
أربـــاح  إجمالـــي  بلـــغ 
التكافـــل  شـــركة 
الدوليـــة ش.م.ب، 816 ألف دينار 
 30 المنتهيـــة فـــي  للســـتة أشـــهر 
بإجمالـــي  مقارنـــة   2022 يونيـــو 
ربح قـــدره 746 ألف دينار للفترة 
نفســـها مـــن العام الســـابق بنســـبة 

زيادة قدرها 9 %.

حقـــق بنك البحريـــن والكويت 
خـــال نصـــف الســـنة المنتهية 
فـــي 30 يونيـــو 2022 صافـــي 
مســـاهمي  إلـــى  عائـــدا  ربـــح 
البنـــك بلـــغ 30.6 مليـــون دينار 
مقابـــل 28.1 مليـــون دينار في 
نفس الفترة من العام الماضي 

بزيادة قدرها 8.9 %.

غيـــر  منظمتـــان  شـــجبت 
األربعـــاء  أمـــس  حكوميتيـــن 
فـــي  إعـــدام”  عمليـــات  “موجـــة 
عقوبـــة  ُنفـــذت  حيـــث  إيـــران، 
 250 مـــن  أكثـــر  بحـــق  اإلعـــدام 
شخًصا في األشهر الستة األولى 
من العام الجاري “بعد محاكمات 

جائرة”.
المكتـــب  مديـــرة  نائبـــة  وقالـــت 
األوســـط  للشـــرق  اإلقليمـــي 
وشمال إفريقيا في منظمة العفو 
الدولية ديانا الطحاوي في بيان 
“خال األشـــهر الستة األولى من 
العـــام 2022، أعدمت الســـلطات 
اإليرانية ما معدله شخص واحد 

على األقل يومًيا”.

بغداد ـ وكاالت

باريس - وكاالت

فـــي ســـاحة  انطلقـــت تظاهـــرات 
التحرير وســـط العاصمة العراقية 
رفًضـــا  األربعـــاء،  مســـاء  بغـــداد، 
التنســـيقي،  اإلطـــار  لترشـــيح 
شـــياع  محمـــد  إليـــران،  الموالـــي 
رئيـــس  لمنصـــب  الســـوداني، 

الوزراء.
إعاميـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
فـــي  نـــار  إطـــاق  دوي  بســـماع 
المنطقـــة الخضـــراء بعـــد اقتحام 

المتظاهرين لبوابة البرلمان.
بدورها، شـــرعت القـــوات األمنية 
المنطقـــة  بوابـــات  إغـــاق  فـــي 

الخضراء بالكامل.
مـــن  األمنيـــة  القـــوات  وشـــددت 
ضمـــن  وانتشـــرت  إجراءاتهـــا 
الساحة، بحســـب ما صرح مصدر 

أمني لوسائل إعام محلية.

تظاهرات ببغداد 
رفًضا لترشيح 

السوداني

موجة إعدامات 
بإيران... شخص 

كل يوم

)١٢(

)١٢(

)16(

)18(

ألف دينــــار

مليون دينار

816

30.6

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

قال وزيـــر الداخلية الفريق أول 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
خليفـــة إن لعاشـــوراء البحريـــن 
خصوصيـــة متحضـــرة، وحفاًظا 
أن  يجـــوز  ال  روحانيتهـــا،  علـــى 
تطغى الحالة المادية، والترويج 
لهـــا باســـتخدام غطاء الســـياحة 
الدعـــوة  خـــال  مـــن  الدينيـــة، 
دينيـــة  حمـــات  اســـتقبال  إلـــى 
مـــن خـــارج الباد للمشـــاركة في 
مواكـــب العـــزاء، حيـــث يتنافى 
ذلك مـــع الخصوصية البحرينية 
فـــي إحيـــاء المناســـبة وطابعهـــا 

المميز.
جـــاء ذلك فـــي اجتماع موســـع، 
عاشـــوراء،  موســـم  بمناســـبة 
بحضور رئيس مجلس األوقاف 
الصالـــح،  يوســـف  الجعفريـــة 

المواكـــب  هيئـــة  وأعضـــاء 
الحســـينية ورؤســـاء ومسؤولي 
محافظـــات  وحســـينيات  مآتـــم 
حضـــر  كمـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
االجتمـــاع رئيـــس األمـــن العـــام 
والمحافظـــون، في إطـــار تعزيز 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  منهجيـــة 
البنـــاءة المعمول بهـــا في جميع 

مناحي عمل وزارة الداخلية.
وأكـــد الوزيـــر فـــي كلمـــة لـــه أن 
إحيـــاء المناســـبة فـــي البحريـــن 
والمقيميـــن،  للمواطنيـــن  يبقـــى 
مـــن  حمـــات  نســـتقبل  ولـــن 
أمـــن  علـــى  حفاًظـــا  الخـــارج، 
وســـامة المعزين وحســـن إدارة 
إلـــى  المناســـبة، الفًتـــا  وتنظيـــم 
أن وجهـــات العزاء فـــي المنطقة 

معروفة.

لن نستقبل حمالت من الخارج للمشاركة في مواكب العزاء
إحياء “عاشوراء” في البحرين للمواطنين والمقيمين... وزير الداخلية:

وزير الداخلية يلقي كلمة في االجتماع

المنامة - وزارة الداخلية

حصـــد صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” 
النســـاء  دعـــم  مبـــادرات  جائـــزة 
والشـــباب للعـــام 2022 مـــن قبـــل 
Global Business Out�  مؤسسة
look، تتويًجـــا للجهـــود المبذولـــة 
مـــن قبـــل “تمكين” خال ســـنوات 
تهـــدف  الماضيـــة، والتـــي  العمـــل 

إلـــى النهـــوض بالمـــرأة البحرينية 
في شـــتى المجـــاالت االقتصادية 

والريادية المختلفة.

 Global تمكين” يفوز بجائزة“
Business Outlook 2022
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“األعلى للصندوق” برئاسة القائد العام ويضم 7 أعضاء

مرسوم بإنشاء “التقاعد العسكري”
المنامة - بنا

المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  عـــن  صـــدر 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، مرســـوم بقانون 
بتعديـــل   2022 لســـنة   )31( رقـــم 
بعض أحـــكام المرســـوم بقانون رقم 
صنـــدوق  بإنشـــاء   1991 لســـنة   )6(
التقاعـــد لضبـــاط وأفـــراد قـــوة دفاع 
البحريـــن واألمـــن العـــام البحرينيين 
وغير البحرينيين والمرسوم بقانون 

رقـــم )47( لســـنة 2010 بشـــأن إدارة 
التقاعـــد  صنـــدوق  واختصاصـــات 
لضبـــاط وأفـــراد قوة دفـــاع البحرين 
وغيـــر  البحرينييـــن  العـــام  واألمـــن 
البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم 

بقانون رقم )6( لسنة 1991.
وجـــاء فـــي المـــادة الثالثة مـــادة )3( 
الفقـــرة األولـــى أنه يكـــون للصندوق 
)المجلـــس  يســـمى  أعلـــى  مجلـــس 
األعلـــى للتقاعـــد العســـكري( ُيشـــكَّل 

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  برئاســـة 
البحرين، وعضوية ُكلٍّ من: 
1. رئيس الحرس الوطني. 
2. مستشار األمن الوطني. 

3. وزير الداخلية. 
4. وزير المالية واالقتصاد الوطني. 
5. رئيس جهاز المخابرات الوطني. 

6. وزير شؤون الدفاع. 
األمـــن  جهـــاز  رئيـــس   .7

)02(اإلستراتيجي.

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، مرســـوم رقم 
بالتصديـــق   2022 لســـنة   )40(
علـــى االتفاق بيـــن حكومة مملكة 
جمهوريـــة  وحكومـــة  البحريـــن 
مصر العربية بشـــأن إنشاء اللجنة 
الحكوميـــة البحرينيـــة - المصرية 
واالقتصـــادي  التجـــاري  للتعـــاون 

والعلمي والتكنولوجي. 

وجـــاء في المـــادة األولى: ُصودق 
علـــى االتفاق بيـــن حكومة مملكة 
جمهوريـــة  وحكومـــة  البحريـــن 
مصر العربية بشـــأن إنشاء اللجنة 
الحكوميـــة البحرينيـــة - المصرية 
واالقتصـــادي  التجـــاري  للتعـــاون 
ـــع  والعلمـــي والتكنولوجـــي، الموقَّ
فـــي مدينـــة المنامـــة بتاريـــخ 29 
لهـــذا  والمرافـــق   ,2022 يونيـــو 

المرسوم.

مرسوم بالتصديق على اتفاق “البحرينية - المصرية”
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في جولة إلعالميين ومصورين للتعريف ببرامج الفعاليات الثري... “السياحة”:

رياضات مائية بـ “مهرجان الشواطئ” ألول مرة بالبحرين
نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
جولـــة إلعامييـــن ومصوريـــن ومؤثريـــن 
محليين إلى “مهرجان شـــواطئ البحرين” 
على شـــاطئ بـــاج الجزائر، جـــرى خالها 
ببرامـــج  الواقـــع  أرض  علـــى  تعريفهـــم 
هـــذا  يقدمـــه  الـــذي  الثـــري  الفعاليـــات 
المهرجـــان، بمـــا في ذلـــك رياضـــات مائية 
تقـــام ألول مـــرة فـــي البحريـــن مـــن بينهـــا 

رياضة ركوب األمواج.
كمـــا اطلـــع المشـــاركون فـــي الجولـــة على 
عدد مـــن الرياضات المائية المتنوعة التي 
يقدمها المهرجان، بما فيها رياضة اإلبحار 

بالقـــارب الشـــراعي، والتجديـــف بالوقوف 
علـــى اللـــوح، ورياضـــة تجديـــف الكايـــاك، 
ورياضـــة الدراجـــة المائيـــة العادية. وهي 
رياضات تقدمها هيئة الســـياحة في إطار 
خدمات متكاملة تشمل التدريب، وتأجير 

وخـــال  وغيرهـــا.  واألدوات،  المعـــدات 
المســـاء تعرف اإلعاميون على مزيد من 
الميـــزات التـــي يقدمها مهرجان شـــواطئ 
البحرين لمرتاديه في الفترة المسائية، بما 

فيها جلسات اليوجا على الشاطئ.
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)17( أكـــد تاجر األســـماك جاســـم فامرزي خال اتصـــال هاتفي مع 
“البـــاد” أن اإلقبـــال علـــى مـــا ســـماه “ملك الســـوق” أي ســـمك 
الصافـــي بلـــغ 85 % فـــي الوقـــت الحالـــي، وأوضـــح أن كميـــة 
الصيد في يوليو وأغسطس عادة ما تكون أقل من بقية أشهر 
العام، مردفا أنه كلما اشتدت حرارة الجو قلت كمية الصيد ما 

يؤثر على األسعار.

فالمرزي: 85 % اإلقبال على “ملك السوق”

)٠٦(

منال الشيخ

تصوير: رسول الحجيري

أرباح “التكافل الدولية” بالنصف األول 2022

أرباح “البحرين والكويت” للنصف األول 2022

عصام األنصاري

عبد الرحمن سيف مراد علي مراد

جاللة الملك المعظم

إبراهيم الريس

مها مفيز

لفئة مبادرات دعم 
النساء والشباب



المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلداريـــة الشـــيخ أحمد بـــن محمد آل 
خليفـــة، وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، حيـــث تـــم مناقشـــة عـــدد من 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  المواضيـــع 
واســـتعراض التعـــاون وتحســـين آليات 
بيـــن  اإليجابيـــة  والشـــراكة  التواصـــل 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية ووزارة 
الخارجية، وفق أفضل الممارســـات في 
مجـــاالت الرقابـــة والمتابعـــة بما يخدم 

المصلحة العامة.

وخـــال اللقاء تـــم التأكيد علـــى أهمية 
مواصلـــة التعـــاون المشـــترك الـــذي من 
شـــأنه تعزيز مسيرة التنمية المستدامة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، بمـــا يســـهم فـــي 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
والمتابعـــة  والمســـاندة  خليفـــة،  آل 
الحثيثـــة لولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

تعزيز أفضل الممارسات الحكومية في الرقابة

صدر عن ملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، مرســـوم رقم )40( لسنة 2022 
بالتصديـــق على االتفـــاق بين حكومة 
مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهورية 

مصـــر العربيـــة بشـــأن إنشـــاء اللجنـــة 
المصريـــة   – البحرينيـــة  الحكوميـــة 
واالقتصـــادي  التجـــاري  للتعـــاون 

والعلمي والتكنولوجي، جاء فيه:
 المادة األولى:

ُصـــودق علـــى االتفـــاق بيـــن حكومـــة 

مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهورية 
مصـــر العربيـــة بشـــأن إنشـــاء اللجنـــة 
المصريـــة   – البحرينيـــة  الحكوميـــة 
واالقتصـــادي  التجـــاري  للتعـــاون 
ـــع في  والعلمـــي والتكنولوجـــي، الموقَّ
يونيـــو   29 بتاريـــخ  المنامـــة  مدينـــة 

2022, والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية:

على وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
بـــه  وُيعمـــل  المرســـوم،  هـــذا  تنفيـــذ 
مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــد هللا 
آل خليفـــة، صبـــاح أمس، ســـفير 
جمهوريـــة النمســـا المعتمـــد لدى 
مملكة البحرين ماريان الكساندر 
وربا، والمقيم في دولة الكويت، 

وذلك بمناسبة تعيينه.

ورحب الوزير، بالســـفير، مشيدًا 
بالعاقات الطيبة التي تربط بين 
والحـــرص  الصديقيـــن،  البلديـــن 
المشـــترك على تأســـيس التعاون 
األمنـــي، متمنيـــًا لســـفير النمســـا 
مهـــام  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 

عمله.

صدر عن ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون رقم )31( 
لســـنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 
رقم )6( لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط 
وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين 
وغيـــر البحرينييـــن والمرســـوم بقانـــون رقـــم )47( 
لســـنة 2010 بشـــأن إدارة واختصاصـــات صنـــدوق 
التقاعـــد لضباط وأفراد قوة دفـــاع البحرين واألمن 
العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب 

المرسوم بقانون رقم )6( لسنة 1991، جاء فيه:
 المادة األولى:

أ - تحـــّل عبارة )صنـــدوق التقاعد العســـكري( محل 
قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط  التقاعـــد  )صنـــدوق  عبـــارة 
دفـــاع البحريـــن واألمـــن العـــام البحرينييـــن وغيـــر 
البحرينييـــن( الـــواردة في عنوان المرســـوم بقانون 
التقاعـــد  بإنشـــاء صنـــدوق   1991 لســـنة   )6( رقـــم 
لضبـــاط وأفـــراد قوة دفـــاع البحرين واألمـــن العام 

البحرينيين وغير البحرينيين.
العســـكري(  التقاعـــد  )صنـــدوق  عبـــارة  تحـــّل  ب - 
محـــل عبارة )صندوق التقاعـــد لضباط وأفراد قوة 
دفـــاع البحريـــن واألمـــن العـــام البحرينييـــن وغيـــر 
البحرينييـــن( الـــواردة في عنوان المرســـوم بقانون 
رقـــم )47( لســـنة 2010 بشـــأن إدارة واختصاصات 
صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشـــأ 

بموجب المرسوم بقانون رقم )6( لسنة 1991.
المادة الثانية:

ُيســـتبَدل بنصـــي المادتيـــن األولـــى والثانيـــة مـــن 
بإنشـــاء   1991 لســـنة   )6( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 
صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، النصان 

اآلتيان:
المادة األولى:

ُيــــنشأ صندوق للتقاعد العســـكري لكل من الضباط 
الجهـــات  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن  واألفـــراد 
التقاعـــد  قانـــون  ألحـــكام  الخاضعيـــن  العســـكرية 
العســـكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم )11( لسنة 
1976، والضباط واألفراد غير البحرينيين العاملين 
فـــي الجهات العســـكرية الخاضعين لنظـــام مكافأة 

نهاية الخدمة.
المادة الثانية:

المنشـــأ  العســـكري  التقاعـــد  إلـــى صنـــدوق  تـــؤدى 

بمقتضى المادة السابقـــــة االشـــتراكات المنصوص 
عليها في المـــادة )12( من قانون التقاعد العسكري 
الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقم )11( لســـنة 1976 
واشـــتراكات نظـــام مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة التـــي 
يؤديهـــا الضباط واألفراد غير البحرينيين العاملين 
في الجهات العســـكرية، أو أيـــة مبالغ أخرى تؤديها 
إليـــه الدولـــة وذلـــك اعتبارًا مـــن تاريـــخ العمل بهذا 

القانون.
المادة الثالثة:

ُيســـتبَدل بتعريفـــي )صنـــدوق التقاعـــد العســـكري 
أو الصنـــدوق( و)الخاضعـــون ألحكام هـــذا القانون( 
الوارديـــن فـــي المـــادة )1( مـــن المرســـوم بقانـــون 
رقـــم )47( لســـنة 2010 بشـــأن إدارة واختصاصات 
صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشـــأ 
بموجـــب المرســـوم بقانـــون رقـــم )6( لســـنة 1991، 
وبنصـــوص المـــواد )3( الفقـــرة األولـــى و)5( الفقـــرة 

األولى و)15( من ذات القانون، النصوص اآلتية:
مـــادة )1( تعريفـــي )صنـــدوق التقاعد العســـكري أو 

الصندوق( و )الخاضعون ألحكام هذا القانون(:
صنـــدوق التقاعد العســـكري أو الصندوق: صندوق 
التقاعد العســـكري المنشأ بموجب المرسوم بقانون 

رقم )6( لسنة 1991.
الخاضعـــون ألحـــكام هذا القانـــون: ضبـــاط وأفراد 
الجهات العسكرية ممن تسري عليهم أحكام قانون 

التقاعد العســـكري الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)11( لسنة 1976.

مادة )3( الفقرة األولى:
يكـــون للصنـــدوق مجلس أعلـــى يســـمى )المجلس 
األعلـــى للتقاعـــد العســـكري( ُيشـــكَّل برئاســـة القائد 

العام لقوة دفاع البحرين، وعضوية ُكلٍّ من:
1 - رئيس الحرس الوطني.
2 - مستشار األمن الوطني.

3 - وزير الداخلية.
4 - وزير المالية واالقتصاد الوطني.
5 - رئيس جهاز المخابرات الوطني.

6 - وزير شؤون الدفاع.
7 - رئيس جهاز األمن اإلستراتيجي.

مادة )5( الفقرة األولى:
يكـــون للصنـــدوق مجلـــس إدارة ُيشـــكل بقـــرار من 
المجلـــس األعلى مـــن رئيس وســـبعة أعضاء، على 

النحو اآلتي:
1 - أحـــد أعضـــاء مجلـــس الدفـــاع العســـكري لقوة 
دفاع البحرين رئيسًا للمجلس، يرشحه القائد العام 

لقوة دفاع البحرين.
2 - عضوان يمثان قوة دفاع البحرين، يرشـــحهما 

القائد العام لقوة دفاع البحرين.
3 - عضـــوان يمثـــان وزارة الداخليـــة، يرشـــحهما 

وزير الداخلية.
4 - عضـــو يمثل الحـــرس الوطني، يرشـــحه رئيس 

الحرس الوطني.
5 - عضو يمثل جهاز المخابرات الوطني، يرشـــحه 

رئيس جهاز المخابرات الوطني.
6 - عضو يمثل جهاز األمن اإلســـتراتيجي، يرشحه 

رئيس جهاز األمن اإلستراتيجي.
مادة )15(:

يصـــدر القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن ورئيس 
الحرس الوطني ومستشـــار األمـــن الوطني ووزير 
الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس 
جهـــاز األمـــن اإلســـتراتيجي - كلٌّ فيمـــا يخصـــه - 

القرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:

تلغـــى المادة الثالثة من المرســـوم بقانـــون رقم )6( 
لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد 
قـــوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير 
البحرينييـــن، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.

“المجلس األعلى للصندوق” برئاسة القائد العام لقوة دفاع البحرين

 صندوق للتقاعد العسكري للضباط والعاملين في الجهات العسكرية

مرسوم ملكي بالتصديق على اتفاق إنشاء “اللجنة الحكومية البحرينية - المصرية”

تعزيز التعاون األمني مع النمسا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

بعـــث عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتي 
تهنئة إلى ملـــك مملكة تايلند صاحب 

الجالة الملك ماها فاجير الونجكورن، 
بمناســـبة ذكـــرى عيـــد ميـــاد جالته، 
وأعرب جالته وسموه في البرقيتين 
عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم لجالته 
والعمـــر  والســـعادة  الصحـــة  موفـــور 

المديد بهذه المناسبة.

المعظـــم صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
رئيـــس جمهوريــــة  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة 
بيـــــرو بيدرو كاســـتيلو؛ بمناســـبة ذكرى 

استقال باده.
وأعـــرب جالته فـــي البرقية عن أطيب 
لـــه موفـــور الصحـــة  تهانيـــه وتمنياتـــه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحرين 
تعرضـــت  الـــذي  اإلرهابـــي  الهجـــوم 
المســـلحة  القـــوات  مـــن  مجموعـــة  لـــه 
الملكيـــة المغربيـــة التابعـــة لبعثة منظمة 
االســـتقرار  لتحقيـــق  المتحـــدة  األمـــم 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  جمهوريـــة  فـــي 
)مونوســـكو(، والذي أســـفر عن استشهاد 
جنـــدي مغربـــي وإصابـــة آخريـــن ضمـــن 
التعـــازي  خالـــص  عـــن  معربـــة  البعثـــة، 
والمواســـاة لحكومـــة المملكـــة المغربية، 
الضحايـــا،  ولـــذوي  الشـــقيق،  وشـــعبها 

لجميـــع  الشـــفاء  بســـرعة  وتمنياتهـــا 
الخارجيـــة  وزارة  وتؤكـــد  المصابيـــن. 
تضامـــن مملكـــة البحريـــن مـــع المملكـــة 
المغربية الشقيقة، وتقديرها للدور المهم 
الـــذي تقوم به القوات المســـلحة الملكية 
المغربية ضمن بعثـــة األمم المتحدة في 
حفـــظ األمـــن وتســـهيل إحـــال الســـام 
وتقديـــم العون اإلنســـاني، مشـــددة على 
ضـــرورة تكثيـــف الجهـــود الدوليـــة؛ مـــن 
أجـــل القضـــاء على اإلرهـــاب بكل صوره 

وأشكاله وكل من يدعمه أو يموله.

تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبـــد هللا آل خليفـــة يقام في الفترة من 
27 - 29 ســـبتمبر المقبـــل “مؤتمر الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة” فـــي نســـخته الثانيـــة، الـــذي 
تنظمـــه الهيئـــة تحـــت شـــعار “خدمـــات 

رعاية صحية آمنة وعالية الجودة”.
الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب  وأكـــد 
هـــذا  أهميـــة  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن 
المؤتمـــر في تبـــادل وجهـــات النظر بين 
جميـــع الممارســـين فـــي قطـــاع الرعاية 
فـــي  والطبيـــة،  الصحيـــة  والخدمـــات 
العربـــي  والخليـــج  البحريـــن  مملكـــة 
حـــول الكثير مـــن المواضيع ذات الصلة 
بالقطاع الصحي. وأشار إلى أن المؤتمر 
منصـــة مواتية للقـــاء مقدمي الخدمات 
الصحية والطبية في مجاالت مختلفة، 
دور  مســـتجدات  بأحـــدث  وتعريفهـــم 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة فـــي وضـــع 
ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للصحة، 
الهادفة إلى تطويـــر منظومة الخدمات 

الصحية بالكامل.
ويهدف “مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم 
إلـــى  الصحيـــة”  والخدمـــات  المهـــن 
تعزيـــز التواصل بين جميع الممارســـين 
الصحييـــن والمهتميـــن بتقديـــم الرعاية 
الصحية والخدمات والمنتجات الطبية 
ومؤسســـات  الدوائيـــة  والصناعـــات 

المرضـــى  وســـامة  الصحيـــة  الرعايـــة 
والمدربيـــن الطبييـــن وخبـــراء االعتماد 
مـــن المنطقـــة والعالـــم لتبـــادل األفـــكار 
حـــول تنفيـــذ وإدارة اللوائـــح الصحية، 
إضافـــة إلى جذب كبـــار االختصاصيين 
البحريـــن  مـــن  الصحيـــة  الرعايـــة  فـــي 
التعـــاون  مجلـــس  دول  ومنطقـــة 
الخليجـــي وخارجها؛ من أجل تحســـين 
جـــودة الخدمـــات الصحيـــة فـــي مملكة 
البحريـــن، ويقام بالتـــوازي معه معرض 
مـــن  عـــدد  ومنتجـــات  خدمـــات  يقـــدم 

الجهات المشاركة.
وينظـــم المؤتمـــر فـــي نســـخته الثانيـــة 
مركـــز بـــي دي إيـــه لتنظيـــم المؤتمرات 
والمعـــارض بدعـــم عـــدد مـــن الجهـــات 
الصحيـــة الحكومية، والقطـــاع الخاص 
والجمعيـــات المهنية ذات صلة بالقطاع 

الصحي.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يهنئان ملك تايلند بعيد ميالده

الملك المعظم يهنئ رئيس بيرو

البحرين تدين الهجوم ضد القوات 
المغربية في الكونغو

رئيس “األعلى للصحة” يرعى “مؤتمر 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن” 27 سبتمبر
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جاللة الملك المعظم

الشيخ محمد بن عبد الله

تحويل القرية التراثية إلى نقطة جذب سياحية
استقبل وزير شؤون اإلعام رمزان 
بن عبدهللا النعيمي،  وزيرة السياحة 
فاطمـــة بنـــت جعفـــر الصيرفي، في 
لـــوزارة  التابعـــة  التراثيـــة  القريـــة 
شؤون اإلعام بمنطقة رأس حيان. 
وقام الوزيـــران بجولـــة تفقدية في 
القريـــة التراثيـــة، حيـــث اطلعا على 
ما تحتويه القرية من مبان عمرانية 
وتفاصيـــل تراثيـــة تعكـــس مراحـــل 
مختلفة من تاريخ مملكة البحرين.

 كما تم خال الزيارة، مناقشة أوجه 
التنســـيق بين وزارة شؤون اإلعام 
مـــن  لاســـتفادة  الســـياحة؛  ووزارة 
مشـــاريع  وإقامـــة  التراثيـــة  القريـــة 
مشـــتركة تخـــدم الجانـــب اإلعامي 
والسياحي بالمملكة، وأكد الوزيران 
فـــي  المشـــترك  االســـتثمار  أهميـــة 

القرية التراثية للتســـويق والترويج 
لمملكة البحرين واستقطاب السياح 
من خـــال تنويع الفعاليـــات وزيادة 

فترات التشغيل.
وتباحـــث الطرفان عن مـــدى إمكان 

تحويـــل القريـــة التراثيـــة إلى نقطة 
جـــذب ســـياحية بمـــا يتناســـب مـــع 
لمملكـــة  الســـياحية  اإلســـتراتيجية 
القطـــاع  يخـــدم  وبمـــا  البحريـــن 
التعـــاون  أطـــر  وتعزيـــز  الســـياحي، 

المشـــترك من ناحية توظيف جميع 
المرافـــق التراثية بالقرية في جذب 
الســـياح والزوار والمواطنين كذلك 
الفعاليـــات  تنـــوع  علـــى  والحـــرص 

التراثية داخل القرية نفسها.

المنامة - بنا



رؤساء المآتم: دعم الخطاب الديني المعتدل ونبـذ الطائفيـــة 
إشادة بحالة الوعي المجتمعي لدى رؤساء ومسؤولي المآتم وهيئة المواكب الحسينية
 لن نستقبل حمالت من الخارج حفاظا على أمن وسالمة المعزين

وجهات العزاء في المنطقـــة معروفــة
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عقد وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، اجتماعًا موســعًا، 
بمناسبة موسم عاشوراء، وذلك بحضور  رئيس مجلس األوقاف الجعفرية  يوسف الصالح، 
وأعضاء هيئة المواكب الحســينية ورؤســاء ومســؤولي مآتم وحســينيات محافظات مملكة 
البحرين، كما حضر االجتماع، رئيس األمن العام والمحافظون، وذلك في إطار تعزيز منهجية 

الشراكة المجتمعية البناءة المعمول بها في جميع مناحي عمل وزارة الداخلية.

وقـــد ألقـــى وزيـــر الداخلية، كلمـــة، بهذه المناســـبة، 
عبـــر فيهـــا عـــن خالـــص االعتـــزاز وخالـــص التقدير 
لمـــا يحظى به موســـم عاشـــوراء من رعايـــة ملكية 
سامية، من قبل، ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، في إطار حرص 
واهتمام جاللته بأن تبقى عاشوراء مرجعًا إنسانيًا 
عددية  في ممارســـة الحريـــات الدينية واحتـــرام التَّ
المذهبيـــة، مثمًنـــا، الدعـــم الـــذي توليـــه الحكومـــة 
الموقرة بقيـــادة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة، وتوجيهـــات ســـموه الكريمـــة بالعمـــل على 
توفيـــر األجـــواء اآلمنـــة وتيســـير كل االحتياجـــات 
والمتطلبات، بما يسهم في إنجاح موسم عاشوراء.

وأشـــار إلى أن البحريـــن، واجهت الجائحة الصحية 
وكان ذلـــك تحديـــًا واقعيـــًا مؤثـــرًا، ومـــع ذلـــك تـــم 
تنظيم شـــعائر عاشـــوراء فـــي ظل ظـــروف صحية 
غيـــر عادية، مؤكـــدًا أهمية التعاون والتنســـيق بين 
جميـــع الـــوزارات والمؤسســـات المعنيـــة، من خالل 
توفيـــر االحتياجات والخدمـــات الالزمة التي تكفل 
إجـــراء الموســـم بالشـــكل الـــذي يتفق مع المناســـبة 

وبما يحفظ الصحة والسالمة العامة.
المجتمعـــي  الوعـــي  الداخليـــة حالـــة  وثمـــن وزيـــر 
رؤســـاء ومســـؤولي  لـــدى  الوطنيـــة،  والمســـؤولية 
المآتـــم وهيئة المواكب الحســـينية، وما يبدونه من 
التـــزام وتعاون للخروج بالموســـم بشـــكل متحضر، 
في إطـــار الشـــراكة المجتمعية ودورهـــا في خدمة 
المجتمـــع، مؤكـــدًا أهميـــة الحفـــاظ علـــى متطلبـــات 

الخطاب الديني المسؤول.
وأوضـــح الوزير أن لعاشـــوراء البحرين، خصوصية 
متحضـــرة، وحفاظـــًا علـــى روحانيتهـــا، ال يجوز  أن 

تطغـــى الحالـــة الماديـــة، والترويـــج لها باســـتخدام 
الدعـــوة  خـــالل  مـــن  الدينيـــة،  الســـياحة  غطـــاء 
إلـــى اســـتقبال حمـــالت دينيـــة مـــن خـــارج البـــالد 
للمشـــاركة فـــي مواكب العـــزاء، حيـــث يتنافى ذلك 
مـــع الخصوصيـــة البحرينيـــة فـــي إحياء المناســـبة 
وطابعهـــا المميـــز ، مؤكـــدًا أن إحيـــاء المناســـبة في 
البحرين، يبقى للمواطنين والمقيمين، ولن نستقبل 
حمـــالت مـــن الخـــارج، حفاظـــًا علـــى أمن وســـالمة 
المعزين وحســـن إدارة وتنظيم المناسبة، الفتًا إلى 

أن وجهات العزاء في المنطقة معروفة. 

مـــن جهتهـــم ، عبر رؤســـاء المآتـــم ، عن بالغ الشـــكر 
تعاونـــه  علـــى  الداخليـــة  وزيـــر  لمعالـــي  والتقديـــر 
وحرصـــه علـــى توفيـــر كافـــة التســـهيالت الالزمـــة 
إلنجاح موســـم عاشـــوراء ، منوهين كذلك إلى دور 
المحافظين في توفير االحتياجات الالزمة بجانب 
المتابعـــة والتنســـيق المســـتمر، مؤكديـــن على دعم 
الخطاب الدينـــي المعتدل ونبـــذ الطائفية في إطار 
العمـــل على تعزيـــز أواصـــر المحبة واالحتـــرام بين 

أفراد الشعب البحريني.

المنامة - وزارة الداخلية

حرص ملكي لبقاء عاشوراء مرجعا في ممارسة الحريات الدينية
ضرورة الحفاظ على متطلبات الخطاب الديني المسؤول... وزير الداخلية:

وزير الداخلية يلقي كلمة في االجتماع

حملــة “قـلبــك أمـانــة” تعــزز التـوعيــة بـأمــراض القلــب
أكـــد رئيس قســـم القلب بمركز محمـــد بن خليفة 
بن سلمان آل خليفة التخصصي رئيس البرنامج 
الوطني لعـــالج الجلطات القلبيـــة الحادة العميد 
طبيـــب هيثـــم أمين أن مملكـــة البحرين حريصة 
علـــى اتخاذ العديـــد من اإلجـــراءات التي تهدف 
إلى الحفاظ على الصحة العامة ومواصلة تعزيز 
القطـــاع الصحـــي عبـــر تطويـــر خدماتـــه وتعزيز 

كفاءته.
وقـــال إن إطـــالق حملـــة “قلبك أمانة” من شـــأنها 
تعزيـــز التوعيـــة المجتمعية والحد مـــن اإلصابة 
بأمـــراض القلـــب والتي تشـــمل جميـــع األمراض 
القلـــب  تصيـــب  التـــي  الصحيـــة  والمشـــكالت 
واألوعية الدموية، ومن األمثلة على ذلك مرض 
الشـــريان التاجـــي، واألمـــراض التـــي تؤثـــر فـــي 
نظم القلب وتعرف بــــ “اضطراب كهرباء القلب”، 

وأمراض القلب الخلقية التي تصاحب الشخص 
منذ الوالدة، واعتالل عضلة القلب، باإلضافة إلى 
األمراض التـــي تؤثر في صمامات القلب، مؤكدا 
أنـــه ســـيتم التركيز على مرض الشـــريان التاجي 
والجلطـــة القلبية حيـــث ُتعد األكثر شـــيوعا بين 

الناس والمسبب الرئيس للوفاة حول العالم.
وأضاف أن مرض الشريان التاجي يحدث بسبب 
تضيـــق أو انســـداد الشـــرايين التاجيـــة، وبمـــرور 
الوقت، يؤدي تراكم ترســـبات الكوليسترول إلى 
تكوين ما ُيســـمى بـ “اللويحات”، والتي ُيمكن أن 
تتمـــَزق، ما يؤدي إلى تشـــكل جلطـــة دموية في 
موقـــع التمـــُزق. وفي حال كانـــت الجلطة كبيرة، 
فإنهـــا يمكـــن أن تمنـــع تدفق الدم عبر الشـــرايين 
التاجيـــة، وينتج عن ذلك تلـــف في عضلة القلب 
)احتشاء عضلة القلب(، وقد يصاحبه مضاعفات 

خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشـــار أمين إلى أن العوامـــل المرتبطة باإلصابة 
بأمـــراض القلـــب تنقســـم إلـــى عوامـــل ال يمكـــن 
الســـيطرة عليها مثل: التقُدم في الســـن، ووجود 
تاريخ طبي للعائلة مـــع أمراض القلب، والجنس 
حيـــث أن الرجـــال، عموما، أكثـــر عرضة لإلصابة 
بأمراض القلب مقارنًة بالِنساء. أما العوامل التي 
يمكن السيطرة عليها، فإنها تشمل: اإلصابة بداء 
الســـكري، وارتفـــاع ضغط الَدم، وزيادة مســـتوى 
أنواعـــه،  بمختلـــف  والتدخيـــن  الكوليســـترول، 
باإلضافـــة إلـــى قلـــة أو عـــدم ممارســـة الرياضة، 
زيادة الوزن والُســـمنة، واتبـــاع نظام غذائي غير 

صحي.
تشـــمل  القلبيـــة  الجلطـــة  أعـــراض  أن  ونـــوه 
اإلحســـاس بألـــم الصـــدر )أو مـــا يعـــرف بالخناق 
الصدري( ويحدث في منتصف الصدر أو الجانب 
األيســـر منه، وقد يكون مسبوقا بإجهاد بدني أو 

عاطفي، ويســـتمر هذا األلـــم باالزدياد في حدته 
حتى يصل إلى ذروته في غضون نصف ســـاعة، 
وقد يصاحب ألم الصدر اإلحســـاس باإلرهاق، أو 
ضيق التنفس، أو الغثيان أو التعرق أو الخفقان، 
حيـــث يتوجـــب علـــى المرضـــى الذين يشـــعرون 
بهـــذه األعراض االتصال علـــى )999(، أو التوجه 

إلى أقرب مركز صحي أو قسم للطوارئ.
وفي الختـــام أكد أمين أنه يمكـــن تجنب العديد 
مـــن أمـــراض القلـــب باتبـــاع نمـــط حيـــاة صحي 
وتجنـــب عوامـــل الخطـــر، كمـــا دعا إلـــى االلتزام 
فـــي  التحكـــم  ضـــرورة  وهـــي  النصائـــح  بأهـــم 
األمـــراض المزمنـــة إن كان الشـــخص مصابا بها، 
كـــداء الســـكري وارتفـــاع ضغـــط الدم ومســـتوى 
الكوليســـترول. وكذلـــك اإلقـــالع عـــن التدخيـــن 
بجميع أنواعه، والحفاظ على ممارســـة النشـــاط 
البدنـــي. باإلضافة إلى الحفاظ على وزن صحي، 

والتقليـــل من التوتر والقلق، واتباع نظام غذائي 
قليـــل األمـــالح والدهـــون وغنـــي بالخضـــروات 
أثبتـــت  حيـــث  الكاملـــة،  والحبـــوب  والفواكـــه 
الدراســـات أن الوقايـــة خيـــر مـــن العـــالج، لذلـــك 
يجب أن نجعل هذه بداية جديدة لتغيير جذري 
نحو أنمـــاط حياتية صحية تهـــدف إلى الحفاظ 

على قلب سليم.
ُيشـــار إلى أن أمراض القلب ُتعد الســـبب الرئيس 
اإلحصـــاءات  وبحســـب  العالـــم،  حـــول  للوفـــاة 
الصـــادرة عـــن منظمة الصحة العالميـــة في العام 
2016، فقـــد ُقِدرت نســـبة الوفيـــات الناجمة عن 
أمـــراض القلب قي العالم بما ُيقارب 17.9 مليون 
حالـــة، ويعادل ذلك31 % مـــن مجموع الوفيات 
في ذلك العام، وأن 85 % من أصل 17.9 مليون 
حالـــة وفاة ناجمة عن الجلطـــة القلبية والجلطة 

الدماغية.

مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي

رئيس قسم القلب بمركز محمد بن خليفة يؤكد ضرورة التحكم باألمراض المزمنة

المنامة - مكتب حسين العويناتي

أشـــاد رئيـــس مأتـــم أبـــو الفضـــل العبـــاس 
حســـين العويناتـــي بما يحظى به موســـم 
عاشـــوراء مـــن رعايـــة ملكيـــة ســـامية من 
لدن عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، منوها 
بمـــا تبذلـــه وزارة الداخليـــة تحـــت قيـــادة 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة من جهـــود رفيعة 

لتأمينه ونجاحه.

ونـــوه العويناتـــي بمضاميـــن كلمة الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة خالل االجتماع 
موســـم  بمناســـبة  عقـــده  الـــذي  الُموســـع 
عاشـــوراء، وذلك بحضـــور رئيس مجلس 
الجعفريـــة،  الصالـــح  يوســـف  األوقـــاف 
الحســـينية  المواكـــب  هيئـــة  وأعضـــاء 
ورؤســـاء ومســـؤولي مآتـــم وحســـينيات 
محافظـــات مملكـــة البحريـــن، مؤكـــدا مـــا 
حملتـــه مـــن أســـمى المعاني التـــي ُتترجم 

حرصـــه علـــى تنفيـــذ التوجيهـــات الملكية 
الســـامية بهـــدف نجاح موســـم عاشـــوراء 

لهذا العام.
وأشـــار إلـــى أن الرعايـــة الملكية الســـامية 
لموســـم عاشـــوراء فـــي كل عـــام ُتجســـد 
المكانة الُمتميزة لمملكة البحرين كأنموذج 
عالمي ُيســـتنار بـــه في ممارســـة الحريات 
المذهبيـــة،  التعدديـــة  واحتـــرام  الدينيـــة 
ُمثمنـــا الحضـــور القـــوي لـــوزارة الداخليـــة 

تأميـــن  علـــى  الداخليـــة  وزيـــر  وحـــرص 
مواسم عاشوراء.

وأردف العويناتي “نحن شـــركاء مع وزارة 
الداخليـــة لتأمين موســـم عاشـــوراء، ولذا 
حرصنـــا نحن كرؤســـاء مآتم وحســـينيات 
لحضـــور هذا االجتماع من أجل التنســـيق 
والتعـــاون مع الوزارة فـــي جهودها النبيلة 
وتحقيـــق  لنجاحـــه  الجليلـــة  ومســـاعيها 

األهداف المأمولة”.

مشيدا بمتابعة وزير الداخلية لالستعدادات الخاصة بمحرم... العويناتي:

الرعاية الملكية لعاشوراء أنموذج في احترام التعددية

حسين العويناتي
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عقـــدت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة اللقـــاء الســـنوي 
للمآتـــم والحســـينيات مـــن كل محافظـــات مملكـــة 
البحريـــن مســـاء يوم أمس في قاعة نيوســـيوزنس 
بحضور نحو 300 مشـــارك من المآتم والحسينيات 
الجهـــات  ممثلـــي  وبمشـــاركة  المواكـــب  ومنســـقي 
1444هــــ  عاشـــوراء  لموســـم  اســـتعداًدا  الرســـمية 
بحضـــور وكيل وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف القاضي عيســـى المناعـــي ووكيل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانع ومحافظ المحافظة الشـــمالية 
علي العصفور ومدير عام مديرية شـــرطة محافظة 
العاصمة العميد إبراهيم ســـيف النجراني وعدد من 

كبار مسؤولي الجهات الرسمية ذات العاقة.
وفي مستهل اللقاء، ثمن رئيس األوقاف الجعفرية 
يوســـف الصالـــح التوجيهـــات الدائمـــة لملـــك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، باالهتمام برعاية الشـــعائر الدينية، ال ســـيما 
موســـم عاشـــوراء، وخيـــر دليـــل مـــا تقدمـــه أجهزة 
الدولة ومؤسساتها من دعم ال محدود إلحياء هذه 

المناسبة سنوًيا على النحو األفضل.
ونوه الصالح بما تفضل به جالة الملك المعظم في 
ختام موســـم عاشـــوراء العام الماضي، حيث أشـــاد 
فيه جالته بما تحقق من نجاح كبير للموســـم على 

جميع األصعدة والمستويات بجهود كل المؤسسات 
واألجهـــزة المعنيـــة وعلـــى رأســـها وزارة الداخليـــة 
المآتـــم  ورؤســـاء  الجعفريـــة  األوقـــاف  ومجلـــس 
واللجان المشـــرفة وجهود فرق العمل الميدانية من 
المتطوعين، شـــاكًرا لهم على حســـن المتابعة ودقة 
وساسة التنظيم، وعلى مواقفهم المسؤولة باتباع 
وتطبيـــق التعليمات الوقائيـــة والخطط االحترازية 
الفريـــق  عـــن  الصـــادرة  الصحيـــة  واالشـــتراطات 

الوطني الطبي، من أجل سامة الجميع.
وأكد الصالح أّن هذه الكلمات الســـامية تشكل نهًجا 
راســـًخا ووســـاًما نعتـــز بـــه جميًعـــا، وهذه اإلشـــادة 
الملكيـــة تأتـــي تتويًجـــا لجهٍد صـــادق وعمل دؤوب 
ومشـــترك من الجميع جهات رســـمية وأهلية، حيث 
مـــا يميز عاشـــوراء البحرين دائًما هو نهج الشـــراكة 
المجتمعيـــة بين الجهـــات الرســـمية والقائمين على 
إحياء المناســـبة العزيزة وبين عموم أفراد المجتمع 

البحريني المعطاء.
وأعرب رئيس األوقاف الجعفرية عن تقديره لجهود 
ومبادرات الحكومة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( برئاسة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا آل خليفة 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة، وبمشـــاركة كل 
الـــوزارات، ال ســـيما وزارة الصحة وجميع منتســـبي 
القطـــاع الطبي لدورهم المشـــهود في حماية صحة 
وســـامة جميـــع المواطنين والمقيميـــن خال فترة 

جائحـــة كورونا، والتي حظيت بإشـــادة من منظمة 
الصحة العالمية.

وعّبـــر الصالـــح عن االرتيـــاح بعودة مظاهـــر الحياة 
العامـــة لطبيعتهـــا قائـــًا “الحمد هللا الذي مـــّن علينا 
هذا العام بفيض كرمه وسابغ رحمته بعودة الحياة 
الطبيعيـــة كســـابق عهدها مـــع االلتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة، حيـــث يأتي عاشـــوراء هـــذا العام بعد 
عامين من الجائحة التي ألقت بآثارها الكبيرة على 
مختلـــف مظاهـــر الحيـــاة العامـــة ومنها المناســـبات 

الدينية واالجتماعية”.
وثمـــن رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة، جهـــود وزارة 
ومتابعـــة  بإشـــراٍف  أجهزتهـــا  ومختلـــف  الداخليـــة 
دؤوبـــة من  الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد بن عبد 
هللا آل خليفة، مشـــيًدا بالجهـــود الوطنية المخلصة 
للـــوزارة في الحفاظ على االســـتقرار وتوفير األمن 
واألمان وحماية المكتســـبات والمنجزات الوطنية، 
والدور الكبير الذي يقوم به وزير الداخلية وأجهزة 
الوزارة في المساهمة الفاعلة في حفظ أمن وصحة 

وسامة الجميع.
كمـــا أعـــرب عـــن تقديـــره لجهـــود المجلـــس األعلى 
للشـــؤون اإلسامية برئاسة الشـــيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشـــد آل خليفة والمتابعة المســـتمرة من 
لـــدن وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف 
بإشـــراف مـــن الوزيـــر نـــواف المعـــاودة فـــي رعايـــة 
دور العبـــادة ومختلـــف الشـــعائر الدينيـــة، وكذلـــك 
جهـــود وزارة شـــؤون البلديات والزراعـــة وأجهزتها 

التنفيذية وكل الهيئات الحكومية.
العـــدل والشـــؤون  أكـــد وكيـــل وزارة  مـــن جانبـــه، 
اإلســـامية واألوقـــاف القاضي المناعـــي أّن الوزارة 
األوقـــاف  مجلـــس  يقـــوم  التـــي  الجهـــود  تدعـــم 
الجعفريـــة مـــن تنســـيق ومتابعـــة حثيثة مـــع جميع 
الجهـــات الرســـمية واألهلية والقائميـــن على المآتم 
والحسينيات ال سيما االستعدادات الجارية لتوفير 
كل الســـبل لنجـــاح موســـم عاشـــوراء فـــي إطـــار ما 
تمتـــاز به المملكة من مناخ يكفـــل الحريات الدينية 

وفق النظام والقانون.
بـــدوره، أشـــار وكيـــل وزارة الصحـــة المانـــع إلـــى أن 
“وزارة الصحـــة وعلى رأســـها وزيـــرة الصحة جليلة 
الســـيد تثمن عالًيـــا المســـؤولية المجتمعية والروح 
العاليـــة من االلتزام الذي أظهره الجميع خال العام 
الماضي، مشـــدًدا علـــى حرص الـــوزارة على تقديم 

جميع ما يلزم إلنجاح مناسبة عاشوراء”.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أشـــار محافـــظ المحافظـــة 
إلـــى أهميـــة رصـــد ومتابعـــة  العصفـــور،  الشـــمالية 
االحتياجـــات األمنية والخدمية لموســـم عاشـــوراء 
المقبل، منوًها بمواصلة االســـتعدادات للموســـم بما 
يحفظ الصحة والســـامة العامة من خال الشراكة 
بيـــن  والتعـــاون  التنســـيق  واســـتمرار  المجتمعيـــة 

الجميع.
لمديريـــة شـــرطة  العـــام  المديـــر  أكـــد  مـــن جهتـــه، 
محافظـــة العاصمة النجران حـــرص وزارة الداخلية 
هـــذه  إحيـــاء  علـــى  الداخليـــة  وزيـــر  بتوجيهـــات 

المناســـبة بشـــكل آمـــن وصحـــي للجميـــع ومواصلة 
النجاحـــات الســـابقة وأهميـــة الشـــراكة المجتمعيـــة 
فـــي حفظ النظام العام وتنفيـــذ القانون، منوًها إلى 
حرص مملكة البحرين على حرية ممارســـة الشعائر 
الدينية، المكفولة للجميع وفًقا للتقاليد المرعية في 

الباد وفي إطار القانون.
وبـــدوره، أكد مدير إدارة الحماية والســـامة العقيد 
مواصلـــة  أهميـــة  البنغديـــر  خليفـــة  محمـــد  الركـــن 
الجهود التوعوية التي تســـهم في حماية الســـامة 
العامـــة للمواطنين والمقيمين، وضرورة أن يســـتمر 
الجميـــع فـــي تفعيـــل دورهـــم الوطني عبـــر االلتزام 
بالتعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة، فيمـــا 
شـــدد النقيـــب محمد األحمـــد ممثـــل اإلدارة العامة 
للمـــرور على أهمية الســـامة المرورية خال إحياء 
المناســـبة، مؤكـــًدا جهوزية اإلدارة لمناســـبات شـــهر 
محـــرم وتعزيـــز الـــدور المجتمعـــي لضمـــان أجـــواء 

يسودها األمن والسامة.
ثـــم عقد الحـــوار المفتوح بمشـــاركة ممثلي الجهات 
الرســـمية ورؤســـاء المآتـــم، وأعـــرب الجميـــع عـــن 
تطلعهـــم لنجـــاح إحيـــاء الموســـم مـــن خـــال نهـــج 
الشـــراكة المجتمعية، كما شـــهد اللقاء تكريم وزارة 
الصحـــة وحمـــات التبـــرع بالـــدم التي تقـــام خال 
المناســـبات الدينيـــة علـــى مـــدار العـــام إضافـــة إلى 
المرســـم  جمعيـــة  وهمـــا  الثقافيتيـــن  المبادرتيـــن 
الحســـيني ومهرجان اإلمام الحسين الفني السنوي 

تقديًرا لجهودهم وإسهاماتهم على مدى عقدين.

المنامة - األوقاف الجعفرية

نثمن ما تقدمه أجهزة الدولة من دعم ال محدود إلحياء عاشوراء
إشادة الملك المعظم بنجاح الموسم الماضي وسام نعتز به... الصالح:

والســـامة  األمـــن  يســـودها  أجـــواء  لضمـــان  جهوزيتهـــا  تعلـــن  الحكوميـــة  المؤسســـات 



وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  عقبـــت 
فـــي  المنشـــور  الموضـــوع  علـــى 
“البـــاد” فـــي عددها الصـــادر رقم 
5030 المنشـــور فـــي يوم الســـبت 
عنـــوان  تحـــت   2022 يوليـــو   23
“معلمـــة بحرينيـــة مـــن دون راتب 
ألكثـــر من شـــهرين”، بالقـــول “بعد 
المختصـــة  الجهـــة  إلـــى  الرجـــوع 
أفادتنـــا أن المعنيـــة انقطعـــت عن 
العمل دون الحصول على موافقة 
لإلجـــازة، وعليـــه فـــإن الموضـــوع 
صـــرف  وســـيتم  اإلجـــراء  قيـــد 
مستحقاتها المالية وذلك بحسب 
األنظمة والقوانين بوزارة التربية 
والتعليـــم، علًما بأنه تـــم التواصل 
مع المعنيـــة وإباغها باإلجراءات 

المتخذة في حقها”.

“التربية”: المعلمة 
الموقوف راتبها خرجت 

إجازة دون موافقة

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس العقيـــد الركن أحمد ســـعد 
مكافحـــة  إدارة  مديـــر  الرميحـــي 
بـــوزارة  اإللكترونيـــة  الجرائـــم 
الســـابع  االجتمـــاع  الداخليـــة، 
للجنـــة الدائمـــة لألمن الســـيبراني 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بـــدول 
الخليـــج العربيـــة، الـــذي عقـــد عبر 
تقنيـــة االتصال المرئـــي “عن بعد”، 
بمشـــاركة مدير إدارة االســـتجابة 
 ، الفتـــح  أبـــو  أحمـــد   الوطنيـــة 
آل  خالـــد  بـــن  خليفـــة  والشـــيخ 

خليفـــة من المركـــز الوطني لألمن 
السيبراني.

تناولـــت  االجتمـــاع،  وخـــال 
اللجنة أبـــرز القضايـــا والتحديات 
بمنظومـــة  المتعلقـــة  األمنيـــة 
األمن الســـيبراني، وكيفيـــة تعزيز 
لمواجهـــة  الوطنيـــة  القـــدرات 
المخاطر المرتبطة بها تحت مظلة 
مجلس التعاون الخليجي، كما تم 
المدرجـــة  الموضوعـــات  مناقشـــة 

على جدول األعمال.

مناقشة تحديات األمن السيبراني بدول الخليج

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

المواصـــات  وزيـــر  اســـتقبل 
واالتصـــاالت محمد الكعبـــي بمكتبه، 
لـــدى  التركيـــة  الجمهوريـــة  ســـفيرة 

مملكة البحرين ايسن تشاكيل.
وخال اللقاء رحب وزير المواصات 
الجمهوريـــة  بســـفيرة  واالتصـــاالت 
التركية، مشـــيًدا بالعاقـــات الثنائية 
والشـــعبين  البلديـــن  تجمـــع  التـــي 

التعـــاون  يشـــهده  ومـــا  الصديقيـــن، 
الثنائـــي من تطـــور ونمو علـــى كافة 
المســـتويات، خصوصـــا فـــي مجـــال 
وتبـــادل  واالتصـــاالت  المواصـــات 
الخبرات والتجارب في هذا المجال، 
منوًهـــا بما تبذله الســـفيرة من جهود 
أواصـــر  وتنميـــة  لتطويـــر  طيبـــة 

العاقات بين البلدين.

تنمية أواصر العالقات بين البحرين وتركيا

المنامة - مجلس المناقصات والمزايدات

اســـتقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية محمد 
بهـــزاد، أمين عـــام مجلـــس المناقصـــات والمزايدات جمـــال العلوي، 

لتسلم مهام األمانة العامة لمجلس المناقصات والمزايدات.
وفي بداية اللقاء، أعرب وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون القنصلية 
واإلداريـــة عـــن تهانيه الخالصـــة لجمال عبد العزيز العلوي بمناســـبة 

حصوله على الثقة الملكية السامية بتعيينه أمينًا عامًا للمجلس.
وأكد بهـــزاد الدور الكبير لمجلس المناقصات والمزايدات في تعزيز 

شفافية وكفاءة ممارسات المشتريات والمبيعات الحكومية.

تعزيز شفافية المشتريات والمبيعات الحكومية

جهود عظيمة للشيخة مي في الحفاظ على التراث
تكثيف الوجود األمني لضبط حاالت التسول... محافظ المحرق:

رفع محافـــظ المحرق ســـلمان بن هندي 
باســـمه وباســـم أهالي محافظة المحرق 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى  
ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة؛ بمناســـبة تأهل منتخبنا 
الوطني للشـــباب لكرة اليـــد إلى نهائيات 
كأس العالم فـــي ألمانيا واليونان 2023، 
آســـيا  بطولـــة  فضيـــة  علـــى  وحصولـــه 
للشـــباب لكـــرة اليـــد المقامة فـــي مملكة 

البحرين.
وأكـــد أن هـــذا اإلنجاز العالمي المشـــرف 
يعد محـــل فخـــر واعتزاز ويؤكـــد تفوق 
شـــبابنا الرياضيين في المحافل الدولية 
إلـــى ممثـــل  الشـــكر  رافعـــًا  واإلقليميـــة، 

جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة، وإلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، علـــى دعمهم 
والرياضـــة،  الشـــباب  لقطـــاع  المســـتمر 
مؤكـــدًا أن “اإلنجـــاز هـــو ثمـــرة الرعايـــة 
الكريمـــة والدعـــم المســـتمر لشـــبابنا في 

كافة المجاالت”.
األســـبوعي  المجلـــس  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
لمحافظة المحرق، والذي نقل من خاله 
المحافظ شـــكر وامتنان أهالي محافظة 
المحـــرق لرئيس مركـــز الشـــيخ إبراهيم 
بـــن محمـــد آل خليفة للثقافـــة والبحوث 

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، على 
مـــا قدمته من جهود عظيمة في توجيه 
دّفـــة الثقافـــة خـــال الســـنوات الماضية 
واهتمامهـــا الخـــاص فـــي الحفـــاظ على 
التراث في محافظة المحرق، مقدمًا في 
الوقـــت ذاته خالص التهاني والتبريكات 
إلى الشـــيخ خليفة بن أحمد بن عبد هللا 
آل خليفـــة علـــى الثقة الملكية الســـامية 
بتعيينـــه رئيًســـا لهيئة البحريـــن للثقافة 

واآلثار، متمنيًا له كل التوفيق في إكمال 
مسيرة النجاح.

وفـــي مداخـــات األهالـــي عبر عـــدد من 
رواد المجلـــس أهمية االحتفـــاء بتاريخ 
الغوص بمملكة البحرين على السواحل، 
مقترحين إقامة المناسبات واالحتفاالت 
الخاصة التي تخلد هذا التاريخ العظيم، 
خصوصـــا في هـــذه الفتـــرة، التـــي يكثر 

فيها ارتياد السواحل.

محافظة المحرق

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

التقت أمس الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفـــة، رئيـــس هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخ خليفـــة بن 
أحمـــد بـــن عبدهللا آل خليفـــة، وذلك 
فـــي منامـــة القصيبـــي فـــي العاصمة 
المنامة والمتفّرعة من مركز الشـــيخ 
إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
والبحـــوث، حيـــث يأتـــي هـــذا اللقاء 
فـــي إطـــار اســـتام الشـــيخ خليفـــة 

لمهامه الجديدة كرئيس للهيئة. 
وتقّدمـــت الشـــيخة مي بنـــت محمد 
آل خليفة بالتهنئة إلى الشيخ خليفة 
بن أحمد بـــن عبدهللا آل خليفة على 
مشـــيدة  الجديـــدة،  مهامـــه  توليـــه 
خـــال  خليفـــة  الشـــيخ  حققـــه  بمـــا 
مسيرته كسفير مملكة البحرين لدى 
جمهورية فرنســـا وفـــي العمل بهيئة 
إلدارة  مديـــرًا  كان  حيـــث  الثقافـــة، 

لـــه كل  المتاحـــف واآلثـــار، متمنيـــة 
التوفيـــق فـــي اســـتام دّفـــة الثقافة 
التـــي عـــززت مكانـــة البحريـــن على 
الـــدول المنتجـــة حضاريـــًا  خريطـــة 

وثقافيًا.
مـــن جهته، شـــكر  الشـــيخ خليفة بن 
أحمد بن عبدهللا آل خليفة الشـــيخة 
مـــي، منوهـــًا بعطائهـــا ومـــا قّدمتـــه 

مـــن منجزات فـــي مجـــاالت الثقافة 
الحضـــاري  اإلرث  والفنـــون وحفـــظ 
والتـــراث العالمـــي والبنيـــة التحتية 
الثقافية، ومؤكدًا أنه سيتابع مسيرة 
هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار التي 
بدأتها الشـــيخة مي وذلـــك من أجل 
رفعـــة وارتقاء البحريـــن على جميع 

الصعد اإلقليمية والعالمية.

متسلما مهامه الجديدة... خليفة بن أحمد:

متابعة منجزات مسيرة الثقافة لالرتقاء بالبحرين
المنامة - وزارة الداخلية

هيئة تنظيم سوق العمل

تـــرأس وكيـــل وزارة الداخلية 
لشـــؤون الجنســـية والجوازات 
الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة واإلقامـــة االجتماع 
الثالـــث للجنـــة تنفيذ مشـــروع 
جواز السفر اإللكتروني، والذي 
عقد في المبنى الرئيس لشؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة 
وزارة  عـــن  ممثليـــن  بحضـــور 
المواصات  وزارة  الخارجيـــة، 
واالتصـــاالت، هيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونية، وعدد 
من مســـؤولي شؤون الجنسية 

والجوازات واإلقامة.
االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
رحـــب الوكيل بأعضـــاء اللجنة 
بالجهـــود  مشـــيًدا  والحضـــور، 
المبذولة في إطـــار العمل على 

تنفيـــذ مشـــروع جـــواز الســـفر 
تنفيـــذا  وذلـــك  اإللكترونـــي، 
لتوجيهـــات ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، إلنجـــاز المشـــروع 

وفق أفضل المعايير الدولية.
وأشـــار خال االجتماع إلى ما 
يحظى به المشروع من متابعة 
واهتمـــام مـــن وزيـــر الداخلية، 
اســـتجابة لــــ 24 مبـــادرة التـــي 
تـــم التقدم بها لتطوير خدمات 
الجنســـية والجوازات  شـــؤون 
واإلقامة ضمـــن خطة التعافي 
حظيـــت  حيـــث  االقتصـــادي، 
بموافقـــة كريمـــة مـــن مجلـــس 
مشـــروع  أن  مؤكـــًدا  الـــوزراء، 
الجواز اإللكتروني يشكل نقلة 

نوعيـــة فـــي تطويـــر خدمـــات 
الجوازات في مملكة البحرين، 
مكانتهـــا ضمـــن  مـــن  يعـــزز  إذ 
هـــذا  فـــي  المتقدمـــة  الـــدول 

المجال.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، تقـــدم 
الوكيل بخالص الشكر والتقدير 
لكافة أعضاء اللجنة، مؤكًدا أن 
الجهود التي تقوم بها شـــؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة 
مســـتمرة في مســـيرة التحول 
الخدمـــات،  لجميـــع  الرقمـــي 
وتقديمهـــا بمســـتوى عـــال من 
الجـــودة لكســـب رضـــا العماء 
كافـــة، بدعـــم كبير مـــن الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 

آل خليفة وزير الداخلية.

أطلـــق المركز اإلقليمي للتدريب وبنـــاء القدرات لمكافحة 
االتجـــار باألشـــخاص بهيئة تنظيم ســـوق العمـــل المرحلة 
الثانيـــة من برنامج تدريـــب المدربين المعتمدين للعاملين 
والممارســـين فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص 
بالتعـــاون مع المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة )IOM(، بالتزامن 
مـــع فعاليـــات المجتمـــع الدولـــي بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 
لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص.  وشـــارك فـــي البرنامـــج 
التدريبـــي المنعقـــد فـــي الفتـــرة مـــن 25 ولغايـــة 28 يوليو 
2022، عـــدد مـــن المؤسســـات والجهـــات الحكومية وغير 
الحكوميـــة ممثلة فـــي وزارة الصناعة والتجـــارة، ومراكز 
الرعاية الصحية األولية، ومركز االتصال الوطني، وشركة 
مطـــار البحرين، وشـــركة خدمـــات مطار البحريـــن )باس(، 
والجمعيـــة البحرينيـــة للمســـؤولية االجتماعيـــة، وهيئـــة 
تنظيم ســـوق العمـــل. ويهدف البرنامج إلـــى توفير قاعدة 
مـــن المدربيـــن المعتمدين مـــن الممارســـين والعاملين في 
الخطـــوط األمامية في مجال التدريـــب بمكافحة االتجار 
باألشـــخاص، إذ يتـــم مـــن خالـــه تقديـــم مناهـــج مراعية 
لســـيكولوجية الضحيـــة، وســـبل التدخـــل المناســـبة، إلـــى 

جانـــب العمـــل على بناء قـــدرات الفئـــات المســـتهدفة من 
مجاالت مختلفة من المتلقين اأُلَول ممن قد يتعاملون مع 
ضحايا االتجار باألشـــخاص أو الضحايا المحتملين، وذلك 
بالتعـــاون مع عـــدد من الخبراء والمختصين والممارســـين 
فـــي هذا المجال. كمـــا يعد برنامج تدريـــب المدربين أحد 
برامـــج المركـــز المتخصصـــة، والـــذي أطلـــق برامجـــه في 
ديسمبر الماضي بهدف تطوير وتقديم البرامج التدريبية 
التـــي تتناســـب مـــع التركيبـــة الديمغرافيـــة واالقتصادية 
واالجتماعية في مجال مكافحة االتجار باألشـــخاص في 

المنطقة وفق رؤية ومنظور إقليمي.

مشيًدا بالجهود المبذولة في إطار العمل على تنفيذ المشروع

تقديم مناهج مراعية لسيكولوجية الضحية... “سوق العمل”:

هشام بن عبدالرحمن: الجواز اإللكتروني نقلة نوعية

إطالق ثاني مراحل التدريب لمكافحة االتجار باألشخاص

تعزيز منظومة التحول الرقمي في المجالس البلدية
تسهيل إجراءات الخدمة للمستفيدين... المبارك:

شـــّدد وزيـــر شـــئون البلديـــات والزراعـــة 
التحـــول  أهميـــة  علـــى  المبـــارك،  وائـــل 
الرقمـــي لخدمـــات المجالـــس البلدية بما 
أمـــام  فـــي تســـهيل اإلجـــراءات  يســـهم 
المواطنيـــن؛ خصوصـــًا لتقديـــم طلبـــات 
البلديـــة وتيســـير إجـــراءات  الخدمـــات 
الحصـــول علـــى تلـــك الخدمـــات لجميع 
المســـتفيدين منها ســـواء المواطنين أو 
المقيميـــن أو المســـتثمرين، وذلـــك مـــن 

خال تعزيز منظومة التحول الرقمي.
جـــاء ذلـــك خـــال زيـــارة وزيـــر شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة إلـــى مجلـــس بلدي 
المنطقة الشـــمالية، حيـــث التقى خالها 
البلـــدي،  المجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس 
الوكيـــل  حميـــدان  شـــوقية  بحضـــور 
المســـاعد للخدمـــات البلديـــة المشـــتركة 

وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكـــد وزير شـــئون البلديـــات والزراعة،أ 
ّن المجالـــس البلدية في مملكة البحرين 
تزخـــر بســـّجلها التاريخي الثـــري، حيث 
أّنهـــا تعّد تجربة متطورة تواكب التنمية 
الحضرية والعمرانية وتنطلق من تراكم 
خبرة ومعرفة وتكامـــل قانوني متطور، 
مشـــيرًا إلـــى أن المجالـــس البلديـــة هـــي 
أحـــد ثمـــار المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 

المعظـــم صاحـــب  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
العهـــد  مـــن ولـــي  المســـتمرة  والمتابعـــة 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كل  تســـخير  بمواصلـــة  المبـــارك  ونـــّوه 
للمجالـــس  الـــوزارة  ومـــوارد  إمكانيـــات 
أساســـيًا  شـــريكًا  تعتبـــر  التـــي  البلديـــة 

وتقديـــم  والتنميـــة  البنـــاء  عمليـــة  فـــي 
الخدمـــات للمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي 
المملكـــة، مشـــيدًا بالدور الوطنـــي الكبير 
الـــذي تقوم به أمانـــة العاصمة، ومجلس 
بلدي المحـــرق، ومجلس بلـــدي المنطقة 
الشـــمالية، ومجلس بلـــدي الجنوبية في 
ترجمة تطلعات واحتياجات المواطنين، 
مـــع  بالشـــراكة  تلبيتهـــا  علـــى  والعمـــل 
مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة والقطـــاع 
الخـــاص ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 

ووفقًا لإلمكانيات والموارد المتاحة.
الكوهجـــي  أحمـــد  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 
بجهـــود الـــوزارة فـــي تعزيـــز العاقـــات 
مـــع المجالـــس البلدية لمواصلة مســـيرة 
البنـــاء والتطويـــر، وتنفيـــذ كل الخطـــط 
والمشـــروعات التـــي تصـــب فـــي صالـــح 

الوطن والمواطنين.

