــدًا فخامته اعتـــزازه بالعالقات 
الوثيقـــة التاريخيـــة بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
معربًا عن تقديـــره لمواقف مملكة البحرين الداعمة لليمن 
لتثبيـــت األمن واالســـتقرار، وقدم إلى جاللته شـــرحًا عن 
آخر التطورات على الساحة اليمنية ودور مجلس القيادة 

الرئاسي وجهوده في تثبيت وتعزيز األمن.
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ندعم استعادة السلطة الشرعية وتحقيق السالم في اليمن
جاللته يشيد بعمق العالقات التاريخية الوطيدة ... الملك المعظم:

جاللة الملك المعظم يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية

بعـــث حضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
وولـــي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة إلـــى رئيس جمهوريـــة البرتغال البروفيســـور مارســـيلو 
ريبيلو دي ســـوزا بمناســـبة ذكرى اليوم الوطني لبالده، وأعرب جاللته وســـموه في 
البرقيتيـــن عـــن أطيب تهانيهمـــا وتمنياتهما له بموفور الصحة والســـعادة ولشـــعب 

جمهورية البرتغال الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء برقيـــة تهنئة 

مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية البرتغال أنطونيو كوستا.

البحرين تهنئ البرتغال بذكرى اليوم الوطني

نيابـــة عـــن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى ال خليفـــة 
ملـــك البـــالد المعظـــم، حضـــر الممثـــل 
الشـــخصي لجاللة الملك المعظم سمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفة 
حفـــَل ســـفارة المملكـــة المتحـــدة لدى 
المملكـــة بمناســـبة اليوبيـــل البالتيني 

قاعـــة  فـــي  إليزابيـــث وذلـــك  للملكـــة 
الغزال بفنـــدق الريتـــز كارلتون. وكان 
لـــدى وصولـــه  اســـتقبال ســـموه  فـــي 
مقـــرَّ الحفـــل ســـفير المملكـــة المتحدة 
لـــدى المملكـــة رودي درامونـــد وعـــدد 
مـــن المســـؤولين، وعـــدٌد مـــن أعضاء 
الســـفارة. وبهذه المناســـبة، ألقى سمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفة 
كلمـــة نقـــل خاللهـــا تحيـــات صاحـــب 

الجاللـــة الملـــك المعظـــم وولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، وخالص تهانيهما وتبريكاتهما 
إلـــى جاللـــة الملكـــة إليزابيـــث الثانية 
بمناســـبة اليوبيـــل البالتينـــي للملكـــة 
إليزابيث، وتمنياتهما لجاللتها بموفور 
الصحـــة والســـعادة، ولشـــعب المملكة 
المتحـــدة الصديـــق بمزيد مـــن التقدم 

أصحـــاب  الحفـــل  حضـــَر  واالزدهـــار. 
المعالي والســـعادة من كبار المدعوين 
والوزراء، وعدد من أعضاء مجلســـي 

الســـلك  والشـــورى وأعضـــاء  النـــواب 
الدبلوماســـي المعتمدين لدى المملكة 

وأعضاء السفارة.

في حفل حضره سمو الشيخ عبداهلل بن حمد

السفارة البريطانية تحتفي باليوبيل البالتيني للملكة إليزابيث

سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يحضر حفَل سفارة المملكة المتحدة البريطانية لدى المملكة  
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واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الوطني الشيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة، أمـــس، مـــع وزيـــر التخطيط 
والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية 

الشقيقة واعد عبدهللا باذيب.
وأكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
عمـــق الروابـــط األخويـــة التاريخيـــة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الراســـخة 
والجمهورية اليمنية الشقيقة، مشيًرا 
الـــى أن مملكـــة البحريـــن بقيادة ملك 
البالد الُمعظـــم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، تحرص 

بمســـارات  الدفـــع  مواصلـــة  علـــى 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين نحو 
التطلعـــات  يلبـــي  بمـــا  أرحـــب  أفـــاٍق 
والمصالـــح المشـــتركة بيـــن البلديـــن 

والشعبين الشقيقين. 
وجرى خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
التعاون المشترك بين مملكة البحرين 
واســـتعراض  اليمنيـــة،  والجمهوريـــة 
عـــدد مـــن المواضيـــع ذات االهتمـــام 
المشـــترك، ومناقشـــة آخـــر التطورات 
والمســـتجدات علـــى صعيد االقتصاد 

العالمي.

تأكيد عمق الروابط األخوية التاريخية مع اليمن

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني  الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة علـــى مـــا يجمـــع مملكـــة 
البحريـــن واليابـــان مـــن ومـــا نتـــج 
عنهـــا من تعاون مثمـــر في مختلف 
المجـــال  فـــي  والســـيما  المجـــاالت 
المالي واالقتصادي، منوهًا بحرص 
مواصلـــة  علـــى  الدائـــم  البلديـــن 
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي بما يحقق 

التطلعات واألهداف المنشودة.

جـــاء ذلك لـــدى لقـــاء وزيـــر المالية 
أمـــس ســـفير اليابـــان لـــدى مملكـــة 
ماســـايوكي،  مياموتـــو  البحريـــن 
بالســـفير،  الوزيـــر  رحـــب  حيـــث 
وأكـــد أهمية مواصلـــة تنمية أوجه 
المشـــترك  والتعـــاون  التنســـيق 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، والدفـــع 
بمســـارات العمل الثنائيـــة نحو أفٍق 
أرحب بما يعود بالنفع والنماء على 

البلدين والشعبين الصديقين.

الدفع بمسارات العمل مع اليابان نحو أفق أرحب

إلنهاء األزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل
العليمي: مواقف البحرين بارزة في دعم أمن المنطقة.. نائب رئيس الوزراء:

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة بمكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة، أمس 
القيـــادة  مجلـــس  رئيـــس  الخميـــس، 
رشـــاد  اليمنيـــة  بالجمهوريـــة  الرئاســـي 
العليمـــي والوفد المرافـــق، بحضور وزير 
الداخلية الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بن عبـــد هللا آل خليفة، ووزير الخارجية 

عبداللطيف الزياني.
 وخالل اللقاء، رحب ســـمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة بفخامة الدكتور رشاد 
محمـــد العليمـــي والوفـــد المرافـــق، معرًبا 
سموه عن تقديره لجهود مجلس القيادة 
إلرســـاء  الراميـــة  ومســـاعيه  الرئاســـي 
األمن والســـالم فـــي الجمهوريـــة اليمنية 
الشـــقيقة، مؤكـــًدا دعـــم مملكـــة البحرين 

لتلك الجهود، وتطلعها ألن يســـهم تمديد 
فترة الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، 
ضمـــن مبادرة المملكة العربية الســـعودية 
الشقيقة وجهود المبعوث الخاص لألمين 
العام لألمم المتحدة إلى اليمن، في إنهاء 
األزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي 
شـــامل ودائـــم يحقـــق األمن واالســـتقرار 

والسالم في اليمن، ويلبي تطلعات شعبه 
الشـــقيق في التنميـــة واالزدهـــار، متمنًيا 

لهم التوفيق والسداد.
 كما رحب ســـموه بمـــا توصل إليه وزراء 
البلدين في اجتماعاتهم اليوم من نتائج 
ستســـهم فـــي تعزيـــز العالقـــات األخوية 
بيـــن البلديـــن وتقويـــة مجـــاالت التعاون 

المختلفـــة لما فيه خير وصالح شـــعبيهما 
الشقيقين.

 مـــن جانبـــه، أعـــرب العليمي عن الشـــكر 
واالمتنان لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد 
المعظم حفظه هللا ورعاه على ما يقدمه 
لليمن الشقيق وشعبه من دعم ومساندة 
األخويـــة  البحريـــن  مملكـــة  ولمواقـــف 
األمـــن  لتحقيـــق  الهادفـــة  وجهودهـــا 
واالســـتقرار فـــي اليمـــن وأمـــن المنطقة، 
معرًبا عن شـــكره لسمو الشيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفة على اســـتقباله والوفد 

المرافق.
 كمـــا جرى خالل اللقـــاء البحث في عدد 
مـــن القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة محل 

االهتمام المشترك.
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وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع العليمي
تقديم كافة أشكال الدعم واإلسناد لحفظ أمن اليمن

قـــام رئيـــس مجلـــس القيـــادة الرئاســـي 
اللـــواء  الشـــقيقة  اليمنيـــة  بالجمهوريـــة 
نائـــب  يرافقـــه  العليمـــي،  محمـــد  رشـــاد 
رئيس المجلس والســـفير اليمني، بزيارة 
إلـــى وزارة الداخليـــة امـــس، فـــي إطـــار 
زيارتـــه إلى مملكة البحريـــن، إذ كان في 
االســـتقبال وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
كمـــا كان فـــي االســـتقبال رئيـــس جهـــاز 
المخابرات الوطنـــي ورئيس األمن العام 

ووكيل وزارة الداخلية والمفتش العام.
ورحـــب الوزيـــر بزيـــارة رئيـــس مجلـــس 
القيادة الرئاسي اليمني والوفد المرافق، 
لتبـــدأ جلســـة المباحثـــات الثنائيـــة بيـــن 
الجانبين، إذ أشـــاد بالعالقـــات التاريخية 
والوثيقة التي تجمع البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين، مؤكدا حـــرص البحرين على 
كافـــة  وتقديـــم  اليمـــن  واســـتقرار  أمـــن 
أشـــكال الدعـــم واإلســـناد، فيمـــا يتعلـــق 
ببرامـــج التدريـــب والتعـــاون األمني، بما 

يحفظ أمن واستقرار اليمن.
وتضمنـــت المباحثـــات بحـــث عـــدد مـــن 

الموضوعـــات األمنيـــة المهمـــة فـــي إطار 
واالرتقـــاء  والتنســـيق  التعـــاون  تعزيـــز 
األمنيـــة  التحديـــات  لمواجهـــة  بـــاألداء 
والمتغيرات المتســـارعة على الساحتين 
اإلقليميـــة والدوليـــة. كما تم اســـتعراض 
عـــدد مـــن البرامـــج التـــي تقدمهـــا وزارة 
األمـــن  تعزيـــز  مجـــال  فـــي  الداخليـــة 
والحفـــاظ على الهويـــة الوطنيـــة، ومنها 
برنامـــج مكافحة العنـــف واإلدمان “معا”، 
برنامج العقوبات البديلة، والمضي قدما 
فـــي تنفيـــذ مبـــادرات الخطـــة الوطنيـــة 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطني وترســـيخ قيم 

المواطنـــة. وفـــي ختـــام الزيـــارة، ســـجل 
رئيـــس  العليمـــي  محمـــد  رشـــاد  اللـــواء 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي بالجمهوريـــة 
ســـجل  فـــي  كلمـــة  الشـــقيقة،  اليمنيـــة 
ســـعادته  عـــن  فيهـــا  أعـــرب  الزيـــارات، 
بزيـــارة وزارة الداخليـــة بمملكة البحرين 
وااللتقاء مع وزير الداخلية، وبحث سبل 
تعزيـــز العالقـــات بين البلدين الشـــقيقين 
بما يخـــدم المصالـــح المشـــتركة ويحقق 
تطلعات الشـــعبين الشـــقيقين، معربا عن 
جزيـــل شـــكره علـــى حفـــاوة االســـتقبال 

وكرم الضيافة.

المنامة - وزاة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مقـــر الـــوزارة أمس، 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
بالجمهورية اليمنية الشقيقة أحمد 

بـــن مبارك، وذلك في إطـــار الزيارة 
الرســـمية التـــي يقـــوم بهـــا رئيـــس 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي اليمنـــي 
رشاد العليمي، إلى مملكة البحرين. 
وتـــم خـــالل االجتماع، اســـتعراض 
مسار العالقات األخوية التاريخية 

وســـبل  والمتميـــزة،  الوطيـــدة 
تعزيزها بمـــا يعود بالخير والمنفعة 
على البلدين والشـــعبين الشقيقين، 
هذا إلى جانب بحث زيادة التعاون 
وتوحيـــد  المشـــترك  والتنســـيق 
الدوليـــة  المحافـــل  فـــي  المواقـــف 

ومجـــاالت التدريـــب الدبلوماســـي 
وحماية حقوق اإلنسان.

موقـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
بقيـــادة  الثابـــت  البحريـــن  مملكـــة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد 

المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه، فـــي 
الوقـــوف إلـــى جانـــب الجمهوريـــة 
أمنهـــا  ودعـــم  الشـــقيقة،  اليمنيـــة 
واســـتقرارها ووحدتهـــا فـــي إطار 

حل سياســـي شـــامل ينهـــي األزمة 
الراهنـــة، ويحقق تطلعات الشـــعب 
والتنميـــة  الســـالم  فـــي  اليمنـــي 

واالزدهار. 

التعـــاون فــي التدريـــب الدبلـــوماســـي وحقــــــوق اإلنســـان

توحيد المواقف مع اليمن في المحافل الدولية
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استقبل وزير المواصالت واالتصاالت 
كمـــال أحمـــد، أمـــس الخميـــس، وزيـــر 
الشـــقيقة  اليمـــن  بجمهوريـــة  النقـــل 
عبدالســـالم صالح، الذي يـــزور مملكة 
رئيـــس  زيـــارة  إطـــار  فـــي  البحريـــن 
مجلس القيـــادة الرئاســـي للجمهورية 
اليمنية الشـــقيقة رشاد محمد العليمي 

والوفد المرافق إلى المملكة.
وخـــالل اللقـــاء تمـــت مناقشـــة ســـبل 

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التعـــاون 
وجمهوريـــة اليمن في مجـــاالت النقل 
لتعزيـــز  والجـــوي،  والبحـــري  البـــري 
الروابط االجتماعية واالقتصادية بين 
البلديـــن بما يخدم األهـــداف التنموية 

المشتركة.
كمـــا تطرق االجتماع إلى فتح المجال 
أمـــام الشـــركات البحرينية لالســـتثمار 
والعمل بقطاع النقل بجمهورية اليمن 

إضافـــة إلى االســـتفادة مـــن الخدمات 
واإلمكانات المتوافرة بمملكة البحرين 
لتطويـــر الكوادر اليمنيـــة في مجاالت 

النقل البحري والجوي.
وأكـــد وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت 
اســـتعداد الـــوزارة لدعم جهـــود وزارة 
الشـــقيقة  اليمـــن  بجمهوريـــة  النقـــل 
لتنميـــة كوادرهـــا المحليـــة فـــي هـــذه 

المجاالت.

فتح المجال للشركات البحرينية لالستثمار بقطاع النقل اليمني

المنامة- وزارة الخارجية

إدانـــة  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
بشـــدة  واســـتنكارها  البحريـــن  مملكـــة 
اســـتهداف مدينـــة أربيل، عاصمـــة إقليم 
كردســـتان العراق شـــمالي البالد، بطائرة 

مســـيرة مفخخة، ما تســـبب فـــي إصابة 
مواطنيـــن، وأضـــرار ماديـــة بالقـــرب من 

مباٍن دبلوماسية وأمنية.
تضامـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
مملكـــة البحريـــن مـــع جمهوريـــة العـــراق 
اإلرهـــاب  ضـــد  حربهـــا  فـــي  الشـــقيقة 

والتطـــرف العنيف، وتأييدهـــا لما تتخذه 
أمنهـــا  علـــى  للحفـــاظ  إجـــراءات  مـــن 
واســـتقرارها ووحدة وســـالمة أراضيها، 
الفوضـــى  إثـــارة  لمحـــاوالت  والتصـــدي 
وترويع األبرياء اآلمنين، متمنية الشفاء 

العاجل للمصابين.

البحرين تدين استهداف أربيل بمسيرة مفخخة



برايتـــس  مدرســـة  أمـــس  احتفلـــت   
مدرســـة  وهـــي  البحريـــن،  العالميـــة 
مملوكـــة لمنصـــة برايتـــس التعليميـــة 
وتعتمد المناهج الدراســـية األميركية 
مـــن ريـــاض األطفـــال وحتـــى الصـــف 
الثانـــي عشـــر، بتخريـــج الفـــوج الرابع 
عشـــر للعـــام 2022 وذلـــك فـــي قصـــر 
ومنتجـــع العريـــن تحت رعايـــة كريمة 

من مجموعة جي إف إتش المالية.
طالًبـــا   179 تســـليم  الحفـــل  وشـــهد 
شـــهادات التخـــرج بحضـــور عائالتهم 
برايتـــس  مدرســـة  مجتمـــع  وأفـــراد 
العالمية - البحرين، ومن بينهم رئيس 
مجلس أمناء المدرســـة الســـيد هشام 
الريس، والرئيـــس التنفيذي لبرايتس 
التعليميـــة فاطمـــة أحمـــد كمـــال. وتم 
تقديم شـــهادات الدبلومـــا للخريجين 
مـــن قبل مدير المدرســـة الســـيد آندي 
هابـــل، مـــع حصـــول الطـــالب الثالثـــة 
األوائل علـــى جوائز اإلنجـــاز الخاصة 
المقدمـــة من مجموعـــة جي إف إتش 
الماليـــة، والتـــي قدمها الســـيد هشـــام 
الريـــس. كمـــا شـــمل تكريم هـــذا العام 
أيًضـــا الســـيدة ســـارة محمـــد الجودر، 
جمعـــة،  أحمـــد  الهنـــوف  والســـيدة 
والســـيدة مالك محمـــد األنصاري على 

التوالي.
وبهـــذه المناســـبة، قال الســـيد هشـــام 
الريس “إنه لشـــرف عظيـــم أن نحتفل 
بتخريـــج دفعـــة اســـتثنائية أخرى من 
طـــالب عائلة برايتس التعليمية. نحن 
فخـــورون بكوننـــا قادريـــن فعلًيا على 
تخريج طالب مستقلين فكرًيا، وعلى 
مســـتوى أكاديمي رفيع جـــًدا، يمكنهم 

مـــن البنـــاء علـــى المهـــارات والمعرفة 
وجودهـــم  أثنـــاء  اكتســـبوها  التـــي 
فـــي المدرســـة. علـــى مـــدار الســـنوات 
أنظمـــة  تغيـــرت  الماضيـــة،  العديـــدة 
وأساليب التعليم بشكل كبير، ونعتقد 
أن المدرســـة وطالبنـــا قـــد تمكنوا من 
مواجهـــة التحديـــات التـــي واجهناها، 
ال ســـيما خالل فترة الوباء، واغتنموا 
بنجـــاح فـــرص التغيير والنمو. نشـــعر 
واإلدارة  بخريجينـــا  الفخـــر  ببالـــغ 
التـــي  العائـــالت  والمعلميـــن، وكذلـــك 

ســـاعدت أبناءهـــا فـــي تحقيـــق هـــذا 
اإلنجاز األكاديمي والتنموي الرائع”.

وأضافت الســـيدة فاطمة أحمد كمال 
“عبـــر شـــبكتنا مـــن مـــدارس برايتـــس 
التعليميـــة، يرتكـــز نهجنا فـــي التعليم 
علـــى القناعة بأن كل طفل يعتبر فرًدا 
فريـــًدا قـــادًرا علـــى التفـــوق فـــي ظل 
األدوات المتاحـــة والبيئـــة المناســـبة، 
ننظـــر  عندمـــا  بوضـــوح  ذلـــك  ونـــرى 
إلـــى دفعة العـــام 2022. يؤكـــد األداء 
القـــوي لطالبنـــا مـــرة أخـــرى التزامنـــا 

بتعزيز وإثراء بيئات التعلم والمناهج 
لضمـــان  باســـتمرار،  لدينـــا  الدراســـية 
تنشـــئة طالب علـــى درجـــة عالية من 
مجـــاالت  عبـــر  والوعـــي  االســـتعداد 
متعـــددة. يشـــمل ذلـــك االســـتثمارات 
الكبيرة والمستمرة التي نقوم بها في 
برامـــج التدريـــب مع شـــركاء معترف 
تقنيـــات  واســـتحداث  دولًيـــا،  بهـــم 
جديـــدة، بما في ذلـــك تلك التي تعمل 
بالـــذكاء االصطناعي، لتمكيـــن التعلم 
متعـــدد الوســـائط، وتوســـيع أنشـــطة 

اإلثـــراء األخـــرى المتوافـــرة وتطويـــر 
مرافقنا لضمان أن نكون دائًما األفضل 
أهنـــئ خريجينـــا  فـــي فئتنـــا. أود أن 
وأتمنـــى لهـــم التوفيـــق فـــي المرحلـــة 

المقبلة من حياتهم األكاديمية”.
وفـــي الختـــام، قال الســـيد أندي هابل 
“لقد كان شرًفا عظيًما أن نشاهد دفعة 
2022 وهـــي تنمـــو وتترعـــرع كطالب 
وكأفـــراد، ويســـرني أن أحييهـــم على 
عملهم الشـــاق طوال فترة دراســـتهم, 
حيـــث تمكنـــوا مـــن مواكبـــة التغييـــر 

جديـــدة  وأنماًطـــا  طرًقـــا  واعتمـــدوا 
للتعلم وتفوقوا في روح التعاون التي 
ســـادت بينهم. لقد غّير التعلم الرقمي، 
على وجـــه الخصوص، شـــكل التعليم 
خالل هذه السنوات االستثنائية التي 
شـــهدتها دفعة الخريجين هذه، والتي 
أظهـــروا خاللهـــا مرونتهـــم وقدرتهـــم 
الملحوظـــة علـــى التكيـــف. ليس لدي 
أدنى شك في أن هذه السمات تؤهلهم 
جيـــدا للنجاح المســـتمر والمســـتقبلي 
فـــي  نشـــطين  مســـاهمين  ليصبحـــوا 
المجتمـــع وقـــادة ونمـــاذج يحتذى بها 

في مختلف المجتمعات”.
ُيذكـــر أن مدرســـة برايتـــس العالميـــة 
محفظـــة  مـــن  جـــزء  هـــي  البحريـــن 
برايتـــس التعليمية المتناميـــة، والتي 
 8 مـــن  أكثـــر  مـــن  شـــبكة  اآلن  تضـــم 
مدارس في البحرين والمملكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
برايتـــس  مدرســـة  تلتـــزم  وتونـــس. 
العالمية - البحرين بالتفوق التعليمي، 
وهـــي مدرســـة متميزة بمـــا تضّمه من 
تعليميـــة  وكـــوادر  متطـــورة  مرافـــق 
إداريـــة مميـــزة. تتوافـــر الطلبات اآلن 
للعام الدراســـي 2022 - 2023 ويمكن 
الحصـــول علـــى مزيد مـــن المعلومات 
التســـجيل  وطريقـــة  المدرســـة  عـــن 
باالتصال على الرقـــم: 17598440 أو 
زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي للمدرســـة 

عبر العنوان التالي:
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مدرسة برايتس العالمية - البحرين تحتــــــــفل بتخريج الفوج الرابع عشر للعام 2022
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الرئيس التنفيذي لـ“جي إف إتش” يكرم الطالب الثالثــة األوائــل بجـــــــــــــــوائز اإلنجــاز الخاصــة
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

شـــارك وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
جنـــازة  فـــي  النعيمـــي  ماجـــد 
بوكمـــال،  عيســـى  عبـــدهللا 
نجـــل األســـتاذة لطيفة عيســـى 
المســـاعد  الوكيـــل  البونوظـــة 
للتعليـــم، وذلـــك بمقبـــرة الرفاع 

)الحنينيـــة(، حيث نقل إلى أهل 
تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
تعازيه وتعازي جميع منتســـبي 
الـــوزارة، ســـائالً هللا تعالـــى أن 
يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه 

فسيح جناته.

نجل الوكيل المساعد للتعليم في ذمة اهلل

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
ســـفير  أمـــس،  خليفـــة،  آل  محمـــد 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة لـــدى 
مملكة البحريـــن كاي ثامو بوكمان، 
وذلـــك بمناســـبة انتهاء فتـــرة عمله 

الدبلوماسي في البالد.
رئيســـة  رحبـــت  اللقـــاء  وخـــالل 
الهيئـــة بســـعادة الســـفير، وقدمـــت 

له الشـــكر والتقدير علـــى ما قام به 
خالل عمله الدبلوماســـي في تعزيز 
وتنمية العالقات الودية التي تجمع 
جميـــع  علـــى  الصديقيـــن  البلديـــن 
األصعـــدة، وبخاصـــة فـــي المجـــال 
الثقافـــي، وعلى حضوره الدائم في 
فعاليات هيئة الثقافة الذي يعكس 
حرصـــه علـــى تنميـــة الروابـــط مـــع 

القطاع الثقافي بالمملكة.

انتهاء فترة العمل الدبلوماسي للسفير األلماني

األنصاري تهنئ زكية سند بالدكتوراه
استعرضت معها أبرز نتائج الدراسة

اســـتقبلت هالة األنصـــاري األمين العام 
للمجلس األعلى للمـــرأة بمقر المجلس، 
الباحثـــة زكيـــة رضا ســـند التـــي أهدت 
ســـعادتها أطروحـــة الدكتـــوراة بعنوان 
“العالقـــة مـــا بيـــن وجـــود المـــرأة فـــي 
األوروبيـــة  الشـــركات  إدارة  مجلـــس 
وإدارة األربـــاح” التـــي حصلـــت عليهـــا 
أخيرا مـــن جامعة برونيـــل البريطانية، 
بحضـــور الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى آل 
خليفـــة األمين العـــام لمجلـــس التعليم 

العالي، عضو المجلس األعلى للمرأة.
مســـتهل  فـــي  األنصـــاري  ورحبـــت 
اللقـــاء بســـند، مهنئـــة إياهـــا بالحصول 
األعمـــال،  إدارة  فـــي  الدكتـــوراه  علـــى 
واســـتعرضت معها أبرز نتائج الدراسة 

التـــي تناولـــت العالقـــة مـــا بيـــن وجود 
الشـــركات  إدارة  مجلـــس  فـــي  المـــرأة 
األوروبية وإدارة األرباح، مشـــيدة، في 
ضـــوء ما توصلت له الدراســـة، بحســـن 
اختيار سند ألطروحتها بإلقائها الضوء 
علـــى العالقـــة الوثيقـــة بيـــن التمثيـــل 
إدارة  فـــي مجالـــس  للمـــرأة  المناســـب 
الشـــركات وادائهـــا المالـــي، والـــذي يعد 
من المجاالت محل االهتمام والمتابعة 
عالميـــًا وتنعكـــس ايجابـــًا علـــى مكانـــة 

المرأة وإسهاماتها االقتصادية.
مـــن جانبهـــا أعربـــت الباحثة ســـند عن 
اعتزازها بالجهود التي يبذلها المجلس 
األعلـــى للمرأة برئاســـة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 

المعظـــم،  العاهـــل  قرينـــة  خليفـــة  آل 
بتهيئـــة كل مـــا يلـــزم النطالقـــة واثقـــة 
وقويـــة للمـــرأة البحرينية فـــي مختلف 
المجـــاالت  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المجـــاالت، 
العلمية واألكاديمية والبحثية، متقدمة 

بالشـــكر لألمانـــة العامـــة للمجلس على 
االهتمام بموضوع الدراســـة لالستفادة 
بالنســـبة  خاصـــة  توصياتهـــا  مـــن 
مملكـــة  فـــي  والشـــركات  للمؤسســـات 

البحرين.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

8 دول تتنافس على السياحة هذا العام
80 % نسبة اإلقبال على حجوزات السفر... العسبول:

أكد الخبير السياحي علي العسبول زيادة 
نســـبة اإلقبـــال علـــى حجوزات الســـفر 80 
مقارنـــة   2022 صيـــف  إجـــازة  خـــالل   %
بمنتصـــف عـــام 2021 الذي شـــهد تحســـنا 
طفيفا بنســـبة 20 % وقتذاك، حيث تعتبر 
تركيـــا فـــي واجهـــة الصـــدارة كجهة ســـفر 
انخفـــاض  بســـبب  للبحرينييـــن؛  مفضلـــة 
ســـعر العملـــة وتكاليف المعيشـــة واإلقامة 
وقلة اشـــتراطات الســـفر وقيـــود التطعيم 
ضد كورونا، فيما يتراوح متوســـط أسعار 
عـــروض الســـفر واإلقامة إلـــى تركيا لمدة 
7 أيـــام فـــي مناطـــق طرابـــزون، انطاليـــا، 
إســـطنبول مـــا بيـــن 190 إلـــى 250 دينارا، 
بحســـب اختيار أنواع الفنادق والخدمات 
مكاتـــب  تقديمهـــا  فـــي  تتنافـــس  التـــي 
السفريات البالغ عددها نحو 40 مكتبا في 

المملكة.
وقال العســـبول لــــ “البالد” تعتبر البوســـنة 

والهرسك وألبانيا وكوسوفو من الوجهات 
الجديدة للسفر كخيارات تنافس جورجيا 
يمكـــن  حيـــث  وأذربيجـــان،  وماليزيـــا 
للمواطنيـــن دخـــول ألبانيا وكوســـوفو من 
دون تأشـــيرات ســـفر لغايـــة شـــهر أكتوبـــر 
المقبـــل، مشـــيرًا إلى أن دول شـــرق آســـيا، 
وتايلنـــد وماليزيـــا ســـتكون وجهات ســـفر 
مفضلـــة للخليجييـــن هـــذا العـــام، وكدول 
سياحية ســـتنافس العواصم األخرى مثل 

باكو وتبليسي.
الســـفر  وكاالت  غالبيـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
ميـــول  تـــدرس  بالمملكـــة  والســـياحة 
بحســـب  والســـياحة  للســـفر  المواطنيـــن 
الخيـــارات  حيـــث  الماديـــة،  إمكانياتهـــم 
ســـتكون متاحـــة أمام الناس فـــي الفترات 
المقبلـــة، ســـواء للســـياحة الدينيـــة بمطلع 
العام الهجري الجديد في شـــهر أغســـطس 
المقبل، أو للســـفر إلى العواصم األوروبية 
حيـــث  الجيـــد،  الدخـــل  لـــذوي  المناســـبة 

سيكون متوسط تكلفة السفر ألوروبا عند 
1000 دينار شامل تذاكر الطيران والسكن 
والتنقـــالت بيـــن ما ال يزيد عـــن 4 عواصم 
أوروبيـــة لمدة 14 يومـــا، متوقعًا أن تكون 
“لنـــدن” هـــي العاصمـــة األوروبيـــة األكثـــر 
زيـــارة هذا العام بســـبب ســـهولة الحصول 
علـــى التأشـــيرة اإللكترونية لمدة 6 أشـــهر 

بقيمة 30 دينارا.
وحول تكاليف أســـعار الســـفر ألوروبا هذا 

العـــام، أكـــد العســـبول، اســـتقرار األســـعار 
بنحو 1200 دينار للفـــرد الواحد باإلضافة 
لــــ 120 دينارا مبلغا إضافيـــا كضريبة على 
مبالـــغ تكاليـــف الســـفر، مؤكـــدًا أن أســـعار 
ســـترتفع  والحجـــوزات  الطيـــران  تذاكـــر 
خـــالل موســـم الســـفر مطلـــع شـــهر يوليـــو 
المقبـــل، إال أن عروض مكاتب الســـفريات 

هي الفيصل لخيارات الزبائن.
الخارجيـــة  وزارة  أطلقـــت  جهتهـــا،  مـــن 
حملتهـــا الســـنوية “أمناكـــم هللا” من خالل 
والمنصـــات  واالتصـــال  اإلعـــالم  وســـائل 
الرقمية؛ بغرض توعية المواطنين بأهمية 
المضطربـــة،  الـــدول  إلـــى  الســـفر  تجنـــب 
إضافـــة ألهميـــة اإللمـــام بقوانيـــن وأنظمة 
الـــدول واحترام عـــادات وتقاليـــد البلدان 
قبل الســـفر، والتأكد من صالحية جوازات 
الســـفر، ومعرفة نـــوع التأشـــيرة المطلوبة 
إن تطلـــب األمـــر لدخـــول بعـــض الـــدول، 

والتعامل مع وكالء سفر معتمدين.

