
اختتمـــت الحمالت البحرينية البالـــغ عددها 59 حملة والمندمجة 
فـــي 8 حمالت اســـتقبال حجاجها أمس )اإلثنيـــن( والبالغ عددهم 
ًة، في أجواء ســـادها مشاعر األخوة  ا وحاجَّ هذا العام 2094 حاجًّ
اإليمانية، والســـعادة الغامرة والشـــكر لله على التوفيق لحج بيت 

هللا الحرام.
وتنافســـت الحمـــالت البحرينيـــة علـــى تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

لحجاجهـــا بـــدًءا مـــن خدمـــات توصيل الحجـــاج لمطـــار البحرين 
الدولـــي، واحتفاليـــات االســـتقبال البهيجـــة بالـــورود والحلويـــات 
وأطيـــب التحيـــات وخالـــص الدعوات، وصـــواًل إلـــى تقديم أرقى 
مستويات الخدمة في المواصالت ومباني الحجاج، التي أشادت 
بها بعثة مملكة البحرين للحج لجودتها وتوافرها على كل معايير 
الســـالمة، ونظافـــة مرافقهـــا وتجهيزهـــا بمـــا يالئـــم االحتـــرازات 

الصحية الالزمة لمنع تفشي وباء كورونا بين الحجاج.

قـــال المستشـــار القانونـــي كمال 
جمـــال إنـــه ال توجـــد فـــي أروقة 
قضايـــا  أي  بالبحريـــن  المحاكـــم 
تتعلق بنقـــل األعضاء وزراعتها، 
موضًحـــا أن القانـــون يحظر بيع 
وشـــراء األعضاء بأي شـــكل كان 
أو تقديم أي مقابل مادي لذلك.

وأشـــار جمال وهو أحد الشركاء 
“حيـــاة  حملـــة  مـــع  المتعاونيـــن 
جديـــدة” التـــي أطلقتهـــا “البالد” 
لتشـــجيع المجتمـــع علـــى التبرع 
باألعضاء بعـــد الوفاة، إلى حوار 
أجرتـــه معـــه الصحـــة أن وزارة 

منصـــة  إنشـــاء  بصـــدد  الصحـــة 
ُتعنـــى بنقـــل وزراعـــة األعضـــاء 

قريًبا.
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خطة تنفيذية لـ 29 مشروًعا متبقًيا ضمن “اإلطار الموحد للبرامج ذات األولوية”

مجلس الوزراء: تطوير إجراءات الرقابة على األسواق
المنامة - بنا

تابـــع مجلـــس الـــوزراء النتائـــج التي تحققـــت على صعيـــد توافر 
الســـلع األساســـية، من خالل اإلجراءات التي تـــم اتخاذها لتعزيز 
االســـتجابة الحتياجـــات الســـوق فـــي ضـــوء بعـــض التطـــورات 
العالمية التي أثرت على إمدادات الطاقة وشحن البضائع وتوافر 
وأسعار البضائع، مؤكًدا أهمية االستمرار في مراقبة أسعار السلع 
والتأكـــد مـــن توافرهـــا في األســـواق، موّجًها إلى تطويـــر وتنظيم 
إجـــراءات الرقابـــة علـــى األســـواق، في إطار الشـــرح الـــذي قّدمه 
وزيـــر الصناعة والتجـــارة عن جهود الوزارة في ضمان اســـتدامة 

توافر الســـلع األساســـية والقدرة على تلبية متطلبات الســـوق في 
مختلـــف المواســـم والظروف. وكان نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، قد رأس 
االجتماع االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، 
بقصـــر القضيبية. وتابع المجلس ما تم تنفيذه من اإلطار الموحد 
للبرامـــج الحكوميـــة ذات األولويـــة فـــي نســـخته الثالثـــة، ووّجـــه 
المجلـــس الـــوزارات، كلٌّ فيما يخصها، بوضع الخطـــة التنفيذية لـ 
29 مشـــروًعا متبقًيا ضمن اإلطار الموحد للبرامج الحكومية ذات 

)03(األولوية، وأن يتم رفعها لمجلس الوزراء في أسرع وقت.

الحواج: “البحرين العالمي للمعارض” في مرحلة التشطيبات النهائية

)05(

”NGN“ ل الراغبين بالدراسة في مركز تدريب “بيتك” البحرين يموِّ
أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن توقيع مذكرة  «

تفاهم مع “إن جي إن” )NGN(، شركة متخصصة في أنظمة 
المعلومات المتكاملة وتقديم استشارات تقنية المعلومات، 
وتنص المذكرة على قيام البنك بتمويل العمالء الُمسجلين 
ضمن دورات “إن جي إن” التدريبية عن طريق تقديم تمويل 

شخصي متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يصل إلى 
30,000 دينار بحريني بمعدل ربح منخفض وفترة سماح 

لمدة عامين مع احتساب األرباح.
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نسعى لتنمية أعمالك في 
فرعنا الرئيسي الجديد للشركات

اكتشف كيف يمكننا دعمك اليوم بزيارة 
فرعنا الجديد في برج السيف اليوم

أعمالك
ت�ثـــــمــــــر
مــــــعنـــــا

المستشار القانوني جمال: حظر بيع وشراء 
األعضاء أو تقاضي أي مقابل مادي عنها

سيدعلي المحافظة

إبراهيم النهام

المحامي كمال جمال

الشيخ خالد بن عبدالله

أدَّوا مناسك العمرة وشرعوا في جمع الجمرات وعقد المحاضرات الدينية بنسبة زيادة ُقدِّرت بنحو 13 % مقارنة بالفترة نفسها 2021... “المساحة”:
الحمالت البحرينية تستقبل حجاجها باألحضان والورود

هكذا استقبلت إحدى الحمالت البحرينية حاّجاِتها

التداول العقاري يتجاوز النصف مليار دينار بالنصف األول

العامـــة  العالقـــات  قســـم  أعلـــن 
المســـاحة  بجهـــاز  واإلعـــالم 
حجـــم  أن  العقـــاري  والتســـجيل 
التداول العقاري للنصف األول من 
العام 2022 بلـــغ )547,347,854( 
خمســـمئة وسبعة وأربعين مليوًنا 
وثالثمئـــة وســـبعة وأربعيـــن ألًفـــا 
وخمســـين  وأربعـــة  وثمانمئـــة 
ديناًرا، بنســـبة زيادة ُقدِّرت بنحو 
13 % مقارنة بالفترة نفســـها من 

)21(العام 2021.
)09(

الـتــداول الـعقــاري
فـي النصـف األول

من 2022

األجانبالخليجيونالبحرينيون

نسبة التداوالت العقارية

%5 %4 %91

547,347,854
 معاملة عقاريةدينار بحريني

%13%5
12,399

المعامالت العقاريةالتداول العقاري

الشيخ سلمان بن عبدالله



رماية بالذخيرة 
الحية في شرق 

“الجارم” اليوم

أعلنـــت قيـــادة خفر الســـواحل عـــن قيامها 
بعملية رماية تدريبية باستخدام الذخيرة 
الواقعـــة  البحريـــة  المنطقـــة  فـــي  الحيـــة 
شـــرق فشـــت “الجـــارم” حســـب الخريطـــة 
واإلحداثيات المرفقة، وذلك اليوم الثالثاء 
08:00 صباحـــًا ولغايـــة  الســـاعة  بيـــن  مـــا 

الساعة 12:00 ظهرًا.
وتدعو قيادة خفر السواحل مرتادي البحر 
إلى أخذ الحيطـــة والحذر وعدم االقتراب 
مـــن المنطقة المذكورة في الوقت المحدد، 

وذلك حفاظًا على سالمتهم.

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين تهنئ الجزائر بذكرى االستقالل
بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتـــي تهنئة إلى 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الشـــعبية عبدالمجيـــد تبـــون، وذلـــك بمناســـبة 

ذكرى استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عـــن 
أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهم لـــه بموفور الصحة 
الجزائريـــة  الجمهوريـــة  ولشـــعب  والســـعادة 
الديمقراطية الشـــعبية الشقيق بتحقيق المزيد 
من التقدم واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلة 
الجزائريـــة  بالجمهوريـــة  األول  الوزيـــر  إلـــى 

الديمقراطية الشعبية أيمن بن عبدالرحمن.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية 
الـــرأس  رئيـــس جمهوريـــة  إلـــى  تهنئـــة 
األخضر خوســـيه ماريا نيفيـــس، وذلك 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعـــرب جاللته فـــي البرقية عن أطيب 
تهانيـــه وتمنياتـــه لـــه بموفـــور الصحـــة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن رئيـــس 
باكســـتان  جمهوريـــة  وزراء 

اإلســـالمية محمـــد شـــهباز شـــريف، 
وذلـــك رًدا على برقيـــة التهنئة التي 
بعـــث بهـــا ســـموه بمناســـبة انتخابه 
رئيًســـا لـــوزراء جمهورية باكســـتان 

اإلسالمية.

الملك المعظم يهنئ رئيس الرأس األخضر بذكرى االستقالل

ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر شهباز شريف
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أكـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير 
البنيـــة التحتية، الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، أهمية البناء على ما تحقق من 
مستويات متقدمة من التكامل والتنسيق 
الثنائـــي بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 
لتحقيـــق  الشـــقيقة؛  الســـعودية  العربيـــة 
رؤى ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، عاهـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، وذلـــك بمـــا 

يعـــود بالخير والنماء على شـــعبي البلدين 
الشقيقين.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
البنيـــة التحتيـــة، فـــي هـــذا الصـــدد بعمـــق 
العالقـــات األخويـــة والتاريخيـــة المتميزة 
التي تجمع بيـــن مملكة البحرين والمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، والتـــي تعد 
نموذًجا يحتذى فـــي العالقات التي تربط 

بين الدول الشقيقة والصديقة.
جـــاء ذلك لدى اســـتقباله في مكتبه بقصر 
مملكـــة  ســـفير  أمـــس  صبـــاح  القضيبيـــة 
البحريـــن لدى المملكة العربية الســـعودية، 
الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، 

حيث رحب بالســـفير، متمنًيا لـــه التوفيق 
في أداء مهام عمله الدبلوماسي على نحو 
يســـهم في تطويـــر العالقات بيـــن البلدين 

الشقيقين في مختلف المجاالت.
بـــن  علـــي  الشـــيخ  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
عبدالرحمن آل خليفة عن شكره وتقديره 
لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية 
التحتية على ما يوليه من حرص واهتمام 
دائميـــن بتوطيـــد العالقـــات األخويـــة مـــع 
المملكة العربية الســـعودية، مؤكدًا ســـعيه 
الحثيـــث لمواصلـــة العمـــل على مـــا يحقق 
للبلديـــن وشـــعبيهما الشـــقيقين تطلعاتهما 

المشتركة.

المنامة - بنا

توثيــق عــرى التكامــل والتنسيـــق مـع السعوديـــة
العالقات المتميزة بين البلدين نموذج يحتذى... خالد بن عبداهلل:

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية ُمستقِبًل السفير السعودي

الثالثاء 5 يوليو 2022 - 6 ذو الحجة 1443 - العدد 5012

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجللة الملك

المنامة - المجلس األعلى للصحة

للدراســـات  البحرينـــي  المجلـــس  عقـــد 
والتخصصـــات الصحيـــة اجتماعـــه األول 
صبـــاح )األحـــد( المنصـــرم برئاســـة رئيس 
المجلس األعلى للصحـــة، رئيس المجلس 
والتخصصـــات  للدراســـات  البحرينـــي 
الصحيـــة، الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، وذلـــك بعد صدور 
المرســـوم الملكي الســـامي رقم )13( لسنة 
2022 بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني 

للدراسات والتخصصات الصحية.
وفـــي هذا الصـــدد، رحـــب الفريـــق طبيب 
آل خليفـــة،  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ محمـــد 
وبحضـــور وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد 
حســـن، بأعضاء مجلـــس اإلدارة، وهنأهم 
بتعيينهـــم، مؤكًدا ثقته في قدرة المجلس 
علـــى أداء المهـــام المنوطة بـــه، من خالل 
نفســـه،  المجلـــس  أعضـــاء  بيـــن  التعـــاون 
وتعاونه كذلك مع الهيئات الصحية وذات 

العالقة في المملكة.
رئيـــس  رفـــع  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
إلـــى مقـــام  التقديـــر والعرفـــان  المجلـــس 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، على 
تفضلـــه بتشـــكيل مجلـــس إدارة المجلس 

والتخصصـــات  للدراســـات  البحرينـــي 
الصحيـــة، وإلـــى مقـــام ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
اهتمـــام ورعايـــة ســـموه الدائمـــة بشـــؤون 
المبذولـــة  وبالمســـاعي  الصحـــي  القطـــاع 
الخدمـــات  وتميـــز  اســـتدامة  لتحقيـــق 

الصحية في المملكة.
بتقديـــم  االجتمـــاع  الرئيـــس  واســـتهل 
إيجاز عن دور ومهـــام المجلس البحريني 
ثـــم  للدراســـات والتخصصـــات الصحيـــة، 
المواضيـــع  لمناقشـــة  المجلـــس  انتقـــل 
المدرجة على جدول األعمال، ومنها بحث 
مقترح تصنيف البورد العربي، والتنســـيق 
مـــع الهيئـــات والتخصصـــات الصحية في 
الدول الشـــقيقة، ومنها التنسيق مع الهيئة 
الســـعودية للتخصصـــات الطبيـــة والهيئة 
العمانية للتخصصات الطبية، واستعراض 
سياســـة التدريـــب للتخصصـــات الصحية 
ودور مختلـــف جهـــات المنظومة الصحية 
فـــي التدريـــب الصحـــي. وقـــرر المجلـــس 
تشـــكيل أربع فـــرق عمل لرفع دراســـة عن 
التخصصـــات الصحيـــة فـــي طـــب العائلة 
وفريـــق لتخصصـــات التمريـــض والقبالـــة 

وفريق لدراسة مؤهالت الطب الخاص.

يلـــزم  بمـــا  بالقيـــام  المجلـــس  ويختـــص 
لضمان االمتثال لمعايير االعتماد الوطنية 
الصحـــي،  التدريـــب  بشـــأن  والدوليـــة 
وتحســـين نتائـــج التدريـــب بهـــدف إعداد 
وتطويـــر وتأهيـــل العامليـــن فـــي القطـــاع 
وتحســـين  كفاءتهـــم  رفـــع  مـــع  الصحـــي 
أدائهـــم المهني بما يحقق التطور الشـــامل 
بالمملكـــة،  والصحيـــة  الطبيـــة  للخدمـــات 
من خالل اإلشـــراف على إنشـــاء ومتابعة 
وإعدادهـــا  التدريـــب  برامـــج  وتقويـــم 

للحصـــول علـــى االعتـــراف الدولـــي، وضع 
مـــن  كل  فـــي  الشـــهادات  إلصـــدار  آليـــة 
التخصصـــات والبرامـــج الصحية الوطنية 
ووضع معادلة وتقويم الشـــهادات المهنية 
الممنوحـــة مـــن قبـــل البرامـــج التدريبيـــة 

المختلفة.
مصـــادر  اقتـــراح  المجلـــس  يتولـــى  كمـــا 
المندرجـــة  التدريبيـــة  للبرامـــج  التمويـــل 
تحـــت الرعاية الصحية بالمملكة وإنشـــاء 
برامج تدريبية تفـــي باحتياجات المملكة 

بنـــاًء على االحتياجات مـــن القوى العاملة 
لتقاريـــر  طبًقـــا  دوري  بشـــكل  الصحيـــة 
لجنـــة التخطيـــط الصحي االســـتراتيجي 
تحقيًقا للتغطية الصحية الشـــاملة عالوة 
الفرعيـــة  العلميـــة  اللجـــان  علـــى تشـــكيل 
التخصصية لكل اختصاص طبي أو صحي 
لوضع البرامـــج التدريبية لكل اختصاص. 
وأنيط بالمجلس إنشاء البرامج التدريبية 
المتخصصة والقيام بالمهام لكل برنامج و 
تشـــكيل فرق عمل للقيام بمهام ودراسات 

متخصصة وإعـــداد آلية ومعايير المتابعة 
والتقويـــم للبرامـــج التدريبية واإلشـــراف 

على عمليات المتابعة والتقويم.
رئيـــس  برئاســـة  المجلـــس  تشـــكيل  وتـــم 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
عبدالرحمـــن  خالـــد  مـــن:  كل  وعضويـــة 
العوهلي ممثاًل عن جامعة الخليج العربي 
نائًبـــا للرئيـــس، وليـــد خليفة المانـــع ممثاًل 
عـــن وزارة الصحـــة، والرئيـــس التنفيـــذي 
للمستشـــفيات الحكومية أحمد األنصاري، 
الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
النواخـــذة ممثـــاًل عـــن  إبراهيـــم  األوليـــة، 
لينـــا خنجـــي  المجلـــس األعلـــى للصحـــة، 
ممثـــاًل عن جامعة البحرين، دالل الحســـن 
ممثال عن مستشفى الملك حمد الجامعي، 
العميـــد طبيـــب خالـــد عبـــدهللا ممثـــاًل عن 
مستشـــفى قوة دفاع البحرين، ناجي علم 
الدين ممثاًل عن الكلية الملكية للجراحين 
فـــي البحريـــن، نـــزار بوكمـــال ممثـــاًل عـــن 
مركـــز الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة للقلـــب، 
أزهـــار نصيب ممثـــاًل عن الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، محمد 
الصحـــي  القطـــاع  عـــن  ممثـــاًل  العوضـــي 

الخاص.
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تــرأس نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر البنيــة التحتيــة الشــيخ 
خالد بن عبدهللا آل خليفة، االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلس 

الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

أكـــد  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
المجلـــس أهميـــة المباحثات التي 
المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  أجراهـــا 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
رئيـــس  مـــع  خليفـــة  آل  عيســـى 
جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
عبـــد الفتـــاح السيســـي، بحضـــور 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، منوها 
ومذكـــرات  االتفاقيـــات  بـــدور 
التفاهـــم التـــي تم التوقيـــع عليها 
بيـــن البلدين خال زيارة ذ رئيس 
جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
لمملكـــة البحريـــن وأهميتهـــا فـــي 
تعزيـــز أوجـــه العاقـــات األخوية 
التعـــاون  ومســـارات  الوثيقـــة 
مختلـــف  فـــي  االســـتراتيجي 
الجوانـــب التـــي تحقـــق تطلعـــات 
البلديـــن وتعـــود بالخيـــر والنمـــاء 

على شعبيهما الشقيقين.
بتفضـــل  المجلـــس  أشـــاد  ثـــم 
البـــاد  ملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
جمهوريـــة  ورئيـــس  المعظـــم 
مصر العربيـــة الشـــقيقة، بافتتاح 
مبنـــى المســـافرين الجديد بمطار 
البحرين الدولي بحضور صاحب 
الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، منوهـــا بأهمية 
مطـــار البحرين الدولـــي ومرافقه 
المختلفة في تعزيز مكانة مملكة 
قطـــاع  فـــي  وريادتهـــا  البحريـــن 
الطيران ودعم مختلف مســـارات 
التنميـــة، مشـــيًدا بالجهـــود التـــي 
بذلها أبناء البحرين في اإلشراف 
على تنفيذ مطار البحرين الدولي 
منـــه  جعلـــت  والتـــي  وتشـــغيله 
أحـــد المشـــروعات التـــي حققـــت 
التميز على المســـتويين اإلقليمي 

والعالمي.
التهانـــي  المجلـــس  رفـــع  ثـــم 
والتبريكات إلـــى صاحب الجالة 
ملك البـــاد المعظم وإلى صاحب 
الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، بمناســـبة قرب 
المبـــارك،  عيـــد األضحـــى  حلـــول 
سائًا المولى جلت قدرته أن ُيعيد 
هذه المناســـبة علـــى جالة الملك 
المعظم وســـمو ولي العهد رئيس 
الـــوزراء، وعلـــى أبنـــاء البحريـــن 
واإلســـامية  العربيـــة  واألمتيـــن 

بالخير والُيمن والمسرات.
بالجهـــود  المجلـــس  نـــوه  بعدهـــا 
أعضـــاء  يبذلهـــا  التـــي  الوطنيـــة 
تنفيـــذ  فـــي  البحريـــن  فريـــق 
الخطـــط التنمويـــة واالقتصاديـــة 
ومنها خطة التعافـــي االقتصادي 
وبرنامـــج التـــوازن المالـــي، التـــي 
حظيت باإلشـــادة مـــن المنظمات 
ومنهـــا  المتخصصـــة،  الدوليـــة 
مـــا أكـــده تقريـــر صنـــدوق النقـــد 
مضـــي  بشـــأن  األخيـــر  الدولـــي 
تحقيـــق  نحـــو  البحريـــن  مملكـــة 
األهداف المنشـــودة فـــي برامجها 
مؤكـــًدا  واالقتصاديـــة،  الماليـــة 
بـــذات  العمـــل  مواصلـــة  أهميـــة 
الزخـــم والعـــزم لتحقيق األهداف 

المنشودة.
بعـــد ذلك، تابـــع المجلـــس النتائج 
التـــي تحققـــت على صعيـــد توفر 
خـــال  مـــن  األساســـية،  الســـلع 
اتخاذهـــا  تـــم  التـــي  اإلجـــراءات 
االســـتجابة الحتياجـــات  لتعزيـــز 

السوق في ضوء بعض التطورات 
العالمية التي أثرت على إمدادات 
الطاقـــة وشـــحن البضائـــع وتوفر 
وأسعار البضائع، وأعرب المجلس 
الصناعـــة  لـــوزارة  شـــكره  عـــن 
والتجـــارة على جهودهـــا في هذا 
الجانب، مؤكدا أهمية االســـتمرار 
في مراقبة أســـعار الســـلع والتأكد 
من توافرها في األسواق، موجًها 
إلـــى تطويـــر وتنظيـــم إجـــراءات 
الرقابة على األســـواق، وذلك في 
إطـــار الشـــرح الـــذي قدمـــه وزيـــر 
عـــن جهـــود  الصناعـــة والتجـــارة 
اســـتدامة  ضمـــان  فـــي  الـــوزارة 
توفـــر الســـلع األساســـية والقدرة 
علـــى تلبية متطلبات الســـوق في 

مختلف المواسم والظروف.
ثم تابع المجلس ما تم تنفيذه من 
اإلطار الموحد للبرامج الحكومية 
ذات األولوية في نسخته الثالثة، 
ووجه المجلس الوزارات كٌل فيما 
يخصه بوضع الخطة التنفيذية لـ 
29 مشـــروًعا متبقًيا ضمن اإلطار 
الموحـــد للبرامـــج الحكومية ذات 
األولويـــة التي تهدف إلى تحقيق 
االســـتدامة المالية وتأمين البيئة 
الداعمـــة للتنميـــة، وأن يتم رفعها 
لمجلس الوزراء في أسرع وقت، 
وذلـــك بعـــد االطاع علـــى مذكرة 
وزير شؤون مجلس الوزراء بهذا 

الشأن.

بعدها قرر المجلس ما يلي:

أوًل: الموافقــة على المذكرات  «
التالية:

الوزاريــة  « اللجنــة  مذكــرة   .1
القانونيــة  للشــؤون 
والتشــريعية بشــأن تنظيــم 
ربط الجهات المعنية بالنظام 
اإللكتروني للسجالت التجارية.

2. مذكرة وزير شؤون البلديات  «
والزراعة بشــأن استمالك عدد 
من العقارات للمنفعة العامة، 
الالزمــة  المســاحات  لتوفيــر 

للتنمية العمرانية.

الوزاريــة  « اللجنــة  مذكــرة   .3
للشؤون القانونية والتشريعية 
 6 علــى  الحكومــة  رد  بشــأن 
واقتراحين  برغبــة  اقتراحــات 
بقانــون مقدمة مــن مجلس 
بقانون مقدم  واقتراح  النواب، 

من مجلس الشورى.

بعدها استعرض المجلس 
الموضوع التالي:

الداخليــة  « وزيــر  مذكــرة   .1
بشــأن أولويات وزارة الداخلية 
وفًقــا  وبرامجهــا  وخططهــا 
 -  2019 الحكومــة  لبرنامــج 

.2022
ثـــم أخذ المجلـــس علًما من خال 
التقاريـــر الوزاريـــة المرفوعـــة من 
الوزراء بشأن حفل تسليم جائزة 
اليونسكو - الملك حمد الستخدام 
تكنولوجيـــا المعلومات واالتصال 
في التعليم، وحفل تسليم جائزة 
سمو الشيخ ســـالم العلي الصباح 
للمعلوماتية والمشاركة في القمة 
التحضيريـــة لقمـــة التحـــول فـــي 
للجنـــة   32 واالجتمـــاع  التعليـــم، 
التعـــاون الزراعـــي بـــدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
والمشـــاركة بالـــدور 11 للمنتـــدى 

الحضري العالمي.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء: تطوير وتنظيم إجراءات الرقابة على األسواق
اإلسراع في الخطط التنفذية لـ 29 مشروعا متبقيا ضمن اإلطار الموحد للبرامج الحكومية ذات األولوية

 استمالك عدد من العقارات 
للمنفعة العامة لتوفير المساحات 

الالزمة للتنمية العمرانية

تنظيم ربط الجهات المعنية 
بالنظام اإللكتروني للسجالت 

التجارية 
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معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر الـبنية التحـتية
خالل جلسة مجلس الوزراء 4 يوليو 2022:

التأكيـــد علـــى أهمية المباحثات التـــي أجراها جاللة الملـــك المعظم مع  
فخامة الرئيس المصري، بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تهنئـــة جاللـــة الملك المعظم وســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
بمناسبة قرب حلول عيد األضحى المبارك.

اإلشـــادة بتفضل جاللة الملك المعظـــم، وفخامة رئيس جمهورية مصر، 
بافتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين بحضور سمو ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.

توجيه الوزارات كٌل فيما يخصه بوضع الخطة التنفيذية لـ 29 مشروعًا 
متبقيَا ضمن اإلطار الموحد للبرامج الحكومية ذات األولوية.

متابعة النتائج التي تحققت على صعيد توفر السلع األساسية والتوجيه 
بتطوير وتنظيم إجراءات الرقابة على األسواق.

الحكومــة  لبرنامــج  وفقــًا  وبرامجهــا  وخططهــا  الداخليــة  وزارة  أولويــات 
.2022-2019

:

التنويـــه بالجهود الوطنية ألعضـــاء فريق البحرين في تنفيـــذ الخطط التنموية 
واالقتصادية ومنها خطة التعافي االقتصادي وبرنامج التوازن المالي.

تنظيم ربط الجهات المعنية بالنظام اإللكتروني للسجالت التجارية.

استمالك عدد من العقارات للمنفعة العامة، لتوفير المساحات الالزمة 
للتنمية العمرانية.
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تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
اجتمـــاع اللجنـــة األمنيـــة الســـادس للعـــام 
2022، وذلـــك عبر تقنيـــة االتصال المرئي، 
بحضور العميد عيســـى بن ثامر الدوسري 
نائـــب المحافـــظ، وعـــدد من الضبـــاط من 
والمســـؤولين  األمنيـــة  الجهـــات  ممثلـــي 

بالمحافظة.
ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
المحافـــظ بالحضـــور، مؤكـــدًا ســـموه على 
دور مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة واألمنيـــة 
فـــي ترســـيخ دعائـــم األمـــن عبـــر مختلف 
أطر التعاون والتنســـيق المشـــترك، تنفيذًا 
لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، لتوفير 

األمن والســـامة والطمأنينـــة في مختلف 
أرجاء المحافظة.

وأشـــار ســـموه إلـــى أن اجتماعـــات اللجنة 
أبـــرز  متابعـــة  مـــن خالهـــا  يتـــم  األمنيـــة 
االحتياجات األمنية المتعلقة بالمواطنين 
وتحقيـــق تطلعاتهـــم من حيـــث اتخاذ كل 
اإلجراءات والتدابير الازمة بالتعاون مع 
األجهزة األمنية، مشـــيًدا ســـموه بمستوى 
الحمـــات والمبادرات والمعـــارض األمنية 
التي تقام بالتعاون والشـــراكة مع مختلف 
الداخليـــة  بـــوزارة  المختصـــة  الجهـــات 
األمـــن  لتعزيـــز  العمـــل  خطـــط  لمتابعـــة 

والسامة بأعلى المقاييس.
وأشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
بنجـــاح المعرض األمنـــي التوعوي، والذي 
أقامتـــه المحافظـــة بالتعـــاون مـــع اإلدارة 
العامـــة للمباحـــث واألدلة الجنائيـــة تزامًنا 

مـــع اليـــوم العالمـــي لمكافحـــة المخـــدرات 
المحافظـــة  أن  ســـموه  مبيًنـــا  2022م، 
تنظيـــم  فـــي  المشـــاركة  علـــى  حريصـــة 
مختلـــف المبـــادرات الرائـــدة والمناســـبات 
الدوليـــة، بالتعـــاون مـــع مختلـــف الجهات 
ذات العاقـــة، األمر الذي يعكس الشـــراكة 
المجتمعيـــة والوعـــي األمنـــي والمجتمعي 

تجاه أفراد المجتمع.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  تابـــع  كمـــا 
الجنوبيـــة، مســـتجدات القضايـــا األمنيـــة 
واالســـتعدادات المتخذة من قبل مديرية 
شـــرطة المحافظة الجنوبية المتزامنة مع 
قـــرب حلول عيد األضحـــى المبارك، حيث 
وجـــه ســـموه اإلدارات األمنيـــة بتكثيـــف 
الدوريـــات  ونشـــر  التوعويـــة  الحمـــات 
األمنيـــة، مـــع ضـــرورة اتبـــاع اإلجـــراءات 
والتدابيـــر الازمـــة لحفـــظ األمـــن وتعزيز 

السامة لدى األهالي في المحافظة.
وفي سياق آخر، أكد سمو المحافظ رئيس 
التعـــاون والتنســـيق  اللجنـــة األمنيـــة، أن 
القائم مـــع اإلدارة العامة للمـــرور يعزز من 
دور الرقابة المرورية، موصًيا ســـموه على 
أهمية الترتيبات التنسيقية خال أيام عيد 
األضحى المبارك لضمان انسيابية الحركة 
المروريـــة فـــي بعض الطـــرق الحيوية في 
المحافظة، مشيًدا ســـموه بالتعاون القائم 
مـــع اإلدارة العامـــة للمـــرور ودورهـــا فـــي 
تعزيز الســـامة والوعي المروري بمختلف 

مناطق المحافظة الجنوبية.
كما اطلع ســـمو المحافظ خال االجتماع، 
على عـــرض مرئي حول أبرز الجهود التي 
تقوم بها اإلدارة العامة للدفاع المدني من 
خال تنظيـــم الحمات التوعوية األمنية، 
المصانـــع  مختلـــف  اســـتهدفت  والتـــي 

والـــورش الصناعية في نطـــاق المحافظة 
الجنوبية لضمان ســـامة الجميع، مشـــيًدا 
ســـموه بالجاهزية األمنية التـــي يتمتع بها 
رجـــال الدفـــاع المدنـــي من ناحية ســـرعة 
الجهـــود  مـــن  المزيـــد  وبـــذل  االســـتجابة 
التـــي توفر كافة معاييـــر ومتطلبات األمن 

والسامة.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أعـــرب الحضـــور 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفة آل خليفة، على 
المتابعـــة والتواصـــل المســـتمر فـــي إبـــراز 
التنســـيق والتعـــاون القائـــم فـــي مختلـــف 
البرامـــج والمبـــادرات األمنيـــة المشـــتركة 
بمـــا يعـــزز جهـــود المحافظـــة فـــي تلبيـــة 
احتياجات المواطنين في المجال األمني 

والمجتمعي.

المنامة - وزارة الداخلية

تكثيف الحمالت التوعوية ونشر الدوريات األمنية
تزامًنا مع قرب حلول عيد األضحى.. سمو محافظ الجنوبية يوجه:
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أعـــد جامع المغفور لها الشـــيخة موزة 
بنـــت حمـــد آل خليفـــة برامـــج دينيـــة 
متنوعـــة وجـــدوال منتظمـــا بمناســـبة 
بمشـــاركة  الحجـــة،  ذي  مـــن  العشـــر 
كبـــار المشـــايخ مـــن مملكـــة البحريـــن 

وخارجها.
وقـــدم فضيلة الشـــيخ محمد بن فؤاد 
الكـــواري محاضـــرة بعنـــوان “تعظيـــم 
الكعبة المشرفة” مســـاء األحد بجامع 

المغفور لها.

ضمن برنامج العشر من ذي الحجة الدعوي بجامع الشيخة موزة بنت حمد

“تعظيــــم الكعبـــة المشرفـــة” محاضـــرة للكــــواري
تصوير: أيمن يعقوب
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

البحرين  هيئة  رئيسة  استقبلت 
للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
اإلثنين،  أمس  خليفة  آل  محمد 
في مقر الهيئة وفًدا من مسرح 
ــجــودر  ال فــهــمــي  يــتــقــدمــه  أوال 
ورئيس مسرح أوال الفنان أنور 
أحـــمـــد، وذلــــك لــلــتــبــاحــث حــول 
المتعلقة  الــمــواضــيــع  مــن  جملة 
بسبل دعم مسرح أوال وتسهيل 
ــروف الــمــائــمــة لــارتــقــاء  ــظــ ــ ال
بأدائه، إلى جانب االطاع على 
بناء  بمشروع  العمل  مجريات 

مسرح أوال االستثماري.
رئيسة  اللقاء، رحبت  بداية  في 
بالجهود  مشيدة  بالوفد،  الهيئة 
أوال في  مــســرح  يــبــذلــهــا  الــتــي 
عموما  الثقافي  الــحــراك  تطوير 
خصوصا،  المسرحي  والــقــطــاع 

ــادت بــالــمــواضــيــع الــهــادفــة  ــ وأشـ
ودورهــا  المسرح  يتناولها  التي 
ــا  ــقــضــاي ــال ـــع الــــوعــــي ب ـــ فــــي رف
مؤكدة  والمجتمعية،  الثقافية 
المسرحي  القطاع  دعــم  أهمية 
اإلمكانيات  وتوفير  البحريني 

الازمة له.
بدور  الــجــودر  أشــاد  من جانبه، 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
ــي فــي  ــ ــيـــخـــة مـ ــة الـــشـ ــاســ ــ ــرئ ــ ب
المسارح  مــع  المثمر  الــتــواصــل 
األهــلــيــة، إلـــى جــانــب مــا تقوم 
مستمرة  مــســاٍع  مــن  الهيئة  بــه 
ــيـــن ظـــــــــروف الـــعـــمـــل  ــتـــحـــسـ لـ
بكوادره،  واالرتــقــاء  المسرحي 
أنـــور أحمد  الــفــنــان  كما وأطــلــع 
عــلــى الــخــطــط والـــمـــشـــاركـــات 

المستقبلية للمسرح.

تسهيالت إلكمال بناء مسرح أوال االستثماري

قــام وزيــر األشــغال إبراهيــم الحــواج، ووزيــرة الســياحة فاطمــة الصيرفــي 
بجولة تفقدية لمشروع “مركز البحرين العالمي للمعارض” بالصخير.