وزارة شؤون البلديات والزراعة

زيارة الوزير المبارك لمجلس بلدي الشمالية



إنجازات البحرين في حقوق اإلنسان نتيجة للتوجيهات الملكية

الفريـــق  العـــام  األمـــن  رئيـــس  أنـــاب 
طـــارق الحســـن، نائـــب رئيـــس األمن 
العـــام اللـــواء الركن الشـــيخ حمد بن 
محمـــد آل خليفـــة في افتتـــاح ندوة 
“اســـتعراض واقـــع مكافحـــة االتجار 
العربـــي...  العالـــم  فـــي  باألشـــخاص 
نظمتهـــا  والتـــي  نموذًجـــا”  البحريـــن 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة 
محمـــد  العميـــد  وأدارهـــا  الجنائيـــة 
بـــن دينـــه مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
لإلعـــام والثقافـــة األمنية بمشـــاركة 
داخـــل  مـــن  ومتخصصيـــن  خبـــراء 

وخارج مملكة البحرين.
وأعـــرب نائـــب رئيـــس األمـــن العـــام 
عن خالص التهانـــي والتبريكات إلى 
مقـــام صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل الباد 
المعظـــم، وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
كمـــا عبر نائب رئيس األمن العام عن 
تهانيه للفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة 
البحريـــن  بمناســـبة تحقيـــق مملكـــة 
اإلنجـــاز الدولي المتمثل في الحفاظ 
األولـــى  الفئـــة  فـــي  موقعهـــا  علـــى 
لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص للعام 
الخامـــس علـــى التوالـــي فـــي تقريـــر 

وزارة الخارجية األميركية.
ونقل نائب رئيس األمن العام، تحيات 
وزير الداخلية للمشاركين في الندوة 
والنجـــاح،  التوفيـــق  لهـــم  وتمنياتـــه 
مشـــيرا إلـــى أن مـــا حققتـــه البحرين 
من إنجازات في مجال تعزيز حقوق 
اإلنســـان، نتيجًة لتوجيهات صاحب 
الجالة الملك المعظم ورؤية جالته 
السديدة وحرصه على إرساء قواعد 
المساواة وتعزيز حقوق اإلنسان لكل 
أرض  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
المملكـــة دون تمييـــز واالهتمام بكل 
ما من شـــأنه المحافظة على اإلنسان 
وحقوقه وحرياتـــه وما كرمه هللا به 
مـــن مكانة ومنزلة ومشـــيدا بالجهود 
المستمرة التي تبذلها جميع الجهات 
فـــي مملكـــة البحريـــن وعلـــى رأســـها 
الصـــدد،  هـــذا  فـــي  الداخليـــة  وزارة 
مشـــدًدا فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى أن 
مملكة البحرين حريصًة على ترسيخ 
موقعها فـــي مكافحة هـــذه الجريمة 
الســـمحاء  عقيدتهـــا  مـــن  انطاقـــا 
وأخاقياتهـــا  وثقافتهـــا  ومبادئهـــا 

العربية واإلسامية األصيلة.
العـــام  األمـــن  رئيـــس  نائـــب  وتقـــدم 

اللجنـــة  بالشـــكر والتقديـــر ألعضـــاء 
االتجـــار  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
الهيئـــات  وجميـــع  باألشـــخاص، 
الرســـمية واألهلية ذات االختصاص 
هـــذا  فـــي  القيمـــة  جهودهـــم  علـــى 
الجانب، منوها بـــدور إدارة مكافحة 
اآلداب  وحمايـــة  بالبشـــر  االتجـــار 
للمباحـــث  العامـــة  بـــاإلدارة  العامـــة 
واألدلـــة الجنائية وتفاني منســـوبيها 
مـــن ضباط وأفراد فـــي أداء مهامهم 
فـــي  العناصـــر  أهـــم  أحـــد  كونهـــم 
مكافحـــة الجريمة، متمنًيا لهم مزيدا 
أداء  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  مـــن 
رســـالتهم. وأعـــرب عـــن تطلعـــه بـــأن 
تحقـــق النـــدوة أهدافها، وأن تســـهم 
التوصيـــات وأوراق العمـــل فـــي دعم 
الجهـــود الوطنيـــة لمكافحـــة االتجار 

باألشخاص.
وفـــي بدايـــة أعمـــال النـــدوة، تقـــدم 
مدير الندوة العميـــد محمد بن دينه، 
بالشـــكر إلى نائب رئيس األمن العام 
على هـــذه الكلمة الموجـــزة والعرض 
الـــذي تضمنتـــه لجهـــود البحرين في 
مجال مكافحة االتجار بالبشر كجزء 

مـــن منظومة العمل الوطني، مشـــيًرا 
إلـــى أن تحقيق مملكة البحرين لهذه 
اإلنجـــازات والمســـتويات المتقدمـــة 
فـــي مجاالت عـــدة هو محـــل اعتزاز 
وفخر، كما تعتز البحرين بما أنجزته 
فـــي مجـــال مكافحة االتجار بالبشـــر 
وريادتهـــا المتميـــزة علـــى المســـتوى 
موقعهـــا  علـــى  وحفاظهـــا  األممـــي 
بالفئة األولى في هذا المجال وللعام 

الخامس على التوالي.
وأضـــاف مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
لإلعام والثقافـــة األمنية أن النجاح 
الوطني في هـــذا المجال، جاء ثمرة 
للتوجيهـــات اإلنســـانية الســـامية من 
لدن صاحب الجالـــة الملك المعظم، 
صاحـــب  مـــن  والمتابعـــة  والدعـــم 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
حقـــوق  لحمايـــة  الـــوزراء،  مجلـــس 
اإلنســـان وتأكيدها واقعا وممارســـة، 
كونهـــا جزءا ال يتجـــزأ من ثقافة هذا 
والـــذي  المســـالم،  الطيـــب  المجتمـــع 
تمثـــل حقـــوق اإلنســـان فيـــه، تراثـــا 

وطنيا أصيا ونهجا حياتيا نبيا.
بـــن دينـــه أن  العميـــد محمـــد  وأكـــد 

وبتوجيهـــات  الداخليـــة  وزارة 
أول  الفريـــق  مـــن  ومتابعـــة حثيثـــة 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
وزيـــر الداخليـــة، ماضيـــة فـــي تنفيذ 
منظومـــة البنـــاء الوطني فـــي مجال 
حقوق اإلنسان ومسيرتها الحضارية 
القائمـــة علـــى حفـــظ األمـــن وتعزيـــز 
مكافحـــة  أن  مضيفـــا  االســـتقرار، 
االتجار باألشخاص رافد أساسي في 

المنظومة األمنية الوطنية.
اســـتعراض  تـــم  النـــدوة،  وخـــال 
أوراق العمـــل التـــي تضمنـــت العديد 
مـــن الموضوعـــات، حيث قـــّدم حاتم 
فؤاد علـــي الممثـــل اإلقليمي لمكتب 
األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخدرات 
لـــدول مجلـــس التعـــاون  والجريمـــة 
التعـــاون  حـــول  عرًضـــا  الخليجـــي 
الوثيـــق بين مكتـــب األمـــم المتحدة 
المكتـــب  ودور  البحريـــن،  ومملكـــة 
فـــي توفيـــر الدعم والتدريـــب الازم 
للقائمين على مكافحة تلك الجريمة، 
موجًها الشـــكر لـــوزارة الداخلية على 

تعاونها الدائم.
بعدهـــا قدمـــت الســـفير أروى حســـن 

الســـيد رئيـــس قطاع شـــؤون حقوق 
ورقـــة  الخارجيـــة  بـــوزارة  اإلنســـان 
عمل، تطرقت فيهـــا إلى دور الوزارة 
األساســـية  األركان  أحـــد  باعتبارهـــا 
لمكافحة جريمة االتجار باألشخاص، 
مشيرة إلى أوجه التعاون بين وزارة 
الخارجية واللجنة الوطنية لمكافحة 
االتجـــار باألشـــخاص لتحقيـــق رؤية 

المملكة لمكافحة هذه الجريمة.
من جانبه، اســـتعرض علي الشـــويخ 
المحامـــي العام بالنيابـــة العامة، دور 
النيابـــة العامـــة فـــي مجـــال مواجهة 
مملكـــة  أن  خصوصـــا  الجريمـــة، 
التـــي  الـــدول  أوائـــل  مـــن  البحريـــن 
أنشـــأت نيابة خاصة لجرائم االتجار 
باألشـــخاص، مشـــيدا بالتعـــاون مـــع 
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة االتجـــار 

باألشخاص.
مكافحـــة  إدارة  مديـــر  ســـلط  كمـــا 
اآلداب  وحمايـــة  بالبشـــر  االتجـــار 
للمباحـــث  العامـــة  بـــاإلدارة  العامـــة 
واألدلة الجنائيـــة الضوء على جهود 
اإلدارة فـــي التصـــدي لهـــذه الجرائم، 

ونشر ثقافة الوعي في هذا الشأن.

وقدمت شيرين الساعاتي مدير إدارة 
التظلمـــات والحمايـــة بهيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمل عضـــو اللجنـــة الوطنية 
لمكافحة االتجار باألشـــخاص، ورقة 
عمـــل تطرقت فيها إلـــى أبرز الجهود 
واإلنجـــازات التي تحققـــت بالتعاون 
مـــع جميع الشـــركاء، والتي ســـاهمت 
فـــي تحقيـــق مملكـــة البحريـــن لهذه 
المكانـــة الدولية فـــي مجال مكافحة 

جريمة االتجار باألشخاص.
وقّدم باسم الفقير نيابة عن المكتب 
العربي لشؤون المخدرات والجريمة 
المنظمـــة، ورقـــة عمل تضمنـــت أبرز 
المهام التي يقوم بها المكتب وكذلك 
التعاون والتنســـيق بين جميع الدول 

العربية لمكافحة تلك الجريمة.
بعدها قام فالح بن ســـالم القحطاني 
أستاذ القانون العام المشارك ووكيل 
كلية العدالـــة الجنائية بجامعة نايف 
بالمملكـــة  األمنيـــة  للعلـــوم  العربيـــة 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
بتقديـــم ورقـــة عمـــل، اشـــتملت على 
التـــي  والمقـــررات  العلميـــة  الجهـــود 
يتم تدريســـها لترســـيخ قيـــم حقوق 
اإلنســـان إضافـــة إلـــى التعـــاون مـــع 
وكذلـــك  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة 
اإلنتربـــول مـــن أجـــل ترســـيخ ثقافة 
أصـــدرت  فيمـــا  اإلنســـان،  حقـــوق 
الجامعـــة 20 إصـــدارا علميـــا يتعلـــق 
بمكافحة االتجار باألشخاص وكذلك 
والدكتـــوراه  الماجســـتير  رســـائل 
فضـــًا  الموضـــوع،  بـــذات  المتعلقـــة 
عن تدعيم المشـــاركة مـــع المنظمات 

الدولية ذات االختصاص.
راعـــي  عزيـــز  هانـــي  القـــس  وســـلط 
البحريـــن  فـــي  االنجيليـــة  الكنيســـة 
الضـــوء علـــى التســـامح الدينـــي في 
مملكـــة البحريـــن ودوره الريادي في 
هـــذا المجال. وفي ختام الندوة، قام 
مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلة الجنائيـــة بإلقاء كلمة الختام 
رفـــع خالهـــا أســـمى آيـــات التهانـــي 
إلـــى صاحـــب الجالـــة  والتبريـــكات 
الســـمو  وصاحـــب  المعظـــم  الملـــك 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
اإلنجـــاز  بمناســـبة تحقيـــق  الـــوزراء 
توجيهـــات  مثمًنـــا  الكبيـــر،  الدولـــي 
لمنتســـبي  الداخليـــة  وزيـــر  ودعـــم 
اإلدارة، متقدًمـــا بالشـــكر إلـــى رئيس 
األمن العام على رعايته ألعمال هذه 
المشـــاركين فيهـــا،  النـــدوة ولجميـــع 
مشـــيًدا في الوقت ذاته بـــدور إدارة 
بالبشـــر وحمايـــة  االتجـــار  مكافحـــة 

اآلداب العامة.
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جاســـم  األســـماك  تاجـــر  أكـــد 
فامرزي خال اتصال هاتفي مع 
“البـــاد” أن اإلقبال على ما ســـماه 
“ملك الســـوق” أي ســـمك الصافي 
بلـــغ 85 % فـــي الوقـــت الحالـــي، 
وأوضـــح أن كميـــة الصيـــد خال 
شـــهري يوليو وأغسطس عادة ما 
تكون أقـــل من بقية أشـــهر العام، 
مردفـــا أنـــه كلمـــا اشـــتدت حرارة 
الجـــو قلـــت كمية الصيـــد ما يؤثر 

على األسعار. 

مـــلء  يتـــم حاليـــا  أنـــه  وأوضـــح 
مـــن  ثاجـــات   4 إلـــى   3 حوالـــي 
“الغزل” في الطـــراد الواحد، وفي 
حـــال كان الجـــو حـــارا جـــدا يتـــم 
شـــحن ثاجتين ونصـــف الثاجة 
تقريبا، الفتـــا إلى أن كمية الصيد 
غيـــر ثابتـــة لكونهـــا تعتمـــد علـــى 

اإلحداثية. 
والشـــعري،  الصافـــي،  أن  وذكـــر 
والكنعد متوافرة حاليا، مستدركا 
أن الهامـــور متوافر بكميـــة قليلة 

وبأحجام صغيرة.

أن  فأوضـــح  األســـعار  عـــن  أمـــا 
بحجـــم  البديـــع”  “غـــزل  صافـــي 
يصغـــر عـــن كف اليـــد يتـــراوح ما 
بيـــن 1.5 دينـــار  و2.5 دينـــار أمـــا 
عن الحجم المتوسط من “حظرة 
البديـــع” فيتـــراوح الســـعر ما بين 
ديناريـــن و2.5 الدينار فيما يصل 
ســـعر الحبـــة الواحدة مـــن الكنعد 
علـــى  والمحتويـــة  “الخبـــاط” 
كيلويـــن إلى ثاثـــة كيلو وبحجم 
يقتـــرب من حجـــم الـــذراع إلى 7 

دنانير.

85 % نـسـبـــة اإلقــبـــال عـلـــى “مــلـك الســـوق”
7 دنانير سعر “الكنعد الخباط”... فالمرزي لـ “^”:

منال الشيخ

الملك المعظم حريص على إرساء قواعد المساواة دون تمييز... رئيس األمن العام:

بــن دينــه: “الداخليــة” ماضيــة فــي تنفيــذ منظومــة البنــاء الوطنــي فــي حقوق اإلنســان 



دعـــا عـــدد مـــن المترشـــحين المتوقعيـــن 
لخـــوض غمار االنتخابـــات النيابية المقبلة 
عبر اســـتطالع أجرته “البالد” إلى ضرورة 
بمملكـــة  الصيـــد  مهنـــة  مســـتقبل  تطويـــر 
البحرين  بعد تراجعها بشكل ملحوظ بعد 
الطفرة النفطية، جراء عوامل عدة أبرزها 
عمليـــات الـــردم التي أدت إلـــى هالك عدد 
كبير مـــن الثروة الســـمكية وارتفاع درجة 
حرارة البحار، إضافة إلى العمالة الســـائبة 
التي تقوم باســـتنزاف مياه البحر وتدمير 
البيئـــة البحريـــة والقضـــاء عليهـــا؛ نتيجـــة 
الصيد المســـتمر فوق الشـــعب المرجانية، 
داعين إلى تشـــديد الرقابة على ممارسات 
الصيـــد  مهنـــة  وحمايـــة  الجائـــر،  الصيـــد 
وتعزيز األمن الغذائـــي، كما اقترحوا عدم 
تصدير األســـماك للخارج تفاديا الحتمالية 
شـــح كمية األسماك في األســـواق، وزيادة 
أســـعاره، مؤكديـــن اســـتحقاق الصياديـــن 
الدعم والمساندة وتذليل أية عقبات أمام 

مصدر رزقهم.

دعم الصيادين 

أوضحت المترشحة النيابية المتوقعة عن 
الدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية 
مريم مدن عبر “ البالد” أن مملكة البحرين 
عبـــارة عن دولة ســـاحلية غنيـــة بأكثر من 
200 نـــوع مـــن األســـماك، مبينـــة أن مهنـــة 
صيد األســـماك تراجعت كثيرا بعد الطفرة 
النفطيـــة بعـــد أن كانت الصناعة الرئيســـة 
فـــي البـــالد قبل الطفرة النفطيـــة، مثل كل 

القطاعات. 
وأضافـــت أنهـــا تعتبـــر مـــن أهـــم العناصـــر 
االقتصاديـــة فـــي مملكـــة البحريـــن والتي 
شـــهدت ومازالـــت تشـــهد تراجعـــًا واضحًا 
بســـبب الكثير من المعوقات والتي جعلت 
الشـــباب يعزفون عن مهنة وهواية الصيد 
وتوجههم لقطاعـــات اقتصادية وهوايات 
أخـــرى موضحـــة أن عمليـــات الـــردم تعـــد 
من أخطـــر وأهم المعوقات التي تشـــهدها 
الثروة الســـمكية، حيـــث أدى الردم لتلوث 
البيئـــة البحرية مما أدى لهـــالك الكثير من 
األســـماك وهجرتها لمناطق أخرى مما أدى 
لتأثـــر البيئة البحريـــة، مبينة أن هذا يعني 
عدم تحقيق هـــدف حماية البيئة البحرية 
الموجـــود ضمـــن رؤيـــة 2030 مـــن أهداف 
التنميـــة المســـتدامة باإلضافـــة للظـــروف 

المناخية.
وذكـــرت أن ارتفـــاع درجات الحـــرارة أدى 
لهـــالك الكثير من الشـــعب المرجانية التي 
تتغذى عليها الكائنات البحرية واألســـماك، 
مردفـــة مـــن وجهـــة نظـــري الخاصـــة ومن 
منطلـــق تعزيـــز األمـــن الغذائـــي وحمايته، 
باإلضافـــة لحمايـــة البيئة البحريـــة والتي 
من شـــأنها الحفـــاظ على الثروة الســـمكية 
والكائنـــات البحريـــة، وجب علـــى الجهات 
المعنية والمســـؤولين دعـــم فئة الصيادين 
مـــن خـــالل دراســـة الصعوبـــات والعقبات 
التـــي تواجههـــم لســـرعة إيجـــاد الحلـــول، 
فعلى الجهـــات المعنية مســـاعدة ممتهني 
بالمعـــدات  دعمهـــم  خـــالل  مـــن  الصيـــد 

واألدوات الالزمـــة لممارســـة مهنـــة الصيد 
بأمان وســـهولة وكذلك عبـــر دعمهم ماديًا 
لتســـتمر هـــذه المهنـــة باإلضافـــة لحمايتها 
من االندثار وذلك يكون من خالل مجلس 
النواب عن طريق ســـن تشـــريعات تســـهم 
فـــي جعل مهنـــة الصيـــد جاذبـــة للمواطن 
والهاوي من فئة الشـــباب وكوظيفة تؤمن 
لهم عيشـــهم ومصدر رزقهم وتوفر فرص 
عمل ألعداد كبيرة من العاطلين من خالل 
االنخـــراط فـــي هـــذه المهنـــة عبـــر إنشـــاء 
مراكز صيد تمول وتوفر المعدات والمواد 

الالزمة لممتهني الصيد الهواة. 

هجرة األسماك

بدوره أفاد المترشـــح النيابي المتوقع عن 
الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة عالء آل 
نوح بأن تنفيذ قانـــون النوخذة البحريني 
والـــذي كان مـــن المفتـــرض تطبيقـــه فـــي 
يونيـــو مـــن العـــام الماضـــي والـــذي يتـــم 
تطبيقـــه فـــي دول مجلس التعـــاون كفيل 
بـــأن يحـــل الكثيـــر مـــن اإلشـــكاالت عنـــد 
الـــرزق آلخريـــن  بـــاب  وفتـــح  الصياديـــن 
يعانـــون مـــن عـــدم تطبيقـــه، إضافـــة إلـــى 

باســـتنزاف  تقـــوم  الســـائبة  العمالـــة  أن 
ميـــاه البحر وتدميـــر البيئة البحرية 

نتيجـــة  عليهـــا  والقضـــاء 
الصيـــد المســـتمر فوق 

الشـــعب المرجانية  )الفشـــت( والذي يدمر  
بيئـــة العيـــش المناســـبة لألســـماك بســـبب 
الوقـــت  وباســـتغالل  بالصيـــد  طريقتهـــم 
مـــن الســـاعة الرابعـــة صباحا إلى الســـاعة 
السادسة مساًء وبشكل مستمر ومن دون 
توقـــف وهـــذا بحـــد ذاتـــه كفيـــل بالقضاء 

عليها.
وأكـــد أن هذا ما يدفع األســـماك والروبيان 
إلـــى الهجـــرة إلـــى أقـــرب نقـــاط للشـــعب 
المرجانيـــة خـــارج البحريـــن، وجـــراء ذلك 
يشـــبه الصيـــادون قـــاع البحـــر بالصحراء؛ 
لخلـــوه مـــن الشـــعاب المرجانيـــة التـــي تم 
تدميرها من عديمي الخبرة والدليل على 
ذلك أن هناك نوعا من الديدان في السابق 
كانـــت تظهر في فترة الصيف في االماكن 
الضحلـــة تتغـــذى علـــى األســـماك النافقـــة، 
واآلن أصبـــح ظهورهـــا ال ينقطـــع خـــالل 
الفصـــول األربعـــة؛ بســـبب رمـــي األســـماك 
الصياديـــن  أكثريـــة  يفعلـــه  ال  مـــا  وهـــذا 
البحرينييـــن لحرصهم علـــى الحفاظ على 
هذه األســـماك بعكس العمالة السائبة التي 

ال تكترث لكثير من األمور.

وأضاف مـــن المعروف مثال عـــن الروبيان 
بـــأن لـــه ســـتة أشـــهر حظرا، وســـتة أشـــهر 
للصيـــد تكون خالل فتـــرة تنقله وهجرته، 
الفتـــًا إلـــى أنه يجـــب صيده فـــي األماكن 
المصـــرح بالصيد بها بحيـــث تكون طينية 
وال تحـــوي شـــعبا مرجانية بجانـــب التأكد 
مـــن صيده بالبوانيش فقط ال بأي وســـيلة 
أخـــرى كمـــا يجـــب تقليـــص فتـــرة الحظـــر 
الحالـــي الموجـــود مـــن الســـاعة السادســـة 

مساًء إلى الرابعة صباحا.
واختتم بأن خليج توبلى يعد أكبر محمية 
طبيعية في المنطقة، فلماذا ال يتم تطبيق 
المحميات عليه كونه يحوي أكثر النباتات 
البحرية من حيـــث الجودة وأنواع مميزة 
منـــه، إضافـــة إلى خـــروج بيـــوض الربيان 
ومعظـــم األســـماك منه واألهـــم أن كميات 
الغـــذاء فيـــه تكفـــي األحيـــاء البحرية في 
المنطقة ودول الجوار تتحدث عنه ونحن 

ندمره بالمخلفات. 

الصيد الجائر 

من جهته، عبر المترشح النيابي المتوقع عن 
الدائـــرة 

الخامســـة الشـــمالية الســـيد جعفر الشرف 
عن تأييده لكل القرارات والخطوات التي 
تحمـــي وتنمـــي الثـــروة البحريـــة عمومـــا، 
البحـــارة  وتحمـــي  خصوصـــا،  والســـمكية 
والصيادين البحرينيين الذين ليس لديهم 
مهنـــة ومصـــدر رزق غيـــر البحـــر، وعلـــى 
هـــذا فهو يـــرى ضـــرورة تطبيـــق القوانين 
واألنظمـــة التي تصـــون الجانبيـــن، مطالبا 
بوقـــف الصيـــد الجائـــر بكل أشـــكاله؛ كونه 
ظاهـــرة مقلقـــة جًدا ولهـــا آثارهـــا المدمرة  
والتـــي تكمن فيما يقوم به بحارة وافدون 
ال يلتزمون بالقوانين وال األنظمة، مشـــيرًا 
إلـــى أن البحر ركن مهم في األمن الغذائي 
أولتـــه الدولـــة اهتماًما واضًحـــا ذاكرًا على 
ســـبيل المثـــال تكليـــف اللجنـــة الوزاريـــة 
للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة التحتية في 
اجتمـــاع مجلـــس الوزراء في شـــهر يونيو 
مـــن العـــام 2020 بوضع اآلليات المناســـبة 
لضمـــان تفعيـــل قانـــون الثـــروة البحريـــة، 
ومنها النوخذة البحريني وتشديد الرقابة 
علـــى المخالفيـــن؛ بهـــدف تنظيـــم الصيـــد 
وحمايـــة الثـــروة البحريـــة، اســـتناًدا علـــى 
القانون الصادر بالمرســـوم الملكي رقم 20 
للعـــام 2002 بتنظيـــم واســـتغالل وحماية 

الثروة البحرية.
وقـــال البد من دعـــم البحارة 
“فحســـب  البحرينييـــن، 

علمـــي هنـــاك قرابـــة 1300 بحـــار بحريني 
ويعيلـــون  البحـــر  مـــن  رزقهـــم  يكســـبون 
أسرهم من هذا المورد، والواقع أن بحارتنا 
ملتزمون بكل القوانين التي تحمي الثروة 
البحرية، سواء من المحترفين أم الهواة”، 
مشـــددا على أهميـــة تشـــديد الرقابة على 
ممارســـات الصيد الجائر الذي هو من أهم 
مســـببات تدمير البيئـــة البحرية وانقراض 
أنواع من األســـماك، وكذلـــك قيام الجهات 
البحـــارة  احتياجـــات  بتلبيـــة  المعنيـــة 

البحرينيين.

حظر التصدير

أما المترشـــح النيابـــي المتوقع عن الدائرة 
فاضـــل  العاصمـــة  بمحافظـــة  السادســـة 
الســـندي، فأكـــد أهمية الحفـــاظ على مهنة 
الصيـــد وتعزيـــز األمن الغذائـــي من خالل 
وضـــع الضوابـــط والنظم الالزمـــة لحماية 
أنواع األسماك من االستغالل المفرط الذي 
لالســـتنزاف  الســـمكي  المخـــزون  يعـــرض 
مـــن خـــالل بعـــض المقترحات مثـــل حظر 
تصديـــر الربيان واألســـماك لخارج المملكة 
األســـماك  كميـــة  شـــح  تفاديـــا الحتماليـــة 
فـــي األســـواق وزيـــادة أســـعارها وخاصة 
األســـماك المرغوبة مثل )الهامـــور، الكعند، 
الصافـــي، الشـــعري، الربيـــان( التوقـــف عن 
تدميـــر البيئـــة البحريـــة والحفـــاظ عليهـــا 
بعدم السماح برمي المخلفات وصب مياه 
المجاري فيها، الحد من دفن البحر والردم 
العشـــوائي، مواكبـــة للتنميـــة المســـتدامة 
وتربيـــة األحيـــاء البحريـــة بجانـــب جعـــل 
خليـــج توبلـــي نموذجـــَا لمحميـــة طبيعية 
فـــي  إنشـــاء محميـــات طبيعيـــة  وكذلـــك 
مختلف مناطق البحرين ومنع اســـتخدام 
أدوات الصيـــد الضـــارة بالثـــروة الســـمكية 

)الكرف(. 
واقترح إشراك الصيادين في عملية وضع 
القرار من خالل السماح لهم في االنخراط 
في اإلجراءات المقترحة، كما اقترح إلغاء 
الرسوم المفروضة على الصيادين لتشجيع 
محترفي الصيد على مزاولة مهنة الصيد، 
توفيـــر  خـــالل  مـــن  الصياديـــن  وحمايـــة 
ســـبل األمـــن والســـالمة، واقتصـــار رخص 
الصيد للبحرينيـــن فقط، وتطوير المرافئ 
البحريـــة للصياديـــن وتزويدهـــا بخدمات 
ووســـائل  باإلنـــارة  وتزويدهـــا  متكاملـــة 
النظافة الالزمـــة، وتوفير الحماية األمنية 
وتوفيـــر  والســـواحل  البحريـــة  للمرافـــئ 
مواقف خاصة لــ “الطراريد” وكذلك توفير 
دورات تدريبيـــة  لمـــن يرغب فـــي مزاولة 
مهنـــة الصيد بإشـــراف صيادين محترفين 
ذوي خبـــرة في مجال الصيـــد، وأن يكون 
كل محترفـــي مهنـــة الصيـــد والهـــواة على 
ألي  تفاديـــَا  واإلنقـــاذ  بالســـباحة  معرفـــة 
طارئ أو تغييرات مناخية مفاجئة إضافة 
إلى االلتـــزام بقوانين وضوابط الصيد من 
حيث األمن والسالمة، و قرارات وقوانين 
فـــي  بهـــا  المســـموح  المعـــدات  اســـتخدام 
الصيد من قبل الثروة السمكية إلى جانب 
االلتزام بقوانين الصيـــد واحترام الحدود 

اإلقليمية.

ال لتصدير األسماك للخارج تفاديا لشح الكمية في األسواق
دعوا لتنفيذ قانون النوخذة البحريني... مترشحون نيابيون لـ “^”:

إبراهيم  التنفيذي  الــمــديــر  أعــلــن 
برلمانيًا  الترشح  عزمه  ســهــوان 
محافظة  في  السادسة  بالدائرة 
جدحفص،  )طــشــان،  الــعــاصــمــة 
الـــمـــصـــلـــى، عــــــــذاري، الــســهــلــة 

الجنوبية وتوبلي(.
ــالد”: يــتــوجــب  ــ ــب ــ ـــ “ال ـــ وقــــال ل
تـــفـــعـــيـــل الـــــــــدور الـــرقـــابـــي 
والــتــشــريــعــي، وهــنــاك أمــور 
عالقة مثل ملف اإلسكان، 
البيئة،  الــصــحــة،  الــعــمــل، 
ــنـــاول  مـــمـــا يـــتـــوجـــب تـ
جــمــيــع هــــذه الــمــلــفــات 

ومنها التقاعد.
ألداء  تقييمـــه  وفـــي 
النائـــب الحالـــي، ذكـــر 
ضعيـــف  أداءهـــا  أن 

جدًا مما أدى إلى ضعف الدائرة.
مقعدهـــا  يشـــغل  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
عبدالرحيـــم  معصومـــة  النائـــب 
صوتـــا   2137 علـــى  والحاصلـــة 
االنتخابـــات الماضية. أما في الوقت 
مـــن  كل  فيهـــا  فيترشـــح  الحالـــي، 
كامـــل ميرزا، ســـلمان عواجي ونداء 

عبدهللا. 

وصف أداءها بالضعيف

مدير تنفيذي يترشح بدائرة معصومة

إبراهيم سهوان 
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السيد جعفر الشرفمريم مدنفاضل السنديعالء آل نوح

منال الشيخ

أفاد عضو المجلس البلدي لمحافظة 
المحـــرق أحمـــد المقهوي بـــأن “بلدي 
المحـــرق” ناقـــش قبل أيام مـــع وزير 
األشـــغال إبراهيم الحـــواج وبحضور 
وكيل الوزارة الشيخ مشعل بن محمد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، المشـــروعات 
التـــي ســـيتم تنفيذهـــا فـــي محافظة 
المحرق خالل الفترات المقبلة ومنها 
ربط جســـر عـــراد بالمحـــرق الذي تم 
االنتهـــاء مـــن تصاميمـــه الهندســـية، 
إضافـــة لتوصيـــل شـــارع 46 بجســـر 
لمشـــروع  إضافـــة  خليفـــة،  األميـــر 
توصيـــل شـــارع 74 بشـــارع خليفـــة 
إســـتراتيجية  وفـــق  وذلـــك  الكبيـــر، 
فتـــح منافـــذ محافظـــة المحـــرق في 
شـــرق مدينـــة الحد، ما يســـهل حركة 
مرور الســـيارات واختصـــار الوصول 

للمناطق عبر شـــوارع جديدة تساعد 
علـــى تخفيـــف حركـــة الضغـــط فـــي 
أوقات الـــذروة على بعض الشـــوارع 
الرئيســـة الرابطـــة بعـــدد مـــن مناطق 

المحرق.
أن  “البـــالد”  لــــ  المقهـــوي  وأضـــاف 
االجتمـــاع ناقـــش عددا مـــن الملفات 
التحتيـــة  البنيـــة  لتطويـــر  الخدميـــة 

مناطـــق  مـــن  عـــدد  فـــي  والشـــوارع 
المحرق، منها طلبات إنشـــاء شبكات 
الصرف الصحي في عدد من مناطق 
المجمعـــات الجديـــدة بعـــراد، الحـــد، 
ســـماهيج، الديـــر، قاللي، البســـيتين، 
حالتـــي النعيم والســـلطة، إذ شـــهدت 
هـــذه المناطـــق فـــي الفتـــرة األخيرة 
زحـــف عمرانـــي ممـــا يتطلـــب عمـــل 
للمناطـــق  صحـــي  صـــرف  شـــبكة 

الجديدة.
وتابـــع المقهـــوي بـــأن “بشـــائر الخيـــر 
قادمـــة إلـــى المحـــرق”، حيـــث قـــدم 
للـــوزارة توصيـــات بشـــأن  المجلـــس 
التـــي  والطـــرق  الشـــوارع  صيانـــة 
تتجمـــع فيها ميـــاه األمطـــار بكميات 
عالية في موسم المطر وتعيق حركة 
المـــرور، إضافـــة لوضع خطـــة تطوير 
للبنيـــة التحتية فـــي أرجاء محافظة 

المحرق.

تطوير البنية التحتية والشوارع وإنشاء شبكات للصرف الصحي

الملف الخدمي محور لقاء الحواج مع “بلدي المحرق”

أحمد المقهوي

حسن عبدالرسول
منال الشيخ

معصومة 
عبدالرحيم 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الوجه اآلخر للديمقراطية العربية
فلســـفة الديمقراطيـــة هـــي إحـــدى الفلســـفات الغربيـــة، كالعلمانيـــة 
والرأســـمالية وحريـــة األديـــان والتعبيـــر، والتـــي ظهرت عقـــب ثورة 
الفالســـفة في أوروبا الغربية ضد سلطة الكنيسة المقدسة وهيمنتها 
على الحياة السياســـية والدينيـــة واالجتماعية واالقتصادية، وثورة 
الفالســـفة هذه جاءت لقلب الطاولة على مختلف مفاهيم الكنســـية، 
فدعـــوة الفالســـفة وتنظيراتهـــم ضـــد احتـــكار الديـــن الواحـــد أنتـــج 
فلســـفة حريـــة ممارســـة األديان، والثـــورة على تدخل الكنيســـة بكل 
شـــؤون الحياة أنتج فلســـفة العلمانية، والثورة ضد االحتكار المالي 
لقوت الشـــعب أنتج فلســـفة الرأســـمالية، والثورة ضد منع الكنيســـة 
الشـــعب والطبقات الشـــعبية من المشـــاركة في رســـم سياسة الدولة 
أنتـــج الديمقراطية، لهذا فإن الديمقراطية الغربية وبقية الفلســـفات 
جاءت كردة فعل ضد هيمنة الكنيسة وليس كتطور لنظام المشاركة 

الشعبية أو نظام الحكم.
لكـــن هـــذه الفلســـفة ورغم أنها تســـتخدم كوســـيلة لتحقيـــق مصالح 
الدولة الغربية بما فيها سياســـة الهيمنة على بقية الدول أو سياســـة 
التحالفـــات اإلقليمية أو حتى سياســـة إشـــعال الحـــروب بين الدول، 
إال أنهـــا في العالم العربي مرتع خصب للعمالء والخونة وبيع الوطن 
والشـــعب وتاريخـــه للـــدول اإلقليميـــة لتحقيق المصالح الشـــخصية 
ألفراد الحزب، ســـواء كان حزبا إسالميا عربيا أم حزبا عربيا ليبراليا 

أم حزبا عربيا قوميا.
العربيـــة  األحـــزاب  هـــذه  اســـتخدام  علـــى  جـــدا  كثيـــرة  واألمثلـــة 
للديمقراطيـــة والتباكـــي عليها مـــن أجل مصالحها الشـــخصية، ولعل 
األحـــزاب العربيـــة الدينيـــة المواليـــة إليـــران كحـــزب هللا واألحزاب 
الدينيـــة العراقيـــة والحوثييـــن مثـــال واضـــح علـــى اســـتغالل هـــذه 

األحزاب للديمقراطية لبيع العراق واليمن ولبنان إليران.
أيضـــا حزب اإلخوان المســـلمين مثال واضح على كيفية اســـتخدام 
هذا الحزب للديمقراطية لبيع مصر واألردن وتونس وليبيا والمغرب 
والســـودان حـــال وصولهم للحكـــم، ورأينا كيف أن هـــذا الحزب أراد 
تسليم هذه األوطان لكل من إيران والعثمانيين بقيادة حزب العدالة 
والتنمية واســـتقواء هذا الحزب بهما، حيث سيسلم جزءا كبيرا من 
الوطن العربي وثرواته ومقدراته، ليستفيد منها ماللي إيران وحزب 
العدالة والتنمية على حســـاب اإلنســـان والمجتمع العربي، من خالل 

ديمقراطية الخيانة والعمالة.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

لقاء وزير الخارجية
تشـــرفُت األســـبوع الماضـــي بلقـــاء ســـعادة الدكتـــور عبداللطيف 
الزياني وزير الخارجية بمقر الوزارة بالمنامة، لقاء عكس تقديره 
المستمر للصحافة الوطنية، والُكتاب، والسواعد البحرينية ككل، 

وفي شتى مواقع العمل والوفاء.
والوزيـــر المخضـــرم الـــذي تأســـس واشـــتد عـــوده فـــي الميادين 
العســـكرية، كان مرحبًا كعادته، مبتسمًا، ومنصتًا، ومهتمًا بسماع 
أدق التفاصيـــل، بإدراك من المســـؤول الحكيـــم الذي يرى بصوت 
كل مواطـــن أنـــه إضافة لرصيـــد الوطن، وبوصلة ومؤشـــر للعمل 

واإلنجاز.
حديث مهم، أكد ســـعادته خالله أهميـــة دور الصحافة التنويرية 
النافعـــة، فـــي بنـــاء الفكـــر البحرينـــي، وتوعية النـــاس، وتوصيل 
الكلمـــة النافعـــة لهـــم، واألهم المكاشـــفة مع المســـؤولين حول ما 

يحدث، وما يجب أن يحدث.
هـــذا الفكـــر اإلنســـاني المتحضـــر، ليـــس جديـــدا علـــى المســـؤول 
البحرينـــي، فالدولـــة تهتـــم منـــذ بدايـــات التأســـيس باحتضـــان 
الكفـــاءات، وتســـكينهم فـــي المواقـــع المســـتحقة لهم، لكـــي تدار 
وتتحرك عجلة التنمية والبناء في مســـارها الصحيح والمطلوب 
والمأمـــول، وفي ظـــل تحديات اقتصادية وعولميـــة وأمنية غير 