علي العسبول

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

نتقدم

بأحر التعازي وصادق املواساة إىل

السيد أحمد صباح السلوم 
عضو املكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين

يف وفاة املغفور له بإذن الله تعاىل 

عمه
فيصل سلمان صباح السلوم 

داعني الله العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
والجهاز التنفيذي واإلداري          

واألسرة التجارية والصناعية



خالـــص  عـــن  الداخليـــة  وزارة  أعربـــت 
رئيـــس  العهـــد  لولـــي  والتقديـــر  االعتـــزاز 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
تفضـــل ســـموه بتكريـــم ســـبعة مـــن مراكز 
الخدمة الحكومية بالوزارة، ضمن المراكز 
التـــي نالـــت تصنيـــف الفئـــة الذهبيـــة فـــي 
برنامـــج تقييـــم مراكز الخدمـــة الحكومية 

)تقييم 3(.
وتشمل هذه المراكز: مركز شؤون الجنسية 
والجوازات واإلقامة - فرع المحرق، مركز 
المنفـــذ   - الجمركـــي  التخليـــص  خدمـــات 
البحـــري - شـــؤون الجمارك، ومركـــز إدارة 
المعلومات الجنائية - فرع المجمع األمني 
فـــي المحـــرق، ومركـــز شـــؤون الجنســـية 
والجوازات واإلقامة - فرع مدينة عيسى 
، ومركـــز إدارة المعلومات الجنائية - فرع 
المحافظة الجنوبية، ومركز اإلدارة العامة 
للمرور - فرع المجمع األمني في المحرق، 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  ومركـــز 
اإللكترونية لخدمات بطاقة الهوية - فرع 

مجمع السيف في المحرق.
وفـــي هذا الســـياق، أعـــر  رئيـــس الجمارك 
الشـــيخ أحمد بن حمـــد آل خليفة عن بالغ 
الســـديدة  للتوجيهـــات  وتقديـــره  شـــكره 
لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
تبنـــي  اســـتمرار  فـــي  الـــوزراء،  مجلـــس 
المبـــادرات التي تضمن تطوير وتحســـين 
الخدمـــة الحكوميـــة وفـــق أعلـــى معاييـــر 
الجودة ، ومواصلة تطوير العمل الحكومي 
وتقديم أفضـــل الخدمات الحكومية التي 
تلبـــي احتياجـــات المواطنيـــن والمقيمين 

من خالل أعلى درجة من الكفاءة.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز ، مـــا كان أن 

البـــالد  لـــوال دعـــم قيـــادة ملـــك  ليتحقـــق 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة،  ومـــوازرة الحكومـــة 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
وتوجيهـــات   الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليـــف، مهنئـــا الموظفين 
القائميـــن علـــى مركـــز خدمـــات التخليص 
ومشـــيدًا   ، البحـــري  المنفـــذ   - الجمركـــي 
بتفاني وإخالص كافة منســـوبي شـــئؤون 
الجمـــارك في العمل على مواصلة مســـيرة 
التميـــز واإلنجـــاز من خـــالل تقديم أفضل 

الخدمات الجمركية.
وأكـــد رئيـــس الجمـــارك أن نهـــج التكريـــم 
والتقديـــر الـــذي ينتهجه ســـمو ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، من شـــأنه اإلسهام 
في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل 

الخدمات بأعلى المستويات.
يشـــار إلـــى أن مركـــز خدمـــات التخليـــص 
الجمركي بـــإدارة جمارك المنافذ البحرين، 
 ٪  100 بنســـبة  المعاييـــر  جميـــع  اجتـــاز 
وتصـــل الخدمـــات المقدمـــة بـــه إلـــى 20 
خدمة تشمل عمليات التخليص الجمركي 
لالســـتيراد والتصدير وبلغ عدد الخدمات 

المقدمة للعام 2021 نحو 4927 خدمة.

“الجنسية”: تطوير الخدمات 

الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  أعـــرب  بـــدوره، 
لشـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة 
الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
عـــن خالـــص التقديـــر واالعتـــزاز بتكريـــم 
سموه، لمراكز الخدمة الحكومية الحاصلة 
علـــى تصنيف الفئة الذهبيـــة، ومن ضمنها 
مركزا الخدمة التابعان لشـــؤون الجنســـية 
فـــي  والكائنيـــن  واإلقامـــة  والجـــوازات 

المجمع األمني بالمحرق ومدينة عيسى.
بفضـــل  جـــاء   ، اإلنجـــاز  هـــذا  أن  وأكـــد 
توجيهـــات وزيـــر الداخلية في االســـتمرار 
بتطويـــر وتحســـين الخدمـــات الحكومية 
الموجهـــة للعمـــالء؛ مما يســـاهم في تهيئة 
الســـبل لالرتقـــاء بهـــا والتـــي تحقـــق رضا 
بالـــدور  مشـــيدا  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
البـــارز لفريـــق العمـــل فـــي مراكـــز الخدمة 
لمـــا بذلوه من تفاٍن وإخـــالص في العمل ، 
وخصوصا خالل جائحة كورونا مما جعل 

منهم نموذجا للنجاح يفخر به الجميع.
لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــار 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة، إلـــى أن 
تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز المشـــرف، يعكـــس 
جهود الفريق في تطوير وتعزيز التواصل 

مع العمالء وإنجاز الخدمات.

“المرور”: تميز الخدمات

من جهته، صـــرح مدير عام اإلدارة العامة 
بـــن  للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمـــن 
عبدالوهـــاب آل خليفـــة أن تكريـــم اإلدارة 
الحكوميـــة  الخدميـــة  المراكـــز  ضمـــن   ،
الحاصلـــة على تصنيـــف الفئة الذهبية عن 
فـــرع اإلدارة في المجمع األمني بمحافظة 
حـــرص جميـــع  مـــدى  يعكـــس   ، المحـــرق 
منتســـبي اإلدارة علـــى تبنـــي المبـــادرات؛ 
الخدمـــة  وتحســـين  تطويـــر  لضمـــان 
الحكوميـــة وفـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة 
وبمـــا يتناســـب مـــع توجيهـــات ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء ودعم ســـموه 
كافـــة مســـارات عملية التطويـــر والحرص 
علـــى تقديـــم خدمـــات حكومية بمســـتوى 
عـــال من الكفاءة والجودة والتميز، منوها 
إلـــى اســـتمرار تطويـــر الخدمـــات المقدمة 
للجمهور من خالل مختلف القنوات ومنها 
المراكـــز الخارجية وذلـــك ضمن توجيهات 
وزير الداخلية بتسهيل الخدمات المقدمة 

للجمهور.
وأشار إلى أن فرع اإلدارة بالمجمع األمني 
بالمحرق، ارتفعت نســـبة إنجاز المعامالت 
فيـــه 25 % فـــي النصـــف األول مـــن العام 
الماضـــي،  بالعـــام  2022 مقارنـــة  الجـــاري 

مضيفـــا أن برنامـــج تقييم مراكـــز الخدمة 
تنافســـية  فـــي خلـــق  الحكوميـــة، ســـاهم 
إيجابية بين المراكـــز الحكومية؛ من أجل 
التميـــز فـــي تقديـــم الخدمـــات للجمهـــور 
بتعزيـــز روح اإلبـــداع واالبتـــكار والتميـــز، 
ووضع السياســـات واالستراتيجيات التي 
تترجـــم برنامـــج عمـــل الحكومـــة، معربـــًا 
عـــن تقديره للجنـــة تقييم مراكـــز الخدمة 
الحكوميـــة وجهودها في إجـــراء عمليات 

التقييم والمتابعة.

“المباحث”: ثمرة توجيهات الوزير 

إلى ذلك، صرح مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة أن حصول 
إدارة المعلومـــات الجنائية على تصنيف 
الفئة الذهبية، ثمرة توجيهات سمو ولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، ومتابعة 
وزير الداخلية، الفتا إلى حرص والتزام 
اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
بتبنـــي المبـــادرات التـــي تضمـــن تطوير 
وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى 
معاييـــر الجودة وبما يســـهم في تطبيق 
أهداف التنمية المســـتدامة التي تتبناها 
مملكـــة البحريـــن بقيـــادة جاللـــة الملـــك 
المعظـــم ودعـــم صاحـــب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمـــن مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
وزيـــر  توجيهـــات  الجنائيـــة،  واألدلـــة 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  ودعـــم  الداخليـــة 
لكافـــة العاملين باإلدارة العامة، موضحا 
المعلومـــات  إدارة  فـــي  العمـــل  آليـــة  أن 
الجنائيـــة تقوم ، وضمـــن منهجية وزارة 
كافـــة  تقديـــم  تســـهيل  علـــى  الداخليـــة 
الخدمات للمواطنين والمقيمين وكذلك 
عمليـــة التحول الرقمي مـــن أجل تقديم 
خدمات أفضل وأســـرع للمتعاملين. كما 
الجنائيـــة  المعلومـــات  إدارة  هنـــأ مديـــر 
وكافـــة العامليـــن بها، مثمنـــا جهود كافة 
العاملين فـــي اإلدارة والتي اســـتطاعت 
اإللكترونـــي  التحـــول  سياســـة  اتبـــاع 
والتطـــور  الحديـــث  العصـــر  ومواكبـــة 
الذي ســـاهم بشـــكل واضح في تحسين 
تقديـــم الخدمات وتوفير الوقت وزيادة 
المعامـــالت  مـــن  والتخلـــص  اإلنتاجيـــة 
الورقية في ظل جائحة كورونا وانتقال 
األعمال اإلدارية الورقية في اإلدارة الى 

اإللكترونية بنسبة عالية.
وقـــال إن فـــوز مركـــز إدارة المعلومـــات 
الجنائيـــة فرعـــي المجمـــع األمنـــي فـــي 
المحـــرق، والمحافظـــة الجنوبيـــة بذلـــك 
التصنيـــف الرفيع، جـــاء نتيجة لمواصلة 
العامـــة  اإلدارة  داخـــل  العمـــل  تطويـــر 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة مـــن خـــالل 
تعزيـــز روح اإلبـــداع واالبتـــكار واإلنجاز 
مســـتويات  أفضـــل  تقديـــم  أجـــل  مـــن 
وتبنـــي  والمقيـــم،  للمواطـــن  الخدمـــة 
المبـــادرات التي تضمن تطوير الخدمات 

الحكومية.

المنامة- وزارة الداخلية

مواصلة تطوير مراكز الخدمة الحكومية وااللتزام بالتميز في األداء

الفرقاطة الفرنسية تدرس إجراء تمارين بالتعاون مع “البحرية الملكية”

بعد فوز 7 مراكز تابعة لها بتصنيف الفئة الذهبية... “الداخلية”:

سفير باريس: البحرين مالذ السفن اآلمن على مدار الوقت
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

نظمت المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان بالتعاون 
مع شـــؤون الجمارك، محاضـــرة - عبر تقنية االتصال 
المرئـــي - بعنـــوان “مفاهيـــم حقـــوق اإلنســـان بيـــن 
القانـــون الدولي والقانون الوطني” شـــارك فيها عدد 

من موظفي التفتيش بالمنافذ الجمركية.
قدم المحاضرة عضو مجلس المفوضين بالمؤسســـة 
بـــدر عـــادل، تطـــرق مـــن خاللهـــا إلـــى ثـــالث محـــاور 

تناولت مفاهيم عامة عن حقوق اإلنســـان والحقوق 
والحريـــات العامـــة بمـــا في ذلـــك المبادئ األساســـية 
لحقوق اإلنسان، والشـــرعة الدولية لحقوق اإلنسان، 
باإلضافـــة إلى القيمـــة القانونيـــة لالتفاقيات الدولية 

الخاصة بحقوق اإلنسان وسبل تنفيذها.
تأتي هـــذه الفعالية ضمن إســـتراتيجية وخطة عمل 
المؤسســـة واختصاصاتهـــا فـــي مجـــال تعزيز ونشـــر 
ثقافة حقوق اإلنســـان عن طريق إقامة المحاضرات 

والدورات التدريبية والتثقيفية لكل شرائح المجتمع 
في الموضوعات ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

محاضرة حقوقية لموظفي التفتيش بالمنافذ الجمركية

تحدث ســـفير فرنســـا في مملكة البحرين جيروم 
كوشـــارد  للصحافـــة مـــن قمـــرة قيـــادة الفرقاطـــة 

الفرنسية سركوف والطافية في ميناء سلمان.
وتحدث الســـفير عن عمـــق العالقة الدبلوماســـية 
مـــا بيـــن الدولتين، التـــي بلغت الــــ50 عاًمـــا أخيرا 
وبالتزامـــن مع هـــذا االحتفـــال جاء هـــذا التنظيم 
للتنـــاول عمـــق العالقات ما بين فرنســـا والبحرين 
خصوًصـــا فـــي المجـــال البحري، حيث أكـــد متانة 
هـــذه العالقـــة عبـــر اســـتحضار تاريـــخ الســـفينة 
الفرنســـية ال فافوريـــت والتي توقف في البحرين 
خالل العام 1842 في عهد الراحل الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفة حاكـــم البحرين األســـبق في 

ذلك الوقت.
وأكـــد ســـفير فرنســـا فـــي البحريـــن أن الفرقاطـــة 
ســـوركوف جـــزء مـــن صداقـــة البلديـــن الطويلـــة، 
كما أشـــار إلى أن البحرين هي مالذ الســـفن اآلمن 

على مـــدار الوقت، إال أنه مع التطورات المتزايدة 
الحاصلـــة في المنطقة ومنطقة الشـــرق األوســـط 
عمومـــا قـــرر جزء مـــن المجتمـــع الدولـــي أال يقف 
مكتوف األيدي فـــي ظل التطورات والتصعيدات 
الحاصلـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق وباعتبـــار األمـــن 
البحري هو األولوية االســـتراتيجية، قامت فرنسا 
بتعزيـــز النظام القائم علـــى القواعد في البحر إلى 
جانـــب ضمـــان حريـــة المالحـــة والتحليـــق، حيث 
تم تنـــاول األمن البحـــري بالتحديد عبر الشـــراكة 
االســـتراتيجية بيـــن االتحـــاد األوروبـــي والخليج 
بعد رئاســـة فرنســـا مجلس االتحاد األوروبي قبل 

أيام.
البوصلـــة  ســـابًقا  أقـــر  المجلـــس  أن  إلـــى  ولفـــت 
االســـتراتيجية لألمن والدفاع، بهدف االســـتعداد 
والمرونـــة األوروبيـــة فـــي هـــذا المجـــال، وأهمية 
عملية أتالنتا العســـكرية البحريـــة التابعة لالتحاد 
األوروبـــي قبالة ســـواحل الصومال علـــى الصعيد 

اإلقليمي، مع إمكان تحقيق أهداف جديدة تخص 
 AGENOR مكافحـــة القرصنـــة، وتهـــدف عمليـــة
والتـــي تم إطالقها خالل العـــام 2020 إلى مراقبة 
ســـير البحريـــة فـــي مضيـــق هرمـــز وخليـــج عمان 

بدعم سياسي من 9 دول أوروبية. 
وأشـــاد السفير بدور الواليات المتحدة األميركية، 
التي تعمل بشـــكل يومي على ضمان المالحة في 
المنطقـــة وعلـــى رأســـهم األميـــرال بـــراد كوبر من 

بحرية الواليات المتحدة.
الفرنســـية  الفرقاطـــة  أن تشـــارك  المتوقـــع  ومـــن 
القـــوات البحريـــة الملكيـــة البحرينيـــة فـــي أحـــد 
تمارينهـــا، بعـــض التماريـــن البســـيطة، التي يجري 
العمل والتفاوض بشـــأنها في ظل تبادل الخبرات 

وتعزيز العالقات ما بين الدولتين. 
يذكر أن الفرقاطة الفرنســـية تســـتمر رحلتها لمدة 
3 أشـــهر وعلـــى متنهـــا حوالـــي 170 عســـكريا من 

البحرية الفرنسية.

مروة أحمد، تصوير: خليل ابراهيم



هاشـــم  فـــاح  النائـــب  قـــال   ^
موضحـــًا ومعلقًا على مضمون ما نص 
عليـــه القانـــون رقم )21( لســـنة 2022، 
والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون 
التعديـــل  إن  االجتماعـــي،  التأميـــن 
جـــاء في االتجـــاه الصحيـــح وأنصف 
فئـــة غير قليلـــة كانت مســـتثناة وفق 
الفقـــرة التاســـعة مـــن المـــادة الثالثـــة 

في المرســـوم بقانون رقم )24( لســـنة 
1976، حيث استثنى القانون المعدل 
في الفقرة التاســـعة من المادة الثالثة 
أفراد أســـرة صاحب العمل من تطبيق 
القانـــون عليهـــم، ونتج عـــن ذلك عدم 
قـــدرة صاحـــب العمـــل علـــى التأميـــن 
يعملـــون  الذيـــن  أســـرته  أفـــراد  علـــى 
لديـــه، )وهـــي مـــادة كان الهـــدف منها 

منـــع التاعب بالتوظيـــف الوهمي من 
قبـــل أصحـــاب األعمـــال لبعـــض أفراد 
أســـرهم؛ وذلـــك بتســـجيلهم عامليـــن 
فـــي حيـــن هـــم غيـــر ذلـــك(؛ فترتـــب 
على ذلـــك حرمان فئة غيـــر قليلة من 
المواطنين تعمل في مؤسسات آبائهم 
وأهاليهم، وتســـبب هـــذا الحرمان من 
حقهم الدستوري في التمتع بالحماية 

االجتماعية.
وبّيـــن هاشـــم أن هـــذا القانـــون جـــاء 
ليصحـــح وضعيـــة كانـــت غير ســـليمة 
وسيســـاهم فـــي حل هـــذه المشـــكلة، 
االتجـــاه  فـــي  تعديـــل  أنـــه  موضحـــًا 
تـــم وضـــع  مـــا  إذا  الصحيـــح خاصـــة 
اشـــتراطات واقعية كما ينص القانون 
الجديد فـــي مادته األولى التي نصت 

على: “كما تســـري أحـــكام هذا القانون 
العمـــل  صاحـــب  أســـرة  أفـــراد  علـــى 
الذيـــن يعملون معـــه، طبًقـــا للضوابط 
والشـــروط التـــي يصـــدر بها قـــرار من 

الوزير”.
وبذلـــك جـــاءت المـــادة الثانيـــة التـــي 
تنـــص علـــى أن “ُيلغـــى البنـــد )9( مـــن 
الفقرة األولى من المادة )3( من قانون 

التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم 
 ،”1976 لســـنة   )24( رقـــم  بقانـــون 

متوافقة مع ما نص عليه التعديل.

السياســـي  المـــال  قضيـــة  إّن 
الماليـــة  المقـــدرات  واســـتغال 
فـــي العمليـــة االنتخابيـــة، واحدة 
مـــن القضايا المثيـــرة للجدل عند 
الكثيـــر مـــن النـــاس، حيـــث تمّثل 
ظاهرة خطيرة، البد من الوقوف 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  عندهـــا 
الازمـــة حيالهـــا، إذ تنتشـــر هـــذه 
الظاهرة عادًة قبل أشهر معدودة، 
حيث هناك من يسعى إليها “بكل 
مـــا أوتـــي مـــن قـــوة” فـــي شـــراء 
مـــن  للمنتخـــب  المؤقـــت  الـــوالء 
خـــال اســـتغال المـــادة بتقديـــم 
العديـــد مـــن “المغريـــات” كترميم 
واجهات المنازل، وشـــراء أجهزة 
إلكترونيـــة، وتوزيـــع مســـاعدات 
وغيرهـــا مقابل الصـــوت الواحد، 
معتقدا بأنه بأفعاله هذه سيكون 
المجلـــس  إلـــى  وصولـــه  طريـــق 
إدراك  دون  بالـــورود  مفروًشـــا 
مـــا ســـينجم عـــن ذلـــك مـــن أمور 
ســـلبية ودون وضع المبادئ التي 
تقوم عليهـــا العمليات االنتخابية 
أال وهـــي الموضوعيـــة، والنزاهة 
والمصداقية بالحســـبان. من هذا 
المنطلـــق، حرصـــت “البـــاد” على 
أخـــذ آراء عـــدد من المترشـــحين 
المتوقعيـــن لانتخابـــات المقبلـــة 

بشأن هذه القضية.

ردع المستغلين

عـــن  نيابيـــا  المترشـــحة  وقالـــت 
“عاشـــرة العاصمة” فاطمة أحمد، 
إن أصـــوات الناخبيـــن تعبـــر عـــن 
بالمترشـــحين  قناعتهـــم  مـــدى 
علمـــا  أكثـــر  يجدونهـــم  ممـــن 
وكفـــاءة  وثقافـــة  ومعرفـــة 
وخبـــرة، ال أكثرهـــم مـــاالً، عـــاوة 
فـــي  وإرادتهـــم  حريتهـــم  علـــى 
اختيارهـــم لمرشـــحهم، مبينة أنه 
عندمـــا يأتـــي أحـــد المترشـــحين 
ويســـتعرض بأمواله باسم التبرع 
المســـاعدات  وتقديـــم  الخيـــري 

أجـــل  مـــن  للنـــاس  والمعونـــات 
إيهامهـــم بمدى إحساســـه بمعاناة 
المواطنيـــن ومطالبهـــم، في حين 
أّن مـــا يضمـــره فـــي نفســـه ما هو 
االنتخابيـــة  لحملتـــه  ترويـــج  إال 
بغيـــة التأثيـــر علـــى الناخبيـــن و 
واألهـــم  خياراتهـــم  و  قراراتهـــم 
كســـب أصواتهـــم، فهـــو لم يـــراِع 
الصفـــات التـــي يجـــب أن يتســـم 
بها المترشح من صدق وشفافية 

وموضوعية ونزاهة. 
واضافـــت أنـــه عند اتصـــاف هذا 
المرشـــح بهـــذا الســـلوك فانـــه لـــن 
عـــن  التعبيـــر  بمقـــدوره  يكـــون 
طموح الناس ولن يخدم الصالح 
العام للوطن، مؤكدة أن استغال 
كســـب  فـــي  الماليـــة  المقـــدرة 
األصـــوات في االنتخابـــات يعتبر 
استغاال فاســـدا، وتكون نتائجه 
مدمرة، وال يصـــب في المصلحة 
العامـــة والمنفعة المنشـــودة التي 

يتطّلع إليها المواطنون. 
تفقـــد  قـــد  أنهـــا  أحمـــد  وتابعـــت 

شـــرف المنافســـة وعدالتهـــا بيـــن 
المترشـــحين بحكـــم أن توظيـــف 
الماديات كـ”رشـــوة” فـــي انتخاب 
غيـــر  األســـاليب  مـــن  المترشـــح 
الســـليمة، مشـــددة علـــى أن مـــن 
وعزيمـــة  وإرادة  طمـــوح  لديـــه 
األســـاليب،  هـــذه  لمثـــل  يلجـــأ  ال 
يكفـــي،  هللا  علـــى  التـــوكل  ألن 
والتوفيـــق والنجـــاح يأتـــي منـــه 
ســـبحانه، هـــو مـــن يعلم مـــا تكنه 
النفـــوس والمّطلـــع علـــى الضمائر 
الســـاعية فـــي عملها لنيـــل رضاه 

ورضا الناس. 
اإلحســـاس  أن  واوضحـــت 
الثاقبـــة  والنظـــرة  بالمســـؤولية 
المواطـــن،  بمعانـــاة  واإلحســـاس 
والتأمـــل في الســـلبيات والتفكير 
إيجابيـــات،  الـــى  تحويلهـــا  فـــي 
والقـــرب مـــن المجتمـــع والتعرف 
علـــى معاناتهـــم، هـــي مـــا يوصل 
المترشـــح إلـــى الهـــدف األســـمى 
النـــاس.  رغبـــات  لتحقيـــق 
وختمـــت “علينا جميعـــا أن نكون 

الشـــخص  ونختـــار  وعيـــا،  أكثـــر 
المناســـب واألكثر كفاءة ومنفعة 
عـــن  يعبـــر  والـــذي  للمواطنيـــن، 
طموحـــات الشـــعب، حتـــى نصل 
يجـــب  كمـــا  قـــوي،  برلمـــان  إلـــى 
اتخاذ اإلجراءات الازمة ووضع 
قوانيـــن وضوابـــط لمـــن يســـتغل 
المال السياسي في االنتخابات”.

انعدام الثقة

 مـــن جانب آخـــر، أوضـــح محمد 
البرلمانـــي  المترشـــح  جناحـــي 
عـــن مقعـــد “سادســـة الجنوبيـــة” 
والذي يشـــغله النائـــب عبدالرزاق 
الخلفيـــة  وبحكـــم  أنـــه  حطـــاب، 
التـــي تشـــكلت لديه بعـــد مرور 7 
ســـنوات من دخوله ميدان العمل 
الخيري فإنه ال يثق بأي شـــخص 
يقوم باستغال الحدث ويوظف 
أن  مؤكـــدا  السياســـي”،  “المـــال 
حقيقـــة الشـــخص هذا ســـتتضح 
أمام الناخبين في حالة الخسارة، 
ألن مـــن جبل علـــى عمل الخير ال 

يحكمه ظرف وال يوقفه زمان.

