
اللجنـــة  رئيـــس  الداخليـــة  وزيـــر  قـــال 
الوزارية لتقنيـــة المعلومات واالتصاالت 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة “إننـــا نواجـــه الفوضـــى دائمـــا 
بالنظام في ســـياق األولوية التي يشكلها 
لضمان ســـير مســـارات التنمية في األطر 
أبنـــاء  لهـــا لتحقيـــق تطلعـــات  المحـــددة 
الوطـــن”. جاء ذلك لدى ترؤســـه، ورشـــة 
عمـــل محـــور “األداء الحكومي والتحول 
الرقمـــي”، والتي ُتعقد ضمـــن ورش عمل 
التطلعات المستقبلية التي وّجه صاحب 
الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، حيث اســـتعرض وزير شـــؤون 
مجلس الوزراء حمد المالكي، السياسات 
والمبـــادرات التـــي انتهى إليهـــا االجتماع 
الحكومـــي  األداء  بمحـــور  التنســـيقي 
 5 تتضّمـــن  والتـــي  الرقمـــي  والتحـــول 

 23 تحتهـــا  تنـــدرج  رئيســـة  سياســـات 
مبادرة.

وأكـــد أن تطويـــر األداء الحكومي عملية 
الـــدوام  علـــى  تخضـــع  وهـــي  مســـتمرة 
لضمـــان  التنظيـــم؛  وإعـــادة  للمراجعـــة 
ديمومـــة التطويـــر، الفتـــا إلـــى أن النظام 

هو المرتكز لكل توجه تطويري وتنموي؛ 
لـــذا حرصـــت مملكة البحريـــن على وضع 
األرضيـــة الصلبة للتنمية بســـيادة النظام 
ليسهل كل جهد وطني ينطلق نحو مزيد 
مـــن التحديـــث والتطويـــر فـــي الخدمـــة 

الحكومية.

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

تطوير األداء الحكومي يخضع دوما للمراجعة... وزير الداخلية:

وزير الداخلية كان صريحا والمآتم وعموم المواطنين أيدوا مضامين خطابه... فعاليات:

نواجه الفوضى بالنظام لضمان سير التنمية في األطر المحددة

عدم استقبال الحمالت يقطع الطريق على المتاجرين والمندسين في “عاشوراء”

المنامة - وزارة الداخلية

أشـــاد عـــدد مـــن الفعاليـــات الوطنيـــة، 
الداخليـــة  وزيـــر  خطـــاب  بمضاميـــن 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، في االجتماع الموّسع الذي 

عقده بمناسبة موسم عاشوراء.
وأكـــدوا أن عـــدم “اســـتقبال الحمالت 
الدينية من خارج البالد للمشاركة في 

مواكـــب العـــزاء يحفـــظ خصوصيتنـــا 
فـــي وطننا العزيز ويقطع الطريق على 
المتاجريـــن بتلـــك المناســـبات وكذلك 

المندسين”.
وقالـــوا إن الوزيـــر كان صريحـــا للغاية 
ولم يعمد إلـــى تغليف ما أراد توصيله 
وهـــو أن “عاشـــوراء مناســـبة دينية ال 
دعـــوة  أو  اســـتغاللها ســـياحيا  يصـــح 

أي  وأن  الخـــارج،  مـــن  شـــخصيات 
مشاركة خارجية بالمواكب الحسينية 
وبموســـم  الوطـــن  بأمـــن  تضـــر  قـــد 
عاشـــوراء”، وهـــو أمـــر ال يختلف عليه 
أصحـــاب  يتـــردد  لـــم  لهـــذا  عاقـــالن. 
المآتـــم والمســـؤولون علـــى اختالفهم 
والمواطنـــون عمومـــا والمقيمـــون عن 

تثمين ما تفضل به الوزير.
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وزير الداخلية يلقي كلمته

“األرصاد”: فرص لتساقط مزيد من األمطار على البحرين اليوم
المنامة - بنا

أفاد مصدر مســـؤول بـــإدارة األرصاد الجوية 
مـــن  أنـــه  واالتصـــاالت  المواصـــالت  بـــوزارة 
المتوقـــع أن تســـتمر األجـــواء غير المســـتقرة 
بالتأثير على المملكة مع فرص لتشكل الخاليا 
الرعدية وتساقط مزيد من األمطار إلى اليوم 
)الجمعـــة(، وفرص بســـيطة لألمطار حتى غد 
)الســـبت(، حســـب تحديثات نمـــاذج التنبؤات 
موافـــاة  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا  العدديـــة، 

المواطنين والمقيمين بآخر التحديثات.
وأوضـــح المصـــدر أن المملكـــة تتأثـــر بطقس 

غير مســـتقر بـــدءا من يوم األربعـــاء مع تهيؤ 
الفـــرص لتســـاقط أمطـــار متفرقـــة ومتفاوتة 
الشـــدة وتكـــّون الخاليـــا الرعديـــة فـــي بعض 
األحيان المقبلة من الشرق مصحوبة بالهبات 

على مناطق مختلفة من المملكة.
وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي مثـــل هـــذا الوقـــت مـــن 
الســـنة يبدأ خط تشـــكل المنخفضات الجوية 
المدارية باالقتراب من المناطق الجنوبية من 
شـــبه الجزيـــرة العربية ومعه تتشـــكل الغيوم 
بهبـــات  تتســـبب  والتـــي  الماطـــرة  الرعديـــة 

شـــديدة الســـرعة وأمطـــار غزيرة ينتـــج عنها 
الســـيول وجريان األوديـــة خصوصا المناطق 
الجبليـــة منهـــا وتجمع لميـــاه األمطار في تلك 

المناطق.
بـــوزارة  الجويـــة  األرصـــاد  إدارة  وأهابـــت 
الكريـــم  الجمهـــور  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
بـــرا  خصوصـــا مرتـــادي البحـــر والمســـافرين 
بتوخـــي الحـــذر ومتابعة تحديثات النشـــرات 
الجويـــة عبـــر القنـــوات الرســـمية خـــالل هذه 

الفترة.
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تفضـــل عاهـــل البالد المعظم القائد األعلـــى صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، أمـــس، بزيـــارة القيادة 
العامـــة لقـــوة دفاع البحريـــن، يرافـــق جاللته اللـــواء الركن 
مستشـــار األمن الوطني قائد الحرس الملكي ســـمو الشـــيخ 

ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، حيـــث كان في االســـتقبال وزير 
شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي ورئيـــس 
هيئـــة األركان الفريق الركن ذياب بـــن صقر النعيمي، وعدد 
مـــن كبار الضباط. وخـــالل لقاء جاللته بكبـــار الضباط ُقدم 
لجاللتـــه إيجـــاز عـــن خطـــط تطوير أســـلحة ومنشـــآت قوة 
الدفـــاع.  وأعرب عن تقديـــره واعتزازه بقوة دفاع البحرين 

ورجالهـــا البواســـل المخلصين الذين هـــم بعون هللا الحصن 
المنيع لحماية وطننا العزيز ومنجزاته ومسيرته الحضارية 
ووحدته الوطنية، مقدرا جاللته ما يقومون به من واجبات 
سامية بكل شجاعة وعزيمة وانضباط، وما وصلوا إليه من 
مســـتوى احترافي في مختلف أســـلحة قوة الدفاع وأثبتوا 

ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم.

جاللة الملك المعظم يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء: 
تعزيز التعاون المشترك مع الهند

أكـــد ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، مـــا تتمتع بـــه العالقـــات بين 
الهنـــد  وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
تميـــز علـــى مختلـــف  مـــن  الصديقـــة 
المســـتويات، الفتا إلـــى الحرص على 
مواصلـــة تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق 
المشـــترك وتنميـــة العالقـــات الوثيقة 
والمتميـــزة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن 

في شـــتى المجاالت والدفـــع بها نحو 
آفـــاق أرحـــب بمـــا يحقـــق التطلعـــات 

المشتركة.
جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه في قصر 
القضيبية أمس، بحضور وزير شؤون 
مجلس الـــوزراء حمـــد المالكي، نائب 
رئيـــس هيئة األركان البحرية الهندية 
الفريـــق بحـــري ســـانجاي ماهينـــدرو 
والوفـــد المرافـــق بمناســـبة زيارتهـــم 

للمملكة.

المنامة - بنا
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البواسل الحصن المنيع لحماية وطننا العزيز ومنجزاته
يؤدون واجباتهم السامية بكل شجاعة واحترافية... الملك المعظم:

اإلعالم: توقيف أحد األفالم المعروضة في  السينما
صرح مصدر مســـؤول بوزارة شـــؤون اإلعالم أنه تقرر وقف 
أحـــد األفـــالم الســـينمائية المعروضة في دور الســـينما، وأكد 

المصدر   حرص الوزارة على الحفاظ على القيم المجتمعية 
الحميدة وصيانتها.

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء مستقبال نائب رئيس هيئة األركان البحرية الهندية

محرر الشؤون المحلية



تفضـــل ملـــك البـــالد المعظم القائـــد األعلى صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أمـــس، بزيـــارة القيادة 
العامـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن، يرافق جاللتـــه اللـــواء الركن 
مستشـــار األمـــن الوطني قائد الحرس الملكي ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، حيـــث كان في االســـتقبال وزير 
شـــؤون الدفاع الفريق الركن عبـــدهللا النعيمي ورئيس هيئة 
األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، وعدد من كبار 
الضبـــاط. وخالل لقـــاء جاللته بكبـــار الضباط ُقـــدم لجاللته 

إيجاز عن خطط تطوير أسلحة ومنشآت قوة الدفاع.