مسبوقة في المنطقة، والعالم.
في البحرين، يسهل وصول المواطن للمسؤول، ويسهل أيضًا أن 
يتبادل معه أطراف الحديث، والنقاش بأريحية، وبحال قد يصل 
أحيانـــًا الختالف وجهات النظر، وهو حال يندر وجوده بالمنطقة 
والعالم، بل هو نهج يجب أن يدرس، ويســـتفاد منه، ألنه يعكس 

سياسات األبواب المفتوحة للحكم الرشيد للدولة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فضائيات عربية ال تصلح لحمل مسؤولية الرسالة اإلعالمية
ال أعـــرف عدد الفضائيـــات العربية “الحكومية والخاصة” وما تقدمه من 
برامـــج مختلفة، لكن حتما الرقـــم كبير، وكبير جدا، لكن كل ما يهمنا هو 
المحتوى ونواحي النضج الفني وااللتزام بالرســـالة وتثبيت القيم، ذلك 
أن الفضائيات العربية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إعداد أفراد 
صالحين للمجتمع، يساهمون في تنميته وتقدمه، وليس مجرد ساعات 

بث “في الفاضي”.
تابعـــت إحـــدى الفضائيـــات العربيـــة لمدة يوميـــن، ولم أجد فيها ســـوى 
اإلسفاف بدعوى التبسيط لحد السطحية، ال برامج هادفة، وال مصداقية 
في الطرح وااللتزام، وأعمال غير مســـؤولة ومدروســـة وجيدة في هذا 
المضمـــار، ونكهة رجعية ترســـم دوائر من الظلمات، واســـتغربت حقيقة 
هذا المســـتوى المخزي البعيد عن مســـؤولية الكلمـــة واألمانة واالرتقاء 

بمستوى البرامج وتطويرها.
كثيرا ما ســـمعنا عن الخطط المدروســـة لتحقيق األهداف المرجوة في 
إعالمنا العربي، لكننا اليوم ومع كل تلك المشاكل يحق لنا أن نتساءل.. 
هل اســـتطاعت الفضائيات العربية بمختلف توجهاتها أن تشـــغل أوقات 

فراغ الشـــباب بالعلم والثقافة واألدب والترفيه، وتســـاعده على تكوين 
ميوله واتجاهاته وعاداته وســـلوكه وتصرفاته نحو الممارســـة السليمة 
والصحيحـــة لمـــا يحقـــق لـــه النمو الســـليم والفهـــم الجيد والقـــدرة على 
تحمل المشاق والتغلب على كل المشكالت التي يمكن التعرض لها؟ هل 
بالفعل قامت الفضائيات العربية وبما تملك من ميزانيات ضخمة بفتح 
أبواب المعرفة أمام الشباب لالبتكار واإلنتاج واإلبداع واالستمتاع معا، 
وعـــرض نمـــاذج قادرة على الخلـــق واإلبداع واالبتكار فـــي كل الميادين 
العلمية والعملية، األمر الذي يهيئ الشباب لتحقيق آمالهم بطرق سليمة 

ومشروعة؟
وهـــل تعمل الفضائيـــات العربية على تجديد شـــكل ومضمون ما تقدمه 
من برامج ولقاءات وأفالم ومسلســـالت وســـهرات ومســـرحيات وأغان 
ومقـــاالت وغيرهـــا، والبعـــد عـــن األســـاليب النمطيـــة واأللفـــاظ الركيكة 

والعبارات المتدنية، وكل اإليحاءات الهابطة والرخيصة؟
بصراحة.. هناك فضائيات عربية بعيدة عن القدوة والتوجيه واإلرشاد، 

وال تصلح لحمل مسؤولية شرف الرسالة اإلعالمية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza@
gmail.com

لألســـف كثـــرت مؤخرًا حـــوادث الســـير التي أصبحت تحصـــد أرواح 
البشر، وبينهم شباب وأطفال، إلى جانب وقوع العديد من الجرحى، 
واألضـــرار الجســـيمة التـــي تلحق بوســـيلة النقل، كل يوم نســـمع عن 
حادثـــة مؤلمـــة ونرجع األســـباب إلى اإلهمـــال تارة، وانعـــدام الضمير 
تارة أخرى، والكثير منها تحدث بسبب تجاوز السرعة المسموح بها، 
حيث إن بعض الســـائقين يقبل على القيادة بشـــكل ســـريع، ما يؤدي 
لمخاطر مضاعفة، وقد يقع حادث يصاب فيه الفرد بإصابات شديدة، 

أو نفقد فيه العديد من األشخاص.
رغم تزايد حمالت التوعية، وعلى مدار العام، تتعدد أسباب حوادث 
الســـير، فيمـــا تقابلهـــا بعـــض الحلول التـــي ُتحـــاول الجهـــات المعنية 
تفعيلها لتقليل الضرر وحجم الخسائر البشرية والمادية، لكن ال تزال 
الحوادث ليســـت قليلة، ومن األســـباب تجاوز اإلشارة الضوئية، وقد 
يكون بســـبب جهل التعليمات لدى الســـائق الجديد، وبعض الحوادث 
بســـبب الســـرعة الزائـــدة أو خلـــل فـــي المركبـــة، وقـــد تكـــون بســـبب 
األحوال الجوية الســـيئة، أو تناول الكحوليات والمواد المخدرة التي 
تفقد الســـائق الســـيطرة على مركبته، وقد تكون بســـبب خطأ ســـائٍق 

آخر، كاالنحراف عن المســـار، أو بســـبب تهاون بعض الســـائقين أثناء 
القيـــادة والتدخين أو التحدث عبر الهاتف، ومنهم من ال يلتزم بلبس 
حـــزام األمان، أو جلـــوس األطفال فـــي المقاعد األماميـــة، أو القيادة 
في حالة نفسية سيئة، وهناك حوادث تكون بسبب قيادة الصغار أو 

المراهقين، ما ُيحّمل األهل جزءًا كبيرًا من المسؤولية.
نحـــن بحاجة لوضـــع قوانين رادعـــة لمخالفي قواعد الســـير، وتقوية 
حمـــالت التوعيـــة بيـــن المواطنيـــن حـــول أهميـــة مراعاة إجـــراءات 
الســـالمة المروريـــة، كما يجـــب االلتـــزام بالصيانة الدائمـــة للمركبات، 
وإصالح األعطال فيها فور اكتشـــافها، كما نذكر األهالي بعدم إعطاء 
أبنائهـــم القاصريـــن المركبـــات، أو الذيـــن ال يملكـــون ُرخصـــًة قيـــادة، 
حيث تزايد مؤخرًا عدد المراهقين الذين يقودون ســـيارات آبائهم أو 

أصدقائهم، ما يعرضهم ويعرض اآلخرين للخطر.
ورغـــم بـــذل الكثيـــر من الجهـــود مـــن قبـــل الحكومة لضمان ســـالمة 
الســـيارات وتحســـين الطرق وأنظمة المرور، تبقى المشكلة المتعلقة 
بســـالمة السير بين يدي سائقي السيارات، لذا يجب أن يعي كل فرد 
أنه المسؤول األول عن الحفاظ على حياته وحياة وسالمة اآلخرين.

فاتن حمزة

حوادث السير واألضرار الجسيمة

dr.ali.saegh 
@gmail.com

أصبـــح الوضع ســـيئًا للغاية مع محاوالت البعـــض تحقيق “الترند”، أو 
تحقيق شـــهرة أوسع، أو اكتساب الشـــهرة بأية طريقة كانت، ووصل 
األمر إلى أبعاد ال يمكن السكوت عنها، وضرورة التصدي لهؤالء - كل 
فـــي محيـــط دولته - حتى ال يتمـــادوا أكثر من ذلـــك، ويتجردوا أكثر 

من القيم واألخالق.
باتـــوا يحاولـــون بشـــتى الطـــرق أن يصلوا إلـــى مبتغاهم في الشـــهرة 
حتـــى باســـتغالل أبنائهـــم، أو تعدي الخطـــوط الحمـــراء، والعديد من 
التجاوزات األخالقية التي ال تتناســـب ومجتمعاتنا العربية، صحيح 
أن اســـتخدام وسائل التواصل االجتماعي شأن خاص باألفراد الذين 
يمتلكون هذه الحســـابات، وأن الرقابة على المحتوى ليست أمر هينا 
على اإلطالق؛ فإن اســـتطعت محاصـــرة المتجاوزين في الداخل، لن 
تتمكن من إيقاف ســـيل التجـــاوزات القادمة لمجتمعـــك من الخارج، 

لكـــن باعتقـــادي فـــإن الحـــل األكثر جـــدوى في هـــذه المســـألة الرقابة 
الذاتيـــة مـــن قبل األفراد، خصوصا األطفال والشـــباب، فـــإنَّ أيا منهم 
عندما يحمل هاتفه إلى داخل الغرفة، ويوصد خلفه الباب، فال رادع 
لـــه عندئـــذ لعـــدم متابعة مقدمـــي المحتـــوى التافه أو الهابـــط غير ما 

تعلمه وتربى عليه.
إن حمـــالت التوعيـــة المجتمعيـــة والتربيـــة األســـرية في هذا الشـــأن 
ضروريـــة جدًا، كما أن التعامل الســـريع مع بعض التجاوزات من قبل 
الجهـــات المختصـــة بحكم القانون - وهو ما تقـــوم به وزارة الداخلية 
مشكورة على المستوى المحلي - لهو أفضل ما يحتاجه المجتمع من 
حماية، للقضاء على ســـموم وســـائل التواصل االجتماعي التي ال هم 
لها سوى مصالحها الشخصية، ضاربة بعرض الحائط سالمة المجتمع 

وأبنائه.

د. علي الصايغ

“ترند”
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تبدأ األســعار من 

التصاميم  الفـــــــــلل
عــددعــدد

23712

مشـروع فلل

Al-Rayyan
�ان� Downloadا�

Brochure

في قلب المحافظة الشــمالية وتحديًدا بمنطقة جنوســان وبيــن أحيائها النابضة 
بالحيــاة يقــع مشــروع الريــان االســتثنائي تواكــب التطــور والحداثة بإســتغالل 

المساحات حيث تم االستفادة منها بأسلوب ذكي و ابداعي. 

يجمع بين األصــــالة والطبيـــعة المعــاصرة بتصاميمه المختلفة

36700722
علي ضيف

Budaiya Branch

17564411مــــديــــر الـــفـــرع
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Vacancies Available

فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 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 تصفية

آي دي أتش أوفشور كونتركتينج ذ.م.م
سجل تجاري رقم 148223

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  كونتركتينج  أوفشور  أتش  دي  آي  شركة 
148223، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة وسيم فايز 

الصايغ مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

وسيم فايز الصايغ
 )+973( 66370888 

wassim@melqart.co

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

التاريخ :28/6/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -    إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-97423 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : السيداحمد مهدي عبدهللا هاشم

االسم التجاري الحالي: مزاد ميدانوس
االسم التجاري الجديد: بيت الخردة

قيد رقم: 23252-10

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة االسطواني للعقارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،)148041( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للعقارات  االسطواني  شركة 

بطلب تغيير اسم الشركة
من: )االسطواني للعقارات ذ.م.م(

)ALISTWANI REAL ESTATE W.L.L(
)EXCELSA W.L.L( )الى: )اكسلسا ذ.م.م

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

اإلعالن.

تاريخ :20/7/2022
CR2022- 106242 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ خديجه راشد سليمان راشد بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ ليلى جابر محمد جابر

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: واحة قاللي للعبايات والجالبيات
رقم القيد:  89691-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة يونايتد مديكال ش.م.ب.  مقفلة ذات رأس مال أجنبي

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتبارهم  بحرينية  تضامن  شركة   - عبدالعال   - ثورنتون  جرانت 
 ، أجنبي   مال  رأس  ذات  مقفلة  ش.م.ب.  مديكال  يونايتد  لشركة  القانوني 
تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  32288 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
وفقا ألحكام  وذلك  التجاري،  السجل  من  اختيارية  وشطبها  تصفية   الشركة 

قانون الشركات. التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

سوليد فيجن للمقاوالت ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   101629

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة  سوليد 
فيجن للمقاوالت ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   101629   بطلب تصفية 
الشركة تصفية  اختيارية وتعيين السادة  اسماعيل عبدهللا رضا السعد  مصفيا 

للشركة.
عنوان المصفي:

اسماعيل عبدهللا رضا السعد
irawaneng@batelco.com.bh    -   38899555  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  شيستي لإلعالنات

شركة تضامن بحرينية  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شيستي 
لإلعالنات شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب القيد رقم   132791   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم   1   من :
شيستي لإلعالنات شركة تضامن بحرينية

CHISTY ADVERTISING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
الى: سعيدول كار وأشينغ شركة تضامن بحرينية

SAIDUL CAR WASHING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويل القيد إلى ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة
الفردية المسماة ابونزار للتجهيزات الطبية والمملوكة للسيد/السيدة  محمد علي الشيخ   

بطلب بيع المحل   علي محمود ال عباس  والمسجلة بموجب القيد رقم   107191 – 1
التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويلها إلى  ذات مسئولية محدودة   برأسمال 
وقدره   2000   دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن

كافة أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
محمد علي الشيخ علي محمود ال عباس  بنسبة   40 %

راشد ابراهيم عبدالعزيز اسماعيل محمد يار  بنسبة % 30
DEBREWORK WOLDESEMAYAT HAILEبنسبة 30 %

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة المحفوظ لاللعاب وااللكترونيات ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   62256

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة   شركة المحفوظ 
لاللعاب وااللكترونيات ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   62256   بطلب تصفية الشركة 

تصفية  اختيارية وتعيين السادة  HASHIM MANIYOTH  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

  HASHIM MANIYOTH
39151200

GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فيبازا فون كير ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / SARAFUDHEEN PANOLAN باعتباره المصفي القانوني 
لشركة فيبازا فون كير ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 134308 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

الخميس 28 يوليو 2022 - 29 ذو الحجة 1443 - العدد 5035 10

+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 تصفية

آي دي أتش أوفشور كونتركتينج ذ.م.م
سجل تجاري رقم 148223

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  كونتركتينج  أوفشور  أتش  دي  آي  شركة 
148223، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة وسيم فايز 

الصايغ مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

وسيم فايز الصايغ
 )+973( 66370888 

wassim@melqart.co

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

التاريخ :28/6/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -    إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-97423 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : السيداحمد مهدي عبدهللا هاشم

االسم التجاري الحالي: مزاد ميدانوس
االسم التجاري الجديد: بيت الخردة

قيد رقم: 23252-10

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة االسطواني للعقارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،)148041( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للعقارات  االسطواني  شركة 

بطلب تغيير اسم الشركة
من: )االسطواني للعقارات ذ.م.م(

)ALISTWANI REAL ESTATE W.L.L(
)EXCELSA W.L.L( )الى: )اكسلسا ذ.م.م

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

اإلعالن.

تاريخ :20/7/2022
CR2022- 106242 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ خديجه راشد سليمان راشد بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ ليلى جابر محمد جابر

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: واحة قاللي للعبايات والجالبيات
رقم القيد:  89691-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة يونايتد مديكال ش.م.ب.  مقفلة ذات رأس مال أجنبي

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتبارهم  بحرينية  تضامن  شركة   - عبدالعال   - ثورنتون  جرانت 
 ، أجنبي   مال  رأس  ذات  مقفلة  ش.م.ب.  مديكال  يونايتد  لشركة  القانوني 
تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  32288 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
وفقا ألحكام  وذلك  التجاري،  السجل  من  اختيارية  وشطبها  تصفية   الشركة 

قانون الشركات. التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

سوليد فيجن للمقاوالت ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   101629

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة  سوليد 
فيجن للمقاوالت ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   101629   بطلب تصفية 
الشركة تصفية  اختيارية وتعيين السادة  اسماعيل عبدهللا رضا السعد  مصفيا 

للشركة.
عنوان المصفي:

اسماعيل عبدهللا رضا السعد
irawaneng@batelco.com.bh    -   38899555  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  شيستي لإلعالنات

شركة تضامن بحرينية  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شيستي 
لإلعالنات شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب القيد رقم   132791   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم   1   من :
شيستي لإلعالنات شركة تضامن بحرينية

CHISTY ADVERTISING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
الى: سعيدول كار وأشينغ شركة تضامن بحرينية

SAIDUL CAR WASHING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويل القيد إلى ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة
الفردية المسماة ابونزار للتجهيزات الطبية والمملوكة للسيد/السيدة  محمد علي الشيخ   

بطلب بيع المحل   علي محمود ال عباس  والمسجلة بموجب القيد رقم   107191 – 1
التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويلها إلى  ذات مسئولية محدودة   برأسمال 
وقدره   2000   دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن

كافة أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
محمد علي الشيخ علي محمود ال عباس  بنسبة   40 %

راشد ابراهيم عبدالعزيز اسماعيل محمد يار  بنسبة % 30
DEBREWORK WOLDESEMAYAT HAILEبنسبة 30 %

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة المحفوظ لاللعاب وااللكترونيات ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   62256

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة   شركة المحفوظ 
لاللعاب وااللكترونيات ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   62256   بطلب تصفية الشركة 

تصفية  اختيارية وتعيين السادة  HASHIM MANIYOTH  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

  HASHIM MANIYOTH
39151200

GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فيبازا فون كير ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / SARAFUDHEEN PANOLAN باعتباره المصفي القانوني 
لشركة فيبازا فون كير ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 134308 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

BASMAT KHAIR SOCIAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 38737773 or SANADALMUTHAWA@GMAIL.COM

HAYATY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39366607 or abdulaziz@mbsbh.com

MOHAMMED NOOR BUKHARI RESTUARANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36061136 or sm.alkhabbaz7311@gmail.com

PASCAL LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33458931 or SARHANLINE@GMAIL.COM

SAFAFA AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 39606348 or SAFAFA.AUTO1@GMAIL.COM

INTERNATIONAL DISPLAY SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33331503 or IDSBAH@GMAIL.COM

CREATIVE DESIN 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH

ELIAS ALUMINIUM CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17761010 or elias.alu@almezeal.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com

ZAM ZAM ELECTRIC INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36435550 or ALI.SALMAN108777@GMAIL.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Alashball decor construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33600065 or COZYD215@GMAIL.COM

AL ASHBALL FLOORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33600065 or info.cozydecor@gmail.com

MONALISA ADVERTISING DISING & MARKTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 37102424 or BATUTAB5@YAHOO.COM

VAPIANO 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220038 or INFO@SUNCITYVENTURES.COM

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

  HOUSEKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.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

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

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

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

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

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

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 MASON
, 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

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

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

 PIPE-FITTER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39411673 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM

ALBURSHAID WELDING & BLACKM ITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17671967 or zakar12188@gmail.com

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822202 or info@jssbahrain.com

THE GOLDEN KEY SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact
 17587733 or YATHREB@BINRAJAB.COM

Dynavate Technology W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(COMPUTER)
, suitably qualified applicants can contact

 77222555 or info@dynavate.co

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact

 39669942 or MHSYSYS@GMAIL.COM

LAKESHORE CONTRACTING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17310199 or lakeshorebahrain@gmail.com

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

FINAL TOUCH OUTLET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 32221402 or AMALALLA801@GMAIL.COM

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17233317 or aquatt.hr@gmail.com

Skylink Advertising 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33470547 or SUJITH686633@YAHOO.CO.IN

Black Cobra Garage 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 33755536 or MUNADADABHAI@ICLOUD.COM

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

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17749111 or info@elitetechno.com

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17464159 or vijaysharma@chemcogulf.com

YUMMYLICIOUS COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 39331155 or BIKO.BAHRAIN@GMAIL.COM

CHEAT TREATS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 39331155 or BIKO.BAHRAIN@GMAIL.COM

MAYONCO INTERNATIONAL TRADING CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39978899 or MUHAMMED@MAYONCO.COM

MARAYA GATE FOR LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39102662 or hassan@nanpoogroup.com

Karak Ajman Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33159071 or SAKEENAM_5@HOTMAIL.COM

FLORET BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact

 33994231 or FLORETBAHRAIN@GMAIL.COM

Clinic care 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(COMPUTER)
, suitably qualified applicants can contact
 39995997 or SHAHLA273@GMAIL.COM

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

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

Larabia Patisseries 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 77177377 or GM@LARABIA.NET

VIN TECHNOLOGY SYSTEMS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 77588883 or CHERIANV@ME.COM

Baba Yusuf Resturant and Grills 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33608787 or UMM-HATIM@OUTLOOK.COM

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM

SHAHIDA MOHAMMED RASSAN DARRY KHAN MORCHA KHAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 33645706 or NOREENJAHANZAIB18@GMAIL.COM

NEW IDEA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17722333 or HABIB73ALI@HOTMAIL.COM

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com

BEST POWER TOOL SERVICE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39005550 or SAJI0101@HOTMAIL.COM

Golden Star H&L W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39565692 or goldheat@mail-rapid.com

Print master sportswear 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 17331222 or SHEHABLAW@GMAIL.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM
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AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

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

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

 THERAPIST
, suitably qualified applicants can contact

 32337777 or Ali.alqattan@maf.ae

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
, suitably qualified applicants can contact

 38899982 or SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM

AWAL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE SERVICEMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17253295 or AWALGARAGE@HOTMAIL.COM

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 33358312 or info@jssbahrain.com

TRANSWORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36361331 or ALOMARGAHANIM@YAHOO.COM

HEALTHY CALORIE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 33358885 or FMUBARAK@HOTMAIL.COM

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 36646766 or DAIREX1@HOTMAIL.COM

NATIONAL ELECTRCAL EQUIPMENT EST 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17008262 or RASHED-1212@HOTMAIL.COM

German Medical Centre w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 39619002 or FARAHAMIRIMD@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

ALSHAMA & SAQIB BUILDING CONSTRUCTIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33253535 or MUHAMMADSAQIB759@GMAIL.COM

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)
, suitably qualified applicants can contact

 17845000 or ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

ABAYAT BINT ALJAZEERA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33318183 or SALMAN_JANAHI@HOTMAIL.COM

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 SECURITY OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

CARPET LAND CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39699513 or yusufkooheji@carpetlandme.com

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17712303 or CORP@DADABAI.COM

PRETTILICIOUS COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39669624 or S.MAYTHAM@GMAIL.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

CARPET LAND CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39699513 or yusufkooheji@carpetlandme.com

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

 SUPERVISOR (SITE)
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

SAYED SADIQ NASSER HAMZA ALSHARAF 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39813999 or SAD9SAM@GMAIL.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

DWILMY FOR FRESH FISH Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33739999 or MASOMA1976BH@HOTMAIL.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17404435 or khalid.bitar@bh.nestle-waters.com

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

Arabian Building Support and Rehabilitation Co. LTD - Foreign Br 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36500443 or SABIR@ABSAR.COM

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

 OPERATOR(MATERIAL HANDLING EQUIPMENTS)
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

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

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.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

GROOVEYARD  MANAGEMENT SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39724180 or SHAKIL815KHAN@GMAIL.COM

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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39601460 or MPRINTER@BATELCO.COM.BH

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 66709023 or pro@ramadamanama-citycentre.com

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

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact
 33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

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

 SECURITY MAN
, suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

 FITNESS TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 34130996 or sayed.atlasaluminum@gmail.com

HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17569999 or bahrain.recruitment@hsbc.com

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 17200067 or AIA@RAHIMHOLDINGS.COM

MARWA GHULOOM MAINTENANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35306735 or MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM

MAZEN ALUMRAN CONSULTING ENGINEER 
has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 17712171 or mazen@mazenalumran.com

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM

MARWA GHULOOM MAINTENANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35306735 or MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz

ADEL HUSAIN ABDULLA HAMADA(WAFE ALKHAIR-6640) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39470778 or ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM

TEXAN BURGERS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33171722 or QAMARMOHAMMAD84@GMAIL.COM

ALBARAKA AUTO SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17721685 or BARAKAAUTOBH@GMAIL.COM

MAZEN ALUMRAN CONSULTING ENGINEER 
has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 17712171 or mazen@mazenalumran.com

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

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 66636661 or mitcontractingbh@gmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17580079 or falshehabi@mazars.bh

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

 MASON ASST
, suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM

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

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

 HEAD OF DIVISION
, suitably qualified applicants can contact

 17585778 or girish.menon@ahliunited.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17484815 or Edamabh@gmail.com

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact
 17300616 or karim.eissa@falghanim.com

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 16033100 or ABEER@AMWAJ.BH

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17000342 or info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

AMEERI SERVICES COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 17456111 or HRAMEERI@AMEERI.GOV.BH

Azhar and Faisal Jewellery Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34243236 or afjewelleryco@gmail.com

FUJAIRAH TOWERS FOR MARKETING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33838905 or ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM

FISH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or MISHAL@ALGHALIA.COM

JAZEERA QUILT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39887757 or ALRAYAN.AD@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36787411

AUTOPOWER TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66366362 or MEHRANKHAN213@YAHOO.COM

IMMORTALITY CENTER FOR SPECIAL EDUCATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 35691507 or ABDEL32222@GMAIL.COM

DMS STAR ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35159731 or DOLANSHIL63@GMAIL.COM

KHABAZ BUNAIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36650780 or BBUNIREY@GMAIL.COM

BUR SUDAN GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact

 33292413 or Twayelmoslih@gmail.com

R C CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36662723 or MURUGESANKK85M@GMAIL.COM

LRF PLUS MARKETING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 39552081 or MOHAMMEDLITHAF@GMAIL.COM

BISNETO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 13636768 or BISNETOBAHRAIN@GMAIL.COM

ZOOM LIONE CONTRACTING & BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33932067 or hamadjafenbh@gmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35905665 or MUHAMMADBILAL343@GMAIL.COM

TABASSUM SUPER FAST BUILDING COMPLETION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33124163 or TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM

IN CITY GENERAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33406969 or familycenter2023@gmail.com

BIN SHMAILAN TECHNOLOGY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER (EXC.WHOLESALE & RETAIL)
, suitably qualified applicants can contact

 37077142 or ASNS2010@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

AL REEM AL SHIMALI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST
, suitably qualified applicants can contact
 66922248 or WAAD9215@HOTMAIL.COM

Mohammed Noor Bukhari Restuarant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36061136 or sm.alkhabbaz@hotmail.com

NAJLA BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact
 17645001 or NAJLACENTER@LIVE.COM

QUETTA & KANDAHAR NAMKIN ROAST RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33846661 or ABEDBH6@GMAIL.COM

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

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

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33907097 or SAAMIIR@LIVE.COM

RABIE ALJUD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39812665 or MOHMD_BS@OUTLOOK.SA

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 33928247 or SHERYBAIG18@GMAIL.COM

ABDALI JAAFAR ALI ABDALI(DANAT ALKHNAIZY 2 / 11725 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 36679168 or FATOOM_@HOTMAIL.COM

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

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39721721 or saju@falkhor.com

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com

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

 TECHNICIAN
, 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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

ABDULLA KHAMIS GLASS & MIRROR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17784554 or AHMEDKHAMEES@HOTMAIL.COM

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

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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

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

AL GHAD GENERAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39629399 or ASAAD220@HOTMAIL.COM

WOLAYAT ALI GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 32337777 or Ali.alqattan@aqattan.com

JAKARTA SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 17790456 or AFardan5@health.gov.bh

ABDULLA AHMED ALKHAWAJA 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 17254285 or ABDULLA.ALKHAWAJA@YAHOO.COM

NOTEBOOK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 34109211 or SAMARKANDPALACE@GMAIL.COM

CRYSTAL MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TOWER-CRANE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 39822988 or EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM

SHAWQI LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39645577 or EBRAHIM_SAFAISAL@HOTMAIL.COM

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

BAKERY OF ALDIRA 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17550871 or HUSSAIN.ALI@foulath.com.bh

ISFAHANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 39622225 or admin@isfahanigroup.com

ABU MAHMOOD ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39248626 or YONESABDULKARIMALI@GMAIL.COM

MUMTAZ BAIKAM HUSSAIN KHAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39944226 or SABEEHA@BATELCO.COM.BH

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH (SAQER ALSAFON - 8146) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39094999 or fadheledrabooh82@gmail.com

AL DARAH S 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39836099 or MALMADHOOB@GMAIL.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39322900 or khalid@awalgulf.com.bh

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39322900 or khalid@awalgulf.com.bh

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39322900 or khalid@awalgulf.com.bh

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17644110 or LAYLA.GULOOM@REDTAG.AE

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

Kazbah 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17292973 or personnel@bflc.com.bh

SOLID WOOD CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39300101 or ALSADAGROUP.BH@GMAIL.COM

HYPER TECH TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 77160001 or BUESSA1971@GMAIL.COM

WAHEED RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33222257 or ABU_ZAINAB_2000@HOTMAIL.COM

ALEZZ CONTRACTING MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17258381 or admin@alezzco.com

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17272975 or TISC@BATELCO.COM.BH

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39400551 or kumail.deals@yahoo.com

ALKHAIR TRADING AND AGRICULTURAL CO, W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
, suitably qualified applicants can contact
 17697881 or LAYLA@ALKHAIRAGRI.COM

Bahrain pen valley cold store 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39874874 or ADELMAHBOOB256@GMAIL.COM
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بيروت ـ وكاالت

حذرت السلطات اللبنانية، أمس األربعاء، 
مـــن أن الجـــزء الشـــمالي المتصـــدع مـــن 
إهـــراءات )صوامـــع( الحبـــوب فـــي مرفـــأ 
بيـــروت معـــرض لـ”خطـــر الســـقوط”، بعـــد 
قرابـــة أســـبوعين من انـــدالع النيران فيه، 
فـــي وقـــت يحيي لبنـــان األســـبوع المقبل 
الذكرى السنوية الثانية لالنفجار المروع.

وقـــال وزيـــر البيئـــة في حكومـــة تصريف 
األعمـــال ناصـــر ياســـين رئيـــس الحكومة 
المكلف إّن أجهزة الرصد واالستشعار في 
اإلهـــراءات “رصدت تغييرات في ســـرعة 
االنحنـــاء مـــن 2 ملمتر في اليـــوم إلى 2,5 
ملمتـــر فـــي الســـاعة لمجموعـــة الصوامـــع 
الشـــمالية التي باتت في خطر الســـقوط”. 

وفقا لوكالة “فرانس برس”.
ويأتي التحذير بعد أســـبوعين من اندالع 
حريق في القســـم الشمالي من االهراءات 
نتـــج، وفق الســـلطات وخبـــراء، عن تخمر 
درجـــات  ارتفـــاع  مـــع  الحبـــوب  مخـــزون 
الحرارة ونســـبة الرطوبة. وزادت محاولة 
إخمـــاد النيران عبر رش الميـــاه في األيام 

السابقة من رطوبة الحبوب.
وأعـــادت النيـــران إلـــى أذهـــان اللبنانييـــن 
مشـــاهد مـــن انفجـــار الرابع من أغســـطس 
2020، الذي تســـبب بمقتل أكثر من مئتي 
شـــخص وإصابـــة أكثـــر مـــن 6500 آخرين 
بجروح، وألحق دمارًا واسعًا بالمرفأ وعدد 

من أحياء العاصمة.

تحذير رسمي من خطر انهيار صوامع مرفأ بيروت

واشنطن ـ وكاالت

أعلن مساعد وزير الدفاع األميركي 
المحيطيـــن  فـــي  األمـــن  لشـــؤون 
الهنـــدي والهـــادئ إيلي راتنـــر، أمس 
األربعـــاء، أن تصرفـــات الصيـــن في 
بحـــر الصين الجنوبي تهـــدد بوقوع 
“حـــادث خطير” في آســـيا والمحيط 

الهادئ”.
خـــالل  كلمـــة  فـــي  وقـــال 

الدراســـات  بمركـــز  نـــدوة 
االســـتراتيجية والدوليـــة 
“علـــى  واشـــنطن:  فـــي 

الخمـــس  الســـنوات  مـــدى 
عمليـــات  عـــدد  زاد  الماضيـــة، 

االعتـــراض الجيـــش الصينـــي غيـــر 
اآلمنة للطائرات والســـفن العسكرية 
التابعة للواليات المتحدة األميركية 
وحلفائها وشـــركائها الذيـــن يعملون 
بشـــكل قانونـــي في المجـــال الجوي 
الدولـــي فوق بحر الصيـــن الجنوبي 

بشكل كبير”.
كما أضـــاف أنه “إذا اســـتمر الجيش 
الصيني باستخدام هذا النموذج من 
الســـلوك، فإن وقوع حادث كبير في 

آسيا سيكون مجرد مسألة وقت”.
وتابـــع أن “الصيـــن كثفـــت جهودهـــا 
القليلـــة  الســـنوات  مـــدى  علـــى 
األول  المقـــام  فـــي  الماضيـــة، 
علـــى  الســـيطرة  لفـــرض 
المحيـــط البحري، وكذلك 
العناصـــر  علـــى  للقضـــاء 
القائـــم  للنظـــام  المركزيـــة 

على القواعد”.
واعتبر المسؤول األميركي أن بكين 
تظهـــر اآلن قـــوة عســـكرية متنامية 
مع اســـتعداد أكبـــر لتحمل المخاطر، 
مؤكًدا في الوقت نفسه أن الواليات 
المتحدة ال تســـعى إلـــى مواجهة أو 

صراع مع الصين.

البنتاغون: تصرفات الصين تهدد بوقوع “حادث خطير”
نيوزماكس

صرح النائب عن الحزب الجمهوري 
فـــي الكونغرس األميركـــي، مايكل 
والتـــز، بـــأن علـــى األوروبييـــن أن 
يرفعـــوا من مســـتوى مســـاعداتهم 
ألوكرانيا، مشـــيرا إلـــى أن الرئيس 

األوكراني “يخسر ببطء”.
برنامـــج  خـــالل  والتـــز،  وتابـــع 

أميـــركا” على  “اســـتيقظي 
قنـــاة “نيوزماكـــس”، بأن 
تفـــي  أن  أوروبـــا  علـــى 
بوعودهـــا؛ ألنها “وعدت 

إال  تـــف  ولـــم  بالكثيـــر 
بالقليل، وما يخشـــاه الرئيس 

األوكرانـــي، فالديمير زيلينســـكي، 
هـــو أن أوروبـــا، مـــع تقـــدم أشـــهر 
الشـــتاء، سوف تكون أكثر اعتمادا 
الروســـيين،  والغـــاز  النفـــط  علـــى 
)ألوكرانيـــا(  مســـاعدات  وســـتقدم 

حتى أقل مما هي عليه بالفعل”.

الرئيـــس  فـــإن  لوالتـــز،  ووفقـــا 
ألن  ببـــطء”؛  “يخســـر  األوكرانـــي 
إدارة بايدن تسمح “بما يكفي فقط 
للســـماح بأوكرانيـــا بعـــدم االنهيار، 
وليس بالقدر الكافي للشـــروع في 
الهجوم”، متابعا أن “بوتين سيلعق 
وســـيعيد  ذلـــك،  بعـــد  جراحـــه 
بناء جيشه، وقد أوضح أنه 
ســـيفعل ذلك مـــرة أخرى 
بعـــد ســـنوات مـــن اآلن” 

على حد تعبيره.
الكونغـــرس  عضـــو  وأضـــاف 
يعتقـــد  ذلـــك،  “مـــع  الجمهـــوري 
خـــالل  ومـــن  أنـــه،  زيلينســـكي 
المســـاعدات الصحيحـــة، بإمكانـــه 
صـــد روســـيا، والعـــودة إلـــى البحر 
األســـود مرة أخـــرى، واإلبقاء على 

بالده على قيد الحياة”.