جريمة وطنية

أما المترشـــح النيابي عـــن “ثانية 
الشـــمالية” حســـين حمـــادة فقـــد 
أدلى برأيه لــ “الباد” قائاً: تشهد 
مملكة البحرين عرسا ديمقراطيا 
حيـــث  حضاريـــة،  وممارســـة 
يتوجب على المترشحين تطبيق 
الديمقراطية في المنافســـة التي 
تتسم بالحرية والنزاهة بعيدا عن 

أية تأثيرات داخلية وخارجية.
واوضـــح أن الدســـتور قـــد كفـــل 
الحمايـــة الجنائيـــة علـــى العملية 
اســـتخدام  معتبـــرا  االنتخابيـــة، 
المال السياسي لخدمة المترشح 
مـــن أخطـــر الجرائـــم االنتخابيـــة 
خدمـــات  تقديـــم  فـــي  المتمثلـــة 
عليهـــا  يعاقـــب  حـــث  للناخبيـــن، 
القانون. وكل من يثبت عليه هذا 
الجرم يتم شـــطبه مـــن الجداول 
االنتخابيـــة بطريقة مباشـــرة من 
المرشـــح أو حتى مـــن ينوب عنه 

في الحملة االنتخابية.
االنتخابيـــة  الجريمـــة  إن  وقـــال 
تخـــل بأصـــل العملية السياســـية 
فـــي  موجهـــا  والديموقراطيـــة 
ختام حديثه رسالة للمترشحين 
كافـــة تنص فـــي مضمونهـــا على 
ضـــرورة محاســـبة أنفســـهم فـــي 
الحمـــات االنتخابية في ســـبيل 
تشـــريع  مـــن  الفائزيـــن  تمكيـــن 
قوانيـــن تجرم التجارة في المال 
العام الذي يعد أخطر من غســـيل 
وحتـــى  الوطـــن  علـــى  األمـــوال 

المواطن. 

النزاهة أواًل

فيما أشـــار ابـــن المحـــرق القاطن 
والمترشـــح  الرفـــاع  أرض  علـــى 
الجنوبيـــة”  عـــن “خامســـة  بلديـــا 
مـــن  أنـــه  الـــى  حمـــادة،  عبـــدهللا 
الناحيـــة الدينيـــة تعتبـــر الرشـــوة 
محرمـــة، وانطاقـــا من مبـــدأ “ما 
بني علـــى باطل فهـــو باطل”، فا 
بد مـــن أن يكون المترشـــح نزيها 
الحســـنة  باألخـــاق  ويتحلـــى 
ويســـعى بشـــكل دؤوب لتقديـــم 
الخدمات وكل مـــا يحتاجه أبناء 
الدائـــرة بعيـــدا كل البعـــد عن هذا 

التوجه.
 وزاد حمـــادة البـــد للمترشـــح أن 
يتنافس بكل شرف وحب ووالء 
ألرضـــه ودائرتـــه ويتقبـــل بصـــدر 

رحب الفوز والخسارة.
 و تابـــع قائاً “البد علـــى الجهات 
اإلعاميـــة والمؤثرين في مواقع 
أن  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
يقدمـــوا النصائـــح التوعوية بهذا 
الشـــأن التي تحث أبناء المجتمع 
علـــى ضـــرورة اإلدالء بأصواتهم 
واألمانـــة  الواجـــب  بمســـؤولية 
لهـــذا الوطـــن الذي قـــدم الكثير ال 
الحياديـــة  لتعـــم  عنـــه؛  االمتنـــاع 
القـــرار  ويتحـــدد  والمســـاواة 
الصائـــب، وتوضـــح العواقب لكل 
مـــن تســـول له نفســـه باســـتغال 

المال السياسي”.

الرشـــوة االنتخابيــة... ما بني على باطـل فهـو باطـل
مترشحون متوقعون ينتقدون عبر “^” شراء اإللكترونيات للناخبين أو توزيع المساعدات

ح وضعية أقارب أصحاب األعمال... هاشم: تعديل قانون التأمين صحَّ

ال توظيـَف وهمّيا فـي الشركــات المحليــة بعـــد اليـــوم

فالح هاشم

الشـــيخ  علـــي  أعلـــن   ^
وخـــوض  الترّشـــح  عزمـــه 
االنتخابـــات البلديـــة ممثـــاً عن 
الدائـــرة الرابعة فـــي المحافظة 
الجنوبية، وقال الشيخ لـ”الباد” 
إن برنامجـــه االنتخابي يتضمن 
تحســـين الخدمـــات األساســـية 
ألهالـــي الحجيـــات والنويدرات 
وهورة ســـند، مؤكـــدًا أنه بصدد 
االنتهـــاء مـــن إعـــداد برنامجـــه 
بنخبـــة  باالســـتعانة  االنتخابـــي 

أهالي الدائرة. 
مـــن  الرابعـــة  الدائـــرة  وتضـــم 
المحافظة الجنوبية 6 مجمعات 
ســـكنية هـــي: 643، 645، 646، 

929، 931، 939، وتتـــوزع على 
مناطـــق: الحجيات، النويدرات، 

هورة سند.

الشيخ: أبشروا يا أهالي الحجيات 
والنويدرات وهورة سند

local@albiladpress.com4987 الجمعة 10 يونيو 2022 - 10 ذو القعدة 1443 - العدد 08

علي الشيخ 

عسكري متقاعد يرشح نفسه بلديا في البسيتين
عمل في سالح الجو لمدة 13 سنة... وصاحب مجلس في الدائرة

العزيـــز بوزبـــون،  أعلـــن عبـــد   ^
عزمـــه الترشـــح لانتخابـــات البلديـــة 
المقبلة في الدائـــرة األولى بمحافظة 

المحرق.
وقـــال بوزبـــون إن نيـــة الترشـــح عـــن 
االنتخابـــات  منـــذ  تـــراوده  الدائـــرة 
الماضيـــة، وأنه بعد التـــوكل على هللا 
ســـبحانه وتعالـــى، ونـــزوالً عنـــد رغبة 
أهالي الدائرة وللمشـــاركة في العرس 
االنتخابـــي أعلـــن عن عزمة الترشـــح 

في االنتخابات المقبلة.
وأضـــاف بوزبـــون أنـــه ســـيركز علـــى 
حـــل مشـــكلة مواقف الســـيارات التي 

تعاني منها الدائرة، والســـعي لتطوير 
الحدائـــق، وإنشـــاء وتطويـــر مرافـــق 
الشـــوارع  العامـــة، وحصـــر  الحدائـــق 
التـــي تحتـــاج إلـــى تأهيـــل، والســـعي 

إلعادة ترميم البيوت اآليلة.
وقال بوزبون إن من أولوياته إنشـــاء 
مرفـــأ فـــي البســـاتين، حيـــث غالبيـــة 
أهاليهـــا مـــن البحـــارة، وتفتقـــر لمرفـــأ 
خـــاص لقـــوارب البحـــارة مـــن أبنـــاء 

المنطقة.
صناعـــة  دبلـــوم  بوزبـــون  ويحمـــل 
مدرســـة المحرق الصناعية وقد عمل 
لـــدى قـــوة دفـــاع البحريـــن لمـــدة 13 

ســـنة في ســـاح الجـــو، كما أنـــه عمل 
فـــي التجـــارة الحـــرة وقام بتأســـيس 
مجموعة مطاعم وتجهيز المناسبات، 
كما أنـــه صاحب مجلس مشـــهور في 

البسيتين.
مـــن  األولـــى  الدائـــرة  أن  إلـــى  يشـــار 
منطقـــة  تشـــمل  المحـــرق  محافظـــة 
البســـيتين وتضم 4 مجمعات سكنية 

هي: 225,226,228,229
ويمثـــل المنطقة فـــي المجلس البلدي 
الحالـــي وحيـــد المناعـــي والـــذي فـــاز 
فـــي انتخابات 2018 مقابل منافســـه 
عبدهللا الســـهلي فـــي الجولـــة الثانية 

ب2655 صـــوت مقابـــل 2594 صوت 

للسهلي.

عبدالعزيز بوزيون

منال الشيخ

عبدالله حمادة حسين حمادة محمد جناحي فاطمة أحمد

فاطمة أحمد: 
أصوات الناخبين 

تعبر عن مدى 
قناعتهم 

بالمترشحين

حسين حمادة: 
المتاجرة 

بالمال العام 
أخطر من 

غسيل األموال

محمد جناحي: 
من جبل على 

الخير ال يحكمه 
ظرف وال 

يوقفه زمان

عبدهللا حمادة: 
اإلدالء بالصوت 

مسؤوليــــــة 
وضــــــرورة 

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

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

  For Advertising عالناتكـــم لإ

أوقات الدوام:  الأحد - الخميس: 8 صباحًا ح�ت 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة ورشة ابو ذر هوملي للتكييف ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
RAJA NADEEM ZULFIQAR RAJA SUBAY KHAN نيابة عن السادة 
القيد رقم )135811-1(،  المسجلة بموجب  ذ.م.م  للتكييف  ابو ذر هوملي  شركة ورشة 

طالبين تغيير اسم الشركة من:
ورشة ابو ذر هوملي للتكييف ذ.م.م

ABU ZAR HOMELY AC WORKSHOP W.L.L
الى: كويك سيالكوت موتر جنريتر ريبير ذ.م.م

QUICK SIALKOT MOTOR GENERATOR REPAIR W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 69904 ( إعالن رقم
 تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : هوم ميد

اســـــــم التاجـــــــــــر : ابراهيم جاسم حسن زويد
االســـــم التجـــاري الجديد : عيادة الدكتور ابراهيم زويد للرئة

قيد رقم : 3-105294

التاريخ   8-6-2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2022-86715   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 : امينه مكي عيسى ابراهيم ماجد

االسم التجاري الحالي : مصنع نبتون لاللمنيوم
االسم التجاري الجديد : ورشة نبتون لاللمنيوم والمقاوالت

قيد رقم :29861 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة سوتك فالفز ذ.م.م  
سجل تجاري رقم   107970  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة 
سوتك فالفز ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   107970   بطلب تصفية الشركة تصفية  

اختيارية وتعيين السادة   NISHAT KHAN   مصفيا للشركة. عنوان المصفي :
  NISHAT KHAN 

  32032313
n.khan@suzagrp.com

تاريخ   08/06/2022
CR2022-86733  إعالن رقم

تنازالو بيع  عن المحل التجاري  

المحل  تحويل  بطلب  علي  جعفر  سلمان  زينب  السيدة  ادناه  المعلن  إلينا  تقدم 
من  كل  فعلى  يعقوب  خميس  حسن  محمد  هدى  السيدة   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 : 116611 – 1  
االسم التجاري : صالون ارجوان للتجميل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة 
دبي دي للتجارة والمملوكة للسيد/السيدة عائشه صباح ابراهيم عبدهللا المهزع والمسجلة بموجب القيد 
الى شركة ذات  المذكور وتحويله  الفردية  المؤسسة  التجاري   المحل  بيع  بطلب     2 - رقم 122504 
مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة 

الفردية  عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
عائشه صباح ابراهيم عبدهللا المهزع بنسبة 1 %

شفير باليل بنسبة 40 %
هاشم بوذان بوراييل بنسبة 10 %

فيصل بارامال بنسبة 39 %
NISAR THAYYULLATHIL  بنسبة 10%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم الشركة البحرينية السويدية إلنتاج الفنون الخشبية ذ م م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة محمد ساجد 
شيخ اظهارالحق بشيرالحق( نيابة عن السادة )الشركة البحرينية السويدية  إلنتاج الفنون الخشبية ذ م 

م   المسجلة بموجب القيد رقم  1 - 98238 طالبين تغيير اسم الشركة من:
الشركة البحرينية السويدية إلنتاج الفنون الخشبية ذ م م

BAHRAIN SWEDISH ART WOOD PRODUCTION W.L.L 
الى:

ايكو فايبرالبحرين ذ.م.م
ECO FIBRE BAHRAIN W.L.L 

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

تاريخ :7/6/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

طلب رقم ) 86276 - 2022 (

تقدم إلينا السادة منصور محسن احمد حسين الرقم الشخصي 600133869 طلب تنازل 
عن المحل التجاري الواردة معلوماته ادناه الى السادة / شمسه محمد حسين عذاب الرقم 
الشخصي 750112220، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.  
رقم السجل: 132330

الفرع: 2
االسم التجاري: الرحيق المختوم للنجارة

التاريخ: 31 /2022/05
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
 إدارة التسجيل

 ) CR2022-81922 ( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه : امل عيسى عبدهللا عيسى علي بطلب اسم تجاري ، فعلى كل 
من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : امل عيسى عبدهللا عيسى علي

االسم التجاري الحالي : آثار لمقاوالت البناء
االســـــم التجـــاري الجديد : آثار ديكور

قيد رقم : 58777-1

تاريخ : ٩/٦/٢٠٢٢

) CR2022- 86591( إعالن رقم

المحل  تحويل  بطلب  الحداد  حسن  احمد  السيدفؤاد  ادناه  المعلن  إلينا  تقدم 

التجاري التالي إلى السيد ابراهيم خليل ابراهيم سخنيني 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: ٠١-١٢٤٧١٢

االسم التجاري : فكتوريا موتورز

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة نوع 
الشركة التي ستتحول إليها المؤسسة

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسماة  مؤسسة الرحيلة للمقاوالت اسم المؤسسة الفردية  والمملوكة للسيد/السيدة رحيله محمد رفيق 
التجاري  1  بطلب بيع المحل  القيد رقم   102693 -  جاويد اسم مالك المؤسسة  والمسجلة بموجب 
المؤسسة الفردية المذكور وتحويل القيدها إلى شركة ذات مسئولية محدودة نوع الشركة التي ستتحول 
إليها المؤسسة برأسمال وقدره رأسمال الشركة 1000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري 
المؤسسة الفردية عن كافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية

أسماؤهم:
 KAUSAR PARVEEN MOHAMMAD BASHIR CHARAGHDIN اسم الشريك 

األول
بنسبة نسبة الشريك في الشركة 51 %

 TAHIR MEHMOOD اسم الشريك الثاني  بنسبة  نسبة الشريك في الشركة 49 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مارزيا إنشاءات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مارزيا إنشاءات ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم )153725(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1( من:

مارزيا إنشاءات ذ.م.م

MARZIYA CONSTRUCTION W.L.L

الى: شركة برايتون لالنشاء ذ.م.م

BRIGHTON CONSTRUCTION COMPANY W.L.L

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

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة العدل والشؤون االسالمية - ادارة المحاكم
CS3006645182 :رقم الخطاب
رقم الملف: 022022051946
تاريخ االصدار: 07-06-2022

المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية بأن المدعي محمد جمعة أحمد وآخرون 
قد أقاموا هذه الدعوى ضد المدعي عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
طالب فيها: اصدار بدل فاقد للوثيقة رقم 414/1372 لمقدمة رقم 536/1317
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعي أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب 
لنظر   16/06/2022 جلسة  المحكمة  حددت  وقد  اعتراضه،  بأوجه  مشفوع 

الدعوى.

التاريخ 07-06-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة  -  إدارة التسجيل

CR2022-82501 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
 : الحالي  التجاري  االسم  راشد حسن  عبدهللا  ناميه   : التاجـــــــــــر  اســـــــم 

الخط السريع لخدمات التنظيفات ومكافحة الحشرات
االســـــم التجـــاري الجديد : الخط السريع للتنظيفات ومكافحة الحشرات

رقم القيد: 153568-1

التاريخ 2021-12-14
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022-80403 ( إعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : شميم اختر نواب داد كل لطيف خان

االسم التجاري الحالي : كراج جهانكير للميكانيكيا والكهرباء 
االســـــم التجـــاري الجديد : كراج سوبيريور للسيارات

قيد رقم : 137245-1
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Vacancies Available
WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

Shakespeare and co wll 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

ALHAGIYAT GENTLMN SAIRESSING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39939668  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

SANABIS CONSUMER CO-OPERATIVE SOCIETY 

has a vacancy for the occupation of

  PUMP OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33228900  or  sccs2017@gmail.com 

TANDOORI CHAI CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 33311247  or  AMIR.ALNIAZI@GMAIL.COM 

SAFWAN INSULATION & WATERPROOFING 

has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17670076  or  wanakkany@gmail.com 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

Real Taste Plus Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36421171  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

HASSAN ALI ISMAIL BUREAU OF ATTORNEYS 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39469097  or  HHSSNN2009@GMAIL.COM 

ART POINT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39050863  or  ASAMO_19@HOTMAIL.COM 

CALIFORNIA IMPORT & EXPORT FOODSTUFF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33658865  or  CALIFORNIA_786@HOTMAIL.COM 

DSV SOLUTIONS B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17461000  or  shabib@agility.com 

DSV SOLUTIONS B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17461000  or  shabib@agility.com 

SPHINEX MANAGMENT & PROPERTY DEVELOPMENT & COMMESSION AGENT 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 

 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

Cuba Garage Auto Repair 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 33354499  or  CUBA.GARAGE1@GMAIL.COM 

White Silver Trading Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34242786  or  ASIF.KSA66@YAHOO.COM 

FLAG PIRATE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

SHAMAS ALZAWRA FOODSTUFF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17004999  or  S.ANWAR7777@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 

ASM GLOBAL BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39666223  or  HALSHEHABI@ASMGLOBAL.COM 

MAKKI MAHDI MAKKI SARHAN / ADLAB 9720 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ALHAMOORFISHES@GMAIL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

AMOOLETA BEAUTY CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33373396  or  AMOOLA747@GMAIL.COM 

NEW STYLE ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39164777  or  ALZAEEM.Z@HOTMAIL.COM 

FAYONA LAUNDRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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 

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 

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 

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 

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

  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

  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 

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 

FOOD INNOVATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 77660137  or  HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.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 

HUSSIN ABBAS ABDULLA SALMAN (THRWAT MALIK/7247) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17335504  or  MAHMOODFADHEL1@GMAIL.COM 

ENOVA ENERGY AND FACILITIES MANAGEMENT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17564855  or  FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Leaders international contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

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

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

FALCON ISLAND CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Braas Workshop w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  HR@ACTBH.COM 

Future Bridge Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39994059  or  FUTUREBRIDGECONTRACTING@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AL KOBRA CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

CARTOONI PACKAGING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33660553  or  JAFFER.ALSARI@GMAIL.COM 

Sarona General Trading Import & Export Co W L L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 34449939  or  samirbanna9955@gmail.com 

ABO NIAZ CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33595836  or  WSAEED214@GMAIL.COM 

FADHELLA ALAALI SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36611554  or  YAMA2006@HOTMAIL.COM 

HUSSAIN ALI MOHAMMED HUJAIR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17645180  or  ABUALIH60@GMAIL.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

BAHRAIN APPAREL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17564451  or  Shynac@appareluae.com 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

ELYA LAND CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17131343  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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 

Swiss Belresidences Juffair W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

Marwa gents salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39633648  or  QASSAB.1966@HOTMAIL.COM 

DAMAS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  REGIONAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211757  or  RAJESHM@DAMASJEWELLERY.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33217233  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

Albalushi palace car manual cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33714579  or  ANWAAR1986@GMAIL.COM 

STAR NAZAR SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 36581858  or  ROHILAMIR16@GMAIL.COM 

VELASSERIL AIR CONDITIONING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33388745  or  shabeedalakkat@gmail.com 

Floward Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

 suitably qualified applicants can contact

 16163516  or  SMOSTAFA@FLOWARD.COM 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

ABDULAMEER ALI MOOSA ALMAIL CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36948336  or  AMEERALI@BAS.COM.BH 

AL MANAR BAKERIES 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37722722  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

Intercol Electro-Mechanical Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 

 suitably qualified applicants can contact

 17727600  or  Personnel@intercol.com 

GATE BOOST GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17675365  or  ema.tow@hotmail.com 

Al baasit Contracting and Cleaning Services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33319714  or  MUHAMMADKHUN55066@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.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 

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 

Eleya auto accessories 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000886  or  ALHABOOOB55@HOTMAIL.COM 

Vertex car washing 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17253953  or  NAMLITY@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

PASTA EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

MED LAB TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 37115520  or  AMIR.HD007@GMAIL.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

EYE LINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34351605  or  wabdulla979@gmail.com 

ALGHANAH ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Downtown Rotana hotel B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 35475656  or  HR@JUFFAIRBOULEVARD.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

EYE LINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34351605  or  wabdulla979@gmail.com 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

MOHAMMAD AKHTER AUTO MAINTENACE & REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  NEWMOONCO@YAHOO.COM 

NEW MOON AUTO MAINTENANCE & REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  NEWMOONCO@YAHOO.COM 

PROMO GATE FOR STATIONERY & TRANSLATION 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39798987  or  GADA0404@GMAIL.COM 

ALHAMAR ALUMINIUM FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32272425  or  ANWARALIYATHODI@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

SEVEN DAYS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

LASPINAS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39902902  or  ABDULLAMANSOORI9@GMAIL.COM 

QAMER JAMEEL CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33969087  or  HURIA.JARRAL@GMAIL.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  admin@alezzco.com 

AL Jazira Supermarket B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720700  or  najatalghazal55@GMAIL.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

DAIDO PRINTING PUBLICITY AND ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35973895  or  RANAMUBEEN119@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

KIMSHEALTH HOSPITAL B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33307994  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

ADVANCED VETERINARY CLINIC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 36137059  or  INFO@ADVANCEDVETERINARYCLINIC.COM 

GULF SUITES HOTEL- AMWAJ 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  hr@gulfsuiteshotel.com 

FORTUNE TRADERS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624494  or  SALES@FORTUNETRADERSWLL.COM 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

KHALID SAAD TRADING W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17001360  or  FAROOQUE@KHALIDSAAD.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

GULF SUITES HOTEL- AMWAJ 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  hr@gulfsuiteshotel.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

CHOCOMELT 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR KITCHEN 

 suitably qualified applicants can contact

 36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

MAST MAHOL RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39932999  or  eqramohammed@gmail.com 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

I CONNECT  HUB COMMUNICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38044888  or  MAHMOOD.N@FCC.BH 

ALPHA FIRE SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17738100  or  FARFF@BATELCO.COM.BH  

الجمعة 10 يونيو 2022 - 10 ذو القعدة 1443 - العدد 104987



11 الجمعة 10 يونيو 2022 - 10 ذو القعدة 1443 - العدد 4987 Vacancies Available
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 

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 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

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 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17661296  or  hussain.saleh@dar-albinaa.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 66664555  or  SASJSMSN@GMAIL.COM 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 

has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 

 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 

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 

S.BAQER MOHAMED HAIDER ALAWI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36066939  or  ABURASHIDALHAMALA777@GMAIL.COM 

HAMEED HASAN JASIM ABDULNABI (BANEEN / 11685) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36666085  or  HAMEED-H1965@HOTMAIL.COM 

SADEQ MERZA AHMED ABDULLA 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33007765  or  SADIQMERZA7@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

TROPICANA HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17717893  or  AMEEN2233@GMAIL.COM 

VIETNAMESE GATE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39404903  or  ISMAILZAINAL79@YAHOO.COM 

ALKHARJ PALACE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33451115  or  NAZARBH33@GMAIL.COM 

PHOTO TECHNOLOGY 

has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 

 suitably qualified applicants can contact

 39643805  or  FAISALAHME58@GMAIL.COM 

BAHRAIN CINEMA CO. B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

ALFARES FOR CUSTOM CLEARING FORWARDING & STEVEDORING AND PACKAGI 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292372  or  ALFARESEST.BH@GMAIL.COM 

Castillo Trading & Construction 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM 

AQUA PRO AQUARIUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36448688  or  AQUAPRO.BH@GMAIL.COM 

AL THIYANA KARAK 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36884843  or  buallay1964@hotmail.com 

FRONT HOMES PROPERTIES 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17250502  or  MAJEDFOX@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

GATE BOOST GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17675365  or  ema.tow@hotmail.com 

White pearls construction 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33408999  or  ADILFAZAL@GMAIL.COM 

ALSAWARI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274147  or  aalmaaraj@gmail.com 

Raffay Jewellery Design Bahraini Partnership Co. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39006400  or  HURAINSALMAN@GMAIL.COM 

HIGH NEW STYLE  TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 33200880  or  newstyle.ali@gmail.com 

SUN AND SAND RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17311330  or  salmansooffy@yahoo.com 

NAHDI MANDI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36655144  or  NBASHEERGR8@GMAIL.COM 

The K - Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

NAHDI MANDI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36655144  or  NBASHEERGR8@GMAIL.COM 

Esmaely Lenzohm Electrical Co W L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830330  or  info@esmaelylenzohm.com 

AMEX (MIDDLE EAST) B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  CHIEF INFORMATION SYSTEMS 

 suitably qualified applicants can contact

 17557724  or  Yousif.AlSaie@americanexpress.com.bh 

GATE BOOST GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17675365  or  ema.tow@hotmail.com 

PRIME DELIVERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FOOD DISTRIBUTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17420666  or  ALHARETHALHAJERI@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com 

SPECTRUM Other business support service activities WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33330326  or  AWAISCH3333@HOTMAIL.COM 

FOUR YES TRADING CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33742881  or  ACHUSAJI86@GMAIL.COM 

F T O BOX INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33850781  or  faisal4u2471@gmail.com 

ABU SALMAN STAR DOCUMENTS CLEARANCE AND GENERAL CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35611928  or  ALABER1@HOTMAIL.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

  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

  SANDBLASTER 

 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 

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

  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 

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

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39296004  or  CHONGCHANTING@GMAIL.COM 

UM ALSADAH SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33629916  or  SAYEDALAWI22@GMAIL.COM 

ARSALAN AUTO USED SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39406445  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

BOSS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM 

Meet Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39733765  or  63300186@QQ.COM 

AL FAISAL AND AL MAJID GEN TRAD AND CONT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 36294639  or  feisaljumaa83@gmail.com 

SARAVANA KUMAR ELECTRONICS REPAIR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34618173  or  RSK.SARAN@GMAIL.COM 

AL RUQAH BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33468977  or  SABEEHA100@YAHOO.COM 

ALLAWI ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  rmdnhaitham@gmail.com 

ALJAWHARA  ALJAMILA CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66669929  or  SAFWAN.NAFAA@YAHOO.COM 

MANDARIN CHINESE RESTAURANT CO 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17531111  or  HR@BAHRAINGAS.BH 

SKYWALL TECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALSAFAH GRILLS & PASTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17689777  or  CANHUSSAIN@HOTMAIL.COM 

CITY STAR ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17612716  or  alareenspices@yahoo.com 

MASHTAN CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36668870  or  S.MASHTAN@YAHOO.COM 

BASHKAL RESTUARANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39875402  or  NOGABAHRAIN@GMAIL.COM 

GULF STAR ALUMUNUM FABRCATION WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17612716  or  ALAREENSPIICES@YAHOO.COM 

DOIT LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66331466  or  MSH_3H@HOTMAIL.COM 

Harvest Interior Decor & Furniture Manufacturing W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17296415  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

ABU ABDULLA ELECTRICAL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17690074  or  KEYANN67@GMAIL.COM 

TECON CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 39474476  or  ALAMEEN.2010@HOTMAIL.COM 

ALBAIRAQ LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36151158  or  salmaans460@gmail.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ZEZO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

MOHAMED JUMA ALI ALDOSERI (ALMAHZORA / 703) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33101055  or  MALDOSSRY999@GMAIL.COM 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

Sarghaya grills and ashamiya food 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36691212  or  SIS770411@GMAIL.COM 

SUPER WELDING & ALUMINUM WORK SHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33886033  or  SUPERWASPC@GMAIL.COM 

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 

Perfect fit trading 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38380089  or  ABDUL_636@HOTMAIL.COM 

AL MAHMEED FOR THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38278627  or  CAPTAINBASEL@GMAIL.COM 

ARSHAD FASHION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710533  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

CALI BARBAR SHOP.S.P.C OWNER BY HUMAYUN KABIR AKKAS 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36406191  or  HK652977@GMAIL.COM 

FIANCEE FLOWERS & CHOCOLATES 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33832483  or  fiancee.flower@GMAIL.COM 

BUSHRA GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33943333  or  SHAHRBAN-FARDAN@HOTMAIL.COM 

B.R.D Construction 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 33344151  or  SHMS200@HOTMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  COORDINATION & FOLLOW UP SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

BUSHRA GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33943333  or  SHAHRBAN-FARDAN@HOTMAIL.COM 

SAMPUAGITA BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33763346  or  MHNAZZ@HOTMAIL.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 

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

  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 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

JANNATHUL KHULOOD SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39657146  or  khadijaalkhan18@gmail.com 

NUR ZAHAN CLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700481  or  nzccleaning@gmail.com 

ASIF AND SHAHID FOR REPAIR OF ELECTRICAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33874489  or  ASIF2CHA@GMAIL.COM 

Bab Almorad Fruits 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39988690  or  UOBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

Sawadika Authentic Thai Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

HAFIZ ADEEL MUNIR MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32153214  or  HAFIZADEELAM70@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

GREEN RECTANGLE SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39811101  or  manamia_22@hotmail.com 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

MOHAMED JUMA ALI ALDOSERI (ALMAHZORA / 703) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33101055  or  MALDOSSRY999@GMAIL.COM 

BAHRAIN FOUNDATION CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

BUGHAMMAR GENTS TAILORING CLOTHS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17341512  or  M.ALHAMMAD55555@GMAIL.COM 

TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

ABNA ZUHAIR TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.COM 

ALHAGIYAT GENTLMN SAIRESSING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39939668  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

Al abbasi Restaurant and grill 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36668189  or  jehad.anc@hotmail.com 
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أبوظبي ـ وكاالت

اســـتقبل رئيس دولة اإلمارات الشيخ 
أمـــس  نهيـــان،  آل  زايـــد  بـــن  محمـــد 
إســـرائيل  وزراء  رئيـــس  الخميـــس، 

نفتالي بينيت.
ورحب رئيس دولة اإلمارات في بداية 
اللقـــاء برئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي، 
إلـــى  قـــدم تعازيـــه ومواســـاته  الـــذي 
الشـــيخ محمـــد بن زايد وشـــعب دولة 
اإلمارات، في وفاة الشـــيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيان، مشـــيدا بـــدور الفقيد 
فـــي مـــد جســـور التعـــاون والتواصل 

والسالم مع دول العالم.
كما هنأ بينيت الشـــيخ محمد بن زايد 
بتوليه رئاســـة دولة اإلمـــارات العربية 

لـــه التوفيـــق فـــي  المتحـــدة، متمنيـــا 
قيادتها إلى ما يطمح إليه شـــعبها من 

التقدم والتنمية.
وعبـــر رئيس الوزراء اإلســـرائيلي عن 
تطلع بـــالده للعمل المشـــترك مع دولة 
تعاونهمـــا  آفـــاق  لتوســـيع  اإلمـــارات؛ 
فيـــه  لمـــا  المقبلـــة  المرحلـــة  خـــالل 
الخيـــر لشـــعبيهما وشـــعوب المنطقـــة 

وازدهارها.
من جانبه، عبر رئيـــس دولة اإلمارات 
التـــي  الطيبـــة  للمشـــاعر  شـــكره  عـــن 
أبداهـــا رئيـــس وزراء إســـرائيل تجاه 
دولة اإلمارات وشـــعبها، متمنيا لبالده 

وشعبه االستقرار واالزدهار.