 وأعـــرب عن تقديره واعتزازه بقـــوة دفاع البحرين ورجالها 
البواســـل المخلصيـــن الذيـــن هـــم بعـــون هللا الحصـــن المنيع 
الحضاريـــة  ومســـيرته  ومنجزاتـــه  العزيـــز  وطننـــا  لحمايـــة 
ووحدته الوطنية، مقدرا جاللته ما يقومون به من واجبات 
ســـامية بكل شجاعة وعزيمة وانضباط، وما وصلوا إليه من 
مســـتوى احترافي في مختلف أســـلحة قـــوة الدفاع وأثبتوا 

ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم.
 وقـــد كلـــف جاللتـــه كبار الضبـــاط بنقـــل تحياته إلـــى جميع 
منتســـبي قوة دفاع البحرين الشـــجعان فـــي مختلف مواقع 

عملهم المشرفة.
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المنامة - بنا

البـواســــــل الحصــن المنيـــع 
لحماية وطننا العزيز ومنجزاته

يؤدون واجباتهم السامية بكل شجاعة واحترافية... الملك المعظم:

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــا تتمتـــع بـــه 
العالقـــات بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية الهنـــد الصديقة من تميز 
علـــى مختلـــف المســـتويات، الفتًا إلى الحـــرص على مواصلـــة تعزيز 
التعاون والتنسيق المشترك وتنمية العالقات الوثيقة والمتميزة بين 
البلدين الصديقين في شـــتى المجـــاالت والدفع بها نحو آفاق أرحب 
بما يحقق التطلعات المشـــتركة. جاء ذلك لدى لقاء ســـموه في قصر 
القضيبية أمس، بحضور وزير شـــؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، 
نائـــب رئيـــس هيئة األركان البحريـــة الهندية الفريق بحري ســـانجاي 

ماهيندرو والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للمملكة.
ورحب ســـموه بنائـــب رئيس هيئـــة األركان البحريـــة الهندية والوفد 
المرافق، مؤكدا مواصلة العمل للبناء على ما تحقق لتعزيز الشـــراكة 
اإلســـتراتيجية بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية الهنـــد الصديقة بما 

يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وتـــم خـــالل اللقاء اســـتعراض عدد مـــن القضايـــا والموضوعات ذات 
االهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.

الدفع بالعالقات نحو آفاق أرحب... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الهند

الصخير - الحرس الوطني

اســـتقبل رئيـــس الحـــرس الوطنـــي 
الشـــيخ  ســـمو  الركـــن  أول  الفريـــق 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  محمـــد 
مديـــر عـــام القيـــادة المشـــتركة في 
الجيـــش الباكســـتاني الفريق محمد 
وســـيم أشـــرف، وذلك صبـــاح أمس 
بديـــوان  مكتبـــه  فـــي  )الخميـــس( 

الرئاسة بمعسكر الصخير.
الحـــرس  رئيـــس  ســـمو  ورّحـــب 
القيـــادة  عـــام  بمديـــر  الوطنـــي، 
المشـــتركة في الجيش الباكســـتاني 
والوفد المرافق له، مشيدًا بمستوى 
العالقـــات األخويـــة الوطيـــدة التي 
الشـــقيقين،  البلديـــن  بيـــن  تربـــط 
ومـــا أثمر عنهـــا من رفع مســـتويات 
التعـــاون وتبـــادل الخبـــرات وتنفيذ 
المشـــتركة  والتدريبـــات  التماريـــن 
والجيـــش  الوطنـــي  الحـــرس  بيـــن 

الباكســـتاني، وذلـــك بمـــا يســـهم في 
بينهمـــا.  القتاليـــة  القـــدرات  تعزيـــز 
مـــن جانبه، عّبر أشـــرف، عن شـــكره 
الحـــرس  رئيـــس  لســـمو  وتقديـــره 
المســـتمر  اهتمامـــه  علـــى  الوطنـــي 
بتطوير مســـتويات التعاون الثنائية 

بيـــن الجيش الباكســـتاني والحرس 
الوطنـــي، وذلـــك تأكيـــدًا علـــى عمق 
العالقـــات األخوية التـــي تربط بين 
البلدين الشـــقيقين. كما شـــهد اللقاء 
مناقشـــة عـــدد مـــن المواضيـــع ذات 

االهتمام المشترك بين الجانبين.

جانب من استقبال رٔييس الحرس الوطني للمدير العام للقيادة المشتركة في الجيش الباكستاني

زيادة التمارين المشتركة مع الجيش الباكستاني
المنامة - بنا

بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تعزيـــة 
ومواســـاة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود عاهل المملكة 
نهمـــا جاللته  العربية الســـعودية الشـــقيقة، ضمَّ
وسموه خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في 
وفاة صاحب السمو الملكي األمير عبدالرحمن 
بـــن ناصـــر بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، ســـائلين 
المولـــى القدير أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 
ورضوانـــه ويدخلـــه فســـيح جناتـــه وأن يلهـــم 
العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان.  
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى 
ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء وزير 
الدفـــاع بالمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.

البحرين تعزي السعودية

المنامة - بنا

اســـتقبل ســـمو اللـــواء الركـــن الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مستشـــار 
األمـــن الوطنـــي قائد الحـــرس الملكي، 
أمـــس الخميـــس، نائـــب رئيـــس هيئـــة 
األركان البحريـــة الهندية الفريق الركن 

بحري سانجاي ماهيندرو.  
ورحب ســـمو مستشـــار األمن الوطني 
قائـــد الحـــرس الملكـــي بنائـــب رئيـــس 
هيئة األركان البحرية الهندية، مشـــيدًا 

ســـموه بالعالقـــات المتميـــزة والثنائية 
التي تربط مملكة البحرين وجمهورية 
علـــى  الصديقـــة والتـــي تشـــهد  الهنـــد 
الـــدوام تطـــورًا وتقدمـــًا فـــي مختلـــف 

المجاالت.
 كما تم استعراض سبل تطوير التعاون 
جميـــع  علـــى  المشـــترك  والتنســـيق 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  األصعـــدة 

خصوصًا ما يتعلق بالشأن الدفاعي.

تطوير التعاون الدفاعي بين البحرين والهند
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ثمـــن محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
توجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، في تطوير 
وتحسين مستوى الخدمات الحكومية 
وفق أعلى معايير الجودة بما يتناســـب 
مـــع ركـــب التطويـــر والتقـــدم لتحقيـــق 
الوطـــن  وخدمـــة  المســـتدامة  التنميـــة 

والمواطن.
ســـمو  اســـتقبال  بمناســـبة  ذلـــك  جـــاء 
نائـــب  بحضـــور  الجنوبيـــة  محافـــظ 
المحافظ العميد عيسى ثامر الدوسري، 
مدير إدارة المعلومات الجنائية باإلدارة 
العامة للمباحث واألدلة الجنائية بوزارة 
الداخليـــة العقيـــد نايـــف ماجـــد الماجد، 
وذلك بمناسبة حصول إدارة المعلومات 
الجنائيـــة فـــرع الجنوبية علـــى تصنيف 
الذهبيـــة ضمـــن برنامـــج تقييـــم  الفئـــة 

مراكز الخدمة الحكومية )تقييم 3(.
وأكد ســـمو المحافـــظ بأن نجـــاح إدارة 
المعلومـــات الجنائية فرع الجنوبية في 
الحصـــول على هذا التميـــز جاء نتيجة 
لدعـــم ومتابعـــة وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
إدارات  مختلـــف  وتحديـــث  لتطويـــر 
وزارة الداخليـــة، منوهـــًا ســـموه بأهمية 
تسهيل وتقديم كافة الخدمات لألهالي 
فـــي نطـــاق المحافظـــة الجنوبيـــة مـــن 
خـــال عملية التحـــول الرقمـــي، وتبني 

المبادرات التي تضمن تطوير الخدمات 
الحكومية.

مـــن جانبـــه، أعـــرب العقيد نايـــف ماجد 
الماجـــد عن بالغ شـــكره وامتنانه لســـمو 
المحافـــظ لمـــا يوليه من دعـــم واهتمام 
لكافـــة األجهزة األمنية بوزارة الداخلية 
بمـــا ينعكـــس باإليجـــاب علـــى تحقيـــق 
مبدأ الشـــراكة المجتمعيـــة وتعزيز روح 
لضمـــان  واإلنجـــاز؛  واالبتـــكار  اإلبـــداع 
الخدمـــة  مســـتويات  أفضـــل  تقديـــم 

للمواطن والمقيم.

المنامة - وزارة الداخلية

توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء ترتقي بالخدمات
مشيًدا بحصول “المعلومات الجنائية” على التصنيف الذهبي... سمو محافظ الجنوبية:

المنامة  - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، امـــس بمقـــر الوزارة، ســـفير 
مملكـــة  لـــدى  النمســـا  جمهوريـــة 
البحرين والمقيم في الكويت ماريان 

الكساندر وربا.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال  وجـــرى 
عاقات الصداقة والتعاون الوطيدة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي 
الصديقـــة،  النمســـا  وجمهوريـــة 
وتدارس ســـبل تعزيز أوجـــه التعاون 
البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  والتنســـيق 
والمضـــي  األصعـــدة  مختلـــف  علـــى 
أرحـــب  مســـتويات  نحـــو  قدًمـــا  بـــه 
واألهـــداف  التطلعـــات  يخـــدم  بمـــا 

المشـــتركة، إضافة إلى مناقشـــة عدد 
محـــل  والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 

االهتمام المشترك.

حضر اللقـــاء، رئيس قطاع الشـــؤون 
األوروبيـــة بـــوزارة الخارجيـــة أحمـــد 

القرينيس.

تدارس تعزيز التعاون الثنائي مع النمسا
المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعـــام رمـــزان 
النعيمـــي بمكتبه، أمس، ســـفير الواليات 
األميركيـــة لدى مملكة البحرين ســـتيفن 

بوندي.
وخـــال اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر بالســـفير 
الثنائيـــة  بالعاقـــات  األميركـــي، وأشـــاد 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  التاريخيـــة 
والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها في 
مختلـــف المجـــاالت، كما تم بحث ســـبل 

تعزيز التعاون في المجال اإلعامي.
الواليـــات  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
المتحدة األميركية عن شـــكره وتقديره 
حســـن  علـــى  اإلعـــام  شـــؤون  لوزيـــر 
حـــرص  مؤكـــًدا  وترحيبـــه،  اســـتقباله 

عاقـــات  تعزيـــز  علـــى  بـــاده  حكومـــة 
التعـــاون الثنائـــي وتطويرها علـــى كافة 

األصعـــدة بمـــا يحقـــق مصالـــح البلديـــن 
والشعبين الصديقين.