سيناتور أميركي: زيلينسكي يخسر ببطء
تلغراف

قالـــت صحيفـــة “تلغـــراف” إنـــه من 
المتوقـــع أن يصبح رئيـــس الوزراء 
بوريـــس  المســـتقيل،  البريطانـــي 
القـــادم  العـــام  األميـــن  جونســـون، 

لحلف شمال األطلسي “الناتو”.
وأشـــارت الصحيفـــة في مقـــال لها 

البرلمـــان  نـــواب  أن  إلـــى  أمـــس 
وحـــزب  األوكرانـــي 

يدعمـــون  المحافظيـــن 
فكرة أن يكون جونســـون 
لهـــذا  محتمـــال  مرشـــحا 

المنصـــب، علـــى الرغـــم من 
أن المشـــككين يشـــيرون إلـــى 

أنه من المحتمل أن تعارض فرنســـا 
ذلك وتستخدم حق النقض.

ويحظـــى بوريس جونســـون بدعم 
من قبـــل كبـــار المحافظيـــن ليكون 
األميـــن العـــام القادم لحلف شـــمال 
األطلســـي، عندما يصبـــح المنصب 

الرفيع المســـتوى هذا شاغرا، حيث 
مـــن المتوقـــع على نطاق واســـع أن 
يتنحـــى األمين العـــام للحلف ينس 
ســـتولتنبرغ في ســـبتمبر مـــن العام 

المقبل.
وجونســـون آخر سياســـي بريطاني 
يرشـــح لهذا المنصب، بعد وزير 
الدفـــاع بـــن واالس، وتيريزا 
كاميـــرون،  وديفيـــد  مـــاي، 
توقيـــت  وسيســـمح 
الدور لجونسون ببعض 
شـــحن  إلعـــادة  الوقـــت 
بطارياتـــه بعـــد تنحيـــه كرئيـــس 

للوزراء في 6 سبتمبر.
إلـــى  جونســـون  ســـيحتاج  كمـــا 
البرلمـــان  فـــي  كنائـــب  االســـتقالة 
البريطاني لتولـــي المنصب الجديد 
إذا تـــم تعيينـــه باإلجمـــاع مـــن قبل 

الدول األعضاء في “الناتو”.

جونسون مرشح ليصبح األمين العام القادم للناتو

قتلى في هجوم انتحاري 
جنوب الصومال

بينهم  األقــل  على  أشــخــاص  تسعة  ُقتل 
)األربــعــاء(،  أمــس  كبير،  مــســؤول محلي 
الـــصـــومـــال، بهجوم  فـــي مـــاركـــا جــنــوب 
حــكــومــي، حسبما  مبنى  قــرب  انــتــحــاري 

أفادت الشرطة وشهود عيان.
وأعلنت “حركة الشباب” مسؤوليتها عن 
عبدهللا  استهداف  إلى  مشيرة  الهجوم، 
ماركا  منطقة  محافظ  وافــو  أحمد  علي 
السفلى  مــنــطــقــة شــبــيــلــي  فـــي  ــواقــعــة  ال
جنوبي  كيلومتر   100 حــوالــي  بعد  على 

مقديشو.

أنقرة ـ وكاالت

أكـــد المتحـــدث باســـم الرئاســـة التركيـــة 
إبراهيـــم قالـــن، أمـــس األربعـــاء، أنـــه من 
الممكـــن تنفيـــذ العملية العســـكرية لبالده 
وفقـــا  وقـــت”،  أي  “فـــي  ســـوريا  بشـــمال 

لتقييم المخاطر األمنية بالنسبة ألنقرة.
ونقلـــت قنـــاة “تـــي آر تي” عن قالـــن قوله 
“لـــن نطلب اإلذن من أحـــد لتنفيذ العملية 
العسكرية بشمال سوريا.. لسنا مضطرين 

إلخبار أحد عن موعدها”.
مولـــود  التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
بنفـــس  أدلـــى  قـــد  أوغلـــو،  تشـــاويش 
التصريحـــات تقريبـــا الخميـــس الماضي، 
قائـــال إن تركيـــا “ال تطلـــب اإلذن مطلقـــًا” 
مـــن أي أحـــد قبـــل شـــن عملية عســـكرية 
فـــي ســـوريا. من جانـــب آخر، اتهـــم وزير 
األربعـــاء،  أمـــس  التركـــي،  الخارجيـــة 
الحكومـــة العراقيـــة بعـــدم القـــدرة علـــى 
التنظيمـــات  “فعالـــة” ضـــد  معركـــة  إدارة 
المســـلحة علـــى أراضيهـــا. وقـــال جاوش 

أوغلـــو إن “هـــذا هو ســـبب االســـتفزازات 
ضدنـــا”، معتبـــرًا أن “العـــراق ال يســـتطيع 
طـــرد التنظيمات المســـلحة مـــن أراضيه. 
وعليه نحن نفعل ذلك”، بحســـب ما نقلت 
عنـــه قنـــاة “تي آر تي”.  غيـــر أنه أكد على 
احترام بالده لوحـــدة األراضي العراقية. 
المســـلحة  “التنظيمـــات  أن  أضـــاف  كمـــا 
ال تـــزال موجـــودة فـــي العـــراق، وتنظيـــم 

داعش سيطر على جزء من البالد”.
يذكـــر أن 9 مدنيين قتلـــوا، بينهم أطفال، 
يوليـــو   20 فـــي  بجـــروح،   23 وُأصيـــب 
الجـــاري، بمنتجع ســـياحي شـــمال العراق 
بقصف حّملت بغداد أنقرة مسؤوليته، ما 
دعا العراق إلى اســـتدعاء القائم باألعمال 
في أنقـــرة والمطالبـــة بانســـحاب القوات 

التركية من أراضيه.

اتهمت العراق بعدم القدرة على طرد التنظيمات المسلحة من أراضيه

تركيا: قد ننفذ العملية العسكرية بشمال سوريا في أي وقت

قوات تركية في شمال سوريا

عواصم ـ وكاالت

أكد رئيس إقليم دونيتسك االنفصالي 
بوشـــلين،  دينيـــس  أوكرانيـــا،  فـــي 
أمـــس األربعـــاء، أن الوقـــت قـــد حـــان 
“لتحرير المـــدن الروســـية” مثل كييف 
وأوديســـا  وبولتافـــا  وتشـــيرنيغوف 
وخاركـــوف  ودنيبروبيتروفســـك 

وزابوروجيا ولوتسك.
وقـــال الزعيـــم الموالـــي لموســـكو فـــي 
بيـــان نشـــره على قناتـــه فـــي “تلغرام”: 
“اليـــوم حـــان الوقـــت لتحريـــر المـــدن 
الروســـية التي أسسها الشعب الروسي 
مـــرة أخرى، مثـــل كييف تشـــيرنيغوف 
ودنيبروبيتروفسك  وأوديسا  وبولتافا 

وخاركوف وزابوروجيا ولوتسك”.
يشـــار إلـــى أن “جمهوريـــة” دونيتســـك 
غير معترف بها إال من روســـيا وسوريا 

وكوريا الشمالية.
يذكـــر أن الرئيـــس الروســـي فالديميـــر 
بوتين، قرر في 21 فبراير الماضي، قبل 

بـــدء العملية العســـكرية فـــي أوكرانيا، 
دونيتســـك  بجمهوريتـــي  االعتـــراف 
ولوغانســـك. من جانبهـــا، أعلنت وزارة 
الدفـــاع الروســـية، أمـــس األربعـــاء، أن 
القوات الروســـية دمـــرت أكثر من 100 
صاروخ “هيمـــارس” أميركي من خالل 
اســـتهداف مســـتودع ذخيرة في الـ 24 
من يوليو في منطقة دنيبروبتروفسك 

بدونيتسك.
وأضافت في بيانها اليومي أن القوات 
الروســـية اســـتهدفت بضربـــات عاليـــة 
اآللـــي  للـــواء  القتاليـــة  القـــوة  الدقـــة، 
فـــي  األوكرانيـــة  للقـــوات  التابـــع   53

دونيتسك.
منظومـــة  دمـــرت  أنهـــا  وأضافـــت 
“أوراغان” ومدافـــع هاوتزر في منطقة 
درزينســـك، ومنظومة غراد في منطقة 

بيلباسكوفا.
الجويـــة  الدفـــاع  أنظمـــة  واعترضـــت 
أنظمـــة  مـــن  صواريـــخ   10 الروســـية 
إطالق صواريخ متعددة من نوع “ألدر” 

و”هيمارس” في منطقة خيرسون.
وأشارت إلى إسقاط مروحية من طراز 
Mi-8 تابعة للقوات الجوية األوكرانية 
بالقرب مـــن قرية بارماشـــوفو بمنطقة 

نيكواليف.

روسيا تعلن تدمير أكثر من 100 صاروخ هيمارس أميركي

زعيم دونيتسك: حان وقت تحرير كييف من أوكرانيا

 دينيس بوشلين

مقديشو ـ أ ف ب

قائد فيلق القدس اإليراني يصل العراق في زيارة غير معلنة

تظاهرات في بغداد رفضا لترشيح السوداني
انطلقت تظاهرات في ســـاحة التحرير 
بغـــداد،  العراقيـــة  العاصمـــة  وســـط 
مســـاء األربعاء، رفًضا لترشيح اإلطار 
محمـــد  إليـــران،  الموالـــي  التنســـيقي، 
رئيـــس  لمنصـــب  الســـوداني،  شـــياع 

الوزراء.
وأفـــادت مصادر إعالمية بســـماع دوي 
إطـــالق نار في المنطقـــة الخضراء بعد 

اقتحام المتظاهرين لبوابة البرلمان.
بدورهـــا، شـــرعت القـــوات األمنية في 
الخضـــراء  المنطقـــة  بوابـــات  إغـــالق 
بالكامل. وشـــددت القـــوات األمنية من 
إجراءاتهـــا وانتشـــرت ضمن الســـاحة، 
بحســـب ما صرح مصدر أمني لوسائل 
إعـــالم محلية. وفي وقـــت الحق، عبر 

المتظاهـــرون جســـر الجمهوريـــة نحـــو 
المنطقة الخضراء في بغداد.

يذكـــر أنه في وقت ســـابق أمس وصل 
قائـــد فيلق القدس في الحرس الثوري 
اإليرانـــي إســـماعيل قاآنـــي إلـــى بغداد 

في زيارة غير معلنة.
وأفـــادت مصـــادر عراقيـــة، إن “قاآنـــي 
وصـــل إلى بغـــداد فجر األربعـــاء للقاء 
قـــادة أحـــزاب شـــيعية بشـــأن تشـــكيل 

الحكومة العراقية المقبلة”.

تأتـــي تلـــك التطـــورات بعـــد أن أعلـــن 
اإلطار التنســـيقي بصورة رســـمية قبل 
يومين ترشيح السوداني لتولي رئاسة 
الوزراء في البالد، وذلك بعد انسحاب 
مرشـــح الفتـــح قاســـم األعرجـــي مـــن 
الســـباق. وبحســـب مصـــادر إعالميـــة، 
صّوت اإلطار التنسيقي باإلجماع على 
ترشـــيح الســـوداني لرئاســـة الحكومة 
المقبلـــة خـــالل اجتماعـــه الـــذي عقـــده 
في منزل زعيـــم “تحالف الفتح” هادي 

العامري ببغداد االثنين.
يشار إلى أن مســـاعي تشكيل حكومة 
منـــذ  تعثـــرت  العـــراق  فـــي  جديـــدة 
االنتخابـــات البرلمانيـــة، التـــي أجريت 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي. وحظـــي التيـــار 
الصـــدري بأغلبيـــة، لكـــن نوابـــه أعلنـــوا 

الحًقا استقاالتهم.

بغداد ـ وكاالت

تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد

بعد محاكمات غير عادلة.. واستخدام االعترافات المشوبة بالتعذيب

موجة إعدامات في إيران.. شخص واحد كل يوم
شـــجبت منظمتان غيـــر حكوميتين 
عمليـــات  “موجـــة  األربعـــاء  أمـــس 
ُنفـــذت  إيـــران، حيـــث  إعـــدام” فـــي 
عقوبـــة اإلعدام بحق أكثـــر من 250 
شـــخًصا فـــي األشـــهر الســـتة األولى 
مـــن العـــام الجـــاري “بعـــد محاكمات 

جائرة”.
المكتـــب  مديـــرة  نائبـــة  وقالـــت 
اإلقليمي للشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا فـــي منظمة العفـــو الدولية 
ديانـــا الطحـــاوي فـــي بيـــان “خـــالل 
العـــام  مـــن  األولـــى  الســـتة  األشـــهر 
2022، أعدمـــت الســـلطات اإليرانية 

ما معدله شـــخًصا واحًدا على األقل 
يومًيـــا”. وأضافـــت في البيـــان الذي 

اشترك في كتابته مركز عبدالرحمن 
وهـــي  اإلنســـان،  لحقـــوق  برومنـــد 

منظمـــة إيرانيـــة، أن أجهـــزة الدولـــة 
“ُتنفـــذ عمليات قتل واســـعة النطاق 
فـــي جميع أنحاء البـــالد في اعتداء 
ســـافر على الحق في الحياة”. وأكد 
البيـــان أن جـــراء “موجـــة عمليـــات 
اإلعدام”، “بوتيرة مروعة” ستتجاوز 
إيـــران قريًبـــا إجمالـــي 314 عمليـــة 
إعـــدام ُســـجلت خـــالل العـــام 2021 
بكاملـــه. ومن بيـــن 251 حالة إعدام 
مســـجلة في الفترة مـــن 1 يناير إلى 
30 يونيـــو 2022، علًمـــا أن “األرقـــام 
الفعليـــة أعلـــى على األرجـــح”، أدين 
146 شخًصا بالقتل، “في نمط موثق 
جيـــًدا من عمليات اإلعدام التي يتم 
تنفيذها بشكل ممنهج”، وفق البيان.

باريس - وكاالت

 قضايا قائمة على “االعترافات المشوبة بالتعذيب الروتيني” للمتهمين
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تصريحات جديدة وشائكة في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته 
Netflix عـــن حياة جنيفر لوبيز ومســـيرتها المهنية للمخرجة 
أماندا ميشـــيلي، Halftime الـــذي كان من المحتم أن يتصدر 
 Super عناويـــن الصحف بعـــد اداء جنيفر لوبيز فـــي افتتاح
Bowl فـــي عـــام 2020، لكـــن الفيلـــم الوثائقـــي الجديد تعدى 

ذلك، خصوصا مع مالحظات النجمة الجميلة السياسية!
اللحظـــة الخارجة عن الفن كانت مثـــل عندما تصف الرئيس 
ترامـــب بأنـــه ســـيئ بســـبب تصريحاتـــه التـــي تربـــط بيـــن 
المهاجريـــن المكســـيكيين والجريمـــة، وكيـــف أصبحت لوبيز 
صريحـــة للغاية خـــالل عهد ترامـــب، وتقول إن القلق بشـــأن 
مســـتقبل أطفالها، و”العيـــش في الواليات المتحـــدة التي لم 
تتعرف عليها”، حفزها. ولكن حتى تلك المشاهد تبني بشكل 
ممل إلى ما يجب أن يبدو وكأنه نهاية االنتصار بضمير حي، 
والموافقـــة علـــى أخذ مرحلـــة نصف الوقت في الســـوبر بول 
دون الوقـــوف ضـــد التدابيـــر المناهضة للهجرة. فـــي النهاية، 
تفـــوز لوبيـــز فـــي معركتها مـــع الرابطـــة الوطنية لكـــرة القدم 

إلدراج األطفـــال فـــي أقفـــاص كبيـــان لحقوق اإلنســـان، قبل 
ان تعـــود إلـــى البروفة أو كرســـي الماكياج، وفـــي الفيلم يتم 
استكشـــاف مواضيـــع معقـــدة مثل كونهـــا امرأة فـــي صناعة 
الســـينما التي يهيمن عليها الذكـــور، والمعايير المزدوجة في 
هوليـــوود لفتـــرة وجيزة،فـــي كثير مـــن األحيان تعلـــق لوبيز 
على مواضيع مثل المعجبين والصحف الصفراء وفســـاتينها 

الشهيرة.
الفيلـــم الذي صدر في وقت ســـابق من هذا الشـــهر، وتعرضه 
Netflix بعـــد ظهوره األول في مهرجان تريبيكا الســـينمائي، 
تحدثـــت جينيفر لوبيز المولودة فـــي نيويورك )52 عامًا( عن 
طفولتهـــا ونشـــأتها، وحقائـــق عـــن حياتهـــا، خصوصـــا عندما 
ذكـــرت والدتهـــا، التي تبلـــغ اآلن 76 عامًا فـــي الفيلم: “فعلت 
أمـــي، “غوادالوبـــي رودريغيز” ما كان عليهـــا فعله للبقاء على 

قيد الحياة، وجعلها قوية، لكنه أيضًا جعلها صعبة”.
وزعمـــت “لوبيـــز” كذلـــك أن العالقة التي جمعتهـــا مع والدتها 
كانـــت عالقة معقدة أثناء ســـعيها لمتابعـــة مهنتها في مجال 
الفنـــون، تتذكـــر المغنية: “كانت أمي تقـــول” إذا كنت ترغبين 

فـــي العيـــش في هـــذا المنـــزل، فســـتحصلين علـــى تعليمك”. 
وأضافـــت “لوبيـــز”: “دخلنـــا فـــي معركة ســـيئة فـــي ذات ليلة 

وغادرت للتو”.
ومنـــذ ذلك الحين، أصلحـــت “لوبيز” و”رودريغيـــز” عالقتهما، 
كما ظهرت األم في الفيلم الوثائقي، وشاركت وجهة نظرها.
ولم تنف والدة “لوبيز” ادعاءات ابنتها، إذ اعترفت في الفيلم 
نفســـه أنهـــا كانـــت قاســـية مـــع ابنتهـــا “جينيفر” وشـــقيقتيها، 
وقالـــت: “كانـــت لدي توقعات عالية بشـــأنهن، لـــم يكن ليكون 
انتقـــاد، كان فقـــط ألبيـــن لهن أنهـــن قادرات علـــى فعل ما هو 

أفضل”.
وقالـــت “رودريغيـــز”، مشـــيرة إلى بناتهـــا “جينيفـــر” و”ليزلي” 
و”لندا”: “كان لديَّ دائمًا أعلى التوقعات منهن. لم يكن ليكون 

انتقادًا في حد ذاته. كان ذلك فقط ألظهر لهن 
أنهن يمكنهن القيام بعمل أفضل. واستكملت: 
“لقـــد جعلتنـــي جينيفـــر أعيـــش أصعـــب وقت 

ألقـــول الحقيقة. لقـــد كنا نتجـــادل بعنف وغضب 
فـــي كثيٍر مـــن األحيان”. وأضافت: “كنـــت بعيدة كل البعد 
عـــن األم المثاليـــة. الشـــيء الوحيـــد الـــذي يمكننـــي قوله 

دائمًا، كل ما فعلته، فعلته مع مصلحتهن الفضلى “.
فـــي فيلـــم “Halftime” ، تظهر النجمـــة المحبوبة بصورة 
فاتنـــة وانيقـــة جـــدا، وهـــي أيقونـــة هوليـــوود والغنـــاء 
مـــع قصـــة ملهمة، لكن هل هذا الســـبب كاف لمشـــاهدة 

الفيلـــم؟ يعتمـــد ذلـــك علـــى مـــا مـــدى حبك لهـــا لتبدأ 
المشاهدة!
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استضافت “ البالد “ عبر “ أنستغرام اليف “ الناقد والمخرج اإلماراتي 
حمــد ســيف الريامــي، فــي حديــث مطــول عــن الســينما الهنديــة وســر 
تعلــق أهــل الخليج بها، عالوة على بعــض المواضيع المتعلقة بصناعة 

السينما الهندية بشكل عام، وفيما يلي ننشر جزءا من اللقاء:

فـــي مســـتهل اللقـــاء قـــال الكاتب 
والناقـــد أســـامة الماجـــد إن عالقة 
أهل الخليج بالسينما الهندية تعود 
إلـــى الخمســـينات، وهنـــاك أجيـــال 
تربـــت عليهـــا منذ أيـــام راج كابور، 
ودليـــب كومار وغيرهـــم. ثم طرح 
ســـؤال على الريامي عن ســـر تعلق 

أهل الخليج بالسينما الهندية.
الناقد الريامي أكد أن تلك العالقة 
قديمـــة وتعـــود إلى أيـــام الغوص، 
تشـــابه  عـــن  ناهيـــك  والتجـــارة، 
العـــادات والتقاليـــد مـــا بيننـــا نحن 
كعرب وخليجييـــن والهنود، وكلها 
انتشـــار  علـــى  ســـاعدت  عوامـــل 
الخليـــج،  فـــي  الهنديـــة  الســـينما 
خصوصـــا أن البحريـــن كانت فيها 
أول ســـينما على مستوى الخليج، 

ومن ثم تبعتها الكويت ودبي.
وعن سبب عدم اشـــتراك أكثر من 

نجم في فيلم واحد اليوم، بخالف 
والثمانينـــات  الســـبعينات  أفـــالم 
التي كانت تضم أربعة إلى خمسة 
نجوم، أوضـــح الناقـــد الريامي أن 
مـــن أهـــم أســـباب ذلـــك، أن الكثير 
عامـــر  أمثـــال  مـــن  الفنانيـــن  مـــن 
خان، وشـــاروخان، وســـلمان خان، 
وغيرهـــم، أصبحـــوا منتجيـــن، بل 
حتـــى أن “كاترينا كيـــف” أصبحت 
منتجـــة، ولذلـــك تـــرى أن كل فنان 
يريـــد أن يكون هـــو البطل الوحيد 
علـــى  ينتجـــه  الـــذي  الفيلـــم  فـــي 

حسابه الخاص وال يريد منافسا.
“ الموجـــودة  “ الشـــلليلة  أمـــا عـــن 
فـــي الســـينما الهندية ومـــا أفرزته 
مـــن حـــوادث ومشـــكالت، أوضـــح 
الريامـــي أن “ الشـــلليلة “ موجودة 
فـــي الســـينما الهنديـــة منـــذ زمـــن 
أيـــام راج  علـــى  بعيـــد، وتحديـــدا 

إخوتـــه  كل  جلـــب  الـــذي  كابـــور 
وأشقائه للعمل معه، وغيره بحيث 
أصبح كل ممثل ينحاز إلى أسرته 

والمقربين منه للعمل.
وردا علـــى ســـؤال حـــول إمكانيـــة 

ســـليم   “ الكبيـــر  الثنائـــي  عـــودة 
وجاويـــد “ للكتابـــة معـــا، خصوصا 
وأنهما قدما للسينما الهندية روائع 
األفـــالم وأقواهـــا في الســـبعينات 
والثمانينـــات، ويعتبران من أعظم 

الســـينما  فـــي  الســـيناريو  ـــاب  كتَّ
الهنديـــة، أوضـــح الناقـــد الريامـــي 
أن الجمهـــور متعطش لعـــودة هذا 
الثنائي، ولكن مع األسف كل واحد 
منهم اتجه إلى طريق يختلف عن 

اآلخر ألسباب كثيرة.
ســـينما  إلـــى  الحـــوار  اتجـــه  ثـــم 
الكاتـــب  قـــال  عندمـــا  التاميـــل، 
الماجد، إن هذه الســـينما أصبحت 
الهنديـــة  الســـينما  تنافـــس  اليـــوم 
لهـــا  وأصبحـــت  لدينـــا،  المعروفـــة 
مكانـــة عالية فـــي التيـــار الواقعي 
فـــي الســـينما العالميـــة، مـــن حيث 
ومنهـــم  األفـــالم،  وقـــوة  مســـتوى 

المخرجون والممثلون. 
أجاب الناقـــد الريامي..أتفق معك 
وبقـــوة علـــى كل مـــا ذكرتـــه، بـــل 
وأستطيع القول إن سينما التاميل 
ســـحبت البساط من تحت أقدام “ 
بوليـــوود “ وجرس اإلنـــذار قد دق 
وسبق وتحدثت عن ذلك في أكثر 

من لقاء.
وبمـــا أن الجمهـــور الخليجي تعود 
علـــى المناظر الجميلة الخالبة في 
األفـــالم الهنديـــة، طـــرح  الماجـــد 
ســـؤال وهو...لمـــاذا معظـــم األفالم 
الهنديـــة اليـــوم تصور فـــي أوروبا 
وأمريكا بنسبة 90 % والباقي يتم 
تصويره في الهند. هل هذا تماشيا 

مع المد العالمي أم ماذا؟
الريامـــي أوضـــح أن فـــي الســـابق 
كانـــت معظـــم األفـــالم تصـــور في 
منطقة كشـــمير الجميلـــة الخالبة، 
ولكـــن بعـــد ذلك وكما هـــو معروف 
أصبحت هـــذه المنطقة محل نزاع 
بين الهند وباكســـتان، ولذلك اتجه 
معظـــم المنتجين والمخرجين إلى 
بيئة أخرى تكون مشـــابهة لمنطقة 

كشمير، مثل سويسرا وغيرها.

سينما “ كوليوود” سحبت البساط من تحت أقدام “بوليوود”
الناقد الريامي عبر “اليف ^”:

شاهدت لكم: Halftime للنجمة جينيفر لوبيز 
وأشياء عن السياسة وطفولتها

أكدت الفنانة في علي الشـــرقاوي المقيمة في الكويت أنها لم 
تخضـــع لعملية نحت للجســـم كما يشـــيع البعض، موضحة أن 
ما قامت به هو شد وتحسين لقوامها فقط بطريقة طبيعية.

وفـــي تفاصيـــل ذلـــك، قالت: “مـــا فعلته كان بطريقـــة طبيعية 
غير مبالغ بها )كلش مو أوفر(؛ ألنني في النهاية ممثلة ولست 
عارضـــة أزيـــاء أو حتـــى فاشينســـتا، ويهمنـــي جـــدًا أن يكون 
التركيز على الدور الذي أقدمه وليس على شكلي أو جسمي.
وللعلم، لم أقدم على هذه اإلجراء الطبي ســـوى ألنني نحفت 
كثيـــرًا، وبالتالي رأيت أنني بحاجة إلى ترتيب جســـمي فقط 
)ســـويته على الطريقـــة األجنبية مو العربية(” بحســـب ”الراي 

الكويتية”.
علـــى الصعيد الفني، أشـــارت الشـــرقاوي إلى اســـتمرارها في 

تصوير مشـــاهدها في مسلسل “نفس الحنين” للكاتب 
محمد النشمي والمخرج خالد الفضلي، وعنه قالت: 

“بصـــورة عامـــة، يناقش قضية النســـوية، إذ تدور 
قصتـــه حـــول مجموعة مـــن صديقات المدرســـة 
الالتـــي يلتقيـــن عقـــب ســـنوات مـــن االفتـــراق، 
ويطـــرح في مضمونه عددًا مـــن األمور المهمة، 

منها ما يخّص النســـاء الالتي يعشن من 
دون رجـــل، وأيضـــًا يتنـــاول تلـــك 

الثغـــرة الموجـــودة فـــي القانون 
تؤّمـــن  ال  التـــي  الكويتـــي 

حيـــاة كريمـــة للمـــرأة غيـــر 
المطلقـــة  أو  المتزوجـــة 

حتى، إذ ال حق لها في الحصول على بيت إن 
لم يكن لديها أوالد”.

 وعن طبيعة دورها، أوضحت الشرقاوي: 
“أجســـد شـــخصة فاطمة الزوجة المحبة 
بكشـــف  وأكتفـــي  وأوالدهـــا،  لزوجهـــا 
مالمـــح دوري ألنني فعليـــًا )أغار على 
أدواري( كمـــا ال أحـــب الغـــوض في 
أعمـــاق التفاصيل كي ال أحرق 

متعة المشاهدة.
عامـــة،  بصـــورة   لكـــن 
فـــي  دوري  أعتبـــر 
وعلـــى  المسلســـل، 

الرغـــم مـــن أنه ليـــس بطولـــة، واحدًا مـــن أقـــوى األدوار التي 
قدمتهـــا لما يحمل في مضمونه من رســـائل ثرية، وباعتقادي 
هو مهم لكل زوجة وامرأة من دون اســـتثناء، ومن الضروري 
أن تتابعـــه كل الزوجـــات ليأخذن العبرة والـــدرس والموعظة 
ممـــا ســـيحصل بيـــن الزوجيـــن”، مردفـــة: “المسلســـل معظـــم 
أحداثـــه نســـائية، وحتى البطوالت فيه نســـائية بشـــكل أكثر، 
فهـــو يالمـــس المرأة بصورة كبيـــرة، وقد يجعـــل الرجل يفهم 
أمـــورًا عديـــدة عن المرأة”، الفتـــة إلى أن من المشـــاركين في 
بطولتـــه إلهام الفضالة، مرام البلوشـــي، أميرة محمد، شـــهاب 
حاجيه، عبدالمحســـن القفاص، شـــهد ســـليمان، رانيا شـــهاب، 
شـــبنم وغيرهـــم، والمقـــرر عرضـــه خـــارج الســـباق الدرامـــي 

الرمضاني المقبل”.

في الشرقاوي:  لست “فاشينستا” لكي أخضع للتجميل

أعده للنشر: المتدربة شيخة النجدي



رئيسا المحرق والرفاع يشيدان بكتاب “مئوية كرة القدم البحرينية”
أشــاد الشــيخ أحمــد بــن علــي بــن عبــدهللا آل خليفــة رئيــس نــادي المحرق 
بالعمــل التوثيقــي المميــز الذي تضمنه كتاب “مئوية كــرة القدم البحرينية” 
ومــا اشــتمل عليــه مــن معلومــات مفصلة عن جميــع مراحل تطور المشــهد 

الكروي البحريني على مدى قرن من الزمان.

ونـــوه رئــيــس نـــادي الــمــحــرق بتوثيق 
الــكــتــاب لــــرواٍد كـــان لــهــم الــفــضــل في 
ــفــرق الــريــاضــيــة فــي كــرة  تــأســيــس ال
ــبــحــريــن الــتــي وصــلــت  الـــقـــدم فـــي ال
اليوم إلى مرحلة متقدمة من اإلنجاز 
إن  تحققه  ما  وسيتواصل  والنجاح، 
ــاء هللا بــفــضــل الــدعــم الــكــبــيــر من  شـ
الجاللة  صاحب  المعظم  البالد  عاهل 
آل خليفة،  عــيــســى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
رئــيــس مجلس  العهد  ولــي  واهــتــمــام 
الملكي األمير  الوزراء صاحب السمو 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، ودور  ســلــمــان 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  ومتابعة 
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب رئيس 
والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
الــمــجــلــس  لــرئــيــس  األول  ــائـــب  ــنـ والـ
األعـــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة رئــيــس 
اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
بمبادرة  المحرق  نــادي  رئيس  وأشــاد 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  نائب 
والرياضة الشيخ دعيج بن سلمان آل 
وأثنى  الكتاب،  فكرة  خليفة، صاحب 
على الجهد الكبير الذي قام به فريق 
ــكــتــاب الــــذي ضـــم نــخــبــة من  عــمــل ال
بهذه  إلخــراجــه  المعروفة  الــكــفــاءات 
بهذه  تليق  الــتــي  الــمــشــرفــة  الــصــورة 
المناسبة العزيزة على كل الرياضيين 

رئيس  وقــــال  الــبــحــريــن.  مملكة  فــي 
الفخر  إنــه من دواعــي  المحرق  نــادي 
لنادي  الكتاب  يتطرق  أن  واالعــتــزاز 
ــعــام 1928  الــمــحــرق الـــذي تــأســس ال
العربي  الخليج  منطقة  في  ناد  كأول 
والذي أطلق عليه لقب )شيخ األندية 
النادي  تأسيس  فــإن  لــذا  الخليجية(، 
مع  يتقاطعان  الــمــرحــلــة  تــلــك  ورواد 
ســرديــة انــطــالقــة مــئــويــة كـــرة الــقــدم 
أن  حيث  كبير،  بشكل  البحرين  فــي 
االنطالقة  نقطة  هــي  كانت  المحرق 
الكتاب،  ذكــر  كما  لــلــريــاضــة،  الفعلية 
ــة  ــهــداي ــد مـــن مـــدرســـة ال ــتــحــدي ــال وب
بداية  أيــضــًا  شــهــدت  الــتــي  الخليفية 
البحرين  مملكة  في  النظامي  التعليم 

في العام 1919.

رئيس نادي الرفاع: مرجع مهم

أكــــد الــشــيــخ عـــبـــدهللا بـــن خـــالـــد آل 
نـــادي  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  خــلــيــفــة 
الرفاع الرياضي ما يشكله في مملكة 
معلومات  مــن  احــتــواه  بما  البحرين، 
على  عــزيــزة  لمناسبة  تــوثــق  وافــــرة 

جميع الرياضيين في مملكة البحرين.
مستوى  إن  عــبــدهللا  الــشــيــخ  وقــــال 
الجهد المميز الذي بذله الشيخ دعيج 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
والرياضة،  للشباب  األعلى  المجلس 
العمل  وفريق  الكتاب  فكرة  صاحب 
يتجلى من خالل االعتناء بأن يشمل 
عن  ومنوعة  دقيقة  تفاصيل  الكتاب 

كرة القدم في مملكة البحرين. 
نــادي  إدارة  مجلس  رئــيــس  وأضـــاف 
الـــرفـــاع الــريــاضــي إن الــكــتــاب وقــف 
ــرة الـــقـــدم  ــ عـــلـــى جــمــيــع مـــحـــطـــات كـ
صــورة  ليقدم  الماضية،  العقود  عبر 
مــتــكــامــلــة لـــم تــغــفــل أحــــدا مـــن جيل 
ــتــي شكلت  الـــــرواد والــشــخــصــيــات ال
وإداريين  العبين  من  البحرينية  كرة 
وحكام ومسؤولين وحتى المشجعين 
نالوا نصيبهم من التقدير عبر ذكرهم 

في هذا اإلنتاج المميز.
ولــفــت الــشــيــخ عــبــدهللا إلـــى أن على 
تحث  أن  جــمــيــعــا  ــبــحــريــن  ال ــة  ــديـ أنـ
منتسبيها، خصوصا صغار السن منهم، 
ألن يــطــلــعــوا عــلــى الــمــحــتــوى الــثــري 
البحرينية”  القدم  كرة  “مئوية  لكتاب 
أوصلنا  الــذي  الماضي  على  ليتعرفوا 
المكتسبات  من  المميز  الحاضر  لهذا 

واإلنجازات.

اللجنة اإلعالمية

مبادرة وجهود متميزة 
لدعيج بن سلمان

عبدالله بن خالدأحمد بن علي
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المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

المجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  ــه  وجـ
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولـــمـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة ســمــو الــشــيــخ 
خــالــد بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، بــإلــزامــيــة 
الالعبين  لجميع  الطبي  الفحص  إجــراء 
وبعد  قبل  الفنية  والــطــواقــم  والــحــكــام 

جميع الدوريات الكروية الوطنية.
ــتــواصــل  ــى ال ــ ــا ســـمـــوه األنـــديـــة إل ــ ودعـ
للتنسيق  لــلــريــاضــة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــع 

فحص  عيادة  في  الفحوصات  إلجــراء 
أسماء  تثبيت  لضمان  الرياضي  القلب 
في  المشاركة  الرياضيين في كشوفات 

الدوريات واألنشطة الرياضية األخرى.
وقال سموه إن االهتمام والعناية بصحة 
ولياقة ممارسي الرياضة عنصر جوهري 
يــتــكــامــل مـــع بـــرامـــج واســتــراتــيــجــيــات 

القطاع الرياضي في مملكة البحرين.
ــقــاء ســمــوه فـــي مــكــتــبــه بقصر  ــدى ل ــ ول

القائمين على عيادة فحص  الــوادي مع 
الشيخ  سمو  بحضور  الرياضي،  القلب 
ــمــان بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة نــائــب  ســل
رئيس الهيئة العامة للرياضة، والرئيس 
ــفــيــذي لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة  ــتــن ال
التنفيذي  والرئيس  عسكر،  عبدالرحمن 
للمستشفيات الحكومية أحمد األنصاري 
وأعضاء فريق العمل، اطلع سموه على 
للفحص  الوطني  البرنامج  عــن  عــرض 

الدوري اإللزامي لالعبين.
ــار ســمــوه إلـــى أن هـــذا الــبــرنــامــج  ــ وأشـ
يــنــســجــم مـــع تــوجــيــهــات مــمــثــل جــاللــة 
ــؤون  ــمــلــك لـــألعـــمـــال اإلنــســانــيــة وشــ ال
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  والــريــاضــة 
الرياضيين،  آل خليفة، لالعتناء بصحة 
الــعــرض  تضمنه  مــا  عــلــى  ســمــوه  مثنيًا 
المستهدفة،  الفئات  حول  تفاصيل  من 

ــة الـــفـــحـــوصـــات، ومــتــطــلــبــات  ــيـ ــمـ وأهـ
البرنامج.