رئيس دولة اإلمارات يستقبل رئيس وزراء إسرائيل

بيروت - وكاالت

طلبـــت النيابـــة العامـــة التمييزية أمس 
الخميـــس االدعاء علـــى حاكم مصرف 
انتهـــاء  بعـــد  ســـالمة  ريـــاض  لبنـــان 
تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشـــأن 
ثروتـــه، على هامـــش تحقيقات تجريها 
عدة دول أوروبية على رأسها سويسرا.
وهذا أحدث تطور في القضية المثيرة 
للجـــدل والتـــي تنفتـــح علـــى أكثـــر من 
بشـــلل  توقعـــات  ظـــل  فـــي  ســـيناريو 
سياســـي بعد انتخابـــات نيابية أفرزت 
برلمانا مشتتا ومشـــهدا سياسيا شديد 

االضطراب.
أبريـــل  فـــي  اللبنانـــي  القضـــاء  وفتـــح 
الماضـــي تحقيقـــا محليـــا بشـــأن ثـــروة 

ســـالمة ومصدرهـــا بعـــد اســـتهدافه 
سويســـرا  فـــي  بتحقيـــق 

بتورطـــه  لالشـــتباه 
وشـــقيقه فـــي قضايـــا 
اختـــالس “أكثـــر مـــن 

يضـــر  نحـــو  علـــى  دوالر  مليـــون   300
بمصـــرف لبنان”. ويواجه ســـالمة أيضا 
شـــكاوى قضائيـــة فـــي دول أوروبيـــة 

أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وأفاد مســـؤول قضائي أمس الخميس 
فـــي  التمييـــزي  العـــام  “النائـــب  أن 
لبنـــان القاضـــي غســـان عويـــدات ختم 
بملـــف  المتعلقـــة  األوليـــة  التحقيقـــات 
حاكـــم مصـــرف لبنـــان رياض ســـالمة، 
وأحاله علـــى النيابة العامة في بيروت 
وطلب االدعاء على ســـالمة وشـــقيقه 
رجـــا ومديـــرة مكتبه ماريـــان الحويك 

وآخرين”.
يأتـــي  االدعـــاء  طلـــب  أن  وأوضـــح 
“اختـــالس  جرائـــم  فـــي  لالشـــتباه 
األموال عامة والتزوير وتبييض 
األموال وتهريـــب أموال إلى 
الخارج والتهّرب الضريبي 
واإلثراء غير المشروع”.

الخناق القضائي يضيق على حاكم مصرف لبنان
أنقرة ـ وكاالت

أعلـــن الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، أمس الخميس، ترشـــحه 
لالنتخابات الرئاســـية القادمة، التي 
ستقام العام المقبل، في وقت يتوقع 
فيـــه مراقبـــون إعـــالن بـــدء عمليـــة 

عسكرية تركية شمالي سوريا.
وقـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، أمس، إنه سيرشـــح نفسه 

مرة أخرى النتخابات العام المقبل.
وأكد أردوغان فـــي كلمة ألقاها أمام 
“أنـــا  إزميـــر  مدينـــة  فـــي  مناصريـــه 
مرشـــح التحالف الشـــعبي )التحالف 
االنتخابي الذي يضـــم حزب العدالة 
وســـتجرى  الحاكـــم(،  والتنميـــة 

االنتخابات فـــي يونيو من العام 
المقبـــل”. ويأتـــي تصريح 

أردوغان بالتزامن مع 
إعالنه عـــن عملية 
تركيـــة  عســـكرية 

مرتقبة شمالي سوريا.
وأعرب الرئيس التركي عن أمله في 
أن يتفهم حلفاء بالده القلق التركي 
األمني المشـــروع وعـــدم االعتراض 
على العملية العسكرية المرتقبة في 

سوريا.
هابـــر”  تـــي  ار  “تـــي  شـــبكة  وقالـــت 
أردوغـــان  إن  الحكوميـــة،  التركيـــة 
انتقـــل إلـــى موقـــع التدريبـــات فـــي 
إزميـــر، ورجح مراســـل القنـــاة، الذي 
حضـــر في موقـــع التدريـــب لتغطية 
التمريـــن أن يطلـــق أردوغان العملية 

في كلمة له.
وزيـــر  صـــرح  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
الدفـــاع التركي خلوصـــي أكار، أن 
المرتقبـــة  العســـكرية  العمليـــة 
شـــمالي ســـوريا، ستستهدف 
اإلرهابيين ويجب أال تتم 

عرقلتها.

أردوغان يعلن ترشحه لالنتخابات الرئاسية المقبلة
موسكو ـ وكاالت

أكـــد الرئيـــس الروســـي فالديمير 
القيـــود  عـــن  متحدثـــا  بوتيـــن، 
المســـتحيل  “مـــن  إنـــه  الغربيـــة، 
إحاطة روســـيا بسياج، ولن نبني 

مثل هذا السياج بأنفسنا”.
وشدد بوتين خالل اجتماع عقد 
أمس الخميس مـــع رواد األعمال 
الشـــركات  ومطـــوري  الشـــباب 
التكنولوجيـــا  فـــي  الناشـــئة 
والقطـــاع  والزراعـــة  واالبتـــكار 
اإلبداعـــي فـــي االقتصـــاد، علـــى 
أن االقتصـــاد الروســـي ســـيكون 
مفتوحـــا، ولن تكرر البالد أخطاء 

الماضي.
وقـــال بوتيـــن “من المســـتحيل 

إحاطـــة بلـــد مثل روســـيا 
بســـياج مـــن الخارج. 

مثـــل  نبنـــي  ولـــن 
هذا الســـياج حول 

أنفسنا”.
كمـــا لفـــت بوتين إلـــى حقيقة أنه 
“إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، 
فإنهـــم يقيدون أنفســـهم”، مؤكدا 
أن “أسعار األســـمدة والطاقة في 
الغرب ارتفعت نتيجة أخطائهم”.
وأكـــد الرئيـــس الروســـي أن دور 
روســـيا الحديثـــة هـــو “اســـتعادة 
وتعزيز” السيادة واألراضي، الفتا 
إلـــى أن روســـيا قطعـــت شـــوطا 
هائال من التحـــوالت والتغييرات 

على مدى العقود السابقة.
وقال بوتين “على ما يبدو، وقع على 
عاتقنـــا أيضـــا االســـتعادة والتعزيـــز، 
وإذا انطلقنـــا مـــن حقيقة أن هذه 
القيم األساسية تشكل أساس 
وجودنا، فسننجح بالتأكيد 
التـــي  المهـــام  حـــل  فـــي 

نواجهها”.

بوتين: من المستحيل إحاطة روسيا بسياج

إيران.. قتلى وجرحى إثر 
انهيار مبنى في كرمانشاه

مقتل  عن  اإليرانية  الطوارئ  منظمة  أعلنت 
عــدد مــن األشــخــاص وإصــابــة آخــريــن جــراء 
نسود  في  طوابق   4 من  مكون  مبنى  انهيار 

التابعة لكرمنشاه، صباح أمس الخميس.
الطوارئ في  باسم هيئة  المتحدث  وبحسب 
البالد، قتل شخصان وأصيب 6 آخرون على 
األقل في الحادث، الذي يرجح أنه نجم عن 
تسرب غاز. وقع الحادث بعد يوم من تحطم 
فــي منطقة  ويـــزد  بــيــن مشهد  ركـــاب  قــطــار 

تاباس، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا.
وهذا الشهر، أدى انهيار برج متروبوليتان في 
عبادان إلى مقتل 41 شخصا على األقل، وهو 
حادث جعل قضية سالمة المباني والمنشآت 

في إيران تتصدر عناوين الصحف.

تصعيد خطير... طهران ستزيد تخصيب اليورانيوم وسط سخط دولي

إيران تبتعد عن االتفاق النووي وتقترب من المحذور
قالـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة التابعة 
لألمـــم المتحـــدة، أمـــس )الخميـــس(، إن إيـــران 
تعتزم تركيب مجموعتين جديدتين من أجهزة 
الطرد المركزي المتطورة التي ستسمح لطهران 
بتخصيـــب المزيد مـــن اليورانيوم بســـرعة، في 
أحدث تصعيد للمواجهة بشأن البرنامج النووي 

للبالد.
ويأتـــي قـــرار إضافـــة مجموعتيـــن مـــن أجهـــزة 
الطـــرد المركـــزي من طـــراز آي آر6- في منشـــأة 
نطنـــز النوويـــة تحـــت األرض، فـــي الوقت الذي 
صّوتـــت فيـــه الـــدول المشـــاركة فـــي اجتمـــاع 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية فـــي فيينا ليل 

األربعاء على انتقاد إيران.
ويتنـــاول قـــرار انتقـــاد إيـــران مـــا أشـــارت إليـــه 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية على أنه فشـــل 
طهران فـــي تقديـــم “معلومات موثوقة” بشـــأن 
المـــواد النوويـــة المصنعـــة التـــي عثـــر عليها في 

ثالثة مواقع غير معلنة في البالد.

تصعيد إيراني

إيـــران  أغلقـــت  التصويـــت،  قبـــل  حتـــى  لكـــن 
كاميراتـــي مراقبة تســـتخدمهما الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية لمتابعة التخصيب في نطنز.
وكشـــف مديـــر الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية 
رفائيل غروســـي أن إيران أبلغته في رسالة أنها 
تعتـــزم فصل 27 كاميـــرا مراقبة ومعدات رقابة 

أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية.
أمـــس  صحافـــي  مؤتمـــر  خـــالل  أوضـــح  كمـــا 
)الخميـــس( أن الســـلطات اإليرانية بـــدأت بتلك 
اإلجـــراءات، مضيفًا أنه ال يدرك كم سيســـتغرق 

الوقت لتفكيك أو فصل كل تلك األدوات.
كما هدد مســـؤولون إيرانيـــون باتخاذ مزيد من 

الخطوات وسط أزمة مستمرة منذ سنوات.
وقالـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة أمس 
إن إيـــران أبلغـــت الوكالة بأنها تخطـــط لتركيب 
الطـــرد  أجهـــزة  مـــن  جديدتيـــن  مجموعتيـــن 

المركزي من طراز آي آر6- في نطنز.
والمجموعـــة عبـــارة عـــن سلســـلة مـــن أجهـــزة 
الطـــرد المركـــزي الموصولة ببعضهـــا لتدوير غاز 

اليورانيوم بسرعة لتخصيبه.
ويحـــرك جهـــاز الطـــرد المركـــزي مـــن طـــراز آي 

آر6- اليورانيوم أســـرع بعشـــر مـــرات من الجيل 
األول مـــن أجهـــزة الطـــرد المركـــزي التـــي كانت 
إيران تقتصر عليها في الســـابق بموجب اتفاقها 

النووي للعام 2015 مع القوى العالمية.
ومنـــذ فبرايـــر، تقـــوم إيـــران بالفعـــل بتشـــغيل 
مجموعة من طراز آي آر6- إس بمنشـــآتها تحت 

األرض في فوردو، وفقًا للوكالة.

مجموعة الطرد المركزي

وفـــي نطنـــز، التـــي تقـــع على بعـــد حوالـــي 200 
كيلومتـــر جنـــوب العاصمة طهـــران، قالت إيران 
في وقت ســـابق إنها تخطـــط لتركيب مجموعة 

واحدة من طراز آي آر6- إس.
وقالـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة إنهـــا 
“تحققت” من التركيب الجاري لتلك المجموعة، 
يوم االثنين الماضي، في حين أن المجموعتين 
الجديدتيـــن المقرر تشـــغيلهما لم يتـــم تركيبهما 

بعد.
وتعثـــرت المحادثـــات فـــي فيينا بشـــأن االتفاق 
النـــووي المتداعـــي مع إيـــران منذ أبريـــل. ومنذ 
انهيـــار االتفاق، تدير إيـــران أجهزة طرد مركزي 
مـــن  النمـــو  ســـريع  مخـــزون  ولديهـــا  متطـــورة 

اليورانيوم المخصب.
ويحـــذر خبراء حظر انتشـــار األســـلحة النووية 
مـــن أن إيـــران قامـــت بتخصيـــب مـــا يكفي من 
اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهي خطوة 
فنية تســـبق مستويات تصنيع األسلحة النووية 
عند نســـبة 90 %، لصنع ســـالح نووي واحد إذا 

قررت القيام بذلك.

رئيسي: لن نتراجع   

أكـــد الرئيـــس اإليرانـــي إبراهيـــم رئيســـي أمس 
)الخميـــس( أن إيران “لن تتراجع خطوة واحدة” 

عن مواقفها.
وقال رئيســـي في كلمـــة ألقاها في جنوب غرب 
إيران “إيران العظيمة لن تتراجع خطوة واحدة 

عن مواقفها”.
يشـــار إلـــى أن الخطـــوة اإليرانية هـــذه أتت ردًا 
علـــى القـــرار الـــذي صـــدر بإجماع ســـاحق أمس 
األول )األربعـــاء( عن مجلـــس محافظي الوكالة 
الذرية، منتقدًا طهران إلخفاقها في تفســـير آثار 
اليورانيـــوم التـــي تم العثور عليهـــا في 3 مواقع 

غير معلنة.

عواصم - وكاالت

غروسي في اجتماع أمس بفيينا )أ ف ب(

بغداد ـ وكاالت

وجه زعيم التيار الصـــدري في العراق، مقتدى الصدر، 
أمس الخميس، نواب الكتلة الصدرية بـ”االســـتقالة من 
مجلـــس النواب”، معتبرا أن “إصـــالح البلد لن يكون إال 

بحكومة أغلبية وطنية”.
ومنذ إجراء االنتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر 
الماضي، لم تتمكن القوى السياسية العراقية من تأليف 
الحكومة الجديدة؛ بســـبب رغبة تحالف “إنقاذ الوطن” 
بزعامـــة رجل الديـــن مقتدى الصدر، بتشـــكيل حكومة 
“أغلبيـــة وطنيـــة” فيما تســـعى قوى اإلطار التنســـيقي، 

إلى حكومة “توافقية”.
وخـــالل األشـــهر الماضيـــة، مـــارس الصـــدر مـــن خـــالل 
تحالفـــه “إنقـــاذ الوطـــن” ضغوطـــا هائلة علـــى الفصائل 
المسلحة، وأجنحتها السياسية؛ بهدف تشكيل حكومة 
أغلبية وطنية، تتحمل مســـؤولية إدارة البالد، على أن 

تذهب الكتل األخرى إلى المعارضة.
إلـــى  تحولـــه  الماضـــي  مايـــو  شـــهر  منتصـــف  وأعلـــن 
“المعارضـــة الوطنيـــة”، علـــى أن تشـــكل قـــوى اإلطـــار 
الحكومـــة،  األخـــرى،  األحـــزاب  بمشـــاركة  التنســـيقي، 

مهـــددا باتخاذ “موقف آخر” في حال عدم والدة وزارة 
جديدة.

وقـــال الصدر حينها: “بقي لنا خيار البد أن نجربه وهو 
التحـــول إلـــى المعارضـــة الوطنية لمـــدة ال تقل عن 30 
يومـــا. إن نجحت األطراف والكتل البرلمانية، بما فيها 
مـــن تشـــرفنا بالتحالـــف معهم، بتشـــكيل حكومـــة لرفع 
معانـــاة الشـــعب، فبهـــا ونعمت”، محذرا مـــن أن “عكس 

ذلك سيكون لنا قرار آخر نعلنه في حينه”.

معتبرا أن إصالح البلد لن يكون إال بحكومة أغلبية وطنية

الصدر لنواب كتلته في البرلمان العراقي: استقيلوا

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

موسكو ـ وكاالت

شـــرقي  العنيـــف  القتـــال  يســـتمر  فيمـــا 
الروســـية  القـــوات  بيـــن  أوكرانيـــا 
واألوكرانية، وســـط انســـداد أفق أي حل 
سياسي أو عودة إلى طاولة المفاوضات، 
شـــدد وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
الفروف على أن تشـــجيع الغـــرب لكييف 
علـــى مواصلـــة عدائيتهـــا، لـــن يـــؤدي إلى 

نتائج إيجابية، وفق قوله.
ودعـــا الســـلطات األوكرانية إلـــى التخلي 
عـــن الخطـــاب العســـكري والتركيـــز علـــى 

التسوية السياسية.
كمـــا أعرب عن أملـــه أن تتوقف الحكومة 
األوكرانية عن البحث عن وسيلة للخروج 
مـــن األزمـــة الحاليـــة، عبر مطالبـــة الغرب 
بالتســـليح. وأكـــد رئيـــس الوفد الروســـي 
فـــي  العســـكرية  بالمســـائل  المختـــص 
محادثات فيينا، قســـطنطين غافريلوف، 
أن بالده ســـترد بسرعة في حال تعرضت 

لقصف باستخدام أسلحة بعيدة المدى.
وأشار في تصريح لوسائل إعالم محلية، 
أمـــس الخميـــس، إلـــى أن إمـــداد كييـــف 
بمدافـــع الهاوتـــزر بعيـــدة المـــدى وأنظمة 
صاروخيـــة مـــن طـــراز “هيمـــارس” التـــي 
ترســـلها الدول الغربية، ال يهدد فقط أمن 
إقليـــم دونباس، بل روســـيا نفســـها. وفي 
هذا الســـياق، أكد الدبلوماســـي الروســـي 
أنهـــا إذا تعرضـــت  أن روســـيا أوضحـــت 

للقصف باســـتخدام أنظمة أسلحة بعيدة 
المدى، فســـيكون ردها سريعا على مراكز 
اتخـــاذ القرارات، في إشـــارة إلـــى مقرات 
الحكومة في العاصمة كييف. وأشار إلى 
أنه ظهرت في شبكة اإلنترنت مقترحات 
حـــول بيـــع أنظمـــة “جافلين” التـــي تلقتها 
أوكرانيـــا مـــن الواليـــات المتحـــدة، معبًرا 
عن اعتقاده أنه يحدث بمشـــاركة القيادة 

السياسية العسكرية األوكرانية.

اعتبرت تشجيع الغرب “عدائية كييف” سيؤدي لعواقب وخيمة

روسيا: سنرد بسرعة إذا قصفنا بأسلحة بعيدة المدى

أنظمة صاروخية من طراز “هيمارس” 

طهران ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لكل أديب وكاتب جحيمه الخاص
لكل أديب وكاتب جحيمه الخاص أو المرض الذي ال يرجى شفاؤه، 
ومهما يكن حكمنا عليه إال أنه في نهاية المطاف يصور هذا الكاتب 
أو ذاك طموحات زمانه وروح عصره، وكثير منهم يجعل من الشكل 
الفنـــي مالذا للروح المغتربـــة، وأحد أهم هؤالء “وليـــم فوكنر” الذي 
أسقط أســـطورة الوعي المستقل ودخل محاكمات تعكس المواقف 
السياســـية المعلنة أو المســـتحية، فقد وصف “ايكن” أســـلوب فوكنر 
بأنه غابة مملوءة بالمتسلقات واألزهار البرية المتوحشة التي تبدو 

لعين المرء متداخلة بجالل ال نهائي.
أما برنادر دي فوتو فقد قال.. إذا ظهرت في الجملة الروائية ثالثة 
أقـــواس أو أكثـــر لإلشـــارة إلـــى الضمائر، فمـــا ذلك إال دليـــل على أن 
الكتابـــة رديئـــة، وال يمكـــن أن تبرر بـــأي مبدأ نفســـي أو جمالي مهما 
كان نوعهـــا، وأســـمى آخرون أســـلوب فوكنر بفاحـــش ومتمرد وذي 
مســـتوى أقل من المرتبة األولى، بينما علق جوزيف بيتش.. وهناك 
نكون نصف الوقت نسبح تحت الماء، ممسكين بأنفاسنا، ضاغطين 
علـــى عيوننا من أجل قراءة معنى الظواهر الغائصة، حيث ال نكون 

قادريـــن على التمييز بين الحقيقـــة والخيال. وقال ألفريد كازن عن 
كتابـــة فوكنر بأنها أكثـــر الكتابات األميركية حكمـــة وتقطعا وتفككا 
وبعـــدا عـــن النحو وامتـــالء باألجـــواء العاصيـــة ومتعـــددة النغمات 

وبليغة المعاني.
قـــرأت معظـــم روايـــات وليـــم فوكنـــر، “الصخـــب والعنـــف”، “المالذ”، 
“الالمقهـــورون” وغيرهـــا، وال أنكـــر أن فيها نوعا من الحـــوار العلوي 
بين ذاتيات تبحث عن المجهول، أو مناجاة بين ذاتيات يصدر عنها 
الـــكالم ويعود إليهـــا، فيها تحديات، وأحقـــاد وصمت وحروب، ومع 
كل ذلـــك وجـــدت فيها مفهوما عجيبـــا عن الواقعية التـــي تلح على 
الناس إلحاحا شـــديدا منذ زمن طويل، وروعة في القواعد الكتابية 
والوصـــف الجديـــد المنبثـــق عن الصـــراع في معنـــاه الكونـــي وأثره 

المتميز.
باختصار.. كتابات وليم فوكنر اتســـمت بميزات خاصة عن مختلف 
نواحـــي الحيـــاة والمجتمع، وربما هي تلك جريمته الخاصة حســـب 

ما يراه اآلخرون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فـــي مقـــاٍل رصيـــن والفـــت كتبـــه الدكتـــور محمـــد مبارك فـــي جريـــدة “أخبار 
الخليـــج” تَطّرق فيه إلـــى أهمية أن يختار األبناء تخصصاتهم الدراســـية في 
المرحلـــة الجامعيـــة، وأهمية أن ُيعطى األبناء الحرية في ذلك دون ممارســـة 
الضغـــوط عليهـــم مـــن اآلباء. في حقيقة األمـــر فإن الذي تطـــرق إليه الدكتور 
محمـــد صحيـــح وواقعـــي ويعكـــس حقيقـــة ما تعيشـــه بعض األســـر لألســـف 
الشـــديد بحجة الحب واالهتمام؛ حيث يجد األبناء أنفسهم في زاوية ضيقة 
في مسألة اختيار التخصص الجامعي المناسب لرغباتهم وميولهم وشغفهم، 
والـــذي ُتبنـــى عليه المهنة المســـتقبلية، حيـــث يفرض اآلبـــاء آراءهم الخاصة 
وفـــق مـــا تمليه عليهـــم رؤيتهم هـــم، فيضطر االبـــن إلى االنســـياق خلف هذه 
الرغبات الوالدية الضاغطة، إما بدافع الخوف أو االحترام أو خشـــية الوقوع 
فـــي العقـــوق، فيدرس مـــا ال يتوافق مـــع رغباته العلمية، ويلتحـــق بوظيفة ال 
تناسبه أيضا، وهو أمر له انعكاساته النفسية واالجتماعية بال شك، يجد االبن 

نفسه كارها لما هو عليه، ويكون عطاؤه أقل من المطلوب منه.
حـــرٌي باآلبـــاء في هـــذا الوقت بالتحديد مـــن العام، حيُث األبنـــاء على أبواب 
اختيـــار تخصصاتهـــم الجامعيـــة أن يعيـــروا هذا الجانـــب بالغ االهتمـــام، وأن 

يتركـــوا ألبنائهـــم مطلق الحرية في اختيار ما يشـــاؤون من التخصصات، وأال 
يمارســـوا عليهـــم أي نوع مـــن الوصاية تحت أية حجة، ال مـــن باب االحترام، 
وال البـــر، وال مـــن بـــاب “أنا أكثر فهمـــا منك”، وجدير بهم أن يعـــودوا إلى مقال 
الدكتور محمد مبارك ويتفحصوا سطوره، ويعملوا بما فيه. إننا نحن اآلباء ال 
نملك أن نقرر نيابة عن أبنائنا ما الذي ينبغي عليهم أن يتعلموه ويدرسوه في 
مرحلتهم الجامعية، وال أن ندفعهم رغما عنهم في وظائف ال يرغبون فيها وال 
تميل إليها أنفســـهم، فيقضون سنوات من أعمارهم يسددون ضريبة تعسفنا، 
فدورنـــا الصحيح هو أن نكتفي بالنصح المدروس بعيدا عن أســـلوب الضغط 
واإلجبار تحت ذريعة “نحن أعرف بمصلحتهم، وأدرى بما يصلح لهم”.. النصح 
والتوجيـــه فقـــط هـــو دورنا، ومســـاعدة االبن فـــي معرفة ما يميـــل إليه إذ قد 
يخفى عليه أحيانا، ومن المستحســـن أن نرشـــدهم إلى الدورات المتخصصة 
فـــي تحديـــد التخصصـــات الجامعيـــة المناســـبة لميولهم وما يرغبـــون، والتي 

يقدمها بعض المتخصصين في بالدنا، أو خارج البالد في دورات عن ُبعد. 
دعاؤنا الصـــادق لطالبنا وطالباتنا بالنجاح والتوفيق في اختيار تخصصاتهم 

المناسبة، وأن يكونوا عمادا قويا لهذا الوطن المعطاء وقيادته الرشيدة.

عباس العمران

ُتنظم الجالية “البهائية” في البحرين مؤتمًرا بعنوان “بناء المجتمع”، وُيناقش 
دور المجتمع في تطبيق القيم اإلنسانية والمواطنة وترجمتها إلى واقع بما 
يتفق مع أهداف ورؤى التعددية في المجتمع البحريني، وبمشاركة أطياف 

المجتمع البحريني لخدمة وبناء مجتمع أكثر تطورا وازدهارا.
تمايـــز المجتمع ثقافًيا ودينًيـــا ظاهرة متالزمة للمجتمع البشـــري وطبيعته، 
وهـــو إدراك لعالـــم متنـــوع ومختلف مـــن األديـــان والثقافات، وأحـــد ثوابت 
الحياة الُمعاصرة، وتتم ترجمة ذلك بالتفاعل مع اآلخر واحترام رأيه وذاته، 
وبنشـــر قيـــم التســـامح والحـــوار والتعايـــش معه، ما يـــؤدي لتحقيق الِســـلم 
االجتماعـــي، وإن المتعـــددات في الهويـــات الثقافية والبرامـــج االقتصادية 
واالعتقادات الدينية والتجمعات االثنية وغيرها من األنظمة السياسية يتم 

جمعها في وعاء واحد من أجل بناء مجتمع واحد متماسك ومتنام.
وتعـــد التعدديـــة من شـــروط ممارســـة الديمقراطية، وهي جـــزء من تنظيم 
حياة المجتمع وفق قواعد عامة مشتركة تحترم وجود التنوع واالختالف، 
وتتبايـــن هـــذه التعدديـــة من حيـــث أصولها الِعرقيـــة أو اللغويـــة أو الدينية 
أو المذهبيـــة ومـــن حيـــث أوضاعها االجتماعيـــة واالقتصادية والسياســـية، 
وتتبلـــور من ذلك التعـــدد ُجملة من المبادئ والِقيم واألفكار التي تهدف إلى 

تحقيق مبدأ االنتماء المجتمعي وبناء نسيجه تحت مظلة الِسلم المجتمعي 
النابـــذ للُعنـــف والكراهية والتهميـــش والهيمنة والعنصريـــة، والهادف للوئام 

بين أفراد المجتمع.
وتتواجـــد بداخـــل التعدديـــة الثقافيـــة والدينية والسياســـية مكامـــن القوة 
والبـــذل والعطـــاء لآلخـــر، وإن كانـــت هناك ســـمات ُمميـــزة لكل جهـــة إال أن 
مصالحها في المجتمع واحدة، فاالعتراف باآلخر يؤدي إلى توسيع المدارك 
والمعارف بالعادات والتقاليد وباألفكار وأنماط الحياة، وهي جزء من حرية 

التعبير واحترام حقوق اإلنسان.
تؤكـــد مثـــل هذه المؤتمرات أن التعدد بتنوعاته العمودية واألفقية هو واقع 
فعلي في المجتمعات، وأن التعددية تعبر عن نفسها في المجتمع من خالل 
التيـــارات الثقافيـــة والحـــركات االجتماعية واألحزاب السياســـية والنقابات 
والجمعيات، كالتعددية الدينية والمذهبية والسياسية والحزبية والثقافية، 

ومن أسسها االعتراف باآلخر وحق التعبير وحق المشاركة المجتمعية.
تعزز التعددية في المجتمعات تحقيق الِسلم االجتماعي والتعايش السلمي 
بيـــن طوائـــف المجتمـــع، وتشـــيع روح الطمأنينـــة بيـــن أفـــراده، وتعـــزز روح 
التفاهم والتسامح بينهم، وتعمل على غرس قِيم التعاون واالحترام بينهم.