تطوير العالقـات اإلعالميـة مـع أميركـا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شـــؤون اإلعام رمزان  
العـــام  األميـــن  بمكتبـــه،  النعيمـــي، 
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  المســـاعد 
بجامعـــة  القومـــي  واألمـــن  العربيـــة 
الدول العربية السفير خليل الذوادي.

وخـــال اللقاء، رحب الوزير بالســـفير 
بجهـــوده  وأشـــاد  الـــذوادي،  خليـــل 
اإلعامـــي  المجـــال  فـــي  وإســـهاماته 
مـــن  بـــه  يتمتـــع  ومـــا  والدبلوماســـي 
خبرة طويلة في مجال العمل العربي 
المشـــترك، باإلضافـــة إلـــى إســـهاماته 
الصحافـــي  المجـــال  فـــي  المتميـــزة 

واألدبي.
كمـــا تـــم اســـتعراض ومناقشـــة ســـبل 

تطوير قطاع اإلعام وأوجه التنسيق 
والتعـــاون بيـــن وزارة شـــؤون اإلعام 
وجامعة الدول العربية بما يســـهم في 
دعم العمل العربي المشترك وباألخص 

في المجال اإلعامي.
مـــن جانبـــه، تقـــدم الســـفير الـــذوادي 
بالشكر والتقدير لوزير شؤون اإلعام 
على حســـن االستقبال وعلى اهتمامه 
بتطويـــر قطاع اإلعام بما يســـهم في 
تعزيـــز مكانة مملكة البحرين، كما قام 
بإهداء الوزير نسخة من كتابه “وعلى 
المتضمـــن  نلتقـــي”  والمحبـــة  الخيـــر 
المتنوعـــة  مقاالتـــه  مـــن  سلســـلة 

المنشورة في صحيفة “األيام”.

تطوير أوجه التنسيق بين “اإلعالم” و “الجامعة”



أّكـــد وزير الداخليـــة رئيس اللجنة 
المعلومـــات  لتقنيـــة  الوزاريـــة 
واالتصـــاالت الفريـــق أول الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة أهمّية 
مواصلـــة تطويـــر منظومـــة العمل 
الحكومـــي بمـــا يســـهم فـــي تعزيز 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
ملك البالد المعّظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
المســـتقبلية  التطلعـــات  ويلبـــي 
التـــي يؤكدهـــا ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة حفظـــه هللا فـــي إطـــار 
تحديـــد اآلليـــات واألولويات التي 
تشـــكل المفهوم المستقبلي للعمل 
الحكومـــي، وتعزيـــز جهـــود فريق 
البحريـــن لتطوير مخرجات العمل 
بمـــا يحقـــق المصلحـــة  للحكومـــة 

الوطنية.
جـــاء ذلـــك خالل ترؤســـه، ورشـــة 
الحكومـــي  “األداء  محـــور  عمـــل 
والتحـــول الرقمـــي”، والتـــي ُتعقد 
التطلعـــات  عمـــل  ورش  ضمـــن 
المســـتقبلية التـــي وّجـــه صاحـــب 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
حيـــث  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
اســـتعرض وزيـــر شـــؤون مجلـــس 
الوزراء حمد المالكي، السياســـات 
إليهـــا  انتهـــى  التـــي  والمبـــادرات 
االجتماع التنسيقي بمحور األداء 
الرقمـــي  والتحـــول  الحكومـــي 
والتي تتضّمن 5 سياســـات رئيسة 
تنـــدرج تحتهـــا 23 مبـــادرة، وهـــي 
الكـــوادر الحكوميـــة  رفـــع كفـــاءة 
وتطويرها، ورفـــع كفاءة وفاعلية 
القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة 
والمساءلة والشـــفافية، وتحسين 
التخطيط اإلســـتراتيجي ومتابعة 
األداء الحكومـــي، وتعزيز التحول 
الرقمي في اإلجراءات والخدمات 
الحكومية؛ تمهيدا لرفعها للورشة 
يتـــم  أن  بعـــد  وذلـــك  الختاميـــة 
اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية 

لتقنية المعلومات واالتصاالت.
وأكد وزيـــر الداخلية أّن عقد هذه 
الورش التي ُتعنى بخمسة محاور 
رئيســـة، تأتي اســـتكماالً لسلســـلة 
ورش العمـــل التـــي ُعقدت ســـابقًا 
لوضع وتحديـــد أولويات تطلعات 
 ،2019-2022 الحكومـــة  برنامـــج 
وأثمـــرت وعـــن إطـــالق حزمة من 
الرائدة  والمبـــادرات  المشـــروعات 
اســـتراتيجيات  ترجمـــت  التـــي 
وأولويات العمل؛ من أجل تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، السيما 
تلك التي تتعلـــق بتطويع مختلف 
التقنيـــات الحديثة فـــي الخدمات 

الحكومية.
وأكـــد وزير الداخلية أهمية تقييم 
أداء الكـــوادر العاملة فـــي القطاع 
أســـاس  تعـــد  والتـــي  الحكومـــي 
إلـــى أن  البنـــاء والتطويـــر، الفتـــا 
األمانـــة فـــي أداء الواجـــب، ســـمة 

الـــوالء واإلخالص فـــي العمل كما 
تسهم الكفاءة في سد النقص في 

معدالت األداء. 
وأشـــار إلى أنه ســـوف يتم عرض 
مرئيـــات المشـــاركين في الورشـــة 
خـــالل اجتمـــاع اللجنـــة الوزاريـــة 
لتقنيـــة المعلومـــات؛ ليتـــم إحالتها 
بعد ذلك إلى ورشة العمل الشاملة 
التي ستعقد برئاســـة نائب رئيس 
البنيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
التحتية الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 

آل خليفة.
وأكـــد أن تطويـــر األداء الحكومي 
عملية مســـتمرة وهي تخضع على 
الدوام للمراجعة وإعادة التنظيم؛ 
لضمان ديمومة التطوير، الفتا إلى 
أن النظـــام هـــو المرتكز لكل توجه 
تطويـــري وتنمـــوي؛ لـــذا حرصـــت 
وضـــع  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
األرضيـــة الصلبة للتنمية بســـيادة 
النظـــام ليســـهل كل جهـــد وطنـــي 
ينطلـــق نحـــو مزيد مـــن التحديث 
والتطوير في الخدمة الحكومية. 
وأشـــار إلـــى “أننا نواجـــه الفوضى 
دائمـــا بالنظام في ســـياق األولوية 
التي يشكلها لضمان سير مسارات 
التنميـــة فـــي األطـــر المحـــددة لها 

لتحقيق تطلعات أبناء الوطن”.
وأعـــرب، فـــي ختـــام كلمتـــه عـــن 
علـــى  للقائميـــن  وتقديـــره  شـــكره 
ورشـــة العمل على حســـن اإلعداد 
والتنظيـــم ، مؤكـــدا ضـــرورة تبني 
المبـــادرات التي تكفل االســـتفادة 
من البرامـــج والخطط الحكومية؛ 
التطـــور  عجلـــة  دفـــع  أجـــل  مـــن 

والنماء في مملكة البحرين.
ُيشـــار إلى أّن ورشـــة عمـــل محور 
والتحـــول  الحكومـــي  “األداء 
الـــورش  خامـــس  هـــي  الرقمـــي” 
للعمـــل  المســـتقبلية  للتطلعـــات 
إلـــى  تنقســـم  والتـــي  الحكومـــي، 
محـــور  وهـــي  محـــاور؛  خمســـة 
البنيـــة التحتيـــة والبيئـــة، المحور 
التشـــريعي، محور عمل الخدمات 
المالـــي  المحـــور  االجتماعيـــة، 
األداء  ومحـــور  واالقتصـــادي، 

الحكومي والتحول الرقمي.
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وزير الداخلية يلقي كلمته

المنامة - وزارة الداخلية

نواجه الفوضى دائما بالنظام لضمان سير التنمية في األطر المحددة
ورشة التطلعات المستقبلية تحدد 5 سياسات و23 مبادرة لرفع كفاءة القطاع الحكومي... وزير الداخلية:

ــي ــول الرقمـ ــز التحـ ــة األداء وتعزيـ ــط ومتابعـ ــين التخطيـ ــفافية وتحسـ ــاءلة والشـ ــز المسـ تعزيـ



المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة 
البحرين بشـــدة للهجمـــات اإلرهابية التي 
شـــهدتها مناطق متفرقة وسط جمهورية 
مالـــي وغربهـــا، والتـــي أدت إلـــى مصـــرع 
وإصابة العشـــرات مـــن الجنود والمدنيين 
التعـــازي  بالـــغ  عـــن  معبـــرة  األبريـــاء، 
المالـــي،  والمواســـاة للحكومـــة والشـــعب 
وألسر وذوي الضحايا جراء هذه األعمال 

اإلجرامية اآلثمة.
دعوتهـــا  الخارجيـــة  وزارة  وجـــددت 
للمجتمـــع الدولي إلى مســـاعدة جمهورية 
مالـــي فـــي حربهـــا ضـــد اإلرهـــاب، ودعـــم 
جهودها في حماية المدنيين واســـتتباب 
األمـــن واالســـتقرار والســـلم فـــي البـــاد، 
مؤكـــدة أهميـــة تضافـــر الجهـــود الدوليـــة 
فـــي القضـــاء علـــى التنظيمـــات اإلرهابية 
الماليـــة  منابعهـــا  وتجفيـــف  المتطرفـــة 

والفكرية.

البحرين تدين 
الهجمات اإلرهابية 

في مالي
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المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة وائـــل المبـــارك بمكتبـــه الممثل 
المقيـــم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مملكة البحرين فراس غرايبه، 
لبحث التعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك. وأشاد الوزير المبارك 
بالجهـــود الحثيثـــة التـــي يبذلهـــا برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي، والتي 
يحـــرص من خالها على دعـــم أهداف وجهود مملكـــة البحرين في التنمية 
المســـتدامة، إذ أثمـــر عـــن التعاون بين الطرفيـــن نتائج إيجابيـــة عدة.  كما 
اســـتعرض المبـــارك خـــال اللقاء خطـــط ومشـــروعات الـــوزارة على صعيد 
اإلنماء المستدام ونوقشت سبل تدعيم التعاون المشترك القائم مع برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، بما في ذلك نقل المعرفة وبناء القدرات في مجال 
العمـــل البلـــدي والخدمي.مـــن جانبه، أشـــاد غرايبه بالتقـــدم الملحوظ الذي 

شهدته مملكة البحرين على صعيد التنمية الحضرية.