ــر  ــ ــيــــاق، صـــــرح وزي ــــســ وفـــــي هـــــذا ال
تقوم  األشــغــال  وزارة  بـــأن  األشــغــال 
تنفيذ مشروع  أعمال  باإلشراف على 
للمعارض”،  العالمي  البحرين  “مــركــز 
الـــذي  ــمــشــروع  ــال ب ــعــمــل جــــاٍر  ال وأن 
البحرين  هيئة  لــصــالــح  تنفيذه  يــتــم 
لــلــســيــاحــة والـــمـــعـــارض، حــيــث قــال 
الــوزيــر الــحــواج إنــه “تــم االنتهاء من 
وتركيب  الــخــرســانــات  أعــمــال  كــافــة 
ــصــاالت  الــهــيــاكــل الــحــديــديــة لــكــل ال
في  العمل  ــاٍر  وجـ الرئيسي  ــرواق  ــ وال
الحديدية  األســقــف  ألـــواح  استكمال 
ــتــهــاء  ــم االن ــزل األســـقـــف. كــمــا تـ ــ وعـ
ــال الـــحـــوائـــط الــخــرســانــيــة  ــمـ ــن أعـ مـ
على  العمل  وأوشـــك  الــصــب  مسبقة 
الصاالت  جــدران  أعمال  من  االنتهاء 
العمل  يجري  كما  األلمنيوم.  بــألــواح 
فــــي مــــراحــــل مــتــقــدمــة مــــن أعـــمـــال 
الداخلية  الطرق  وأعمال  التشطيبات 
والرصف والتشجير وشبكات الصرف 
الصحي ومياه األمطار وبقية األعمال 

الكهربائية والميكانيكية”.
التصاميم  أن  الــحــواج  الــوزيــر  وذكـــر 
وفــق  جــــاءت  لــلــمــشــروع  التفصيلية 
يدعم  بما  السياحة  وزارة  متطلبات 
تــنــفــيــذ خــطــطــهــم وبـــرامـــجـــهـــم مــمــا 

ا على دعم االقتصاد  سينعكس إيجابيًّ
الوطني.

أن صناعة  األشــغــال  وزيـــر  ــاف  وأضــ
من  بــالــغ  باهتمام  تحظى  الــمــعــارض 
قــبــل الــحــكــومــة بــرئــاســة ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة، لما لهذا القطاع االستراتيجي 
إيجابي  اقتصادي  وتأثير  أهمية  من 
جــاذب  كمركز  البحرين  مــوقــع  يــعــزز 

لألعمال والتجارة والترويج.
السياحة  وزيـــرة  أعــربــت  جانبها،  مــن 
عن سعادتها بسير العمل في مشروع 
للمعارض”،  العالمي  البحرين  “مــركــز 
وزارة  تبذلها  الــتــي  بالجهود  منوهة 
ــراف عــلــى تنفيذ  ــ األشـــغـــال فــي اإلشـ
المشروع وضمان إنجاز األعمال فيه 
وفقا للجدول الزمني وضمن الخطط 

اإلنشائية والمعمارية الموضوعة.
وذكـــــرت وزيـــــرة الــســيــاحــة أن هــذا 
السياحة  قــطــاعــات  يــدعــم  الــمــشــروع 
ــارة والـــقـــطـــاع  ــة والــــتــــجــ ــاعـ ــنـ ــصـ والـ
ــفــنــدقــي، كــمــا ســيــســهــم فـــي زيـــادة  ال
التنافسية والعمل على جذب  القدرة 
ــارات وخـــلـــق فــــرص عمل  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
جديدة ورفع معدالت إقامة المعارض 

الدولية في المملكة.
وأوضحت الصيرفي أن تنفيذ األعمال 
اإلنشائية في “مركز البحرين العالمي 
للمعارض” تواكبها جهود كبيرة تقوم 
بها وزارة السياحة من أجل التأكد من 
إلطاق  جاهزة  المتطلبات  جميع  أن 
هذا المشروع وتشغيله بأقصى فاعلية 
أحد  كــونــه  مــن  انطاقا  تسلمه،  فــور 
الوصول  أجــل  من  األساسية  الركائز 
الستراتيجية  الــطــمــوحــة  لـــألهـــداف 
2022- السياحية  الــبــحــريــن  مملكة 

أولى  وجهة  البحرين  وجعل   ،2026
المعارض  تنظيم  وشــركــات  ألعــمــال 
والمؤتمرات والفعاليات على مستوى 

المنطقة والعالم.

البحرين  مــركــز  مــشــروع  أن  وأكـــدت 
الـــعـــالـــمـــي لـــلـــمـــعـــارض يـــمـــثـــل أحـــد 
والذي  الرائدة  االستثمارية  المشاريع 
الوطني  االقتصاد  رفــد  فــي  سيسهم 
فرص  وخلق  الدخل  مصادر  وتنويع 
استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن هذا 
نقلة  يمثل  االستراتيجي  الــمــشــروع 
المعارض  صناعة  فــى  كــبــرى  نوعية 
في  سيسهم  ــه  أنـ كــمــا  ــمــرات  ــمــؤت وال
أهم  كــإحــدى  البحرين  مكانة  تعزيز 

الوجهات السياحية واالستثمارية.
االستشارة  أعمال  أن  بالذكر  الجدير 
ــقـــوم بها  ــتــصــمــيــم واإلشــــــــراف يـ وال
 KG Co& Tilke األلماني  االستشاري 
اســتــشــاري  ــى  إلـ ــاإلضــافــة  ب  ،GmbH

مسح الكميات DG Jones، كما تقوم 
للمقاوالت  البحرين  سيباركو  شركة 

بتنفيذ المشروع.
حلبة  غــرب  يقام  المشروع  أن  يذكر 
الــســيــارات  لسباق  الــدولــيــة  البحرين 
 278,900 مــســاحــتــهــا  أرض  عـــلـــى 
البناء  مساحة  تبلغ  فيما  مــربــع  متر 
141,120 ألف متر مربع، ويتم تنفيذ 
متميز  مــعــمــاري  بتصميم  الــمــشــروع 
التصميمية  الــمــعــايــيــر  ــدث  أحــ ــق  وفـ
الــزوار  متطلبات  لكافة  مهيئًا  ليكون 
متميزة  إضافة  ويشكل  والعارضين 
في  ــدة  ــ رائ كــوجــهــة  المملكة  لسمعة 

مجال المعارض والمؤتمرات.
ويحتوي مركز المعارض والمؤتمرات 
ــمــعــارض  ــل ــات ل ــاعــ ــد عـــلـــى قــ ــديـ ــجـ الـ
واالجــتــمــاعــات  للمؤتمرات  وصـــاالت 
الفعاليات  مختلف  الستضافة  المعدة 
ومجهزة  والمناسبات،  واالحــتــفــاالت 
بأحدث التكنولوجيا، كما يتضمن على 
10 قاعات للعرض بارتفاعات مختلفة 
 95,000 بـــ  تقدر  إجمالية  وبمساحة 
مــتــر مــربــع تــشــمــل كــافــة الــخــدمــات 
الازمة من إضاءة وتكييف وخدمات 
فنية، باإلضافة إلى مساحات تخزين 
خاصة بكل قاعة، ومخارج ومداخل 
األنسب  المكان  يجعلها  مما  مستقلة، 
وإلبرام  العالمية  المعارض  الحتضان 

الصفقات التجارية.
ــمــشــروع مــن البهو  ويــتــكــون قــلــب ال

ــط بـــيـــن كــافــة  ــربـ ــذي يـ ــ ــ الـــمـــركـــزي ال
ــرى ويــعــتــبــر مــوقــعــًا  ــ الــمــكــونــات األخـ
مساندًا للفعاليات المقامة في المركز، 
حيث يشتمل على عدد من المطاعم 
والمحات التجارية ومحات التجزئة 

المرتبطة بكافة قاعات العرض.
من  فيتكون  الــمــؤتــمــرات،  مــركــز  أمـــا 
لقرابة  تسع  رئيسية  مؤتمرات  صالة 
 4500 بمساحة  شخص  آالف  أربــعــة 
ثاث  إلــى  تقسيمها  يمكن  مربع  متر 
ــأحــدث  ــات مــنــفــصــلــة مــجــهــزة ب ــاعـ قـ
الفنية  ــخــدمــات  وال ــعــرض  ال وســائــل 
كما  العالمية،  المؤتمرات  الستضافة 
الفنية  للفعاليات  استخدامها  يمكن 
كما  األخــرى،  والمناسبات  والحفات 
عدد  على  المؤتمرات  مركز  يشتمل 
من القاعات للمؤتمرات واالجتماعات 
المتوسطة والصغيرة يبلغ عددها 20 
حوالي  تبلغ  إجمالية  بمساحة  قاعة 

1700 متر مربع.
مجلسين  أيــضــًا  الــمــشــروع  ويتضمن 
ملحقاتهما  مـــع  الــشــخــصــيــات  لــكــبــار 
ــلـــى  ــى أعـ ــ ــل ــال الــــــــــــزوار عــ ــ ــب ــ ــق ــ ــت الســ
والفخامة،  الرفاهية  من  المستويات 
باإلضافة الى السور الخارجي وغرف 
الحراسة والتحكم، والطرق الداخلية 
تسع  للسيارات  ومواقف  والخدمات 
1600 سيارة، منها حوالي 130 موقفًا 

مخصصًا لكبار الشخصيات.

المنامة - وزارة االشغال

ا ا وعالميًّ البحرين وجهة أولى لتنظيم المؤتمرات إقليميًّ
“البحرين العالمي للمعارض” في مرحلة التشطيبات النهائية.... وزيرا األشغال والسياحة:

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

ممثلة  التعليم  جـــودة  هيئة  استقبلت 
نائب  برئاسة  الــفــرص،  تكافؤ  لجنة  فــي 
عام  مدير  بأعمال  القائم  اللجنة،  رئيس 
المؤسسات  أداء  لمراجعة  العامة  اإلدارة 
الحمادي،  حسن  والتدريبية  التعليمية 
ــدا مـــن الــجــهــاز الــوطــنــي لـــإيـــرادات  وفــ
الفوز  فــي  الهيئة  تجربة  على  لــاطــاع 
بجائزة قرينة ملك الباد المعظم رئيسة 
السمو  صاحبة  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
وذلك  البحرينية،  الــمــرأة  لتقدم  خليفة، 

يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2022.
لــجــنــتــي تكافؤ  بــيــن  ويـــأتـــي االجــتــمــاع 
ــة وجـــهـــاز  ــئ ــي ــه ــن ال ــل مــ ــفــــرص فــــي كــ ــ ال
اإليــــــــرادات لـــاطـــاع عــلــى الـــمـــبـــادرات 
تكافؤ  مبدأ  لتحقيق  الهيئة  نفذتها  التي 
الجنسين، وتأهلها للحصول  الفرص بين 
دورتها  في  للجائزة،  األول  المركز  على 

السادسة على مستوى مؤسسات القطاع 
العام.

ــائــب رئــيــس  وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال ن
الهيئة  “إن  الـــحـــمـــادي  حــســن  الــلــجــنــة 
على  حــصــولــهــا  مــن  بــمــا حققته  تــفــخــر 
المرأة  وتمكين  دعــم  في  األول  المركز 
الهيئة  إن  إذ  ــقــدمــهــا،  وت الــبــحــريــنــيــة 
حــريــصــة عــلــى تــنــفــيــذ الـــمـــبـــادئ الــتــي 

المرأة،  تمكين  جهود  استدامة  تحقق 
والتنفيذية  اإلداريــة  المناصب  وتقلدها 
متساوية  فرص  على  وحصولها  العليا، 
تدريبها  خال  من  المجاالت،  كافة  في 
من  تــعــزز  خــدمــات  وتــوفــيــر  وتمكينها، 
الوطني  للنموذج  تفعيا  عملها؛  بيئة 
تكافؤ  ــار  إطـ فــي  احتياجاتها  ــاج  إلدمــ

الفرص في جميع مجاالت العمل”. 

الهيئة حريصة على تمكين المرأة...”الوطني لإليرادات”:

االطالع على تجربة “الجودة” في الفوز بجائزة سمو األميرة سبيكة
المنامة - بنا

ــر لــلــجــنــة  ــعــــاشــ ــ ــاع ال ــ ــم ــ ــت ــد االجــ ــقـ عـ
االســتــشــاريــة الــمــنــبــثــقــة عـــن أمــنــاء 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، بــرئــاســة 
ــمــجــلــس الــتــعــلــيــم  ــام ل ــ ــع ــ ــن ال ــ ــي األمــ
الــعــالــي نــائــب رئــيــس مجلس أمــنــاء 
رنا  الشيخة  العالي  التعليم  مجلس 
خليفة،  آل  دعــيــج  بــن  عيسى  بــنــت 
لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  وعــضــويــة 
جــــودة الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب طـــارق 
الخليج  جــامــعــة  ورئــيــس  الــســنــدي، 
العوهلي،  عبدالرحمن  خالد  العربي 
للتطوير  األعلى  المجلس  وأمين سر 

والتدريب مريم مصطفى.
 وشكرت األمين العام، أعضاء اللجنة 
من  أبــدوه  ومــا  وجهودهم  لتعاونهم 
تحقيق  فــي  تصب  ومعلومات  آراء 
اللجنة  إليها  تسعى  الــتــي  األهـــداف 
بمنظومة  االرتــقــاء  فــي  يسهم  وبــمــا 

ــعــالــي وتــقــديــم خــدمــات  الــتــعــلــيــم ال
تعليمية مستدامة ومتميزة.

ــثـــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــديـــد مــن   وبـــحـ
إحالتها  تــمــت  الــتــي  الــمــوضــوعــات 
التعليم  ــاء  أمــن مــجــلــس  مــن  إلــيــهــا 

ــــظــــرت فــــي الــطــلــبــات  ــي، ون ــالـ ــعـ الـ
الـــمـــقـــدمـــة مــــن بـــعـــض مــؤســســات 
ــة الــعــامــة  ــألمــان ــي ل ــعــال الــتــعــلــيــم ال
المتعلقة  العالي  التعليم  لمجلس 

بالنواحي األكاديمية.

اللجنة االستشارية تبحث الموضوعات 
المحالة إليها من التعليم العالي

“حقوق” جامعة البحرين تناقش التمسك بميثاق األمم المتحدة في أوقات االضطرابات
التعاون مع وفد المركز الدولي للدراسات القانونية المقارنة في روسيا االتحادية

أكدت رئيسة جامعة البحرين، جواهر 
الــمــضــحــكــي، أهــمــيــة اتـــخـــاذ مــيــثــاق 
في  مرجعية  وثيقة  المتحدة،  األمــم 
الدول،  بين  للعاقات  األحــوال  جميع 
ــات االضــطــرابــات  ــ وخـــاصـــة فـــي أوقـ
العالم  أن  إلـــى  مــشــيــرة  والـــنـــزاعـــات، 
الوثيقة حفاظا  لهذه  يكون  ما  أحوج 

على األمن واالستقرار الدولي.
الجامعة  لرئيسة  لقاء  في  ذلــك  جــاء 
عــلــى هـــامـــش حــلــقــة نــقــاشــيــة حــول 
في  المتحدة  األمم  بميثاق  “التمسك 
 Upholding  - المضطربة”  ــات  األوقـ
the UN Charter in times of tur-

بجامعة  الحقوق  كلية  نظمتها   ،moil
الدولي  المركز  مع  بالتعاون  البحرين 
ــدراســات الــقــانــونــيــة الــمــقــارنــة في  ــل ل
ــذي  ال  )  ICLRC( االتــحــاديــة  روســيــا 
يقوم بزيارة إلى مملكة البحرين، في 
المعاهد  مع  الكلية  بين  التعاون  إطار 
روســيــا  فــي  المتخصصة  والــكــلــيــات 
الحلقة  أعمال  حضر  وقد  االتحادية، 
الــنــقــاشــيــة عـــدد مــن أســـاتـــذة وطلبة 

الكلية والدراسات القانونية.
صاح  الــحــقــوق،  كلية  عميد  ورحــب 
الدراسات  مركز  بفريق  أحمد،  محمد 

ــث الـــطـــلـــبـــة عــلــى  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة، وحــ
القانونية  الــخــبــرات  مــن  االســتــفــادة 
مجال  في  لسكوتنيكوف  والقضائية 
الــقــانــون الـــدولـــي وحــقــوق اإلنــســان، 
الدولية،  العدل  في محكمة  وتجاربه 
كما أشار إلى حرص الكلية على تنظيم 
الحضور  منها  علمية يستفيد  حلقات 
تتناول  حقوقي،  منظور  من  والطلبة 
قــضــايــا مــهــمــة وتـــحـــديـــات يــفــرضــهــا 
بالقوانين  التمسك  وأهمية  ــواقــع،  ال
الــتــي تحمي اإلنــســان من  والــقــواعــد 
الــذي  المتحدة  األمــم  ميثاق  ضمنها 

يــكــفــل حــمــايــة حــقــوق اإلنـــســـان، في 
ــار حـــرص جــامــعــة الــبــحــريــن على  إطـ
التواصل  وروابـــط  الــعــاقــات  توثيق 
مع المؤسسات التعليمية واألكاديمية 

على المستوى اإلقليمي والدولي.
ــدم الــمــتــحــدث الــرئــيــســي، أســتــاذ  وقــ
القانون الدولي في المركز، المستشار 
ــبـــذة عن  ــيــكــوف، نـ ــن ــيــد ســكــوت ــيــون ل
أداة  باعتباره  المتحدة  األمــم  ميثاق 
به  تلتزم  الدولي،  القانون  أدوات  من 

الدول األعضاء في األمم المتحدة.
كما أشار إلى عدد من المبادئ الرئيسة 

ــيــة، مــنــهــا الــمــســاواة  ــدول لــلــعــاقــات ال
ــدول إلـــى حظر  ــ فــي الــســيــادة بــيــن ال
استخدام القوة في العاقات الدولية. 
باإلضافة إلى إنهاء االستعمار وتقرير 
ــمــبــادئ األمـــم  الــمــصــيــر، واالمـــتـــثـــال ل
بين  والمساواة  األساسية،  المتحدة 

الدول والشعوب.
المساعدة  األستاذة  الجلسة  وأدارت 
لــولــوة  الــشــيــخــة  الــحــقــوق،  فــي كلية 
كــمــا حضر  أحـــمـــد آل خــلــيــفــة،  بــنــت 
الدولي  المركز  من  النقاشية،  الحلقة 
ــدراســات الــقــانــونــيــة الــمــقــارنــة في  ــل ل
روســـيـــا االتـــحـــاديـــة: مـــديـــرة الــمــركــز 
-ســوروكــوفــايــا،  سالوجينا  إيكاترينا 
المركز  في  الدولي  التعاون  ومديرة 

صوفيا سارنكوفا.
الدولي  الــقــانــون  أبــحــاث  مركز  ويعد 
الــمــراكــز  ــد  أحـ  )  ICLRC( والــمــقــارن 
البحثية الرائدة في االتحاد الروسي، 
ــفــهــم الــعــمــيــق  ــيــن ال ــذي يــجــمــع ب ــ ــ وال
واالتجاهات  الروسية  الدولة  ألجندة 
ويخلق  القانون،  تطوير  في  العالمية 
منبرا لتبادل اآلراء، والحوار الدولي، 
ويشارك في تحسين الوالية القضائية 

الوطنية.

الصخير - جامعة البحرين



قال المستشار القانوني كمال جمال إنه ال توجد في أروقة المحاكم 
بالبحريــن أي قضايــا تتعلــق بنقــل األعضــاء وزراعتهــا، موضًحــا أن 
القانون يحضر بيع وشراء األعضاء بأي شكل كان، في مقابل مادي 

لذلك.
وأشار جمال وهو أحد الشركاء المتعاونين مع حملة “حياة جديدة” 
التــي أطلقتهــا “البــاد” لتشــجيع المجتمع علــى التبــرع باألعضاء بعد 
الوفــاة، بحــوار أجرتــه معــه الصحــة أن وزارة الصحة بصدد إنشــاء 

منصة تعنى بنقل وزراعة األعضاء قريًبا. 

المحظورات

 ما التنظيم القانوني لزراعة  «
األعضاء في مملكة البحرين؟ 

والمحظورات التي يقرها 
القانون بذلك؟ وما أهم 
الصعاب التي تعترضه؟ 

القانـــون  أقرهـــا  التـــي  األحـــكام 
لتنظيم زراعة األعضاء في مملكة 
البحرين هي أوال: مرسوم بقانون 
بشـــأن   1998 لســـنة   )16( رقـــم 
نقـــل وزراعـــة األعضاء البشـــرية، 
لســـنة   )65( رقـــم  قـــرار  وثانيـــا: 
2020 بإصـــدار الالئحة التنفيذية 
للمرســـوم بقانون رقم )16( لســـنة 
1998بشأن نْقـل وزراعة األعضاء 

البشرية. 
وتنص المحظورات المذكورة في 
القانـــون، فـــي المادة ســـبعة، على 
أنـــه “يحظـــر بيـــع وشـــراء أعضاء 
أو  كانـــت  وســـيلة  بأيـــة  الجســـم 
تقاضـــي أي مقابـــل مـــادي عنهـــا. 
ويحظر على الطبيب المتخصص 

إجراء العملية عند علمه بذلك”. 
كما تشـــير المحظورات المذكورة 
بمـــادة  التنفيذيـــة،  الالئحـــة  فـــي 
الرابعة، إلى أنه ُيـحَظـر بيع وشراء 
األعضـــاء البشـــرية بأيـــة وســـيلة 
يتقاضـــى  أن  يجـــوز  وال  كانـــت، 
المنقـــول منـــه العضـــو البشـــري أو 
ذووه أو ورثتـــه أو أيُّ شـــخص أو 
طـــرف آخـــر مقابـــالً ماديـــًا أو غير 
مادي بطريق مباشر أو غير مباشر 
بســـبب النقـــل أو بمناســـبته، كمـــا 
ُيـحَظــــر على الطبيب المتخصص 

إجراء العملية عند علمه بذلك.
وفـــي المـــادة الخامســـة، ُيـحَظــــر 
علـــى المؤسســـة الصحيـــة مزاولة 
عمليـــات نقـــل وزراعـــة األعضـــاء 
البشـــرية إال بنـــاًء علـــى تصريـــح 
ُتــــصِدره الهيئة، بناًء على موافقة 
اللجنـــة المركزيـــة، وتكـــون مدتـــه 
ســـنة قابلـــة للتجديد لمـــدد أخرى 
التصريـــح  ويحـــدد  مماثلـــة، 
ح  المصـــرَّ البشـــرية  األعضـــاء 
للمؤسسة الصحية إجراء عمليات 
وذلـــك  بشـــأنها،  والزراعـــة  النقـــل 
والمواصفات  لالشتراطات  ِوْفــــقًا 
هـــذه  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 

الالئحة.
إال  التصريـــح  تجديـــد  يتـــم  وال 
إذا ثبـــت للجنـــة المركزيـــة التـــزام 
بمعاييـــر  الصحيـــة  المؤسســـة 
الجـــودة المقـــررة في هذا الشـــأن، 
ومـــا يجـــب أن يتســـم بـــه تنظيم 
مـــن  والزراعـــة  النقـــل  عمليـــات 

شفافية.
وفي المادة السابعة عشرة، ُيحَظـر 
نقل عضو من جســـم شخص حي 
ولـــو كان ذلـــك بموافقتـــه، إذا كان 
في ذلـــك تعطيل له عن واجب أو 
يفضـــي إلى مـــوت صاحبه أو فقد 
جســـمه ألحد وظائفه الحيوية أو 

ُيِعرض حياته لخطر جسيم.
وفي المادة الثامنة عشرة، ُيحظر 
نقل عضو بشري لزرعه في جسم 
لضـــرورة  إال  آخـــر  حـــي  شـــخص 
تقتضيها المحافظـــة على حياته، 
علـــى أن يكون النقل هو الوســـيلة 

المثلـــى لمواجهـــة تلـــك الضـــرورة 
وفقًا لما تقرره اللجنة الثالثية.

وعشـــرين،  اثنيـــن  المـــادة  وفـــي 
ُيحظر نقل عضو بشـــري من جثة 
متوفى إال بعد ثبوت الوفاة ثبوًتا 
عودتـــه  بعـــده  تســـتحيل  يقينًيـــا 
بإجمـــاع  ذلـــك  ويتقـــرر  للحيـــاة، 
اللجنـــة  تختارهـــا  لجنـــة  آراء 
المركزية بترشـــيح من المؤسســـة 
ثالثـــة  مـــن  مكونـــة  الصحيـــة 
أطبـــاء متخصصيـــن فـــي أمراض 
أو جراحاتهـــا،  المـــخ واألعصـــاب 
واألوعيـــة  القلـــب  وأمـــراض 
الدموية أو جراحاتهـــا، والتخدير 
أو العنايـــة القصـــوى، وذلـــك بعـــد 
اإلكلينيكيـــة  االختبـــارات  إجـــراء 
للتحقـــق  الالزمـــة  والتأكيديـــة 
من ثبـــوت الوفـــاة طبقـــًا للمعايير 
وأن  عليهـــا،  المتعـــارف  الطبيـــة 
تتوافـــر في أعضـــاء هـــذه اللجنة 

الشروط والضوابط اآلتية:
أن يكونـــوا مـــن المالك للمؤسســـة 
الصحيـــة أو المســـاهمين فيهـــا أو 
العاملين بها، أو ممن ُيِجرون فيها 
عمليـــات نقـــل وزراعـــة األعضـــاء 
برعايـــة  يقومـــون  أو  البشـــرية، 
أال  وأن  المحتمليـــن،  المتلقيـــن 
يكـــون من بينهـــم الطبيب الموكل 
إليـــه إجـــراء عمليـــة نقـــل وزراعة 
العضو البشـــري، وأن أال تكون لهم 
عالقة مباشرة بعملية نقل وزراعة 
األعضـــاء البشـــرية، وأن يحـــرروا 
أن  علـــى  الوفـــاة  بثبـــوت  تقريـــرًا 

يتضمـــن التقرير اســـم وتخصص 
كل منهـــم بخط واضـــح ومقروء، 
ويتم تســـجيله في ســـجل خاص 
ُينشـــأ في المؤسسة الصحية لهذا 

الغرض.
وعشـــرين،  ثالثـــة  المـــادة  وفـــي 
ُيحظر نقل عضو بشـــري من جثة 
متوفى؛ إذا كان يترتب على ذلك 
إحداث تشـــويه ظاهر فيها يؤدي 
إلى امتهان حرمة المتوفى، وفي 
المـــادة ثالثين يحظر بيع وشـــراء 
أعضاء الجســـم بأية وسيلة كانت 

أو تقاضي أي مقابل مادي عنها..

تسهيل

هل هناك تشريعات تدعون  «
إليها لتحسين وتسهيل عملية 

التبرع والزراعة؟ 

- ال يوجد.

القانون والشرع

 كيف نستطيع التوفيق ما بين  «
القانون والشرع بهذا الشأن؟ 

األعضـــاء  زراعـــة  -لعمليـــات 
صورتان، األولى أن ينقل الشخص 
عضـــوًا أو جزءًا منه من مكان من 
جسمه إلى مكان آخر منه، والنقل 
فـــي هذه الصورة جائز – إن شـــاء 
هللا – بثالثة قيود، وهي أن تكون 
هـــذا  إلـــى  ماســـة  هنالـــك حاجـــة 
وليس مجـــرد التزيين، وأن يؤمن 
حـــدوث خطر علـــى الحياة خالل 
نزع العضـــو أو تركيبه، وأن يغلب 
على الظن نجـــاح زراعة األعضاء 

هذه.
والصـــورة الثانية: أن ينقل العضو 
من شخص إلى آخر، ولها حالتان، 
األولـــى أن يكـــون الشـــخص الذي 
أخـــذ منـــه العضـــو ميتـــًا، وجـــواز 
النقل هنا مقيد بما إذا كانت حياة 

الشخص المنقول إليه العضو في 
خطـــر داهم إن لـــم ينقـــل إليه، أو 
كانت هنالك حاسة مفقودة عنده 
إلـــى  باإلضافـــة  البصـــر،  كحاســـة 
غلبـــة الظـــن علـــى نجـــاح العملية، 
وأن يوصـــي الميت بذلك أو يأذن 
الورثـــة فـــي نقـــل العضـــو المـــراد 

زراعته.
اإلنســـان  يتبـــرع  بـــأن  والثانيـــة 
الحـــي - بغير عـــوض - بعضو منه 
أو جزئـــه إلى مســـلم مضطـــر إلى 
ذلـــك وهـــذا جائـــز، بشـــرط غلبـــة 
الظـــن بنجاح عمليـــة الزرع وعدم 
الشـــخص  علـــى  ضـــرر  حصـــول 
المنقول منه العضو، ألنه في ذلك 
كله إنقاذ وإزالة ضرر واقع، وهذه 
مـــن المقاصـــد الشـــرعية المرعية، 
وليس له أن يتبرع بعضو تتوقف 
عليـــه الحيـــاة كالقلـــب، أو عضـــو 
يترتـــب على فقدانه زوال وظيفة 
أساســـية في حياته كنقـــل قرنية 

العين، ألن الضرر ال يزال بمثله.
مـــن  بـــد  ال  عامـــة  أمـــور  وهنـــاك 
مراعاتهـــا فـــي عمليـــة نقـــل وزرع 
األعضـــاء وهـــي: ال يجوز إخضاع 
أعضاء اإلنسان للبيع بأي حال من 
األحوال، يشـــترط في المتبرع أن 
يكـــون أهالً للتبـــرع، وذلك ببلوغه 
ورشـــده، وتجـــوز االســـتفادة مـــن 
جـــزء مـــن العضو الذي اســـتؤصل 
لعلة مرضية لشـــخص آخر، كأخذ 
عنـــد  مـــا  إلنســـان  العيـــن  قرنيـــة 

استئصال العين لعلة مرضية.

الموت الدماغي

وماذا عن الموت الدماغي،  «
كيف هي الرؤية الشرعية 

لالستفادة من أعضاء ذوي 
هذه الحالة؟

رقـــم:  الفتـــوى  فـــي  ذلـــك  -بيـــن 
19923 وهذا نصها: الســـؤال: هل 
يجوز نقـــل األعضاء من شـــخص 
إلـــى آخـــر وخاصـــة إذا كان الـــذي 

يؤخذ منه قد توفي دماغيًا؟
والصـــالة  للـــه  الحمـــد  الجـــواب: 
والســـالم علـــى رســـول هللا وعلى 

آله وصحبه أما بعد:
فما يعـــرف اليوم بمـــوت الدماغ.. 
هل يعتبر وفاة بحيث تجري على 
صاحبها أحـــكام الوفاة الشـــرعية 
أم ال يعتبـــر وفـــاة وتجـــري علـــى 

صاحبها أحكام الحياة؟
اختلـــف العلمـــاء المعاصـــرون في 
ذلـــك.. فذهـــب إلى اعتبـــاره وفاة 
بعـــض العلماء وبرأي هـــؤالء أخذ 
حيـــث  اإلســـالمي  الفقـــه  مجمـــع 
قرر اعتباره وفاة شـــرعية، بشرط 
الدمـــاغ  وظائـــف  جميـــع  تعطـــل 

تعطالً نهائيًا.
األطبـــاء  يحكـــم  أن  وبشـــرط 
بـــأن  الخبـــراء  االختصاصيـــون 
هـــذا العطل ال رجعـــة فيه، ويأخذ 
دماغـــه فـــي التحلـــل ففـــي هـــذه 
الحالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش 
المركبـــة على الشـــخص، وإن كان 
بعـــض األعضـــاء كالقلـــب ال يـــزال 
يعمل آليًا بفعل األجهزة المركبة. 

قضايا

يتساءل القراء ما إذا كانت  «
قضايا قانونية تداولتها أروقة 

المحاكم بهذا الشأن؟ وما 
أشهرها وأكثرها شيوًعا؟ 

- ال يوجد 

مرونة

 ما أكثر القوانين العربية التي  «
ترى بها المرونة والتي يمكن 

االحتذاء بها؟ 

- اإلماراتي والمصري.

حظر بيع وشراء األعضاء أو تقاضي أي مقابل مادي عنها
محاكم البحرين تخلو من أي قضايا تتعلق ببيع األعضاء... جمال شريٌك متعاوٌن لحملة “حياة جديدة”:

ـــا ـــر فيه ـــويه ظاه ـــداث تش ـــك إح ـــى ذل ـــب عل ـــى إذا كان يترت ـــة متوف ـــن جث ـــو م ـــل عض ـــر نق ُيحظ
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إبراهيم النهام

المحامي كمال جمال

أكثر القوانين العربية مرونة ويمكن االحتذاء بها 
موجودة في اإلمارات ومصر



إشادة بإسهامات “بيت التمويل الكويتي” في دعم العمل اإلنساني
المعاودة مؤكًدا أهمية تعزيز مبدأ التكافل:

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف نواف المعاودة، بمكتبه أمس، 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي )البحرين( عبدالحكيم 

الخياط.
ــقــاء، اســتــعــراض أوجــه  ــل ــالل ال ــم خـ وتـ
سبل  وبحث  والمثمر  المستمر  التعاون 
تعزيزه، في إطار الشراكة مع مؤسسات 
العمل  مسيرة  لــدعــم  الــخــاص،  الــقــطــاع 

الخيري واإلنساني في المملكة.
وأعـــرب وزيــر الــعــدل خــالل اللقاء عن 

شــكــره وتــقــديــره إلســهــامــات مجموعة 
بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل الـــكـــويـــتـــي فــــي دعـــم 
ينفذها  ــتــي  ال الــخــيــريــة  ــمــشــروعــات  ال
كان  والتي  والصدقات  الزكاة  صندوق 
لها بالغ األثر في تنفيذ عدد من برامج 

الصندوق الهادفة.
وأكد المعاودة أهمية تعزيز مبدأ التكافل 
قيم  تــكــريــس  فــي  ودوره  االجــتــمــاعــي 
في  والتواد  والتراحم  والتآزر  التعاون 
المجتمع، وهي من المقاصد النبيلة التي 

حث عليها الدين اإلسالمي الحنيف.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

local@albiladpress.com

الثالثاء 5 يوليو 2022 - 6 ذو الحجة 1443 - العدد 5012
07

كشــف وزيــر شــؤون البلديات والزراعــة وائل المبارك  عن قــرب االنتهاء من 
مشــروع توســعة المحجــر البيطــري فــي منطقــة بــوري، مؤكــًدا أن مشــروع 
توســعة المحجــر والــذي يعتبــر مــن المشــاريع االســتراتيجية للــوزارة يأتــي 
ضمــن العمل على اســتكمال المبادرات التي تســهم في تهيئــة البنية التحتية 

لمشاريع األمن الغذائي.