عبدعلي الغسرة

أهمية التعددية في بناء المجتمع

الحرية لألبناء

ماذا لو ُخفضت رواتب النواب؟
كل مرشـــح عرفته في المواسم الماضية وقال لي بملء الفم 
“أمـــوري طيبة” خســـر االنتخابات، وخرج من الباب الشـــرقي، 
ومـــن الدور األول غالبًا، غير مأســـوف عليـــه، ال من الناخبين، 

وال من غيرهم.
وأنـــا ال أعـــرف أصل هـــذه الكلمة ومن أين جـــاءت في العرف 
االنتخابـــي هنا، وال ساســـها وال أساســـها، وال أســـتوعب أيضا 
مؤشـــر النجاح الذي يراه بعض المرشـــحين في أنفسهم أثناء 
معركة انتخابية طاحنة، يســـتثمر فيها الكثيرون كل الحالوة 
والقـــذارة بـــآن واحـــد، لتحقيـــق الفـــوز الثميـــن علـــى حســـاب 

المنافسين.
“أمـــوري طيبة” كلمة تعكس الســـذاجة، وعدم قراءة المشـــهد 
االنتخابـــي واالجتماعـــي للدائـــرة بالشـــكل الصحيـــح، والتـــي 
تطلـــب االســـتمرار في النضـــال وتوصيل الرســـالة الصحيحة 
للناخبيـــن حتى إعالن النتائـــج النهائية، وهو ما ال يحصل مع 

أصحاب هذه الجملة الفارغة، والتافهة جدًا.
دخول االنتخابات ظاهرة صحية، وجميلة، وتعكس االهتمام 
الشعبي من أبناء البلد، لكنها تتطلب أيضًا التواجد، والمقدرة، 
والمعرفـــة، واإللمام باحتياجات الناس، والقـــدرة على الوفاء 

بالشعارات، فكم من المرشحين تتحقق بهم هذه الشروط؟
وكنـــت قـــد تبادلت أطـــراف الحديـــث مع عدد مـــن األصدقاء 
مؤخـــرًا، عـــن الشـــعارات االنتخابية التـــي يطلقهـــا العديد من 
المرشـــحين، خصوصـــا للنيابـــي، والحمـــاس الـــذي يغلبهم في 
المجالس وفي منصات التواصل االجتماعي، وهم يتشدقون 
بحرقـــة عن المواطـــن، وعن حقـــوق المتقاعدين، والمعيشـــة، 
واإلصالحات االقتصادية، وبقية هذه الملفات المهمة للجميع.

تســـاءلُت قائالً “ماذا لـــو خفضت رواتب وعـــالوة النواب إلى 
ألـــف دينـــار فقط، بـــدال مما هي عليـــه؟ وماذا لو ألغـــي الجواز 
الخـــاص عنهـــم؟ وبقيـــة االمتيازات األخرى؟ فهل ســـنجد كل 
هذا الكم من المرشحين بالساحة؟ وهل سنرى ذات الحماس؟ 

والقوة في الطرح؟ والحديث المهموم عن الناس؟”.
تساؤل وجهته لهم، وأوجهه لكم أنتم اآلن، ما رأيكم؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

اإلعالن المبكر
أعتقد أن االنتخابات المقبلة ستشـــهد أعلى معدل ترشـــح منذ 
انطالق االنتخابات النيابية والبلدية في عام )2002(، وُيختلف 
في أن هذه الظاهرة صحية أم ال، خصوصا أن شروط الترشح 
بســـيطة إلى القدر الذي يسهل فيه الترشح من قبل الكثيرين، 
مـــع ذلـــك فإن هـــذا العـــدد الذي يـــزداد يومـــًا بعد يوم، ســـتناله 
حتمًا غربلة الشروط الحقًا، وذلك لضرورة استيفائها، ومن ثم 
إعالن القائمة الرســـمية ألســـماء المترشـــحين، كل وفق دائرته 

االنتخابية.
ورغم عدم رسمية الترشح حتى وقتنا هذا، تبقى تصريحاتهم 
مجـــرد نوايا قد يســـتفيدون منهـــا - إذا كتبت لهم المشـــاركة - 
لتدعيم موقفهم االنتخابي أمـــام صناديق االقتراع. ويحترف 
البعض إطالق الوعود واالعتماد – في الغالب – على اسطوانة 
ضعـــف أداء المجلـــس الحالي - بغض النظر عمـــا إذا كان واقعًا 
أم ال -، واإلعـــالن عـــن أن مســـاعيهم ســـتكون كفيلـــة بتلبيـــة 
طموحات الناخبين، وهي سياسة مشروعة؛ إذ يقال “من لديه 
حيلة فليحتـــال”، واالنتخابات بحد ذاتهـــا معركة، ينتصر فيها 

من ينتصر، وال من خاسر في ظل الديمقراطية.
وال تخلـــو إعالنات بعض المترشـــحين علـــى اختالف ثقافاتهم 
وآيديولوجياتهـــم مـــن الطرافـــة، وهو ما يضفـــي على األجواء 
االنتخابية نكهة خاصة، تجعل من المترشـــح حديث الســـاعة، 
لكن حذاري من أن تكون هذه النكهة الفخ الذي يقع به الناخب 
إليصال من ال يســـتحق إلى قبة البرلمان، وأن يسهم في جعله 
جزءًا من الســـلطة التشريعية التي تقر القوانين الكفيلة بإدارة 
الدولـــة وشـــؤونها، وبالتالي فـــإن اإلعالن المبكـــر للراغبين في 
الترشـــح قـــد يكون مفيـــدًا للناخبيـــن؛ هذا ليمحصـــوا من أعلن 

نيته، ويكون قرارهم في ساعة الصفر أكثر وعيًا ودقة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ



االتحاد البحريني للترايثلون

رئيـــس  الخميـــس  أمـــس  يـــوم  غـــادر 
االتحـــاد البحريني للترايثلون عبدهللا 
عبدالســـام إلى دولـــة الكويت؛ وذلك 
للمشـــاركة فـــي االجتمـــاع الخليجـــي 
بحضـــور  الســـبت،  غـــٍد  يـــوم  المقـــرر 
رؤســـاء االتحادات الخليجية لرياضة 
الترايثلون، حيث سيشـــهد المناقشـــة 
النهائية للتجمع الخليجي للترايثلون، 
بعـــد المقترح الذي تقدمـــت به مملكة 
خليجـــي  اتحـــاد  إلنشـــاء  البحريـــن 
مجلـــس  دول  واتحـــادات  لنـــوادي 

التعاون الخليجي. 
مناقشـــة  االجتمـــاع  خـــال  وســـيتم 
العديـــد من المواضيع المهمة المتعلقة 
الترايثلـــون،  رياضـــة  بمســـتقبل 
والســـعي وراء تطويرها وزيادة رقعة 
المشـــاركين فيهـــا، إلـــى جانـــب وضـــع 
روزنامة خاصة بالبطوالت الخليجية 
التي من المتوقع أن يتم اإلعان عنها 
التأسيســـي  االجتمـــاع  هامـــش  علـــى 

لاتحاد الخليجي، كما سيتم مناقشة 
اعتمـــاد لعبة الترايثلون ضمن األلعاب 
دورات  فـــي  المعتمـــدة  الخليجيـــة 
األلعـــاب انطاقـــًا مـــن دورة األلعـــاب 
بدولـــة  المقـــررة  للشـــباب  الخليجيـــة 

اإلمارات العربية المتحدة 2023.

عبدالسالم يشارك في االجتماع الخليجي للترايثلون

موسى القرش يواصل استعداداته في معسكر المغرب
استعداداً لعالمية الترايثلون المقررة في أمريكا

الوطنـــي  المنتخـــب  العـــب  يواصـــل 
للترايثلـــون موســـى القرش اســـتعداداته 
المكثفة في معســـكره الخارجي بالمملكة 
المغربية؛ للمشاركة دورة األلعاب العالمية 
للترايثلـــون المقرر إقامتها فـــي الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة فـــي 12 يوليـــو من 
العام الجاري، حيث يمتد المعســـكر لغاية 
8 يوليو المقبل، بعد أن ابتدأ في 11 مايو 

الماضي.
ويكثـــف القـــرش تدريباتـــه اليوميـــة في 
معســـكره؛ بهدف رفع مســـتوى الجهوزية 
العالميـــة،  األلعـــاب  لـــدورة  واالســـتعدادا 
خصوصًا وأنه يطمح وراء الحصول على 
ميدالية ملونة فـــي هذه الدورة العالمية، 
فـــي ظل المشـــاركة الواســـعة مـــن جانب 
أفضـــل الاعبيـــن العالميـــن، األمـــر الـــذي 

كبيـــرة واســـتعدادا  يتطلـــب مجهـــودات 
خاصا مـــن الاعب لتأكيد حضوره القوي 

في بطولة العالم.
القـــرش  قـــال  المعســـكر  وبخصـــوص 
مـــرت  المعســـكر  مـــن  األولـــى  “المرحلـــة 
األجـــواء  ظـــل  فـــي  ممتـــازة  بظـــروف 
المناســـبة بمدينـــة أفـــران المغربيـــة على 
ارتفـــاع 1700 متـــر، حيـــث عملـــت علـــى 
رفع المســـتوى الفني والتركيز على بعض 
النقـــاط المهمـــة فـــي المعســـكر؛ مـــن أجل 
زيـــادة القـــوة والتحمـــل فـــي منافســـات 
الجري والدراجـــة على وجه الخصوص”، 
وتابـــع “بعـــد االنتهاء مـــن المرحلة األولى 
بـــدأ فـــي عملية االســـترجاع على ســـطح 
البحـــر للتجهيز لمنافســـات الســـباحة في 
البطولة، وهي مرحلة مهمة قبل الدخول 
فـــي المرحلة الثانية واألخيرة اســـتعدادًا 

لدورة األلعاب العالمية”.
بفحـــص  ســـيقوم  أن  القـــرش  وأوضـــح 
تجريبـــي؛ للوقـــوف على المســـتوى الذي 
إليـــه بعـــد المرحلـــة األولـــى مـــن  وصـــل 
المعســـكر، وتحديد األهداف في المرحلة 

جهوزيـــة  أكبـــر  إلـــى  للوصـــول  الثانيـــة 
المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  التوجـــه  قبـــل 
األميريكية. وأكد القرش حرصه على رفع 
اســـم البحرين عاليًا في هذه المنافســـات 
العالميـــة بقولـــه “هدفـــي الحصـــول علـــى 
عاليـــًا،  البحريـــن  علـــم  ورفـــع  ميداليـــة 
خصوصـــًا في ظـــل الدعم الكبيـــر المقدم 
مـــن قبل رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، والنائب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 

العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، واالتحـــاد البحرينـــي للترايثلون 

برئاسة عبدهللا عبدالسام”.
وتقدم القرش بالشـــكر إلى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
واالتحـــاد  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
دعمهـــم  علـــى  للترايثلـــون  البحرينـــي 
أجـــل  مـــن  لـــه  وتشـــجيعهم  المتواصـــل 
تحقيق أفضل النتائج ورفع علم البحرين 

عاليًا في مختلف المحافل.

االتحاد البحريني للترايثلون

موسى القرش خالل المعسكر التدريبي 

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة نائـــب رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة علـــى أهميـــة دعـــم منتخبـــات 
األلعـــاب  مختلـــف  فـــي  العمريـــة  الفئـــات 
المســـتقبل  عـــدة  باعتبارهـــا  الرياضيـــة 
والقاعـــدة األساســـية التـــي ينطلـــق منهـــا 
الاعبون للمنتخب األول وتمثيل المملكة 

بمختلف المشاركات الخارجية.
جـــاء ذلـــك لـــدى زيـــارة ســـموه لتدريبات 
منتخب الناشئين لكرة السلة الذي يستعد 
للمشـــاركة ببطولـــة آســـيا تحـــت 16 عامًا 
والتي ستقام بدولة قطر خال الفترة من 

12 لغاية 19 يونيو الجاري.
ولـــدى وصـــول ســـموه صالـــة اتحـــاد كرة 
السلة بمنطقة أم الحصم كان في استقبال 
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  ســـموه 
فـــارس الكوهجـــي وكلٌّ من: الســـيد وليد 
العلـــوي رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
الســـلة، والســـيد محمد العجمي مستشـــار 
ســـمو رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
المنتخبـــات  لجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة، 

باالتحاد البحريني لكرة السلة.
وشـــهد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
منتخـــب  تدريبـــات  خليفـــة  آل  خليفـــة 
المـــدرب  الســـلة بقيـــادة  لكـــرة  الناشـــئين 
الوطنـــي مرتضـــى محمـــد وتابـــع ســـموه 
الحصـــة التدريبية ثـــم التقى مع الاعبين 
لهـــم  الفنـــي واإلداري ونقـــل  والجهازيـــن 
تحيـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة 
األعلى للشـــباب والرياضـــة، رئيس الهيئة 

العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية وتمنيات ســـموه لهم بالتوفيق 
والنجـــاح، وحثهم على مواصلـــة االلتزام 
تطويـــر  علـــى  والحـــرص  بالتدريبـــات 
مســـتوياتهم للوصـــول إلى أعلـــى مراحل 

الجاهزية.
أآلســـيوية  البطولـــة  “تكتســـب  وأضـــاف 
أهميـــة بالغـــة لكونهـــا مؤهلـــة إلـــى بطولة 
العالـــم بإســـبانيا وكلنـــا أمـــل بـــأن تدخلوا 
المنافســـة بقـــوة مـــن أجـــل حصـــد أحـــد 

المراكـــز األربعـــة األولـــى لخطـــف بطاقـــة 
التأهـــل العالميـــة لتحقيق إنجـــاز تاريخي 

جديد لكرة السلة البحرينية”.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفـــة علـــى ضـــرورة التحلي 
لتقديـــم  والســـعي  واإلصـــرار  بالعزيمـــة 
أفضـــل النتائج والمســـتويات التـــي تليق 
متمنيـــًا  البحرينيـــة،  الرياضـــة  بســـمعة 
للمنتخـــب دوام التوفيـــق والنجـــاح فـــي 

المعترك اآلسيوي.

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يتابع تدريب المنتخب

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يتحدث لالعبي المنتخبسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يتوسط منتخب الناشئين لكرة السلة

نقل لالعبين تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور تدريبات منتخب ناشئي كرة السلة

برنامج رياضي أسبوعي يبث كل يوم سبت عبر أنستغرام صحيفة »^«

نادي البحرين للتنس

تنطلـــق عصـــر اليوم )الجمعـــة( مباريات 
الـــدور قبـــل النهائـــي لسلســـة بطـــوالت 
“BTC”  لناشـــئي نـــادي البحرين للتنس 
حيـــث يتقابـــل فـــي الســـاعة الخامســـة 
مـــع  كومـــار  هاكيـــس  الاعـــب  مســـاًء 
الاعـــب إشـــان رافـــي  فـــي الـــدور قبل 
النهائي لمســـابقة الفردي مشـــترك أوالد 
وبنات سن 10 سنوات على الملعب رقم 
9، وفـــي التوقيت نفســـه وعلى الملعب 
رقم 10 يتقابل الاعب مارتن زافيتش 

مع الاعب اليكسندر كارلوس.
وتشهد هذه النســـخة من البطولة تألق 

العديـــد مـــن المواهـــب البحرينية منهم 
الاعـــب ريان ســـعد الخـــان والذي قدم 
أداًء الفتـــًا يبشـــر بمســـتقبل واعد لهذا 
الاعـــب ويلتقي ريان الخـــان اليوم مع 
الاعب ريون جي في مســـابقة الفردي 
العمريـــة  الفئـــة  وفـــي  ســـنة،   12 ســـن 
نفسها يلتقى الاعب عيسى الوزان مع 
الاعـــب عمر بدر، وفي مســـابقة البنات 
ســـن 12 ســـنة تلتقي الاعبـــة الفلبينية 
أالنا ســـيفرا مع الاعبـــة البحرينية بيتا 
أريـــان، والاعبة البحرينيـــة فايا كياني 

مع الاعبة البحرينية ماريا الصوفي.

وينظـــم نـــادي البحريـــن للتنـــس هـــذه 
السلســـلة من البطوالت بهدف تحديث 
تصنيـــف الاعبيـــن بصفـــة دوريـــة كل 
شـــهر، وتشـــجيع الاعبين على التركيز 
لتحســـين تصنفيهـــم،  التدريبـــات  فـــي 
باإلضافـــة إلى كســـر روتيـــن التدريبات 
اليوميـــة من خـــال مباريـــات البطولة، 
وتضـــم البطولة 8 مســـابقات في فردي 
وزوجـــي التنس ســـن 8 و10 و12 و14 
و18 سنة من الجنســـين، باإلضافة إلى 
 14 للناشـــئين ســـن  الزوجـــي  مســـابقة 

سنة.

سلسة بطوالت “BTC” تدخل أدوارها النهائية

الالعب ريان الخان الالعب عيسى الوزان

عبدالله عبدالسالم
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المنامة - بنا

بتكليـــف من صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد الُمعظم، 
شـــارك ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهوريـــة الصومـــال الفيدراليـــة والمقيـــم في 
مســـقط جمعة الكعبي، في حفل تنصيب فخامة الرئيس حســـن شيخ محمود رئيًسا 
لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، الذي أقيم أمس في قاعدة القوات الجوية 
الصومالية داخل مطار مقديشـــيو بمشـــاركة وفود رســـمية عربية وإقليمية ودولية 
واســـعة. ونقـــل الســـفير تحيـــات جاللة الملـــك المعظم، وولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وتهانيهما إلى 
فخامة الرئيس حســـن شـــيخ محمود الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية 
الشـــقيقة، وتمنياتهما له دوام التوفيق والســـداد بما يلبي تطلعات الشعب الصومالي 

الشقيق في مزيد من األمن والتقدم واالزدهار.
وأكـــد الكعبـــي، خالل لقائـــه رئيس الـــوزراء الصومالي محمد حســـين روبلي، حرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى توطيـــد أواصـــر التعـــاون والعالقـــات األخوية مـــع جمهورية 
الصومال الفيدرالية، بما يحقق المصالح المشتركة لكال البلدين والشعبين الشقيقين، 
ويدعـــم جهـــود الصومـــال في تكريـــس الوحدة الوطنية والســـلم األهلـــي ومكافحة 

التطرف واإلرهاب، وتعزيز مسيرة البناء والتطوير والتنمية المستدامة.

البحرين تهنئ حسن شيخ محمود بتنصيبه رئيسا للصومال
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المنامة - وزارة الخارجية

ن لدى  قدم ســـفير مملكة البحرين الُمعيَّ
الجمهوريـــة العربية الســـورية الشـــقيقة 
وحيد سيار، نســـخة من أوراق اعتماده 
والمغتربيـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  إلـــى 
الســـوري، فيصـــل المقـــداد، وذلـــك بمقر 
الـــوزارة. وخـــالل اللقـــاء، رحـــب وزيـــر 

الخارجية الســـوري بالســـفير، معرًبا عن 
اعتـــزازه بالعالقات األخويـــة التاريخية 
لـــه  ومتمنًيـــا  البلديـــن،  بيـــن  الوطيـــدة 
التوفيـــق فـــي مهامـــه الدبلوماســـية بما 
يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلديـــن 

والشعبين الشقيقين.

سيار يقدم أوراق اعتماده سفيًرا لدى سوريا

المشاركة بـ “جائزة سمو األميرة سبيكة لتقدم المرأة” واجب وطني
أكد مسؤولون وصناع قرار في مناصب 
عليا بالقطاع العام والخاص ومؤسسات 
المجتمع أن المشـــاركة بـ”جائزة صاحبة 
بنـــت  الملكـــي األميـــرة ســـبيكة  الســـمو 
المـــرأة  لتقـــدم  خليفـــة  آل  إبراهيـــم 
البحرينيـــة” التي أعلـــن المجلس األعلى 
للمـــرأة مؤخـــًرا عن دورتها الســـابعة هي 
واجـــب وطني تعكس االلتـــزام بترجمة 
أهداف هـــذه الجائزة التي تم إنشـــاؤها 
المعظـــم،  البـــالد  لعاهـــل  ملكـــي  بأمـــر 
وتحمـــل اســـم رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، وبما 

يعكس تقدم وريادة مملكة البحرين.
التـــي  الكثيـــرة  الثمـــار  إلـــى  وأشـــاروا 
تحصدهـــا المؤسســـات جراء المشـــاركة 
اإلنتاجيـــة  علـــى صعيـــد  الجائـــزة  فـــي 
تســـليط  إلـــى  إضافـــة  األداء،  وتطويـــر 
الضوء على جهود المؤسسة في مجال 
مراعاة احتياجات المرأة، واالرتقاء بها، 
واستعرضوا جوانب من تجاربهم خالل 
مشـــاركاتهم في الـــدورات الســـابقة من 
الجائـــزة، واألثر الكبير الـــذي تمكنوا من 

تحقيقه.

معايير الجائزة خارطة طريق

 الرئيس التنفيذي لشـــركة نفط البحرين 
“بابكو” عبد الرحمن جواهري أكد أنه من 
واجب كل قيادي وتنفيذي في كل جهة 
أو مؤسســـة العمل على ترجمـــة اإلرادة 
الملكيـــة الســـامية وتوجيهـــات صاحبـــة 
السمو الملكي قرينة العاهل المعظم في 
دعم تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة والتأكيد 
علـــى ريـــادة مملكـــة البحريـــن فـــي هذا 
الجانب، مشـــيرا إلى المشـــاركة بـ”جائزة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم المرأة 
البحرينيـــة” هـــي أحـــد الحلـــول المثلـــى 
أمام القياديين والتنفيذيين الحريصين 
علـــى أن تكون مؤسســـاتهم وشـــركاتهم 
والجهـــات التي يمثلونها مســـاهمة بقوة 

في الجهود الوطنية الداعمة للمرأة.
الجائـــزة  معاييـــر  إن  جواهـــري  وقـــال 
تمثـــل خارطـــة طريق لشـــركة بابكو في 

عملها على دعم تقدم المرأة البحرينية، 
وأضـــاف “لقد قمنا بالفعـــل بطباعة هذه 
المعايير على لوحة جميلة ووضعها في 
مكاتب المديرين وقاعات االجتماعات، 
لنضمـــن أن نهـــج تمكيـــن وتقـــدم المرأة 
راســـخ فـــي أذهـــان الجميـــع”، معربا عن 
الفخـــر بحضور وتميز المـــرأة البحرينية 
إصـــدار  وأكـــد  الشـــركة،  فـــي  العاملـــة 
تكـــون  بحيـــث  التوجيهـــات  مـــن  عـــدد 
المـــرأة حاضـــرة فـــي جميع المشـــاركات 

الخارجية. 
وتابـــع “نريـــد أن نعطي الثقة للشـــركات 
األخـــرى وخاصـــة الشـــركات المتخوفـــة 
والعطـــاء  العمـــل  علـــى  المـــرأة  بقـــدرة 
واإلنتاجيـــة، ونؤكـــد أن الشـــركات التي 
تطبق معايير الجائزة سترى نفسها ذات 
أربـــاح أكبـــر وإنتاجيـــة أعلـــى على مدى 
ســـنتين أو ثـــالث أو أربـــع”، داعًيا جميع 
شـــركات القطاع الخاص للمشـــاركة في 
هـــذه الجائزة، لما لذلـــك من مردود كبير 
ا على الشـــركة والمجتمـــع البحريني  جدًّ

والصورة الجميلة لمملكة البحرين”.

جاهزون للمشاركة

التخطيـــط  وكيـــل  أكـــدت  بدورهـــا، 
بـــوزارة  والنفقـــة  األســـري  والتوفيـــق 
العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
بـ”جائـــزة  المشـــاركة  أن  الزيانـــي  دانـــة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم المرأة 
البحرينية” ليست مسألة فوز أو خسارة 
بقدر ما هي فرصة لتعلم وتطبيق أفضل 
الممارســـات الداعمـــة للمـــرأة، والتعـــرف 
على النماذج المتقدمة وقصص النجاح، 

واالســـتفادة من ذلك على صعيد تطوير 
األداء.

وزارة  عـــزم  عـــن  الزيانـــي  وكشـــفت 
العـــدل المشـــاركة بالجائزة هـــذه الدورة 
والتنافـــس بقوة، وذلك بعد أن أصبحت 
الوزارة على أتم االســـتعداد والجاهزية 
لذلـــك، وبنـــاء على ما قدمتـــه من جهود 
لدعم المرأة خاصة خالل فترة الجائحة، 
تقديـــم  مواصلـــة  مـــن  تمكنـــت  حيـــث 
خدماتها رغم التحديات، وضمان العمل 
في مختلف اإلدارات واألقســـام بما في 
ذلـــك مكاتـــب التوفيق األســـري، وبدعم 
مـــن مجلس الـــوزراء الموقـــر والمجلس 

األعلى للمرأة.

توقيت مثالي

مـــن جانبهـــا، أكدت عضو مجلـــس إدارة 
غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين وعضو 
مجلـــس إدارة منظمـــة العمـــل الدوليـــة 
ســـونيا جناحـــي األهمية الخاصـــة التي 
تكتســـبها الـــدورة الســـابعة مـــن “جائـــزة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم المرأة 
البحرينيـــة” كونهـــا تأتـــي بعـــد الظروف 
مملكـــة  بهـــا  مـــرت  التـــي  االســـتثنائية 
البحرين والعالم نتيجة لجائحة كورونا، 
فـــي رصـــد  الجائـــزة  إلـــى دور  مشـــيرة 
اإلسهامات الكبيرة للمرأة البحرينية في 
اســـتدامة عمل الشـــركات والمؤسســـات 
الســـوق،  مـــن  عـــدم خروجهـــا  وضمـــان 
ومعربـــة عـــن اســـتعداد غرفـــة التجـــارة 
للتعـــاون مـــع المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
فـــي الترويج لهذه الجائـــزة لدى أعضاء 

الغرفة من التجار من الجنسين.

قناة فاعلة مع “األعلى للمرأة”

المدير العام المســـاند في شركة الخليج 
آل  “جيبك”عدنـــان  للبتروكيماويـــات 
محمود قال إن تطبيق الشـــركة لمعايير 
“جائـــزة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفـــة لتقدم 
المـــرأة البحرينية” مكنهـــا من أن تصبح 
ـــا يحتـــذى به فـــي مجال  نموذًجـــا وطنيًّ
دعـــم تقـــدم وريـــادة المـــرأة البحرينية، 
وأضـــاف “رغـــم فوزنـــا بالجائـــزة ســـابقا 
إال أننـــا نحـــرص على المشـــاركة في كل 
دورة مـــن دوراتهـــا، إدراكا منـــا ألهميـــة 
مواكبـــة سياســـات ومعايير دعـــم تقدم 
المرأة البحرينية التـــي يضعها المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، كمـــا أن الجائـــزة تمثـــل 
قنـــاة احتكاك فاعلة بيننا وبين المجلس 
التعـــاون  هـــذا  وثمـــار  للمـــرأة،  األعلـــى 
المشـــترك ال تنحصـــر علـــى المجلـــس أو 
الشـــركة، وإنمـــا تدعـــم مســـيرة التنميـــة 

الوطنية في مملكة البحرين ككل”.
وأشـــار إلـــى أن مفهـــوم دعـــم وتمكيـــن 
وتقـــدم المرأة أصبح جزًءا ال يتجزأ من 
الثقافية المؤسسية لدى “جيبك”، وقال 
“اســـتطعنا تحقيـــق نتائج ممتـــازة على 
هـــذا الصعيـــد، وأصبحـــت مســـألة تقدم 
المـــرأة محوًرا دائًما في جميع نقاشـــاتنا 
وأعمالنـــا، حيث نحرص علـــى أن تكون 
المـــرأة فـــي كل نقاشـــاتنا ومشـــروعاتنا، 
وفي تفاصيـــل منظومة العمـــل اليومي 
لدينـــا، وذلـــك في إطـــار نهجنا الراســـخ 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن المكاســـب للمـــرأة 
البحرينية، وانطالقا من ريادتنا كشركة 
لدعـــم  خصبـــة  أرضيـــة  لديهـــا  وطنيـــة 

المرأة”.