تدعيم التعاون بين “الكهرباء” و “اإلنمائي”

بن دينه يكرم الفائزين في مسابقة “االبتكار المناخي”
المبادرة تسهم بدعم الجهود الرامية لحماية البيئة

تحت رعاية وزير النفط والبيئة المبعوث 
الخـــاص لشـــؤون المناخ محمد بـــن دينه، 
أمـــس  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  نظـــم 
الخميـــس في فندق ريتـــز كارلتون، حفل 
ختام )مبـــادرة االبتكار المناخي(، بحضور 
الشـــخصيات  وكبـــار  الـــوزراء  مـــن  عـــدد 
والمســـؤولين والمتخصصيـــن فـــي مجال 

البيئة والمناخ والجهات الداعمة. 
المبعـــوث  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  وأشـــاد 
الخاص لشؤون المناخ بجميع المشاركات 
فـــي المبـــادرة مـــن مختلـــف المؤسســـات 
مـــن  تقـــدم  ومـــا  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
مبـــادرات متنوعـــة ومتميـــزة فـــي إطـــار 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق 
والحـــد مـــن آثـــار تغيـــر المنـــاخ، مؤكدا أن 
هـــذه المبـــادرة تلعب دورا مهمـــا في دعم 
الجهـــود الوطنيـــة الرامية لحمايـــة البيئة 

وزيادة الوعي بشـــأن ذلك، مقدما الشـــكر 
والتقديـــر لجميع المشـــاركين والمحكمين 
والمنظميـــن وللجهـــات الراعيـــة المتمثلـــة 
في شـــركة ألمنيوم البحرين )البا(، وشركة 
الخليـــج للبتروكيماويـــات )جيبك(، وديار 

 .HSBC المحرق، وبنك
وكـــرم وزيـــر النفـــط والبيئـــة وعـــدد مـــن 

الوزراء الفرق الفائزة في مســـابقة مبادرة 
االبتكار المناخـــي حيث فاز فريق مبادرة 
وجائـــزة  األول  بالمركـــز   )blue points(
نقديـــة قدرهـــا 2000 دينـــار، وحصل على 
المركـــز الثانـــي فريـــق مبـــادرة )تخفيـــض 
االنبعاثات في قطاع اإلنشـــاءات والبناء( 
وجائـــزة نقديـــة قدرهـــا 1500 دينار، فيما 

حقـــق المركـــز الثالث فريق مبـــادرة )ُدمنا( 
وفاز بجائزة نقدية قدرها 1300دينار، كما 
حصـــل فريق )مبـــادرة صندوق التســـميد 

الوطني( على جائزة التعاون المثالي. 
يذكـــر أن المجلـــس األعلى للبيئـــة كان قد 
أطلق مبادرة االبتكار المناخي في مارس 
الماضي، بهدف تحفيز الطاقات البحرينية 
والخاصـــة  الحكوميـــة  القطاعـــات  فـــي 
علـــى البحث واالبتكار فـــي مجال حماية 
البيئـــة والمناخ، وخلق مســـاحة ألصحاب 
العامليـــن  اإلبداعيـــة  الخبـــرات واألفـــكار 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  القطاعـــات  فـــي 
وتمكينهم من اســـتغال قدراتهم العلمية 
والعملية وطـــرح أفكارهم اإلبداعية التي 
تســـهم فـــي دعـــم الجهـــود الوطنيـــة فـــي 
مجال الحفاظ علـــى البيئة ومواجهة آثار 

تغير المناخ.

المنامة - بنا

المنامة - مكتب وزير شؤون الكهرباء والماء

والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  تفقـــد 
ياســـر حميـــدان مركـــز االتصـــاالت التابع 
لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بحضـــور رئيـــس 
الهيئـــة كمـــال أحمـــد وبمشـــاركة عدد من 
المســـؤولين، بهـــدف االطـــاع على ســـير 
العمـــل فـــي المركز واالطـــاع على كيفية 
مكالمـــات  مـــع  واالســـتجابة  التعامـــل 
المواطنيـــن وطلباتهم وجـــودة الخدمات 
التـــي يقدمها المركز للمشـــتركين. وخال 
علـــى  حميـــدان  الوزيـــر  اطلـــع  الزيـــارة 
آليات تســـجيل وتتبع طلبـــات المواطنين 
الـــواردة  واحتياجاتهـــم  والمشـــتركين 
قنـــوات  مختلـــف  خـــال  مـــن  للمركـــز 
االتصـــال، حيـــث يوفـــر المركـــز خدماتـــه 
عبـــر خيـــارات االتصـــال الهاتفـــي واآللي 
وخاصيـــة المحادثـــة المباشـــرة من خال 
الموقع اإللكتروني للهيئة، واستمع كذلك 
إلـــى ماحظـــات الموظفين والمســـؤولين 
فـــي المركز حـــول نوعية الخدمـــات التي 

يطمحـــون أن تكون متوافرة بالمركز. كما 
قـــال حميـــدان “إن الحـــرص علـــى تطوير 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة 
وللمشـــتركين واالرتقاء بها يأتي انطاقا 
مـــن توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة، والتي 
تشدد كذلك على أهمية تلمس احتياجات 
المواطنيـــن ومســـتوى مـــا يتـــم تقديمـــه 
لهـــم مـــن خدمات مـــن خال النـــزول إلى 
مواقـــع العمل مباشـــرة بهدف تعزيز الثقة 
فـــي الخدمـــة الحكوميـــة”.  وفـــي ختـــام 
زيارتـــه التفقديـــة أثنـــى الوزيـــر حميدان 

علـــى جهود العاملين بالمركـــز مضيًفا “إن 
االســـتثمار فـــي تطويـــر العنصـــر البشـــري 
وتنمية مهاراتـــه وتوفير البيئة واألدوات 
التـــي تمكنـــه من تأديـــة واجباته وتطوير 
طموحاتـــه، له األثـــر المباشـــر على جودة 
الخدمـــات الحكومية المقدمة للمواطنين 
والمشتركين، وإننا في الوزارة حريصون 
علـــى الوقوف على هذا المحـــور التنموي 
المهـــم، وهنـــاك متابعة مســـتمرة لتحقيق 
أعلى مستوى للجودة في الخدمات التي 

يتم تقديمها للمشتركين”. 

متابعة مستمرة لتقديم أعلى مستوى للجودة للمشتركين

موظفو “االتصاالت” لحميدان: هذه قائمة طموحاتنا لخدمات الكهرباء

إحالة 16 منشأة و27 عامال مخالفا إلى القضاء
حميدان في جولة مفاجئة للتحقق من تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”

قـــام وزير العمـــل جميل حميـــدان، بجولة 
ميدانيـــة مفاجئة لعدد مـــن مواقع العمل، 
وذلـــك ظهر اليوم األربعـــاء، لاطاع على 
الخـــاص  القطـــاع  منشـــآت  التـــزام  مـــدى 
بتنفيذ القرار الوزاري رقم )3( لسنة 2013 
بشـــأن حظر العمل تحت أشـــعة الشـــمس 
وفـــي األماكـــن المكشـــوفة خـــال فتـــرة 
الظهيـــرة مـــن الســـاعة 12 ظهـــرا، وحتـــى 
الســـاعة الرابعة عصرا، في شـــهري يوليو 

وأغسطس من كل عام.
وخـــال جولتـــه لعـــدد مـــن مواقـــع العمل 
المكشـــوفة، برفقـــة عـــدد من المســـؤولين 
بالـــوزارة،  المهنيـــة  الســـامة  ومشـــرفي 
التقـــى حميدان بعدد من مشـــرفي مواقع 
العمل بالمنشـــآت، واطلع على اإلجراءات 
ومؤسســـاتهم  شـــركاتهم  تتخذهـــا  التـــي 
لضمـــان التقيد التـــام بحظـــر العمل تحت 

أشـــعة الشـــمس المباشـــرة وفـــي األماكـــن 
العمـــل  بيئـــة  تأميـــن  بغـــرض  المكشـــوفة 
السليمة واآلمنة للعمال، وتحسين كفاءة 
ووســـائل الوقايـــة للحـــد مـــن االصابـــات 
وضربـــات  الحـــراري  واالجهـــاد  المهنيـــة 
الشـــمس وأمراض الصيف األخرى، خال 
هـــذه الفترة من العام، إضافة إلى الجهود 
المبذولة في مجال تدريب العاملين على 

اإلســـعافات األوليـــة وغيرهـــا مـــن برامج 
والصحـــة  بالســـامة  الخاصـــة  التدريـــب 

المهنية.
وقامت وزارة العمل بتنفيذ )6608( زيارة 
تفتيشـــية منـــذ بدء ســـريان القـــرار مطلع 
يوليـــو الجـــاري، تـــم مـــن خالهـــا مخالفة 
)16( منشـــأة فقـــط، فيمـــا بلغ عـــدد العمال 
)27( عامـــاً، حتـــى تاريخـــه،  المخالفيـــن 

إذ ســـيتم إحالـــة المخالفيـــن إلـــى القضاء 
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

أشـــاد  الزيـــارة،  بعـــد  لـــه  تصريـــح  وفـــي 
حميـــدان بالتزام الشـــركات والمؤسســـات 
بتطبيق قرار حظـــر العمل وقت الظهيرة، 
مؤكـــدا أن القـــرار يعـــد مـــن التشـــريعات 
المهمـــة التي تنطـــوي على أبعاد إنســـانية 
من جهة، ومكتســـبات أخـــرى على صعيد 
زيـــادة وتيـــرة اإلنتاجية من جهـــة أخرى، 
منوهـــا بأهميـــة قيـــام المنشـــآت العاملـــة 
بالقطاع الخـــاص بإعادة جدولة ســـاعات 
العمـــل في هذا الوقت من كل عام بحيث 
ال تتأخـــر المشـــروعات التـــي تنفذهـــا عن 
موعـــد إنجازها في الوقـــت المحدد، الفتا 
إلـــى أن حمايـــة العمال وضمـــان صحتهم 
التـــي  األولويـــات  مـــن  هـــي  وســـامتهم 

تحرص الوزارة على االهتمام بها.