وقال خالل تفقده لمشروع توسعة 
بــوري  بمنطقة  البيطري  المحجر 
التوسعة  مشروع  إنجاز  نسبة  إن 
من  أنــه  إلــى  مشيًرا   ،%  83 بلغت 
المؤمل االنتهاء منه في نهاية شهر 

أغسطس المقبل.
توسعة  أن  إلـــى  الــمــبــارك  وأشـــــار 
الــمــحــجــر الــبــيــطــري ســتــســهــم في 
ــراءات الــرقــابــيــة مما  ــ ســرعــة اإلجــ
عملية  عــلــى  ــاًبـــا  إيـــجـ ســيــنــعــكــس 
المخصصة  الـــمـــواشـــي  اســـتـــيـــراد 
للذبح والتربية، مشيًدا في الوقت 
ذاتـــــه بـــتـــعـــاون الــمــربــيــن وتــجــار 
مع  اللحوم  ومستوردي  المواشي 

الوزارة.
وأكد أن هذه التوسعة ستسهم في 

زيادة الطاقة االستيعابية للمحجر 
األغــنــام  مــن  رأس   3000 بــمــقــدار 
المطرد  االســتــيــراد  حجم  ليواكب 
لــلــمــواشــي، خــصــوصــا فــي مــواســم 
ــى الـــمـــبـــارك وشــهــر  ــحــ عـــيـــد األضــ

رمضان الكريم.
التوسعة  مشروع  أن  الوزير  وبين 
عدة  على  يتم  البيطري  للمحجر 
مراحل حيث إن مساحة البناء في 
المرحلة األولى تبلغ حوالي 4 االف 
أخرى  مراحل  سيتبعها  مربع،  متر 
تطويرية تصب في رفع المخزون 
مملكة  فــي  للغذاء  االستراتيجي 

البحرين.
ــال إن  ــر الــمــبــارك قــائ ــوزيـ وتـــابـــع الـ
ــبــيــطــري هـــو الــمــوقــع  ــمــحــجــر ال “ال

ــي لـــلـــتـــصـــدي لـــأمـــراض  ــ ــاسـ ــ األسـ
الــمــعــديــة والـــســـاريـــة والــمــتــنــاقــلــة 
ــك حماية  لــلــحــدود، وذلـ ــعــابــرة  وال
العامة  والصحة  الحيوانية  للثروة 
إدارة  أن  كما  البحرين،  مملكة  في 
الرقابة الحيوانية ممثلة بكوادرها 
تقوم  بيطريين  أطباء وفنيين  من 

المنافذ  الرقابة في  بالتشديد على 
خـــالل الــمــواســم الــتــي يــزيــد فيها 
المخصصة  الـــمـــواشـــي  اســـتـــيـــراد 
ــلــحــوم  ــى ال ــ لـــلـــذبـــح بـــاإلضـــافـــة إلـ

بأنواعها الحمراء والبيضاء”.
الـــوزيـــر بــجــهــود وزارة  ــاد  كــمــا أشــ
األشغال وتعاونها في تهيئة وإنشاء 

ــذا الـــمـــشـــروع االســتــراتــيــجــي  ــ هـ
الركائز  أحــد  يعتبر  ــذي  وال والــهــام، 
الهامة في مجال الثروة الحيوانية 
ويــســهــم بــشــكــل فــاعــل فــي األمــن 
اللحوم  بتجارة  المتعلق  الصحي 

وتأمين الغذاء.
وخــــالل الـــزيـــارة الــتــفــقــديــة، قــدم 

الحيوانية  لــلــثــروة  الــــوزارة  وكــيــل 
خــالــد أحــمــد مــوجــزا عــن تصاميم 
المشروع وحجم العمل المنجز في 

توسعة المحجر البيطري.
استعدادات  على  الوزير  اطلع  كما 
وقسم  الــحــيــوانــيــة  الــرقــابــة  إدارة 
المحاجر البيطرية لموسم األضاحي 
ــذا الـــعـــام، حــيــث تــم اســتــعــراض  هـ
إجراءات الحجر والرقابة البيطرية 
المتبعة في المنافذ وداخل المحجر 
المحاجر  بـــدور  مشيدا  الــبــيــطــري، 
ــي تـــعـــزيـــز الـــرقـــابـــة  الــبــيــطــريــة فــ
الصحة  ومعايير  لمتطلبات  وفــقــًا 
مملكة  والتزام  العالمية  الحيوانية 
وشاكرًا  الخصوص،  بهذا  البحرين 
المنافذ  في  الرقابة  على  القائمين 
على  وفنيين  بيطريين  أطباء  من 

يقظتهم وجاهزيتهم.
الوزارة  الوزير على تسخير  وشدد 
لتعزيز  والموارد  اإلمكانيات  لكافة 
ــة  ــرقــاب ال إلدارة  ــابـــي  الـــرقـ الــــــدور 
الحيوانية على الواردات من خالل 

المحاجر البيطرية.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

83 % نسبة إنجاز توسعة محجر بوري واستكماله نهاية أغسطس
ستسهم في زيادة الطاقة االستيعابية بمقدار 3000 رأس من األغنام

زيارة الوزير المبارك الى المحجر

إدراج ممشى عاشرة الشمالية بميزانية المشاريع 2023 و2024
الــعــاشــرة محمد  لــلــدائــرة  الــبــلــدي  الممثل  قـــال 
الظاعن إن مشروع إقامة ممشى متطور على 
في  سلمان  بــن  خليفة  الشيخ  شـــارع  امــتــداد 
إدراجــه على خطة  تم  العاشرة  الدائرة  حــدود 
و2024،   2023 لـــأعـــوام  الــمــشــاريــع  مــيــزانــيــة 
كافة  أخذ  بعد  له  المبدئية  التصاميم  واعتماد 

المالحظات المتعلقة به.
ــداد  ــم إعــ ــذي تـ ــ ــى أن الـــمـــشـــروع الـ ــ ــار إل ــ وأشــ
2016 متناسب  العام  التفصيلية في  رسوماته 
الــمــســاحــة وشــكــل األرض وتــتــوفــر فيه  مـــع  
المماشي،  إنشاء  الضرورية في  العناصر  جميع 
وأن  المنطقة،  أهالي  احتياجات  مع  وتتناسب 
المشروع سيكون على أهم الشوارع الرئيسية 
والــمــهــمــة كــونــه يــخــدم الــســيــاحــة واالقــتــصــاد 

وجميع شرائح المجتمع من األسر المنتجة.
ومن المؤمل أن يخدم مجمعات )1214، 1218، 
6 ومدخل  دوار  بين مخرج  1208(، ومحصور 
تقاطع  قبل  ما  إلى   18 دوار  ومخرج   14 دوار 
الزالق مع شارع خليفة بن سلمان، حيث يمتد 

على مساحة 2 كلم مربع على مسارين.
المشروع يتضمن أعمال تشجير  وذكر أن هذا 
تتضمن زراعة أشجار النخيل، إلى جانب وضع 
إلى  إضــافــة  مضللة،  بعضها  للجلوس  كـــراس 
تركيب ألعاب رياضية، وتوفير غرفة لمولدات 
للخدمات  المياه وكشكات  الكهرباء ومضخات 

الصحية.
وأكد أهمية هذا المشروع ودوره في استغالل 
واجهات الشوارع الرئيسية، حيث تساهم هذه 
المشاريع في تعزيز الجاذبية السياحية لمملكة 
البحرين وتوفير موارد دخل عبر استثمار هذه 

المساحات.
يعد  المشروع  هذا  بأن  حديثه  الظاعن  وأنهى 
في  مــبــادراتــه  لتنفيذ  الــخــاص  للقطاع  فــرصــة 
جهود  ومثمنًا  االجتماعية،  المسؤولية  إطــار 
ــة فــي دعــم  ــزراعـ الــبــلــديــات والـ وزارة شـــؤون 
تعزز  التي  واإلستراتيجية  التنموية  المشاريع 

مكانة البحرين وجاذبيتها السياحية.

سيدعلي المحافظة

برنامج اجتماعي يبث كل يوم ثالثاء أسبوعيا عبر منصات »^« الرقمية 
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دورة “القيادة بالتخطيط والمتابعة” لمنتسبي “الداخلية”

تعزيز التنسيق بين “حماية األسرة” و“االتحاد النسائي”

تنفيـــًذا لسياســـة وزارة الداخليـــة لرفـــع 
مســـتوى األداء لدى منتسبيها من خالل 
التأهيـــل األكاديمي والتدريـــب النوعي، 
نظمـــت الموارد البشـــرية متمثلـــة بإدارة 
شئون الضباط بالتعاون مع معهد اإلدارة 
العامة وجامعة البحريـــن دورة تدريبية 
بعنـــوان “القيادة بالتخطيـــط والمتابعة” 

بمشاركة عدد من منتسبي الوزارة.
رائـــد  قدمهـــا  التـــي  الـــدورة  واشـــتملت 
الجودر على شـــرح للمفاهيم األساســـية 
في عملية التخطيط والرقابة كمنظومة 
باإلضافـــة  المؤسســـة،  فـــي  متكاملـــة 
إلى معرفـــة العمليـــات القياديـــة وموقع 
التخطيـــط  ومفاهيـــم  لهـــا  التخطيـــط 
والعالقـــة  والتشـــغيلي  االســـتراتيجي 
بينهمـــا ومراحلهمـــا، فضـــال عـــن تقديـــم 
تطبيقات لمهارات التخطيط التشـــغيلي 

وأدواته.

اســـتقبلت مديريـــة شـــرطة محافظـــة المحرق رئيســـة 
االتحاد النسائي البحريني أحالم رجب والوفد المرافق 
لهـــا، إذ تأتي هـــذه الزيارة لالطالع على منهجية ومهام 

وإنجازات مكتب حماية األسرة والطفل بالمديرية.
التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  بحـــث  تـــم  الزيـــارة،  وخـــالل 
والتنسيق المشـــترك بين مكتب حماية األسرة والطفل 
واالتحـــاد النســـائي البحرينـــي، واســـتعراض الخدمات 
التـــي يقدمهـــا المكتـــب، والحـــاالت التـــي يتـــم التعامل 
معهـــا، والمواصفـــات التـــي يتمتع بها والتـــي من أبرزها 
تخصيـــص مدخل مســـتقل الســـتقبال ضحايـــا الوقائع 
ذات الطابـــع األســـري، إضافـــة للغرف المـــزودة بعوازل 
الصـــوت لمقابلة األطـــراف، وغرف للرعايـــة واألمومة، 
وغيرهـــا مـــن الخصائـــص التي تســـهم فـــي خدمة هذه 
القضايـــا، والتـــي تمثل قيمـــة مضافة تعزز مـــن أهدافه 
واالطمئنـــان  االســـتقرار  تحقيـــق  فـــي  االســـتراتيجية 
للضحيـــة، وتوفيـــر البيئـــة المالئمـــة لتحقيـــق التوافـــق 

والمحافظة على التماسك األسري.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

ضبط عمال مخالفين لقانون اإلقامة في “الجنوبية”
نفـــذت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
ممثلة بقطاع الضبط القانوني حملة 
تفتيشـــية مشـــتركة فـــي المحافظـــة 
الجنوبية، وذلك بالتعاون مع شؤون 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
بـــوزارة الداخليـــة، ومديرية شـــرطة 
المحافظة الجنوبية شملت عدًدا من 

مواقع العمل في المحافظة. 
وأســـفرت الحملـــة عـــن ضبـــط عـــدد 
مـــن المخالفات التي تتعلـــق بأحكام 
قانـــون هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
وقانـــون اإلقامـــة بمملكـــة البحريـــن، 
وضبـــط عدد مـــن العمـــال المخالفين 
واتخـــاذ  والقوانيـــن،  لألنظمـــة 

اإلجراءات القانونية بشأنها. 
ولفتـــت الهيئـــة إلـــى حرصهـــا علـــى 
اســـتمرارية الحمالت المشـــتركة مع 

مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة طوال 
محافظـــات  مختلـــف  وفـــي  العـــام 
المملكـــة، وذلـــك إيماًنـــا منهـــا بمبـــدأ 
التكامـــل بين مختلـــف الجهات ذات 
العالقة لتطوير بيئة العمل والتصدي 
لكافة الممارسات غير القانونية التي 
مـــن شـــأنها أن تؤثـــر علـــى تنافســـية 
وعدالة ومرونة ســـوق العمل، عالوة 
علـــى تأثيراتها الســـلبية علـــى األمن 

االجتماعي.
وأكـــدت الهيئة أهميـــة دور المجتمع 
في دعـــم جهود الجهـــات الحكومية 
علـــى  للمحافظـــة  تســـعى  التـــي 
المجتمـــع أمنًيـــا واجتماعًيـــا وصحًيا 
واقتصادًيا، داعيـــة الجمهور لإلبالغ 
عـــن أيـــة شـــكاوى تتعلـــق بمخالفات 
سوق العمل والعمالة غير النظامية.

هيئة تنظيم سوق العمل

بحثت اللجنة األمنية التابعة لمحافظة 
العاصمـــة، الترتيبـــات واالســـتعدادات 
األمنية والخدمية الســـتقبال موســـم 
عاشـــوراء لعـــام 1444هــــ، وذلـــك فـــي 
الســـنوية  المحافظـــة  جهـــود  إطـــار 
لمتابعـــة كافـــة األمـــور التنظيميـــة مع 
مختلـــف اإلدارات األمنيـــة والجهـــات 
الخدمية، لضمان إقامة المناســـبة في 
أجـــواء يســـودها النظـــام والطمأنينـــة 
والسالمة من أجل حفظ أمن المعزين 
وخدمتهـــم بصـــورة متكاملة، وضمان 
وخروجـــه  عاشـــوراء  موســـم  نجـــاح 

بالصورة الحضارية المعهودة.
محافـــظ  تـــرؤس  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 

العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
األول،  اللجنـــة  اجتمـــاع  خليفـــة،  آل 
اإلدارات  عـــن  ممثليـــن  بحضـــور 
األمنيـــة بـــوزارة الداخليـــة، إذ أوصت 
اجتماعـــات  لعقـــد  بالتنســـيق  اللجنـــة 
والجهـــات  العاصمـــة،  بيـــن محافظـــة 
األمنيـــة والخدميـــة، وإدارة األوقـــاف 
الجعفريـــة، والهيئـــة العامـــة للمواكب 
الحســـينية، إضافة لرؤســـاء المواكب 
المركزيـــة، وذلك بغـــرض رصد وبحث 
ووضـــع  التنظيميـــة،  االحتياجـــات 
التـــي  الالزمـــة  والترتيبـــات  الخطـــط 
تســـهم في توفيـــر األجواء المناســـبة 

واآلمنة للمعزين والزوار.

واطلـــع المحافـــظ علـــى عـــرض مرئي 
لموســـم  األمنيـــة  الترتيبـــات  حـــول 
عاشـــوراء، والـــذي بين خطوط ســـير 
مواكـــب العـــزاء فـــي منطقـــة وســـط 
التابعـــة  األخـــرى  والمناطـــق  المنامـــة 
لمحافظـــة العاصمـــة، والخطة األمنية 
لتأميـــن المناســـبة مـــن خـــالل تنظيم 
حركة الســـير فـــي مواقع العـــزاء، كما 
بحثت اللجنة المقترحات التي تسهم 
فـــي تخفيـــف االزدحامـــات المروريـــة 
وتنظيـــم حركـــة الســـير فـــي المناطق 
المحيطـــة مـــن مواكـــب ســـير العـــزاء، 
فـــي  االزدحامـــات  لتفـــادي  وذلـــك 

المناطق التي تقام بها المناسبة.

المنامة - وزارة الداخلية

اجتماعات تنسيقية لحفظ أمن المعزين في عاشوراء
تخفيف االزدحامات في مناطق مواكب سير العزاء... “َأمنيَّة العاصمة”:



اختتمـــت الحمالت البحرينيـــة البالغ عددها 59 حملة 
والمندمجـــة فـــي 8 حمـــالت اســـتقبال حجاجهـــا يوم 
أمـــس االثنيـــن والبالغ عددهم هذا العـــام 2094 حاجا 
وحاجة، في أجواء ســـادها مشـــاعر األخوة اإليمانية، 
والسعادة الغامرة والشكر لله على التوفيق لحج بيت 

هللا الحرام.
وتنافســـت الحمـــالت البحرينيـــة على تقديـــم أفضل 
توصيـــل  خدمـــات  مـــن  بـــدءًا  لحجاجهـــا  الخدمـــات 
واحتفاليـــات  الدولـــي،  البحريـــن  لمطـــار  الحجـــاج 
بالـــورود والحلويـــات وأطيـــب  البهيجـــة  االســـتقبال 
التحيـــات وخالص الدعوات، وصوالً إلى تقديم أرقى 
مســـتويات الخدمة في المواصالت ومباني الحجاج، 
التي أشـــادت بها بعثة مملكة البحرين للحج لجودتها 

وتوفرهـــا على كافة معايير الســـالمة، ونظافة 
يالئـــم  بمـــا  وتجهيزهـــا  مرافقهـــا 

االحتـــرازات الصحيـــة الالزمـــة 
لمنع تفشـــي وبـــاء كورونا بين 

الحجاج.
رئيـــس  أشـــار  جهتـــه،  مـــن 
بحملـــة  اإلعالميـــة  اللجنـــة 
الشـــرف أحمد الزاكي إلى أن 
الحملة قامت هذا العام ألول 
مـــرة باســـتقالل القطـــار لنقل 

مـــن مطـــار جـــدة  الحجـــاج 
إلى مكة المكرمة، مشـــيرًا 

إلى أن تجربة القطار 
كانـــت مميـــزة وأكثر 

يسرًا من التنقل عبر الحافالت.
وقـــال فيما يتعلق بإجراءات الطواف وأداء مناســـك 
العمـــرة داخـــل الحـــرم المكـــي، إن اإلجـــراءات كانـــت 
ميســـرة حيـــث قصـــرت إدارة الحـــرم الطـــواف علـــى 
المحرميـــن فقط، وهو ما ســـاهم في تخفيف الضغط 

والتيسير على الحجاج أعمالهم.
من جهته، أشـــار المســـؤول اإلعالمي بحملة المواسم 
إلـــى أن الدفعـــة األولـــى مـــن الحجـــاج وصلـــت مكـــة 
المكرمـــة عبـــر مطـــار جدة الدولي مســـاء يـــوم األحد 
فيمـــا ينتظر قدوم الدفعـــة الثانية من الحجاج صباح 
اليوم الثالثاء، حيث كانت إجراءات القدوم ميســـرة 
للحجـــاج الذيـــن قامـــوا بـــأداء مناســـك العمـــرة بـــكل 

أريحية والعودة إلى الفندق.
ولفـــت إلـــى أن الحملة شـــرعت فـــي افتتاح 
برنامجهـــا العـــام بعد صـــالة المغرب يوم 
رجـــال  واســـتضافة  االثنيـــن،  أمـــس 
الديـــن إللقاء المحاضـــرات الدينية 

اإلرشادية للحجاج.
الحجـــاج  مـــن  مجموعـــة  وبـــدأ 
استعداداتهم ألداء مناسك الحج 
يـــوم الخميـــس فـــي الثامـــن من 
ذي الحجـــة، حيـــث اتجهوا إلى 
جمـــع الجمـــرات اســـتعدادًا إلى 
رميها في منى يوم العيد وأيام 
التشريق، بجمرة العقبة 
والوســـطى  الكبـــرى 

والصغرى.

الحمالت البحرينية تستقبل حجاجها باألحضان والورود والحلويات
أدوا مناسك العمرة وشرعوا في جمع الجمرات وعقد المحاضرات الدينية

الحلويات والضيافة بانتظار الحجاج البحرينيين
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الورود في استقبال الحجاج الواصلين

فـــي مادتـــه  الحـــج  حظـــر قانـــون تنظيـــم 
الخامســـة مزاولـــة مهنـــة مقاولـــي حمـــالت 
الحج إال بعد الحصول على ترخيص بذلك 
من وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية، على 
أن يكون هذا الترخيص شخصيًا وال يصح 

التنازل عنه بأي حال من األحوال.
ويقدم طلب الترخيـــص إلى رئيس اللجنة 
العليـــا لشـــؤون الحج، ويحـــدد وزير العدل 
والشؤون اإلسالمية بقرار منه رسوم القيد 

والتجديد.
قابلـــة  ســـنوات   5 مـــدة  المـــادة  وحـــددت 
أن  اشـــترطت  كمـــا  للترخيـــص،  للتجديـــد 
يكون صاحب الترخيص بحريني الجنسية 
ومقيما في مملكة البحرين، وأال يقل عمره 
عـــن 25 ســـنة ميالديـــة، وأن يكـــون كامـــل 
األهليـــة المدنية، وأال يكـــون قد حكم عليه 
بعقوبـــة جنائية مخّلة بالشـــرف أو األمانة، 
القـــراءة والكتابـــة، واإللمـــام  وأن يحســـن 

بمناسك الحج.
ونـــص القانون في مواده علـــى ضرورة أن 

يحصل المقاول المرخص له على ترخيص 
من اللجنة العليا لشـــؤون الحج بتسيير كل 
حملـــة قبل قيامها، ويجـــب أن تقدم للجنة 
المذكـــورة كشـــفًا بأســـماء الحجـــاج وكافة 

االلتزامات التي التزم بها قبلهم.
ويتعيـــن علـــى المقـــاول أن يـــودع بخزانـــة 
وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية مبلغـــًا 
تقدره اللجنة بصفـــة تأمين لضمان تنفيذه 
اللتزامه قبل الحجاج، وال يرد هذا التأمين 
إلى المقاول إال بعد عودة الحجاج بشهرين 
على األقل وبموافقة اللجنة العليا لشـــؤون 

الحج.
ويجب على من يرخص له تسيير الحج أن 
يلتزم بجميع ما تقرره اللجنة العليا لشؤون 
الحـــج مـــن شـــروط؛ لضمـــان أداء الحجاج 
على الوجه األكمل ولتوفير وسائل الصحة 

والسالمة لهم.
الحـــج  لشـــؤون  العليـــا  اللجنـــة  وتختـــص 
بالتحقيـــق فـــي كل مـــا يقـــع مـــع مقاولـــي 
لشـــروط  مخالفـــات  مـــن  الحـــج  حمـــالت 

تقررهـــا،  التـــي  الشـــروط  أو  التراخيـــص 
وعليهـــا أن تســـتدعي المرخص له لســـماع 
أقواله فيما ينسب إليه، فإذا لم يحضر جاز 
النظـــر في المخالفة دون ســـماع أقواله كما 
أن لهـــا أن تعتمـــد على التقاريـــر التي تقدم 
لهـــا مـــن البعثـــة الرســـمية للحج أو ســـفارة 
مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية 

أو مدير البعثة الطبية.
ويجـــوز للجنـــة حـــال ثبـــوت المخالفـــة أن 
توقـــع علـــى المرخـــص لـــه المخالـــف عـــدة 
جـــزاءات، وهـــي اإلنـــذار، أو الحرمـــان من 
الترخيص في تسيير حملة حج لمدة سنة، 
أو شـــطب اسمه من سجل مقاولي حمالت 
الحـــج ويعتبر قرار اللجنـــة نهائيًا، وال ُتِخلُّ 
هـــذه الجـــزاءات بالمســـؤولية الجزائية أو 

المدنية التي قد تترتب على المخالفة.
وقرر القانون عقوبة الحبس مدة ال تجاوز 
3 أشهر وبغرامة ال تزيد على 500 دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام 

المادتين 6 و8 من القانون.

شطب اسم المقاول من سجالت الحج... قرار نهائي
 ال مزاولة للمهنة بال ترخيص... قانون “الحج”:

جانب من استقبال حجاج إحدى الحمالت البحرينية

جانب من أعمال التعقيم لغرفة العزل بأحد مساكن الحجاج البحرينيين إداري إحدى الحمالت يقدم القهوة لحاجة بحرينية أهازيج دينية في استقبال الحجاج

أحمد الزاكي
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عدد خاص من “الحقوقية” عن النظم االنتخابية
تزامناً مع موسم االنتخابات في المملكة

أعلنت جمعية المرصد لحقوق اإلنســـان عن تدشين العدد 
الثالث من مجلة “الحقوقية” التي ُتعنى بنشـــر الدراســـات 
والمقـــاالت والقضايـــا الحقوقية والقانونيـــة بهدف تنمية 
وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في مملكة البحرين والوطن 

العربي، وترسيخ مبادئ وثقافة الحقوق والواجبات.
وأكـــد علـــي الصديقـــي رئيـــس هيئـــة التحريـــر أن مجلـــة 
الحقوقيـــة مجلة نصف ســـنوية تصدرهـــا جمعية المرصد 
بهـــدف دعـــم البحـــث العلمـــي فـــي المجـــاالت ذات الصلة 
بالشـــأن الحقوقي والقانوني، ورصد أحدث المســـتجدات 

العالمية.
وبّيـــن الصديقـــي أن هيئـــة التحريـــر قـــد أعلنـــت منذ عام 

2021م عـــن تخصيـــص العـــدد الثالـــث للمواضيـــع 
المرتبطـــة بالنظـــام القانونـــي لالنتخابات، 

وذلـــك وفق محاور متعددة تشـــمل 
مختلف فروع القانون، بما فيها 
إجـــراءات ومراحل وضمانات 
بالتزامن  العملية االنتخابية، 
مع فترة االنتخابات النيابية 
إجراؤهـــا  المزمـــع  والبلديـــة 

هـــذا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
العـــام، وهـــو مـــا شـــهد تفاعـــالً 
كبيرا من الباحثين في مختلف 

لتصبـــح  المجـــاالت، 
بذلـــك قيمـــة مضافة 

القانونية  للمكتبـــة 
مســـتوى  علـــى 

الوطن العربي.
الثالث قد تضمن عــدًدا من  العدد  وأضــاف الصديقي أن 
فيه  ساهمت  العلمية،  والــمــقــاالت  المحكمة،  الــدراســات 
أقالم مخضرمة وأخرى شابة من خلفيات علمية متعددة 
والتاريخية  والقانونية  الحقوقية  كالخلفيات  ومتباينة 
المناهج  تعدد  مبدأ  وفق  واألنثروبولوجية،  والسياسية 
والمدارس العلمية لدراسة النظام االنتخابي، حيث شارك 
في هذا العدد بأحد المقاالت المميزة أستاذ ومحاضر في 
األلمانية   )BTU Cottbus( كوتبس  يــو  تــي  بــي  جامعة 
عن  الزكري، فضالً  البحريني محمد  العربي  المفكر  وهو 
مشاركة أساتذة وباحثين من دول شقيقة مثل السعودية 
والمغرب، كما تضمن العدد حوارا خاصا مع نائب رئيس 
عيسى  لمركز  التنفيذي  المدير  األمــنــاء  مجلس 
الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 
والذي تناول فيه أبرز ما جاء في كتابه 
في  االنتخابات  مئوية  “حــول  بعنوان 
البحرين” والذي يعد مرجعا وطنيا 
بلدية  قـــانـــون  وثــيــقــة  يــنــاقــش 

ــامــة األســــاســــي، ويــســلــط  ــمــن ال
قـــانـــون  أول  عـــلـــى  ــــضــــوء  ال
االنتخابية  العملية  دشــن 
والمنطقة،  البحرين  في 
وحواًرا آخر مع شرف 
الرئيس  الــمــوســوي 
للجمعية  السابق 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة 

للشفافية حول “رقابة المجتمع المدني على االنتخابات”.
أمـــا بالنســـبة لكيفيـــة الحصـــول علـــى نســـخة مجلة 
الحقوقيـــة، فقـــد بّيـــن الصديقي أن المجلة منشـــورة 
وحســـابات  اإللكترونـــي  الموقـــع  علـــى  إلكترونيـــا 
لحقـــوق  المرصـــد  لجمعيـــة  االجتماعـــي  التواصـــل 
اإلنســـان، كمـــا ســـيتم توفيرهـــا ورقيـــا فـــي الفتـــرة 
القادمـــة فـــي المكتبـــات العامة وعدد مـــن الجامعات 

ودور النشر.

المنامة - جمعية المرصد لحقوق االنسان

عمار البناي   عبدالله فيروز 

علي الصديقي

ة فيروز مترشًحا بدائرة أم الحصم: إجماع نيابي على الملفات الملحَّ
البناي حصد 2490 صوًتا باالنتخابات الماضية

ا  أعلـــن عبدهللا فيـــروز عزمه الترشـــح برلمانيًّ
عن الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة. 

وقـــال لـ”البـــالد” بأنه ســـيبذل المســـاعي حال 
مجلـــس  فـــي  إجمـــاع  خلـــق  لضمـــان  فـــوزه 
النواب بهدف الدفع بالملفات الملحة بالنســـبة 

للمواطنين.
ا النائب  يذكـــر بن الدائرة يشـــغل مقعدها حاليًّ
عمـــار البنـــاي. علًمـــا بأنه فـــي انتخابات 2018 

نـــال علـــى 2490 صوًتـــا مقابـــل 1265 صوًتـــا 
لصالح عبدالرحمن بومجيد.

وهذه الدائـــرة تضم مناطق الفاتـــح، الغريفة، 
الجفير، أم الحصم، القضيبية، ميناء ســـلمان، 
العدليـــة وأبوغـــزال وتتكـــون مـــن المجمعات 
الســـكنية التاليـــة: 324 – 325 – 326 – 327 
 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 333 –

.373 – 343 – 342 – 341 – 340

منال الشيخ

الثالثاء 5 يوليو 2022 - 6 ذو الحجة 1443 - العدد 5012

اســـتضاف مجلـــس الدوي نـــدوة حضرهـــا عدد من 
النـــواب، وذلـــك للحديـــث حـــول  أعضـــاء مجلـــس 
إنجازاتهـــم في دور االنعقاد المنصرم، حيث تحدث 
فيهـــا كل من النائب محمـــد بوحمود وخالد بوعنق، 
ومحمد عيسى، وأدار الندوة الزميل إبراهيم النهام، 
وشـــهدت األمســـية نقاًشـــا ســـاخًنا مـــا بيـــن النواب 
والحضـــور الـــذي اتهـــم بعضهـــم النـــواب بالتقاعس 
عالوة على عدم اإللمـــام بالالئحة الداخلية وغياب 
االهتمام بمتطلبات وآمال الناخبين الذين منحوهم 

الثقة من خالل صوتهم وأوصلوهم إلى البرلمان.

جهود بارزة 

 اســـتهل النائب خالد بو عنق حديثه بتعداده جملة 
األســـباب التـــي حالـــت دون نجاح أعضـــاء مجلس 
النواب في تحقيق النتائج المنشودة والتي كان من 
المؤمل أن ترى النور بينما كان ينتظرها المواطنون 

بفارغ الصبر باختالف دوائرهم االنتخابية.
وأوضح أن من أهم الجهود التي بذلت بعد تخفيف 
القيـــود وعـــودة الحيـــاة نوًعا مـــا لما كانـــت عليه ما 
يتصـــل بلجنة بحرنة الوظائف التـــي تعتبر من أهم 
اللجـــان والتـــي نقلـــت من المجلـــس إلـــى الحكومة 
بتوصيـــات من بو عنق مجددا قوله أنها واحدة من 

أفضل اللجان البرلمانية من 2022-2002م.

ولفـــت إلـــى أن مـــن أبـــرز المشـــاريع المهمـــة التـــي 
تحققـــت خـــالل عضويتـــه، ومنهـــا إنشـــاء ســـاحل 
قاللي الذي ســـيتم االنتهاء منه بداية العام الجديد 
وتطويـــر شـــارع رّيـــا ومخطـــط إنشـــاء مستشـــفى 
قاللـــي، موضًحـــا أن تأخـــر البـــدء فيـــه ربمـــا يكون 
ســـببه هـــو محاولـــة ضـــم األرض الثانيـــة التـــي هي 
تابعة لألوقاف في سبيل أن يكون المستشفى على 
مستوى راق من الخدمات إلى جانب تقديم مقترح 

بناء المدرسة.
وأكـــد بوعنـــق أن أســـئلته التـــي دائما مـــا يتقدم بها 
إلـــى الجهات المعنيـــة في أولهـــا وآخرها تصب في 
مصلحـــة المواطن وبكل تأكيد الوطن الفًتا إلى أنها 
ُقدمـــت بإخالص تام ووفق اســـتناد على أدلة مبيًنا 
فـــي الســـياق ذاتـــه أن هناك مـــن يتقدم بأســـئلة في 

سبيل أن يكون له رصيد ال غير.

عوامل مؤثرة

بدوره، اســـتهل النائب محمد بوحمود حديثه معبرا 
عـــن شـــكره الجزيـــل لصاحـــب مجلس الـــدوي على 
تنظيم مثل هذه الجلسات التي تجعل من المجلس 

حلقة وصل بينهم كنواب وبين المواطنين.
وقـــال بوحمود إن الـــدور األصيـــل ألعضاء مجلس 
النـــواب يتمثـــل فـــي الرقابـــة والتشـــريع، مبيًنا أنهم 
كنواب أســـهموا في صـــدور بعض القوانيـــن المهمة 

التـــي مـــن بينهـــا القانـــون البحـــري، وقانـــون البيئة، 
وقانـــون الطيـــران المدنـــي، وفيمـــا يخـــص المجال 
الرقابـــي أشـــار بوحمـــود إلـــى أن طلبات المناقشـــة 
العامـــة قد كان فيها كثير من العمل البرلماني الجاد 
مع العلم أن آخر طلب تقدم به في المناقشة العامة 
تمحـــور حول فوائـــض البترول إلى جانب األســـئلة 
التـــي تتعلـــق بمشـــروعات لهـــا أهميـــة بالغـــة عنـــد 

المواطنين.
ولفـــت بو حمـــود إلى عـــدم توافق أعضـــاء مجلس 
النـــواب فيمـــا بينهـــم حول أهميـــة العمـــل الجامعي 
بتكتـــالت تثمر عن تحقيـــق الطموحات التي يرغب 
فيهـــا الناخبون، موضًحـــا أن مجلس النواب يتكون 
من 40 نائبا برلمانيا، وهؤالء النواب ال يمكنهم إنجاز 
ذرة شـــيء في حـــال عمل كل واحد منهـــم بمفرده، 
الفتـــًا أن التكتالت الموجـــودة في المجلس ضعيفة 
وقد حاول العمل مع بعضها، إال أن البعض اآلخر لم 
يتجاوب، مشـــيًرا إلى أنه شـــارك فـــي لجان تحقيق 

برلمانيـــة عدة، مؤكدا أن قوة التكتالت تحول دون 
الموافقة على قوانين قد تضر بالمواطنين.

نتائج متحققة 

أمـــا النائب محمد عيســـى فتحدث عن اإلشـــكاالت 
التـــي واجهـــت مجلـــس النـــواب فـــي دور االنعقـــاد 
)2022-2018( الفًتـــا إلى تداعيـــات األزمة الصحية 
إلـــى  متطرًقـــا  الماليـــة،  تأثيراتهـــا  وأبـــرز  العالميـــة 
إقـــرار الميزانيـــة ومـــا يتعلـــق بالعجـــز المالـــي مـــن 
جهـــة، والتـــوازن الحكومـــي ومحـــاوالت تخفيـــف 
الضغوطـــات التـــي تعانـــي منهـــا الدولـــة مـــن جهـــة 
أخرى، مشـــيًرا عيســـى إلـــى الجهـــود المضنية التي 
بذلـــت من قبل النـــواب وتحديًدا في ذروة انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( بشـــأن دعـــم رواتب 
تأجيـــل  جانـــب  إلـــى  الخـــاص  بالقطـــاع  العامليـــن 
األقســـاط واقتراح القوانين برغبة وغيرها موضًحا 
أن مـــن أبرز إنجازات النواب ما يتعلق في تصحيح 

األوضاع التي لها عالقة بالجائحة وتداعياتها.
األوضـــاع  معالجـــة  أهميـــة  علـــى  عيســـى  وشـــدد 
االقتصادية أوالً قبل معالجة أوضاع األفراد عموًما 
إلـــى جانب طـــرح األفكار في ســـبيل معالجة الدين 
العام قبل أي شـــيء، وفي هذا الســـياق ذكر أن في 
برنامجـــه االنتخابي تحدث عن معالجة الدين العام 
إلى جانب تقدمه باقتراح بقانون في ســـبيل زيادة 
إيـــرادات الدولـــة غيـــر النفطيـــة مبيًنـــا في الســـياق 
نفســـه أســـفه الشديد بســـبب عدم موافقة المجلس 
عليه وسقوط االقتراح، ملخًصا حديثه بقوله كانت 
لـــدّي آراء وحاولـــت من خاللهـــا أن أصلح وتقدمت 
فيهـــا وبعـــض المقترحـــات تذهـــب إلـــى الحكومـــة 
وترجع على شكل مشـــروع والمجلس القادم يجب 

أن يبذل جهده لمناقشته.