وأشـــــاد ســمــوه بــالــجــهــد الـــمـــبـــذول في 
على  القائمين  قبل  من  البرنامج  وضــع 
متمنيًا  الرياضي،  القلب  فحص  عيادة 
الذي  البرنامج  تطبيق  في  النجاح  لهم 
مشكالت  أي  عــلــى  الــتــعــرف  يستهدف 
صــحــيــة أو أمــــــراض كــامــنــة وحــمــايــة 

الالعبين من أية مضاعفات.

من جانبهم، أعرب القائمون على عيادة 
ــريــاضــي عــن شكرهم  فــحــص الــقــلــب ال
وتقديرهم على أبداه سمو الشيخ خالد 
ومتابعة  دعــم  مــن  خليفة  آل  حمد  بــن 
البرنامج  فــي  إنــجــازه  تــم  الـــذي  للعمل 
الــوطــنــي لــلــفــحــص الــــــدوري اإللـــزامـــي 
البرنامج  لالعبين، متطلعين ألن يحقق 
صحة  على  للحفاظ  المرجوة  األهــداف 

ولياقة الرياضيين. 

لدى استقبال سموه القائمين على عيادة فحص القلب الرياضي

خالد بن حمد يوجه إللزامية الفحص الطبي الدوري لجميع الالعبين والحكام

جانب من اللقاء 

وجــه النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى تنشــيط 
الســياحة الرياضيــة، ودعــا إلــى تحقيــق ذلــك مــن خــال وضع خطــة عمل بيــن الهيئة 

العامة للرياضة ووزارة السياحة.

ــجــهــود لــلــتــعــاون  وأكــــد ســمــوه تــكــامــل ال
والتنسيق في هذا المجال لتكثيف إقامة 
البرامج الرياضية والبطوالت واستضافة 
ــنــظــيــم الــمــؤتــمــرات  الـــفـــرق الــــزائــــرة وت
الدولية  والمباريات  الرياضية  والمعارض 
ــا مـــن شـــأنـــه تــنــشــيــط الــســيــاحــة  وكــــل مـ
الرياضية، في إطار مواصلة تطوير جميع 
البحرين  مملكة  في  السياحية  المقومات 
حيوي  اقــتــصــادي  ــد  رافــ مــن  تشكله  لــمــا 

وصورة تعكس حضارة وتقدم الوطن. 
جـــاء ذلـــك لـــدى اســتــقــبــال ســمــوه وزيـــرة 
الــســيــاحــة فــاطــمــة الــصــيــرفــي فـــي قصر 
الوادي بحضور نائب رئيس الهيئة العامة 
للرياضة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل 
العامة  للهيئة  التنفيذي  والرئيس  خليفة، 
هنأها  حيث  عسكر،  عبدالرحمن  للرياضة 
التوفيق  لها  متمنيا  الملكية  بالثقة  سموه 

في القيام بمهامها على أكمل وجه. 
الصيرفي عن شكرها  أعربت  جانبها،  من 
الــشــيــخ خــالــد بــن حمد  وتــقــديــرهــا لسمو 

ودعــم  سموه  توجيهات  على  خليفة  آل 
ــادرات ســـمـــوه الــمــخــتــلــفــة.  ــبـ ــمـ الـــــــوزارة لـ

الرياضية  للسياحة  المهم  بالدور  ونوهت 
البحرين  لمملكة  السياحي  الترويج  في 

االستراتيجية  الخطة  مــع  يتماشى  بما 
السياحية 2022 - 2026.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمـد يوجــه لتنشيــط السياحــة الرياضيــة
سموه هنئ الصيرفي بالثقة الملكية وأكد أهمية السياحة كرافد اقتصادي حيوي

جانب من اللقاء سمو الشيخ خالد بن حمد



تصدر منتخبنا الوطني للرجال لكرة 
الطاولـــة مجموعته بعد فوزه المثير 
علـــى الســـعودية )3/2( فـــي بطولـــة 
غرب آسيا المقامة حاليًا في األردن 

وتستمر حتى 31 يوليو الجاري.
وقـــدم منتخبنا أفضـــل عروضه في 
المواجهة التي شـــهدت إثارة وندية 
مـــن الجانبيـــن، تمكـــن مـــن خاللهـــا 
منتخبنـــا مـــن حســـمها لصالحـــه في 

الشوط األخير.
 وجاء الفوز على منتخب السعودية 
ليتصدر منتخبنا المجموعة األولى، 
حيـــث أثبت العبو منتخبنا قدراتهم 
الفنيـــة العاليـــة ليتمكنـــوا مـــن الفوز 
علـــى العبي الســـعودية أبطال غرب 
آسيا والخليج والذي يتمتع بالعبين 
مميزين، ولكن العبي األحمر فرضوا 

سيطرتهم على االنتصار.
وتقـــدم منتخبنـــا في النتيجـــة بفوز 
راشد سند على عبدالعزيز بوشيلبي 
شـــوطين،  مقابـــل  أشـــواط  بثالثـــة 
قبـــل أن يعادل المنتخب الســـعودي 

النتيجـــة بفوز علي الخضراوي على 
إلياس الياسي بثالثة أشواط مقابل 
شـــوط، وتقـــدم مرة أخـــرى منتخبنا 
عبر فوز ســـيد مرتضى حسين على 
أشـــواط  بثالثـــة  العبـــاد  عبدالعزيـــز 
مقابل شـــوطين، وفي الشوط الرابع 

خســـر العب منتخبنا راشد سند من 
علي الخضراوي.

 واستطاع إلياس الياسي من حسم 
المواجهـــة الفاصلة لصالـــح منتخبنا 
بفـــوزه علـــى عبدالعزيـــز بوشـــيلبي 
ليخـــرج  نظيفـــة  أشـــواط  بثالثـــة 

منتخبنا فائزًا في المواجهة.
ســـنة   11 تحـــت  منتخـــب  وتأهـــل 
إلـــى الدور نصـــف النهائـــي لمواجهة 
منتخب اإلمارات، فيما فاز منتخب 
الســـعودية  علـــى  ســـنة   19 تحـــت 

بثالثة أشواط مقابل شوط.

ب  الطاولـــة  منتخبـــات  وتشـــارك 
21 العبـــًا والعبـــة وهـــم: محمـــد 
عباس، راشد سند، السيد مرتضى 
حســـين، ســـلمان محمـــد، إليـــاس 
الســـيد  عبـــاس،  علـــي  الياســـي، 
عبـــاس،  فاضـــل  حســـن،  حســـين 

محمد نـــادر، مجيد ناجـــي، ماجد 
أســـامة، حســـين بوصفوان، هادي 
ناصـــر  إبراهيـــم،  حســـين، حســـن 
علوي، علي يوســـف، مريم العالي، 
أمروتا أميت، فاطمة العالي، دانة 

الخياط، ريان عماد.

اتحاد الطاولة

فوز ماراثوني ألحمر الطاولة في بطولة غرب آسيا
تصدر مجموعته بجدارة واستحقاق

Sports@albiladpress.com15
الخميس 28 يوليو 2022 - 29 ذو الحجة 1443 - العدد 5035

سحر مارادونا أجبر الجميع على تشجيع “التانغو”
 النجــم حســين بابــا العــب منتخبنا الوطني الســابق والمحلــل البارز 
للــدوري المحلــي.. اســتوقفناه فــي برنامج “البــاد ارينا” الــذي يعده 
ويقدمــه الزميــل علــي العيناتــي مــن أجــل إبــراز الوجــه اآلخــر لــه 
والمتعلــق بأبــرز القضايا الكروية العالمية والتي ربما تكون مجهولة 
عنــد شــريحة كبيــرة مــن المتابعيــن.. وذلــك ألن حســين بابــا ارتبــط 
بالجماهيــر البحرينيــة خاصــة بالشــأن المحلــي فقــط.. فــكان لنا هذا 

اللقاء الجميل معه.

 في البداية نود أن نعرف النادي  «
العالمي المفضل لك؟

كنـــت ومـــا زلت من أكبر المشـــجعين 
حيـــث  اإليطالـــي،  ميـــالن  لنـــادي 
النـــادي  لهـــذا  الكبيـــر  عشـــقي  بـــدأ 
بفضـــل  وذلـــك  التســـعينات  منـــذ 
يقدمهـــا  كان  التـــي  الجميلـــة  الكـــرة 

الروسينيري آنذاك.
ا؟  «  من هو مثلك األعلى كروّيً

في البداية كان المهاجم الهولندي 
يقـــدم  كان  الـــذي  باســـتن  فـــان 
مســـتويات الفتـــة وبـــارزة وبعـــد 
ذلـــك أصبـــح المدافـــع االيطالـــي 
باولـــو مالديني هـــو مثلي األعلى 
كرويـــا واالســـم الـــذي ال يختلـــف 

عليه اثنان.
 البد أن أشـــير هنا إلى أنني كنت 
أعشـــق باســـتن في البدايـــة؛ ألن 
وقتهـــا كنـــت ألعـــب مهاجمـــا في 
الفئات الســـنية وبعـــد أن تحولت 
لمدافـــع أصبحـــت أرى مالدينـــي 
التاريـــخ  فـــي  األفضـــل  المدافـــع 

والمثل األعلى لي كرويا.
ما المنتخب العالمي المفضل  «

لحسين بابا؟

المنتخب األرجنتيني.. والسبب في 
عشـــقي للتانغو هو مارادونا وما كان 
يقدمه من ســـحر كـــروي أجبر الكثير 
من المتابعين على تشجيع المنتخب 

األرجنتيني .

برأيك ما حظوظ المنتخب  «
األرجنتيني في المونديال 

المقبل؟

أرى أن المنتخـــب األرجنتينـــي لديه 
حظـــوظ كبيرة للتتويـــج بلقب كأس 
العالـــم 2022 فـــي قطـــر ويعتبـــر من 
البطولـــة..  فـــي  المرشـــحين  أبـــرز 
األرجنتيـــن تســـير بشـــكل تصاعـــدي 
والفـــوز بلقـــب كوبـــا أميـــركا االخيـــر 
عـــن  الكبيـــرة  الضغوطـــات  خفـــف 
الالعبين وزادت ثقتهم في أنفسهم.

ما رأيك بمن يشكك في قدرات  «
ميسي مع المنتخب األرجنتيني؟

مـــن يدعي بـــأن ميســـي متخاذل مع 
يقـــدم  وال  األرجنتينـــي  المنتخـــب 
بـــكل  فهـــو  المنتظـــرة،  المســـتويات 
تأكيـــد متعصب كرويا، فميســـي قاد 
األرجنتين لنهائـــي كأس العالم وإلى 
ثـــالث نهائيـــات لكوبا أميـــركا، ولكن 
خسرهم بســـبب لعنة الحظ وال أكثر 
مـــن ذلك..أضف إلى ذلك أن ميســـي 
للمنتخـــب  التاريخـــي  الهـــداف  هـــو 
األرجنتينـــي وهذا ما يؤكـــد بأنه قاد 

األرجنتين للطريق الصحيح.
 ما رأيك في ظاهرة التعصب  «

الرياضي المنتشرة كثيرا؟ 

أنـــا أنبذ هذه الظاهرة الســـلبية وأدعو 
الجميـــع لنبذهـــا )..( فمثـــال أنا اعشـــق 
ال  ولكـــن  كثيـــرا،  كالعـــب  ميســـي 
أسمح لنفســـي بالتقليل من البرتغالي 

رونالدو..فهما بالنسبة لي أسطورتان، 
وقدمـــا الكثيـــر لكـــرة القدم..ولكن مع 
األســـف التعصـــب جعل بعـــض الناس 

ينتقصان منهما بسهولة.

بما أننا نتحدث عن رونالدو هنا..  «

فما رأيك فيه كالعب؟

رونالـــدو خلق ثـــورة في كـــرة القدم 
الصغـــار  لالعبيـــن  قـــدوة  وأصبـــح 
بمـــدى  أجمـــع  العالـــم  فـــي  والكبـــار 
التزامـــه وانضباطـــه واتباعـــه نظاما 
غذائيـــا صارمـــا وتماريـــن شـــخصية 
مكثفـــة.. رونالدو غيـــر مفهوم جميع 
الالعبيـــن أن بإمكانهـــم اللعـــب حتى 

عمـــر متقدم فـــي أعلى المســـتويات 
وال يوجد ما يمنع ذلك. 

 مستقبل رونالدو يبدو غامضا..  «
ماذا تتوقع له في القادم؟ 

أتمنـــى أن يذهب رونالـــدو إلى نادي 
بايـــرن ميونيـــخ؛ ألنـــه مالئـــم كثيـــرا 
لطريقـــة لعبـــه رغـــم معرفـــة موقـــف 
معـــه..  التعاقـــد  مـــن  البايـــرن  إدارة 
واألكيد أن رونالدو ســـيتحصل على 
نـــاٍد يتعاقد معـــه ويلعب فـــي دوري 
األبطال.. لكن ما يهم من كل هذا هو 
معرفـــة مدى طموح رونالـــدو الكبير 
تحديـــات  خـــوض  علـــى  وإصـــراره 
جديـــدة وصعبـــه رغـــم تقدمـــه فـــي 

العمر.
ما رأيك في قرار مبابي البقاء مع  «

باريس سان جيرمان؟

القـــرار  اتخـــذ  مبابـــي  أن  أعتقـــد 
الصحيـــح بالبقاء مـــع باريس لثالث 
ســـنوات أخرى بمقابـــل حصوله على 
عائـــد مالي خيالي كمـــا توجد أمامه 
فرصـــة لتحقيق لقـــب األبطال.. فهو 

مـــازال أمامـــه المشـــوار بحكـــم صغر 
سنه ومن الممكن أن تكون له فرصة 

لالنضمام لريال مدريد مستقبال.
 من برأيك يستحق الفوز بالكرة  «

الذهبية لهذا العام؟

كريم بنزيما بكل تأكيد.
 هل تحدثنا عن تجربتك باللعب ضد  «

بايرن ميونيخ األلماني؟

نـــادي  فـــي  محترفـــا  كنـــت  عندمـــا 
الكويـــت الكويتـــي لعبـــت ضـــد نادي 
بايـــرن ميونيـــخ فـــي مبـــاراة وديـــة 
وكان مدربهـــم آنذاك هو غوارديوال.. 
وقد لفت انتباهي كثيرا نجم البايرن 
ودهائـــه  الجســـمانية  بقوتـــه  مولـــر 

الكروي الذي كان فوق العادة.
 ما تشكلية حسين بابا التاريخية؟ «

الرســـم التكتيكي 2-4-4.. الحراسة: 
كافـــو/  مالدينـــي/   الدفـــاع:  بوفـــون، 
لوسيو/  كارلوس، الوسط: البرتيني/  
انيســـتا/  رونالدينو/  ميسي، الهجوم: 

باتيستوتا/  فان باستن.

النجم حسين بابا عبر برنامج “^ أرينا”:

منتخب كمال األجسام يغادر للبطولة العربية
غـــادر عصر أمـــس المنتخـــب الوطني 
لكمـــال األجســـام متوجهـــًا لجمهورية 
مصـــر العربيـــة وذلـــك للمشـــاركة فـــي 
فـــي  العربيـــة  البطولـــة  منافســـات 
والثالثـــة  للرجـــال   )22( ال  نســـختها 
عشرة للشباب لبناء األجسام والثانية 
للفيزيـــك والكالســـيك فيزيـــك والتي 
تستضيف منافساتها مصر في الفترة 

مـــن 28 وحتـــى 31 مـــن شـــهر يوليـــو 
الجاري وبمشاركة 15 بلدًا عربيًا.

رئيـــس  الحـــداد  ســـامي  ويتـــرأس   
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
البدنيـــة  واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال 
كال  يضـــم  والـــذي  البحرينـــي  الوفـــد 
مـــن الالعبيـــن علـــي إبراهيـــم والـــذي 
الفيزيـــك  مســـابقة  فـــي  سيشـــارك 
للرجـــال، علـــي صقـــر البنعلـــي والـــذي 

سيشارك في مســـابقة كمال األجسام 
فئة وزن 90 كيلوغراما وخالد جاسم 
والـــذي سيشـــارك فـــي مســـابقة كمال 
كيلوغرامـــا،   75 وزن  فئـــة  األجســـام 
االتحـــاد  ســـر  أميـــن  الوفـــد  ويرافـــق 
خالد حمادة، رئيس اللجنة اإلعالمية 
أسامة الليث والحكم يوسف خنجي.

وحول هذه المشـــاركة أوضح ســـامي 
البحرينـــي  الوفـــد  رئيـــس  الحـــداد 

عن ســـعادته الكبيـــرة بانطـــالق أولى 
مشاركات المنتخب الوطني الرسمية 
فـــي هـــذه البطولـــة، وقال “يســـعدني 
بأن نبدأ موســـم مشاركاتنا الخارجية 
من بطولـــة العرب التي تعد من أقوى 
وأهم البطـــوالت في المنطقـــة والتي 
تأتي في توقيت مناســـب اســـتعدادًا 
ســـبتمبر  شـــهر  آســـيا مطلـــع  لبطولـــة 

المقبل.

اتحاد كمال األجسام

منتخبنا الوطني للرجال لكرة الطاولة

علي العيناتي

ميسي قدم كل 
شيء لألرجنتين 

ومن يراه غير ذلك 
فهو متعصب

أبهرني نجم بايرن 
ميونيخ األلماني 

مولر بقوته 
ودهائه الخارق

رونالدو أحدث 
ثورة في كرة 

القدم وأصبح مثاال 
يحتذى به للجميع

مبابي اختار القرار 
الصحيح وفرصة 
انضمامه للريال 

ما زالت قائمة
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الثروة  لصندوق  العقارّية  ــذراع  الـ ــة،  إدامـ شركة  أكــدت 
البحرين  ممتلكات  “شــركــة  البحرين  لمملكة  الــســيــادي 
القابضة”، على دعمها للكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات 
باعتبارها  المهنية  وقدراتها  مهاراتها  وصقل  البحرينية 
الذي يسهم  األمر  الوطني،  االقتصاد  أساسيا في  محركا 
من  العديد  مستقبال  الوطنية  العاملة  الــقــوى  تبوؤ  فــي 

المناصب القيادية واإلدارية.
ــة عـــن بـــدء فــتــرة  ــ ــالن شــركــة إدامـ جـــاء ذلـــك خـــالل إعــ
التدريب الصيفية التي سوف تضم خمسة من الخريجين 
الجيل  ودعــم  قدراتهم  تطوير  إلــى  وتهدف  البحرينيين 
المتدربون  وسيكتسب  الوطنية.  المواهب  مــن  الــقــادم 
بحسب المؤهل األكاديمي الخبرات العملية التي تناسب 
إدامة  إدارات  خالل  من  المستقبلية  المهنية  اهتماماتهم 
وسيتمكنون  فيها،  التدريب  يتم  ســوف  التي  المختلفة 
من التعرف على طبيعة العمل واكتساب مهارات جديدة 

تحت إشراف أعضاء مختصين من فريق عمل إدامة.
واإلداريــة  البشرية  الموارد  رئيسة  قلداري  سمية  وقالت 
إن فترة التدريب الصيفية هي من أولويات استراتيجية 
في  والمساهمة  الوطنية  الطاقات  ودعــم  لتطوير  إدامــة 

إعداد قيادات مستقبلية في هذا القطاع الحيوي الواعد. 
الخريجين  تــزويــد  إلــى  يــهــدف  البرنامج  أن  وأوضــحــت 
بالخبرات العملية في بيئة العمل لصقل قدراتهم والتأكيد 

على كون المواطن الخيار األول في سوق العمل.
التقديم  العديد من طلبات  تلقت  إدامة قد  أن  وأضافت 
لــلــبــرنــامــج، وكــانــت هــنــاك مــنــافــســة شــديــدة فــي عملية 
االختيار؛ لضمان االستفادة بشكل أكبر من فترة التدريب، 
معربة عن أملها في أن تقدم فترة التدريب صورة واضحة 
عن آليات إدارة شركة إدامة وكيفية مساهمتها في دعم 

التنمية االجتماعية واالقتصادية في مملكة البحرين.

بدء فترة التدريب الصيفية وتضم 5 خريجين بحرينيين
“إدامة” تدعم الكوادر الوطنية لتطوير قدراتهم

وعائشة  يــوســف  لجنة  قــدمــت 
المؤيد لألعمال الخيرية، القسم 
الــخــيــري لــشــركــة يــوســف خليل 
دعًما  مــؤخــًرا،  وأوالده  الــمــؤيــد 
تقوم  إذ  النعمة،  حفظ  لجمعية 
بــجــمــع وتــعــبــئــة فــائــض الــمــواد 
والمطاعم  الفنادق  من  الغذائية 
ــيــــة  ــهــــالكــ ــتــ واألســــــــــــــــواق االســ

وتــوزيــعــهــا عــلــى الــمــحــتــاجــيــن، 
إضافة إلى إعادة تدوير. 

قام بتسليم التبرع هاشم سعيد، 
ــال الــخــيــريــة لــدى  ــمـ مــديــر األعـ
يوسف وعائشة المؤيد لألعمال 
التنفيذي  الرئيس  إلى  الخيرية، 
لــجــمــعــيــة حــفــظ الــنــعــمــة أحــمــد 

الكويتي.

“يوسف وعائشة المؤيد” 
الخيرية تتبرع لـ “حفظ النعمة”

طلبة األهلية يشاركون بالفعاليات العلمية الدولية في بريطانيا
”IMSS2022 Change Maker“  الطالب محمود منصور يحرز جائزة

أكــد الرئيس المؤســس رئيس مجلس أمنــاء الجامعة األهلية عبدهللا الحواج 
أهميــة اكتســاب الطلبــة الجامعيين للخبــرات العلمية الميدانيــة عبر االطالع 
علــى تجــارب األمــم والتفاعــل اإليجابــي معهــا واالســتفادة منهــا، مشــيدا 
بزيــارة وفــد مــن طلبة ماجســتير إدارة األعمــال للمملكة المتحدة؛ للمشــاركة 
فــي فعاليــات العلميــة الصيفية الدولية للماجســتير التي اســتضافتها جامعة 

برادفورد البريطانية مؤخرا. 

وعــبــر الـــحـــواج عــن فــخــره واعـــتـــزازه 
الجامعة،  طــالب  وإنــجــازات  بمشاركة 
مقدما تهانيه وشكره لهم على تمثيلهم 
الجامعة األهلية ومملكة البحرين خير 

تمثيل.
ــدور والــجــهــد الــذي  ــال ــحــواج ب ــوه ال ونـ
تضطلع به الجامعة األهلية في التعاون 
المتحدة  األمــم  أهــداف  مع  اإليجابي 
مفاهيمها  وتعزيز  المستدامة  للتنمية 
في مجاالت االقتصاد وريادة األعمال، 
مشيدا بمشاركة طلبة الجامعة األهلية 

للعام الثالث على التوالي في فعاليات 
بـــرادفـــورد  جــامــعــة  تحتضنها  علمية 
من  وبحثية  طالبية  وفــودا  وتتضمن 
العالم، حيث  دولــة حول   50 أكثر من 
تحرص الجامعة على تقديم كل الدعم 
المالي والمعنوي لطلبتها للمشاركة في 
ــحــدث والــعــديــد مــن األحـــداث  هـــذا ال
العلمية والثقافية المعززة إلمكانياتهم 
وقدراتهم بما يتفق مع استراتيجيات 
العامة  العالي وأمانته  التعليم  مجلس 
ــيــة فـــي هــذا  وخــطــط الــجــامــعــة األهــل

االتجاه.
ــن طــــــالب بـــرامـــج  ــ وشـــــــــارك وفــــــد مـ
ــيــة في  الــمــاجــســتــيــر بــالــجــامــعــة األهــل
الدولية  الصيفية  العلمية  الفعاليات 
جامعة  استضافتها  التي  للماجستير 
لمناقشة  البريطانية مؤخرا؛  برادفورد 
بالقيادة  المتعلقة  الــتــحــديــات  وحـــل 
وريادة األعمال واالستدامة في مجال 
األعــمــال واالقــتــصــاد الـــدائـــري، حيث 
ــحــدث،  احــتــضــنــت الــفــعــالــيــات هـــذا ال
إدارة  طلبة  من  مجموعة  استقطبت 

ــيــيــن الــمــرشــحــيــن من  ــال الــدول ــمـ األعـ
تنفيذيين  ــاء  ــ ورؤســ جــامــعــات  عـــدة 
وباحثين  متحدثين  متخصصين  و 
وأكـــاديـــمـــيـــيـــن، فــيــمــا مــثــل الــجــامــعــة 
إدارة  ماجستير  طلبة  مــن   4 األهلية 
منصور  محمد  محمود  وهــم:  األعمال 
إبــراهــيــم علي محسن،  عــلــي، وســـارة 
وابتسام محمد جعفر سلمان، وفوزية 

يوسف عبدهللا زينل.
وقد برز الطالب محمود منصور لفوزه 
IMSS2022 Change Mak� “بجائزة 

الصيفية  العلمية  الفعاليات  ضمن   ”er
من  الطلبة  بقية  حصل  فيما  الدولية، 
والتقدير  اإلشــادة  على  الوفد  أعضاء 
لفاعليتهم وإيجابيتهم طوال فعاليات 

المدرسة التي استمرت 4 أيام.
الدولية  العالقات  إدارة  أتاحت  وقــد 
ماجستير  لطلبة  األهــلــيــة  بــالــجــامــعــة 
في  للمشاركة  الفرصة  األعمال  إدارة 
ذات  القضايا  ومناقشة  الــحــدث  هــذا 
مــع محترفين  واالســتــكــشــاف  الــصــلــة 
العالم،  أنحاء  جميع  من  وأكاديميين 

ــمــســاهــمــة فــــي تــقــديــم  ــالً عــــن ال فـــضـ
عليهم  ُعرضت  حالة  لدراسات  حلول 
مناطق  وتحديد  التحديات  ومواجهة 

الضعف فيها.
إطــالع  العلمية  الفعاليات  وتضمنت 
الــطــلــبــة بــشــكــل شــامــل عــلــى األجــنــدة 
لها  الــمــخــطــط  والــفــعــالــيــات  الصيفية 
الــجــمــاعــيــة، كــمــا تضمنت  والــتــمــاريــن 
بــرادفــورد  بمدينة  تعريفية  جـــوالت 
التطويرية  الــخــطــط  عــلــى  والـــوقـــوف 
الــفــرص  ومــنــاقــشــة  الــتــحــتــيــة،  للبنية 
ــن أجـــل  ــة الـــتـــحـــديـــات؛ مــ ــهــ ــواجــ ومــ
الدائري.  االقتصاد  وتعزيز  االستدامة 
بهذه  استمتاعهم  عــن  الطلبة  وعــبــر 
وإدارة  الــكــلــيــة  شــاكــريــن  ــة،  ــتــجــرب ال
الطالبي  والــتــبــادل  الدولية  العالقات 
لهم في  تقديمه  تم  ما  بالجامعة على 

هذا المجال.

بزيادة قدرها 9 %... وإجمالي االشتراكات التأمينية بلغ 15 مليون دينار

أرباح “التكافل الدولية” في األشهر الستة األولى 2022
التكافل  إدارة شركة  مجلس  اعتمد 
الــشــركــة  نــتــائــج  ش.م.ب  الــدولــيــة 
المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 
2022، حيث بلغ صافي الربح العائد 
ألــف   221 األم  الــشــركــة  لمساهمي 
 30 المنتهية في  للثالثة أشهر  دينار 
ربح  بصافي  مــقــارنــًة   2022 يونيو 
نفسها  للفترة  دينار  ألف   226 قــدره 
نسبته  بانخفاض  السابق  العام  من 
 2.6 السهم  على  العائد  وبلغ   .%  2
للسهم  فلس   2.66 بـــ  مقارنة  فلس 
كما  السابق.  العام  من  نفسها  للفترة 
ــخــســارة الــشــامــلــة الــعــائــدة  بــلــغــت ال
لمساهمي الشركة األم لفترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، 
شامل  بدخل  مقارنة  دينار  ألــف   49
نفسها  للفترة  دينار  ألف   253 قــدره 

من العام السابق.
ألف   314 الشركة  أرباح  اجمالي  بلغ 
ــثــانــي 2022  ديـــنـــار خــــالل الـــربـــع ال
للفترة  ــار  ــن دي ألـــف   289 ـــ  ب مــقــارنــة 
نفسها من العام السابق بنسبة زيادة 
قدرها 8 %؛ وذلك نظرًا لتحسن أداء 
ــذي حقق  ال الــعــام  التكافل  صــنــدوق 
خالل  دينار  ألــف   172 قــدره  فائضًا 
الفترة مقارنة بفائض قدره 131 ألف 
دينار للفترة نفسها من العام السابق. 
المساهمين ربحًا  كما حقق صندوق 
الربع  ألــف ديــنــار خــالل   221 قـــدره 
الثاني 2022 مقارنة بربح قدره 226 
العام  مــن  نفسها  للفترة  ديــنــار  ألــف 
التكافل  صــنــدوق  وحــقــق  الــســابــق. 
دينار  ألــف   79 قــدره  عــجــزًا  العائلي 
مقارنة   2022 الــثــانــي  الــربــع  خـــالل 
للفترة  ديــنــار  آالف   68 قــدره  بعجز 

نفسها من العام السابق.
ــالـــي  ــمـ ــة إجـ ــركــ ــشــ ــ ــقـــت ال ــقـ كـــمـــا حـ
اشتراكات بلغت 5.509 مليون دينار 
بـ  مقارنة   2022 الثاني  الربع  خــالل 
نفسها  للفترة  ديــنــار  مليون   5.414
 2 نسبتها  بــزيــادة  السابق  الــعــام  مــن 

.%

ــا بــالــنــســبــة لــنــتــائــج الــســتــة أشــهــر  أمـ
فقد   ،2022 يونيو   30 في  المنتهية 
لمساهمي  العائد  الــربــح  صافي  بلغ 
مقارنًة  دينار  ألف   502 األم  الشركة 
دينار  ألــف   482 قــدره  ربــح  بصافي 
العام  الفترة نفسها من  بحريني في 
 .%  4 قــدرهــا  زيـــادة  بنسبة  السابق 
فلس   5.9 السهم  على  العائد  وبلغ 
للفترة  للسهم  فلس   5.67 بـ  مقارنة 
بلغ  كــمــا  الــســابــق.  ــعــام  ال مــن  نفسها 
لمساهمي  الــعــائــد  الــشــامــل  الــدخــل 
الــســتــة أشــهــر  لــفــتــرة  ــشــركــة األم  ال
 200  ،2022 يونيو   30 المنتهية في 
 529 قــدره  بمبلغ  مقارنة  دينار  ألــف 
العام  مــن  نفسها  للفترة  ديــنــار  ألــف 
 62 قــدره  بانخفاض  وذلــك  السابق 

.%
ألف   816 الشركة  أرباح  إجمالي  بلغ 
 30 في  المنتهية  أشهر  للستة  دينار 
ربح  بإجمالي  مقارنة   2022 يونيو 
نفسها  للفترة  دينار  ألف   746 قــدره 
من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 
أداء  نــاتــج عــن تحسن  9 % وذلـــك 
ــذي حقق  ال الــعــام  التكافل  صــنــدوق 
خالل  دينار  ألــف   392 قــدره  فائضًا 
بفائض قدره  مقارنة  الحالية  الفترة 
الــفــتــرة نفسها  ــف ديــنــار فــي  أل  329
قدرها  نمو  بنسبة  السابق  العام  من 
أداء  تحسن  إلــى  باإلضافة   ،%  19
صــنــدوق الــمــســاهــمــيــن حــيــث حقق 

ربحًا قدره 502 ألف دينار في فترة 
30 يونيو  المنتهية في  الستة أشهر 
ألف   482 قــدره  بربح  مقارنة   2022
دينار للفترة نفسها من العام السابق. 
العائلي  التكافل  فيما حقق صندوق 
عجزًا قدره 77 ألف دينار في الفترة 
ألف   65 قدره  بعجز  مقارنة  الحالية 
دينار خالل للفترة من العام السابق.

التأمينية  االشتراكات  إجمالي  وبلغ 
الفترة  خالل  دينار  مليون   15.051
المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة 
بـ 14.954 مليون دينار للفترة نفسها 
من العام السابق بزيادة نسبتها 1 % 
وبلغت صافي االشتراكات المكتسبة 
الفترة  خــالل  ديــنــار  مليون   8.611
المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة 
الفترة  خالل  دينار  مليون   8.740 بـ 
بانخفاض  السابق  العام  من  نفسها 
صــافــي  بــلــغــت  كـــمـــا   .%  1 قــــــدره 
مليون   6.078 المتكبدة  المطالبات 
 30 المنتهية في  الفترة  دينار خالل 
يونيو 2022 مقارنة بـ 5.857 مليون 
دينار للفترة نفسها من العام السابق 

بزيادة نسبتها 4 %.
العائد  الملكية  حقوق  مجموع  وبلغ 
 11.421 األم  ــشــركــة  ال لــمــســاهــمــي 
في  المنتهية  للفترة  ديــنــار  مليون 
  11.645 بـ  مقارنًة   2022 يونيو   30
 2021 31 ديسمبر  دينار في  مليون 

بانخفاض نسبته 2 %.

ــول الــشــركــة  ــ كــمــا بــلــغ إجــمــالــي أصـ
لــلــفــتــرة  ــار  ــ ــن ــ دي مـــلـــيـــون   49.236
المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة 
بـ 45.587  مليون دينار بنهاية العام 
بزيادة   ،2021 ديسمبر   31 السابق 

نسبتها 8 %.
الشركة،  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
النتائج  هـــذه  إن  ــريــس،  ال إبــراهــيــم 
ــة الــمــالــيــة  ــمــتــان الـــجـــيـــدة تــعــكــس ال
مع  التكيف  على  وقــدرتــهــا  للشركة 
مختلف الظروف االقتصادية. وقال 
إن مجلس اإلدارة أبدى ارتياحه من 
أن  إلــى  وإضــافــة  المحققة.  النتائج 
الشركة قامت مؤخرًا باعتماد الشعار 
للشركة  الجديدة  والهوية  التجاري 
والــــذي يــأتــي تــمــشــيــًا مــع تــوجــهــات 
المستدام  النمو  نحو  األم  الــشــركــة 

والخدمات ذات الجودة العالية.
األنــصــاري  عصام  علق  جانبه،  ومــن 
ــيــس الــتــنــفــيــذي عــلــى الــنــتــائــج  ــرئ ال
الشركة  أن  موضحًا  سنوية  النصف 
أتـــمـــت بــنــجــاح تــحــقــيــق األهـــــداف 
 30 في  المنتهية  للفترة  المرصودة 
حققت  أنــهــا  مضيفًا   ،2022 يونيو 
التحول  خطة  فــي  مهمة  خــطــوات 
النظام  ــالق  إطـ خــطــة  وأن  الــرقــمــي 
الجدول  وفــق  تسير  الجديد  ــي  اآلل
أطلقت  الشركة  أن  وبين  المعتمد. 
الـــعـــام  ــن  مــ األول  الـــنـــصـــف  ــالل  ــ خـ
الذكية  للهواتف  الــجــديــد  تطبيقها 
والذي يشتمل على خدمات تأمينية 
ــديـــدة ومــبــتــكــرة تــعــد الــوحــيــدة  جـ
من  رقميًا  تــقــدم  الــتــي  المملكة  فــي 
أو  الشركة  مقر  لزيارة  الحاجة  دون 
المركبات  ملكية  نقل  مثل  فروعها 
أو تعديل بيانات المركبة أو التأمين 

الجديد للسيارات المستخدمة.