المنامة - وزارة العمل

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبل رئيس هيئة البحريـــن للثقافة 
بـــن  أحمـــد  بـــن  خليفـــة  واآلثارالشـــيخ 
عبـــدهللا آل خليفـــة، األربعـــاء الماضـــي 
فـــي مركـــز الفنـــون، الرئيـــس التنفيـــذي 
لهيئة التراث بوزارة الثقافة الســـعودية 
اللقـــاء  هـــذا  الحربـــش، ويأتـــي  جاســـر 
فـــي إطـــار بحـــث ســـبل تعزيـــز التعاون 
مـــا بيـــن الجهتيـــن، فـــي وقـــت يتزامـــن 
مع المشـــاركة الفاعلة مـــن هيئة التراث 
الســـعودية في فعاليات مهرجان صيف 
البحرين للعام 2022. وفي بداية اللقاء، 
أعـــرب الشـــيخ خليفة عن بالـــغ اعتزازه 
بالعاقـــات األخويـــة والتاريخيـــة التي 
تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكة 
الشـــقيقة، مشـــيدا  الســـعودية  العربيـــة 
بجهـــود وزارة الثقافـــة الســـعودية فـــي 

تعزيـــز التعـــاون الثقافي المشـــترك بين 
الجانبيـــن. كما وثّمن مســـتوى الحضور 
فـــي فعاليـــات  التـــراث  لهيئـــة  المتمّيـــز 
مهرجـــان صيـــف البحريـــن لهـــذا العـــام، 
الذي يعكس حـــرص الهيئة على تعميق 
العاقات الثقافية البحرينية السعودية.

من جانبه، عّبر الحربش عن اعتزازه بما 
يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية 

الســـعودية مـــن موروث ثقافـــي وفكري 
وتاريخي مشـــترك، شـــاكرا رئيس هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار علـــى جهوده 
فـــي دفـــع المشـــاورات فـــي المجـــاالت 
الثقافية بين البلدين إلى األمام، مؤكدا 
اســـتعداده الدائـــم للتعـــاون مـــع هيئـــة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار بمـــا يخـــدم 

مصلحة البلدين الشقيقين.

حضور متميز لهيئة التراث في ”صيف البحرين”... خليفة بن عبداهلل:

تعميق العالقات الثقافية مع السعودية
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تعد كوثر الشـــويخ نموذًجا مميًزا لطلبة 
مملكـــة البحريـــن المبدعيـــن والمثابرين 
علـــى تحقيـــق النجاحـــات مهمـــا كانـــت 
التحديات، إذ تمكنت منذ أولى سنوات 
دراســـتها وحتـــى وصلـــت إلـــى المرحلة 
الثانويـــة من حصـــد 62 جائزة في نحو 
100 مسابقة داخل المدرسة وخارجها.

ويأتي ذلك ضمـــن ثمار الجهود الجبارة 
التـــي تبذلهـــا المـــدارس الحكوميـــة في 
الطابيـــة،  الطاقـــات  وصقـــل  رعايـــة 

بإشراف وزارة التربية والتعليم.
وقالت الشـــويخ الطالبة بمدرســـة ســـار 
إنجازاتهـــا  أهـــم  إن  للبنـــات  الثانويـــة 
هـــو حصولهـــا علـــى المركـــز األول فـــي 
مســـابقة “اإلعامـــي الصغيـــر” بصحيفة 
“البـــاد”، ونشـــر مقالهـــا بالصحيفة، إلى 

جانب المركز األول في مســـابقة “أمراء 
وأميرات الشـــعر” على مستوى مدارس 
فـــي  عـــن مشـــاركتها  البحريـــن، فضـــًا 

الجلســـة الحواريـــة “رحلـــة فـــي جزيرة 
العسل” بمكتبة األطفال العامة بمسقط، 
مـــن  إلـــى مراحـــل متقدمـــة  ووصولهـــا 

منافسات تحدي القراءة العربي.
الرســـم،  كذلـــك  تجيـــد  أنهـــا  وأضافـــت 
وصناعـــة الدمـــى بالقمـــاش، والتطريـــز، 
والخزفيـــات، والمخطوطـــات، وتقديـــم 
الورش، وأنها أطلقت مشروعها الصغير 
بدعـــم  مشـــيدًة  حديثـــا،   ”circle_bh“
مديـــرة ثانويـــة ســـار هاشـــمية شـــرف، 
ومعلمـــات المدرســـة، والشـــكر موصول 
لمن قدم المســـاندة من خارج المدرســـة 
كاألســـتاذتين هاجـــر الفضالـــة وحكيمة 
الحمد، واألديبة نســـرين النـــور، والفنان 
خصوصـــا  وعائلتهـــا،  الفـــردان،  علـــي 

الوالدين.

حصدت 62 جائزة بمشاركاتها المدرسية... كوثر الشويخ:

الحصول على المركز األول في مسابقة “^” أهم إنجازاتي

كوثر الشويخ

المنامة - بنا

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي عمق العاقات التاريخية القائمة بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية الصديقة، وما تشهده من تطور ونماء 
علـــى جميـــع األصعـــدة، فـــي ظل ما تحظى بـــه من رعايـــة واهتماٍم مـــن عاهل الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعـــة من ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
جاء ذلك لدى لقائه أمس بمكتبه بقصر القضيبية، سفير الواليات المتحدة األميركية 
لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي، حيث أشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز 
أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجاالت، وتنمية مسارات 
التعاون المشترك نحو آفاٍق أرحب بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن.

المالكي يؤكد عمق العالقات البحرينية األميركية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير التنميـــة االجتماعية 
أسامة العصفور، في مكتبه، سفيرة 
لـــدى  الصديقـــة  تركيـــا  جمهوريـــة 

مملكة البحرين إيسن تشاكيل.
ورحـــب وزيـــر التنميـــة االجتماعية 
بالســـفيرة، منوًها بعاقات الصداقة 
والتعـــاون التـــي تربـــط بيـــن مملكة 
ومـــا  تركيـــا،  البحريـــن وجمهوريـــة 
مختلـــف  علـــى  نمـــو  مـــن  تشـــهده 

األصعدة، مؤكـــًدا على أهمية تعزيز 
أطر التنســـيق وتبادل الخبرات في 
الصلـــة  ذات  التنمويـــة  المجـــاالت 
بالـــوزارة. وتـــم خال اللقـــاء، بحث 
عـــدد مـــن المواضيـــع ذات االهتمام 
المشـــترك، إلـــى جانب فـــرص تعزيز 
البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون 
واالرتقـــاء به إلـــى آفـــاق أرحب بما 

يخدم المصالح المشتركة.

تعزيز أطر التعاون التنموي مع أنقرة
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افتتحـــت األميـــن العام للمبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي الشـــيخة مـــرام 
بنت عيســـى آل خليفة المهرجان الثقافي 
والتراثـــي “خيـــرات النخلـــة” في نســـخته 
الثالثـــة، والـــذي تنظمه المبـــادرة بالتعاون 
التابعـــة  المزارعيـــن  ســـوق  إدارة  مـــع 
لمجموعة بنـــك البحرين للتنميـــة، ووزارة 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة، بحضـــور كل 
بنـــك  التنفيـــذي لمجموعـــة  الرئيـــس  مـــن 
البحريـــن للتنميـــة دالل الغيـــص، والوكيل 
المســـاعد بوكالة الزراعة والثروة البحرية 

عبدالعزيز محمد عبدالكريم.
ويهـــدف المهرجـــان إلـــى تشـــجيع ودعـــم 
اإلنتـــاج المحلـــي من كل منتجـــات النخلة 
للحفـــاظ علـــى الهويـــة الزراعية، ويســـتمر 
المهرجان على مدى ثالثة أيام في الفترة 
مـــن 28 - 30 يوليـــو، بســـوق المزارعيـــن 
عالـــي،  هـــورة  فـــي  الدائـــم  البحرينييـــن 
بمشاركة العديد من المزارعين والشركات 

الزراعية والحرفيين واألسر المنتجة.
وأكـــدت الشـــيخة مـــرام بنـــت عيســـى آل 

خليفـــة، خـــالل االفتتـــاح “علـــى األهميـــة 
الكبيـــرة لمهرجـــان خيرات النخلـــة والذي 
أهميتـــه  الثالـــث  موســـمه  فـــي  أثبـــت 
المتناميـــة كونـــه يمثـــل جانبـــًا مهمـــًا مـــن 
التراث البحريني ومتصال بهوية البحرين 
الزراعيـــة الضاربـــة بجذورهـــا فـــي أعماق 

التاريخ.
علـــى  المبـــادرة حريصـــة  “إن  وأوضحـــت 
تنظيم هذا المهرجان بشكل مستمر لكونه 
يســـهم فـــي ترســـيخ المكانـــة التاريخيـــة 
لشـــجر النخيل والمحافظـــة عليها وصون 
العريـــق  والتراثـــي  الثقافـــي  المـــوروث 
لمملكـــة البحريـــن، وذلـــك في ظـــل الدعم 
الالمحدود من ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،  
والتوجيهـــات الكريمـــة مـــن قرينـــة عاهل 
البـــالد المعظـــم، صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
للمبـــادرة  االستشـــاري  المجلـــس  رئيســـة 
الوطنيـــة لتنمية القطـــاع الزراعي بأهمية 
دعم قطـــاع زراعة النخيل لمـــا يحمله من 

ارتبـــاط وثيـــق بتـــراث وثقافـــة المجتمـــع 
البحريني وضرورة الحرص على التمسك 
بالنخلـــة  االعتنـــاء  ومواصلـــة  بأصالتـــه 
وتعزيـــز وجودهـــا لمـــا تحتلـــه النخلـــة من 
مكانـــة خاصـــة فـــي وجـــدان كل مواطـــن. 
والشـــكر موصول لمجموعة بنك البحرين 
للتنمية ولوزارة شؤون البلديات والزراعة 
علـــى تعاونهم المثمر فـــي تنظيم وإنجاح 
إلـــى  متطلعيـــن  الوطنيـــة  الفعاليـــة  هـــذه 
مواصلـــة هذا التعاون المثمـــر في األعوام 