إصرار على الفوز

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة تكافؤ الفرص 
في هيئة جودة التعليم والتدريب حسن 
الحمادي أن المشـــاركة في هذه الجائزة 
مكســـب كبير لجميـــع الجهـــات، كما أنها 
“حتـــى  وقـــال  للبحريـــن ككل،  مكســـب 
مـــع وجود نواقـــص أو ثغـــرات تقلل من 
فرص الفـــوز بالجائزة، إال أن المشـــاركة 
بحـــد ذاتها فرصـــة ممتـــازة لتالفي تلك 
الثغرات والنواقص”، وأضاف “نحن في 
هيئة جـــودة التعليم والتدريب شـــاركنا 
وحققنـــا  للجائـــزة  ســـابقة  دورات  فـــي 
المركـــز العاشـــر، واســـتفدنا كثيـــًرا مـــن 
تجربـــة المشـــاركة فـــي االرتقـــاء بعملنا، 
وعدنـــا للمشـــاركة فـــي دورة الحقـــة من 
الجائـــزة وتقدمنا حتى المركز الخامس، 
ثـــم تقدمنا حققنا المركز الثالث، وأخيًرا 
دورتهـــا  فـــي  بالجائـــزة  الفـــوز  حققنـــا 

األخيرة”.
فيما شـــددت مدير إدارة عمليات اإلطار 
الوطنـــي للمؤهـــالت فـــي هيئـــة ضمـــان 
األســـتاذة  والتدريـــب،  التعليـــم  جـــودة 
عصمـــت جعفـــر، علـــى أهميـــة اســـتفادة 
تجـــارب  مـــن  بالجائـــزة  المشـــاركين 
المؤسســـات األخـــرى خاصة التي ســـبق 
لهـــا الفـــوز، واالطـــالع علـــى التحديـــات 
وكيفيـــة تجاوزها، والتعرف على أفضل 
الممارســـات والبرامـــج والمبادرات التي 

قامت بها المؤسسات الفائزة.

امتداد األثر

مـــن جانبهـــا، أشـــارت حوريـــة الديري، 
وهـــي عضو في مجلس إدارة أكثر من 
جمعيـــة أهليـــة، إن مـــد مظلـــة “جائزة 

صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة لتقـــدم المرأة 
البحرينيـــة” لتشـــمل فئتـــي “المجتمـــع 
المدني” و”األفراد” أســـهم في توســـعة 
أثرهـــا وفائدتها وزاد مـــن قدرتها على 
تحقيـــق أهدافهـــا، وقالـــت “نحـــن فـــي 
مؤسســـات المجتمع المدني حققت لنا 
الجائـــزة الكثير مـــن الفوائد، ووضعتنا 
في صلـــب التوجهات الوطنية العاملة 
على ضمان تقدم المرأة البحرينية في 

مختلف الجهات”.
وأضافـــت عبـــاس “شـــاهدنا الكثير من 
تبـــادر  المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
الفـــرص،  إلـــى تشـــكيل لجـــان تكافـــؤ 
وتعمـــل علـــى ســـد الثغـــرات لتحقيـــق 
وتحـــرص  الجنســـين،  بيـــن  التـــوازن 
فـــي  المـــرأة  احتياجـــات  دمـــج  علـــى 
خططتهـــا، وتطويـــر برامجهـــا القائمـــة 
لتراعـــي مكـــون المـــرأة، بـــل وإطـــالق 
برامج جديدة خاصـــة بتمكين وتقدم 
المـــرأة”، مشـــيرة إلـــى انعـــكاس ذلـــك 
إيجابـــا على المجتمـــع البحريني ككل، 
خاصة مع وجود المئات من مؤسسات 
التوجهـــات  ذات  المدنـــي  المجتمـــع 
والتـــي  المتنوعـــة،  واالختصاصـــات 
ينتســـب لها الكثير مـــن األعضاء ذوي 
الحضـــور والتأثيـــر البارز علـــى صعيد 
العمـــل التطوعي المهني أو الخيري أو 

اإلنساني.
مؤسســـات  مـــن  كثيـــًرا  أن  وأكـــدت 
المجتمع المدني في البحرين أصبحت 
نتيجـــة لذلـــك علـــى درجـــة كبيـــرة من 
للجائـــزة  للترشـــح  واألهليـــة  النضـــح 

والفوز فيها عن جدارة واستحقاق.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

د.حورية الديريد.عبدالرحمن جواهري د.حسن الحماديعدنان عبد الرزاق آل محمودسونيا جناحيدانة خميس الزياني

توجيهات ملكية متواصلة نحو تطوير 
“ناصر للتأهيل والتدريب المهني”

سموه رعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة المركز... ناصر بن حمد:

ثمار كثيرة يحصدها المشاركون على صعيد اإلنتاجية وتطوير األداء... مسؤولون:

ــرعــايــة كــريــمــة مـــن مــمــثــل جــاللــة  ب
وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
مركز  أمناء  مجلس  رئيس  الشباب 
المهني  والــتــدريــب  للتأهيل  نــاصــر 
ــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل  ســمــو ال
بتخريج  ــمــركــز  ال احــتــفــل  خــلــيــفــة، 
للعام  طلبته  مــن  الـــســـادس  ــفــوج  ال
الــبــالــغ   2022  -  2021 ــي  ــدراســ ــ ال
مختلف  من  خريجين   110 عددهم 
التقني  التعليم  مساري  تخصصات 
أناب سموه  المهني، حيث  والتعليم 
المركز  أمــنــاء  رئــيــس مجلس  نــائــب 
الحفل  لــحــضــور  الــســيــد،  مصطفى 

الذي أقيم أمس الخميس.
الشيخ  سمو  رفــع  المناسبة،  وبهذه 
خالص  خليفة،  آل  حــمــد  بــن  نــاصــر 
حضرة  مــقــام  إلــى  والتقدير  الشكر 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المعظم، على  البالد  ملك  آل خليفة 
تطوير  نحو  المتواصلة  توجيهاته 
المركز وتحويله إلى مدينة تعليمية 
المستقبل  علوم  على  قائمة  شامله 
بعجلة  للدفع  الطلبة  وتعزيز قدرات 
ــيــكــونــوا  الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، ول
والنوعية  المضافة  القيمة  بمثابة 
في  تنافسية  واألكــثــر  للمؤسسات، 
في  واألفــضــل  واالبــتــكــار،  التطوير 
تبني وتطبيق تكنولوجيا المستقبل. 
المركز على  كما هنأ سموه خريجي 
إتمامهم هذه المرحلة وتميزهم في 
دوام  لهم  متمنيا  العلمي،  التحصيل 
في  التميز  مسيرة  وإكمال  التوفيق 

مسيرة التعليم.
ــام لــلــمــؤســســة  ــعـ ــن الـ ــيـ ــدم األمـ ــقـ وتـ
نائب  اإلنــســانــيــة  لــألعــمــال  الملكية 
ناصر  مــركــز  ــاء  أمــن مجلس  رئــيــس 
نائب  المهني  ــتــدريــب  وال للتأهيل 
راعـــــي الــحــفــل مــصــطــفــى الــســيــد، 
لطلبة  والتبريكات  التهاني  بخالص 
اإلنجاز  هــذا  تحقيقهم  على  المركز 

الجتهادهم  تتويج  بمثابة  هو  الــذي 
بدعم  مــشــيــدا  الــعــلــم،  تحصيل  فــي 
أولياء أمورهم طوال مدة دراستهم، 
تطلعاتهم  تــحــقــيــق  فـــي  ســاهــم  مـــا 
سبيل  فــي  الــمــركــز  إدارة  وبــجــهــود 
إثراء مسيرة الطلبة التعليمية، داعيا 
والمثابرة  الجد  إلى مواصلة  الطلبة 
وانخراطهم  الجامعي  التعليم  في 

في سوق العمل. 
ــح الــســيــد أن قـــيـــادة جــاللــة  ــ وأوضـ
كبيًرا  اهتماًما  أولــت  المعظم  الملك 
الوطن  أبــنــاء  تعليم  فــي  لالستثمار 
باعتبارهم ركيزة أساسا في تحقيق 
مركز  وأن  وإنــجــازاتــه،  مكتسباته 
المهني  والــتــدريــب  للتأهيل  نــاصــر 
ــــواعــــدة  ــار الــــرؤيــــة ال ــمـ ــد ثـ ــ هــــو أحـ
في  بهم  والــتــقــدم  الــشــبــاب  لتمكين 
العهد  ظــل  فــي  الــمــجــاالت  مختلف 
الزاهر لملك البالد المعظم والجهود 
الملكي   الــســمــو  لــصــاحــب  الــجــبــارة 

الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
كل  فــي  البحرين  بمملكة  لــالرتــقــاء 
ــشــيــخ نــاصــر  ــاالت، وســـمـــو ال ــجـ ــمـ الـ
األول  الــداعــم  خليفة،  آل  حمد  بــن 
على  مثال  البحريني وخير  للشباب 
الجد واالجتهاد والمثابرة والطموح 

الكبير.
ــتــنــفــيــذي لــمــركــز  ــى الـــمـــديـــر ال ــقـ وألـ
المهني  والــتــدريــب  للتأهيل  نــاصــر 
فيها  توجه  كلمة  النعيمي،  عبدهللا 
ناصر  الشيخ  لسمو  الجزيل  بالشكر 
الحفل،  راعــي  خليفة،  آل  حمد  بــن 
ألبنائه  يوليه  الـــذي  االهــتــمــام  على 
ــمــســيــرتــهــم الــتــعــلــيــمــيــة  ــبــة ول ــطــل ال
حقيقًيا  انعكاًسا  ليكونوا  والمهنية 
ومساهمتهم  واألخــالق  العلم  لسمو 
مملكة  فــي  التنمية  عجلة  دفــع  فــي 
عن  النعيمي  أعـــرب  كما  الــبــحــريــن. 
الحفل  راعي  لنائب  وتقديره  شكره 
ــتــشــريــفــه حـــفـــل تـــخـــريـــج الـــفـــوج  ل

السادس من طلبة المركز وتكريمهم.
نالوا  ممن  المركز  طلبة  شــارك  كما 
عبروا  كلمات  بإلقاء  التفوق  مرتبة 
فيها عن بالغ سعادتهم للوصول إلى 
إلى  الــوصــول  آملين  المرحلة  هــذه 
سبيل  فــي  العلمية  الــمــراتــب  أعــلــى 
اإلنــجــازات  وتحقيق  الوطن  خدمة 
األصعدة.  مختلف  في  والنجاحات 
لسمو  تقديرهم  عن  الطلبة  عبر  كما 
ــن حــمــد آل خليفة  ب نــاصــر  الــشــيــخ 
في  جــهــودهــم  على  الــمــركــز  وإدارة 
لمواكبة  للطلبة  الالزم  الدعم  توفير 
أحدث التطورات العلمية واالنخراط 

في مجاالت علمية نوعية.
بــتــوزيــع  الــســيــد  مصطفى  وتــفــضــل 
بحضور  الخريجين  على  الشهادات 
عــــدد مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس أمــنــاء 
إضافة  الشخصيات،  وكــبــار  المركز 
إلى أولياء األمور وأعضاء الهيئتين 

التعليمية واإلدارية بالمركز.

المنامة - بنا

مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يحتفل بتخريج الفوج السادس من طلبة المركز
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منتجع شاطئ العنوان يقدم عروضًا خاصة في الجناح الرئاسي
مع العديد من المزايا اإلضافية

أعلن منتجع شاطئ العنوان، من موقعه 
ريزيدينس  بيتش  جميرا  وسط  المتميز 
والمطل على الخليج العربي، عن عروٍض 
للضيوف  مـــحـــدودة  ــفــتــرة  ول حــصــريــة 

الراغبين بحجز الجناح الرئاسي. 
مناطق  إحــدى  تجربة  العرض  ويتضّمن 
بــاقــٍة من  مــع  مــجــانــًا  المظّللة  الــجــلــوس 
الكحولية  غير  والمشروبات  المأكوالت 
على  سيفن  سيفنتي  زيــتــا  مطعم  مــن 
درهـــم   7,777 مــقــابــل  الــمــنــتــجــع  ســطــح 

إماراتي في اليوم.
ــاســي ثـــاث غــرف  ــرئ ويــضــم الــجــنــاح ال
حيث  كبيرة،  طعام  وغرفة  واسعة  نوم 
أو سبعة  ســتــة  مـــن  لــمــجــمــوعــة  يــتــســع 
أشخاص، ويعّد مكانًا مثاليًا للقاء األحبة 
ــة  ــاإلطــال ــاء واالســـتـــمـــتـــاع ب ــ ــدقـ ــ واألصـ
ــى الـــتـــراس  ــّابـــة عــل الـــبـــانـــورامـــيـــة الـــخـ
الوجهة  وتوفر  بالجناح.  الخاص  الكبير 
دبي  مــطــار  مــن  المجانية  النقل  خــدمــة 

إلـــى الــمــنــتــجــع، بــاإلضــافــة إلـــى خــدمــات 
جميع  تلبية  لضمان  مخصصة  استقبال 
المابس  كـــّي  االحــتــيــاجــات، وخــدمــات 
وتناول الفطور داخل الغرفة، فضاً عن 
في  المميزة  الظهيرة  بعد  شــاي  تجربة 
الردهة. ويدعو المنتجع ضيوف الجناح 
الرئاسي لاستمتاع بأجوائه الفخمة في 

سيفنتي  زيتا  مطعم  في  الطلق  الــهــواء 
واخــتــبــار  المنتجع،  ســطــح  عــلــى  سيفن 
المظّللة  الجلوس  مناطق  إحــدى  تجربة 
مكيفة  داخــلــيــة  صــالــة  ضــمــن  المجانية 
وتناول  لاسترخاء  ومخصصة  بالكامل 
الــطــعــام والـــتـــواصـــل أثـــنـــاء االســتــمــتــاع 
العربي  الخليج  على  الخابة  باإلطالة 

ونخلة جميرا. كما تقدم الوجهة لضيوف 
الجناح الرئاسي، الذين يجب أن يكونوا 
21 عامًا، توليفًة غنيًة وآسرة  فوق سن 
بين  تتنوع  التي  اآلسيوية  األطباق  من 
لحم خاصرة عجل واجيو ولفائف تمبورا 
المقبات  العديد من  إلى جانب  المميزة 

الشهية.
ــمــتــرامــي  ــوض الـــســـبـــاحـــة ال ــ ــر حـ ويــــوفــ
االستمتاع  إمكانية  للضيوف  األطـــراف 
موسوعة  دخــل  حيث  فــريــدة؛  بتجربة 
جينيس لألرقام القياسية كأعلى حوض 
سباحة مترامي األطراف خارجي داخل 
مبنى في العالم بتاريخ 24 مارس 2021، 

ويبلغ ارتفاعه 293.906 متر.
ويضم منتجع شاطئ العنوان 217 غرفًة 
وجناحًا، بما فيها الجناح الرئاسي، ويوفر 
بلوواترز  جــزيــرة  على  خــابــة  إطـــاالت 
دبي  ومرسى  جميرا  ونخلة  دبي  وعين 

وغيرها من معالم دبي المتميزة.

الصيانة الشاملة لمدرستين بـ 303.6 ألف دينار

لرفع مستوى المسار الرملي للتدريب بنادي راشد للفروسية
تنافســـت 3 شركات في جلسة مجلس المناقصات 
والمزايـــدات أمـــس علـــى مناقصـــة لنـــادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل لرفع مســـتوى المســـار 
الرملي للتدريب، وكان أقل عطاء لشـــركة عبدهللا 
أحمـــد ناس للمقاوالت بنحو 979.2 ألف دينار، في 

حين بلغ أكبرها قرابة 2.5 مليون دينار.
وتـــم إجمـــاالً، فتـــح 5 مناقصـــات تابعة لــــ 5 جهات 
حكوميـــة بإجمالي 28 عطاء، فـــي حين تم تعليق 
عطاء وحيد تابعة لمناقصة واحدة. وبلغ مجموع 

أقل العطاءات المقدمة نحو 2.2 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصة لوزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة، لتوفيـــر خدمـــات التنظيفـــات العامـــة 
للـــوزارة والمنشـــآت التابعـــة لهـــا تنافســـت عليها 8 
شـــركات وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة يونيســـكيلس 
بنحو 651.4 ألف دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 
1.9 مليون دينار، وتشمل خدمة التنظيفات أعمال 
التنظيفـــات الداخليـــة والخارجيـــة لمبنـــى الوزارة 
والمكاتـــب وجميع المنشـــآت الرياضية التابعة لها، 
وتزويـــد الـــوزارة بالعمالة والمراســـلين ذوي خبرة 
فـــي مجـــال التنظيفـــات واألعمـــال المســـاندة لهـــا، 
وذلك للفترة من 11 يوليو 2022 إلى 31 ديســـمبر 

.2025
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لشـــؤون األشـــغال 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني ألعمال الصيانة الشـــاملة لمدرسة اإلمام 
مالـــك بـــن أنـــس االبتدائيـــة للبنيـــن ومدرســـة جو 

االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنيـــن تنافســـت عليهـــا 6 
شركات وكان أقل عطاء لشركة السرايا للمقاوالت 
بقيمة 303.6 ألف دينار. ويتضمن المشروع تنفيذ 
أعمـــال الصيانة المدنية واإلنشـــائية مثل الصباغة 
الداخلية والخارجية وصيانة التشـــققات وإصاح 
األسقف واألرضيات وإصاح أو استبدال األبواب 
والنوافـــذ وتجديـــد دورات الميـــاه. باإلضافـــة إلى 
األعمـــال الميكانيكيـــة مثل تطوير شـــبكات المياه 
واســـتبدال خزانـــات الميـــاه واألعمـــال الكهربائية 
مثـــل إعـــادة تأهيـــل غرفـــة الكهربـــاء واســـتبدال 
لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها من 

األعمال.
كما فتـــح المجلس مناقصة لوزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة لتوفيـــر وتوصيـــل وجبـــات غذائيـــة 

لدور ومراكز الرعاية والتأهيل االجتماعي التابعة 
للوزارة، تنافست عليها 4 شركات تم تعليق عطاء 
أحدها وكان أقل عطاء لشـــركة دبل ستار للتموين 
بنحو 242.3 ألف دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 

399.9 ألف دينار.
إضافـــة إلـــى ذلك، فتـــح المجلس مناقصـــة لوزارة 
التربيـــة والتعليم لنقل وصيانـــة الفصول المصنعة 
التابعـــة للـــوزارة وذلك لمدة 3 ســـنوات، تنافســـت 
عليها 7 شـــركات وكان أقل عطاء لشركة القنيطرة 
للمقـــاوالت والتجـــارة بنحو 27 ألف دينار، تشـــمل 
الفصـــول  لنقـــل  والكهربائيـــة  المدنيـــة  األعمـــال 
المصنعـــة مـــن موقـــع تابـــع للـــوزارة لموقـــع آخـــر، 
باإلضافة إلى األعمال المدنية والكهربائية لصيانة 

الفصول المصنعة.

أمل الحامد

شركات من دون خطط مدروسة
وفق قانون الشـــركات، يتم إنشـــاء كل شـــركة لتحقيق عدة أهداف من ضمنها 
الربـــح الذي يأتي بعض وضـــع الخطط والبرامج التي تفيـــد المجتمع كما تفيد 
أصحـــاب الشـــركة. ولكن، بعض الشـــركات تبحث عن الربح الســـريع حتى وإذا 
كانـــت فرص وبرامج العمل تكتنفها الضبابية وعدم توفر الرؤية الكاملة. وفي 
هذا اإلطار، تقوم هذه الشركات وماكها بإغراء العديد من الشباب للعمل معهم 
وتقديم الوعود لهم بالمســـتقبل الباهـــر والمضمون. لكن في نفس الوقت، نجد 
نفـــس هذ الشـــركات، خالية الوفـــاض وعديمة الخطـــط المســـتقبلية الواضحة 

وتنقصها الرؤية االستيراتيجية المدروسة. 
وقـــد يحالـــف هـــذه الشـــركات بعض الحـــظ لبعض الوقـــت ويخطفـــون األرباح 
العاليـــة والتدفقـــات المالية الكثيـــرة، ولكن هذا مرده الحـــظ فقط ال غير. وفي 
نفـــس الوقـــت، وفجأة ومـــن دون مقدمات قد تنهـــار هذه الشـــركات وتتعرض 
للنكســـات والخســـائر وتفقد كل شـــيء. تفقد المال وتفقد البريق الامع وتفقد 
العمل واألعمال وتجد نفسها “ساقطة” في العراء ال تجد من يدثرها ويزملها.

وبكل أســـف، هذا مـــا حدث أخيرا لشـــركات العمات الرقمية )الكربتوكرنســـي( 
ومن ســـار في ســـيرهم. في الكثير من الحاالت، تم إنشـــاء هذه الشـــركات في 
غمـــرة المغامـــرات الرقمية ومن دون التفكير والتأني؛ ألنها آتت أرباحا ســـريعة 
وأربـــاح كبيـــرة للبعض. وهكذا في فترة قليلة استشـــرى خبر األرباح الســـريعة 

وانتشر كالنار في الهشيم الجاف. 
وخبـــر هذه الشـــركات وخبر أرباحها وأرباح ماكهـــا مأل كل أطراف الدنيا، وكل 
مغامر شمر عن ساعديه وركض خلف هذه األرباح. وتم إنشاء الشركات لتعمل 
فـــي هـــذا المجال الرقمي الجديد الحديث، وكأنه أتى ليشـــبع نهم العالم الجائع 

والمتعطش للربح السريع. أصبح األمر “موضة” خاصة للشباب.
وفجأة هوى بنيان هذه الشركات الرقمية وتفتت صرحها وانكسر عودها، وبين 
ليلة وضحاها انقلبت األرباح للخســـائر التي قضت على األخصر واليابس ولم 
تترك شـــيئا. وهنا يدور ســـؤال مهم، من هو المســـؤول عن هذا الوضع الوخيم 
الغريب في العمل المؤسسي. من دون شك، يتحمل المسؤولية من أسس هذه 
الشـــركات وكان هدفه الوحيد البحث عن األرباح الســـريعة. فقط هدفه الربح، 
ومـــن دون أن يـــدري إلى أين ســـيكون االتجاه، بل ليس فـــي إمكانه أن يعرف، 

ألن هذا ليس الهدف. 
وبســـبب هذه األطمـــاع أصبح العمال “كبـــش فداء”؛ ألنهم وببســـاطة، بين ليلة 
وضحاهـــا تم تســـريحهم عن العمل وفقـــدوا رواتبهم وفقدوا كل شـــيء، وهذا 
بالطبع، على عكس ما عليه الوضع في تلك الشـــركات التي يفكر أصحابها في 
مشـــاريع وأعمـــال مدروســـة ومبرمجة وثابتـــة األهداف. ومثل هذه الشـــركات 
المدروســـة األهـــداف ذات الخطط الواضحة، في الغالب األعم تكون مســـتقرة 
ومـــن النـــادر أن تتعـــرض لهزات فجائيـــة تهدم حياتهـــا بالســـكتة القلبية. وهذا 
الوضع المدروس، في الغالب، يحقق االســـتقرار للشـــركة وألصحابها وللعاملين 

فيها ولكل المجتمع.
إنشاء شركات “الكريبتوكرنسي” بمختلف مسمياتها وأشكالها، أصبح كالفقاعة 
الكبيـــرة الجميلـــة خاليـــة الوفاض. ولقد تســـارع الكثيـــرون بالركض خلف هذه 
الفقاعـــة بالرغم من أن هذا المجال تحفـــه المخاطر من كل االتجاهات، ويعمل 
بعيدا عن المراقبة اللصيقة وليس له ما يسنده ضمن االطار العام في االقتصاد 
الكلـــي للدولـــة، اضافة لوجود أســـباب أخرى عديدة. وهذه الشـــركات وماكها، 
قاموا بتوظيف العشـــرات ووعدوهم بالكثير من اآلمال واألحام الوردية، في 
حين أنهم هم أنفســـهم ال يدرون إلى أين يســـير بهم المســـتقبل. وهكذا، أخذوا 
جريرة هؤالء البســـطاء ممن يبحثون عن لقمة العيش الشـــريف لهم وألسرهم. 
من دون شـــك، هذه الشـــركات وماكها اقترفوا عما خطيرا وتصرفوا من دون 
حنكـــة أو حكمـــة، وجازفوا باقتحـــام هذا العمـــل للبحث عن األرباح الســـريعة. 
وللحســـرة هناك الكثير من الضحايا ممن تعرضوا للخسران المبين من دون أن 

يكون لهم يد أو رأي. فأين المفر؟
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د. عبدالقادر ورسمه 

 مستشار وخبير قانوني

اســـتقبل القائـــم بأعمـــال الرئيس التنفيذي لطيـــران الخليج القبطان وليـــد العلوي مؤخرًا 
عـــددا مـــن أفـــراد طاقم الناقلـــة المتميزين من الطياريـــن وأفراد طاقـــم الضيافة، والذين 
قاموا بواجبهم في خدمة مســـافري الناقلة بكل تفان وإخاص، حيث اســـتقبل القبطان 
العلـــوي أفـــراد الطاقـــم المذكوريـــن بحضور عدد مـــن أعضـــاء اإلدارة التنفيذيـــة لطيران 
الخليـــج. فـــي معرض تهنئة أفـــراد الطاقم، عّقب القبطان العلوي “يســـعدني إلقاء الضوء 
علـــى هـــذه النخبـــة المتفانيـــة من أفـــراد طاقمنـــا الذين ال يألـــون جهدًا فـــي تطبيق أعلى 
معايير الجودة على أدائهم لتحقيق رضا عمائنا الكرام. إننا لنفخر بامتاك هذه الطواقم 
التي تمثل مملكة البحرين وناقلتها الوطنية كخير ســـفراء على ســـاحة صناعة الطيران 
العالمية، وأثق أن أداء هذا الطاقم المتميز سيشكل عاماً مهمًا من عوامل نجاح الناقلة 

المستمر والتحليق بها إلى فضاءات أرحب”.