لمجلــس  اإللكترونــي  بالموقــع  أمــس  األشــغال  وزارة  طرحــت 
المناقصات والمزايدات مناقصة إلنشاء شبكة الصرف الصحي 
اســتالم  وســيتم   ،255 بمجمــع  المحــرق  واحــات  منطقــة  فــي 
مظاريــف العطــاءات إلــى تاريــخ 24 أغســطس المقبــل، على أن 

يتم فتح المظاريف في اليوم التالي. 

في  الــمــشــروع  تنفيذ  وســيــتــم 
مدة  وهي  شهًرا،   18 تبلغ  مدة 
المشروع  ويشمل  العقد.  إبــرام 
صحي  صـــرف  شبكة  تــوصــيــل 
عــقــارا   292 ــخــدمــة  ل ــدة  ــديـ جـ
بمنطقة واحات المحرق بمجمع 
صرف  خــط  بــنــاء  سيتم   .255
قطره   )UPVC( رئيسي  صحي 
مم  و400  مــم  و250  مــم   200
 )GRP( وخـــط صـــرف رئــيــســي 
وبطول 2994 مترا و177 مترا 
و420 مترا بالتناوب وللخطوط 

بطول  مم   150 قطره  الفرعية 
بناء  ــى  إل مــتــرا. إضــافــة   3282
 )Type C( غرف تفتيش من نوع
 Type(و )Type F(و )Type E(و
و341   30 يبلغ  كلي  وبعدد   )H
وبالتزامن  بالتناوب  و54  و26 
ــوزن  ال مــن  أغطية  تركيب  مــع 
الثقيل والمتوسط لتلك الغرف 
مــع اســتــكــمــال جــمــيــع األعــمــال 
التي  الطرق  لرصف  المطلوبة؛ 

سيتم إنجاز األعمال فيها.
أن  األشغال  وزارة  واشترطت 

الــمــقــاولــون  للمناقصة  يــتــقــدم 
الـــمـــؤهـــلـــون بـــــالـــــوزارة الــذيــن 
مسبق  تأهيل  رخصة  يحملون 
في فئة أعمال الصرف الصحي 
 )AA(و  )A( ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ تـــحـــت 
ــرح  صـــالـــحـــتـــيـــن فــــي يــــــوم طـ

المناقصة.
في  الراغبين  ــوزارة  ــ ال ودعـــت 
المناقصة،  هــذه  في  المشاركة 
مــمــن تــتــوافــر فــيــهــم الــكــفــاءة 
الالزمة، شراء وثائق المناقصة 
إلــكــتــرونــًيــا مـــن خــــالل نــظــام 
الـــمـــنـــاقـــصـــات اإللـــكـــتـــرونـــي 
الــتــابــع لــمــجــلــس الــمــنــاقــصــات 
e�ten� / /:https  والــمــزايــدات
dering.tenderboard.gov.
ــاًرا مـــن يــوم  ــبـ ــتـ ــك اعـ ــ bh وذلـ

أمس.

استالم مظاريف العطاءات إلى 24 أغسطس
إنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة واحات المحرق

عصام األنصاري إبراهيم الريس

أمل الحامد

816
ألف دينار



نظمـــت هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض جولـــة إلعالمييـــن 
ومصوريـــن ومؤثرين محلييـــن إلى “مهرجان شـــواطئ البحرين” 
علـــى شـــاطئ بـــالج الجزائـــر، جـــرى خاللهـــا تعريفهم علـــى أرض 
الواقـــع ببرامـــج الفعاليات الثـــري الذي يقدمه هـــذا المهرجان، بما 
فـــي ذلـــك رياضات مائيـــة تقام ألول مـــرة في البحريـــن من بينها 
رياضـــة ركـــوب األمـــواج. كما اطلع المشـــاركون فـــي الجولة على 
عـــدد مـــن الرياضـــات المائيـــة المتنوعة التـــي يقدمهـــا المهرجان، 
بما فيهـــا رياضة اإلبحار بالقارب الشـــراعي، والتجديف بالوقوف 
علـــى اللوح، ورياضة تجديـــف الكاياك، ورياضـــة الدراجة المائية 
العاديـــة. وهي رياضات تقدمها هيئة الســـياحة في إطار خدمات 

متكاملة تشمل التدريب، وتأجير المعدات واألدوات، وغيرها.
وخالل المســـاء تعـــرف اإلعالميون على مزيد مـــن الميزات التي 
يقدمها مهرجان شـــواطئ البحرين لمرتاديه في الفترة المسائية، 
بما فيها جلســـات اليوجا على الشـــاطئ، والتجربـــة المميزة كثيرا 
التـــي تتمثـــل فـــي التجديف مـــع أضـــواء “إل إي دي” من الســـاعة 

السابعة وحتى العاشرة مساء.
وشـــملت جولة اإلعالميين أيضا االطـــالع على جانب من برنامج 
فعاليـــات مهرجان شـــواطئ البحرين الذي يتضمـــن أيضا عروضا 
موســـيقية حّية، وأنشـــطة ترفيهية، وأخـــرى ذات صلة باألطفال، 

ومطاعم متنقلة وغيرها.
وقالـــت مديرة التســـويق والترويـــج في هيئة البحرين للســـياحة 
مريـــم تورانـــي إن زيـــارة اإلعالمييـــن والمصوريـــن والمؤثريـــن 
لمهرجان شواطئ البحرين تندرج في إطار حرص هيئة البحرين 
للســـياحة على الترويج لبرنامج الفعاليـــات الحافل الذي يتضمنه 
المهرجـــان علـــى أوســـع نطـــاق ممكـــن، وفـــي إطـــار الـــدور الرائـــد 
للصحافـــة الوطنيـــة كشـــريك اســـتراتيجي للهيئـــة فـــي التعريف 

بمختلف البرامج والفعاليات السياحية في مملكة البحرين.
ونوهت توراني باإلقبال على مهرجان شواطئ البحرين من قبل 
الســـياح والـــزوار والمواطنيـــن والمقيمين، مشـــيرة إلـــى أن نجاح 
هـــذه الفعاليـــة في دورتهـــا األولى هذا العام يؤكـــد صوابية توجه 
هيئة الســـياحة نحو تفعيل إمكانات الشواطئ البحرينية كركيزة 
أساســـية من ركائز الجذب الســـياحي في المملكـــة، ويدفع الهيئة 
إلعـــادة تنظيمهـــا ســـنويا؛ بهدف إثـــراء فصل الصيف فـــي مملكة 
البحرين بعدد من األنشـــطة والفعاليات الجاذبة للســـياح والزوار، 

إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين.
وكانـــت وزيـــرة الســـياحة  فاطمـــة بنـــت جعفر الصيرفـــي أطلقت 
مهرجـــان شـــواطئ البحريـــن فـــي الســـابع مـــن يوليو الجـــاري من 
شـــاطئ بـــالج الجزائر، ويشـــمل المهرجان أيضا شـــاطئ مراســـي 
وشاطئ “واتر جاردن سيتي”، ويستمر حتى 27 أغسطس المقبل.

“السياحة”: رياضات مائية بـ “مهرجان الشواطئ” تقام ألول مرة بالبحرين
خالل جولة إلعالميين ومصورين للتعريف ببرامج الفعاليات الثري

أعلن كل من المجلس األعلى للمرأة وشـــركة بنفت، 
الشـــركة المبتكرة والرائدة في مجـــال التكنولوجيا 
اإللكترونيـــة  الماليـــة  المعامـــالت  الماليـــة وخدمـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، عن إطـــالق النســـخة األولى 
مجـــال  فـــي  للتدريـــب  الســـنوي  برنامجهمـــا  مـــن 
التكنولوجيـــا الماليـــة “مســـار”، والـــذي يهـــدف إلـــى 
تمكيـــن الشـــباب والشـــابات البحرينييـــن من خالل 
تنمية مهاراتهم للمشـــاركة وإيجاد حلول مستقبلية 
لقطاع التكنولوجيا المالية الذي يشـــهد نموًا مطردًا 
فـــي المملكـــة. وســـيوفر البرنامـــج الفرصـــة لطالب 
والخريجـــات  والخريجيـــن  الجامعـــات  وطالبـــات 
الجـــدد في مملكة البحرين للتعلـــم من الخبراء في 
القطـــاع واكتســـاب المهـــارات األساســـية والمعرفة 
العمليـــة واكتشـــاف ســـبل التعـــاون لتطويـــر حلول 

مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــادت األميـــن العـــام للمجلـــس 
األعلى للمرأة، هالة األنصاري، بالبرنامج الذي ينظم 
بالتعاون مع شركة “بنفت” باعتباره أداة مهمة لزيادة 

مشـــاركة المـــرأة البحرينية في مجـــال التكنولوجيا 
الماليـــة في مملكة البحرين، حيث يســـعى البرنامج 
إلى ســـد الفجـــوات بيـــن مخرجات التعليم وســـوق 
العمـــل، وخلـــق فرص واعـــدة وتنمية قـــدرات جيل 

المســـتقبل، خصوصـــا مـــع توجـــه االقتصـــاد نحـــو 
التحول الرقمي من خالل التوســـع في التكنولوجيا 
الرقمية وقطاعـــات التكنولوجيا المالية. من جانبه، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الجناحـــي  عبدالواحـــد  صـــرح 

لشـــركة بنفت “يســـرنا أن ندعو الطـــالب والطالبات 
والخريجـــات  والخريجيـــن  المميزيـــن  الجامعييـــن 
الصلـــة  ذات  الدراســـية  الخبـــرة  ذوي  مـــن  الجـــدد 
الشـــغوفين بالقطـــاع المالـــي والتكنولوجيـــا المالية 
للمشـــاركة في برنامج التدريب الداخلي الفريد من 
نوعه، والمساهمة في خلق تأثير مجتمعي إيجابي 

من خالل تعلمهم وتدريبهم. 
وأضاف “ســـنعمل علـــى تحقيق المزيد مـــن النجاح 
والتأثير بشـــكل إيجابي على قطاعات السوق التي 
تعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا الماليـــة وتشـــهد تطـــورًا 
ســـريعًا وأهمية متزايدة في جميـــع أنحاء المملكة، 
مـــع التركيـــز كذلـــك علـــى تمكيـــن المرأة فـــي قطاع 
قابليـــة  لتعزيـــز  وسنســـعى  الماليـــة،  التكنولوجيـــا 
الشـــباب من الجنســـين علـــى التكيـــف والقدرة على 
االبتـــكار واإلبـــداع في عالمنا الذي يشـــهد تغييرات 

متسارعة بشكل مستمر”.
ومـــن المزمـــع أن يبـــدأ برنامج التدريـــب في مجال 
التكنولوجيـــا الماليـــة “مســـار”  ببرنامـــج توجيهـــي 

يشـــمل ورش عمـــل ستســـلط الضـــوء علـــى النظام 
البيئـــي لشـــركة بنفـــت والخدمـــات المتنوعـــة التي 
تقدمها، إضافة إلى إبـــراز الموضوعات المهمة مثل  
طبيقـــات التكنولوجيـــا المالية، ومكافحـــة الجرائم 
واألمـــن  والمعلومـــات  األمـــوال،  وغســـل  الماليـــة 
الســـيبراني، والثقافة المالية، كما ســـيوفر البرنامج 
فرص للمرشـــحين والمرشـــحات للعمل في مختلف 
اإلدارات فـــي شـــركة “بنفـــت” لمـــدة 8 أســـابيع، مـــع 
التدريـــب العملـــي فـــي خدمـــات البيانـــات الرقميـــة 
والخدمـــات  اإللكترونيـــة  المدفوعـــات  وخدمـــات 

اإلدارية والفنية.
باإلضافـــة إلـــى ذلك، ســـيتيح البرنامج للمشـــاركين 
والمشـــاركات لتقديم مشـــاريعهم النهائية في ختام 
البرنامج، كما ســـيتم منح جائزة بنفت للتكنولوجيا 

المالية ألفضل فكرة أو مشروع مبتكر.
يمكن التقديم للمشـــاركة في برنامـــج التدريب في 
مجال التكنولوجيا المالية “مســـار” من خالل موقع 

./benefit.bh/masar شركة بنفت اإللكتروني

إطالق النسخة األولى لبرنامج التدريب العملي بالتكنولوجيا المالية “مسار”
يستهدف تنمية مهارات الشباب والشابات البحرينيين... “بنفت” و“األعلى للمرأة”:

عبدالواحد الجناحي هالة االٔنصاري

business@albiladpress.com
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حصـــد صندوق العمل “تمكيـــن” جائزة مبادرات دعم 
النســـاء والشـــباب للعـــام 2022 مـــن قبل مؤسســـة 
للجهـــود  تتويًجـــا   ،Global Business Outlook
المبذولـــة من قبـــل “تمكين” خالل ســـنوات العمل 
الماضيـــة، والتـــي تهـــدف إلـــى النهـــوض بالمـــرأة 
االقتصاديـــة  المجـــاالت  شـــتى  فـــي  البحرينيـــة 
والرياديـــة المختلفـــة، باإلضافـــة إلـــى تعزيز دور 
الشـــباب فـــي ســـوق العمـــل عبـــر تزويدهم 
بالخبـــرات الالزمة، لتحقيـــق أحد أهداف 
تمكيـــن الرئيســـة، والمتمثـــل فـــي جعـــل 
المواطن البحريني خيارا أول للتوظيف.
يأتـــي هـــذا التكريـــم مـــن قبل مؤسســـة 
 Global Business Outlook
البريطانيـــة الُمتخصصـــة فـــي تغطيـــة 
العالميـــة  االقتصاديـــة  األنشـــطة 
الماليـــة  المؤسســـات  جهـــود  وإبـــراز 
واالســـتثمارية فـــي القطاعيـــن العـــام 

والخاص حول العالم.
القائـــم  صرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
بأعمال الرئيـــس التنفيذي لصندوق 
العمـــل “تمكيـــن” مهـــا مفيـــز قائلـــًة: 
“منذ التأســـيس، عمـــل تمكين على 
ترجمة الـــرؤى والتطلعات الوطنية 
فـــي تعزيـــز إدمـــاج احتياجـــات المـــرأة 
البحرينيـــة لتكـــون شـــريًكا فاعـــالً ومؤثًرا 
في مختلف المجاالت التنموية في المملكة، 
وتفعيـــل دور الشـــباب من خـــالل خلق بيئة 

تعـــزز مـــن قدرتهم على المســـاهمة الفاعلة في ســـوق العمل، وذلك 
مـــن خـــالل التنســـيق مـــع مختلف الجهـــات الشـــريكة فـــي المملكة 
الســـيما المجلـــس األعلـــى للمـــرأة الـــذي يحظـــى بمتابعـــة وتوجيه 
مباشـــر مـــن صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة قرينـــة عاهـــل البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمرأة، من أجل تكريس نهج يســـعى لتعزيز دور المرأة الفاعل في 
المجتمـــع والحرص على دعم وتمكين المرأة العاملة وإدماجها في 
خطط التنمية الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوء المرأة 
للمراكـــز القياديـــة والتنفيذية وصنـــع القرار وااللتـــزام بمبدأ تكافؤ 

الفرص على المستوى الداخلي والخارجي”.
وتابعت: “إّن حصول تمكين على تصنيف مبادرات الدعم المقدمة 
 Global Business Outlook جائـــزة  ضمـــن  والشـــباب  للنســـاء 
يأتـــي امتـــداًدا لجهـــوده وإنجازاته على مدى الخمســـة عشـــر عاما 
الماضيـــة فـــي دعـــم االقتصاد الوطني، بما يتماشـــى مـــع توجهاتها 
اإلســـتراتيجية مـــن خـــالل تضميـــن حزمـــة مبـــادرات تهـــدف إلـــى 
تطوير أداء المؤسســـات واألفراد وزيـــادة إنتاجيتهم وتعزيز األثر 
االقتصادي المنشـــود وبما يســـاهم في تحقيق األولويات الوطنية 

كجزء من خطة التعافي االقتصادي”. 
يذكر أن “تمكين” ساهم في زيادة المشاركة االقتصادية للمرأة من 
خالل مجموعة متنوعة من برامج التوظيف ودعم األعمال، فضالً 
عـــن صقل مهارات المـــرأة البحرينية من خالل تقديم سلســـلة من 
البرامـــج التدريبية المختلفة لزيادة قدرتها التنافســـية في القطاع 
الخاص وتشـــجيعها علـــى دخول عالـــم ريادة األعمـــال. فبالتعاون 
مـــع المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، يقـــدم تمكيـــن عـــددا مـــن البرامـــج 
المتخصصـــة، كبرنامج “ريادات” الذي يســـهم في تســـهيل حصول 

المرأة البحرينية على التمويل الالزم لبدء مشروعاتها التجارية.
 ومـــن خالل هـــذه البرامج والمبـــادرات، تم دعم أكثـــر من 15 ألف 

مؤسســـة نســـائية، كمـــا تـــم تمكين أكثر مـــن 7000 امـــرأة من أجل 
إطـــالق أعمـــال تجاريـــة جديـــدة. وفيمـــا يتعلـــق األمـــر بالتدريـــب 
والتوظيـــف، دعـــم تمكين تدريب أكثر من 53 ألـــف امرأة بحرينية 

وتوفير ما يقارب 18 ألف فرصة وظيفية.
أما فيما يخص شـــريحة الشباب، فقد ساهم تمكين في نشر ثقافة 
ريـــادة األعمـــال بين الشـــباب البحرينـــي من خالل برامـــج متنوعة 
كالـــرواد الشـــباب، وهـــو برنامـــج استشـــاري مكثف يمّكن الشـــباب 
من إحيـــاء مفاهيم األعمال اإلبداعية. كما يدعم تمكين اســـتعداد 
الشباب لسوق العمل إلعدادهم لوظائف المستقبل من خالل برامج 
الشـــراكة المختلفـــة. حيث تختـــص هذه البرامج بتدريب الشـــباب 

على المهارات التخصصية بما يتماشى مع احتياجات السوق. 
وضمن جهـــود صندوق العمل لتدريب الشـــباب البحريني، يواصل 
“تمكين” شراكته اإلستراتيجية مع وزارة شؤون الشباب والرياضة 
لدعـــم مبـــادرة “مدينة الشـــباب 2030” الهادفة إلى تزويد الشـــباب 
بالمهـــارات المطلوبة واكتشـــاف مواهبهم وتطويرهـــا والعمل على 

استثمارها بشكل أفضل.
عـــالوة علـــى ذلك، فقـــد قام تمكين بتأســـيس لجنـــة تكافؤ الفرص 
العـــام 2014 وفًقا لتوجيهـــات المجلس األعلى للمرأة في البحرين، 
حيث تشمل مبادرات لجنة تكافؤ الفرص تمكين تطوير السياسات 
المتعلقة بالمرأة واألسرة لدعم بيئة العمل للمرأة، بما في ذلك على 
ســـبيل المثال ال الحصر، المساواة والسالمة في العمل، وسياسات 
العمـــل المـــرن، إضافـــة إلى تقديـــم المالحظـــات والرؤى لتحســـين 

فعالية خدمات الدعم الحالية وتقديم خدمات دعم جديدة.
وســـيواصل “تمكيـــن” بـــذل مزيـــد مـــن الجهـــود فـــي تنميـــة المرأة 
البحرينيـــة والشـــباب فـــي جميـــع القطاعـــات مـــن خـــالل البرامـــج 
والمبـــادرات المبتكـــرة التي تلبـــي احتياجاتهم فـــي المملكة ودعم 
اندماجهم االقتصادي وتمكين نموهم وتطورهم بصورة مستمرة.

“تمكين” يفوز بجائزة Global Business Outlook 2022 لفئة مبادرات دعم النساء والشباب
تتويجا لجهوده المبذولة خالل سنوات العمل الماضية

مها مفيز

تصوير: رسول الحجيري



30.6
مليـــون دينــــار

التقنيـــة  الشـــركة  “طلبـــات”،  أعلنـــت 
الرائـــدة محلًيـــا وإقليمًيا في توصيل 
الطعام والتجارة السريعة، عن ضمها 
“جنيـــد للعطـــور” علـــى منصتهـــا، في 
إطار سعي طلبات المتواصل لتقديم 
أفضل المتاجر والخيـــارات لعمالئها. 
ويعتبـــر “جنيـــد” أحد متاجـــر العطور 
المفضلة لـــدى المســـتهلك البحريني، 
واســـعة  تشـــكيلة  بتوافـــر  يتميـــز  إذ 
مـــن العطور العربيـــة والعود والبخور 
“جنيـــد”  ويعتبـــر  التجميـــل،  وأدوات 
مجـــال  فـــي  العالمـــات  أشـــهر  أحـــد 
وبانضمامهـــا  والتجميـــل.  العطـــور 
لمنصـــة طلبـــات، فإنهـــا توفـــر خيـــار 
تســـوق أكثـــر راحـــة للمســـتهلك على 

المنصة المفضلة في البحرين. 
مـــن جانبـــه، صـــرح المديـــر التنفيذي 
لطلبـــات البحريـــن مؤيد عقـــل “نحن 
نســـعى دائًمـــا لتوفير أفضـــل المتاجر 
وأفضـــل الخدمـــات لزبائننـــا، وكذلك 
نســـعى دائًمـــا لتقديم أفضـــل الحلول 
والخدمات للمتاجـــر المتواجدة على 

المنصـــة، لتحقيـــق النجاح المشـــترك 
مـــا بيـــن الطرفيـــن”. وأضـــاف “نحـــن 
ســـعداء جـــًدا بانضمـــام “جنيـــد” إلـــى 
مجموعـــة الخيارات علـــى طلبات، إذ 
سيشـــكل وجودهـــم إضافـــة نوعيـــة 
لعمالئنـــا الكـــرام”.  تعليًقـــا على ذلك، 
صرح المدير التنفيذي للعمليات علي 
جنيد “نحن في جنيد نســـعى لتقديم 
منتجات بأعلى مستوى، ومن المالئم 

فقط أن نوحـــد جهودنا بكل فخر مع 
شـــركة طلبات الذين يشـــاركوننا في 
نفس الرؤية، وتوســـيع نطاق وصولنا 
المخلصيـــن  عمالئنـــا  مـــن  كل  إلـــى 

والعمالء الجدد”. 
 وتســـتمر شـــركة “طلبات” في سعيها 
المستمر لتوفير المزيد من الخيارات 
أفضـــل  لزبائنهـــا، وتقديـــم  المتميـــزة 

خدمة لهم.

في ســعيها لتقديم أفضل المتاجر والخيــارات لعمالئها

اآلن.. “جـنـيــــــد” عـلــــى “طـلـبـــــات”

أكـــد العضـــو المنتـــدب لشـــركة بافيليـــون للطاقـــة عيســـى أحمد 
الدوسري، تزامًنا مع اليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة، والذي 
يتـــم االحتفـــال بـــه ســـنوًيا في جميـــع أنحـــاء العالـــم بتاريخ 28 
يوليـــو، أن البحريـــن خطت خطوات واســـعة في مجـــال التنمية 
المســـتدامة والمحافظـــة علـــى البيئة، لتســـاهم بشـــكل كبير في 

الجهود الدولية المبذولة لحماية كوكب األرض.
التـــي أطلقتهـــا  الرائـــدة  المبـــادرات  أن  إلـــى  الدوســـري  وأشـــار 
المملكـــة فـــي هذا المجـــال، تنفيـــًذا للتوجيهات الرشـــيدة لعاهل 
البـــالد المعظـــم حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومتابعـــة ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
“الحيـــاد  مبادرتـــي  أن  الدوســـري  وذكـــر 

الصفري” و”دمت خضراء” التي تشـــرف 
عليهما المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الزراعي برعاية كريمة من قرينة عاهل 
البـــالد رئيســـة المجلس االستشـــاري 

الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمبـــادرة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 

خليفـــة، إضافـــة إلى اســـتحداث 
المســـتدامة  للتنميـــة  وزارة 

مؤخـــًرا، األمـــر الـــذي يعكس 

بوضـــوح مكانـــة البحريـــن الرائـــدة فـــي تبنـــي مســـيرة التنميـــة 
المســـتدامة من خـــالل إطالق اســـتراتيجيات لتنويـــع االقتصاد 

وتعزيز الرفاهية وتحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي.
وأكد الدوســـري في حديثه على حرص شـــركة بافيليون للطاقة 
علـــى دعـــم ومســـاندة جهـــود مملكـــة البحريـــن من خـــالل طرح 
وتقديم حلول اســـتثنائية في مجال الحفاظ على البيئة، منوًها 
بالمشـــروع النوعي الذي تشرف عليه الشركة في مدينة سلمان، 
والـــذي يجعـــل منها أنموذًجـــا فريًدا من نوعه ومثـــااًل يحتذى به 
لضمـــان تحقيق اقتصـــاد دائري مع االســـتغالل األمثل للفضالت 
والمخلفات وتسخيرها في العملية التنموية عوًضا عن التخلص 

منها بطريقة تؤثر على البيئة.
وقـــال الدوســـري “لقـــد أثبتـــت مملكـــة البحريـــن 
دورهـــا الريـــادي، وهـــذه المـــرة فـــي المجال 
البيئـــي مـــع تبنيهـــا العديد مـــن المبادرات 
الخطـــط  تعكـــس  التـــي  والبرامـــج 
لمملكـــة  النوعيـــة  واالســـتراتيجيات 
البحريـــن، وتترجـــم الجهـــود الحثيثـــة 
التـــي تبذلهـــا المملكـــة إقليمًيـــا ودولًيـــا 
للوصـــول ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
وتحقيـــق أهـــداف الرؤيـــة االقتصاديـــة 

للمملكة 2030”.

بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة

العضو المنتدب لـ “بافيليون للطاقة”: البحرين 
أنجزت خطوات واسعة بـ “التنمية المستدامة”

عيسى 
الدوسري

أعلـــن بنك البحريـــن والكويت عـــن نتائجه الماليـــة للنصف األول 
لهـــذا العـــام والمنتهـــي فـــي 30 يونيـــو 2022، بما في ذلـــك نتائج 
الربـــع الثانـــي من العام ذاتـــه. وبالنســـبة للربع الثانـــي 2022، فقد 
حقق البنك صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك بلغ 15.5 مليون 
دينار مقابل 13.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، 
بزيادة قدرها 12.3 %. وبلغ النصيب األساسي والمخفض للسهم 
9 فلـــوس مقارنـــة مع 8 فلوس للفترة المماثلـــة من العام الماضي. 
وانخفض إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك للربع 
الثانـــي مـــن 22.4 مليون دينار تم تحقيقه خـــالل الربع الثاني من 
العام الماضي إلى خســـارة قدرها 10.9 مليون دينار خالل الفترة 
الحالية، بســـبب انخفـــاض قيمـــة المحفظة االســـتثمارية. وُيعزى 
النمـــو فـــي صافي الربح بشـــكل رئيس إلـــى ارتفـــاع صافي دخل 
الفوائـــد بنســـبة 9.3 % من 20.4 مليون دينار خـــالل الربع الثاني 
2021 إلى 22.3 مليون دينار خالل الربع الثاني من العام الجاري. 
إضافـــة إلى ذلـــك، ارتفع صافي دخل الرســـوم والعموالت بنســـبة 
23.1 % مـــن 3.9 مليـــون دينـــار إلى 4.8 مليون دينـــار. من ناحية 
أخـــرى، ارتفـــع إجمالـــي المصاريف التشـــغيلية بنســـبة 6.3 % من 

14.3 مليون دينار إلى 15.2 مليون دينار.

نتائج النصف األول من العام 2022

وحقـــق البنك خـــالل نصف الســـنة المنتهية فـــي 30 يونيو 2022 
صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك بلغ 30.6 مليون دينار مقابل 
28.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 
8.9 %. وبلغـــت ربحيـــة الســـهم األساســـي والمخفضـــة 19 فلًســـا 
مقابل 17 فلًسا خالل نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي 
الدخل الشـــامل المنســـوب إلى مســـاهمي البنك للنصف األول من 

العـــام الجـــاري مبلغ 17.6 مليـــون دينار مقابـــل 40.7 مليون دينار 
خـــالل الفتـــرة المماثلة من العام الماضي، وهـــو ما يمثل انخفاضا 
بنســـبة 56.8 % بســـبب انخفـــاض قيمـــة المحفظـــة االســـتثمارية 
نتيجـــة تقلبات األســـواق.وتعزز صافي الربح باالرتفاع في حصة 
البنـــك مـــن أرباح الشـــركات الزميلة والمشـــاريع المشـــتركة والتي 
بلغت 2.8 مليون دينار خالل النصف األول 2022، مقارنًة بحصة 
خســـارة بلغـــت 0.7 مليـــون دينـــار خـــالل الفتـــرة المماثلـــة 2021. 
كما ســـجل صافي إيرادات الرســـوم والعموالت نمًوا قوًيا بنســـبة 
21.3 % مـــن 7.5 مليـــون دينار إلـــى 9.1 مليون دينـــار. كما ارتفع 
صافـــي إيـــرادات الفوائـــد بنســـبة 3.1 % مـــن 41.3 مليـــون دينار 
إلـــى 42.6 مليون دينار، بســـبب ارتفاع أســـعار الفائـــدة ومبادرات 
اإلدارة لتحســـين فاعليـــة الميزانيـــة العمومية. مـــن ناحية أخرى، 
انخفضت اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى بنسبة 11.2 
% مـــن 9.8 مليـــون دينار إلـــى 8.7 مليون دينـــار. وارتفع إجمالي 
المصاريف التشـــغيلية بنســـبة 5.5 % من مبلغ قدره 29.1 مليون 
دينـــار خـــالل النصف األول مـــن العـــام الماضي إلـــى 30.7 مليون 
دينـــار خالل الفترة نفســـها من العـــام الجاري ويرجع ذلك أساســـا 
إلى استمرار االستثمار في الرأسمال البشري ومبادرات االحتفال 
باليوبيل الذهبي إلنشاء البنك ومختلف المبادرات االستراتيجية 
والتجاريـــة. كما ارتفـــع صافي المخصصات والخســـائر االئتمانية 
مـــن 0.4 مليون دينـــار للنصف األول 2021 إلـــى 1.5 مليون دينار 
للفتـــرة المماثلة من العام الحالي ويرجع ذلك بشـــكل رئيس لبناء 

المخصصات االحترازية. 

530.2 مليون دينار إجمالي حقوق الملكية

وبلـــغ إجمالي حقـــوق الملكية العائـــد إلى مســـاهمي البنك 530.2 

مليـــون دينـــار كما في نهايـــة يونيـــو 2022، بانخفاض قـــدره 2.3 
% مقابـــل 542.8 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة العـــام 2021. ويعزى 

االنخفاض أساًسا إلى انخفاض تقييم المحفظة االستثمارية.
ديســـمبر   31( دينـــار  مليـــون   3,702.2 األصـــول  مجمـــوع  وبلـــغ 
2021: 3,672.7 مليـــون دينـــار (، مســـجال ارتفاعـــا طفيفا بنســـبة 
0.8 %. وارتفـــع صافـــي القروض والســـلف بنســـبة 2.0 % ليصل 
إلـــى 1,639.4 مليون دينـــار )31 ديســـمبر 2021: 1,607.2 مليون 
دينـــار (، وارتفعت أذون الخزانة بنســـبة 7.8 % لتصل إلى 301.0 
مليون دينار )31 ديســـمبر 2021: 279.2 مليون دينار (، وارتفعت 
اإليداعـــات والمبالغ المســـتحقة مـــن البنوك والمؤسســـات المالية 
األخرى بنسبة 4.7 % لتصل إلى 353.3 مليون دينار )31 ديسمبر 
2021: 337.5 مليـــون دينـــار بحرينـــي(. كمـــا انخفضـــت محفظـــة 
األوراق الماليـــة االســـتثمارية بنســـبة 7.1 % لتصـــل إلـــى 916.1 
مليـــون دينـــار )31 ديســـمبر 2021: 985.8 مليون دينـــار (، ويرجع 
ذلك أساســـا إلى انخفاض تقييم المحفظة االستثمارية. وسجلت 
ودائـــع العمـــالء زيادة طفيفة بنســـبة 0.7 % لتصـــل إلى 2,141.5 
مليـــون دينـــار )31 ديســـمبر 2021: 2,125.6 مليـــون دينـــار (، في 
حين ظلت نســـبة القـــروض إلى ودائع العمالء عند مســـتوى جيد 

بلغ 76.6 % )31 ديسمبر 2021: 75.6 %(.
وتعليًقـــا علـــى النتائـــج المعلنة فقـــد صرح مجلـــس اإلدارة باآلتي 
“نحـــن ســـعداء بالنتائج المالية الجيدة التـــي حققها بنك البحرين 
والكويـــت والتقـــدم الذي تم إحـــرازه في مجال التحـــول الرقمي 
وتنفيـــذ مختلـــف المبـــادرات االســـتراتيجية، فضـــال عـــن التطـــور 
المؤسســـي نحـــو تحقيق أهدافنـــا البيئيـــة واالجتماعية وحوكمة 
الشـــركات. وعلى الرغم من التحديات وعدم االســـتقرار في بيئة 
التشـــغيل فإننا ال نزال متفائلين وواثقين من قدرة وقوة ومرونة 

نمـــوذج أعمال البنـــك على مواصلـــة تحقيق أداء ثابـــت، وتقديم 
عوائـــد مجزية لمســـاهمينا والمســـاهمة في تحســـين المجتمعات 

التي نعمل فيها”.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة عبد الرحمن ســـيف 
بقولـــه “نحـــن ســـعداء بـــاألداء الجيـــد الذي حققـــه بنـــك البحرين 
والكويـــت، وباإلضافـــة إلـــى النمـــو المطـــرد فـــي صافـــي أرباحنـــا، 
فقـــد واصلنا االســـتثمار في مبـــادرات جديـــدة، وتعزيز وتحديث 
قنواتنـــا الحاليـــة، وتطويـــر منتجاتنـــا وخدماتنـــا لتزويـــد عمالئنا 
بتجربـــة مصرفيـــة تواكـــب تطلعاتهـــم. كما أطلقنـــا منصة جديدة 
لحلـــول المعامالت المصرفية “BBK BanKey “، إضافة لذلك فقد 
تعاونا مع تمكين لدعم القطاع الخاص من خالل تحســـين فرص 
الوصـــول إلى حلول التمويل. كما أطلقنـــا بطاقات ائتمان جديدة 
ذات ميـــزات حصريـــة ومميزة، وقروضا تعليميـــة جديدة لطالب 
الدراســـات العليا بأســـعار تفضيلية. وقام البنك من خالل التزامه 
باســـتراتيجيته لألهداف البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
إدارات وحـــدات  فـــي مجلـــس  نســـائية  قيـــادات  ســـبع  بتعييـــن 
المجموعـــة والتي تعكس التزاماتنا الراســـخة تجـــاه تعزيز تكافؤ 

الفرص والتوازن بين الجنسين في مكان العمل”.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة “نحـــن نتطلـــع دائًما نحو 
المســـتقبل بتفاؤل على الرغم من كل الشـــكوك والمخاطر العالية 
التـــي تشـــكلها التغيرات الســـريعة في أســـعار الفائدة في الســـوق 
وتقلبـــات األســـواق الماليـــة والتضخم واســـتمرار جائحـــة كوفيد 
19. ونحـــن على ثقة تامة بـــاإلدارة االقتصادية المتزنة لحكومتنا 
الرشيدة، ونحن واثقون من أنه من خالل استراتيجيتنا الراسخة 
ونهجنـــا نحـــو النمـــو المســـتدام، ســـنواصل خلـــق عوائـــد مجزيـــة 

لمساهمينا ودعم عمالئنا وجميع المجتمعات التي نعمل فيها”.
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عـــن  التجـــاري،  الخليجـــي  المصـــرف  أعلـــن 
اســـتقباله لمجموعـــة من الطلبـــة من مختلف 
الجامعـــات فـــي برنامجـــه التدريبي الســـنوي 
لعام 2022؛ بهدف تطوير مهاراتهم المعرفية 
لهـــم  الفرصـــة  إتاحـــة  خـــالل  مـــن  والعمليـــة 
لالطـــالع عـــن كثـــب علـــى الوظائـــف والمهام 
في إدارات المصرف المختلفة، ما ســـينعكس 
علـــى إثـــراء مهاراتهـــم في مجـــال التخطيط 
االســـتراتيجي، والعمـــل الجماعـــي والتفكيـــر 

اإلبداعي. 
 21 العـــام  هـــذا  المصـــرف  لبرنامـــج  وانضـــم 
طالبـــا وطالبـــة مـــن عدد مـــن الجامعـــات في 
إدارات  مـــن  بعـــدد  التحقـــوا  المملكة،حيـــث 
المصرف والتي تشـــمل الخزينـــة، والعمليات، 

والتســـويق  المعلومـــات،  وتكنولوجيـــا 
االئتمـــان،  وإدارة  المؤسســـي،  واالتصـــال 
والتدقيـــق الداخلـــي، والمخاطـــر وغيرها من 

األقسام واإلدارات المختلفة. 
وفـــي هـــذا الســـياق، صرحـــت مديـــرة إدارة 
المـــوارد البشـــرية فـــي المصـــرف الخليجـــي 
التجـــاري فاطمـــة أحمـــد آل بن علـــي “يكرس 
واســـعة  ومســـاٍع  كبيـــرة  جهـــوًدا  المصـــرف 
الجامعـــات  طلبـــة  وتدريـــب  تطويـــر  نحـــو 
بهـــدف تزويدهـــم بالمهـــارات المطلوبـــة فـــي 
ســـوق العمـــل خصوًصـــا في مجـــال الصيرفة 
اإلســـالمية وذلـــك لفتـــح اآلفـــاق لهـــم نحـــو 
المصرفـــي  القطـــاع  فـــي تطويـــر  المســـاهمة 
بصفتهـــم الجيل القـــادم الذي ســـيكون له بال 

شك دور فاعل في تطوير هذا القطاع، ونحن 
ســـعداء للغاية باســـتضافة مجموعة متميزة 
من طلبة الجامعات والذين نسعى بأن نغرس 
ونرسخ لديهم قيم العمل الجماعي والتفكير 
االبداعـــي واتجاهـــات االبتـــكار التـــي ُتمثـــل 
المنهجية الرئيســـة التي يتبعها المصرف في 

عملياته”.
أحـــد  التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف  ويعـــد 
المصارف اإلســـالمية المتميزة والذي يسعى 
لتحقيـــق تطلعـــات العمالء من خـــالل نموذج 
مصرفي إســـالمي يقدم مجموعة شاملة من 
الخدمـــات المصرفيـــة عالية الجـــودة لألفراد 
والشـــركات وفرًصـــا اســـتثمارية متوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية الغراء.