المقبلة بإذن هللا”.
فـــي  النخلـــة  خيـــرات  مهرجـــان  ويأتـــي 
إطـــار الفعاليـــات الزراعيـــة التـــي تحـــرص 
المبـــادرة علـــى تنظيمهـــا بشـــكل مســـتمر 
اعتزازًا بالهوية الزراعية والتاريخية، ولما 
يمثلـــه المهرجان من خلـــق منصة تجارية 
تساهم في تشجيع ودعم اإلنتاج المحلي 
وفرصة ُمثلى لتبادل الخبرات بما ينعكس 
إيجابـــًا على الجانب االقتصادي ويســـاهم 
الغذائـــي،  التنـــوع  منظومـــة  تعزيـــز  فـــي 
وهـــو ُلّب ما تســـعى له المبـــادرة في إطار 

التزامهـــا بالمســـاهمة في تعزيز اســـتدامة 
االنتـــاج  وزيـــادة  النخيـــل  زراعـــة  قطـــاع 
المحلـــي مـــن التمـــور وتطويـــر الصناعات 
المحليـــة القائمـــة علـــى خيـــرات النخلـــة، 
ناهيـــك عن قـــدرة المهرجـــان الكبيرة على 
تحفيز المنافســـة بين المزارعين وتشجيع 
االســـتثمار لزيـــادة اإلنتـــاج المحلـــي. هـــذا 
واســـُتهّل المهرجان بعزف النشيد الوطني 
وعـــدد مـــن األغانـــي واألناشـــيد الوطنيـــة 
التـــي أّدتها الفرقة الموســـيقية العســـكرية 
التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة واشـــتمل علـــى 
معروضـــات مختلفة مـــن قبـــل المزارعين 
والشركات الزراعية واألسر منتجة نخص 
بالذكر منها المأكوالت المصنعة من التمور 
كـ”آجار الرطب” ومربى الرطب وآيسكريم 
الرطب والحليـــب بنكهة الرطب باإلضافة 
إلـــى مختلـــف أصنـــاف الرطـــب الموجودة 

في هذه الفترة.
مـــن جانبها، قالت الرئيـــس التنفيذي لبنك 
البحرين للتنمية: “يعكس مهرجان خيرات 
النخلـــة الثالـــث االهتمام الكبيـــر والجهود 
المشـــتركة بيـــن كل مـــن البنـــك والمبادرة 
الوطنيـــة لتنمية القطـــاع الزراعي ووزارة 

شـــؤون البلديات والزراعـــة لدعم وتطوير 
القطاع الزراعي في مملكة البحرين، وفي 
إطار تنوع المبادرات التي تهدف إلى دعم 
مختلف المنتجـــات الزراعية الوطنية، مع 
مـــا تمثلـــه هـــذه الفعاليـــات والبرامـــج من 
فرصـــة كبيـــرة لالطـــالع علـــى احتياجات 
القطاع الزراعي والعمل على تقديم أوجه 
الدعـــم الممكنـــة ســـواًء مـــن خالل ســـوق 
المزارعيـــن أو من خالل الخدمات األخرى 

التي يقدمها البنك لهذا القطاع الحيوي”.
مـــن جهته، أكـــد الوكيـــل المســـاعد بوكالة 
الزراعـــة حـــرص وزارة شـــؤون البلديـــات 
والزراعـــة والثروة البحريـــة على االهتمام 
البالغ بالقطاع الزراعي بشكل عام وقطاع 
النخيل بشـــكل خاص، تنفيـــذًا للتوجيهات 
الســـامية من لجـــالة الملك البـــالد المعظم  
العهـــد  ولـــي  مـــن  الكريمـــة  والتوجيهـــات 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
ومتابعـــة مـــن قبل وزيـــر شـــئون البلديات 

والزراعة وائل المبارك”.
حيث تســـعى الـــوزارة للعمل علـــى تطوير 
قطاع النخيل وحمايته، ومشاركتنا اليوم 

ضمـــن فعاليـــة خيـــرات النخيـــل بنســـخته 
الثالثـــة، بالشـــراكة مـــع المبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعي، وبنـــك البحرين 
للتنمية، وذلك من خالل مشـــاركة الوزارة 
بعـــدة أركان ثقافيـــة بهـــدف نشـــر الوعـــي 
بشأن أصناف نخيل التمر من خالل عرض 
لنمـــاذج أنـــواع الرطب، إلـــى جانب عرض 
األدوات التي تستخدم في صيانة النخيل 
مثـــل المنجل والكـــّر ُمصّنعة بأيٍد بحرينية 
توارثت هـــذه المهنة من اآلباء واالجداد”. 
وكذلـــك عـــرض نمـــاذج لآلفـــات التـــي قـــد 
تصيـــب النخلـــة وكيفيـــة معرفـــة ماهيـــة 
اإلصابـــة، ناهيـــك عـــن اآلليـــة الصحيحـــة 
لمكافحتهـــا، مســـتعرضة بذلـــك عـــددًا من 

اآلفات الزراعية كـ”سوسة النخيل”.
وأشـــار إلـــى أن “المملكـــة تحتفـــظ بتنـــوع 
وراثـــي ألصنـــاف النخيـــل، والتـــي تحتـــم 
علينا كوزارة أن نســـعى مـــن أجل الحفاظ 
على ذلـــك التنوع من خالل الشـــراكة بين 
الـــوزارة و المزارعين، والعمل على العناية 
بقطـــاع النخيل وتنميتـــه، حيث إن قطاع 
النخيـــل ومنذ 6 آالف ســـنة قطـــاع أصيل 

ومتأّصل على أرض البحرين”.

المنامة - بنا

“خيرات النخلة” يسهم في صون الموروث الثقافي للبحرين
منصة تجارية لتشجيع الزراعة وتعزيز التنوع الغذائي... الشيخة مرام بنت عيسى:

قـــال رئيس مجلس أمانـــة العاصمة صالح 
عليهـــا  عمـــل  ملفـــات   9 أهـــم  إن  طـــرادة 
الـــدورة  خـــالل  العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس 
البلدية الخامســـة مـــن دور االنعقاد الرابع، 
هـــي: التخطيط والتصنيـــف، التكنولوجيا 
لتطوير الخدمات، تنمية اإليرادات، ترميم 
البيوت اآليلة للســـقوط، البيئـــة، التجميل 
التشـــجيع  التدويـــر،  الشـــراكة،  الترفيـــه، 
على االســـتثمار، وتم العمل خـــالل الفترة 
الماضية علـــى مواصلة تحقيـــق األهداف 
اإلســـتراتيجية واالســـتمرار فـــي متابعـــة 
تحقيـــق األهـــداف عـــن طريـــق األهـــداف 
الفرعيـــة التـــي تـــم ترجمتهـــا إلـــى برامج، 
وتقوم لجان المجلـــس األربع المتخصصة 
بمتابعة تنفيذ الخطط اإلســـتراتيجية في 
اجتماعـــات اللجنـــة العامة الدائمـــة والتي 
يتم فيها اســـتعراض مســـتجدات الخطط 
مـــن  إيمانـــا  ومنفصـــل،  مســـتمر  بشـــكل 
المجلس بأهمية التخطيط االســـتراتيجي 

في تحقيق أفضل النتائج.
ولفـــت طـــرادة خـــالل المؤتمـــر الصحافي 
الذي عقد صباح أمس الخميس بمقر أمانة 
العاصمـــة فـــي منطقـــة الزنج الســـتعراض 
إنجـــازات المجلـــس فـــي الســـنوات األربع 
إســـتراتيجية  أهـــداف   7 إلـــى  الماضيـــة، 
معمـــول بهـــا، تطويـــر الخدمـــات البلديـــة، 
تنمية المشروعات واالستثمارات البلدية، 
تطويـــر منظومة العمل البلدي، المســـاهمة 
نشـــر  العمرانـــي،  التخطيـــط  فـــي تطويـــر 
الوعـــي البيئي، مراقبـــة الجهـــاز التنفيذي 
والمشـــاركة فـــي اتخاذ القـــرار، إذ بلغ عدد 
القـــرارات للمجلـــس خالل الـــدورة البلدية 
الخامســـة 210 قرارات منها 30 قرارا قيد 
الدراســـة، فيما تمـــت الموافقـــة على 165 

قرارا.

41 مجلسا أسبوعيا

لجنـــة  رئيـــس  اســـتعرضت  ذلـــك،  إلـــى 
العالقـــات العامـــة واإلعالم مها آل شـــهاب 
تقريـــر اللجنـــة، إذ تـــم العمـــل خـــالل دور 
االنعقـــاد الرابـــع ضمن خطة إســـتراتيجية 
أهـــداف   3 تنفيـــذ  طريـــق  عـــن  عامـــة 
و11  فرعيـــة،  أهـــداف  و6  إســـتراتيجية، 

برنامجا، لتحقيق الرؤيـــة العامة للمجلس 
أعضـــاء  مـــن  وتعـــاون  ومســـاندة  بدعـــم 
المجلـــس والموظفين، وكان الهدف األول 
تطويـــر الخدمات البلدية وســـلم المجلس 
مالحظاتـــه للمعنييـــن فـــي بشـــأن تصميم 
موقـــع جديـــد ومحتـــوى إلكترونـــي وجار 
االنتهـــاء مـــن النســـخة المحدثـــة للموقـــع، 
الثانـــي هـــو تنميـــة  الهـــدف  إلـــى  إضافـــة 
المشـــروعات واالستثمارات البلدية، إذ تم 
تنفيذ وتدشين مشروع الجداريات الفنية 
أمـــام كل بيـــت بالتعـــاون مع مركز شـــباب 
تمكيـــن رأس رمـــان، بينمـــا الهـــدف الثالث 
نشـــر الوعـــي البيئـــي مـــن خـــالل البرامـــج 
باالحتفاالت الوطنية وتنظيف الســـواحل 
والمقابـــر حيث تم تنظيف ســـاحل كرباباد 
الخيـــري  ســـاعد  جمعـــة  مـــع  بالتعـــاون 
وتنظيف مقبرة أم الحصم، تنظيف مقبرة 