نقاش حاٍم 

وفـــي ختـــام النـــدوة، ومع فتـــح مجـــال المداخالت 
والنقاشـــات عبـــر جمع مـــن الحضور عن اســـتيائهم 
مـــن أداء البرلمـــان، منتقديـــن النـــواب المتحدثيـــن 
ولعـــل من أبـــرز انتقاداتهم عدم اســـتخدام األدوات 
البرلمانيـــة، وجهل بعض النـــواب بالالئحة الداخلية 
عالوة على عدم استثمار النواب للعديد من الفرص 
التـــي كان يمكنهـــم مـــن خاللهـــا تحقيـــق جملـــة من 

اإلنجازات.

تكتــالت المجلــس ضعيفــة والتجــاوب محــدود
رواد مجلس الدوي يعبرون عن استيائهم جراء تقاعس البرلمان... بوحمود:

جانب من الحضورحضور نسائي  مداخالت النواب 

منال الشيخ

بوعنق: لجنة البحرنة 
من أفضل اللجان في 

المجلس

عيسى: دعم الرواتب 
وتأجيل األقساط أبرز 

إنجازات المرحلة

محمد الكوهجي 

عبدالله مبارك 

منال الشيخ

أول  منافـــذ  أخصائـــي  أبـــدى 
رائـــد خليـــل األحمـــد رغبته في 
الدائـــرة  عـــن  نيابيـــًا  الترشـــح 
الثامنـــة بمحافظـــة المحرق في 

االنتخابات المقبلة 2022.
لـ”البـــالد”:  قـــال  وعـــن ترشـــحه، 
“ســـأعمل على خلـــق فرص عمل 
تطويـــر  إلـــى  إضافـــة  للشـــباب 

العمـــل الشـــبابي في ســـبيل رفـــع مكانـــة البحرين إلـــى جانب 
التعاون التام بين السلطة التنفيذية والتشريعية”.

يذكر أن الدائرة يشـــغل مقعدها حاليًا النائب يوسف الذوادي 
الـــذي أحـــرز 5246 صوتـــًا فـــي االنتخابـــات الماضيـــة أمـــام 
عبدالرحمـــن بوعلـــي الـــذي نـــال 3731 صوتًا، أما عـــن الوقت 
الحالي فترشـــح فيها كلٌّ من: شـــاهين الجنيد، سمير الخادم، 

أحمد المسلم واإلعالمي علي القطان بجانب األحمد.
الدائـــرة تشـــمل مدينة الحـــد والمجمعـــات الســـكنية التالية:  
 109 – 108 – 107 – 106 – 105 – 104 – 103 – 102 – 101
 – 118 – 117 – 116 – 115 – 113 – 112 111- – 110 –

.128 – 121 – 119

األحمد أخصائي منافذ ومرشح بدائرة الحد

منال الشيخ

أبدى رجل األعمال محمد الكوهجي 
العلـــوي البالـــغ مـــن العمـــر 38 عامـــًا 
رغبتـــه فـــي الترشـــح باالنتخابـــات 
البلديـــة المقبلـــة بالدائـــرة التاســـعة 
بالمحافظـــة الشـــمالية بغيـــة خدمة 

أهالي الدائرة.
وفي رده على ســـؤال “البالد” بشأن 
تقييـــم أداء العضـــو البلـــدي الحالي 

أجاب أنه جيد.
الجـــزء  تغطـــي  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
الغربـــي وتحديدًا من الـــدوار الرابع 
إلـــى الثالث عشـــر فـــي مدينة حمد 

والمجمعات السكنية التالية:
.1210 – 1209 – 1207 – 1205

ويشغل مقعدها حاليًا العضو البلدي 
 3291 نـــال  الـــذي  مبـــارك  عبـــدهللا 
صوتـــًا فـــي االنتخابـــات الماضيـــة، 
وفـــي الوقـــت الحالـــي ترشـــح فـــي 

الدائـــرة كلٌّ مـــن: زهـــرة رحيمـــي، فاطمـــة بابـــا ومحمـــد األنصـــاري، 
بجانب الكوهجي.

الكوهجي رجل أعمال... ومرشح بلدي بمدينة حمد

رائد األحمد



فـــرع ســـتـرة

36779771
Sitra Branchجعفر النكال
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AL EKR AL GHARBIتبدأ األسعار من

العكر الغربي

302.8m2

إطاللة قريــبـة
من البحر

المساحات تبدأ من

محجوز
Booking

مبــاع
Sold
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Vacancies Available
R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of
  MASON

 suitably qualified applicants can contact
 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.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 

NEXEN FOR CLEANING AND MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33349993  or  DANIELGENERAL777@GMAIL.COM 

DREAM GLORY INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36745105  or  SHAHALAM.BH2022@GMAIL.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39888014  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

FINE FOODS CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALBARAKA PROJECTS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17531553  or  AMHAWAZI@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALMAI METAL INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17785766  or  ALMAI686@YAHOO.COM 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

AL ENSEAB BOUTIQUE & TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39577146  or  ALENSIAB@HOTMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

ALDANA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39448833  or  MALTAHMAZI011@GMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39664667  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMAIL.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

EASTERN AREA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES)
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  hhimakki@hotmail.com 

ALTADHAMON EXCAVATION CO. B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(DIESEL ENGINES)
 suitably qualified applicants can contact

 17702385  or  HABIBBINALIALAALI1967@GMAIL.COM 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIER SYSTEMS ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 17584333  or  feras@gbmme.com 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

KUWAIT LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY)
 suitably qualified applicants can contact

 36999990  or  SEPTEMBER-9559@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17552522  or  almadaenfurnishing@gmail.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

TARTOOS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 33345110  or  FAROOOHA75@HOTMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

Al hara al muharraqia contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37722722  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

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

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@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 

Anwar Al Iraq Restauant and Catering Co.W.ll 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17737818  or  HUSSAIN78R@HOTMAIL.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 

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39788869  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

Yum Yum Kids cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39420444  or  MEDAMABH@GMAIL.COM 

Checksum Consultancy Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 36634325  or  M.OMAR@CHECKSUMIS.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

KHODMOONI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

ALAJMI PIUS CONTRACTING AND MAINTENANCE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

Zayoon Cleaning Company - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33300830  or  ZAYOON.DOC@HOTMAIL.COM 

The Barber Station Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 66665400  or  THEBARBERSTATION.BH@GMAIL.COM 

Aranos for Juices & Ice Cream 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  HAWRA@EDAMA.BH 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

BIRD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33773322  or  JASSIMALMUTAWA@HOTMAIL.COM 

GULF BAZ TRADING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35940089  or  INFO@GULFBAZ.COM 

Mimas Beauty Lounge 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33807807  or  MARIIAM.M@HOTMAIL.COM 

Union MAM General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39024449  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة آرتيمس 360 ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة / ندى محمد احمد محمد الشوملي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
إشهار  طالبا   ،121747 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،   360 آرتيمس 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة  ركن السنسنه للخدمات التجارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / منظور أحمد باعتباره المصفي القانوني لشركة ركن السنسنه للخدمات 
انتهاء  122457، طالبا إشهار  القيد رقم  التجارية ذ.م.م، والمسجلة بموجب 
أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة فوري 
1-143373 ، بطلب تغيير اسم  القيد رقم  المسجلة بموجب  للسياحة والحجوزات ذ.م.م 

الشركة من:
شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

FAWRI RESERVATIONS & TOURISM CO. W.L.L
الى: شركة فوري للتأشيرات ذ.م.م
FAWRI VISA CO. W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة وديمه 
لحلول االعمال ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 122271 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 2 من:
وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

WADIMA BUSINESS SOLUTIONS W.L.L
الى: وديمه للسفر والسياحة ذ.م.م

WADIMA TRAVEL AND TOURISM W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة الجاذبية للعقارات

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة   الجاذبية للعقارات  المسجلة بموجب القيد رقم   37009  طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم 3
من: الجاذبية للعقارات

GRAVITY REAL ESTSTE
الى: الجاذبية الدارة الممتلكات

GRAVITY PROPERTY MANAGEMENT 
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة حمود يوسف ناجي مقبل) باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م)، والمسجلة بموجب القيد رقم  82102 - 
1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 ) CR2022- 89740( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : مواهب يوسف يعقوب الشوملي

االسم التجاري الحالي: تايم الين سولوشن لتخليص المعامالت وخدمات الطباعة
االسم التجاري الجديد : تايم الين للسفر والتخليص

قيد رقم : 145443-3

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة آرتيمس 360 ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة / ندى محمد احمد محمد الشوملي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
إشهار  طالبا   ،121747 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،   360 آرتيمس 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة  ركن السنسنه للخدمات التجارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / منظور أحمد باعتباره المصفي القانوني لشركة ركن السنسنه للخدمات 
انتهاء  122457، طالبا إشهار  القيد رقم  التجارية ذ.م.م، والمسجلة بموجب 
أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة فوري 
1-143373 ، بطلب تغيير اسم  القيد رقم  المسجلة بموجب  للسياحة والحجوزات ذ.م.م 

الشركة من:
شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

FAWRI RESERVATIONS & TOURISM CO. W.L.L
الى: شركة فوري للتأشيرات ذ.م.م
FAWRI VISA CO. W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة وديمه 
لحلول االعمال ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 122271 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 2 من:
وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

WADIMA BUSINESS SOLUTIONS W.L.L
الى: وديمه للسفر والسياحة ذ.م.م

WADIMA TRAVEL AND TOURISM W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة الجاذبية للعقارات

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة   الجاذبية للعقارات  المسجلة بموجب القيد رقم   37009  طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم 3
من: الجاذبية للعقارات

GRAVITY REAL ESTSTE
الى: الجاذبية الدارة الممتلكات

GRAVITY PROPERTY MANAGEMENT 
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة حمود يوسف ناجي مقبل) باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م)، والمسجلة بموجب القيد رقم  82102 - 
1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 ) CR2022- 89740( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : مواهب يوسف يعقوب الشوملي

االسم التجاري الحالي: تايم الين سولوشن لتخليص المعامالت وخدمات الطباعة
االسم التجاري الجديد : تايم الين للسفر والتخليص

قيد رقم : 145443-3

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة آرتيمس 360 ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة / ندى محمد احمد محمد الشوملي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
إشهار  طالبا   ،121747 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،   360 آرتيمس 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة  ركن السنسنه للخدمات التجارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / منظور أحمد باعتباره المصفي القانوني لشركة ركن السنسنه للخدمات 
انتهاء  122457، طالبا إشهار  القيد رقم  التجارية ذ.م.م، والمسجلة بموجب 
أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة فوري 
1-143373 ، بطلب تغيير اسم  القيد رقم  المسجلة بموجب  للسياحة والحجوزات ذ.م.م 

الشركة من:
شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

FAWRI RESERVATIONS & TOURISM CO. W.L.L
الى: شركة فوري للتأشيرات ذ.م.م
FAWRI VISA CO. W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة وديمه 
لحلول االعمال ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 122271 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 2 من:
وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

WADIMA BUSINESS SOLUTIONS W.L.L
الى: وديمه للسفر والسياحة ذ.م.م

WADIMA TRAVEL AND TOURISM W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة الجاذبية للعقارات

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة   الجاذبية للعقارات  المسجلة بموجب القيد رقم   37009  طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم 3
من: الجاذبية للعقارات

GRAVITY REAL ESTSTE
الى: الجاذبية الدارة الممتلكات

GRAVITY PROPERTY MANAGEMENT 
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة حمود يوسف ناجي مقبل) باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م)، والمسجلة بموجب القيد رقم  82102 - 
1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 ) CR2022- 89740( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : مواهب يوسف يعقوب الشوملي

االسم التجاري الحالي: تايم الين سولوشن لتخليص المعامالت وخدمات الطباعة
االسم التجاري الجديد : تايم الين للسفر والتخليص

قيد رقم : 145443-3

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

الثالثاء 5 يوليو 2022 - 6 ذو الحجة 1443 - العدد 125012



13 الثالثاء 5 يوليو 2022 - 6 ذو الحجة 1443 - العدد 5012 Vacancies Available
AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

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

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.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 

DELIVERYFY ONLINE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35465576  or  anees.zq@gmail.com 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

AL HIWRI FISHING EQUIPMENT CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 33225661  or  KHALIL6722555@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

ALJANADIRYA CONTRACTING & MAINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39450899  or  main@janadirya.com 

ALJANADIRYA CONTRACTING & MAINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39450899  or  main@janadirya.com 

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

  BLACKSMITH
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

ALKAYED FEED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33335777  or  KAYYED@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  CO-ORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

SEKOMBAL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17471992  or  YAHYA36323031@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

AL EKBAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

ALKHOOR FRUIT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36670066  or  INFO@ALKHOORFRUIT.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

ALQANDEEL ALUMINUM FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17440498  or  ALQANDEEL.BH@GMAIL.COM 

ALZAIN CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 17795512  or  ALAMEED117@GMAIL.COM 

Romaany Sale/Trade of clothing, footwear, apparel accessories, a 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

QUEEN HOUSE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34428504  or  HASSAN11043@GMAIL.COM 

Abu fadak aluminum fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39311499  or  NOMONEYNOHONEY26@HOTMAIL.COM 

YOUNIS STAR BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE
 suitably qualified applicants can contact

 33284555  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

GULF KEY FOR KEYS AND LOCKS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33451060  or  ANTAR2015@HOTMAIL.COM 

ZALLAQ BEACH SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 66636611  or  a36611@HOTMAIL.COM 

Reality Realty Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 13678777  or  REALITY.REALTY.CO@GMAIL.COM 

Marvel aluminum workshop 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39577878  or  ALGAWADAR@GMAIL.COM 

Hasan Shiny For Curtains 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34127363  or  HASSANSHINY-12-24@HOTMAIL.COM 

WINMAX TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32222293  or  SALMANESSA222@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.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 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17590191  or  seema.sajeev@cityneongroup.com 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.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 

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

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

XIN MIN CURTAINS AND TEXTILES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37221165  or  671656812@QQ.COM 

RAJPOT TOYS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Mumtana trading wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39080249  or  UDCBAHRAIUN@GMAIL.COM 

MAQSOOD AC REPAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact
 37212200  or  ALWAHADC@GMAIL.COM 

ALAMADI AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17415191  or  ebahim.amadi@yahoo.com 

Moscow star Cleaning Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37112551  or  A12ZBH@GMAIL.COM 

AL SAGHA JEWELERY 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 33847999  or  AMEERA_662@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE)
 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

Damascus for KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33036813  or  OKF6518@GMAIL.COM 

AL JABA CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66677740  or  ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ALKARNOS CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39855768  or  MEFTAHCO67@YAHOO.COM 

KARA IT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK
 suitably qualified applicants can contact
 39379728  or  ACSUL.PK@GMAIL.COM 

AJWA STAR ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39801505  or  AYO00OB.6@GMAIL.COM 

NAS Trust Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 35182254  or  mail@nastrust.com 

AUTO LAND ALQASSAB CAR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39667763  or  FEROO66@HOTMAIL.COM 

BE WELL PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33300025  or  SALMANPHARMACY.BH@GMAIL.COM 

TALENT INTERNATIONAL & THE INFANT SCHOOLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17252346  or  ACCOUNTS@TALENTSCHOOLS.COM 

.FEELEX COLOUR ADVERTISING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33883638  or  SAJIDPULIYAMKOT@GMAIL.COM 

AL-TARADHI TRADING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39667174  or  ALTARADHI@HOTMAIL.COM 

TAMIMI MARKETS BAHRAIN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35127876 

RASMALAI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36366888  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

RASMALAI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36366888  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

UNIQUE AL HOORAIN CARGO HANDLING BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35643715  or  SAADGUJJAR005@GMAIL.COM 

Quest School W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 77814404  or  eman.dessouki@questschoolbh.com 

HEALTHY CHOICES CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33701991  or  healthychoices.bah@gmail.com 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

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 

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 

JENAN BUILDING MATERIALS EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17280180  or  BASHEERJINAN56@GMAIL.COM 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.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 

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

  TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

JABOR HASAN M. ALNOAIMI / GHAZWAT TAH-2437 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 36653616  or  GABR200055@GMAIL.COM 

S.SADEQ AHMED ALAWI ALI / NAJMAT ALDAN-13850 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33228118  or  SA899306486@GMAIL.COM 

Al Jabal Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 39556030  or  SAYEDMOOSA0000@GMAIL.COM 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17211800  or  jobs@asb.bh 

TOUCHES STONE CONTRACTING Bahraini Partership CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33131142  or  FOJ_REHMAN@YAHOO.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SAUDI TECH. FOR ENGINEERING CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATION MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 36523660  or  FAHADMA@SAUDI-TECH.COM.SA 

Beauty Morocco Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33540899  or  ALSYED3354@GMAIL.COM 

MARBL ARCH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32226699  or  S.ALANAISI@GMAIL.COM 

AISHA FASHION DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 66671676  or  ACHE.DAOUD@YAHOO.COM 

ROD AL KHALEEJ CONTRACTING & CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32090004  or  YUSF33244508@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE)
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33975560  or  GHANI.BH.PK@GMAIL.COM 

VERTICAL INTEGRATION CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES
 suitably qualified applicants can contact

 34160146  or  info@vic-bahrain.com 

SKY GATE CARS SALE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33850500  or  SKYGATETRANSPORT.1@GMAIL.COM 

TOSH TOSHIN KITCHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36080800  or  JALWARDI62@GMAIL.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34659511  or  UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

VANDIK BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  samaha@vidahotels.com 

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

  RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  samaha@vidahotels.com 

AMNIH VEGETABLES & FRUITS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33142851  or  NAJEEIB@GMAIL.COM 

HAMAD ABDULLATIF YOUSIF SHOWAITER SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33709125  or  MUNEERBH7412@GMAIL.COM 

ALJAZIRA POLISHING AUTO CENTRE CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458970  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

MAHAB  INTERNATIONAL STEEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39003617  or  AKALI@MAHABSTEELS.COM 

BASATA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 66909910  or  AHMEDE809@GMAIL.COM 

STORE TO DOOR SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35358011  or  waseela.gcc@gmail.com 

TECH TWINS SOLUATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37221311  or  WAGASIRHAD521@GMAIL.COM 

ALSANHORI FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33440418  or  OMARAHMEDEISA2020@HOTMAIL.COM 

ELITE FOR HOUSEHOLD ITEMS & UTENSILS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39644567  or  ZOHEIR373@HOTMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.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 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

GEORGIA UNIFORMS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39470670  or  ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

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

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

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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 

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

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

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

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

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35905665  or  MUHAMMADBILAL343@GMAIL.COM 

TABASSUM FAROOQ REAL ESTATE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33124163  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

MMTC 333 TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33310257  or  AFRIDI302@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh 

PALMS PRIMARY SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17666637  or  accounts@kgkids.com 

GHULAM ABBAS ABDALI BADER 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  BMCPOOLS07@GMAIL.COM 

MURTADHA ALI ABDULLA A.H(MANBAA ALKHAIR-5197) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36715131  or  abozhoor1@gmail.com 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17177711  or  CATHERINE@AMH.ORG.BH 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17177711  or  CATHERINE@AMH.ORG.BH 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 
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مكة المكرمة ـ أ ف ب

عادت شوارع مدينة مكة المكرمة تعج بمئات آالف الحجاج بمالبس اإلحرام 
البيضــاء أمــس اإلثنين قبل انطالق مناســك الحج هذا األســبوع، بعد عامين 

شهدا تقليص األعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وفـــي ظل قيـــود مخففـــة للوقاية من 
المملكـــة  تســـتعد   ،19 كوفيـــد  وبـــاء 
الصحراوية الســـتقبال مليون مســـلم 
ألداء فريضـــة الحج، بينهـــم 850 ألفا 
من خارج السعودية. وقالت السلطات 
يـــوم األحد أن 650 ألـــف حاج وصلوا 

حتى اآلن.
واقتصر الحج في العامين الماضيين 
علـــى ســـكان المملكـــة وحدهـــا، لكـــن 

حجـــاج الخـــارج عـــادوا إلـــى المدينـــة 
هـــذا العام، مـــا زاد من آمـــال أصحاب 
األعمـــال فـــي التعافـــي مـــن الخســـائر 
التي لحقت بهم خالل موسمي 2020 
ترحيبـــا  الفتـــات  ووضعـــت  و2021. 
بالحجـــاج فـــي الشـــوارع والســـاحات 
الرئيســـة واألزقة، فيما انتشـــر عناصر 
األمـــن بشـــكل مكثـــف فـــي كل أرجاء 

المدينة.

السعودية تستعد الستقبال مليون حاج

القاهرة - وكاالت

أعلـــن الرئيس المصـــري عبد الفتاح 
اإلخـــوان  اســـتثناء  عـــن  السيســـي 
فـــي  المشـــاركة  مـــن  المســـلمين 
جلســـات الحوار الوطنـــي المرتقب 
بســـبب مـــا ســـماه “غيـــاب األرضية 
المشتركة” مع الجماعة المحظورة.

أولـــى  الثالثـــاء  اليـــوم  وتنطلـــق 
الجلســـات علـــى مســـتوى مجلـــس 
األمناء وذلك بعد نحو ثالثة أشـــهر 
من دعوة السيســـي إلجراء الحوار 
األول مـــن نوعـــه منـــذ وصولـــه الى 

السلطة عام 2014.
مـــع  مقابلـــة  فـــي  السيســـي  وقـــال 

إعـــالم  صحافييـــن ووســـائل 
محليـــة “أطلقنـــا الحـــوار 

الوطني لكل المفكرين 
والمثقفين  والنقابات 
والقوى السياسية مع 

استثناء فصيل واحد 

فقط”.
وأضاف، فـــي المقابلة التي تتزامن 
مع ذكـــرى أحـــداث 3 يوليـــو 2013 
التـــي أطاحـــت بالرئيـــس المصـــري 
محمـــد  آنـــذاك  للجماعـــة  المنتمـــي 
مرســـي، أن “الناس يمكن أن تسأل 
لماذا نعمل اســـتثناًء واحـــدا ولماذا 

ليس كل الناس معنا”؟
أجـــاب  لإلخـــوان  إشـــارة  وفـــي 
السيســـي قائـــال “ألننا فـــي 3 يوليو 
)2013( آخـــر حاجة عملتها طرحت 
عليهم تصور نتجاوز به أزمتنا عبر 
انتخابـــات رئاســـية مبكـــرة ونعطي 
رأيـــه”.  يقـــول  فرصـــة  للشـــعب 
وأكـــد أنـــه وفق رفضهـــم وما 
تبعـــه “من قتـــل، فاألرضية 
التي تجمعنا  المشـــتركة 
الحـــوار والنقاش  فـــي 

ليست موجودة”.

السيسي يستثني “اإلخوان” من الحوار الوطني
بيروت ـ وكاالت

في أول تعليق رســـمي على إطالق 
حـــزب هللا قبل يومين 3 مســـيرات 
المتنـــازع  كاريـــش  حقـــل  باتجـــاه 
عليـــه بيـــن لبنان وإســـرائيل، تبرأت 
الســـلطات اللبنانية من فعل الحزب 

المدعوم إيرانًيا.
فقد اعتبرت الحكومة أمس االثنين 
أن أي عمل خارج إطار المفاوضات 
الجارية بوســـاطة أميركية لترسيم 
الحـــدود البحرية مع إســـرائيل يعد 

“غير مقبول”.
وقـــال وزيـــر الخارجية عبـــدهللا بو 
حبيـــب في بيـــان بعد لقائـــه رئيس 

األعمـــال  تصريـــف  حكومـــة 
إن  ميقاتـــي  نجيـــب 

خـــارج  عمـــل  “أي 
مســـؤولية  اطـــار 
والســـياق  الدولـــة 

الـــذي  الدبلوماســـي 

تجري المفاوضـــات في إطاره، غير 
مقبول ويعّرض البـــالد لمخاطر هو 

في غنى عنها”.
المفاوضـــات  أن  علـــى  شـــدد  كمـــا 
الجارية بمساعي الوسيط األميركي 
آموس هوكستين “قد بلغت مراحل 
متقدمـــة”، داعًيا األطراف كافة إلى 
“التحلي بروح المســـؤولية الوطنية 

العالية وااللتزام بما سبق”.
المرتبطـــة  التطـــورات  وتســـارعت 
بملف ترســـيم الحـــدود البحرية مع 
إســـرائيل مؤخًرا بعد توقف ألشهر، 
إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين 
على مقربة من حقل كاريش، 
الذي تعتبـــره بيروت واقًعا 
متنـــازع  منطقـــة  فـــي 
لبـــدء  تمهيـــًدا  عليهـــا، 

استخراج الغاز منه.

حكومة لبنان تتبرأ من مسيرات حزب اهلل
دبي- العربية.نت

ــتــظــاهــرات الــمــتــفــرقــة الــتــي  بــعــد ال
ــا مــخــتــلــفــة فــــي لــيــبــيــا  ــدنـ عـــمـــت مـ
السياسية  الطبقة  بتنحي  مطالبة 
الحكومة  رئيس  اصطف  الحاكمة، 
إلى  الدبيبة  الحميد  عبد  الوطنية 
جانب المتظاهرين. وشدد في كلمة 
اجتماع  خالل  اإلثنين  أمس  ألقاها 
أنــه  عــلــى  طــرابــلــس  فــي  للحكومة 
لـــن يــســمــح بــضــرب ومــهــاجــمــة من 
أشــار  كما  رأيـــه.  عــن  التعبير  يــريــد 
هو  األول  الــشــعــب  مطلب  أن  إلـــى 
البالد،  في  الحالية  الــوجــوه  تغيير 
ــه مــن ضــمــنــهــم. إلـــى ذلــك،  عــلــمــًا أنـ

في  تقبل  لن  أن حكومته  أكد 
الوقت عينه الهجوم على 

مؤسسات الدولة.
احتمال  على  وتعليقًا 
انتقالية  فــتــرة  اقــتــراح 

جــــديــــدة لـــلـــخـــروج مــن 

ــن نــقــبــل بــمــراحــل  ــ ــال “ل األزمــــــة، قــ
وسنعمل  ليبيا،  في  أخــرى  انتقالية 
يختاره  لمن  السلطة  تسليم  على 
أي  “نرفض  أضــاف:  كما  الليبيون”. 
مناورة سياسية تقسم السلطة بين 
وختم  بعينها”.  جهات  أو  أشخاص 
مشددا على أنه من حق الشعب أن 

يختار من يريده إلدارة البالد.
يشار إلى أن العاصمة الليبية كانت 
انــدفــاع آالف  أيـــام،   3 شــهــدت منذ 
الشوارع  أغلقوا  الذين  المحتجين 
الرئيسية واألحياء الشعبية، داعين 
السياسية  النخب  رحيل  إلــى 
ــتــي عــجــزت  ــمــتــنــاحــرة، ال ال
تحسين  عــن  اآلن  حــتــى 
المعيشية  األوضــــــاع 
ــيــبــي،  ــل لـــلـــمـــواطـــن ال

واقتصاد البالد.

الدبيبة: لن نسمح بمهاجمة المتظاهرين في ليبيا

استبعاد فرضية اإلرهاب 
في هجوم كوبنهاغن

قالت الشرطة الدنماركية، أمس اإلثنين، إن المسلح 
العاصمة  تجاري في  النار داخل مركز  أطلق  الذي 
واختار  األرجـــح،  على  بمفرده  تصرف  كوبنهاغن 
ــال كــبــيــر مفتشي  ضــحــايــاه بــشــكــل عــشــوائــي. وقــ
شرطة كوبنهاغن، سورين توماسن، أن المحققين 
ال يعتقدون أن الهجوم، الذي وقع أمس األحد في 
“له  الدنماركية،  بالعاصمة  التجاري  فيلدز”  “مركز 
عالقة باإلرهاب”. وأضاف أن 3 أشخاص قتلوا في 
 4 وأصيب  روســي،  ومواطن  دنماركيان  الهجوم، 
آخــرون، حيث تم نقل دنماركيين وسويديين إلى 
إلى أن  بالغة، مشيرا  مستشفى إلصابتهم بجروح 

حالتهم حرجة، ولكن مستقرة.

المفوضية األوروبية: الكرملين يسعى لتدمير أوكرانيا سياسيا وعسكريا واقتصاديا

بعد انتزاع لوغانسك.. بوتين يشدد على ضرورة “استكمال المعركة”

بعد سيطرة قواته على معقل رئيسي 
في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا، 
هنأ الرئيس الروســـي فالديمير بوتين 

وزير دفاعه سيرغي شويغو.
وفـــي لقـــاء متلفـــز مـــع وزيـــر الدفاع، 
علـــى  بوتيـــن  شـــدد  اإلثنيـــن،  أمـــس 

ضرورة استكمال المعركة.
كمـــا أشـــار إلـــى ضـــرورة أن تســـتريح 
الفـــرق العســـكرية التـــي شـــاركت في 
لوغانســـك،  علـــى  الســـيطرة  عمليـــة 
علـــى أن تواصل الوحدات العســـكرية 
األخـــرى مواصلـــة القتال، بحســـب ما 

أفادت رويترز.
مـــن جهته، أوضح شـــويغو أن “عملية 
تحرير” لوغانســـك جرت بنجاح، الفتًا 

إلى بدء نزع األلغام من المنطقة.
بالتزامـــن  التصريحـــات  تلـــك  أتـــت 
الروســـية،  القـــوات  مواصلـــة  مـــع 
أمـــس اإلثنيـــن، هجومهـــا في الشـــرق 
األوكرانـــي بعد الســـيطرة على مدينة 
ليسيتشانســـك، آخـــر معقـــل للمقاومة 
إحـــدى  لوغانســـك،  فـــي  األوكرانيـــة 
إقليـــم  تشـــكالن  اللتيـــن  المنطقتيـــن 
دونبـــاس، الـــذي يعـــد قلـــب الصناعـــة 
في شـــرق البالد. فيما يسيطر الروس 

أصالً على حوالي نصف دونيتسك.
وعلى وقع المعارك في دونباس شرق 

أوكرانيا، اجتمع قادة الدول األوروبية 
فـــي سويســـرا؛ لوضع خارطـــة طريق 
إلعادة إعمـــار البالد بعد الخراب الذي 

حّل بها جراء المعارك.
المفوضيـــة  رئيســـة  اتهمـــت  فيمـــا 
األوروبيـــة أورســـوال فون ديـــر اليين، 
خـــالل مؤتمـــر لوغانـــو أمـــس اإلثنين، 
الكرمليـــن بتدميـــر أوكرانيـــا سياســـيًا 

وعسكريًا واقتصاديًا.
ســـيضع  المؤتمـــر  أن  أضافـــت  كمـــا 
خارطة إلعادة إعمار المدن األوكرانية 
وتوفيـــر مصـــادر تمويل، مشـــيرة إلى 
أن االتحـــاد األوروبـــي ســـيقيم منصة 
إلعـــادة اإلعمار ولتنســـيق إعـــادة بناء 
البالد. وقالت إن المنصة سُتســـتخدم 
لرســـم خريطة الحتياجات االستثمار 

المـــوارد.  وتوجيـــه  العمـــل  وتنســـيق 
وأوضحت أن االتحاد األوروبي حشد 
نحـــو 6.2 مليار يورو كدعم مالي منذ 
بدايـــة الحـــرب، الفتـــة إلـــى أن المزيد 

سيأتي.
مـــن جانبه، شـــدد الرئيـــس األوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي علـــى المهّمـــة 
أوكرانيـــا  تنتظـــر  التـــي  الضخمـــة 
للتعافـــي مـــن الدمـــار الـــذي ألحقه بها 
الجيـــش الروســـي. وقـــال في رســـالة 
عبر الفيديـــو إن إعادة بناء بالده هي 
“المهمة المشتركة للعالم الديمقراطي 
بأســـره” مؤكـــًدا أن تعافـــي أوكرانيـــا 

يخدم السالم العالمي.
أما رئيس الـــوزراء األوكراني دينيس 
شـــميغال، فتوقع أن تصل كلفة إعادة 

اإلعمار إلى 750 مليار دوالر، مشـــددا 
األصـــول  اســـتخدام  ضـــرورة  علـــى 
الروســـية التي تّمـــت مصادرتها لدفع 

كلفة تعافي البالد.
المصـــدر  أن  “نعتقـــد  قائـــالً:  وأردف 
الرئيســـي للتعافـــي يجـــب أن يكـــون 
أصول روســـيا واألوليغـــارش )النخبة 

الثرية( الروس”.
وكان منظمـــو المؤتمر الذي سيســـتمر 
ليوميـــن، يأملون بمجيء زيلينســـكي 
شـــخصيًا إال أنه اكتفـــى بمداخلة عبر 
الفيديـــو في هذا الحـــدث الذي يجمع 
مســـؤولين من الدول الحليفة لكييف 
مـــن  وكذلـــك  الدوليـــة  والمؤّسســـات 

القطاع الخاص.
يشـــار إلى أن المؤتمـــر كان مقررا قبل 
العمليـــة العســـكرية الروســـية بكثيـــر، 
وكان ســـيناقش أساســـًا اإلصالحـــات 
في أوكرانيا والسيما مكافحة الفساد 
المستشـــري، لكـــن أعيـــد تركيـــزه على 

اإلعمار.
فيمـــا طرحـــت مســـألة الجـــدوى مـــن 
غيـــاب  فـــي  البنـــاء  إعـــادة  مناقشـــة 
أي “أفـــق نهايـــة الحـــرب”، الســـيما أن 
أشـــارت  الدوليـــة  التقديـــرات  بعـــض 
إلى احتمال اســـتمرار الصراع أشـــهرا 

طويلة بعد.