طواقم طيران الخليج خير سفراء على المستوى العالمي

979
ألـــــف دينـــار

“هيئة السياحة” تؤجر قسيمتين بساحل خليج البحرين
لشركة سوليمار وفندق وينهام

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
مـــن  لقســـيمتين  تأجيـــر  اتفاقيتـــي  عـــن 
أصـــل 5 قســـائم يضمها مشـــروع ســـاحل 
خليـــج البحريـــن، أحد أهم المشـــروعات 
فـــي  للهيئـــة  االســـتراتيجية  الســـياحية 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة الســـياحية فـــي 

المملكة.
وأوضحـــت الهيئة أنه جرى تأجير إحدى 
هاتين القسيمتين ومساحتها 9137 متًرا 
رت  مربًعـــا إلـــى فنـــدق وينهـــام، فيمـــا أجَّ
األخـــرى ومســـاحتها 9045 متـــًرا مربًعـــا 
يتـــم  أن  المقـــرر  ســـوليمار،  شـــركة  إلـــى 
تنفيذ مشروعين على هاتين القسيمتين 
ســـياحية  ومرافـــق  خدمـــات  وتضمـــان 
ترفيهيـــة  ومرافـــق  ومطاعـــم  متنوعـــة 

والمقاهي.
ولهذه الغاية نظمت هيئة السياحة حفل 
توقيع، ووقع على االتفاقيتين من جانب 
الهيئة رئيسها التنفيذي ناصر قائدي، مع 
أحمد محمود محمد القائد ممثا لشـــركة 
فنـــدق وينهـــام، وكيرياكـــوس زاركاداس 

ممثا عن شركة سوليمار.
وعلـــى صعيـــد ذي صلـــة، كشـــفت هيئـــة 
أنهـــا  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
ســـتطرح قريًبـــا قســـيمتين في مشـــروع 
خـــال  مـــن  البحريـــن  خليـــج  ســـاحل 
مجلـــس المناقصات إلتاحة الفرصة أمام 
الشـــركات الراغبـــة باالســـتثمار فـــي هذا 
المشروع، وفي إطار الشراكة مع القطاع 
الخـــاص لتنميـــة القطـــاع الســـياحي في 

البحرين.
ويمتد مشروع “ســـاحل خليج البحرين” 

علـــى مســـاحة تفوق 170 ألـــف متر مربع 
متـــر،   600 بطـــول  ســـاحلية  بواجهـــة 
أمـــام  مفتـــوح  عامـــا  ســـاحا  ويتضمـــن 
الجميـــع مجانـــا بطـــول 200 متـــر تقـــوم 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  بتطويـــره 
والمعـــارض والذي ســـيتم افتتاحه نهاية 
العام الجـــاري، ويمثل 28 % من إجمالي 
مســـاحة المشـــروع، وهناك أيضـــا منطقة 
مخصصة للمرافق الخدمية و425 موقًفا 

عاًما للمشروع.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض ناصـــر قائـــدي، إن 
التوقيـــع علـــى اتفاقيتي التأجيـــر هاتين 
يعتبـــر إيذاًنا ببدء تطوير قســـيمتين في 
مشـــروع خليـــج البحريـــن، فيمـــا تواصل 

الهيئة أعمال تطوير الساحل العام.
وأضـــاف قائـــدي “اليـــوم خطونـــا خطوة 
واســـعة علـــى طريـــق اكتمـــال تنفيذ هذا 
المشروع السياحي الطموح، الذي يشكل 
إضافـــة نوعيـــة للقطـــاع الســـياحي فـــي 
البحريـــن ككل، ونحن فخورون بالتعاون 

مـــع شـــركائنا فـــي القطـــاع الخـــاص مـــن 
الســـادة المســـتأجرين وبحرصهـــم علـــى 
فـــي  الســـياحية  اســـتثماراتهم  توســـعة 
البحريـــن، ونؤكـــد لهـــم حرصنـــا الكامـــل 
علـــى مواصلـــة توفيـــر مـــا يلزم لهـــم من 
دعـــم ومســـاندة خـــال مراحـــل التنفيـــذ 

والتشغيل”.
وأشـــار إلـــى أن النجـــاح فـــي توقيع هذه 
االتفاقـــات يؤكد مـــا توليه هيئة البحرين 
بتعزيـــز  كبيـــر  اهتمـــام  مـــن  للســـياحة 
الشـــراكة مع القطاع الخـــاص في تطوير 
يســـهم  وبمـــا  الســـياحية،  المشـــروعات 
فـــي نجـــاح خطـــط النمـــو على مســـتوى 
االقتصـــاد الوطني ككل، وتقديـــم مزيًدا 
مـــن الواجهات المائيـــة الجاذبة المتميزة 
من حيـــث التصاميم والشـــكل والمرافق 
والخدمـــات ومســـتويات الرفاهيـــة التي 

توفرها.
وبين قائدي أن وجود المزيد من منشآت 
القطاع الســـياحي النوعية يســـاعد هيئة 
السياحة على تحقيق األهداف الطموحة 

الســـتراتيجية مملكة البحرين السياحية 
الهيئـــة  حـــرص  مؤكـــًدا   ،-2026  2022
علـــى رفـــع نســـب تشـــغيل وإشـــغال تلك 
المنشـــآت، واســـتكمال تنفيذ مشروعات 
ككل  الســـياحي  القطـــاع  تدعـــم  نوعيـــة 
مثل “مركـــز البحرين العالمـــي للمعارض” 
والواجهـــة البحرية في قالـــي والغوص 
وخليـــج البحريـــن وغيرهـــا، إضافـــة إلى 
رفد القطاع بالكفاءات المدربة من خال 

تفعيل دور كلية فاتيل للضيافة.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
البحرين للســـياحة والمعـــارض أن الهيئة 
تقـــوم بمســـاندة جميع المســـتثمرين في 
البحريـــن،  بمملكـــة  الســـياحي  القطـــاع 
الازمـــة  التســـهيات  مختلـــف  وتوفيـــر 
لهم، ومســـاعدتهم على ترخيص وإنشاء 
وتشـــغيل المشروعات السياحية بأقصى 
فاعليـــة ممكنـــة، وبما يحقـــق الطموحات 
البحريـــن  لتصبـــح  التطلعـــات،  ويلبـــي 
مركـــز جذب لوصـــول المزيد من األفواج 

السياحية إليها على مدار العام.



االســـتثمارات  تدفقـــات  حققـــت 
المباشـــرة إلـــى مملكة البحريـــن زيادة 
ليصـــل حجمها إلى 1.766 مليار دوالر 
أميركـــي فـــي 2021 وهـــو مـــا يشـــكل 
أســـاس  علـــى   %  73 بنســـبة  زيـــادة 
ســـنوي ويتجـــاوز المتوســـط العالمـــي 
لنمـــو االســـتثمارات المباشـــرة، وذلـــك 
وفقًا لتقرير االســـتثمار العالمي 2022 
الصـــادر عـــن مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة 

للتجارة والتنمية )األونكتاد(.
حجـــم  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
التراكميـــة  المباشـــرة  االســـتثمارات 
الواردة  إلى المملكة قد زادت بنســـبة 
6 % بالمقارنـــة مـــع 2020 لتصـــل إلى 
33.47  مليار دوالر أميركي في 2021، 
وفـــي حين بلـــغ حجم الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي للمملكـــة 38.8 مليـــار دوالر 
أميركـــي في2021  وذلـــك وفقًا لهيئة 
المعلومـــات والحكومـــة االلكترونيـــة، 
فإن مخـــزون البحرين من االســـتثمار 
المباشـــر يشـــكل حجمـــه بالمقارنة مع 
حجـــم الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي مـــا 
نســـبته 86 % وهو ما يضـــع البحرين 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي صـــدارة 
الخليجيـــة والتـــي تتجاوز المتوســـط 

العالمي الذي تبلغ نسبته 47 %.
وقـــد تركزت االســـتثمارات في 2021 
الماليـــة،  الخدمـــات  قطاعـــات  علـــى 
التعدينيـــة  والصناعـــات  والتصنيـــع، 
بحســـب هيئة المعلومـــات والحكومة 

االلكترونية في البحرين.
وتثبـــت هـــذه األرقـــام واإلحصائيـــات 

اإليجابية عـــن البحرين مجددًا نجاح 
كافـــة الجهـــود الوطنية لتعزيـــز النمو 
التعافـــي،  خطـــة  ضمـــن  االقتصـــادي 
التعافـــي  خطـــة  جـــاءت  حيـــث 
االقتصادي في مســـار ونهـــج التعامل 
مع تداعيات جائحـــة فيروس كورونا 
لخلـــق مزيـــٍد من الفـــرص الواعدة في 

مختلف القطاعات التنموية.
التـــي  والبرامـــج  األولويـــات  وتســـهم 
تضمنتهـــا خطـــة التعافـــي االقتصادي 
فـــي تعزيـــز خلـــق الفـــرص للمواطنين 
والنمو اإليجابـــي للقطاعات الحيوية، 
وزيادة تنافســـية مملكـــة البحرين من 
اســـتراتيجيات واعـــدة  تبنـــى  خـــال 

لمختلف القطاعات، ومبادرات لزيادة 
لتنفيـــذ  تســـهيل اإلجـــراءات، وحـــزم 
الجهـــود  كبـــرى، ومواصلـــة  لمشـــاريع 
اســـتثمارية  بيئـــة  لتوفيـــر  الراميـــة 
مفتوحة ذات جســـور متينة لمواصلة 

االقتصاد الوطني نموه المنشود.
ويركـــز تقرير االســـتثمار العالمي على 

المباشـــرة  االســـتثمارات  اتجاهـــات 
دولـــة،  كل  مســـتوى  وعلـــى  إقليميـــا 
إلـــى جانب رصـــد المقاييس الصاعدة 
االســـتثمارات  مســـاهمة  لتحســـين 
المباشـــرة فـــي التنميـــة االقتصاديـــة، 
علـــى  الضـــوء  التقريـــر  وســـلط  كمـــا 
انتعاش حركة االستثمارات المباشرة 

مســـتويات  إلـــى  وعودتهـــا  العالميـــة 
مـــا قبـــل الجائحـــة فـــي 2021 حيـــث 
تريليـــون   1.6 إلـــى  حجمهـــا  وصـــل 
دوالر أميركـــي، وهو ما يتضمن زيادة 
بنســـبة 64 % مـــن أنشـــطة االندمـــاج 
واالستحواذ المزدهرة، فضاً عن النمو 
الســـريع في تمويل المشـــاريع الدولية 
ســـواء عبر التمويل الفضفاض، وحزم 

تحفيز البنية التحتية الرئيسية.
وفي تصريـــح لخالد حميدان الرئيس 
التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية 

البحرين قال فيه:
“نحـــن نعتـــز بمـــا حققناه مـــن نمو في 
2021 ونســـعى قدمـــًا لتحقيـــق تطور 
مـــن  المزيـــد  اســـتقطاب  عبـــر  أكبـــر 
االســـتثمارات المباشـــرة فـــي عدد من 
المتنوعـــة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
وذلـــك بالتواكـــب مـــع أهـــداف خطـــة 

التعافي االقتصادي”.
يشـــار إلى أنـــه تمكن مجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة فـــي 2021 مـــن اجتذاب 
مـــن  أميركـــي  دوالر  مليـــون    839
االســـتثمارات المباشـــرة إلى البحرين 
وذلك عبر عدد من المشاريع الناجحة 
التـــي يتوقـــع أن تخلـــق مـــا مجموعه 
4861 وظيفـــة فـــي الســـوق المحلية، 
ومـــن بيـــن هـــذه المشـــاريع أول مركز 
تكنولوجي لسيتي في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

زيادة تدفقات االستثمارات 
 المباشرة إلى البحرين بنسبة

 73 % في 2021

األرقام اإليجابية تثبت مجددا نجاح الجهود الوطنية 
لتعزيز النمو االقتصادي ضمن خطة التعافي
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قطاع الشحن الجوي يلبي التوقعات ويشهد انخفاضًا في الطلب
كشــف االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا( عن أحدث بيانات الشــحن 
الجــوي فــي األســواق العالميــة لشــهر أبريــل 2022، والتــي أظهــرت 
انخفاضًا في الطلب وتراجع السعة على خلفية تبعات انتشار متحور 
والتحديــات  األوكرانيــة  الروســية  والحــرب  آســيا  فــي  أوميكــرون 

التشغيلية.

وانخفـــض الطلـــب العالمـــي، الذي 
ُيقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، 
بشـــهر  مقارنـــًة   %  11.2 بواقـــع 
أبريـــل 2021 )10.6- % بالنســـبة 
وانخفـــض  العالميـــة(،  للعمليـــات 
الطلب العالمي بواقع 1 % مقارنًة 

بشهر أبريل 2019.
وتراجعت الســـعة بنسبة 2 % عن 
المســـتويات المســـجلة فـــي عـــام 
2021 )1.2+ % بالنسبة للعمليات 
أبريـــل  شـــهر  وســـّجل  العالميـــة(. 
الســـعتين  فـــي  انخفاضـــًا ضئيـــاً 
العالمية والدولية مقارنًة مع شهر 
مـــارس، فـــي حيـــن شـــهدت قارة 
آســـيا مســـتويات التراجع األعلى 

في السعة. 
وهنـــاك عـــدد مـــن أهـــم العوامـــل 
المؤثـــرة فـــي البيئـــة التشـــغيلية، 
الروســـية  الحـــرب  أدت  حيـــث 
ســـعة  تراجـــع  إلـــى  األوكرانيـــة 
أوروبـــا؛  تخـــدم  التـــي  الشـــحن 
نظرًا إلـــى أن العديد من شـــركات 
الطيـــران فـــي روســـيا وأوكرانيـــا 
ُتعد من أبرز الشـــركات في مجال 
الشـــحن الجوي. كما أدت سياسة 
صفر كوفيد التي تعتمدها الصين 
إلى اضطرابات في السعة نتيجة 
إلغـــاء الرحـــات الجويـــة؛ بســـبب 

نقص اليد العاملة.
التصديـــر  طلبـــات  تقّلصـــت  كمـــا 
مؤشـــرًا  تمثـــل  التـــي  الجديـــدة، 

رئيسيًا للنشـــاط التجاري العالمي 
والطلـــب علـــى خدمـــات الشـــحن، 
العالميـــة  األســـواق  جميـــع  فـــي 
المتحـــدة.  الواليـــات  باســـتثناء 
وواصلـــت حركـــة تجـــارة البضائع 
الدولية انخفاضها في عام 2022، 
حيـــث حقـــق االقتصـــاد الصينـــي 
نموًا بطيئًا؛ بسبب تدابير اإلغاق 
التي فرضتها أزمة كوفيد19- )مع 
غيرهـــا مـــن العوامـــل(، وال ســـيما 
أنهـــا أدت إلى إيقـــاف عمل ميناء 
شـــنغهاي، الـــذي يعتبـــر األكبر في 
العالـــم. كمـــا فرضـــت اضطرابـــات 
سلســـلة التوريـــد نتيجـــة الحـــرب 
فـــي أوكرانيـــا ضغوطـــًا إضافيـــة 

على حركة التجارة. 
وتعليقًا علـــى هذا الموضوع، قال 
ويلي والش، المدير العام لاتحاد 
“شـــهد  الجـــوي:  للنقـــل  الدولـــي 
قطاع الشـــحن الجوي فـــي أبريل 
انخفاضـــًا في الطلـــب بواقع 11.2 
% وتراجعـــًا فـــي الســـعة بنســـبة 
2 % مقارنـــًة بالشـــهر نفســـه مـــن 
العام الماضـــي. وأدت الحرب في 
أوكرانيـــا وتدابيـــر اإلغـــاق التـــي 
فـــي  كوفيـــد19-  أزمـــة  فرضتهـــا 
الصين إلى ارتفاع تكاليف الطاقة 
سلســـلة  اضطرابـــات  وتفاقـــم 

التوريد وازدياد التضخم. 
العوامـــل  هـــذه  جميـــع  وأنتجـــت 
بيئة تشـــغيلية صعبـــة على جميع 

الشـــركات، بما فيها قطاع الشحن 
الصيـــن  الجـــوي، غيـــر أن توّجـــه 
نحو تخفيـــف قيود اإلغاق يقدم 
مؤشـــرات إيجابيـــة، الســـيما مـــع 
مواصلـــة القطـــاع تحقيـــق عوائد 
عالية نتيجة اختال التوازن بين 

العرض والطلب”. 

األداء اإلقليمي لشهر أبريل

فـــي  الطيـــران  شـــركات  شـــهدت 
منطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ 
انخفاضًا في الطلب على الشـــحن 
الجـــوي الدولـــي بنســـبة 15.8 % 
خـــال شـــهر أبريـــل 2022 مقارنة 
 .2021 عـــام  مـــن  ذاتـــه  بالشـــهر 
وشـــكل ذلـــك األداء األســـوأ فـــي 
جميع المناطق، وتراجعًا ملموســـًا 
في األداء مقارنة بالشـــهر السابق 
شـــركات  وتأثـــرت   .)%  -5.1(

بتراجـــع  المنطقـــة  فـــي  الطيـــران 
أنشـــطة التجارة والتصنيع بسبب 
حـــاالت اإلغاق العـــام في الصين 
جّراء متحور أوميكرون، مما أدى 
إلـــى تراجـــع الســـعة المتوفرة في 
المنطقة بواقع 19.4 % عن أبريل 
2021، مـــا يمثل االنخفاض األكبر 

في جميع المناطق. 
وســـّجلت شـــركات الطيـــران فـــي 
أمريكا الشمالية تراجعًا بنسبة 6.6 
% في أحجام الشـــحن في أبريل 
2022 مقارنًة بالشهر ذاته من عام 
2021، كمـــا انخفـــض الطلـــب في 
أســـواق آســـيا وأمريـــكا الشـــمالية 
محافظـــة  مـــع  ملحـــوظ  بشـــكل 
الرئيســـية  الجويـــة  الممـــرات 
أوروبا-أمريـــكا  مثـــل  األخـــرى 
الشـــمالية علـــى قوتهـــا. وارتفعت 
السعة بواقع 5.2 % مقارنًة بشهر 
أبريـــل 2021. وتنتظر العديد من 

شـــركات الطيـــران فـــي المنطقـــة 
اســـتام طائـــرات شـــحن جديـــدة 
في عـــام 2022، مما يســـاعد على 
تلبية احتياجات بعض المسارات 
الشـــحن  طلبـــات  مـــن  الجويـــة 

المتراكمة. 
الطيـــران  شـــركات  وشـــهدت 
األوروبيـــة انخفاضًا بنســـبة 14.4 
% في أحجام الشـــحن في أبريل 
2022 مقارنـــًة بالفتـــرة ذاتهـــا من 
أســـواق  وتراجعـــت   ،2021 عـــام 
أوروبا الداخلية بقوة بنسبة 24.6 
% علـــى أســـاس شـــهري نتيجـــة 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا. وانعكـــس 
نقص اليد العاملة وتراجع أنشطة 
آســـيا  فـــي  المصّنعـــة  الشـــركات 
بســـبب متحـــور أوميكرون ســـلبًا 
على معـــدالت الطلب، وانخفضت 
السعة بواقع 0.2 % مقارنًة بشهر 

أبريل 2021.

وســـجلت شـــركات الطيـــران فـــي 
الشـــرق األوســـط تراجعـــًا بنســـبة 
11.9 % على أســـاس ســـنوي في 
أحجـــام الشـــحن فـــي أبريـــل، ولم 
تثمـــر إعادة توجيـــه حركة المرور 
روســـيا  فـــوق  التحليـــق  لتجنـــب 
وُيرجـــح  كبيـــرة،  منافـــع  أّي  عـــن 
الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى اســـتمرار 
اضطرابـــات سلســـلة التوريـــد في 
آسيا. وارتفعت السعة بواقع 6 % 

مقارنًة بشهر أبريل 2021. 
وحققـــت شـــركات الطيـــران فـــي 
أمريـــكا الاتينيـــة ارتفاعًا بنســـبة 
الشـــحن  أحجـــام  فـــي   %  40.9
فـــي شـــهر أبريـــل 2022 بالمقارنة 
مـــع الفتـــرة ذاتها من عـــام 2021، 
لتســـجل المنطقـــة األداء األقـــوى 
وأبـــدت  المناطـــق.  جميـــع  بيـــن 
شـــركات الطيـــران فـــي المنطقـــة 
خـــال  مـــن  إيجابيـــة  مؤشـــراٍت 
تقديـــم خدمـــاٍت جديـــدة وتعزيز 
زيـــادة  إلـــى  باإلضافـــة  الســـعة، 
مـــن  الشـــركات  بعـــض  أســـطول 
طائـــرات الشـــحن خـــال األشـــهر 
المقبلـــة. وارتفعـــت الســـعة بواقع 
أبريـــل  بشـــهر  مقارنـــًة   %  67.8

 .2021
الطيـــران  شـــركات  وشـــهدت 
 6.3 األفريقيـــة انخفاضـــًا بنســـبة 
خـــال  الشـــحن  أحجـــام  فـــي   %
شـــهر أبريـــل 2022 بالمقارنـــة مـــع 
الشـــهر ذاتـــه مـــن عـــام 2021، في 
تراجع ملموس عن النمو المسجل 
 .)%  3.1( الســـابق  الشـــهر  فـــي 
وانخفضـــت الســـعة بواقع 1.5 % 
مقارنـــًة بمســـتويات شـــهر أبريـــل 

.2021

في أحدث بيانات لـ “إياتا”

خالد 
حميدان
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

يمكنـــك االســـتفادة مـــن أســـعار المانجـــو المنخفضة 
خصوصًا في المانجو الذي يصلح للعصير وذلك عبر 

تجميده، حيث يمكن بذلك حفظه لفترات طويلة.
يمكـــن تقطيـــع المانجـــو مكعبات أو شـــرائح ليســـهل 
ئ قطع المانجـــو في أكياس التخزين  تغليفهـــا، ثم عبِّ
البالستيكية ســـهلة الغلق وأغلقها، ضع قطع المانجو 
فـــي أكيـــاس التخزيـــن دون وضـــع أي قطعـــة فـــوق 
بعضهـــا البعـــض. فـــّرغ األكيـــاس من أكبر قـــدر ممكن 
ُرّص  ذلـــك  وبعـــد  إغالقهـــا،  قبـــل  األوكســـجين  مـــن 
ا. يجـــب أال تضع  أكيـــاس المانجـــو في الثالجـــة أفقيًّ
ا، وإال فلن تتجمد الفاكهة  األكياس فوق بعضها رأسيًّ
بالتساوي. تأكد من أن درجة تبريد الفريزر ثابتة عند 

أو تحت 18- درجة مئوية.
مـــن  أشـــهر   6 غضـــون  فـــي  ـــدة  المجمَّ المانجـــو  ُكل 
وضعهـــا فـــي الثالجـــة. أخـــرج المانجـــو مـــن الثالجة 
واتركها تذوب فـــي الثالجة. بمجرد ذوبان الثلج من 
المكعبات، يمكنك االســـتمتاع بوجبة خفيفة صحية، 
البقع السوداء على المانجو المجمدة هي عالمة على 
ما يسمى بلسعة الفريزر. سيبقى المانجو آمًنا لألكل، 

لكن لن يكون مذاقه جيًدا.

كيف تحفظ المانجو لوقت طويل؟ الكنعد
د.ب3.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.7

الصايف
د.ب1.2

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب1.5

الهامور
د.ب5.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.65

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.2

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.2

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

^توقع تاجر الماشية عبدالرحمن المطوع، أن 
يعـــرض تجار الماشـــية أكثـــر من 80 ألـــف رأس من 
الماشـــية في الســـوق المحلية خـــالل عيد األضحى 

المبارك، الذي يحل بعد نحو شهر من اآلن.
وبـــدأت بعـــض المواقع تعـــرض إعالنـــات األضاحي 
لعيـــد األضحـــى مـــع توافـــر خيـــارات مختلفـــة مـــن 

األحجام واألسعار.
وقال المطوع إن التجار في عيد األضحى الماضي 
قامـــوا بتوفيـــر نحـــو 85 ألف الســـوق المحلية، وأنه 
يتوقـــع أن يكـــون العـــدد مقـــارب إذا لـــم تكـــن هناك 
زيـــادة. وأشـــار المطـــوع إلـــى أن كميـــات الماشـــية 
متوافـــرة، حيث إن شـــحنات إضافية من الماشـــية 
ســـتصل السوق اســـتعدادا لهذه المناســـبة العظيمة 
المواطنيـــن  فيهـــا  يقـــدم  والتـــي  المســـلمين،  لـــدى 

والمقيميـــن على التضحية برؤوس الماشـــية الحية 
وفق االشتراطات الشرعية.

وأوضـــح أن شـــحنات كثيـــرة مـــن اللحـــوم العربيـــة 
ستكون أســـعارها أرخص من السابق، وفيما يتعلق 
بمســـتوى أســـعار اللحوم الصومالية، فأشار إلى أنه 
بحســـب أوزان “الذبيحة”، فهي تتـــراوح ما بين 50 
و70 دينـــارا، حيـــث يصـــل الـــوزن الصافـــي لبعـــض 

الذبائح لنحو 22 كيلوجراما.
وبيـــن تاجر الماشـــية أن أســـعار هذا العام ســـتكون 
بعـــض  وجـــود  رغـــم  الماضـــي،  العـــام  مـــن  أفضـــل 

الصعوبات فيما يتعلق بأسعار األعالف.
ووجـــه المطوع شـــكره لولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة على قرار إعفاء المواشـــي الحية من ضريبة 

القيمـــة المضافة، والتي أثلجت صـــدور المواطنين 
والمقيمين وتجار الماشية، منوهًا بأن هذه الخطوة 

انعكست على تعزيز األمن الغذائي في المملكة.
وأشـــار المطوع إلى أن أســـعار األعالف ارتفعت من 
نحـــو 120 دينـــارا لنحـــو 180 دينارا دون احتســـاب 
الضريبـــة، حيـــث يعتبـــر التبـــن مـــن أهـــم األعـــالف 

المستخدمة في تسمين الماشية وتربيتها.
ويتـــم اســـتيراد األعـــالف مـــن الخـــارج، فـــي حيـــن 
يتـــم توفيـــر جزء من علف “الشـــوار” مـــن المزودين 
المحليين. وبين تاجر الماشـــية أن الضرائب رفعت 
تكلفـــة األعـــالف للمربين، حيـــث إن توافر األعالف 
يتيـــح للمربين تربية وتســـمين الماشـــية لتصل إلى 
مســـتويات أعلـــى مـــن األوزان مقارنـــة مـــع وقـــت 
االستيراد. يشـــار وارتفع استهالك البحرين السنوي 

مـــن اللحوم الحية ارتفع فـــي العام الماضي بصورة 
طفيفـــة مع عـــودة أنشـــطة المطاعم وحركة الســـفر 

إلى المملكة.
وأظهـــرت أرقام رســـمية أن البحرين اســـتوردت ما 
مجموعـــه 142 ألـــف رأس من الماشـــية خالل العام 

2001 مقارنة مع 139 ألف ماشية في 2020. 
وتعتبـــر الصومـــال من أكثـــر المصادر للحـــوم الحية 
فـــي المملكـــة، حيـــث تصـــل الماشـــية إلـــى الموانئ 

العمانية قبل إعادة تصديرها إلى البحرين.
ويتـــم الحجـــر على جميع الماشـــية التـــي تأتي إلى 
البـــالد فـــي المحجـــر الحكومي فـــي منطقـــة الهملة 
واالحتفـــاظ بهـــا لعـــدة أيـــام؛ للتأكـــد مـــن ســـالمتها 
بيطريا قبل الســـماح للمســـتوردين بتوزيع الماشية 

على الموزعين في السوق المحلية.

توفير 80 ألـف رأس مـن الماشيـة خالل عيـد األضحـى
المطوع يدعو إلعفاء األعالف من الضريبة بعد ارتفاع أسعارها

^أكـــد الجـــزاف فـــي ســـوق المنامة 
المركزي علي ســـلمان، أن الســـوق تشـــهد 
معروضًا جيدًا من األسماك، خصوصًا من 
أســـماك الصافي والكنعد رغم تأثر الصيد 

بدرجات الحرارة المرتفعة.
وأشـــار ســـلمان إلـــى أن عـــددًا من ســـفن 
فـــي  الســـاحلية  المناطـــق  فـــي  الصيـــد 
العمـــل  عـــن  توقفـــت  محـــرق  محافظـــة 
بســـبب حالة الطقس في األيام الماضية، 

وارتفاع  درجات حرارة األجواء.
وبخصوص معروض األســـماك في سوق 
المنامة المركزي، أوضح سلمان أن أسعار 
الصافي تتراوح ما بين 1.2 إلى دينارين 
للكيلـــو الواحد، فـــي حين أســـعار الكنعد 
تتـــراوح ما بيـــن 3.5 و 3.8، في حين بلغ 
كيلو ســـمك الســـبريم 3 دينـــار، في حين 

بلـــغ ســـعر الهامـــور البحرينـــي 5.5 دينار، 
أما ســـعر ســـمك الشـــعري فقد بلـــغ دينار 

ونصف.
تحـــدث  “الجنـــم”،  ســـمك  وبخصـــوص 

المركـــزي  المنامـــة  فـــي ســـوق  الجـــزاف 
عن اختفـــاء الجنم من الســـوق منذ أكثر 
من أســـبوع ونصف، وبشـــأن أسباب هذا 
االختفاء اكتفى بالقول “العلم عند هللا”.

   ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على مستوى الصيد

وفرة في الصافي... واألسعار تبدأ من 1.2 دينار
الباكســـتاني  المانجـــو  ^أغـــرق 
الســـوق  الماضـــي  األســـبوع  خـــالل 
المحليـــة، حيـــث انخفضت األســـعار 
لمســـتويات قياســـية تبـــدأ مـــن 1.5 

دينار للكارتون زنة كيلوين.
أســـعار  مســـتويات  انخفضـــت  كمـــا 
نهايـــة  فـــي  وهـــو  اليمنـــي  المانجـــو 
موســـمه، إلـــى جانـــب بعـــض أنـــواع 
المانجـــو الهنـــدي لمســـتويات دينـــار 

ونصف للكارتون.
الســـوق  فـــي  ُتطـــرح  أن  وُيتوقـــع 
المانجـــو  مـــن  أطنـــان  المحليـــة 
الباكســـتاني، حيـــث ُتقـــدر الكميـــات 
التـــي تنـــزل الســـوق أســـبوعيًا بنحو 

250 طن.
وارتفـــع معـــروض المشـــمش والكرز 

في السوق المحلية، كما تم تسجيل 
انخفـــاض فـــي أســـعار المـــوز، حيث 

عرضت بعض المحالت 3 كيلو بسعر 
دينار واحد.