الجفير، تنظيف مقبرة جدعلي.
وأشـــارت آل شـــهاب إلـــى وجـــود الدعـــم 
وصيانـــة  تأهيـــل  إلعـــادة  المجتمعـــي 
الحدائـــق والمنتزهـــات مـــن دعـــم “بابكـــو” 
وصيانـــة  البلديـــة  المشـــروعات  لبعـــض 
الحديقة المائية وصيانة وتجديد حديقة 
األندلس، وتم االنتهـــاء من تأهيل حديقة 
بمجمـــع  “القريـــة”  ســـترة  وملعـــب  العكـــر 
604 وتشـــجير شـــارع المعاميـــر، مضيفـــة 
للتشـــجير  أجمـــل  عاصمتـــي  برنامـــج  أن 
المناطقـــي مـــن خـــالل إقامـــة 3 فعاليـــات 
تشـــجير فـــي المناطـــق الجفيـــر بالتعـــاون 
مـــع شـــركة فابريـــكا ومنطقـــة رأس رمـــان 

والمصلى.
وذكـــرت أنـــه تـــم إصـــدار 3 أعداد للنشـــرة 
اإللكترونيـــة فـــي دورة االنعقـــاد الواحـــد 
ويتـــم حاليـــا العمـــل علـــى إصـــدار نشـــرة 
أخيرة، مضيفة أن برنامج لقاء المؤسسات 
المجتمعيـــة تم من خاللـــه زيارة 5 مناطق 
بالتنســـيق مع مؤسســـات المجتمع المدني 
إلـــى الغريفـــة، الزنـــج، المصلـــى، جدعلـــي، 

المعامير.
أســـبوعي  41 مجلـــس  عقـــد  تـــم  وقالـــت 
ابتداًء من ســـبتمبر 2021 حتى 30 يونيو 
2022 وتضمنـــت 14 لقـــاء مـــع عـــدد مـــن 
الجهـــات الحكوميـــة للحديـــث عـــن عـــدد 
تهـــم  التـــي  المختلفـــة  الموضوعـــات  مـــن 

علـــى  وتجيـــب  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
التســـاؤالت، ومن أهـــم الموضوعات التي 
تمت مناقشـــتها في المجالس األسبوعية: 
دعـــم الرســـوم البلديـــة لألســـر البحرينية، 
مشـــروع مالعـــب الفرجان فـــي العاصمة، 
الحـــزام األخضر والمخططـــات التفصيلية 
األشـــغال  وزارة  خطـــة  العاصمـــة،  فـــي 
المروريـــة،  والســـالمة  المؤقـــت  للرصـــف 
الســـبل الكفيلة بترشـــيد الكهربـــاء والماء، 
المشروعات الســـياحية في العاصمة، دور 
قســـم الرقابة والتفتيـــش بأمانة العاصمة، 
الدعائيـــة  وغيـــر  الدعائيـــة  اإلعالنـــات 
وتراخيص اإلشـــغاالت، آليـــة عمل الصحة 
العامـــة وجهودها في مكافحة الحشـــرات 
والقوارض، الجهـــود واآلليات التي تبذلها 
المشـــروعات  لصيانـــة  اإلســـكان  وزارة 
فـــي  الصحـــة  وزارة  جهـــود  اإلســـكانية، 
المراقبـــة والتفتيـــش علـــى األغذيـــة، قرار 
منـــع تصنيع أو اســـتيراد أو تداول عبوات 
وأكواب المياه البالستيكية ذات األحجام 
200 مليلتر، الترخيص لبناء برك السباحة 
والرقابـــة عليهـــا، جهـــود إجـــراءات هيئـــة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية لتطوير 

نظام الشكاوى والمقترحات “تواصل”.
وبينـــت الطموحـــات والتطلعات من خالل 
المســـاندة  المتخصصـــة  الكـــوادر  زيـــادة 
لعمـــل وبرامج اللجنـــة، إضافة لتخصيص 
الوطنيـــة  االحتفـــاالت  لبرامـــج  ميزانيـــة 
فـــرص  توفيـــر  المناطقيـــة،  واألنشـــطة 

التدريب والزيارات االســـتطالعية لتبادل 
الخبـــرات مع بلديات الـــدول األخرى، دعم 

اللجنة باإلمكانات الفنية.

تطوير األسواق

بدوره، اســـتعرض رئيس لجنـــة الخدمات 
والمرافـــق عبدالواحد النـــكال تقرير لجنة 
الخدمـــات التـــي عملـــت وقامـــت بمتابعـــة 
أعمالها عن طريق 3 أهداف إســـتراتيجية 
و5 أهـــداف فرعيـــة و7 برامج وكان هدف 
خـــالل  مـــن  البلديـــة  الخدمـــات  تطويـــر 
تشـــجير المناطـــق بالتعـــاون مـــع الجهـــاز 
أنحـــاء  مـــن  موقعـــا   12 لعـــدد  التنفيـــذي 
العاصمـــة فـــي مناطق مثل شـــارع القدس 
القـــدم،  القلعـــة،  ســـترة،  جدحفـــص،  فـــي 
خليج البحرين، حديقة الســـلمانية، تقاطع 
الفاروق، الســـيف، المنطقة الدبلوماســـية، 
وتمـــت متابعة وصيانـــة 5 حدائق مدرجة 
فـــي خطـــة المشـــروعات، إضافـــة لتطوير 
وصيانـــة األســـواق، حيـــث أقـــرت اللجنـــة 
التصميم الخاص بســـوق جدحفص وجار 
التنســـيق مع شـــؤون األشـــغال الستكمال 
محـــل   12 المشـــروع  ويشـــمل  التنفيـــذ 
لألســـماك و20 محل للخضـــار والفاكهة و9 
المحلـــي و10 محـــالت  محـــالت لإلنتـــاج 
لبيـــع اللحوم إضافة إلى الخدمات األخرى 
مثـــل دورات الميـــاه ومقهى شـــعبي وأمن 

للسوق.
ولفـــت إلـــى عمـــل صيانـــة لســـوق ســـترة، 

إذ شـــملت أعمـــال الصيانـــة دورات الميـــاه 
واألرصفة والطرق الداخلية وسيتم الحقا 
صباغة الجـــدران وتأهيل منطقة لتنظيف 
الســـمك والقيام بأعمـــال كهربائية وتوفير 
والخـــروج  الدخـــول  بوابـــات  وتركيـــب 
للســـوق وغيرها من المتابعات للتوصيات 
الســـابقة بشـــأن طرح الســـوق لالســـتثمار، 
كمـــا تم طـــرح 3 أراٍض في مزايـــدة عامة، 
مضيفا تم رفع توصيات عدة الحتياجات 

سوق المنامة القديم.
ومن جانب آخر، قال النكال إنه تم تطوير 
الســـواحي والمماشـــي مـــن خـــالل متابعة 
الجهاز التنفيذي للصيانة الدورية للساحل 
الشرقي من ممشى توبلي وممشى سترة، 
إضافة لمشـــروعين في المســـتقبل ساحل 
العكر الغربي والواجهة البحرية لكورنيش 
اللجنـــة  رفعـــت  مضيفـــا  فيصـــل،  الملـــك 
توصيـــة بشـــأن تهيئـــة 6 عقـــارات مملوكة 
ألمانـــة العاصمة الســـتغاللها كمالعب في 
مختلـــف مناطق العاصمة، وتقـــوم اللجنة 
بمتابعة مســـتمرة إلـــى 27 موقع من حيث 
الصيانـــة، اإلنشـــاء، التأهيـــل، بالتعاون مع 
األمانـــة والجهات الحكوميـــة، فيما تابعت 
اللجنـــة مـــا تـــم رفعـــه مـــن مواقع إلنشـــاء 
مالعـــب الفرجـــان ضمـــن مشـــروع ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، وأثمر 

ذلك عن إنشاء مالعب عدة.
وعـــن مشـــروع التنميـــة الحضريـــة، قـــال 
النـــكال هنـــاك 27 طلـــب ترميم تـــم تنفيذ 

25 طلبـــا وترحيـــل طلبيـــن للعـــام الجاري، 
وبلغ عـــدد طلبـــات الترميم هـــذا العام 43 
طلبا، كما تم رفع 39 طلبا لمشروع عوازل 
األمطـــار في العامين الماضيين وتم إنجاز 

29 طلبا و10 طلبات قيد التنفيذ.
وعن ســـوق المنامـــة المركزي نظرا ألهمية 
اإلســـتراتيجية،  الناحيـــة  مـــن  الســـوق 
قـــال النكال ســـعت اللجنـــة بالتنســـيق مع 
إلجـــراء  األمانـــة  فـــي  التنفيـــذي  الجهـــاز 
رصـــف  فـــي  وأثمـــرت  الالزمـــة  الصيانـــة 
وســـفلتة الســـوق فـــي منطقة الشـــاحنات 
ومناطـــق أخـــرى متفرقـــة، وتأهيل شـــبكة 
الصـــرف الصحي، وتأهيـــل دورات المياه، 
واســـتخدام اإلضـــاءة بالطاقـــة الشمســـية 
واســـتبدال 8 مكيفـــات هـــواء فـــي ســـوق 

السمك واللحم.

المراجعات

إلـــى ذلـــك، قالـــت رئيـــس اللجنـــة الماليـــة 
والقانونيـــة خلـــود القطـــان إن اإلنجـــازات 
التـــي تم تحقيقها بعـــد مراجعة وتحديث 
القوانيـــن والقـــرارات البلديـــة، وتحصيـــل 
خـــالل  مـــن  واإليجـــارات  المتأخـــرات 
مراقبـــة الجهـــاز التنفيذي والمشـــاركة إلى 
برامج مراجعة الرســـوم، خصخصة بعض 
والقضايـــا  الشـــؤون  متابعـــة  الخدمـــات، 
القانونيـــة، تطويـــر الحدائـــق والمتنزهات 

واألسواق المركزية.
من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية مبارك 
المبانـــي  قانـــون  دراســـة  تمـــت  النعيمـــي 
والالئحـــة التنفيذيـــة وواجهـــات المبانـــي 
وتطوير منظومة قوانين البلدية إلشـــغال 
الطرق وســـكن العمال واشتراطات توفير 
الصديقـــة  والمبانـــي  الســـيارات  مواقـــف 

للبيئة.