عواصم ـ وكاالت

الرئيس الروسي فالديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو

من مدينة ليسيتشانسك االستراتيجية شرق أوكرانيا )رويترز(

عـــادت الهجمـــات اإللكترونيـــة ثانيـــة إلـــى األراضـــي اإليرانيـــة، 
مســـتهدفة أنظمـــة مصرفيـــة، ومعطلـــة الوصول إلـــى الخدمات 
البنكيـــة مؤقتًا. فقد كشـــفت الســـلطات اإليرانية أمـــس اإلثنين، 
عـــن تعرض أنظمتها المصرفية لهجمات إلكترونية أجنبية، وفق 

الوكالة الرسمية اإليرانية “إيرنا”.
كمـــا أشـــارت إلى أن هـــذه الهجمات دفعت البنـــوك في البالد إلى 
حظر وصول اإليرانيين في الخارج، بشكل مؤقت إلى الخدمات 
المصرفيـــة. كذلـــك أوضحت “أن هـــذه القيود ُفرضـــت بناء على 
توصيـــة مـــن الجهـــات المختصـــة بســـبب الهجمـــات التـــي بدأت 
اليـــوم )أمـــس( من الخـــارج”.  وتابعـــت قائلة إنه بهـــدف التعامل 
مع التهديدات الســـيبرانية، تقرر حظر خدمات أحد البنوك التي 
لديها معظـــم االتصاالت بالخارج، بما في ذلك خدمات اإلنترنت 
للمصـــارف وعبـــر الهواتـــف المحمولـــة. مـــن جانب آخـــر، اتهمت 
إيـــران الواليات المتحدة باالفتقار إلى “مبادرة سياســـية” خالل 
المفاوضـــات النوويـــة. وأكـــد وزيـــر الخارجية اإليراني، حســـين 
أمير عبد اللهيان، أن بالده تنظر بصورة إيجابية إلى المحادثات 
األخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية، بشكل غير مباشر مع 

الجانب األميركي؛ بغية إعادة إحياء االتفاق النووي.

إال أنـــه اعتبر أن الوفد األميركي حضر إلى المفاوضات دون نية 
علـــى المبادرة والتقدم. كما قال خـــالل اتصال هاتفي مع وزيرة 
خارجية فرنســـا، كاترين كولونا: “إن تقييمنا للمحادثات األخيرة 
إيجابـــي”، معتبـــرًا أن “طريق الدبلوماســـية مفتوحـــة وأن بالده 
جـــادة فـــي التوصل إلى النقطة النهائية”، وفق ما أشـــارت وزارة 

الخارجية.
مـــن جانبهـــا، شـــددت كولونـــا علـــى وجـــوب اســـتغالل الفرصـــة 

الدبلوماسية، وأهمية أن يحصل اتفاق بين كافة األطراف.

عبد اللهيان: واشنطن أتت إلى محادثات النووي بال نية للتقدم

مجددا.. هجمات إلكترونية تقرصن مصارف في إيران

فرص إحياء االتفاق النووي باتت أسوأ بعد مفاوضات الدوحة

أوهايو ـ وكاالت

خرج مئات األشخاص في بوالية أوهايو، في تظاهرة لالحتجاج 
على مقتل شاب أميركي من أصل إفريقي برصاص الشرطة.

واندلعـــت التظاهرة في مدينة أكرون، بوالية أوهايو في شـــمال 
الواليـــات المتحـــدة، إثـــر انتشـــار فيديو علـــى وســـائل التواصل 
االجتماعي يظهر فيه الشـــاب من األصـــول اإلفريقية وهو يقتل 
برصاص الشـــرطة. وقال محامي القتيل، واســـمه غايالند ووكر، 
ويبلـــغ مـــن العمر 35 عاما، إنـــه قتل بوابل من الرصاص، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه أصيب بســـتين طلقة، من بيـــن نحو 90 طلقـــة أطلقت 
عليه، وفقا لما ذكرته فرانس برس. في األثناء، دعت الســـلطات 
األمنية في المدينة إلى التهدئة، فيما سار حشد نحو مقر بلدّية 

المدينة، ورفعوا الفتات ُتطالب بتحقيق “العدالة لغايالند”.
وُقتـــل غايالنـــد ووكر فـــي 27 يونيـــو الماضي، أثنـــاء هروبه من 

الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مرورّية.
وُيظهر مقطع فيديو عنيف جًدا نشـــرته الشـــرطة األحد، الشـــاّب 

وقد اخترق الرصاص جسده.
وكانـــت جمعّيـــات مناهضـــة للعنصرّيـــة دعـــت إلى يـــوم رابع من 
التظاهـــرات فـــي هـــذه المدينـــة التـــي تقطنهـــا 190 ألـــف نســـمة 

والقريبة من كليفالند.

وظّلـــت هـــذه المســـيرات ســـلمّية، باســـتثناء بعض التوّتـــر الذي 
ُسّجل عندما اقترب متظاهرون من طوق أمنّي وشتموا عناصر 

الشرطة.
وخشـــية حصول اضطرابات، نشـــرت الســـلطات معـــّدات ثقيلة، 
مثل كاسحات الجليد، في محيط مركز الشرطة بهدف حمايته.
ووّجـــه عمدة وشـــرطة مدينة أكرون األحد دعـــوات إلى التهدئة 
بعـــد نشـــر مقطع فيديـــو ُيظهر إقدام الشـــرطة علـــى قتل الرجل 

األسود الذي قال محاميه إّنه أصيب بـ60 طلقة.

تظاهرات مدينة أكرون ومخاوف من احتجاجات عنيفة في الواليات المتحدة

60 رصاصة في جسم أميركي أسود قتلته شرطة أوهايو

تظاهرة ضد قتل شاب أسود في والية أوهايو

الثالثاء 5 يوليو 2022 - 6 ذو الحجة 1443 - العدد 5012

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

للتواصل: 17111483

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي.. مستقبل باهر لإلنسانية
لقـــد زادت جائـــزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للعمل 
التطوعي، من إنتاجية العمل التطوعي في مختلف الدول العربية، 
وأبـــرزت هذا الجانب المهم في حيـــاة المجتمعات، وبفضل الجهود 
الحثيثة التي يبذلها ســـموه شهدت السنوات األخيرة نقالت نوعية 
وتطـــورا مشـــرفا في مجـــال العمـــل التطوعـــي ومفاهيمـــه، وغدت 
الجائزة معروفة في كل أنحاء العالم ولها هوية خاصة، بل ومهدت 

الطريق واسعا أمام التجارب الجديدة الالحقة.
الجائزة في نسختها الثانية عشرة “وكما صرح رئيس مجلس إدارة 
جمعية الكلمة الطيبة رئيس االتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع، 
ســـتركز علـــى تكريـــم أهـــم الكـــوادر العربيـــة العاملة فـــي الصفوف 
األمامية التي كانت لها إسهامات كبيرة في التخفيف من تداعيات 
وآثـــار جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، وذلـــك تقديًرا من ســـموه لهذه 
النخبة المتميزة التي ســـاهمت في خدمة مجتمعاتها لتنعم باألمن 

والسالم”.
وهذه خطوة رائدة في هذا المجال وتعكس الخطة الشاملة الثابتة 

فـــي تحقيـــق الرســـالة المنوطـــة بها علـــى الوجه األكمـــل باعتبار أن 
مملكة البحرين سباقة في غرس مفاهيم العمل التطوعي وتشجيع 
كل أفـــراد المجتمـــع علـــى اكتســـاب المعرفة واالنخـــراط في العمل 
التطوعي لكل ما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، كما أن اهتمام 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة بالعمل التطوعي ترســـيخ 
وتطوير يفوق لغة الوصف ولغة الصورة، وبرهن على قدرة الشباب 
البحرينـــي علـــى التميز واإلتقان بصورة كبرى، وله الكلمة العليا في 

ميدان العمل والخلق واإلبداع. 
يقـــف الدارســـون اليـــوم أمام جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي، ويعترفون بفضلها فـــي ما قدمته من 
نفـــع وفائدة على ســـائر المجتمعات العربيـــة، وغاصوا في مباهجها 
وتعرفوا على أسباب قوتها التي مكنتها من لعب هذا الدور الطليعي 
الرائـــد المعـــروف الذي غير وجـــه المجتمعات، وتقاليدها الراســـخة 
العظيمـــة العريقة واألصيلة، وتأثيراتها الفاعلة نحو مســـتقبل باهر 

لإلنسانية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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 “لوال الترشح ما نطقتم”
 “لـــوال الترشـــح مـــا نطقتـــم”، هو العنـــوان العريض الـــذي يختصر 
لنـــا مـــا يحـــدث اليوم مـــن “تنطط” لكل مـــن “هب ودب” للترشـــح 
لالنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة، والتي تحتاج بعد عشـــرين عاما 
مـــن مســـيرة اإلنجاز والوفـــاء، أن يعاد تقييم ما يخص مســـتوى 

مؤهالت وشروط المترشحين.
معنـــى العطـــاء أن يقـــدم المرء ذلـــك دون أن ينتظر مـــن الطرف 
اآلخـــر مقابـــالً، لكن ما يحـــدث اليوم من “مراكض” من مرشـــحي 
“النطاطة” هو السعي لتصحيح أوضاعهم المالية، وأخذ الوجاهة، 
و”التنفع” باالمتيازات، وفق مبدأ “اللي وصل من قبل مو أحســـن 
منـــي”، وحتـــى قبل موســـم االنتخابـــات، بدأ بعض هؤالء الســـير 
علـــى ذات النهـــج التقليـــدي بـــكل دورة انتخابيـــة )لمـــن هم على 
شـــاكلتهم( عبر اســـتثمار منصـــات التواصل االجتماعـــي لدغدغة 
مشـــاعر الناس عبر التطرق لمواضيع الشـــأن العام، بشكل دعائي 
بحت، وكذلك التشـــكيك بأداء النائب أو العضو البلدي، وضربهم 
بشراســـة مـــن تحت الحـــزام، لكنهم وفـــور أن يخســـروا، أو حتى 
يفوزوا، تلجم ألســـنتهم فجأة، ويصيبهم مرض “الخرس” القبيح، 
وتبـــدأ الحســـابات واألولويـــات تأخـــذ مســـارا مختلفا، ومعاكســـًا 
لمـــا كانت عليه.. حينهـــا فقط، يدخل المواطنـــون دوامة جديدة 
مـــن اإلحبـــاط، ُتضاف إلى سلســـلة من اإلحباطـــات اليومية التي 
يعيشـــونها، ليتحول النائب الُمنتخب منهم وببساطة من “معين” 

إلى “مين يعيني عليك”.
لذلك نذكر بأن االختيار عند صناديق االقتراع مسؤولية أخالقية، 
ووطنية، ووســـيلة لمنـــع المتردية والنطيحة وما أكل الســـبع من 

الوصول لمناصب ال يستحقونها، وما كانوا ليحلموا بها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سيماهم في أفعالهم
حديثنا اليوم حول فنون التعامل بين البشر، مع شخصية فريدة 
من الشـــخصيات، وحديث خاص عن ســـمات شـــخصية تســـتحق 
تســـمية “الديلوكـــس”، وهي التي تعمل بوعي شـــديد، تدرك قيمة 
نفسها بدرجة عالية، متزنة ألبعد الحدود، فضالً عن أنها ال تحدث 
ضجيًجا بالرغم من قيمة ما تقدم من خدمات، وهي الشـــخصية 
المحببـــة بيـــن الناس التي يعتمد عليها فـــي فرق العمل، وعادة ما 
ُتنســـى أفضالهـــا في زحمة صفوف الشـــخصيات األخـــرى الراغبة 

في التقدير.
هنـــا واألمـــر يبدو واضًحـــا لما أعنيه، وعدة رســـائل قد تحمل بين 
طياتهـــا مـــن المعنـــى الكثيـــر، لكل مـــن يمتلك قـــراًرا نحـــو تحفيز 
وتشـــجيع الكفاءات البشـــرية في أي موقع ومـــكان، وهو أمر في 
غاية األهمية سواء على المستوى الشخصي أو األسري أو المهني، 
فغالًبـــا ما يكثـــر الحديث عن الحلقـــة األقـــوى، والحلقة األضعف، 
وكأننـــا في ســـباق بشـــري، ونتناســـى مـــا يقـــع بينهما مـــن حلقات 
تربـــط وتفـــك، يحق لهـــا أن تكـــون بذات األهميـــة أو أكثـــر.. ألنها 
حتًمـــا من الحلقـــات التي تؤلف بين الجميع وتســـاعد في تحقيق 
الثبات واالتزان، وبهذا تكون التزاماتها أكثر ومسؤولياتها أعظم، 
ألنهـــا تركز على الفكـــر والعمل، ما يجعلها تعمـــل بجد مع مختلف 
األطـــراف، بمـــا يعزز حضورهـــا ويدفعها نحو اإلنجـــاز واإلنتاجية 
بـــروح إيجابية، تســـعد بـــكل إنجاز جماعي وتفضـــل البقاء بعيدة 
عـــن األضواء، طالما تـــرى رباط الحلقات وثيقـــا متينا، والكل في 

خير وفير.
هؤالء ســـعادتهم بوجودهم في صناعة الحدث، ال يملون العطاء 
مـــع انبعاثات الرضا الغامرة في حياتهم، هؤالء يتمتعون بصفات 
رائعة، لو يتم توظيفها بشـــكلها الصحيح دون الخوض في عراك 
الحيـــاة مـــع بعـــض البشـــر الذيـــن يخضعون لســـيطرة الســـلب من 
الطاقـــات ورفـــد الجانـــب المأســـاوي منها، بما يعتـــري األنفس من 

خصال وصفات يكسوها العفن األخضر.
جميـــل ورائـــع أن نتعرف على نماذج لشـــخصيات بهذا المســـتوى 
العالـــي من الطاقة المتحفزة ذاتًيـــا نحو البذل والعطاء المخلص، 
واألجمـــل أن تولـــد هـــذه الطاقـــات وتتشـــكل فـــي بيئة تكســـوها 
العناية اإلنســـانية، لكنهـــا حتًما تحتاج إلى التفاتـــة واعية بحجم 
ما تبذل، وترجمة لتلك العطاءات في نشر ثقافة مجتمعية تقوم 
على التقدير المستحق لتلك الفئة التي تسبقها مالمح االستعداد 

والجدارة السخية دون مقابل.

د. حورية الديري

بالتزامـــن مع االحتفال باليـــوم العالمي لمكافحة المخدرات، دشـــنت وزارة الداخلية 
مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات، بمشاركة كل أطياف المجتمع البحريني 
وفعالياته لمحاصرتها والتخلص منها، وذلك لتأثيرها على األمن والِسلم االجتماعي.
وهـــي النســـخة الثانية من الخطـــة الوطنية لمكافحة المخـــدرات والمؤثرات العقلية 
في البحرين )2022م ــ 2026م(، بعد إطالق النســـخة األولى في 2015م تحت مظلة 
اللجنـــة الوطنية لمكافحة المخدرات، فالمخدرات أداة هادمة وُمعطلة لعملية البناء 
والنمـــاء والتطويـــر ألي مجتمـــع، فهي تشـــل قـــدرات األفـــراد الُمدمنيـــن فيصبحون 
عاجزيـــن عـــن المســـاهمة اإليجابية فـــي بناء مجتمعهـــم وتطويـــره. وتتزايد ظاهرة 
انتشار المخدرات رغم كثافة الجهود المعنية بمكافحتها، فجهات الترويج عصابات 
لهـــا مـــن القوة والتنظيم لنشـــر بضاعتها الســـامة، والبد من جهود اســـتثنائية لكبحها 

وتجفيف منابعها، والتي تستهدف فئة الشباب وصغار السن. 
وُتمثـــل األســـرة حصنا اجتماعيـــا وخندقا فاعـــال لمقاومة ومكافحـــة المخدرات من 
خـــالل محافظتهـــا علـــى أبنائهـــا وتربيتهم التربيـــة الحســـنة وتمكيـــن قدراتهم على 
تجنب ســـلوكيات اإلدمان، بجانب المدارس والمعاهد والجامعات، وال ننســـى الدور 
الكبير المناط بالجمعيات األهلية والمجتمعية بتربية الشباب على الثوابت الوطنية 

والمواطنـــة الصالحة والحفاظ على دورهم اإليجابي الفاعل لخدمة بالدهم، وكذلك 
البـــد من التأكيد على ســـن تشـــريعات شـــديدة ورادعـــة لترويج المخـــدرات، وتنهج 
البحريـــن منهجـــا توعويا بمكافحة المخدرات، وبشـــراكة مجتمعية فاعلة وتنظيمية 
دوليـــة، وقد واكبت البحرين المعايير الدوليـــة بالتعاون مع األمم المتحدة والمكتب 
العربـــي لمكافحـــة المخـــدرات، وقد أثمرت جهـــود البحرين في مكافحـــة المخدرات 
ـ عربًيا في المســـابقة الســـنوية ألفضل تعـــاون عربي معلوماتي  نيلهـــا “المركز الثانيـ 
عملياتـــي لضبط المخدرات”، والتي أطلقتها األمانـــة العامة لمجلس وزراء الداخلية 

العرب.
وتهـــدف البحريـــن ممثلـــة فـــي وزارة الداخليـــة مـــن مبادراتهـــا الوطنيـــة لمكافحـــة 
المخدرات إلى صياغة برامج لتوعية المواطنين بمخاطر المخدرات الُمهلكة، والحد 
من اســـتخدامها بالتعـــاون مع وزارة الصحـــة والتربية والتعليم، وبتنظيم األنشـــطة 
التثقيفيـــة والتوعويـــة، حيـــث ال يمكـــن تحقيق هـــدف “المجتمع اآلمـــٍن” الخالي من 
المخـــدرات والملوثـــات العقليـــة إال بالتضافر الوطني والمجتمعـــي وتطبيق القانون، 
فتعزيز المسؤولية المجتمعية يتطلب تكاتف الجميع في إطار منظومة متكاملة من 

الشراكة المجتمعية، وفي إطار األسرة والمؤسسات التعليمية واالجتماعية.

عبدعلي الغسرة

مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية

نختـــم اليـــوم متابعتنا لـ “منظومة قياس األداء الفردي والمؤسســـي.. للمؤتمر 
الخليجـــي التاســـع للتنميـــة البشـــرية” الـــذي عقـــد بمنتصـــف الشـــهر الماضي، 
وبتنظيـــم متفـــرد لمجموعة أوريجـــن، حيث تناولنا آنفًا كلمـــة جميل حميدان 
وزير العمل بمملكة البحرين، والتي ركز فيها على الحاجة إلى “وجود مؤشرات 
قياس واضحة لألداء الفردي والمؤسســـي تتعدى المؤشـــرات المادية لتشمل 
نســـب التوطين، وتحســـين األجور، وقياس مؤشـــر توظيف المـــرأة، وتطوير 
الموظفيـــن، وغيرهـــا من مؤشـــرات”، كما عـــرض الدكتور أحمـــد البناء رئيس 
المؤتمر ورئيس )IFTDO(، “نتائج اســـتطالع مؤشـــرات قيـــاس األداء الفردي 
والتميز المؤسسي للرؤية )2030(، كما أشرنا ألوراق وورش عمل المتحدثين: 
الدكتور أحمد بوزبر، والدكتور مشـــاري الشـــلهوب، وفرح القاسمي، والدكتور 

جميل حسن، والدكتور مالك بن شيخان، وصالح األنصاري.
ونغطي اليوم ورقتي عمل ســـلطنة عمان الشـــقيقة للدكتـــورة ريما الزدجالية 
عميـــد كليـــة الخليج، ومحمد الكلباني مـــن وزارة العمل، حيث عالجت األولى 
“تقويـــم األداء المؤسســـي للتعليم العالي باســـتخدام مؤشـــرات قياس األداء 
ومؤشـــرات قياس النتائج”، والثانية تناولت “منظومة لقياس األداء وتطوير 

قياس األداء الفردي”، للمتحدثين على التوالي، و”تطبيقات KPIs عبر التحول 
الرقمي والتكنولوجي” لصالح األنصاري، مستشـــار التخطيط االســـتراتيجي. 
 SAP تبعتهـــا ثـــالث دراســـات حالـــة: “استكشـــاف اإلدارة باألهـــداف بشـــركة
Middle East North” لحنـــان عبدالكريـــم مديـــرة الموارد البشـــرية، و”تطبيق 
مؤشـــرات نتائـــج األداء الرئيســـية لشـــركة قوقـــل” لصفـــاء عبدالغنـــي مديـــر 
العالقات العامة والدراســـات والبحـــوث بمجموعة أوريجن، و”بيئة العمل في 
مجموعـــة يتيم” لعدالء ناصر مدير الموارد البشـــرية، أعقبتهم حلقات عصف 
ذهني للمشـــاركين والمتحدثين ألهم مخرجات المؤتمر. مختتمين بورشـــتي 
عمـــل: “قياس جودة مؤشـــرات األداء في ظل العمـــل عن بعد” للدكتور جميل 
حســـن، و”قياس األداء والنتائج في التخطيط االستراتيجي والتشغيلي في 
التعليـــم العالي” للدكتـــورة ريما الزدجاليـــة. مبينين أن األدبيـــات االقتصادية 
للبحريـــن كانـــت ســـباقة باســـتخدام مفاهيـــم أدوات “القيـــاس” لــــ )81( عامـــا 
خلـــت، منذ “قياس االتجاهات الديموغرافيـــة”، للتعداد األول للبالد )1941م(، 
واســـتحداث منصب “الوكيل المساعد للتنافســـية االقتصادية”، و”المؤشرات 
االقتصادية”، وإلى استخدامها لـ )15( أداة من أدوات القياس للرؤية )2030(.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

مؤشرات قياس األداء الفردي والمؤسسي )3( 



منافســـــات بطولة آسيـــا األولى للمصارعـــة مستمــرة
تواصلت يوم أمس منافســـات النســـخة 
األولى لبطولة آســـيا للمصارعة تحت 15 
و20 في يومها الثالث، والتي تقام تحت 
رعايـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، والتي ينظمها االتحاد البحريني 
المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون  للمصارعـــة 
واالتحـــاد  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
إشـــراف  تحـــت  للمصارعـــة  اآلســـيوي 
االتحـــاد الدولـــي للمصارعـــة، وذلـــك في 
الفتـــرة 2 - 10 يوليـــو الجاري على صالة 

مدينة خليفة الرياضية.
حيـــث ســـجل العبـــو منتخبنـــا الوطنـــي 
تحـــت 15 ســـنة أمـــس أولى مشـــاركتهم 
مـــن  العديـــد  خـــال  مـــن  البطولـــة  فـــي 
الاعبين واألســـماء التي دخلت بطموح 

تقديم مســـتويات جيدة وعلى رغم 
فارق اإلمكانـــات مع بقية العبي 
أنهـــم  إال  األخـــرى،  المنتخبـــات 
قدمـــوا صـــورة جيـــدة في ظل 

غياب الخبـــرة، خصوًصا أنها 
المشـــاركة األولـــى لهـــم على 

صعيد القارة اآلســـيوية، 
فـــإن توالـــي  وبالتأكيـــد 
المشـــاركات  واســـتمرار 

ستكســـبهم الكثيـــر مـــن الخبـــرات التـــي 
هـــذه  مثـــل  فـــي  األبـــرز  العنصـــر  تعتبـــر 

األلعاب القتالية. 
 وتعتبر المشاركة إيجابية خصوًصا أنها 
االنطاقة والبدايـــة التي وضعت العبي 
منتخبنـــا على الطريق الصحيـــح تمهيًدا 
والطاقـــات  الخامـــات  وتنميـــة  لتطويـــر 

الموجـــودة في قادم الســـنوات 
والمشاركات.

المنتخـــب  أن  يذكـــر   
يشـــرف علـــى تدريبـــه 
المدرب عاء روغاني 
والمـــدرب إيـــاس حمـــزة، ويتكـــون مـــن: 
كيلوجـــرام   44 وزن  المطـــوع  أصيـــل 
 39 15 عاًمـــا، ســـعود صالـــح وزن  فئـــة 
كيلوجـــرام فئة 15 عاًمـــا، عبدهللا الحلو 
57 وزن كيلوجـــرام فئـــة 15 عاًما وخالد 
األسد وزن 58 كيلوجرام فئة 15 عاًما. 

  لجنة الخدمات 
وعمل متواصل 24 ساعة 

بالبطولـــة  الخدمـــات  لجنـــة  ســـجلت   
حضـــوًرا متميـــًزا بقيـــادة رئيـــس اللجنة 
رامـــي الكعبـــي الـــذي يعتمد علـــى فريق 
متكامل يصل في مجموعه إلى 16 فرًدا 
توزعـــوا علـــى صالـــة المنافســـة بمدينـــة 
خليفـــة الرياضيـــة، ومقـــار الســـكن، وبدا 
واضًحا مدى حجم العمل الكبير والجبار 
الذي تقوم به اللجنة في تجهيز مختلف 
الخدمـــات ســـواء للوفـــود والمنتخبـــات 

المشاركة أو للجان األخرى بالبطولة. 

ًكا   وتعتبر لجنـــة الخدمات دينامـــَو محرِّ
االســـيوية  بالبطولـــة  اللجـــان  لمختلـــف 
للمصارعـــة في ظل تعـــدد وتنوع مهامها 

واتصاالتها مع مختلف الجهات. 
 وقـــال رئيس اللجنـــة الكعبـــي إن العمل 
فـــي اللجنة بـــدأ منذ فتـــرة طويلة وقبل 
الوصـــول  أجـــل  مـــن  البطولـــة  انطاقـــة 
للجاهزية الكبيرة والكاملة وهو ما جعلنا 
نكثـــف مـــن العمل، مشـــيًرا إلى اســـتمرار 
العمـــل في اللجنة في هـــذه األيام طوال 
24 ســـاعة وعلـــى مـــدار اليـــوم خصوًصا 
أن هنـــاك لجـــان أخرى مرتبطـــة بها لجنة 

الخدمات. 
 وأكـــد الكعبـــي أن عمل لجنتـــه وافرادها 
ا  يرتكز على تجهيز الصالة الرئيسة يوميًّ
بمختلف الخدمات وبما يلبي احتياجات 
اللجـــان العاملـــة فـــي البطولـــة وأيًضا ما 
يطلبـــه المنتخبـــات المشـــاركة، وواصـــل 
الكعبـــي حديثـــه: “عمل اللجنـــة يبدأ من 
تجهيـــز صالـــة الـــوزن الذي يتـــم بصورة 
يوميـــة، إلـــى جانب وجـــود خيمتين في 
مقـــار الســـكن للوفـــود نقـــوم بتجهيزهما 
بـــكل مـــا يلـــزم، وهنـــاك تواجـــد ألفـــراد 
اللجنـــة ســـواء في مقار الســـكن أو صالة 

المنافســـات إلى جانب مواقـــع أخرى إذا 
تطلب األمر ونحن نعمل بتعاون كبير مع 

مختلف اللجان”.  
وأشـــاد رئيس لجنة الخدمـــات بالبطولة 
بالعمـــل الـــذي وصفـــه بالمنظـــم مـــن قبل 
تقديمـــه  جانـــب  إلـــى  المنظمـــة  اللجنـــة 
المجلـــس  لرئيـــس  وتقديـــره  شـــكره 
ورئيـــس  القتاليـــة،  لأللعـــاب  البحرينـــي 
االتحاد البحريني للمصارعة على الدعم 
المباشـــر الذي يقدمونـــه ومتابعتهم لكل 
صغيرة وكبيرة وهو ما يسّهل الكثير من 
الجوانـــب فـــي العمل، معتبـــًرا أن تواجد 
كفـــاءات وطاقـــات شـــبابية فـــي اللجان 
العاملـــة دليـــل علـــى مـــا تملكـــه البحرين 
مـــن قـــدرات وإمكانـــات يجعلهـــا قـــادرة 
علـــى احتضـــان أي بطولـــة ســـواء كانت 
قاّريـــة أو عالميـــة، ومشـــدًدا على الخبرة 
التـــي يتمتع بهـــا أبنـــاء البحريـــن نتيجة 
البطـــوالت فـــي  اســـتضافة الكثيـــر مـــن 

السنوات األخيرة.
 حضور عربي وتفوق هندي وياباني 

    حفلت المنافســـات بمشـــاركة واســـعة 
من مختلف الدول والمنتخبات وسجلت 
فـــي  متميـــًزا  حضـــوًرا  العربيـــة  الـــدول 
اليـــوم الثالـــث من خـــال تواجـــد العبي 
منتخبـــات العراق، البحرين، الســـعودية، 
األردن، وبـــدا واضًحا مدى الفوارق التي 
ســـجلتها منتخبـــات مثل: الهنـــد، اليابان، 
ايران، كازاخســـتان، مع بقية المنتخبات 
في ظـــل الخبـــرة الطويلة التـــي تمتلكها 
هـــذه الدول في هـــذه اللعبـــة تحديًدا، ال 
ســـيما أنها تعتبر من الدول العريقة التي 
دائًما مـــا تنافس في البطـــوالت العالمية 

واألولمبية.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

بن جالل يلتقي موهوبي أكاديمية فيصل بن خالد
أشاد بدعم خالد بن حمد

التقـــى محمد بن جـــال رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى بوفد أكاديمية 
فيصل بن خالد لموهوبي ألعاب القوى 
قبـــل مغادرتـــه إلى المعســـكر التدريبي 
الصيفـــي بمدينـــة انطاليـــا التركية من 
5 لغايـــة 21 يوليـــو الجاري، وذلك بمقر 
االتحاد بمدينة عيســـى الرياضية يوم 
األحـــد الماضـــي بحضور نائـــب رئيس 
االتحـــاد ورئيـــس أكاديميـــة فيصل بن 
خالـــد لموهوبـــي ألعـــاب القـــوى مبارك 
الدوسري وعضو مجلس إدارة االتحاد 
ونائـــب رئيس األكاديميـــة خالد فارس 

القطامي.
 ورحب بن جال بالاعبين والاعبات 
علـــى  وحرصهـــم  بجهودهـــم  وأشـــاد 
التدريبيـــة  الحصـــص  فـــي  االلتـــزام 
وسعيهم نحو تقديم أفضل المستويات 
بمـــا يؤهلهـــم لتطويـــر قدراتهـــم الفنية 
وتمثيل المنتخبات الوطنية مستقبا.

التقـــي  أن  اليـــوم  “يســـرني  وأضـــاف   
بـــأول وفد يتم اختياره لهذا المعســـكر 
بـــن  فيصـــل  أكاديميـــة  تأســـيس  بعـــد 
خالـــد لموهوبـــي ألعـــاب القـــوى والتي 
تعتبـــر ثمـــرة مـــن ثمـــار دعـــم واهتمام 

ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية والذي يعتبر أحد 
أبـــرز الداعميـــن التحـــاد ألعـــاب القـــوى 
واألكاديميـــة والذي تحققـــت في عهد 
ســـموه إبـــان رئاســـة االتحـــاد العديـــد 
والقاريـــة  اإلقليميـــة  اإلنجـــازات  مـــن 
والعالميـــة واألولمبيـــة باإلضافـــة إلـــى 
توجيهـــات ســـموه دائما فـــي االهتمام 
بالمواهـــب الوطنيـــة وهو النهـــج الذي 

نسير عليه اليوم..”.
المعســـكر  هـــذا  أن  جـــال  بـــن  وأكـــد   
فيصـــل  ألكاديميـــة  األول  الصيفـــي 
القـــوى  ألعـــاب  لموهوبـــي  خالـــد  بـــن 
يعكس حـــرص االتحاد علـــى االهتمام 
باألكاديميـــة وتبنـــي مختلـــف البرامج 
واألنشـــطة التـــي تســـهم فـــي تطويـــر 
قدراتهـــم وإمكانياتهـــم، مؤكـــدا أهمية 
هـــذا المعســـكر الصيفـــي فـــي تطويـــر 
تدريبيـــة  أجـــواء  فـــي  مســـتوياتهم 
مغايرة ستكســـبهم المزيد مـــن الخبرة 

في مختلف السباقات.

اتحاد ألعاب القوى

محمد بن جالل يتوسط وفد أكاديمية فيصل بن خالد  
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أبرمـــت إدارة نـــادي النجمـــة عـــدًدا من الصفقـــات المحلية 
واألجنبيـــة؛ تدعيًما لصفوف الفريـــق األول لكرة القدم في 

الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023.
وســـيلعب النجمـــة فـــي الموســـم المقبـــل بـــدوري الدرجـــة 
الثانيـــة، وذلك بعد هبوطه في الموســـم الماضي؛ الحتاله 
المركز األخير في سلم ترتيب دوري ناصر بن حمد الممتاز.
وتعاقـــد النجماويـــون مـــع المدافـــع األيمـــن محمـــد جـــواد، 
ل نادي االتحاد في الســـنوات الماضية، والمدرب  والذي مثَّ

الحالـــي للنجمـــة إســـماعيل كرامـــي علـــى علـــم بإمكانـــات 
الاعب، حينما أشرف على تدريب “البنفسجي” االتحادي.

النجماوييـــن  فـــإن  وعلـــى مســـتوى الصفقـــات األجنبيـــة، 
جـــددوا التعاقد مـــع المحترف األرجنتينـــي آالن باإلضافة 
إلـــى الفنزويلي ديمـــاس، في وقت تعاقـــد النجماويون مع 
محتـــرف أرجنتيني “خافيير” فـــي تجربته األولى بماعبنا 

المحلية.
ويســـعى النجمـــة لتدعيم فريقه والعودة بقـــوة مرة أخرى 

إلى مصاّف أندية دوري ناصر بن حمد الممتاز.

صفقات محلية وأجنبية لكرة النجمة

محمد جواد

سبورت

يتو يا رجال النجمة يتو ووفَّ كفَّ
نرفــع القبعــة لممثــل كــرة اليــد البحرينيــة فريــق النجمــة علــى 
تحقيقــه وصافة البطولة اآلســيوية لألندية التي اختتمت أخيًرا 

بمدينة حيدر آباد الهندية.
نعم، المركز الثاني ال يعتبر إنجاًزا وال هو الهدف المنشود الذي تم 
العمل بشــأنه مســبًقا، ولكن البد من اإلشادة والثناء على الجهود 
الكبيــرة التي قدمها الاعبــون المحليون بقيادة المدرب الوطني 
الفــذ ســيد علــي الفاحــي وعــدم ابتعــاده عــن منصــات التتويــج 
فــي هــذا الموســم. 8 أيــام لعــب مــن خالهــا الفريــق 5 مباريــات، 
كانــت كفيلة الســتنزاف اللياقة البدنيــة والعنصر الذهني بصورة 
كبيــرة والــذي ألقى بظاله علــى األداء العام للمجموعة والخاص 
لاعبيــن، وقــد اتضح ذلك خال المباريــات الثاث األخيرة التي 

تذبذب فيها المستوى الفني.
كان باإلمــكان أفضــل ممــا كان، فيمــا لــو أحســنت إدارة النجمــة 
الثاثــة  بالذكــر  وأخــص  المحترفيــن،  الاعبيــن  مــع  التعاقــد 
ا  الفرنسيين، الذين كانوا عالة على الفريق وقد استفادوا شخصيًّ
دون أن يفيــدوا، ممــا جعل الاعبين المحلييــن يتحملون العبء 
ــا” أمــام خصومهــم، وقــد تمكنــوا بتضحياتهم  ــا وفنيًّ األكبــر “بدنيًّ
وخبرة وحرفنة سيد علي الفاحي في عبور المحطات بوجودهم 
وعدمهم، ولكن المحطة األخيرة وهي األهم، اصطدمت األماني 

واآلمال بالظروف القاهرة التي تسيدت الموقف.
هــذا األمــر مــن المؤكــد حدوثــه إذا مــا ذكرنــا أن جــدول البطولــة 
اآلســيوية لــم يكــن رحيًمــا، والنجمة شــارك فــي منافســاتها وهو 
قــادم قبلهــا بفتــرة وجيــزة مــن البطولــة الخليجية لألنديــة التي 
ظفــر بلقبهــا عبــر مســتويات قويــة ونتائــج مميــزة، ولكــن فــي 
ج جهــوده االســتثنائية  ــه” وتــوَّ ــه ووفَّ المجمــل العــام الفريــق “كفَّ
بالميدالية الفضية والظفر بأكبر عدد من الجوائز الفردية لاعبيه 

المحليين.
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- وعـــن عـــدم وجوده في المنتخب، أشـــار حســـين شـــاكر إلى أنه 
فعلًيـــا فـــي القائمة ولكن لـــم يتواجـــد منافســـات التصفيات ولن 
يكـــون كذلـــك في آخـــر مباراة بســـبب ظـــروف العمـــل، ولكن في 
بطولة آســـيا ســـأكون معه. مضيًفا أن هذه المشاركة ستكون هي 
األخيرة بالنسبة له مع “األحمر” وذلك بعد التشاور وأخذ موافقة 
الجهازيـــن الفنـــي واإلداري للمنتخـــب، كـــون الموجوديـــن فيهـــم 
الخيـــر والبركـــة وجيل شـــباب، وخطة االتحاد المـــزج بين العبي 
الخبـــرة والشـــباب كما حدث في مباراة ســـوريا، وهذا هو الوقت 

المناسب لالبتعاد عن المنتخب.