انخفاض قياسي في أسعاره

المانجو الباكستاني يغرق األسواق ودينار ونصف للكارتون

إعداد: علي الفردان

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

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

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

أسعار اخلضروات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
450 فلًسا

خيار:
350 فلًسا

كوسة:
400 فلس

فاصوليا:
1 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
1.4 دينار

بصل أحمر:
250 فلًسا

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
500 فلس

زنجبيل:
700 فلس

بطاطس:
300 فلس

فندال:
600 فلس

بروكلي:
1.3 دينار

فلفل أخضر:
500 فلس

قرنبيط:
600 فلس

مشروم:
750 فلًسا

جزر:
450 فلًسا

خس:
500 فلس

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 700 فلس

 
موز: 400 فلس

 
مانجو: 900 فلس

 
سنطرة: 800 فلس

 
الرمان: 1.5 دينار

 
أناناس: 900 فلس للحبة

 
بطيخ: 300 فلس

 
شمام: 400 فلس

 
كيوي: 1.5 دينار

 
أفوكادو: 1.2 دينار

 
عنب: 1.3 دينار

 
جوافة: 1.5 دينار

 
برتقال أبوصرة: 700 فلس

 
جريب فروت: 500 فلس

عبدالرحمن المطوع



 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(
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للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
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“الصناعة” تنفذ حمالت رقابية على محالت المجوهرات
حفاظاً على سمعة الذهب البحريني

حفاظـــًا علـــى ســـمعة الذهـــب البحرينـــي وترســـيخا لمبدأ 
االستدامة في تطور اقتصاد صناعة الذهب والمجوهرات 
البحرينيـــة، تحـــرص وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
على توفير تســـوق آمن في ســـوق الذهـــب والمجوهرات 
مـــن خالل تفعيل القوانين المنظمة لهذا النشـــاط، وتنفيذ 

الحمالت التوعوية والرقابية.  
وفـــي تصريـــح للوكيـــل المســـاعد للرقابـــة والمـــوارد عبـــد 
العزيز األشراف، أكد فيه حرص وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة علـــى الحفاظ على المكتســـبات التـــي حققتها 
تجـــارة وســـمعة الذهـــب البحرينـــي فـــي الســـوق المحلية 
والخليجيـــة؛ وذلـــك لمـــا يتمتع بـــه الذهـــب البحريني من 
تصاميـــم فريـــدة وجـــودة عالية وفقـــًا للمعاييـــر المعتمدة 
عالميـــًا لعيارات الذهب. مضيفا، بأن إدارة التفتيش تقوم 
بالرقابـــة علـــى محـــالت الذهـــب والمجوهـــرات من خالل 
الحمالت التفتيشية الممنهجة أو التفتيش الدوري؛ للتأكد 

من تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط. 
وفـــي هذا الصـــدد تم في الفتـــرة الماضية رصـــد عدد من 
المخالفات تتعلق بعرض مشـــغوالت المعادن الثمينة للبيع 
دون دمغهـــا وعليـــه تـــم التحريـــز علـــى تلـــك المشـــغوالت 

واتخـــاذ جميع اإلجراءات القانونيـــة المعمول بها في هذا 
الشأن وإحالة المخالفين لنيابة العامة. 

وبّين األشـــراف أن الحمالت الرقابية على محالت الذهب 
والمجوهـــرات مســـتمرة، ويتـــم خاللهـــا التأكـــد مـــن حمل 
المصوغـــات الذهبيـــة للوســـم البحرينـــي المميـــز، حيث ال 
يجـــوز بيـــع أو عرض مشـــغوالت المعـــادن الثمينـــة إال بعد 
وســـمها )دمغها( بحســـب أحكام المرســـوم بقانون رقم )6( 
لســـنة 1990 في شـــأن الرقابـــة على المعـــادن الثمينة، كما 
ينبغـــي منح الزبون فاتورة الشـــراء التي تحمـــل البيانات 

األساسية للمصوغ كالوزن والعيار والسعر، وغيرها. 
كمـــا صرح الوكيل المســـاعد للرقابة والمـــوارد بأن الوزارة 
تحـــذر الجمهـــور مـــن التعامـــل مـــع محـــالت الذهـــب غير 
المرخصـــة والتـــي تـــزاول نشـــاطها التجـــاري عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي فقط، حيث إن الـــوزارة تعمل على 
اتخاذ إجراءاتها بهذا الشـــأن بالتنسيق مع إدارة مكافحة 
الجرائـــم اإللكترونية، حيث يتم اســـتدعاء المخالفين من 
قبـــل المختصين ومن ثم اســـتكمال اإلجـــراءات وتحويل 

المخالفين لنيابة العامة.
وعـــن نتائـــج الحملـــة التفتيشـــية التـــي جـــرت فـــي أحـــد 

المجمعـــات التجارية فـــي محافظة العاصمة، فقد كشـــف 
األشـــراف بأنه تم رصد مخالفات تتعلق بعرض مشغوالت 
المعـــادن الثمينة للبيع دون وســـمها، وقد تم التحريز على 
تلـــك المشـــغوالت؛ تمهيـــدًا ألخـــذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
فـــي هـــذا الشـــأن. وأردف األشـــراف بـــأن إدارة التفتيـــش 
ســـتواصل حمالتهـــا الرقابيـــة على هـــذا القطـــاع الحيوي؛ 
للحفـــاظ علـــى ســـمعة الذهـــب البحرينـــي وعلـــى حقـــوق 
المتعاملين، خصوصا مع النمو الواضح الذي شهده قطاع 
الذهـــب خالل الســـنتين الماضيتين وتزايـــد اإلقبال عليه 
من جهة، ولتعدد الوسائل والتقنيات في بيعه وتوصيله.  
وفـــي الختـــام، أكـــد الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة والمـــوارد 
شـــراء  علـــى  الحـــرص  فـــي  المســـتهلكين  دور  بأهميـــة 
المصوغـــات الذهبية المختومة بالختم البحريني المعتمد 
مـــع ضرورة طلب فاتورة شـــراء؛ لضمـــان حفظ حقوقهم، 
وأن الوزارة تســـتقبل الشـــكاوى والبالغات عن المخالفات 
في هذا القطاع أو ألية أنشطة غير مرخصة أو ممارسات 
تجارية غير صحيحة، وذلك من خالل التواصل مع إدارة 
التفتيـــش أو إدارة حمايـــة المســـتهلك، أو من خالل نظام 

الوطني للشكاوى والمقترحات “تواصل”.
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عقـــد وزير الصناعة والتجارة والســـياحة زايد 
بن راشد الزياني اجتماعًا بالقائم بأعمال وزير 
التجـــارة في واليـــة فلوريـــدا األميركية، مارك 
أدلر، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة 
الرســـمية التـــي يقوم بها إلى مملكـــة البحرين، 
بحضـــور الوكيـــل المســـاعد للتجـــارة المحليـــة 
والخارجية الشـــيخ حمد بن سلمان آل خليفة، 
والوكيـــل المســـاعد لتنميـــة الصناعـــة الدكتور 
خالـــد فهـــد العلـــوي، جـــرى خاللها اســـتعراض 

العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وخـــالل اللقـــاء أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
العالقـــات  وامتـــداد  عمـــق  علـــى  والســـياحة 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  التـــي تربـــط  الثنائيـــة 
ورســـوخها  األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
فـــي مختلـــف المجـــاالت وخصوصـــًا العالقات 
االقتصاديـــة التـــي تحظـــى باهتمـــام كبير من 

لـــدن قيادتـــي البلديـــن الصديقيـــن، منوهًا في 
هذا السياق إلى التعاون المستمر بين الجهات 
المعنيـــة بالقطـــاع االقتصادي فـــي كال البلدين 
والتنســـيق والتكامـــل المتصاعد في النمو بين 
البحرينييـــن  األعمـــال  ورجـــال  المســـتثمرين 
ونظرائهـــم فـــي الواليات المتحـــدة األميركية، 
والتـــي لهـــا بالـــغ األثـــر فـــي تعزيـــز العالقـــات 

الثنائية. 
كما نوه بالبعد اإلســـتراتيجي لمنطقة التجارة 

األميركيـــة التـــي تم تدشـــين المرحلـــة األولى 
منها أخيرًا ضمن زيارة صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
رئيس مجلس الـــوزراء إلى الواليات المتحدة 
األميركيـــة كجزء من المشـــاريع االســـتثمارية 
إلســـتراتيجية قطاع الصناعـــة )2022-2026(، 
باإلضافـــة إلـــى اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة التي 
جاءت ترجمة لهذا التوجه والسعي المتواصل 

لتعظيم االستفادة منها من كال الجانبين.

أعلنـــت هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
عـــن إدراج المقر التاريخي لشـــركة يوســـف بن 
أحمـــد كانو فـــي ســـوق المنامة ضمـــن خططها 
للترويـــج ســـياحيًا لهذا الســـوق العريـــق داخل 
وخارج مملكة البحرين، وذلك تزامنًا مع أعمال 
التطويـــر التي تقـــوم بها عائلة كانـــو لهذا المقر 
حاليـــًا وتحويلـــه إلى متحف ومعـــرض لتاريخ 
األعمال التجارية للشـــركة والعائلة في منطقة 

سوق المنامة.
حيـــث جرى التوقيع علـــى اتفاقية تفاهم التي 
قام بتوقيعهـــا من جانب الهيئة؛ وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة 
البحرين للســـياحة زايـــد الزيانـــي، ومن جانب 
الشـــركة، رئيـــس مجلس إدارة شـــركة يوســـف 
بـــن أحمد كانو، خالد محمـــد كانو، والتي تنص 
أيضـــًا على ضـــم األعمال الجاريـــة على تطوير 
مبنـــى الشـــركة إلـــى مشـــاريع تطويـــر منطقـــة 
سوق المنامة ســـياحيًا، مع االتفاق على تعيين 
ممثلين عن كل منهما للتباحث في أمور تطوير 
موقع الشركة وأي فعاليات أو أعمال تطويرية 

أخرى تخص موقع سوق المنامة السياحي.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة عـــن ســـعادته إزاء هـــذا النـــوع من 

التعـــاون الذي يهدف إلى تســـليط الضوء على 
واحدة من أهم الشركات التجارية العائلية ولها 
تاريخ عريق في الشارع التجاري على مستوى 
الخليـــج العربـــي والمنطقـــة، ممـــا سيســـهم في 
جذب الـــزوار والســـياح المهتميـــن والمتتبعين 
لتاريخ النشاط التجاري واالقتصادي، والتأكيد 
على أن مملكة البحرين كانت وستبقى منطلقًا 

لألعمال التجارية اإلقليمية والعالمية.
مـــن جانبـــه، أكـــد الوجيـــه خالـــد كانـــو رئيـــس 
مجلـــس إدارة شـــركة يوســـف بـــن أحمـــد كانو، 
أن هـــذه االتفاقيـــة تعطـــي زخمًا كبيـــرًا ألعمال 
تطويـــر المبنـــى التاريخـــي لشـــركة يوســـف بن 

أحمـــد كانـــو في ســـوق المنامة، وقال “ســـعداء 
بكون هذا المبنى ســـيصبح جزءًا من مشـــروع 
هيئة السياحة لتطوير سوق المنامة، وبما يعزز 
من مكانته ضمن النسيج العمراني والحضاري 

للسوق”.
وأوضح أن الجهود جارية لتحويل هذا المبنى 
والذي اكتمل إنشاؤه في العام 1960 واحتضن 
مكاتـــب أعمـــال المجموعة ألكثر مـــن 60 عامًا، 
إلى متحف يســـتعرض للمواطنيـــن والمقيمين 
والســـّياح معالـــم مـــن تاريـــخ عائلـــة كانـــو فـــي 
التجـــارة وريـــادة األعمال في 3 قـــارات ولمدة 

تزيد على 130 عامًا.

ُمستقِبالً وزير التجارة بفلوريدا... الزياني:

لجذب الزوار المهتمين بتاريخ النشاط التجاري واالقتصادي

تعاون مستمر مع أميركا لتعزيز التكامل المتصاعد في التجارة واالستثمار

9 يونيو 2022إدراج المقر التاريخي لشركة كانو بخطط الترويج سياحيًا لسوق المنامة

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.2

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 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.885

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.307

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 $ 0.305

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

رصــد مخالفــات تتعلق بعرض مشــغوالت المعادن الثمينة للبيع دون وســمها
الـــوزارة تحـــذر مـــن التعامـــل مـــع محـــالت الذهـــب غيـــر المرخصـــة

تـــرأس وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة رئيـــس اللجنة الوطنية 
لمنظمـــة التجارة العالميـــة زايد بن 
االجتمـــاع  أعمـــال  الزيانـــي  راشـــد 
الوطنيـــة  للجنـــة  عشـــر  الثالـــث 
 World لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة
 ،””)Trade Organization )WTO
وذلـــك بحضور األعضـــاء الممثلين 
للجهـــات الحكومية والخاصة ذات 

العالقة.  
رحـــب  االجتمـــاع  أعمـــال  وخـــالل 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
بأعضـــاء اللجنـــة المشـــاركين فـــي 
شـــكره  عـــن  معربـــا  االجتمـــاع، 
جهودهم فـــي التعاون المثمر الذي 
بـــه مـــع وزارة الصناعـــة  يقومـــون 
والتجارة والســـياحة فـــي الملفات 
المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية، 
كمـــا هنـــأ أعضـــاء اللجنة بمناســـبة 
فـــوز مملكة البحرين برئاســـة لجنة 
اإلجراءات الوقائيـــة، وهي اللجنة 
الفرعيـــة التابعـــة لمجلـــس التجارة 
في السلع بمنظمة التجارة العالمية 
والتي تشـــرف على تفعيل اتفاقية 
اإلجراءات الوقائية وهي مسؤولة 
األعضـــاء  التزامـــات  مراقبـــة  عـــن 

اإلجـــراءات  اتفاقيـــة  بموجـــب 
الوقائيـــة، وذلـــك بعـــد تعيين مريم 
الدوســـري الملحق التجاري لوزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة في 
البعثـــة الدائمـــة لمملكـــة البحريـــن 
والمنظمـــات  المتحـــدة  باألمـــم 

األخرى بجنيف.  
كمـــا جرى أيضـــا مناقشـــة عدد من 
الموضوعـــات المدرجة في جدول 
األعمـــال ومـــن ضمنهـــا؛ إخطـــارات 
مملكـــة البحريـــن لمنظمـــة التجارة 
المراجعـــة  اســـتعراض  العالميـــة، 
التجاريـــة  للسياســـات  الرابعـــة 
لمملكة البحرين، كما تم استعراض 
بنـــود االجتمـــاع 58 للجنـــة منظمة 
التجـــارة العالميـــة باألمانـــة العامة 
لـــدول الخليـــج  لمجلـــس التعـــاون 
العربيـــة، كما تم تقديم تقرير حول 
آخـــر مســـتجدات منظمـــة التجارة 
تحديـــدا  والمتعلقـــة  العالميـــة 
بمملكـــة البحريـــن، وتقديـــم عرض 
حول االســـتعداد للمؤتمـــر الوزاري 
التجـــارة  لمنظمـــة  عشـــر  الثانـــي 
العالميـــة، باإلضافة إلـــى جملة من 
الموضوعـــات المدرجة على أجندة 

االجتماع.

استعراض المراجعة الرابعة 
للسياسات التجارية للمملكة
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اجتمعـــت لجنة تقييم “قائمة البالد ألقوى 
50 شـــركة بحرينية للعام 2022” مع فريق 
العمـــل لتنفيـــذ مشـــروع “أقوى 50 شـــركة 
بحرينيـــة للعـــام 2022”، برئاســـة الدكتـــور 
ورئيـــس  اللجنـــة  رئيـــس  العبيدلـــي  عمـــر 
جمعية االقتصاديين البحرينية وبحضور 
رئيـــس مجلـــس إدارة “البـــالد” عبدالنبـــي 

الشعلة. 
وأفـــاد العبيدلي لــــ “البـــالد االقتصادي” أن 
اجتماع اللجنة تطرق لمناقشـــة المنهجية 
التي سيتم استخدامها لترتيب الخمسين 

شركة.
أثنـــاء  عرضـــت  اللجنـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
االجتمـــاع المنهجية المطروحـــة والمبنية 
علـــى ممارســـات مثلى لـــدى كبـــرى مراكز 
الدراسات والبحوث االقتصادية العالمية.

 وأجمعـــت اللجنـــة على منهجيـــة موحدة 
وتـــم اعتمادهـــا من قبـــل جميـــع األطراف 

المشاركة.
بحضـــور  أمـــس  يـــوم  االجتمـــاع  وعقـــد 
مـــن  تتكـــون  التـــي  اللجنـــة  مـــن  أعضـــاء 

رئيـــس جمعيـــة االقتصادييـــن البحرينيـــة 
الدكتـــور عمـــر العبيدلـــي رئيًســـا، الدكتـــور 
قانونًيـــا،  مستشـــاًرا  ورســـمة  عبدالقـــادر 
الشريك التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون 
جاســـم عبدالعال “مدقق خارجي”، الخبير 
االستشـــاري في األمـــم المتحـــدة الدكتور 

فيصل عبدالقادر عضًوا استشارًيا. 
كما حضر مدير إدارة خدمة العمالء بغرفة 
تجارة وصناعة البحرين فهد الشاعر نيابة 

عـــن القائم بأعمال المدير التنفيذي للغرفة 
الدكتور عبدهللا السادة.

وحضـــر االجتمـــاع مـــن جانـــب الصحيفة، 
رئيس مجلـــس اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة، 
ســـكرتير التحريـــر راشـــد الغائـــب، رئيـــس 
الجيوســـي،  محمـــد  االقتصـــادي  القســـم 
والخدمـــات  البشـــرية  المـــوارد  رئيـــس 
منـــى المطلـــق، الصحافـــي علـــي الفـــردان 

والصحافية أمل الحامد.

وأكـــد مدير مشـــروع “قائمة البـــالد ألقوى 
50 شـــركة بحرينيـــة للعـــام 2022”، رئيس 
القســـم االقتصادي بصحيفة البالد محمد 
الجيوســـي أن مبـــادرة الصحيفـــة لـ “قائمة 
البـــالد ألقـــوى 50 شـــركة بحرينيـــة للعـــام 
2022” تهدف إلبراز وتسليط الضوء على 
الشـــركات البحرينيـــة الكبـــرى المســـاهمة 
في تنميـــة القطاع الخاص، وتنمية الناتج 

المحلي اإلجمالي على مستوى المملكة.

المبـــادرة  هـــذه  البـــالد  صحيفـــة  وتبنـــت 
الشـــفافية  قيـــم  تعزيـــز  فـــي  للمســـاهمة 
وتبـــادل المعلومـــات وتوفيـــر المعلومـــات 
للجهـــات البحثية المهتمـــة، وكذلك تقييم 
وتقديم التقدير للشركات البحرينية التي 
تســـاهم في تنمية االقتصـــاد الوطني في 
البـــالد، والتـــي القـــت اســـتجابة وتعـــاون 
الشـــركات كافة التي تم االتصال بها، وتم 
التنســـيق واللقاء مـــع رئيس مجلس إدارة 

غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس 
وأعضاء مجلـــس اإلدارة لتحقيـــق المزيد 

من التعاون والتنسيق في هذا الشأن.
يذكـــر أنـــه بعـــد التشـــاور والتنســـيق مـــع 
اللجنـــة  وضعـــت  المختصـــة،  الجهـــات 
التاليـــة  المعاييـــر  لتقييمهـــا  كأســـاس 
للشـــركات المترشـــحة: األصـــول، األرباح، 
المبيعـــات/     إجمالـــي  الســـوقية،  القيمـــة 

الدخل التشغيلي.

اعتماد منهجية ترتيب قائمة “^” ألقوى 50 شركة بحرينية 
برئاسة رئيس جمعية االقتصاديين... وحضور رئيس مجلس ادارة “^”

اجتماع لجنة تقييم أقوى 50 شركة بحرينية بحضور الشعلة

منطقة البحرين اللوجستية أداة ربط عالمية للمسارات التجارية مع دول العالم
لدى زيارته المنطقة االقتصادية الحرة بكوريا الجنوبية... رئيس الغرفة:

أكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
سمير ناس أهمية منطقة البحرين اللوجستية 
فـــي تعزيـــز أطر التعـــاون الدولي فـــي ميادين 
االقتصاد واالســـتثمار، وتوسيع نطاق التبادل 
التجاري الثنائي بين المملكة والدول الصديقة 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم، مشـــيرا إلـــى أن 
المنطقـــة اللوجســـتية في البحريـــن تمتلك كل 
مقومات النجاح مدفوعة بنمو كبير في قطاع 
الخدمات اللوجســـتية الذي يحقق مســـتويات 
نمـــو متواصلـــة بفضل رؤية ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وتوجيهات ســـموه 

في أن تصبح البحرين مركًزا لوجســـتًيا عالمًيا 
يربط منطقة الخليج والشـــرق األوســـط ببقية 

دول العالم.
وأضـــاف خـــالل زيارتـــه للمنطقـــة االقتصادية 
الحرة بكوريا الجنوبية على هامش المشـــاركة 
الكـــوري   - البحرينـــي  األعمـــال  منتـــدى  فـــي 
فـــي  الكوريـــة  التجربـــة  أن  الرابـــع،  الجنوبـــي 
 )IFEZ( منطقـــة إنتشـــون االقتصاديـــة الحـــرة
مثـــال حـــي فـــي تعزيـــز آليـــات العمـــل وربطها 
بالصناعـــة والتكنولوجيـــا واإلبـــداع والثقافـــة 
داخـــل  والتعليـــم  والطـــب  والمســـرح  والفـــن 
منطقة لوجســـتية متكاملة، تتوافر فيها جميع 

عناصـــر النظـــام االيكولوجي لألعمال، مشـــيًدا 
بمـــا حققتـــه كوريـــا الجنوبيـــة مـــن نجاحـــات 
علـــى مختلف المســـتويات، ومعربا عن تطلعه 
لالســـتفادة منها، الســـيما فيما يتعلق بمجاالت 
اإلبداع واالبتكار في قطاع األعمال عبر تنمية 
مهـــارات رواد األعمـــال، وتعزيز قدراتهم لدعم 

سبل تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة.
وأشـــار ناس إلـــى أهمية البناء علـــى ما تحقق 
مـــن إنجـــازات بتوفيق من هللا عـــز وجل ومن 
ثـــم بفضل رؤى حضـــرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى ال خليفة ملك البالد المعظم 

في تعزيز مكانة البحرين االقتصادية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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“برايـــس  لمؤسســـة  تقريـــر  أظهـــر 
أن   PWC كوبـــرز”  ووترهـــاوس 
ببـــطء  تتبنـــى  التحـــوط  صناديـــق 
االســـتثمار فـــي العمالت المشـــفرة، 
مضيًفـــا أن هذه الصناديق حافظت 
علـــى تعّرضهـــا المحـــدود للعمـــالت 
المشفرة رغم االتجاه الهبوطي لها.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن نحـــو ثلث 
التقليديـــة  التحـــوط  صناديـــق 
األصـــول  فـــي  بالفعـــل  تســـتثمر 

الرقمية مثل بيتكوين.
وكان اســـتطالع أجرتـــه PWC في 
العـــام الماضي شـــمل 100 صندوق 
تحـــوط عالمـــي كشـــف أن غالبيـــة 
باالســـتطالع يتوقعون  المشاركين 
مـــن   %  10 متوســـط  تخصيـــص 
استثماراتهم للعمالت المشفرة في 

غضون 5 سنوات.
وتعاني العمالت الرقمية المشـــفرة 
إعـــالن مجلـــس االحتياطـــي  منـــذ 
ســـعر  رفـــع  الفيدرالـــي  االتحـــادي 
الفائدة على الدوالر، األمر الذي دفع 
العديـــد مـــن المســـتثمرين لســـحب 
أموالهم من “بيتكوين” وضخها في 
الدوالر لالســـتفادة من سعر الفائدة 
المرتفـــع، خصوًصا وســـط توقعات 

باستمرار خسائر السوق.

رغم االتجاه الهابط.. 
التحـوط  صناديــق 
ــراء  ــ ــل شـ ــ ــواصـ ــ تـ
المشـفرة العمــالت 

أكـــد البنـــك المركـــزي األوروبـــي، أمـــس الخميـــس، أنـــه 
ســـينهي خطة شـــراء الســـندات طويلة األمد في األول 
من يوليو، وأشـــار إلى سلسلة من زيادات أسعار الفائدة 

اعتباًرا من يوليو في ظل مكافحة التضخم المرتفع.
ومـــع ارتفـــاع التضخـــم الشـــهر الماضـــي إلـــى مســـتوى 
قياســـي بلـــغ 8.1 % واتســـاع نطاقـــه بســـرعة، يتراجـــع 
البنـــك المركـــزي األوروبي عـــن إجـــراءات التحفيز التي 

كان قد طبقها خالل معظم العقد الماضي.

ويهـــدف إلـــى وقف تســـرب النمو الســـريع لألســـعار إلى 
دوامـــة يصعـــب  عبـــر  واســـتمراره  األوســـع،  االقتصـــاد 
كســـرها. ومتابعـــة لخطـــوة وعد بهـــا منذ فتـــرة طويلة، 
قال البنك المركزي األوروبي انه ســـينهي برنامج شراء 
األصـــول، وهي أداة التحفيز الرئيســـة منذ أزمة الديون 
فـــي منطقـــة اليـــورو. وقـــال انه ســـيرفع أســـعار الفائدة 
بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، ثم يغير األسعار مرة 

أخرى في سبتمبر، ربما بهامش أكبر.

وأشار المركزي األوروبي إلى أن “مجلس اإلدارة يعتزم 
رفع أســـعار الفائـــدة الرئيســـة للبنك المركـــزي األوروبي 
بمقدار 25 نقطة أســـاس في اجتماع السياســـة النقدية 
أن “مجلـــس اإلدارة يتوقـــع  لشـــهر يوليـــو”. وأضافـــت 
رفع أســـعار الفائـــدة الرئيســـة للبنك المركـــزي األوروبي 
مـــرة أخرى في ســـبتمبر إذا اســـتمرت توقعات التضخم 
علـــى المدى المتوســـط   أو تدهورت، فـــإن الزيادة األكبر 

ستكون مناسبة في اجتماع سبتمبر”.

“المــركــزي األوروبــي” يـؤجــل رفــع الفــائــدة ليوليــو

حريصون على النهوض بالعالقات االستثمارية المشتركة بين البحرين وفلوريدا
خالل استقباله القائم بأعمال وزير التجارة في فلوريدا... نجيبي:

أكـــد النائـــب األول لرئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، 
خالـــد نجيبي اعتزازه وتقديره للعالقات الثنائية واالقتصادية 
المتميـــزة التـــي تجمـــع مملكـــة البحريـــن بالواليـــات المتحـــدة 
 )USTZ( األميركية، مشـــيرا ألهمية منطقة التجـــارة األميركية
بيـــن البحرين والواليـــات المتحدة، وضرورة االســـتفادة منها، 
مـــن خالل تشـــجيع وتمكيـــن الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
لالنخـــراط في األنشـــطة التجارية، موضحا أهمية االســـتفادة 
من مزايا المناطق الحرة التي من شـــأنها تســـهيل زيادة حجم 

التبادل التجاري بما يخدم اقتصاد البلدين الصديقين.
جـــاء ذلـــك خالل اســـتقباله القائـــم بأعمـــال وزير التجـــارة في 
واليـــة فلوريـــدا مارك أدلر، ببيت التجـــار، بحضور نائب األمين 
المالـــي وليـــد كانـــو، عضـــو المكتـــب التنفيذي باســـم الســـاعي، 

والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي عبدهللا السادة.
ودعا نجيبي إلى توســـيع الشـــراكات، وتشـــجيع االســـتثمارات 
بيـــن الجانبيـــن، مؤكـــدا فـــي الوقت ذاتـــه إمـــكان البحرين بأن 
تكـــون مركًزا وممـــًرا تجارًيا لتوزيع وإعـــادة تصدير منتجاتهم 
إلـــى الخليج والدول العربية وشـــمال إفريقيـــا، وما يدعم ذلك 
مما تتميز به البحرين من مزايا استثمارية محفزة وتسهيالت 

عديدة تمنحها للمستثمرين.
مـــن جانبـــه، أكـــد القائـــم بأعمـــال وزيـــر التجـــارة فـــي واليـــة 
فلوريـــدا مـــارك أدلر، اعتـــزازه بالعالقات التجاريـــة القوية بين 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة، الفًتا إلى أن بيئـــة األعمال في 
واليـــة فلوريدا شـــهدت تطوًرا ملحوًظا في قطـــاع التكنلوجيا 

والصناعة، والطاقة المتجددة.

الشاعر )صورة ارشيفية(عبدالعال )صورة ارشيفية(العبيدلي شارك عن بعد )ارشيفية(عبدالقادر وورسمة