بهدف تطوير مهاراتهم المعرفية والعملية

“الخليجي التجاري” يستقبل طلبة الجامعات ببرنامجه التدريبي السنوي

فاطمة آل بن علي

مطـــار  خدمـــات  شـــركة  وقعـــت 
البحريـــن )بـــاس( اتفاقيـــة مناولـــة 
أرضية قياسية )SGHA( لمدة عام 
كامل، وذلك لتقديم الدعم لشـــركة 
الطائـــرات”،  إلدارة  إي  أيـــه  “إم 
وإدارة  بتأجيـــر  المعنيـــة  الشـــركة 
الطائـــرات مـــن مجموعة شـــركات 
“مينا أيروســـبيس”. وبموجب هذه 
االتفاقية، ســـتتولى شـــركة “باس” 
مســـؤولية توفيـــر كافـــة خدمـــات 
المناولـــة األرضية والشـــحن لكافة 
رحالت شركة “إم أيه إي” المغاِدرة 
الدولـــي.  البحريـــن  مطـــار  مـــن 
االتفاقيـــة  هـــذه  توقيـــع  ويأتـــي 
تماشـــًيا مع التزام “باس” بتوســـعة 
نطـــاق خدماتهـــا المطروحـــة. كمـــا 
وتســـتعرض هـــذه الشـــراكة مـــدى 
تميز خدماتها وقدراتها الهائلة في 
مجال المناولة األرضية والطيران 

عموما.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
البحريـــن محمـــد  مطـــار  خدمـــات 
خليـــل “إنـــه لمـــن دواعـــي اعتزازنا 
“بـــاس” أن نتعـــاون  فـــي  وفخرنـــا 
إلدارة  إي  أيـــه  “إم  شـــركة  مـــع 
الطائـــرات،” المملوكـــة بالكامل من 
ِقبـــل مجموعة “مينا أيروســـبيس” 

الرائـــدة فـــي مجالهـــا. ونأمـــل مـــن 
نتمكـــن  أن  الشـــراكة  هـــذه  خـــالل 
مـــن توفيـــر الدعـــم لها عبـــر تقديم 
عاليـــة  أرضيـــة  مناولـــة  خدمـــات 
المستوى. ونحن في “باس” نطمح 
لنشـــر خبراتنـــا فـــي المجـــال علـــى 
نطـــاق أوســـع، ولـــذا نتطلـــع لعقـــد 
المثمـــرة  الشـــراكات  مـــن  المزيـــد 
مـــع العديـــد مـــن شـــركات الطيران 

اإلقليمية والدولية”.
وتنـــص اتفاقية المناولـــة األرضية 
قيـــام  علـــى   )SGHA( القياســـية 
كافـــة  بتقديـــم  “بـــاس”  شـــركة 
خدمـــات المناولـــة األرضية لصالح 
شـــركة “إم أيـــه إي”، بمـــا فـــي ذلك 
الشـــاملة،  اإلشـــراف  خدمـــات 
وتشـــغيل  العمليـــات،  ومناولـــة 
الرحالت الجوية، ومناولة البضائع 
والشحنات وغيرها من الخدمات.

تماشيا مع التزامها بتوسعة نطاق خدماتها المطروحة

“باس” تقدم “المناولة األرضية 
والشحن” لـ “إم أيه إي إلدارة الطائرات”

محمد خليل

عبد الرحمن سيف

صافي أرباح “البحرين والكويت” للنصف األول 2022

مراد علي

بزيادة قدرها 8.9 %.. إجمالي الدخل 
الشامل العائد للمساهمين 17.6 مليون دينار
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 أعلنـــت شـــركة البحريـــن الوطنيـــة القابضة 
)BNH( عـــن نتائجهـــا الماليـــة للربـــع الثانـــي 
والنصـــف الســـنوية للفتـــرة المنتهية في 30 

يونيو 2022.
سجلت المجموعة في الربع الثاني المنتهي 
فـــي 30 يونيو 2022 خســـارة صافية عائدة 
دينـــار،  مليـــون   2.13 بلغـــت  للمســـاهمين 
بالمقارنـــة مع صافي ربح 1.26 مليون دينار 
للربـــع الثاني من العام الســـابق. وتعزى هذه 
الخســـارة إلى احتســـاب مخصص انخفاض 
علـــى  دينـــار  مليـــون   4.46 بقيمـــة  القيمـــة 
اســـتثمار متـــاح للبيع. وهـــو اســـتثمار أعيد 
تصنيفـــه مـــن اســـتثمار محتســـب بطريقـــة 
حقوق الملكية. حيث تم تســـجيل مكاسب 
اســـتثنائية وغيـــر متكـــررة في الربـــع األول 
2022 بلغـــت 5.87 مليون دينـــار عند إعادة 
تصنيف استثمار في شركة زميلة محتسبة 
بطريقـــة حقوق الملكية إلى اســـتثمار متاح 
للبيـــع. وقـــد بلـــغ صافي الربـــح العائـــد على 
المســـاهمين للربـــع الثاني 2022، باســـتثناء 
أعـــاه  المذكـــورة  التصنيـــف  إعـــادة  آثـــار 
والمخصصـــات الاحقـــة 2.33 مليون دينار، 
الثانـــي  الربـــع  عـــن   %  85 قدرهـــا  بزيـــادة 
2021. وبلغـــت الخســـارة علـــى الســـهم فـــي 
الربـــع الثاني 18.0 فلـــس بالمقارنة مع عائد 
علـــى الســـهم 11.2 فلـــس فـــي الربـــع الثاني 
من العام الســـابق. وســـجل إجمالـــي الدخل 
الشـــامل العائد للمســـاهمين في الربع الثاني 
خســـارة قدرها 3.15 مليون دينار، بالمقارنة 
مـــع دخل وقـــدره 2.39 مليـــون دينار خال 

الفترة المماثلة من العام الماضي.
أمـــا علـــى صعيـــد النتائـــج الماليـــة النصـــف 
أرباحـــًا  المجموعـــة  حققـــت  فقـــد  ســـنوية 
صافيـــة قياســـية عائـــدة للمســـاهمين بلغت 
 3.14 مـــع  بالمقارنـــة  دينـــار،  مليـــون   5.64
مليون دينار للنصف األول من العام السابق، 
لذلـــك،  ونتيجـــة   .%  80 قـــدره  بارتفـــاع 
ارتفـــع العائـــد على الســـهم إلـــى 48.9 فلس 
بالمقارنـــة مع 27.9 فلـــس في النصف األول 
2021. وبلـــغ إجمالي الدخل الشـــامل العائد 
للمســـاهمين في النصف األول 2.71 مليون 
دينار، بالمقارنة مع 3.77 مليون دينار خال 
النصـــف األول من العام الســـابق، بانخفاض 

قدره 28 %.
ويعـــزى االرتفـــاع في صافـــي الربح للنصف 
األول من العـــام 2022 بالمقارنة مع النصف 
اإلســـتثنائية  المكاســـب  إلـــى   2021 األول 
وغيـــر المتكررة الناتجة مـــن إعادة تصنيف 

شـــركة زميلة إلى اســـتثمارات مالية متاحة 
للبيع، والتي بلغت 5.87 مليون دينار، إاّل أن 
هذه المكاســـب تأثرت جزئيًا بعد احتســـاب 
مخصص انخفـــاض القيمة على االســـتثمار 
نفســـه فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2022 
والبالغ 4.46 مليون دينار. هذا باإلضافة إلى 
النمـــو الكبير في أرباح االكتتـــاب وإيرادات 
االســـتثمار والـــذي أدى إلـــى زيـــادة صافـــي 
األرباح بنسبة 80 %. وقد بلغ صافي الربح 
العائـــد على المســـاهمين للنصـــف األول من 
العام 2022، باســـتثناء آثار إعادة التصنيف 
الاحقـــة  والمخصصـــات  أعـــاه  المذكـــورة 
4.23 مليـــون دينار بحرينـــي، بزيادة قدرها 

35 % عن الربع الثاني من العام 2021.
كمـــا ارتفع إجمالي حقوق المســـاهمين )بعد 
اســـتبعاد حقوق األقلية( فـــي نهاية النصف 
األول مـــن العام الجاري إلـــى 64.11 مليون 
دينـــار، بالمقارنة مع 62.22 مليون دينار في 
نهاية العام الســـابق، وذلـــك بارتفاع قدره 3 
%. كمـــا ارتفـــع مجموع الموجـــودات ليصل 
إلى 121.37مليون دينار بحريني، بالمقارنة 
مـــع 119.28 مليـــون دينـــار في نهايـــة العام 

السابق، وذلك بارتفاع قدره 2 %.
للربـــع  التأميـــن  أقســـاط  إجمالـــي  واســـتقر 
الثانـــي 2022 عنـــد 9.85 مليـــون دينار، في 
المكتســـبة  ارتفـــع صافـــي األقســـاط  حيـــن 
مليـــون   4.61 إلـــى  ليصـــل   %  5 بنســـبة 
دينـــار، بالمقارنة مـــع 4.38 مليون دينار في 
الربـــع الثانـــي من العـــام الماضي. وســـجلت 
المجموعة صافي أرباح اكتتاب بلغت 1.36 
مليون دينار خـــال الربع الثاني، مقارنة مع 
0.97 مليون دينار في الربع الثاني من العام 
الســـابق، بزيـــادة قدرهـــا 40 %. كمـــا ارتفـــع 
صافـــي دخـــل االســـتثمار ليصـــل إلـــى 1.48 
مليون دينار خـــال الربع الثاني، مقارنة مع 
0.54 مليون دينار في الربع الثاني من العام 

السابق، وذلك بارتفاع وقدره 173 %.
أمـــا علـــى صعيـــد النتائـــج الماليـــة النصـــف 

ســـنوية، فقـــد ســـجلت المجموعـــة ارتفاعًا 
بنســـبة 5 % فـــي إجمالـــي أقســـاط التأمين 
ليصـــل إلـــى 21.59 مليون دينـــار، بالمقارنة 
األول  للنصـــف  دينـــار  مليـــون   20.52 مـــع 
من العـــام الماضي، في حيـــن ارتفع صافي 
ليصـــل   % 6 بنســـبة  المكتســـبة  األقســـاط 
مـــع  بالمقارنـــة  دينـــار،  مليـــون   9.28 إلـــى 
8.78 مليـــون دينار للنصـــف األول من العام 
أرباحـــًا  المجموعـــة  كمـــا حققـــت  الســـابق. 
اكتتابيـــة بلغـــت 2.36 مليـــون دينـــار خال 
النصـــف األول 2022، بالمقارنـــة مـــع 2.05 
مليـــون دينـــار فـــي النصف األول مـــن العام 
الســـابق، بارتفـــاع قـــدره 15 %. كمـــا ارتفع 
صافي إيراد االســـتثمارات ليصل إلى 2.64 
مليـــون دينـــار بالمقارنـــة مـــع 1.58 مليـــون 
دينار للفترة المماثلة من العام 2021، وذلك 

بارتفاع وقدره 67 %. 
وعّلق فاروق المؤيد، رئيس مجلس اإلدارة 
قائـــاً: “إننـــا فخـــورون بالنتائـــج المتحققـــة 
الفنيـــة واالســـتثمارية وهـــذا يعكـــس النهج 
الواضح الـــذي وضعه مجلس اإلدارة للرقي 
بتقديـــم خدمـــات متميـــزة وتحقيـــق نتائج 

أفضل”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  الـــوزان،  وعلـــق ســـمير 
للمجموعـــة قائـــاً: “عملـــت المجموعـــة على 
تطويـــر نظامهـــا التقني وتحديثـــه ليتواكب 
مـــن  واالســـتفادة  العصـــر  متطلبـــات  مـــع 
األخطـــار  لتقييـــم  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وأدائهـــا بشـــكل فنـــي ومهني. كمـــا أن فريق 
العمـــل المعنـــي بالتحـــول وتطبيـــق معياري 
 IFRS 17و  IFRS 9 الدولييـــن  المحاســـبة 
يعمل حســـب الخطـــة الموضوعة واآلن في 
مرحلـــة التنفيـــذ النهائية للنظـــام والتقييم. 
وإضافًة لذلك قدمـــت المجموعة من خال 
شـــركاتها التابعـــة تغطيـــات تأمينية جديدة 
خاصـــة بالشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة 
لمســـاعدتها في النمـــو وتأمين مشـــروعاتها 

الجديدة.

سمير الوزان فاروق المؤيد

شـــارك وفـــد مـــن مجموعـــة الشـــركة القابضـــة 
للنفط والغاز في معرض وقمة طاقة المستقبل 
 Future Energy Asia Exhibition and( آســـيا
Summit(، الـــذي أقيـــم فـــي مدينـــة بانكـــوك، 
تايلند. وقد ضم الوفد مسؤولين وممثلين عن 
شـــركة نفط البحريـــن )بابكو( وشـــركة الخليج 
لصناعة البتروكيماويات )جيبك( وشـــركة غاز 

البحرين الوطنية )بناغاز(.
وتهـــدف هـــذه المشـــاركة إلـــى تعزيـــز حضـــور 
الشركات التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز 
دوليًا وجذب الشـــركاء التجاريين المحتملين، 
بجانـــب اإلســـهام فـــي توطيـــد آفـــاق التعاون 

االقتصـــادي بيـــن البلديـــن، مـــن أجل تأســـيس 
عاقـــات مثمرة مـــع الشـــركات الرائـــدة عالمًيا 

على مستوى القطاع النفطي.
وخال هذا الحدث المهم، شـــهد جناح الشركة 
في المعرض زيارة نائب السكرتير الدائم لوزير 
الطاقـــة بريمروتـــاي فينايفـــات، حيث كان في 
استقبالها ممثلو الشـــركات التابعة للمجموعة. 
وُيعد هـــذا المعرض حدثًا كبيـــرًا ومرموقًا في 
مجال الطاقة على مســـتوى القارة اآلســـيوية، 
الجهـــود  الســـتعراض  المجـــال  يفتـــح  كونـــه 
الموجهـــة نحـــو رحلـــة التحـــول، ويعـــد فرصة 
مميزة واســـتثنائية لمناقشة مســـتقبل الطاقة 

مع قادة القطاع. وهو يعمل على ربط شركات 
والمشـــترين  المصلحـــة  بأصحـــاب  الطاقـــة 
المعنييـــن لدفع التطور والتقدم ضمن مســـيرة 

انتقال الطاقة على الصعيد اإلقليمي.
مـــن وزراء  بمشـــاركة  المعـــرض  وقـــد حظـــي 
الطاقـــة وصّنـــاع السياســـة وشـــركات الطاقـــة 
الكبرى وهيئات توليد الطاقة، إلى جانب عدد 
مـــن الجهـــات الرائدة فـــي قطاع النفـــط والغاز 
والغـــاز الطبيعي المســـال وشـــركات الهندســـة 
والشـــراء والتشـــييد، باإلضافة إلى مستشاري 

المشروعات ومطوري الطاقة المتجددة.

وفد من “القابضة للنفط والغاز” يشارك بمعرض وقمة طاقة المستقبل آسيا 2022

أرباح “البحرين الوطنية القابضة” للنصف األول 2022

بهدف جذب الشركاء التجاريين وتوطيد التعاون االقتصادي مع تايلند

بزيادة قدرها 80 %... وارتفاع إجمالي حقوق المساهمين إلى 64.11 مليون دينار

business@albiladpress.com

الخميس 28 يوليو 2022 - 29 ذو الحجة 1443 - العدد 5035
19

تســـتند شـــركة دار الكويـــت إلدارة العقـــارات علـــى جـــذور 
تتجـــاوز 120 عاًما وهي امتداد ألعمـــال الجد الكبير الراحل 
صباح السلوم، والذي عمل في تجارة التبغ والتمور منذ العام 
1880، حيث كان يقوم باســـتيراد التمور وبعض مواد البناء 
فـــي ذلك الوقـــت من العـــراق، وواصـــل ابنه الراحل ســـلمان 
العمل بالتجارة في مجال إدارة العقارات وبيع التبغ وتربية 
المواشي، وبيع الحليب على الشرطة )الذي كان يطلق عليه 
آنذاك القلعة(، ومستشفى النعيم وذلك قبل إنشاء مستشفى 
الســـلمانية الطبـــي، كما كان يعمل في مجـــال تأجير عقارات 
البلديـــة فـــي ســـوق المنامة علـــى الراغبين في اســـتئجارها. 
وواصـــل حفيـــد الجد الكبير الراحل ســـالم األعمال التجارية 
في مجال تجارة المواد الغذائية وتفرع فيها لتشـــمل التمور 

والفواكه وغيرها.

وتأسســـت مؤسســـة للمواد الغذائية في العام 2017 امتداًدا 
ألعمـــال الجـــد الكبيـــر الراحـــل صبـــاح الســـلوم، حيـــث أكمل 
المســـيرة التجاريـــة رجل األعمال، حســـين الســـلوم وأســـس 

شركة دار الكويت إلدارة العقارات.
تعمل شـــركة دار الكويـــت إلدارة العقارات بمجاالت مختلفة 
تشـــمل تجارة المـــواد الغذائية والتمور والقهـــوة والعقارات، 
إضافـــة إلـــى اســـتيراد أنـــواع عديـــدة مـــن األســـماك لتجـــار 

البحرين.
وعملـــت الشـــركة علـــى تنفيـــذ مشـــاريع عقاريـــة وإســـكانية 
تتجاوز 200 وحدة سكنية بمشروعين إسكانيين. وستعمل 
شـــركة دار الكويـــت في الفتـــرة المقبلة على توســـعة تجارة 
المـــواد الغذائيـــة والتمور، وكذلك العمل على توســـعة مجال 
العمل في قطاع العقارات والتركيز على المشاريع اإلنشائية.

أمــل الحامــد

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

بــدأت عائلــة الســلوم العمــل بمجال تجــارة الفواكه والتمور وتشــييد المنازل في العــام 1880 على يد جدهم 
الكبير الراحل صباح السلوم، وتوسعت في أعمالها لتشمل تجارة المواد الغذائية وإدارة العقارات وتشييد 
وتأجيــر المنــازل والمبانــي وغيرهــا. وواصلــت العائلــة أعمالهــا التجاريــة إلــى الجيــل الخامس، حيث أســس 
رجل األعمال حســين الســلوم شــركة دار الكويت إلدارة العقارات. “البالد” تنشــر نبذة عن الشــركة وأعمالها 

ومشاريعها المستقبلية.

شركة دار الكويت إلدارة العقارات
تأسست في العام 1880
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افـــتـــتـــح وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
ــة  ــــي، فــــي إطــــــار مــواصــل ــان ــ ــزي ــ زايــــــد ال
لخططها  والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  وزارة 
وسعيها  والــتــطــويــريــة،  االستراتيجية 
مستوى  تحسين  نحو  والدائم  الحثيث 
من  للمستفيدين  الــمــقــدمــة  خــدمــاتــهــا 
مملكة  ــي  فـ والــمــقــيــمــيــن  ــيــن  ــمــواطــن ال
بمقر  المستهلك  حماية  مركز  البحرين، 
ثالث  ليكون  والتجارة  الصناعة  وزارة 
مركز خدمة عماء بالوزارة؛ بهدف رفع 
المقدمة  الحكومية  الــخــدمــات  ــودة  جـ
المستهلك لجميع  إدارة حماية  من قبل 
فئات المجتمع البحريني بمعايير تقنية 
ذكية ومبتكرة تسهم في إنجاز أعمالهم 

بكل يسر وسهولة.
إلى  والــتــجــارة  الصناعة  وزيـــر  وأشـــار   
إدارة  أن  مبيًنا  الــمــركــز،  إنــشــاء  أهمية 
تحقيق  إلــى  تسعى  المستهلك  حماية 

ــي تــم  ــتـ األهــــــــداف االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
ضمن  التنفيذية  خططها  في  تحديدها 
والتجارة؛  الصناعة  وزارة  عمل  برامج 
مــســتــوى  ــع  ــ ورفـ األداء  تــعــزيــز  بـــهـــدف 
ــمــقــدمــة، مـــشـــدًدا حــرص  الـــخـــدمـــات ال
برامجها  لكافة  تنفيذها  على  ــوزارة  ــ ال
ومبادراتها بكفاءة وفعالية وبما يتوافق 
مع أعلى المعايير ذات الصلة، الفًتا إلى 

والعمل  التعاون  تفعيل  مواصلة  أهمية 
المشترك بين الوزارة والتجار في إطار 
العام  القطاعين  بين  الفاعلة  الشراكات 
التنموية  الغايات  والخاص، وبما يحقق 

المنشودة.
 وأكد الوزير أن مركز حماية المستهلك 
يـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــبــتــكــر وفــــــق خــطــط 
ــة لــخــدمــة  ــدروســ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــ

ــخــدمــات  ــمــا يــضــمــن ســيــر ال الــعــمــاء ب
كافة  فــي  المطلوب  بالشكل  المقدمة 
عدًدا  المركز  يقدم  كما  السيناريوهات، 
من الخدمات بشكل شمولي حيث يتم 
من خاله خدمة ذوي الهمم مع إمكانية 
التخاطب بعدة لغات، وذلك حرًصا من 
إدارة حماية المستهلك على خدمة أكبر 
في  والمقيمين  المواطنين  من  شريحة 

مملكة البحرين بانسيابية.
المعني  المستهلك  حماية  مركز  ويوفر   
بــخــدمــة الــعــمــاء فـــي مـــقـــره خــدمــات 
مــتــعــددة مـــن أهــمــهــا خــدمــة اســتــقــبــال 
طلبات المخابز الشعبية واآللية المعنية 
ــة اســتــصــدار  ــدمـ بـــدعـــم الــطــحــيــن، وخـ
تـــراخـــيـــص الـــحـــمـــات الـــتـــرويـــجـــيـــة، 
وخــدمــة اســتــصــدار تــراخــيــص عــروض 

الـــتـــخـــفـــيـــضـــات، إلـــــى جـــانـــب اســـتـــام 
ومعالجة شكاوى المستهلكين، كما يضم 
خدمات  لتقديم  خــاص  مكتًبا  الــمــركــز 
تــعــريــفــيــة وتــثــقــيــفــيــة بــقــانــون حــمــايــة 
عاوة   ،2012 لسنة   35 رقم  المستهلك 
الخدمات  لتقديم  ذكية  شــاشــات  على 
عالية  بحرفية  للمتعاملين  اإللكترونية 

وجودة متقنة.

افتتاح ثالث مركز خدمة عمالء لـ “حماية المستهلك” بـ “الصناعة والتجارة”
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استقبل وزير الصناعة والتجارة، زايد بن راشد الزياني ، 
بمكتبه صباح أمس رئيس مجلس إدارة األوقاف السنية 
فضيلة الشـــيخ راشـــد بن محمد الهاجـــري. وخالل اللقاء 
هنـــأ وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة فضيلة الشـــيخ  الهاجري 
بمناســـبة قرب قدوم العام الهجري الجديد لســـنة 1444، 
وأن يعيـــد هذه المناســـبة علـــى القيادة الحكيمـــة بالخير 
واليمـــن والبـــركات وعلى مملكتنـــا الغالية بـــدوام التقدم 
والنمـــاء وأن يجعـــل العام الهجري القـــادم عام خير على 
األمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية والعالـــم أجمع. كما أشـــاد 
وزير الصناعة والتجارة الحرص الدائم لألوقاف الســـنية 
بقيـــادة الهاجـــري بمـــا يوفرونـــه مـــن كل أشـــكال الدعـــم 
لمشـــروعات التطويـــر الوقفـــي، بما يحافظ علـــى الوقف 

وتنمية أمواله، ورعاية دور العبادة وتعميرها وصيانتها. 
حيث تم خالل اللقاء اســـتعراض عـــدد من الموضوعات 
المتعلقة بتطوير مجاالت التعاون بين الوزارة واألوقاف 
السنية بما فيها رفد المناطق الصناعية وتوفير الخدمات 
األساســـية لجميع مرتادي المناطق الصناعية وموظفيها 
بمـــا فيها بناء المســـاجد ودور العبـــادة، إضافة إلى بحث 

عدد من القضايا موضع االهتمام المشترك. 
وفـــي الســـياق ذاتـــه أشـــار الوزيـــر إلـــى أهميـــة توفيـــر 
الخدمـــات األساســـية للمناطق الصناعيـــة، مثمنا في هذا 
الصـــدد إلى الدور الكبيـــر الذي تلعبه الزيـــارات المتبادلة 
بين المســـؤولين في حكومة مملكة البحرين، مما يحقق 

النمو المطلوب في هذه العالقات.

استعراض تطوير التعاون بين “الصناعة والتجارة” و“األوقاف السنية”

قـــرر مصـــرف البحرين المركزي،أمس، على ضوء التطورات في أســـواق المال الدولية، 
وضمـــن االجـــراءات التـــي يتخذهـــا المصرف المركـــزي لضمان انســـيابية أداء أســـواق 
النقد في مملكة البحرين، رفع ســـعر الفائدة األساســـي على ودائع األســـبوع الواحد من 

%2.50 إلى 3.25%.
كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من %2.25 إلى %3.00، ورفع سعر 
الفائـــدة علـــى الودائع لفترة أربعة أســـابيع من %3.25 إلـــى %4.00. هذا باإلضافة إلى 
رفع ســـعر الفائدة الـــذي يفرضه المصرف المركزي على مصـــارف قطاع التجزئة مقابل 

تسهيالت اإلقراض من %3.75 إلى 4.50%.
ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك التخاذ 
أي تدابير إضافية الزمة من أجل المحافظة على االستقرار النقدي والمالي في المملكة.

“المركزي” يرفع سعر الفائدة األساسي بمقدار 75 نقطة أساس

 10 آالف بــاحـث عــن العقــارات
فـي “بحـريـن فاينـدر” خـالل أسبـوع

تسجيل ارتفاع ملحوظ لعدد مستخدمي المنصة... النشابة لـ “^”:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بحرين فايندر، جابر النشابة، لـ “البالد االقتصادي”، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المستخدمين لمنصة بحرين 
فايندر العقارية بالنصف الثاني من العام الجاري 2022 مقارنة بالنصف األول من ذات العام، وذلك وفًقا إلحصاءات المنصة العقارية.

وأوضـــح النشـــابة أن هنالـــك ارتفاعا فـــي اإلقبال علـــى البحث 
العقـــاري عبـــر المنصـــات اإللكترونية، إذ تمكنـــت منصة بحرين 
فايندر العقارية من تحقيق 10 آالف مســـتخدم أسبوعًيا خالل 
النصـــف الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري، الفًتا إلـــى أن هـــذا اإلقبال 

ينم عـــن مواكبة التطـــور الرقمي، وزيـــادة الوعي لدى 
اســـتخدام  بأهميـــة  عقـــارات  عـــن  الباحثيـــن 

بالقطاعـــات  أســـوة  العقاريـــة  المنصـــات 
األخـــرى ومن بينها قطـــاع األغذية الذي 

يستفيد من المنصات في التسويق 
لمنتجاتها.

فـــي  إقبـــال  إلـــى وجـــود  وأشـــار 
البحث عن العقارات عبر المنصات 

الطـــرق  عـــن  بعيـــًدا  اإللكترونيـــة 
التقليديـــة، مضيًفـــا أن الباحـــث عـــن 

عقار بات يســـتخدم المنصات العقارية 
الرقمية وذلك إلدراكـــه بأهمية المقارنة 

بيـــن مختلـــف العقـــارات المعروضـــة في 
العقـــارات  أســـعار  أن  خصوًصـــا  الســـوق، 

شـــهدت زيـــادة في الفتـــرة األخيرة 
بالتركيـــز  ســـاهمت  والتـــي 

هـــذه  إجـــراء  علـــى 

المقارنات قبل القيام بعملية الشراء؛ نظًرا إلى إمكانية المقارنة 
بين أســـعار العقـــارات على المنصـــات، إذ تمتاز هـــذه المقارنات 

بأنها أكثر دقة وسهولة.
وذكر النشابة أن منصة بحرين فايندر هي منصة عقارية تجمع 
الشـــركات العقاريـــة في مـــكان واحد وتعـــرض جميع 
أنـــواع العقـــارات ومعلوماتها مـــع الصور، وهذه 
المميـــزات التـــي تقدمهـــا المنصـــة تجعـــل 
عمليـــة البحث عـــن العقار بصورة أكثر 

دقة وسهولة مقارنة بالسابق.
تدشينها  ومنذ  المنصة  بأن  وأضــاف 
الــمــاضــي،  الـــعـــام  مـــن  سبتمبر  فـــي 
بالكامل  بــحــريــنــي  عــمــل  وبــفــريــق 
البحريني  المواطن  لخدمة  تهدف 
ــر تــســهــيــل  ــبـ ــم وذلـــــــك عـ ــيـ ــقـ ــمـ والـ
عــمــلــيــة الــبــحــث الــعــقــاري وصـــوالً 
لــالخــتــيــار الــصــحــيــح لــلــعــقــار، كما 
تتحمل بحرين فايندر على عاتقها 
الــمــســاهــمــة فــي تطوير  مــســؤولــيــة 
قد  ما  العقاري ورقمنته  العقاع 
يــحــقــق نــمــًوا اقــتــصــادًيــا 

لهذا الوطن العزيز.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

إعداد: منى المطلق

اإلجابة: نعم، يحق للشـــركة اســـترداد مـــا دفعته وما تكبدتـــه من مبالغ وتعويضـــات خصوًصا وأن 
المتسبب في الحادث كان في حال سكر؛ كون التأمين ال يغطي الحوادث الناتجة في حال سكر. 

نص المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987 في شأن التأمين اإلجباري على المسؤولية المدنية الناشئة 
عن حوادث المركبات في المادة )10( على أن: )يجوز للمؤمن إذا التزم بأداء التعويض في حال وقوع 
المســـؤولية المدنيـــة علـــى غيـــر المؤمن له وغير من صـــرح له بقيادة مركبتـــه أن يرجع على 

المسؤول عن األضرار السترداد ما يكون قد أداه من تعويض(:
الحالة األولى: إذا تســـبب المؤمن له بحادث أدى لضرر طرف آخر وهو المضرور من 
الحادث تقوم شركة التأمين بدفع مبالغ التعويضات للمضرور، ومن ثم يحق لشركة 
التأميـــن الرجـــوع علـــى المؤمـــن له وهو المتســـبب فـــي الحادث وذلك الســـترجاع 

المبالغ المدفوعة.
الحالة الثانية: إذا وقع حادث وكان المتسبب في الحادث شخص غير المؤمن 
له في شـــركة التأمين )طرف آخر(، فإن شـــركة التأمين تدفع مبلغ التأمين إلى 
المؤمن له )المضرور( إلصالح التلفيات ومن ثم تقوم شـــركة التأمين بالرجوع 

على الطرف اآلخر المتسبب بالحادث السترداد المبالغ المدفوعة.

 السؤال: أنا مسؤول بشركة تأمين، وأمنت سيارة شخص، ثم تورط في حادث مروري وهو في حالة ُسكر، وتسبب الحادث  «
في وقوع تلفيات وأضرار بالســيارة تكبدتها شركة التأمين كونها المؤمنة على السيارة، وبلغت قرابة 
1600 دينار، فهل من حق الشركة استرداد ما دفعته من مبالغ وتعويضات، ألن سائق المركبة قد 

تورط في حادث وهو في حال سكر؟

التأمين ال يغطي الحوادث الناتجة عن حالة الُسكر

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

تســتقبل “^” مختلــف االستفســارات وطلبــات االستشــارة القانونيــة 
عمومــًا، واالقتصاديــة والتجاريــة والعماليــة تحديــدًا. وجــرى التعاون مع 
نخبــة مــن المحاميــن المرموقيــن الذيــن تفضلــوا بالموافقــة علــى اإلجابــة 
ة الزاويــة أو من خالل  عــن استفســارات القــراء، التــي وصلــت لبريــد ُمعــدَّ
حســابات “^” بمنصــات التواصــل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه ان 

رغب.  ومعنا في زاوية اليوم  المحامية سارة علي 
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.07

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.031

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.464

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.072

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.475

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.12

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.295

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.09

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.595

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 
BATELCO BD 0.47

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.355

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162

السنة الرابعة عشرة - العدد 5035
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