- وعن سبب غياب البطوالت الخارجية عن منتخبنا رغم وجود 
عناصر خبرة وهم من خيرة الالعبين على مستوى الخليج، بين 
شـــاكر أن الجيـــل الموجـــود أو قبل 5 ســـنوات أو الـــذي قبل ذلك، 
كلهـــم نجوم على مســـتوى الخليج، وبعضهم وصل إلى مســـتوى 
العـــرب، ولكن الحظ وقـــف عثرة أمام المنتخب فـــي تحقيق أية 
بطولـــة. مضيًفـــا الجيـــل الذي لعبـــه معه خالل المواســـم الخمس 
الماضيـــة كان على وشـــك تحقيق بطولة ولكـــن الثواني األخيرة 
هي التي حرمتهم من ذلك. مبيًنا أنه كان يتمنى أن يحقق بطولة 
خارجيـــة مـــع المنتخب من خـــالل دورة األلعـــاب الخليجية التي 
أقيمـــت بالكويـــت مؤخًرا، ولكن قدر هللا وما شـــاء فعـــل. مؤكًدا 
فـــي الوقـــت ذاته، أن منتخـــب البحرين قادر علـــى تحقيق إنجاز 
للمملكة شـــرط توافر االســـتقرار الفني الذي من شـــأنه أن يسعف 

الالعبين في ذلك.

- ولدى جوابه بشأن هوية النادي الذي سيلعب معه حسين شاكر 
في الموســـم الجديد بعدما انتهى عقده مع المحرق، بين الالعب 
أنه توجد مفاوضات حالية مع نادي المحرق وأندية أخرى، ولكن 

إلى اآلن لم يتخذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

- وعمـــا إذا كان شـــاكر قد يلعب بصفوف األهلـــي أو المحرق في 
ظل عدم وجود صانع ألعاب في صفوفهما، وضح الالعب أن هذا 
األمر قد يكون تحلياًل من خبراء كرة الســـلة أو الشارع الرياضي 

ولكن سيتضح ذلك جلًيا خالل الفترة المقبلة.

- وإذا ما كان شـــاكر قد اشـــتاق لبيته القديم النادي األهلي الذي 
ترعرع فيه، أكد الالعب أنه سيكون ناكًرا للجميل إذا قال ال، ألنه 
قضى 25 ســـنة تقريًبا فيه ودون شك أن يكون هناك اشتياق له، 
مع احترامه الكبير لألندية التي لعب معها ووضع انتماءه لها، إال 

أن السنوات التي عاشها مع األهلي تعتبر مؤثرة.

- وعما إذا كانت الخالفات بينه وبين األهلي، تعتبر عائًقا لعودته 
للنادي مجدًدا، أجاب شـــاكر، بأنه ال توجد خالفات بقدر ما تكون 
اختالف في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي يحدث في كل ناٍد، 
فأي العب مكث ســـنوات مع ناديـــه وخرج لناٍد آخر يحدث زعل، 
كما حصل مع برشـــلونة وميسي لدى انتقال األخير لباريس سان 
جيرمـــان، ولكـــن عالقتي طيبة مـــع الالعبيـــن واإلدارة موجودة. 
مضيًفا أن عودتي للفريق ستكون متوقفة على حاجة الفريق له 

والقرار سيكون لدى جهاز اللعبة.

- ولدى ســـؤالنا إذا ما ســـتتكرر قصة خروج وعودة ميثم جميل 

ومحمـــد قربـــان “برونـــو” لألهلي معـــه هو اآلخر، أجاب شـــاكر أن 
المثاليـــن المذكوريـــن يعطـــي مؤشـــًرا بـــأن الالعب قـــد يعود في 
يوًمـــا من األيام لناديـــه، ولكن كما ذكرت أعاله أنـــه الجهاز الفني 
واإلداري هـــو مـــن يقـــرر في عـــودة الالعـــب بحســـب احتياجات 

الفريق.

- وعـــن رأيـــه إذا عمـــا كانـــت هنـــاك أنديـــة تتعامل مـــع متطلبات 
فرقهـــا دون النظر للخالفات الشـــخصية الســـابقة مع الالعبين أو 
العكس، قال شاكر إن هناك بعض األندية واإلدارات تتعامل وفق 
العالقـــات والخالفات وهذا أمر موجود، ولكن بعيًدا عن حســـين 
شاكر واألهلي، من المفترض أن ال تكون الخالفات فوق مصلحة 
الفريق، بل يجب العكس وهذا يدل على العقلية االحترافية في 
التعامـــل والتوجـــه لمصلحة الفريق بصـــورة أكبر بغض النظر عن 

االختالف والشخص نفسه. 

- حسين شاكر دائًما ما كان يصرح بأنه عاشق لنادي المحرق، أال 
يجعلك هذا األمر أن تســـتمر مع المحرق، بين شـــاكر أن األمنيات 
شيء والواقع شيء آخر، ولكن هناك أمور أخرى هي التي تحدد 

بقاء الالعب من عدمه ومن ضمنها مسألة العقود.

- وعـــن نظرتـــه لما قدمه شـــاكر مـــع المحرق، أجـــاب الالعب بأن 
الموســـم األول لم يكن جيًدا بالنســـبة للطرفين بسبب التغييرات 
في المدربين باإلضافة لعدم اســـتغالل الالعبين بشـــكل صحيح، 
ولكـــن فـــي الموســـم المنصـــرم قدمنا مســـتوى ممتازًا منـــذ بداية 
الموسم، وعملنا كجهاز فني وإداري والعبين كمنظومة جماعية، 
والدليـــل وصلنـــا آلخر ثالث ثواٍن وخســـرنا بطولـــة الدوري، رغم 
أن التوقعـــات لم تصب لمصلحة المحرق بوصوله للنهائي، ولكننا 
خالفنا التوقعات وظهرنا بصورة قوية رغم أننا لم نحقق بطولة.

- هـــل يعتبـــر نـــادي المنامـــة عقـــدة المحرق، أشـــار شـــاكر إلى أن 
المنامـــة مـــع احترامه له، لم يكـــن عقدة، إذ اســـتطاع المحرق أن 
يهـــزم المنامـــة فـــي أكثر من مناســـبة بالموســـم الماضـــي بخالف 
المواســـم الســـابقة كانت الكفة لصالح المنامة. مضيًفا أن ظروف 
نـــادي المحرق في المواســـم الســـابقة لم تؤهلـــه ألن يتفوق على 
المنامـــة، والتاريخ يؤكـــد أن المحرق تمكن من تحقيق البطوالت 

بالتغلب على نادي المنامة.

- األســـباب التـــي أدت لعدم فوز المحرق بأيـــة بطولة رغم العمل 
اإلداري باســـتقطاب الكثير من الالعبين النجوم، وضح شـــاكر أن 
الموســـم السابق لم يحالف الفريق التوفيق في تحقيق ذلك ولم 
تكن مكتوبة لهم رغم تبقي ثالث ثواٍن في نهائي الدوري. مؤكًدا 
أن الجانـــب اإلداري بالنـــادي يعمل بشـــكل صحيح في الســـنوات 
األخيرة، ولكن كما ذكرت سابًقا أن الموسم ما قبل الماضي ورغم 
وجود الالعبين لم يتحصلوا على الوقت لتشكيل مجموعة قوية 
بسبب تغييرات المدربين من جهة، وعدم حصول الالعبين على 

الوقت الكافي للعب من جهة أخرى.

- يقال إن المحرق لم يحقق بطولة بسبب عدم وجود المحترفين 
الجيدين، أفاد شـــاكر بأن الفريق لم يوفق بالمحترف الثاني بعد 
إصابة بورس، إذ المحترف ســـامي لم يكن جاهًزا وضيق الوقت 

لم يســـعف الجهاز اإلداري والفني الســـتقطاب العب جاهز، ولكن 
هـــذا ال يعنـــي أن المحترفيـــن هـــم الســـبب، بدليـــل دي جيه قدم 

مستويات جيدة منذ بداية الموسم.

- بلـــغ حســـين شـــاكر 36 عاًمـــا ومـــازال محافًظـــا علـــى نجوميته 
الفنيـــة ولياقتـــه البدنية، أكد الالعب بـــأن العقلية هي التي تفرق 
بيـــن العـــب وآخر في هـــذا األمر، من حيث االهتمـــام في صحته 
والتغذية واللياقة، سيكون مؤثًرا لالعب نفسه، وهذا األمر ليس 
فقط لالعبي كبار السن بل حتى للصغار، كونه سيؤثر وسيالحظ 
بالتطوير في المســـتوى والنتيجة، وهذه األمور هي التي جعلت 
حســـين شـــاكر مســـتمًرا فـــي العطـــاء حتـــى اآلن، وهنـــا البـــد من 
توجيه الشكر للمعد البدني الذي أعمل معه وهو عيسى الرميثي.

- هـــل يـــرى حســـين شـــاكر أن جيل الشـــباب قـــادر علـــى تحقيق 
بطولـــة للبحريـــن، أشـــار الالعب إلى أنـــه يوجد أســـماء وخامات 
قـــادرة علـــى ذلك، شـــرط أن يركزوا علـــى أدائهم داخـــل الملعب، 
وهذه رســـالتي للفئة الصاعدة، بأن يبتعدوا عن السوشـــل ميديا 

واإلعـــالم ويجعلوها هي من تتحدث عنه وليس العكس. مضيًفا 
لدينا خامات على مستوى الخليج في “التوب” ولكن إذا لم يكن 
توجههـــم للعب والملعب فإنهم لن يحققوا شـــيًئا على المســـتوى 

الشخصي والنادي الذي ينتمي إليه والمنتخب أيًضا.

- ومن هي األسماء التي لفتت انتباهك من الشباب في المنتخب 
وتتوقع لها بالمســـتقبل، أجاب شاكر بأنه يوجد أسماء كأحمد بن 
دينة، األخوين مصطفى وعلي حســـين، مزمل أمير، كما أن هناك 
أســـماء غير موجـــودة في المنتخب وهي مؤثـــرة كعبدالقادر من 
فريـــق الحالـــة، ومحمـــود علي وباقر عيســـى من فريـــق المحرق، 

وأسماء أخرى لهم االعتذار مني إن لم أذكرهم.

- تجربـــة مزمل أمير في االحتراف، هل تفيد مثل هذه التجارب 
الالعب البحريني، أكد شاكر أن هذا األمر سيكون مؤثر بالالعب 
وســـيفيده، باعتبـــاره وجـــد االحتكاك فـــي أعلى مســـتويات كرة 
الســـلة بالعالم وهي أمريكا كما حدث لمزمل، ولكن يبقى السؤال 
مطروًحـــا حـــول كيفيـــة ترجمـــة هـــذه االســـتفادة علـــى الصعيـــد 
المحلـــي وللمنتخب؟ مضيًفا مزمل بدأ يتطور مســـتواه تدريجًيا 
ومصطفـــى حســـين هو اآلخـــر كذلك، ونحـــن ننتظـــر ترجمة هذا 

األمر منهما على المنتخب واالرتقاء به.

- وبشـــأن الطـــرق التي تطـــور الالعبين على غرار هـــذه التجربة، 
أكـــد شـــاكر أن الالعب التوب هو الذي يســـتطيع اللعـــب بالخارج 
على غرار مزمل ومصطفى، ولكن المعسكرات الخارجية لألندية 
أو المنتخبـــات تؤثـــر إيجاًبـــا على تطور الالعبيـــن وينعكس على 

مستوى كرة السلة.

- ُيقـــال إن الالعـــب البحرينـــي ينقصـــه عنصر الطـــول، وهل هي 
مؤثرة في المنتخب، أشار شاكر إلى أنه وبحسب العدد السكاني 
بالمملكـــة ال توجـــد أطوال كمـــا الدول األخـــرى، ويعتبر هذا األمر 
مؤثـــًرا خصوًصـــا فـــي المشـــاركات الخارجيـــة ومواجهـــة عنصـــر 
الطـــول في المنتخبـــات األخرى، وعليه بحســـب قانـــون االتحاد 
الدولي لكرة السلة، قام االتحاد البحريني بتجنيس العب أجبني 

من أجل االستفادة منه في مثل هذه المشاركات.

- ما رأيك في نوعية المحترفين الذين يتم اســـتقطابهم من ِقبل 
األنديـــة لدورينا، أجاب شـــاكر بأن هناك عـــدًدا كبيًرا من الالعبين 
الممتازين الذي يتم جلبهم، بحســـب سيرتهم الذاتية وتاريخهم، 

وهذا ينعكس على دورينا من حيث اإلثارة والجمالية.

- وبشـــأن تجربتـــه االحترافية الســـابقة في ُعمـــان، وهل يضيف 
االحتـــراف الخليجي لالعـــب البحريني، قال شـــاكر “لقد أضافت 
لـــي الكثير التجارب الثالثة بالســـلطنة، مـــن حيث االحتكاك على 
مســـتو ى أكثر، التواجد بالخارج يطور من الالعب نفسه، وحقق 
مـــن خاللهـــا إنجازات شـــخصية. ويوجد العبـــون بحرينيون كثر 
قادرون على االحتراف الخارجي ولكن القوانين تكون هي عدم 
حـــدوث ذلـــك، إذ لـــو يتم معاملـــة الخليجـــي كمواطن لتـــم رؤية 
معظـــم الالعبيـــن البحرينيين يلعبون بالدوريـــات الخليجية، ألن 

الالعب البحريني وبقدرته التواجد هناك. 

- هل يصب نظام مســـابقات االتحـــاد البحريني لالعب واألندية، 
وضـــح شـــاكر أن نظام الـــدوري طويل ويعتبر جيـــًدا لالعب لكي 
يلعـــب مباريـــات كثيـــرة وهـــذا مـــن شـــأنه أن يكســـبه االحتـــكاك 
والتطور، ولكن لو يتم تغييره ستزيد اإلثارة والقوة بصورة أكبر 
ممـــا هي عليـــه، بحيث يتم زيادة عـــدد المباريات أو اســـتحداث 

بطولة جديدة.

- علـــى غـــرار زيادة عدد فـــرق دوري كرة القدم، هـــل تتمنى ذلك 
في كرة الســـلة؟ تمنى شـــاكر أن يحدث ذلك، كونه يصب لصالح 
اللعبـــة ولكـــن شـــرط أن يســـاعد الفـــرق كلهـــا فـــي تحقيـــق هدف 
المنافسة والتقدم. مضيًفا أن اتحاد السلة سيعمد لتطبيق وجود 
المحترفين االثنين بكل فريق منذ البداية، وهذا سيساعد الفرق 
األخرى غير “التوب 4” على المنافسة والتقدم والذي سيزيد من 

اإلثارة والمتعة. 

- مـــا األســـباب التـــي تجعـــل )المحـــرق، المنامـــة واألهلـــي( بعيدة 
بمســـتواها عن الفرق األخرى، أشـــار شاكر إلى أن تجمع الالعبين 
النخبـــة أو المنتخب في الفرق المذكورة هي التي تحدث الفارق 
بيـــن فـــرق “التـــوب” واألخـــرى. وعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصر، 
الدوري اللبناني لديه بين 20 إلى 25 العًبا يعتبرون نخبة، ونظام 
الـــدوري الســـالوي هناك، يســـمح لـــكل فريق ضـــم 5 أو 4  العبين 
فقط من هؤالء، ما يعني أن الالعبين تم توزيعهم على كل الفرق 
الـــذي بـــدوره أحدث نوعًا من التوازن في المســـتوى، ما يعني أن 
األندية البحرينية تحتاج لميزانية وأنا لست بصدد الحديث عن 

ذلك.

- هـــل هناك فرصة لتعاقد المحرق مـــع المدرب أحمد جان بعدما 
فســـخ األخير عقده مع المنامة، أجاب شـــاكر بأن جان يعتبر من 
نخبـــة المدربيـــن الموجوديـــن، نتائجـــه هي من تتحـــدث عنه بما 
حققه مع األهلي في الفترة األخيرة، وســـيكون إضافة ألي فريق 
يتعاقـــد معـــه كان المحـــرق أو أي فريق آخر، وخصوًصـــا أنه ملمٌّ 

بالدوري.

ســأقــــول “بــــاي بــــاي” لكـــرة السلـــــة قــريـًبـــــا
نجم كرة السلة البحرينية حسين شاكر عبر اليف “خلك رياضي”:

جانب من اللقاء على منصة البالد
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كشف أحد نجوم وخبراء كرة السلة البحرينية حسين شاكر بأنه قريًبا سيقول كلمة “باي باي” لكرة 
الســلة. وقــال شــاكر مــن خــالل حلقة “خلك رياضــي” الذي تقدمــه الزميلة بدور عدنــان عبر الاليف 

بحساب اإلنستغرام لصحيفة البالد، إن باستطاعته العطاء في دورينا لمدة موسم أو موسمين 
تقريًبا شرط أال يتعرض لإلصابة ويكون في فورمته البدنية، ومن ثم سينهي مسيرته كالعب.
- وبشــأن رأيه في فوز منتخبنا على ســوريا بتصفيات كأس العالم لكرة الســلة، بارك حسين 

شــاكر إلخوانــه الالعبيــن والجهازيــن اإلداري والفنــي وجماهيــر البحريــن، إذ يعتبــر هذا 
الفــوز تاريخــي، كــون منتخبنــا لــم يفــز على ســوريا فــي الفتــرات األخيــرة. مضيًفا أن 

المبــاراة كانــت صعبــة فــي ســوريا، والشــباب قدمــوا مبــاراة كبيــرة منــذ البدايــة 
حتــى النهايــة، وهــذه خطــوة من خطــوات للمســتقبل، وتبقت مبــاراة أخرى في 

التصفيات وبعدها بطولة آسيا، وإن شاء هللا ُيبنى على هذه األمور من هذه 
المباراة وتكون فاتحة خير.

علي مجيد

عودتي لألهلي متوقفة 
على قرار الجهاز اإلداري

بطولة آسيا آخر مشاركاتي 
مع المنتخب

مفاوضات جارية مع المحرق 
وأندية أخرى

جان يعتبر من نخبة المدربين 
وسيكون إضافة ألي فريق

لهذه األسباب لم يفز 
المحرق بأية بطولة

هذه رسالتي للفئة الصاعدة 
في كرة السلة البحرينية

المنامة ليس عقدة المحرق 
والتاريخ يشهد بذلك

فوز األحمر على سوريا 

“تاريخي”



احتفت مجـــات عربية ومواقع إلكترونية 
شـــهيرة بروايـــة الكاتـــب والزميـــل أحمـــد 
جمعـــة “شـــاي مـــع ماريـــو فيتالـــي” بصورة 
غير مســـبوقة في تأكيد على رؤيته الغنية 
المتكاملة، ومقدرتـــه الفائقة على التحليق 
بـــاألدب البحرينـــي وجعلـــه قســـمًاص مـــن 
األدب العالمـــي، فهـــو من الكّتـــاب العمالقة 
قلـــوب  وأعمالهـــم  رواياتهـــم  تمـــأ  الذيـــن 
الماييـــن مـــن النـــاس فـــي العالـــم العربـــي 
وخارجـــه، ويعّد مرجعًا في شـــكل الرواية 
وفحواها، وتأثيـــره كان ومازال بالغًا. فقد 
كتبت هيام فهيم في مجلة “أزهار الحرف” 
الصـــادرة عـــن ملتقى الشـــعراء العرب عدد 
يوليـــو، موضوعًا بعنوان “شـــاي مـــع ماريو 
فيتالـــي” وعبقريـــة استشـــراف المســـتقبل 

القريب ونقرأ فيه:
خـــال مطالعتك ألحداث رواية “شـــاي مع 
ماريو فيتالي”، تلمس تجربة واقعية، تكاد 
تشـــم ريحها مع كل حـــدث – المعقول منه 
وغير المعقول. تجد نفســـك أمام مجموعة 
تجـــد  الدوافـــع،  مختلفـــي  الاجئيـــن  مـــن 

“ماريـــو” الكهل اإليطالي، عنصـــري النزعة، 
تجـــد “لياف الكرديـــة” الفاّرة مـــن عفرين، 
بمـــا تمثله مـــن: أوالً: تســـليط علـــى قضية 
الكـــرد، ثانيـــًا: ويـــات االحتـــال، وأخيـــرًا: 
شـــعور المرأة اتجاه كل القضايـــا المتناولة 
في الروايـــة... تجد الضحيـــة والجاد في 
مواجهـــة واختال واضح للصورة وميزان 

العدالة.
غير أن “شـــاي مع ماريو فيتالي” لم يقتصر 
فيهـــا الصـــراع بين شـــخصيات الرواية، بل 
امتـــد إلـــى الكـــون وعناصره، فمـــع اندماج 

القارئ مع األحداث وتعّرفه على شخوص 
العمل األدبي، يجد نفســـه أمام شـــبح وباء 
في هيئـــة غبار كونّي يلوح في األفق، كأن 
الكـــون يثـــور على البشـــر ويعصفهم بهّبات 
إنذاريـــة ال يفطن إليهـــا إال العاقل المتبّصر 

في آيات هللا في خلقه.
إننـــا مـــع “شـــاي مـــع ماريـــو فيتالـــي” نجـــد 
أنفســـنا أمـــام عمـــل ملحمي، يقـــع في 632 
ص، متخـــم بمشـــاعر ونقضيها فـــي تناغم 
وللقاتـــل  مـــرة  للمقتـــول  تميـــل  يجعلـــك 
أخـــرى، فـــي محاولـــة للبحث عـــن القضية 

العادلـــة الحقيقية التي تضيع بين الحزبية 
والجنســـي،  والدينـــي  العرقـــي  والتمييـــز 
باإلضافة إلى ما ناقشناه من تناص واضح 
مع الواقع في ظاهرة الغبار الترابي /  الغبار 

الكوني، وجدري القردة /  الطفح الجلدي.
يذكر أن “شـــاي مع ماريـــو فيتالي” صدرت 
مطلع شـــهر مايو 2022، عن دار اســـكرايب 
التعـــاون  وتعـــد  بمصـــر،  والتوزيـــع  للنشـــر 
الثانـــي للكاتب البحريني أحمـــد جمعة مع 
اســـكرايب، بعـــد روايتـــه “ليلـــة الفلفل في 

لوغانو”.

ســجل فيلــم “Bergen”، أرقــام مبيعــات مميــزة وقويــة فــي شــباك التذاكــر، بعــد توزيعه في كل أرجاء منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيا، ولقد انطلق عرض الفيلم، وهو من أفالم السيرة الذاتية، في دور السينما يوم الخميس في 16 يونيو، وهو أول فيلم سينمائي 

تركي على اإلطالق، يحظى بفرصة العرض في دور السينما في البحرين والمنطقة.

أفضـــل  وأداًء  إقبـــااًل  الفيلـــم  وحقـــق 
فـــي عطلـــة نهايـــة األســـبوع الثاني من 
عرضه مقارنًة بأســـبوع االفتتاح، األمر 
الذي شّكل اســـتثناًء في مجال صناعة 
األفـــام، حيـــث ســـّجل زيـــادة مذهلـــة 
فـــي مبيعـــات التذاكـــر بنســـبة 674 %. 
كمـــا تفـــوق فيلـــم “بيرجين” علـــى فيلم 
 Miracle in( ”7 معجـــزة الزنزانـــة رقـــم“
Cell No. 7( المرشـــح لجائزة األوسكار 
ـــا أنجـــح  بنســـبة 376 %، وُيعتبـــر حاليًّ

فيلـــم تركـــي، ويتصـــدر قائمـــة أفضـــل 
خمســـة أفام ســـينمائية يجري عرضها 
فـــي المملكـــة لهـــذا األســـبوع بحســـب 

“ڤوكس سينما“.
فيلـــم “بيرجين” يروي القصة الحقيقية 
لحيـــاة المغنية التي ُســـمي الفيلم على 
اســـمها، وانتقالهـــا وتحولها مـــن عازفة 
تشـــيلو واعـــدة إلـــى مغنيـــة مشـــهورة 
ـــا. ولقد ُأطلـــق عليها لقـــب “ملكة  عالميًّ
األرابيســـك”، وحظيت بشهرة واهتمام 

واسع وحاربت لمواصلة األداء والغناء، 
علـــى الرغم من اســـتمرار عاقتها التي 
اتســـمت بالعنـــف والعذاب مـــع زوجها. 
فيلم “بيرجين” من إخراج “كانير ألبير”، 
وتلعب الممثلة فرح زينب عبدهللا دور 
البطولـــة. ولقد اختير فيلـــم “بيرجين”، 
ليكون الفيلم االفتتاحي في المهرجان 
التركـــي األلماني الســـينمائي في وقت 
ســـابق من هذا العـــام، حيث القى ردود 

فعل جيدة ومميزة.

قريًبــا لمحبــي أفــالم األنميشــن يعرض فيلم ســر الكهف في دور الســينما في دول الخليــج والوطن العربي وتحديــًدا بتاريخ 7 يوليو 
الجاري، وهو من إنتاج شركة بيبي كالي ويونيون ميديا لإلنتاج الفني والتوزيع بمملكة البحرين بالتعاون مع مجموعة قنوات “إم 

بي سي”.

العربيـــة  باللغتيـــن  ســـيصدر  الفيلـــم 
واإلنجليزيـــة وهـــو مـــن ســـيناريو وحوار: 

حنان كنعان، وإخراج: إيناس يعقوب.  
وتقـــول المخرجـــة إينـــاس يعقـــوب بهـــذه 
المناســـبة: “يتنـــاول الفيلـــم  فكـــرة معرفة 
األحجـــار النفيســـة والنـــادرة التـــي تزخـــر 
بهـــا األرض، ومن خـــال المغامـــرات التي 
عوالـــم  فـــي  الســـتة  األبطـــال  يخوضهـــا 
فانتازيـــة غريبـــة ومثيـــرة، نتعـــرف علـــى 
األماكـــن التي تشـــتهر فيها هـــذه األحجار 
واســـتخداماتها  وفوائدهـــا  الثمينـــة 
العاجيـــة وأهميتهـــا في حياتنـــا، بطريقة 
سلسة خفيفة وأخاذة، بعيًدا عن األسلوب 

التقليدي التلقيني المباشر.   

وتضيـــف: هذا العمل مـــن األعمال الصعبة 
التي بها بنـــاء يجذب الطفل؛ ألن به ألغاًزا 
وأفـــكاًرا وجاذبيـــة فـــي الصـــورة تجعلـــه 
يعتمـــد علـــى التركيـــز واإلبهـــار، وبطبعـــي 
أحـــب التركيـــز علـــى اإليجابيـــات خـــال 
العمـــل علـــى الفيلـــم مهما كانـــت الصعاب، 
أســـعى  دائًمـــا  التـــي  الحقيقيـــة  الرســـالة 
إلـــى تحقيقها هي االســـتفادة مـــن المعنى 
الجميل الموجود داخل ســـطور العمل ألن 
الحكمـــة دائًمـــا تصنـــع الثقـــة وهـــذا العمل 
يســـاهم في كيفيـــة االعتماد علـــى النفس 
وجعـــل الثقـــة أســـاس أي تصـــرف ولكـــن 
بتفكير، أتمنى أن يكون هذا العمل متميًزا 
فعـــًا عنـــد المشـــاهدين، وأتمنـــى أيًضا أن 

أكـــون أقرب إلـــى عقل وقلـــب الطفل، كما 
 mbc“ أن دعـــم وثقـــة مجموعـــة قنـــوات
group” جعلنـــا نخطو الخطـــوة األكبر في 
مجـــال الســـينما، حيـــث اهتمامهـــم بأفام 
الطفـــل وعناصـــر التشـــويق واإلبهـــار فـــي 
إطار مشّوق ورسائل يحتاجها طفل اليوم 

ا في وقت مهم لكل العالم.   مهمة جدًّ
وتركز شـــركة بيبـــي كاي ويونيون ميديا 
لإلنتاج الفنـــي والتوزيع بمملكـــة البحرين 
لأطفـــال  خاصـــة  أفـــام  إنتـــاج  علـــى 
بمواصفـــات عالمية باالعتمـــاد على عنصر 
اإلبهـــار مـــع العلـــم أن هذه األعمـــال تاقي 
نجاحات كبيرة ألنهـــا تعتمد على العناصر 
العالمية لهـــذه الصناعـــة، وعناصر الجذب 

في األعمـــال الخاصة بالرســـوم المتحركة 
هـــي عناصـــر خفيـــة وصعبـــة ال يعرفها إال 
رؤيـــة  يمتلكـــون  ممـــن  أنفســـهم  الصنـــاع 
عالمية وعربية في الوقت نفسه ليتابعهم 

كل أطفال العالم.  
يذكر أن الفيلم من بطولة: الفنانة القديرة 
ســـناء بكـــر يونس، وحســـن محمـــد، وآالء 

البناء، علي حسين، شهد العميري، سبيكة 
الشـــحي، شـــوق العثمـــان، صالح عيســـى، 
مهدي ســـلمان، صادق العلوي، باالشـــتراك 
مع ســـالم العثمان، سمر األبيوكي، عبدهللا 
ســـرور، لميـــاء خلفـــان، واألطفـــال عبدهللا 

مكي، فاطمة هيثم، رغد الشرف.   
كلمـــات:  العميـــري،  شـــهد  الشـــارة:  غنـــاء 

مهى عبيـــد، ألحان: علي النجـــار، التوزيع: 
عبـــدهللا عبدالمجيـــد ، الهندســـة الصوتية 
والمكســـاج: عبـــدهللا عبدالمجيد، مراجعة 
بنـــاء درامـــي:  نصـــوص: مهـــدي ســـلمان، 
عايدة صعب. ويهدف الفيلم إلى اكتساب 
لأحجـــار  والتاريخيـــة  العلميـــة  المعرفـــة 
الكريمـــة وأســـرارها وفوائدهـــا، وترســـيخ 
الشـــجاعة،  والعمليـــة،  األخاقيـــة  القيـــم 
العـــزم  اإلخـــاص،  الوفـــاء،  التضحيـــة، 

والمثابرة مع كل مغامرة.
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تحدثـــت الممثلـــة دوف كاميـــرون عـــن معاناتها 
مـــع االكتئـــاب، كاشـــفة عن أمور ســـيئة شـــعرت 
بها، إذ قالت على حســـابها الخـــاص بأحد مواقع 

التواصـــل االجتماعـــي: “اعتقـــدت طـــوال حياتي 
اعتقـــاًدا عميًقـــا أننـــي على خطـــأ، وأننـــي ال يجب 
أن أكـــون هنـــا، وأننـــي يجب أن أكون شـــخًصا آخر 

لكـــي يتم الســـماح لـــي بالوجود. كل مـــا أحتاجه هو 
حيـــاة خالية من األعباء النفســـية، أن نفســـح المجال، 

أن نتحـــدث عن مخاوفنا وندعـــم بعضنا”. وقد تمنى لها 
الجمهور أن تنعم بحالة نفســـية جيـــدة لتواصل حياتها 

بشكل طبيعي.
Ven� “وتســـتعد النجمة لرصـــد ردود الفعل تجـــاه عملها 

geance”، المقـــرر طرحه بدور الســـينما في يونيو المقبل، 
وهـــو مـــن تأليف وإخراج بي جاي نوفـــاك، وهو فيلم إثارة 

عن مذيع راديو يحاول حل قضية مقتل صديقته، ويسافر 
جنوًبا للتحقيق في مابســـات وفاتها. ويشارك في بطولته، 
إضافة إلى كاميرون، كل من: إيسا راي، بويد هولبروك، ليو 

تيبتون وجاي نوفاك.

دوف كاميرون 
ومعاناتها مع االكتئاب

أحمد جمعة

مخرجة العمل إيناس يعقوب

الفيلم بمواصفات عالمية ويعتمد على عنصر اإلبهار

محرر مسافات
أسامة الماجد

سيعرض للنجم األوسكاري 
“براد بيت“ في السينما فيلم 

“Bullet Train” للمخرج “ديفيد 
ليتش” والمقتبس عن رواية 

 ”Maria Beetle“ بعنوان
للروائي “كوتارو إيساكا”. 

يحكي الفيلم قصة مجموعة 
من القتلة بداوفع مختلفة 

يجتمعون داخل القطار السريع 
المتجه إلى ”طوكيو“!

tariq_albahhar

مجالت ومواقع عربية تحتفي برواية الكاتب أحمد جمعة

الفيلم التركي “Bergen” يحقق نجاحات مميزة في السينما المحلية

فيلم “سر الكهف” قريبا في جميع دور العرض السينمائية

يقيم مسرح جلجامش في الفترة من 13 يوليو الجاري ولغاية 21 سبتمبر 
أمين.  العالمية”، تقدمه كلثوم  المسرحية  “الثقافة  برنامج  المقبل   2022
واإللقاء  التمثيل  ــدروس  ل فيديو  عــروض  تقديم  البرنامج  وسيتضمن 
لفرقة مسرح شكسبير في مسرح الحركة واالستعراض والكوريوغرافيا 

يصحبها مناقشة بعد العرض. 
يبدأ البرنامج في تمام الساعة السادسة من مساء كل يوم أربعاء في مقر 

على  المشاركون  وسيحصل  بالعدلية،  المسرح 
شهادة، ولمن يرغب في التسجيل بالبرنامج 

عليه التواصل مع المسرح.
جلجامش  مسرح  أجــنــدة  وتحمل 

العديد من الفعاليات واألنشطة 
ــلــة، كما  ــمــقــب فـــي الـــفـــتـــرة ال
يشتغل حاليا على مسرحية 
ــا بــعــنــوان “بــي  ــودرامـ ــونـ مـ
ريلكس” من تأليف وإخراج 

ــمـــســـرحـــي يــوســف  الـــنـــاقـــد الـ
الحمدان، وتمثيل حسين المبشر.

الفنان  الفنية  تجلياتها  في  وأسهم 
حـــمـــد الـــخـــجـــم كــمــســاعــد مـــخـــرج، 

الموسيقى  فــي  عــلــي رضـــا  والــفــنــان 
والمؤثرات، والتنفيذ عبدالرحمن 

العطاوي.

رواية “شــاي مــع ماريــو فيتالــي” تلمــس تجربــة واقعية

يهدف إلى اكتساب المعرفة العلمية والتاريخية وبأصوات بحرينية

الثالثاء 5 يوليو 2022 - 6 ذو الحجة 1443 - العدد 5012

“الثقــافـــة المســرحيــــة 
العــالميــة” فــي “جلجــامـــش”
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تم افتتاح معرض ان سيتي في شارع عراد، بحضور عضو مجلس اإلدارة سلطان التع، 
ومحمـــد فتحـــي، عضو مجلس االدارة، عيســـى أمر هللا، عضو مجلـــس اإلدارة. ويحتوي 
المعرض على تشـــكيلة واســـعة من المالبس )رجالية - نســـائية - أوالدي(، أحذية )رجالي 
- نســـائي - والدي(، شـــنط - عطورات - مكياجات، وبأســـعار تنافسية تبدأ من 100 فلس 
حتـــى 2.495 دينـــار فقط. كما أكد ســـلطان عضو مجلس اإلدارة عـــن رغبتهم في افتتاح 

عدة فروع بمملكة البحرين خالل األشهر القادمة. 
معتبًرا الســـوق البحريني من األســـواق الواعدة والمتطورة، كما أشـــاد بالتعاون الحاصل 
والتسهيالت المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة لخدمة قطاع التجارة داخل المملكة. 
وأكـــد محمـــد فتحـــي عضو مجلس اإلدارة على أن األســـعار تنافســـية ولـــن تتغير الحًقا، 

مؤكدا ضرورة توفير كافة البضائع لزبائننا الكرام.

افتتاح معرض “ان سيتي” في عراد

توفير خدمات التنظيف وإدارة النفايات لـ “حلبة البحرين” بـ 1.2 مليون دينار

الستبدال نظام التحكم المتكامل بـ 15 محطة كهرباء
المناقصـــات  مجلـــس  فتـــح 
والمزايـــدات فـــي جلســـته أمـــس 
التخطيـــط  إلدارة  مناقصـــة 
والدراسات بهيئة الكهرباء والماء 
الستبدال نظام التحكم المتكامل 
)ICS( في 15 محطة من محطات 
نقل الكهرباء، تقدمت إليها شركة 
وحيدة هي شـــركة حلول الشبكة 

)SAS( بنحو 5.8 مليون دينار.
المناقصـــة  هـــذه  نطـــاق  ويشـــمل 
اســـتبدال نظام التحكم المتكامل 
أي  وإجـــراء   ،)ICS( الحالـــي 
تعديـــالت قـــد تكـــون الزمـــة فـــي 
للمفاتيـــح  المصاحبـــة  األنظمـــة 
220 و66 و11  الكهربائيـــة جهـــد 
وأكشـــاك  وأنظمـــة  كيلوفولـــت، 
واســـتبدال  المحليـــة،  التحكـــم 
المســـاعدة  الطاقـــة  معـــدات 
الموجودة فـــي 15 محطة فرعية 
قائمـــة جهـــد 220 كيلوفولت و66 

كيلوفولت.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة أخرى 
لهيئـــة الكهربـــاء والماء لتســـييج 
ممتلـــكات تابعة للهيئة في مواقع 
مختلفة من مباني الهيئة، تشـــمل 
موقًعـــا،   41 األولـــى  المرحلـــة 
تنافســـت عليهـــا 6 شـــركات وكان 
انترلـــوك  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل 
لمقـــاوالت الصيانـــة بنحـــو 286.7 

ألف دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 11 مناقصـــة 
حكوميـــة  جهـــات   8 لــــ  تابعـــة 
بإجمالـــي 52 عطاء، وبلغ مجموع 
أقل العطـــاءات المقدمة نحو 8.5 

مليون دينار.
وفتح المجلس 3 مناقصات لحلبة 

البحريـــن الدوليـــة، أولهـــا لتوفيـــر 
خدمـــات التدبير المنزلـــي وإدارة 
النفايات وخدمـــات التنظيف في 
3 ســـنوات،  الحلبـــة وذلـــك لمـــدة 
تنافســـت عليهـــا 6 شـــركات وكان 
أقل عطاء لشـــركة مدينة الخليج 
للتنظيـــف بنحـــو 1.2 مليون دينار 
فـــي حيـــن بلـــغ أكبرها قرابـــة 3.4 
مليـــون دينـــار، والثانيـــة لتجهيـــز 
جائـــزة  لســـباقات  البيـــع  منطقـــة 
البحريـــن الكبرى لطيـــران الخليج 
للفورمال وان لـ 3 سنوات تنافست 
عليها 5 شـــركات وكان أقل عطاء 
لشركة شعاع الشمس للديكورات 
الداخلية والمعارض بنحو 339.5 
لصباغـــة  واألخيـــرة  دينـــار،  ألـــف 
مضمـــار الحلبة تنافســـت عليها 3 
شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة 
 269.8 بنحـــو  العفـــو  عبدالهـــادي 
ألـــف دينار، فـــي حين بلـــغ أكبرها 

363 ألف دينار.

وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لوزارة 
األشـــغال لمشـــروع توصيـــل مياه 
الناصفـــة  فـــي منطقـــة  المعالجـــة 
 9 عليهـــا  تنافســـت   ،733 مجمـــع 
شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة 
والحفريات  للمقـــاوالت  النصيـــف 
بنحـــو 260 ألف دينـــار، ومناقصة 
لوزارة شـــؤون البلديات والزراعة 
استشـــارية  خدمـــات  لتقديـــم 
إلدارة  الوطنيـــة  لإلســـتراتيجية 
المخلفات تنافست عليها شركتان 
بعطاءين فنيين، ومناقصة لبلدية 
المنطقة الجنوبيـــة لتوفير خدمة 
الصحـــي  الصـــرف  ميـــاه  شـــفط 
لكافـــة المناطق الالزمـــة والتابعة 
تنافســـت  الجنوبيـــة  للمحافظـــة 
عليها 11 شـــركة وكان أقل عطاء 
لشـــركة كليـــن داون بنحـــو 67.9 

ألف دينار.
وفتـــح المجلس مناقصة لشـــركة 
مطـــار البحريـــن إلبـــرام عقد دعم 

وصيانـــة مـــن المســـتوى 4 لمـــدة 
5 ســـنوات لنظـــام إدارة مواقـــف 
السيارات تنافست عليها شركتان، 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة مواقف 
البحرين للســـيارات )أماكن( بنحو 
العطـــاء  وبلـــغ  دينـــار،  ألـــف   206

اآلخر نحو 227.7 ألف دينار.
وفتـــح المجلس مناقصة للشـــركة 
لتقديـــم  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة 
خدمـــات استشـــارات االتصـــاالت 
تنافســـت  للشـــركة  المؤسســـية 
أقـــل  وكان  شـــركات   5 عليهـــا 
عطاء لشـــركة تراكس بنحو 77.6 
لجامعـــة  ومناقصـــة  دينـــار،  ألـــف 
البحريـــن لتقديم خدمة المراجعة 
وكليـــة  للجامعـــة  الخارجيـــة 
البحرين للمعلمين، تنافست عليها 
شـــركتان، وكان أقل عطاء لشركة 
كي بي أم جي فخرو بقيمة 30.8 
ألـــف دينار، فـــي حين بلـــغ أكبرها 

136.4 ألف دينار.

“موفنبيك” يجمع بين الجذور السويسرية للعالمة التجارية وتجسيد الضيافة البحرينية

“أمواج بيتشفرونت” تجربة شاطئية وإطاللة بحرية جذابة

بمناسبة الفوز بجائزة أفضل فندق مطار في الشرق األوسط للعام 2022... بايجوارا:

“استيراد أمواج” تكشف انتهاء أعمال المشروع بمميزات عديدة

قال المدير العام لفندق موفنبيك باســكوالي بايجوارا “نعمل على تطوير أنشــطة فندقية جديدة من شــأنها 
تعزيز تجربة النزالء ودعم هدفنا في أن نبقى من أفضل الفنادق فئة 5 نجوم في البحرين”.

وفـــي لقـــاء مع “البـــالد االقتصادي” كشـــف باســـكوالي 
عن المقومات واالســـتعدادات التي ساهمت في الفوز 
بجائـــزة أفضل فندق مطار في الشـــرق األوســـط لعام 
2022 قائـــاًل “تأتي هذه الجائزة نتيجة تصويت نزالء 
الفنادق في أكبر استبيان سنوي حول رضا نزالء 
الفنـــادق فـــي المطارات العالميـــة”، مضيًفا 
“تعتبر جوائز سكاي تراكس معياًرا عالًيا 
للجودة في صناعة المطارات العالمية 
وتســـتند إلـــى ترشـــيح مـــن 13.42 
مليـــون مســـافر فـــي المطـــارات 
تشـــمل  والتـــي  العالميـــة، 
 550 أكثـــر  مـــن  ضيوًفـــا 
فندًقـــا للمطـــارات حـــول 

العالم”.
وتابـــع “يأتي التقييم بناء 
علـــى الفنـــادق التـــي تجمـــع 
عاليـــة  والخدمـــة  الراحـــة  بيـــن 
الجودة كخدمة متكاملة للمسافر”.

وعـــن المقومـــات التـــي يتمتـــع بهـــا فنـــدق موفنبيـــك 
البحرين قال بايجوارا “نجاح فندق موفنبيك البحرين 
فـــي الفـــوز بهـــذه الجائـــزة المهمة هـــو أكثر مـــن مجرد 
موقعه المناســـب، بل لكون فريق العمل بالفندق يجمع 
بيـــن الجذور السويســـرية الشـــهيرة للعالمـــة التجارية 
إضافة إلى تجسيد الضيافة البحرينية، والتي ال مثيل 

لها على اإلطالق في أي مكان آخر”.
وأضـــاف “نقدم عروض طهي متنوعة وغنية، ويشـــعر 

عميلنا بالرفاهية والراحة أثناء وجوده في الفندق”.
وأضـــاف بايجوارا “نجحنا فـــي أن نظل المالذ المثالي 
للضيـــوف مـــن خـــالل االســـتمرار فـــي تقديـــم أعلـــى 
مستويات الخدمة وإرضاء ضيوفنا الكرام وتزويدهم 

بتجربة استثنائية من خالل خدماتنا المتنوعة”.
وعـــن خطـــة التطويـــر التاليـــة للفنـــدق قـــال بايجوارا 
“لالســـتمرار في تحســـين تجربة الضيوف لدينا نسعى 
بشـــكل دائم لتطوير أعضاء فريقنـــا وتدريبهم وتنمية 
مهاراتهم من أجل تلبيـــة أهدافنا والبقاء في المقدمة 

في مجال الضيافة في البحرين”.

واســـتطرد بالقول “ال يمكن تحقيـــق ذلك إال من خالل 
التزامنـــا والدعـــم المســـتمر الـــذي نتلقـــاه من شـــركائنا 

االستراتيجيين”.

 يذكـــر أن جوائـــز ســـكاي تراكـــس قدمت خـــالل حفل 
جوائز المطارات العالمية 2022 الذي أقيم في باريس، 

فرنسا.

ذ.م.م  أمـــواج  اســـتيراد  شـــركة  كشـــفت 
اســـتيراد  لشـــركة  بالكامـــل  المملوكـــة 
المرحلـــة  انتهـــاء  ش.م.ب  االســـتثمارية 
األولـــى مـــن أعمال الشـــاطئ في مشـــروع 
“أمـــواج بيتشـــفرونت” وجهوزيته بنســـبة 
100 %، والذي يمتد على الخط الساحلي 
لواجهة أمواج بمساحة 12000 متر مربع، 
أمـــواج  لســـكان  وهـــو شـــاطئ مخصـــص 

بيتشفرونت، ويقع عند مدخل أمواج.
بيتشـــفرونت”  “أمـــواج  مشـــروع  ويضـــم 
علـــى  مطليـــن  فخـــم  هـــاوس  تـــاون   94
الشـــاطئ، تتميـــز بإطاللتهـــا الخالبة التي 
تعطـــي قاطنيهـــا فرصة االســـترخاء على 
شـــرفة الفيال مقابل شـــاطئ البحـــر، بينما 
يشـــاهد أطفاله يلعبون على شاطئ الفيال 
الخاصة بكل أمان، في تناغم مع الطبيعة 
بأجمـــل صورهـــا، فـــي فلـــل تـــم تصميمها 
بمـــا يراعـــي الخصوصيـــة، وتـــم تجهيزها 

بوســـائل الراحة والفخامـــة المالئة للعائلة 
العصرية.

وحصلـــت شـــركة مارين مارك عقـــد العمل 
على شـــاطئ “أمـــواج بيتشـــفرونت”، بناء 
علـــى الخبرة التـــي تتمتع بها الشـــركة في 

مشاريعها المختلفة.

ويتميـــز المشـــروع بموقعه الرائع وســـحر 
المنظـــر بإطاللـــة فريـــدة تخطـــف األبصار 
علـــى أطول شـــاطئ خاص فـــي البحرين، 
بأشـــعة  االســـتمتاع  لقاطنيـــه  يضمـــن  إذ 
الشـــمس والتأمل بأجمـــل مناظر الطبيعية 
منها لحظات الغروب وسط أرقى المرافق 

والخدمات التي تمنح أروع التجارب.
أجـــواء  بيتشـــفرونت”  “أمـــواج  ويضمـــن 
استثنائية للقاطنين تساهم في خلق نمط 
معيشـــي ال مثيل لـــه لجميع أفـــراد العائلة 
بإطـــالالت بحريـــة خالبـــة، مـــع عـــدد مـــن 

المرافق والتسهيالت لراحة القاطنين.

ويعـــّد “أمـــواج بيتشـــفرونت” مـــن أفضـــل 
الوجهات المميزة لألســـرة التي ترغب في 
االســـتمتاع بجمـــال الطبيعـــة، حيث يوفر 
تجربـــة ســـاحرة لعشـــاق البحـــر والحيـــاة 
البحرية، بميـــاه بحره الصافيـــة وامتداده 

الجذاب.

بيتشـــفرونت”  “أمـــواج  شـــاطئ  ويعتبـــر 
ا لالجتماعات العائلية، والقيام  موقًعا مثاليًّ
الشـــمس،  غـــروب  مـــع  طويلـــة  بنزهـــات 
واالســـترخاء مـــن عناء يـــوم طويل ضمن 
أجـــواء تتمتـــع بالســـكينة والهـــدوء، ومن 
شـــأن جميع ما ســـبق أن ُيســـهم في توفير 
خيارات ترضي جميع القاطنين والسكان.
كمـــا يقدم شـــاطئ “أمـــواج بيتشـــفرونت” 
اإلثـــارة  عـــن  للباحثيـــن  ممتـــازة  أرضيـــة 
والتشـــويق، ولمحبي األنشطة الخارجية، 
لة،  ليتمكنـــوا من ممارســـة هوايتهم المفضَّ
وإطـــالق العنـــان لطاقاتهـــم ليتمكنـــوا من 
ممارســـة العديـــد مـــن الرياضـــات المائية، 

وبركة سباحة، وغيرها الكثير.
وســـتوفر المرافـــق الترفيهية فـــي “أمواج 
بيتشـــفرونت” تجربة اســـتثنائية لقاطنيها 
وســـيكون الشاطئ بشـــكل عام ممتعًا من 

الناحية الجمالية والعملية.

تسليم الجائزة في باريس من قبل مديرة العالقات العامة ليلى الترابي 
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باسكوالي بايجوارا

صورة توضيحية للشاطئ في مشروع أمواج بيتشفرونت 



احتفلـــت مجموعة جـــواد التجارية 
أمـــس بافتتـــاح أحدث فـــرع لديري 
كويـــن فـــي منطقة الحـــد الجديدة، 
وذلـــك بحضـــور الســـفير األميركـــي 
لدى مملكة البحرين، ســـتيفن ســـي 
ميغـــان  زوجتـــه،  ترافقـــه  بونـــدي 
بوندي وكان في اســـتقبالهم رئيس 
مجلـــس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة جـــواد لألعمـــال، فيصل 
جـــواد، ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
كريـــم  لألعمـــال  جـــواد  لمجموعـــة 

جواد، وفريق اإلدارة العليا. 
وبهذه المناســـبة، قال فيصل جواد 
“نحتفل اليـــوم بمـــرور أربعين عامًا 
التجاريـــة  العالمـــة  تواجـــد  علـــى 
بالبحريـــن، ونرحـــب  ديـــري كويـــن 

بالسفير األميركي بتشريفه حضور 
عـــن  جـــواد  وكشـــف  االفتتـــاح”. 
استعداد المجموعة الفتتاح فرعها 
العاشـــر فـــي منطقـــة المحـــرق قبل 

نهاية العام الجاري”. 
ومن جانبه، أعرب السفير األميركي 
عـــن ســـعادته بتزامـــن افتتـــاح فرع 
العيـــد  مناســـبة  مـــع  كويـــن  ديـــري 
الوطني األميركي والذي يصادف 4 
يوليو ، وقال “متحمسون لمزيد من 
التعـــاون بيننا وبين مملكة البحرين 

في كثير من القطاعات”. 
يرحب مطعم ديـــري كوين الجديد 
بالضيوف بديكـــوره األنيق الجديد 
الـــذي يميـــز موقعـــه باإلضافـــة إلى 

مطعم الخدمة السريعة.

الدوليـــة  الخدمـــات  شـــركة  نظمـــت 
للســـفريات، وكالء المبيعـــات العامـــون 
لشـــركة إنديجـــو للطيـــران فـــي مملكـــة 
لوفـــد  البحريـــن حفـــل عشـــاء تكريمـــا 
مـــن شـــركة أنديجـــو القادم إلـــى مملكة 
البحريـــن لعقـــد اجتماعـــات مـــع شـــركة 
مطـــار البحريـــن تمهيـــدا إلطـــالق رحلة 
يومية مباشرة من بومباي إلى البحرين 
اعتبـــارا مـــن 1 أغســـطس 2022.  تعـــد 
شركة إنديجو للطيران واحدة من أكبر 

شـــركات الطيران فـــي الهنـــد منخفضة 
أســـطولها  حجـــم  ويبلـــغ  التكاليـــف 
حاليـــا 282 طائـــرة وهـــي تســـير أكثـــر 
مـــن 1600 رحلـــة يوميـــا. ســـوف تكون 
مملكـــة البحريـــن الوجهـــة الدولية رقم 
25 لشـــركة طيـــران إنديجـــو  ورقم 99 
بشـــكل عام. كما تخطط الشركة لزيادة 
عـــدد الرحالت الجوية من البحرين إلى 
وجهات رئيسية أخرى في الهند اعتبارا 

من أكتوبر 2022.

الخليـــج  فنـــادق  قدمـــت مجموعـــة 
تبرعها الســـنوي إلـــى محمية العرين 
وذلـــك فـــي إطـــار دعمهـــا المســـتمر 
للمحمية وجهودها المبذولة للحفاظ 
الفطريـــة  والحيـــاة  البيئـــة  علـــى 
بالمملكة. وســـلم الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة فنـــادق الخليـــج جارفيلد 
دينـــار   1000 بمبلـــغ  شـــيكا  جونـــز 

بحرينـــي إلـــى القائـــم بأعمـــال مدير 
إدارة متنـــزه محمية العرين الشـــيخ 

مشعل بن إبراهيم آل خليفة.
وقال جونـــز “إن دعم قضية عالمية 
كهذه على نطاق محلي يســـاهم في 
زيـــادة الوعي بأهميـــة الحفاظ على 
بيئتنـــا، لذا يســـعدنا أن نكـــون جزءا 

من هذه المبادرة”.

“ديري كوين” يفتتح أحدث فروعه في الحد الجديدة

إطالق رحلة يومية مباشرة من بومباي للبحرين

العطاء يستمر مع مجموعة فنادق الخليج

“الكويت الوطني” البحرين: خصومات تصل 
20 % لحاملي البطاقات االئتمانية

بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية

الوطنـــي  الكويـــت  بنـــك  يحـــرص 
على مكافأة عمالئه بشـــكل مستمر 
مـــن خـــالل تقديـــم العـــروض التـــي 
مـــع  يتوافـــق  بمـــا  تصميمهـــا  يتـــم 
المتنوعة وشـــرائحهم  احتياجاتهم 
المختلفـــة، وفـــي هذا اإلطـــار، أعلن 
البنـــك عـــن إطـــالق عـــرض بطاقـــة 
االئتمـــان بالتعاون مع مركز الرعاية 

الصحية المنزلية في البحرين.
ويمنـــح هـــذا العـــرض الذي يســـتمر 
حتـــى مـــارس 2023، عمـــالء البنك 
خصومـــات 20 % عنـــد اســـتخدام 
فـــي  االئتمانيـــة  البنـــك  بطاقـــات 
المنزليـــة  الرعايـــة الصحيـــة  مركـــز 
بالبحريـــن، مثـــل خدمـــات الرعايـــة 
العـــالج  واستشـــارات  المنزليـــة 
الطبيعي والعالج بالتدليك والكثير 
مـــن الخدمـــات الصحيـــة األخـــرى. 
كمـــا ســـيحظى عمالء البنـــك بميزة 
جنـــي نقاط مكافـــآت الوطني نظير 

نفقاتهم في المركز.
ويمكـــن لعمـــالء البنـــك االســـتعالم 
عن متطلبات الحصول على بطاقة 
االئتمـــان من بنـــك الكويت الوطني 
مـــن خالل زيارة أقـــرب فرع لهم أو 
االتصال بمركز خدمة الوطني على 
موقـــع  خـــالل  مـــن  أو   17155555

nbk.com/ البنـــك علـــى اإلنترنـــت
.Bahrain

وقـــال المديـــر العـــام لبنـــك الكويت 
الوطنـــي - البحريـــن، علـــي فـــردان 
“نواصـــل في بنـــك الكويت الوطني 
العمـــل الـــدؤوب في ســـبيل مكافأة 
حيـــاة  أســـلوب  ومنحهـــم  عمالئنـــا 
فريـــًدا بفضـــل مـــا تقدمـــه بطاقات 

البنك االئتمانية من مزايا وعروض 
حصرية تلبي كافة احتياجاتهم”. 

وأضاف “نتواصل بشكل مستمر مع 
عمالئنـــا لنوفر لهم أفضل الخدمات 
المتميـــزة  المصرفيـــة  والمنتجـــات 
التـــي اعتـــادوا عليهـــا مـــن الوطني، 
تطويـــر  بمواصلـــة  نعدهـــم  كمـــا 
خدماتنا وإضافة الكثير من المزايا 

التي تلبي اهتماماتهم وتطلعاتهم”. 
من جانبه، قال رئيس مركز الرعاية 
البحريـــن  فـــي  المنزليـــة  الصحيـــة 
فيصـــل الناصـــر “نحـــن ســـعداء في 
المنزليـــة  الرعايـــة الصحيـــة  مركـــز 
التـــي  المميـــزة  الشـــراكة  بهـــذه 
ستســـاهم في توفير مزايا حصرية 

لعمالء البنك”.

 - الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  أعلـــن 
البحريـــن عـــن توقيع مذكـــرة تفاهم 
شـــركة   ،)NGN( إن  جـــي  إن  مـــع 
متخصصـــة فـــي أنظمـــة المعلومات 
استشـــارات  وتقديـــم  المتكاملـــة 
تقنيـــة المعلومات، وتنـــص المذكرة 
علـــى قيـــام البنـــك بتمويـــل العمالء 
الُمســـجلين ضمـــن دورات إن جـــي 
تقديـــم  طريـــق  عـــن  التدريبيـــة  إن 
تمويل شـــخصي متوافق مع أحكام 
إلـــى  يصـــل  اإلســـالمية  الشـــريعة 
30,000 دينـــار بحريني بمعدل ربح 
منخفض وفترة ســـماح لمدة عامين 

مع احتساب األرباح.
وتمت مراســـم توقيع االتفاقية في 

المقـــر الرئيـــس لشـــركة إن جـــي إن 
بمركز البحرين التجاري العالمي يوم 
الخميـــس الموافـــق 16 يونيو 2022 
بحضـــور كل مـــن رئيـــس الخدمـــات 
المصرفية لألفراد في بيت التمويل 
الكويتـــي - البحريـــن حامد مشـــعل، 
ومدير مركز التدريب والتطوير في 
إن جـــي إن زينب أســـيري باإلضافة 
إلـــى عـــدد مـــن المســـؤولين مـــن كال 

الطرفين.
نتقـــدم  أن  “نـــود  أســـيري  وقالـــت 
بالشـــكر لبيـــت التمويـــل الكويتـــي - 
البحريـــن علـــى طرحه هـــذا العرض 
لمنح عمالئه الراغبين في االلتحاق 
تمويـــل  علـــى  التدريبيـــة  بدوراتنـــا 

منخفـــض  ربـــح  ومعـــدل  شـــخصي 
وفترة ســـماح وغيرها من المميزات 
الفريـــدة التي ســـتوفر فرصة فريدة 
للراغبيـــن بالتســـجيل فـــي دوراتنـــا 
المتقدمـــة.  النوعيـــة  التدريبيـــة 
وتتمحـــور الـــدورات حـــول مجاالت 
المعلومـــات  تقنيـــة  أبرزهـــا:  عـــدة 
الرقمـــي  التحـــول  واالتصـــاالت، 
واألمن السيبراني، وتكامل األنظمة، 
وتنفيذ المشروعات وغيرها الكثير، 
عـــالوة علـــى االســـتفادة مـــن خبـــرة 
فريـــق العمل خالل مدة الـــدورة، ما 
يصب لصالح تحقيق النمو الوظيفي 

والتطور المهني للمشاركين”.
من جانبه، قال مشـــعل “إننا نحرص 

دوًمـــا على توفير منتجات مصرفية 
شـــاملة ومتكاملـــة عـــن طريق ســـد 
ثغـــرات الســـوق وتلبيـــة احتياجات 
عمالئنا. لذا، يســـرنا أن نقدم تمويالً 
دينـــار   30,000 وقـــدره  شـــخصيًا 
بحريني بمعدل ربح منخفض وفترة 
ســـماح لمـــدة عاميـــن مـــع احتســـاب 
األربـــاح، مـــا سيســـهم فـــي تيســـير 
الـــدورات  بهـــذه  االلتحـــاق  عمليـــة 
التدريبيـــة التـــي يقدمهـــا مركـــز إن 
جي إن. ونحن نتطلع لالستمرار في 
تقديـــم مزيد من الحلـــول التمويلية 
مـــع  مماثلـــة  شـــراكات  خـــالل  مـــن 

مؤسسات محلية وعالمية”.

”NGN“ ل الراغبين بالدراسة في مركز تدريب “بيتك” البحرين يموِّ
بمعدل ربح منخفض وفترة سماح لمدة عامين
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 “الشايع” تتخذ من الساية سكوير 
مقراً ألولى متاجر ستاربكس بالمحرق

يقدم خدماته من خالل منفذ للطلبات الخارجية

الســـاية ســـكوير، أول مجمع تجاري 
وطبـــي من نوعـــه في قلـــب منطقة 
البســـيتين، الســـتقبال عشاق القهوة 
مـــن خالل افتتاح فـــرع جديد ألحد 
العالميـــة  المقاهـــي  سالســـل  أشـــهر 
توقيـــع  تـــم  ســـتاربكس.  المفضلـــة، 
مجموعـــة  بيـــن  الشـــراكة  اتفاقيـــة 
الشـــركات  أكبـــر  إحـــدى   - الشـــايع 
العالميـــة الرائدة في تشـــغيل امتياز 
والســـاية   - التجاريـــة  العالمـــات 
مـــن  واحـــدة  الســـتضافة  ســـكوير، 
أكبـــر متاجـــر بيع القهوة فـــي العالم، 
ســـتاربكس، من خـــالل افتتاح فرع 
جديد له في الســـاية سكوير؛ بهدف 
االســـترخاء  مـــن  لحظـــات  توفيـــر 
والبهجة لعشـــاق القهوة، عبر تقديم 
تجربـــة جديـــدة كليـــًا لهـــم مدفوعة 
بالشـــغف والحرفيـــة والخبـــرة التي 
تشـــتهر بهـــا متاجـــر ســـتاربكس عبر 
العالـــم. وتعـــد هذه الشـــراكة خطوة 
رائـــدة إلـــى األمـــام لتعزيـــز عـــروض 
المأكوالت والمشـــروبات في الساية 
ســـكوير ومـــن المقـــرر افتتاحـــه في 

الربع الثالث من هذا العام.
تـــم اختيـــار الســـاية ســـكوير كموقع 
ســـتاربكس  فـــرع  الفتتـــاح  مثالـــي 
مجموعـــة  يضـــم  حيـــث  الجديـــد، 
كبيرة من أفضل العالمات التجارية 
لجميـــع  توفيـــره  إلـــى  باإلضافـــة 
المرافـــق الالزمـــة التي تتيـــح للزوار 
فـــي  رائعـــة  بلحظـــات  االســـتمتاع 

تنـــاول العديـــد مـــن أنـــواع القهـــوة 
وســـط  يشـــاءون  وقتمـــا  الفريـــدة 
أجـــواء مـــن الراحـــة واالســـترخاء. 
ُيذكر أن متجر ستاربكس يمتد على 
مســـاحة 315 متـــرًا مربعـــًا، ويضـــم 
منفذًا للطلبات الخارجية إلى جانب 
وســـيوفر  كبيـــرة  خارجيـــة  مقاعـــد 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمـــات 
والمنتجـــات التي تســـاهم في زيادة 
تجربـــة التســـوق للـــزوار والمقيمين 

فـــي محافظـــة المحـــرق، وتتكامـــل 
بنجـــاح لتوفير أجواء رائعـــة للزوار 
واســـتمتاعهم في كل مـــرة يقومون 

فيها بزيارة المجمع. 
وقـــال مصـــدر مســـؤول من الســـاية 
سكوير “أثبت الساية سكوير بالفعل 
مكانتـــه كوجهة رائعة للتســـوق في 
يقـــدم  حيـــث  البســـيتين،  منطقـــة 
مـــن  ومتنوعـــة  كبيـــرة  مجموعـــة 
علـــى  بعنايـــة  المختـــارة  المتاجـــر 

مـــدار الســـاعة، وتأتـــي شـــراكتنا مع 
مجموعـــة الشـــايع، لتضفـــي مزيـــدًا 
مـــن اإلنجـــازات والزخـــم والســـعادة 
الســـتضافة متجـــر ســـتاربكس، مـــا 
يؤكـــد علـــى التزامنا بتقديـــم تجربة 
واعدة لمجتمعنـــا المحلي، بما يتيح 
لهـــم االلتقاء وقضـــاء أوقاتـــًا رائعة 
ســـكوير  الســـاية  بيئـــة  فـــي  ســـويًا 
ذلـــك.  لتحقيـــق  تمامـــًا  المالئمـــة 
تجاريـــة  كعالمـــة  ســـتاربكس،  إن 
ولذلـــك  رائـــدة ومشـــهورة،  عالميـــة 
يتطلـــع الجميع لالســـتمتاع بتجربة 
ستاربكس، ونحن بدورنا نتطلع إلى 

توفير ذلك الشعور لزوارنا”.
يمتد الســـاية ســـكوير على مســـاحة 
100 ألـــف قـــدم مربـــع، ويقـــع علـــى 
مقربـــة مـــن مستشـــفى الملـــك حمد 
ســـوبر  حاليـــًا  ويضـــم  الجامعـــي، 
ماركت ميغا مارت الذي تم افتتاحه 
مؤخرًا، وهو أكبر ســـوبر ماركت في 
منطقـــة البســـيتين جنبـــًا إلـــى جنب 
مـــع عالمـــات تجاريـــة عالميـــة مثل 
ماكدونالدز وباســـكن روبنز ودانكن 
وخفايف وبيتزا هت وكرسبي كريم 
ومطعم هاشـــم وســـيني كافيه على 
ســـبيل المثـــال ال الحصـــر. وال يلبـــي 
الساية سكوير االحتياجات اليومية 
للمقيميـــن فـــي المنطقـــة المجـــاورة 
لـــه فحســـب، بـــل ويرتقي بأســـلوب 
الوقـــت  فـــي  ومعيشـــتهم  حياتهـــم 

نفسه.



الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة

بصورة خاصة قدمت شـــركة الحداد للسيارات، 
الوكيـــل العام المعتمد لســـيارات مرســـيدس-بنز 
فـــي البحرين، موديـــل EQE الجديدة، التي تعد 
اإلضافة األنيقة الكهربائية بالكامل األحدث إلى 

.EQعائلة مرسيدس
الســـيارة الجديـــدة فـــي نســـختها األولـــى التـــي 
حطـــت فـــي البحريـــن ضمـــن جولة خاصـــة في 
المنطقـــة للتعريـــف بهـــا، هـــي ســـيدان الفاخـــرة 
الكهربائيـــة بالكامـــل، إذ تجمع بيـــن المواد عالية 
مـــن  بـــدءا  المتطـــورة،  واالبتـــكارات  الجـــودة 
شـــكلها الخارجـــي الرياضي الفاخـــر، وصوال إلى 
المقصـــورة الداخليـــة التـــي تبهـــرك فـــي جميـــع 
زواياهـــا بمـــواد وإنـــارة متغيـــرة أنيقة تنســـجم 
مع الديكـــورات الفاخرة، وهـــي متوفرة بميزات 
مثيـــرة لإلعجاب بمـــا في ذلك شاشـــة تمتد عبر 
Hyper-  العرض الكامل للوحة العدادات تســـمى

screen ذكية لجميع من يجلس عليها!
األنيـــق  التصميـــم  بيـــن   EQE وتجمـــع داخليـــة 
والمـــواد الغنيـــة باإلضافـــة إلى مســـاحة الركاب 
الواسعة والتخزين المكعب، حيث تبدو السيارة 
مـــن الداخـــل أكثـــر مســـتقبلية بشـــكل كبيـــر مـــع 
شاشـــات رقمية متعـــددة أمام الســـائق. ويفصل 
الكونســـول الوســـطي العائـــم المقاعـــد األمامية، 
والتـــي تأتـــي بشـــكل قياســـي مع وســـائد مدفأة 
التهويـــة، ويمكـــن أيضـــا ترقيـــة هـــذه  وجيـــدة 

العروش مع وظائف التدليك.
بانوراميـــة  علـــى فتحـــة ســـقف   EQE تحتـــوي 
وإضـــاءة داخليـــة محيطـــة قابلـــة للتخصيـــص 
تتعقـــب لوحـــة القيـــادة واألبـــواب، ممـــا يخلـــق 
جماليـــة مميـــزة عنـــد اإلضـــاءة، ويمكـــن تزييـــن 
مقصورتها بشـــكل أكبـــر بخيارات مثـــل التحكم 
فـــي المناخ في أربع مناطـــق، واألبواب األمامية 
التـــي يمكـــن فتحهـــا وإغالقهـــا تلقائيـــا، وتعـــد 
والراكـــب  الســـائق  بجانـــب  الوســـطية  المنصـــة 

األمامي الشبيهة بلوح التزلج نعامة وذكية جدا 
مـــن ناحيـــة التخزين، حيـــث توفر أماكـــن إقامة 
مريحة للركاب وســـعة شـــحن تنافســـية ولوحة 
تحكـــم ســـهلة مـــع تصميـــم مســـتقبلي، وتوفيـــر 
مقاعد مكســـوة بجلد مطرز مـــن نوعي النوبرين 
والنوبـــوك، وعـــدة أماكن في الصالـــون الداخلي 
للســـيارة مع 6 مجموعـــات اختيارية من األلوان 

الداخلية المميزة.
الخارجـــي  التصميـــم  الســـيارة  يميـــز  مـــا  أكثـــر 

الكوبيـــه المميز جدا، مع تصميم انســـيابي عالي 
االنســـيابية، مع اســـتخدام لغة تصميم عصرية، 
حيـــث يظهـــر شـــعار مرســـيدس بوضـــوح فـــي 
مقدمة السيارة، ومع وجود حوله الشعار بصورة 
مصغرة من تصميم نجمة مرســـيدس، مع شـــعار 
مرسيدس الكالسيكي الكبير في المقدمة وعلى 

غطاء المحرك مع مصابيح أمامية متطورة.
بحسب أرقام تجارب القيادة، تتمتع EQE بمدى 
قيادة يصل إلى 671 كم مع طاقة قصوى تصل 

إلـــى 215 كيلـــوواط، وبالتالـــي فإن نظـــام توليد 
الحركـــة فـــي EQE يعيـــد تعريـــف وتخطـــي كل 
التوقعات حول سيارة صالون متطورة، ويحمل 
إرثًا عريقًا لجيل جديد من البطاريات مع كثافة 
طاقة أعلى بكثير عما توفره EQS عند إطالقها.
أما عن مميزات السالمة ومساعدة السائق، فقد 
تم تجهيز EQE بمجموعة من تقنيات مســـاعدة 
الســـائق، ويمكن ترقيتها بمجموعة من المعدات 
األكثـــر تقدمـــا، وتشـــمل قائمـــة الخيـــارات نظام 

كاميـــرا بزاويـــة 360 درجـــة، ومصابيـــح أمامية 
أوتوماتيكية عالية الشعاع، وميزة الركن الذاتي 

وغيرها.
ويوجـــد نظام التحذير القياســـي من االصطدام 
األمامـــي والكبـــح التلقائي في حـــاالت الطوارئ 
نظـــام التحذيـــر القياســـي عنـــد مغـــادرة المســـار 
والمســـاعدة فـــي الحفـــاظ على المســـار والعديد 
مـــن وســـائل الســـالمة المعروفـــة فـــي ســـيارات 

مرسيدس.

سيارة “EQE” الجديدة... اإلشارة األحدث لما يحمله المستقبل من “مرسيدس”
تعد اإلضافة األنيقة الكهربائية بالكامل... ومتوافرة بميزات مثيرة لإلعجاب

أعلن قســـم العالقـــات العامـــة واإلعالم بجهاز المســـاحة 
والتســـجيل العقـــاري أن حجم التـــداول العقاري للنصف 
األول مـــن العـــام 2022 بلغ 547 مليونـــا و347 ألفا و854 
دينارا، بنســـبة زيادة قدرت بنحـــو 13 % مقارنة بالفترة 

نفسها من العام 2021.
كما بلغ عدد معامالت التســـجيل العقـــاري للنصف األول 
من هذا العام ما قدره 12399 معاملة عقارية، أي بنسبة 

زيارة قدرت بنحو 5 %.

“جهاز المساحة”: حجم التداول العقاري يتجاوز نصف مليار دينار بالنصف األول 2022
بنسبة زيادة قدرت بنحو 13 % مقارنة بنفس الفترة من 2021

إنفوغرافك للتداول للنصف األول 2022
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ثمـــن عضو مجلـــس إدارة غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
النائب أحمد السلوم المبادرة التي أطلقتها صحيفة “البالد” 
بتدشينها أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022، مؤكًدا أنها 
مبـــادرة ممتـــازة مـــن الدرجة األولى ومؤشـــر قـــوي لتقييم 

أقوى الشركات البحرينية. 
وأوضـــح أن هـــذا اإلصـــدار يعتبـــر تكريًمـــا وشـــكًرا لهـــذه 
الشـــركات علـــى دورهـــا فـــي تنميـــة االقتصـــاد البحرينـــي، 
مضيًفـــا أنه أيضا معيار لتوفير وظائـــف للبحرينيين، لذلك 

البـــد من االحتفـــاء بهـــم وتقديرهـــم وتوجيه الشـــكر على 
دورهم. 

وتابع الســـلوم فـــي تصريحه “مبـــادرة أقوى 50 شـــركة من 
صحيفة )البالد( تمنح تحّدًيا للشركات األخرى لخوض هذه 
التجربـــة في األعوام المقبلة، كما أنها حافز للشـــركات التي 
ضمن القائمة للحفاظ على مكانتها وااللتزام بالمعايير التي 

تم على أساسها وضعها ضمن أكبر 50 شركة”.
وعـــن المعاييـــر التـــي تـــم علـــى أساســـها اختيار الشـــركات، 

قـــال الســـلوم “إنهـــا معاييـــر ممتـــازة ودقيقـــة وتعطـــي ثقة 
للراغبين في التعاون واالســـتثمار مع الشـــركات البحرينية 
والتـــي يفوق عمرهـــا 70 عاًمـــا والتعرف على قطـــاع المال 

واالقتصاد بالبحرين”. 
ا عن الشـــركات  واســـتطرد “التقريـــر يعطي انطباًعـــا إيجابيًّ
البحرينية داخل وخارج البحرين”، مؤكدا ضرورة أن تولي 
هذه الشركات اهتماًما لالستدامة وأن تكون نموذًجا محفًزا 

لغيرها من الشركات لالنضمام مستقبالً لهذه القائمة.

السلوم: مبادرة “^” ألقوى 50 شركة 
تمنح تحديا للشركات األخرى

القائمة تكريم للشركات على دورها في تنمية االقتصاد البحريني

هبة محسن

أحمد السلوم خالل الفعالية

بمناســـبة إصـــدار مشـــروع “أقـــوى 50 شـــركة بحرينيـــة للعـــام 
2022”، أشـــاد عضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة رجـــال األعمـــال 
البحرينية ناصر األهلـــي بالجهود التي تبذلها صحيفة “البالد” 
وعلى رأســـها رئيـــس مجلـــس اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة، الذي 
نجـــح فـــي تغيير الواجهـــة اإلعالمية للصحافـــة، كذلك رئيس 
التحريـــر مؤنـــس المردي ومدير المشـــروع محمد الجيوســـي، 
قائـــالً “صحيفـــة )البـــالد( دائًما ســـباقة فـــي مبادراتهـــا، وفكرة 

اإلصدار تطبق ألول مرة من قبل مؤسسة إعالمية”.

وأثنى األهلي علـــى الصحيفة قائالً “مبادرات صحيفة )البالد( 
تهتـــم بهـــا كل القطاعات السياســـية، اإلعالميـــة واالجتماعية 
واالقتصاديـــة وتطـــرح الموضوعات بأســـلوب مميز”، موضًحا 
50 شـــركة بحرينيـــة نمـــوذج متفـــرد مـــن  أن “تقريـــر أقـــوى 
اإلصـــدارات التي تفيد المجتمع البحرينـــي ولمصلحة القطاع 
االقتصادي واالستثماري”، مؤكًدا أن التقرير يهم كذلك القارئ 
العـــادي الـــذي يبحث عـــن معلومات يســـتفيد منها فـــي تنمية 

ثقافته عموما.
واســـتطرد بالقول “التقرير جعل القطاع االقتصادي والتجاري 

مميـــًزا فـــي القطاع اإلعالمـــي، كما أن بثه عـــن طريق القنوات 
الفضائيـــة واســـتخدام التحـــول الرقمـــي فـــي عرضـــه يجعـــل 
لـــه انتشـــاًرا خـــارج البحرين”. وعـــن المعايير التـــي تم وضعها 
قـــال األهلـــي “اإلصدار هو األول مـــن نوعه ويعتبـــر احترافيا، 
والمعاييـــر تـــم مباشـــرتها وتقييمها من محلليـــن واقتصاديين 

وماليين لذلك تم تقييمها بدقة من قبل المعنيين”.
وقـــال األهلـــي “إذا كان هنـــاك فـــي المســـتقبل تجربـــة أخـــرى 
وإصدارات متتالية، نقتـــرح أن تضم لجنة التقييم الجمعيات 

المهنية االقتصادية األخرى”.

“األهلي”: “أقوى 50 شركة بحرينية” جعلت القطاع 
االقتصادي والتجاري مميزا إعالميا

الشعلة غّير واجهة الصحافة بتنوع المبادرات التي تطلقها “^”

هبة محسن

ناصر 
األهلي

أشاد الخبير االقتصادي البحريني أكبر جعفري بتقرير “البالد” 
ألقوى 50 شـــركة بحرينيـــة وما تضمنه من معلومـــات، منوًها 

بأنه سيخلق تنافسية إيجابية بين الشركات.
وقال جعفري في تصريحه “إن المعايير التي تم التقييم على 
أساسها لترتيب الشركات حساسة وضرورية لخلق التنافسية 
بين الشـــركات، والتي تســـاهم في نمو األعمال وبناء اقتصاد 

وطني قوي”.
ونصـــح جعفـــري بضـــرورة االســـتمرار فـــي نشـــر مثـــل هـــذه 
المعلومات وإصدار تقارير مشابهة، وذكر أنه سيكون لها تأثير 

على الشركات التي داخل وخارج القائمة”.
وحـــذر جعفري من التنافســـية الســـلبية قائاًل “مـــن الممكن أن 
تتحـــول المنافســـة إلى ســـلبية ينتـــج عنها مزاحمة الشـــركات 

بعضها البعض في العمل وهذا ما يجب أن نتحاشاه”.
 ووجـــه إلـــى ضـــرورة وجود آليـــة لرصد صدى نشـــر مثل هذه 

التقاريـــر علـــى االقتصـــاد الوطنـــي، متوقًعـــا أن التأثيـــر يظهر 
خـــالل 3 إلى 5 ســـنوات، وســـيكون التأثير على كل الشـــركات 

بالبحرين.
وأشار إلى ضرورة مشاركة الشركات الموجودة خارج القائمة 

مع القوائم المقبلة.
وأكد جعفري أن صدور مثل هذه التقارير يســـهم في تحسين 
أوضاع الشـــركات، ما ينعكس على إنعـــاش االقتصاد الوطني 

ويعطي معلومات ذات شفافية عالية للمستثمرين.

تقرير “أقوى 50 شركة” يخلق نوعا من التنافسية 
للشركات القائمة بالبحرين

يعطي معلومات ذات شفافية عالية للمستثمرين... جعفري:

هبة محسن

 أكبر 
جعفري

قـــال رائد األعمال وصانـــع المحتوى خليل القاهـــري إن تقرير 
“البالد” ألقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022 خطوة إيجابية 
ا  تشجع وتعرض معلومات مالية عن شركات وتساعد تسويقيًّ
للبحريـــن في الخارج، موضًحا أن منصـــات فوركس موجودة 

من أجل ذلك، ومن أجل أن تتضح الرؤية البد أن يكون هناك 
تعاون من كل الشركات بالبحرين.

وأوضـــح القاهـــري أن الحكومـــة عملـــت جاهـــدة لتنمية جميع 
القطاعـــات بالدولـــة، وجـــاء دور الشـــركات التجاريـــة لتقـــوم 

بدورها للمساهمة في تنمية القطاع التجاري والصناعي.
وعـــن المعايير التي تم اعتمادها قال القاهري “المعايير جيدة 

باعتبار أنها البداية إلصدار مثل هذه التقارير، ولدينا مســـاحة 
مستقبلية للتطوير وإضافة معايير أخرى”.

وفي إشارة إلى الشركات التي رفضت اإلفصاح عن معلوماتها 
والمشـــاركة في هذا العمل قال القاهري “نحتاج إلى مزيد من 
الشفافية وتضامن من جميع الشركات لكي نستطيع أن نصل 

ونكون مثل اقتصادات الدول العظمى”.

تقرير “أقوى 50 شركة بحرينية” يساهم في 
تنمية القطاع التجاري والصناعي

يسوق إعالميا للمملكة بالخارج... القاهري: 

هبة محسن

خليل 
القاهري
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عدنان يوسف:

إدارة  مجلس  رئــيــس  أشـــاد 
البحرين  مصارف  جمعية 

بتدشين  يوسف  عدنان 
قــائــمــة “الـــبـــاد” ألقــوى 
بحرينية  شـــركـــة   50
مــؤكــدا   ،2022 لــلــعــام 
ــه  ــ ــ ــت ذات ــ ــ ــوق ــ ــ ــي ال ــ ــ ف
المحلية  الـــســـوق  أن 

يحتاجون  والباحثين 
ــمــثــل هـــذه  بـــاســـتـــمـــرار ل

وفرتها  الــتــي  الــمــعــلــومــات 
“الــــبــــاد” بــحــيــث تـــكـــون من 

ــة ومـــعـــتـــمـــدة  ــوقــ ــ ــوث ــادر مــ ــ ــصـ ــ مـ
وتسهيل  المعرفة  نشر  فــي  للمساهمة 

فهم األمور االقتصادية. وأشار يوسف إلى أهمية قائمة 
على   2022 للعام  بحرينية  شــركــة   50 ألقـــوى  ــبــاد”  “ال
الشركات  نتائجها على  الصعيد االقتصادي وانعكاسات 

)الـــبـــاد(  ــادرة صــحــيــفــة  ــبـ ــقــول “إن مـ ــال ب
الشفافية  ثقافة  إعـــاء  إلــى  تــهــدف 
بين  ــافــســيــة  ــن ــت وال والـــحـــوكـــمـــة 
الــشــركــات الــبــحــريــنــيــة، والــتــي 
للتنمية  الفقري  العمود  تمثل 
ــبــحــريــن،  ــال االقـــتـــصـــاديـــة ب
كـــمـــا تـــدعـــم الـــمـــشـــروعـــات 
االقتصادية وتشجع القطاع 
دوره  ابــــــراز  فـــي  الـــخـــاص 

باالقتصاد المحلي”.
وأشــــار يــوســف إلـــى أن هــذه 
المبادرة تستحق اإلشادة، داعيا 
بــإدخــال  مستقباً  تــطــويــرهــا  إلـــى 
المالي  كالتحليل  العناصر  مــن  مزيد 
وغيرها، باإلضافة إلى تقسيم القائمة على 
والقارئ  الباحث  على  يسهل  بحيث  قطاعات  شكل 
متمنيا  المحدد،  القسم  من  المطلوبة  المعلومات  إيجاد 
من  مزيد  وتحقيق  المشروع  على  للقائمين  التوفيق 

اإلنجازات لرفعة ونمو اقتصاد المملكة.

الباحثون يحتاجون باستمرار 
للمعلومات التي وفرتها “^”

جعفر الصائغ:

االقتصـــادي  الخبيـــر  قـــال 
البحرينـــي جعفـــر الصائـــغ، 

قائمة  تدشـــين  بمناســـبة 
“الباد” ألقوى 50 شركة 
 ،2022 للعـــام  بحرينية 
إن ما أعدتـــه وأطلقته 
“البـــاد”  صحيفـــة 
مشـــروع رائـــع يضاهي 

الـــدول  مشـــروعات 
إن  حيـــث  المتقدمـــة، 

الكثير من الدول المتقدمة 
عـــدة ألداء  تمتلـــك مقاييـــس 

مـــن  وأفضلهـــا  الشـــركات  أقـــوى 
حيث الشركات األكثر ربحية والشركات 

األكثـــر إنتاجية، مشـــيرا “إننا في البحريـــن نحتاج لمثل 
هـــذه المشـــروعات والمقاييـــس، ولنجاح هذا المشـــروع 
أعتقـــد أنـــه يحتـــاج لوفـــرة البيانات مـــن المؤسســـات”، 

داعيا المؤسســـات إلـــى التعاون أكثر مع 
القائمين على المشروع؛ لتوفير أكبر 
كميـــة مـــن البيانات التـــي تخدم 

االقتصاد الوطني.
مشـــروع  أن  الصائـــغ  وأكـــد 
 50 ألقـــوى  “البـــاد”  قائمـــة 
للعـــام  بحرينيـــة  شـــركة 
2022 كأداة قياس ستدعم 
عموما  االقتصادية  التنمية 
في البحرين وتزيد من حدة 
التـــي  اإلنتاجيـــة  التنافســـية 
تعـــزز من قـــدرة الشـــركات من 
الناحيـــة اإلنتاجيـــة والتنافســـية، 
مبينـــا أنه في كثير من البلدان هنالك 
تعـــدد فـــي المقاييـــس والمؤشـــرات، وهذا 
أثبـــت نجاحه في تعزيز المقدرة التنافســـية وزيادة 
اإلنتاجيـــة والربحيـــة وحتى في رأس المال المســـتثمر، 
متمنيـــا للصحيفـــة والقائميـــن على المشـــروع مزيدا من 

التقدم والتوفيق.

مشروع صحيفة “^” يضاهي 
مشروعات الدول المتقدمة

غرفة  في  األغذية  لجنة  رئيس  قال 
تـــجـــارة وصـــنـــاعـــة الــبــحــريــن خــالــد 
بــمــنــاســبــة إطــــاق صحيفة  األمـــيـــن، 
50 شــركــة  أقـــــوى  تــقــريــر  “الــــبــــاد” 
نكون  بــأن  فخورون  “نحن  بحرينية 
ــتــي صـــادف  ضــمــن هـــذه الــقــائــمــة، ال
ــتــزامــن مـــع احــتــفــاالت  ــال ــا ب إطــاقــه
عملها  على  عاًما   60 بمرور  الشركة 
به  حظينا  ومــا  البحرين،  مملكة  في 
في التقرير ما هو إال ثمرة جهد من 
شــركــة علي راشـــد األمــيــن وإدارتــهــا 

سعدنا  أننا  “كما  مضيًفا  وموظفيها”، 
بالمشاركة ضمن هذا المشروع الرائد 
تحقيق  فــي  مهًما  دوًرا  يلعب  الــذي 
ــر إثــــراء  الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة عــب
بالمعلومات  االقــتــصــاديــة  الــجــهــات 
المشروع  لكونه  باإلضافة  الموثوقة، 

األول من نوعه في المملكة”.
ــيـــن أهــمــيــة الـــــدور الـــذي  ــد األمـ ــ وأكـ
كوسيلة  “الــبــاد”  صحيفة  بــه  قامت 
إعــامــيــة قــدمــت مـــشـــروًعـــا مــمــيــًزا 
والــتــجــاري،  االقـــتـــصـــادي  للمجتمع 
مبادرات  دعم  إلى  من خاله  تهدف 

ــال األعــمــال  الــحــكــومــة وجـــهـــود رجــ
وشركات القطاع الخاص وتحفيزهم 
ــداع  ــ وتــشــجــيــعــهــم عــلــى الــنــمــو واإلبـ
والــتــمــيــز، وتــســاهــم فــي تــعــزيــز دور 
ــمــحــرك  ــاص كـــونـــه ال ــخــ ــ ــاع ال ــطـ ــقـ الـ
والتنمية  االقتصادي  الدخل  لتنويع 

االقتصادية المستدامة.
كما أشار إلى الدور الذي تلعبه غرفة 
البحرين أيًضا لدعم وتحفيز القطاع 
الــخــاص مــن خـــال دعــمــهــا مــشــروع 
الـــذي  50 شـــركـــة بــحــريــنــيــة  أقـــــوى 
وكــذلــك  “الـــبـــاد”،  صحيفة  أطــلــقــتــه 

إطاقها العديد من المبادرات أبرزها 
أيًضا  الــتــي  الــغــذائــي  المنتج  جــائــزة 
تشجع رواد األعمال وتحفزهم لمزيد 
من اإلبداع وإطاق العنان لمهاراتهم، 
الفًتا إلى أنه على جميع المؤسسات 
كل من جهته تحمل مسؤوليته تجاه 
وطنه عبر الدفع بالتنمية االقتصادية 
من  مــزيــدا  يحقق  بما  واالجتماعية 

الرفاهية للمجتمع.
وبين األمين أيًضا أن الحكومة تلعب 
من  بالتنمية  الــدفــع  فــي  مهًما  دوًرا 
خال سنها القوانين الحديثة والمرنة 

المتوافقة 
مـــع أحـــدث 

األنـــــــظـــــــمـــــــة 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

ــي  ــ ــت ــ ــيــــة وال ــمــ ــ ــال ــعــ ــ ال
األعمال  مجتمع  من  جعلت 

في  نظرائه  على  متقدًما  البحريني 
الــمــنــطــقــة، داعـــًيـــا فــي الــوقــت ذاتــه 
أهمية  إلــى  المشروع  على  القائمين 
المقبلة  اإلصـــــــدارات  فـــي  الــتــنــويــع 
ــى  ــفـــات أيـــًضـــا إل ــتـ ــتــم االلـ بــحــيــث ي

الشركات 
الـــــنـــــاشـــــئـــــة 
ــمــنــتــجــة  واألســـــــــر ال
ــن أجـــل  ــن يــســتــحــق؛ مــ ــز مــ ــي ــمــي وت
البحريني  األعــمــال  مجتمع  تشجيع 
التقدم، وهو  من  مزيد  تحقيق  على 
ما ينعكس على االقتصاد البحريني 

ككل.

هنأ الرئيـــس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين 
وحيد القاســـم جميع الشـــركات المنضوية تحت 
قائمـــة “الباد” ألقوى خمســـين شـــركة بحرينية، 
منوهـــا بهـــذه المبادرة من “الصحيفة”، كمشـــروع 
مهـــم يندرج في إطـــار المبادرات االســـتراتيجية 

التي تسعى “الباد” من خالها لتطوير حضورها 
وتقديم مواد ومشـــروعات إعامية في مختلف 
المجـــاالت. وأشـــار القاســـم إلـــى دور مثـــل هـــذه 
البحرينيـــة  للشـــركات  الترويـــج  فـــي  القوائـــم 
والتعريـــف بتميزها واســـتقرارها وقابليتها للنمو 
والتوسع، وذلك بعد وضع معايير علمية واضحة 
وحيادية وشفافية لتقييم الشركات، إضافة إلى 

تقديـــم ما يشـــجع الشـــركات على المشـــاركة في 
القائمة من خال تقديم امتيازات تشـــعر الشركة 

بأهميتها.
وشـــدد الرئيـــس التنفيـــذي للجمعية علـــى أهمية 
االبتكار في تقديم مبادرات متميزة في تصنيف 
الشـــركات أو األفـــراد فـــي قطاع األعمـــال، وقال 
“ال ضيـــر من االســـتفادة من التجـــارب اإلقليمية 

والعالميـــة فـــي هـــذا المجال، 
شرط البناء عليها وتطويرها، 

خصوصـــا أن مجتمـــع األعمـــال 
في البحريـــن ليس بذلك الحجم 

الـــدول  فـــي  والتنـــوع  والتوســـع 
المجـــاورة، ويعرف بعضـــه بعضا، لذلك 

يجب البحث دائما عما هو جديد ومتميز”.

فخورون كوننا ضمن “أقوى 50 شركة بحرينية” 
وثمرة لجهد شركة علي راشد األمين

القاسم: “قائمة ^” تلعب دورا في الترويج 
للشركات البحرينية والتعريف بتميزها

“^” تلعب دورا تكامليا مع “الغرفة” والحكومة... األمين:

هنأ الجهات والمؤسسات المنضوية للتقرير السنوي
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سمير ناس متحدثا في المنتدى

تفخـــر ألمنيوم البحريـــن ش.م.ب. )ألبا(، 
الشركة الرائدة في الجوانب البيئية 
واالجتماعية والحوكمة، باإلعالن 
عن فوزها بســـت جوائز رئيسة 
مـــن مجلـــس الســـالمة الوطني 
بالواليات المتحـــدة األميركية. 
وتأتـــي هـــذه الجوائـــز تقديـــًرا 
لجهود ألبا في مختلف جوانب 
 ،2021 العـــام  خـــالل  الســـالمة 
حيث شملت: جائزة القيادة في 
السالمة، وجائزة التحسن الكبير، 
المثالـــي،  الســـجل  وجائـــزة 
وجائزة تحقيق التميز 
وجائـــزة  المهنـــي، 
المهـــم،  اإلنجـــاز 
فضـــالً عن جائزة 
ســـاعة  المليـــون 

عمل.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ألبـــا، علي البقالي “حين يتعلق األمر بســـالمتنا، 
وهـــذا  واألخيـــر،  األول  الدفـــاع  خـــط  فنحـــن 
ينطبـــق على كل فرد منا. فالســـالمة مســـؤولية 
الجميـــع فـــي ألبا. أود بهذه المناســـبة أن أشـــكر 
الثـــروة الحقيقيـــة للشـــركة – موظفينـــا وعمال 
المقاوليـــن – لمـــا لهـــم من دور بـــارز في تحقيق 
هـــذه اإلنجازات على صعيـــد القيادة في مجال 
الســـالمة، حيـــث تمكنـــا مـــن تحقيـــق أكثـــر من 
27 مليـــون ســـاعة عمـــل آمنـــة دون أي إصابـــة 
مضيعـــة للوقت، ولمـــا بذلوه جميًعـــا من جهود 
مشـــتركة؛ مـــن أجـــل تحقيـــق هدفنا بـــأن نكون 
مًعا الرقم واحد في السالمة والجوانب البيئية 

واالجتماعية والحوكمة”. 
ومـــن المقـــرر أن تتســـلم الشـــركة هـــذه الجوائز 
خالل مؤتمر ومعرض مجلس السالمة الوطني 
الذي ســـيعقد في شهر ســـبتمبر 2022 في سان 

دييغو بالواليات المتحدة األمريكية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.152

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.49

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.92

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.086

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.272

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.605
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70 مليون دينار لتغطية أذونات الخزانة األسبوعية
أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنـــه تمت 
أذونـــات  مـــن   1920 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة 
الخزانة الحكومية األســـبوعية التي يصدرها 
مصـــرف البحرين المركزي نيابـــة عن حكومة 
مملكـــة البحريـــن. تبلغ قيمة هـــذا اإلصدار 70 
مليـــون دينـــار بحرينـــي لفتـــرة اســـتحقاق 91 
يومًا تبدأ فــــي 6 يوليـــو 2022  وتنتهي في 5 
أكتوبر 2022، كما بلغ معدل سعر الفائدة على 

هذه األذونات 3.96 % بسعر الفائدة 3.74 % 
لإلصدار السابق بتاريخ 29 يونيو 2022. وقد 
بلغ معدل سعر الخصم  99.008 % وتم قبول 
أقل سعر للمشاركة بواقع 98 .974 ، علمًا بأنه 

قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 100%.
كمـــا بلـــغ الرصيد القائـــم ألذونـــات الخزانة مع 
هـــذا اإلصـــدار مـــا قيمتـــه 2.010 مليـــار دينار 

بحريني.

في مختلف قنوات التواصل

ستتسلمها الشركة خالل سبتمبر في سان دييغو

زين البحرين تطلق ميزة فريدة  لعرض سرعة خدمة العمالء

“ألبا” تحصد 6 جوائز دولية من مجلس السالمة الوطني األميركي

أطلقـــت زيـــن البحريـــن، ميـــزة جديـــدة عبر 
تطبيقها وبوابتها اإللكترونية لعرض ســـرعة 
خدمـــة العمالء في مختلف قنوات الخدمة. 
ومن خالل هذه الميزة األولى من نوعها في 
المملكة، ســـتعرض الشركة لعمالئها تفاصيل 
حـــول معـــدل “أوقـــات الخدمة” التـــي يمكن 
أن يتوقعوهـــا من فريق خدمـــة العمالء في 
زيـــن البحرين عبر مختلف قنوات التواصل. 
إطـــار  فـــي  الميـــزة  هـــذه  إطـــالق  ويأتـــي 
إســـتراتيجية زين باعتماد الشـــفافية التامة 
وتوفيـــر أفضـــل خدمـــة للعمـــالء. وســـيظهر 
قنـــاة  كل  فـــوق  الخدمـــة  أوقـــات  معـــدل 

متاحة للجميع وتشـــمل الدردشـــة المباشـــرة 
البريـــد   ،iMessage واتســـاب،   ،Live Chat
االلكتروني، مركز االتصال، متاجر التجزئة، 
المتجر االلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية 

.”Smart Branch“
التنفيـــذي  المديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
البحريـــن،  زيـــن  بشـــركة  العمـــالء  لخدمـــة 
عبـــدهللا ســـالمين “إن ضمان توفيـــر إمكانية 
فـــي  باســـتمرار  الخدمـــات  إلـــى  الوصـــول 
جميـــع األوقات وعبـــر مختلـــف القنوات هو 
جـــزء مهم من اســـتراتيجية زيـــن البحرين. 
وقـــد أصبح عمالؤنا ماهرين في اســـتخدام 

التكنولوجيـــا ويفضلون الخدمـــات الرقمية، 
ولذلـــك فقـــد أطلقنـــا هـــذه الميـــزة الجديدة 
لمنحهـــم مزيدًا من الراحة مـــن خالل إتاحة 
الفرصة لهـــم للوصول المباشـــر إلى القنوات 
الرقميـــة، إضافـــة إلـــى أن هذه الميـــزة تؤكد 
على حرصنـــا في تقديم أحـــدث االبتكارات 
فـــي خدمـــة العمـــالء وهـــو مـــا يتوقعـــه منا 
أوقـــات  عـــرض  إلـــى  وإضافـــة  عمالؤنـــا”. 
االنتظـــار ومعـــدالت الـــرد، فـــإن هـــذه الميزة 
تســـاعد كذلك على عرض المعلومات بشـــأن 
اســـتثمارات زين البحرين في تعزيز قنوات 
االتصال لديها وإتاحة وصول الجميع إليها.

علي البقالي

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، النائب 
األول لرئيـــس الغـــرف العربيـــة البرازيليـــة، ســـمير 
نـــاس، أهميـــة إنشـــاء ممـــر مالحـــي مباشـــر بيـــن 
البرازيـــل والـــدول العربية بما يســـهم في توســـيع 
آفاق الشـــراكة االستراتيجية وتنويع تنمية حجم 
التبـــادالت التجارية بين الجانبيـــن، باإلضافة إلى 
دوره في تحفيز ودعم الموردين من المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة بنظام نقل مباشـــر يرتقي 
بالعالقـــة التجاريـــة العربيـــة البرازيليـــة إلى آفاق 
أرحـــب على كافة المســـتويات، معربا عن اعتزازه 
مملكـــة  بيـــن  المتناميـــة  االقتصاديـــة  بالعالقـــات 
البحريـــن وجمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة علـــى 

جميع المستويات. 
وأضـــاف نـــاس خـــالل كلمتـــه فـــي افتتـــاح أعمال 

أن  البرازيلـــي”  العربـــي  االقتصـــادي  “المنتـــدى 
الظـــروف والتحديـــات االقتصاديـــة التـــي مـــر بها 
العالـــم خالل الســـنتين الماضيتين فـــي المجاالت 
الصحيـــة وتأثر سالســـل اإلمداد وزيـــادة معدالت 
التضخـــم االقتصادي وتأثيـــرات التغيـــر المناخي 
تدفـــع بنـــا لتحويـــل التحديـــات إلـــى فـــرص، عبـــر 
بنـــاء منظومـــة اقتصادية متوائمة مـــع التطورات 
العصريـــة، منوها إلى أهميـــة االقتصاد الرقمي بما 
يمثله من لغة المســـتقبل االقتصادية، مشـــيدا في 
الوقت ذاته بالتقدم الكبير في العالقات التجارية 
بيـــن الـــدول العربيـــة والبرازيـــل عبـــر القطاعـــات 
رغـــم جميـــع  اســـتثمارها  التـــي يمكننـــا  الواعـــدة 

التحديات.
ولفـــت إلـــى أن البرازيـــل تعتبر الشـــريك التجاري 

قيمـــة  حيـــث  مـــن  عـــام  بشـــكل  للبحريـــن  األول 
الـــواردات فـــي الربـــع الثانـــي والثالـــث 2021، كما 
ســـجلت نموا في حجم التجـــارة تجاوز 2.2 مليار 
دوالر فـــي 2021، وأعـــرب عـــن حـــرص القطـــاع 
الخـــاص البحرينـــي علـــى توســـيع الشـــراكات مـــع 
نظرائـــه البرازيلييـــن، الفتا إلـــى أن البرازيل تلعب 
دورا اقتصاديـــا مهمـــا علـــى الصعيـــد االقتصـــادي 
عالميـــا، مؤكـــدا أهمية تعزيز التعـــاون في القطاع 
التكنولوجي والتقني الذي يشـــهد تطورا ملحوظا 

على الصعيد العالمي.
وعبـــر رئيـــس الغرفة عـــن تفاؤله الكبيـــر بالتعاون 
القطاعـــات  فـــي  المشـــترك  البرازيلـــي  البحرينـــي 
الغذائـــي  واألمـــن  المتجـــددة  كالطاقـــة  الواعـــدة 
وتكنولوجيـــا المعلومات واالتصاالت والســـياحة، 

فـــي  واالســـتثمار  األعمـــال  بيئـــة  أن  خصوصـــا 
البحرين تتميز بالقوانين المرنة، والعمالة الماهرة 
والمدربـــة، كمـــا تتميز بتنافســـية عالية بخصوص 
تكلفة ممارسة األعمال التجارية مقارنة بالمناطق 
التجارية األخرى في العالم، وحوافز للمستثمرين 

األجانب. 
وأكـــد أهمية توحيـــد الجهود لتعزيـــز التجارة بين 
البحريـــن والبرازيـــل، والعمـــل علـــى تهيئـــة البيئة 
المناسبة للوصول إلى تحقيق األهداف المشتركة 
بيـــن الجانبين من خالل التوقيـــع على المزيد من 
االتفاقيات في مجال تشجيع االستثمار المشترك، 
وتخفيـــض التعريفات الجمركيـــة، ومنع االزدواج 
الضريبي، وزيادة تواجد الشـــركات والمستثمرين 
في األسواق، باإلضافة إلى تسهيل خطوط النقل 

المتبـــادل  واالعتـــراف  والشـــحن،  والمواصـــالت 
بالشهادات، ووضع الحوافز أمام االستثمارات.

وهنـــأ نـــاس رئيـــس وأعضـــاء والجهـــاز التنفيـــذي 
بالذكـــرى  البرازيليـــة  العربيـــة  التجاريـــة  للغرفـــة 
الســـبعين على إنشـــائها، مؤكدا علـــى الجهود التي 
بذلـــت لتحقيـــق تقدم فـــي العالقـــات االقتصادية 
بيـــن البرازيل والـــدول العربية، خصوصـــا أن هذا 
االتحـــاد الـــذي يضم فـــي عضويته جميـــع الغرف 
واتحادات الغرف في الدول العربية كافة، ويضم 
تحـــت مظلته 16 غرفـــة عربية أجنبية مشـــتركة، 
يلعب دورا رئيســـيا فى تعزيـــز العالقات التجارية 
العربيـــة مـــع مختلـــف بلـــدان العالـــم بمـــا يحقـــق 
الطموحـــات التنمويـــة ويلبـــي تطلعـــات الشـــعوب 

العربية فى تحقيق التنمية الشاملة.
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