60 % أجانب

اإلعـــالم  اختصاصـــي  اســـتعرض  بـــدوره 
المـــال  عبـــدهللا  أول  العامـــة  والعالقـــات 
فكـــرة إطالق تطبيق خدمـــات البلدية في 
الشـــكاوى والمقترحـــات  العاصمـــة حـــول 
والطلبـــات، وتـــم ســـيتم إطـــالق تطبيـــق 
للهواتـــف الذكيـــة خـــالل الفتـــرات المقبلة 
بلغـــات أجنبيـــة عـــدة كون نســـبة األجانب 

في محافظة العاصمة 60 %.

60 % نسبة األجانب في العاصمة... وإطالق “خدماتنا” لتلقي الشكاوى
تنفيذ 25 طلبا لـ “اآليلة” وتطوير األسواق والسواحل والمماشي... “أمانة العاصمة”:

المتحدثون في المؤتمر 

حسن عبدالرسول



أشــاد عــدد مــن الفعاليــات الوطنيــة، بمضاميــن خطــاب 
وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبدهللا آل 
خليفة، في االجتماع الموّســع الذي عقده بمناســبة موسم 
عاشــوراء.  وأكــدوا أن عــدم “اســتقبال الحمــات الدينيــة 
مــن خــارج البــاد للمشــاركة فــي مواكــب العــزاء يحفــظ 
علــى  الطريــق  ويقطــع  العزيــز  وطننــا  فــي  خصوصيتنــا 

المتاجرين بتلك المناسبات وكذلك المندسين.

تعاون كبير

الشـــؤون  لجنـــة  عضـــو  ونـــوه 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
النـــواب  بمجلـــس  الوطنـــي 
النائب غازي آل رحمة بالرعايٍة 
قبـــل  مـــن  الســـاميٍة  الملكيـــٍة 
عاِهـــل البـــاد الُمعظـــم صاحِب 
الجالـــِة الملِك حمد بن عيســـى 
الدينيـــة  للشـــعائر  خليفـــة،  آل 
في مملكة البحرين، مشـــيرا أن 
االجتمـــاع الموّســـع الـــذي عقده 
وزير الداخلية بمناســـبة موسم 
عاشـــوراء يؤكد مـــدى الحرص 
الداخليـــة  وزارة  تبديـــه  الـــذي 
تعزيـــز  فـــي  الوزيـــر  بقيـــادة 
منهجيـــة الشـــراكة المجتمعيـــة 
فـــي التنظيم واإلعداد لموســـم 
عاشـــوراء، منّوًها إلـــى التعاون 
علـــى  القائميـــن  بيـــن  الكبيـــر 
وخصوًصـــا  عاشـــوراء  موســـم 
المآتم الحسينية وبين الجهات 

الرسمية.

تعددية مذهبية

مـــن جانبـــه، أكد رجـــل االعمال 
الكبيـــر  العجـــم  مأتـــم  رئيـــس 
الرعايـــة  أن  بلجيـــك  محمـــد 
لـــدن  مـــن  الســـامية  الملكيـــة 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، عاهل الباد 
المعظـــم، تعتبـــر الراعـــي األول 
واحتـــرام  الدينيـــة  للمناســـبات 

التعددية المذهبية.
وثمن دور الحكومة بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة على 
الدعـــم الـــذي توليـــه الحكومـــة 
خصوصـــا وزارة الداخليـــة فـــي 
فـــي  اآلمنـــة  األجـــواء  توفيـــر 
وتســـهيل  عاشـــوراء  موســـم 
اإلجراءات أمام المشاركين من 

المواطنين الكرام والمقيمين.
العجـــم  مأتـــم  رئيـــس  ونـــوه 
الكبيـــر أن مـــا جاء فـــي خطاب 
وزيـــر الداخليـــة بأن لعاشـــوراء 
البحريـــن خصوصية متحضرة، 
يعتبـــر العامـــل األساســـي الذي 
كان عليـــه األجداد عبر العصور، 
لـــم  الماديـــة  الحالـــة  إن  حيـــث 
لخصوصيـــة  موجـــوده  تكـــن 
هـــذا الموســـم بأبنـــاء البحرين، 
وأن عـــدم اســـتقبال الحمـــات 
الخارجيـــة يأتـــي حفاظـــًا علـــى 
أمن وســـامة وصحـــة المعزين 
والحـــرص علـــى عـــدم اإلخال 

بالتنظيم العام المعتاد سنويًا.

صراحة الوزير

الصحافـــي  الكاتـــب  وأشـــار 
فريـــد حســـن أن وضـــوح وزيـــر 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة  راشـــد 
عقـــده  الـــذي  االجتمـــاع  خـــال 
بحضـــور أعضاء هيئـــة المواكب 
ورؤســـاء ومسؤولي  الحســـينية 
المآتـــم الحســـينية والمحافظين 
بمناسبة موســـم عاشوراء، جعل 
الفـــور  علـــى  فســـروا  الذيـــن  كل 
حديثـــه عـــن عـــدم الســـماح ألي 
مشـــاركة خارجية تحـــت عنوان 
الســـياحة الدينية تفســـيرا سالبا 
دون القـــدرة على الـــرد واإلقناع، 
مـــن  جوانـــب  أضـــاء  فالوزيـــر 
الخدمـــات والتســـهيات التـــي ال 
تـــزال حكومة البحريـــن توفرها؛ 
بغيـــة الظفر بموســـم عاشـــورائي 
ناجح يرضي كل المشاركين في 
عزاء سيد الشهداء عليه السام، 
والوزيـــر كان صريحـــا للغاية ولم 
يعمد إلى تغليف ما أراد توصيله، 
وهو أن “عاشوراء مناسبة دينية 
ال يصـــح اســـتغالها ســـياحيًا أو 
دعـــوة شـــخصيات مـــن الخـــارج، 
خارجيـــة  مشـــاركة  أي  وأن 
بالمواكـــب الحســـينية قـــد تضـــر 
بأمن الوطن وبموسم عاشوراء”، 
وهو أمر ال يختلف عليه عاقان. 
لهـــذا لـــم يتـــردد أصحـــاب المآتم 
اختافهـــم  علـــى  والمســـؤولون 
والمواطنـــون عمومـــا والمقيمون 

عن تثمين ما تفضل به الوزير.

ال للمتاجرة
الكاتـــب  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 

صحيفـــة  فـــي  والصحافـــي 
حذيفـــة  البحرينيـــة  الوطـــن 
إبراهيم أن كلمة وزير الداخلية 
وضعـــت النقاط علـــى الحروف 
بـــأن البحريـــن لـــم ولـــن تتنازل 
الشـــعائر  إقامـــة  حريـــة  عـــن 
الدينيـــة، كمـــا كانت دومـــًا مهدًا 
لـــكل  وملتقـــى  للحضـــارات، 
الطوائـــف واألديـــان. وتابـــع “أن 
تأكيـــد معاليـــه، وفحـــوى كلمته 
كاملة، أظهرت مجددًا أن وزارة 
الداخليـــة ورجاالتهـــا، يســـعون 
بكافة الطرق، وشـــتى الوسائل؛ 
للحفاظ على األمن واالستقرار، 
وسامة المواطنين والمقيمين، 
ومكتســـبات المواطنين وحرية 
الدينيـــة،  للشـــعائر  إقامتهـــم 
علـــى خصوصيتهـــا،  والحفـــاظ 
المتاجـــرة  ومنـــع اســـتغالها أو 

بها”.

مكتسبات وطنية

وبـــدوره، قـــال اإلعامـــي فـــواز 
العبـــدهللا إنـــه عندمـــا يتحـــدث 
وزير الداخلية عن المكتســـبات 
التاحـــم  وأهميـــة  الوطنيـــة 
والتعاضـــد، فهـــو ينقـــل صـــورة 
حّيـــة ويعكـــس واقعـــا ملموســـا 
عما تتميز به المملكة منذ قديم 
قيـــادة  تحـــت  ومازالـــت  األزل 
صاحـــب الجالة الملك المعظم، 
وبدعـــم ومـــؤازرة مـــن صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.

مضامين سامية

واكد أن عدم استقبال الحمات 
البـــاد  خـــارج  مـــن  الدينيـــة 
للمشـــاركة فـــي مواكـــب العزاء 

يحفظ خصوصيتنـــا في وطننا 
العزيـــز ويقطـــع الطريـــق علـــى 
المناســـبات  بتلـــك  المتاجريـــن 
وكذلـــك المندســـين؛ لذلـــك فإن 
الداخليـــة حملـــت  كلمـــة وزيـــر 
ورســـخت  ســـامية  مضاميـــن 
والقيـــم  والتســـامح  للوطنيـــة 
والمحبـــة، وأكـــدت أن البحرين 
مثاأل وأنموذجا يقتدى به للعالم 

أجمع.

أجواء آمنة

وقال الكاتب الصحافي حسين 
الداخليـــة  وزيـــر  إن  التتـــان 
الشـــعائر  إحيـــاء  ضـــرورة  أكـــد 
الحســـينية في إطارهـــا الديني 
عنـــه  عرفـــت  الـــذي  البحرينـــي 
الزمـــان،  قديـــم  منـــذ  البحريـــن 
وأال يخرج اإلحياء من جوهره 
الذي عرف بروحانيته لمسارات 

ال عاقة لها بإحياء الذكرى.
البحريـــن  اهتمـــام  أن  وأضـــاف 
بإحيـــاء موســـم عاشـــوراء، هو 
مـــا جرت عليـــه العـــادة، بتوفير 
الضمانـــات  مـــن  مزيـــد  الدولـــة 
الســـتمراريته، كتوفير األجواء 
اآلمنة، وتيسير كل االحتياجات 
كل  وتعـــاون  والمتطلبـــات، 
األجهـــزة األمنية وبقية وزارات 
موســـم  إلنجـــاح  معهـــا  الدولـــة 
عاشوراء لهذا العام وما يحفظ 
أمن وســـامة كافة المشاركين، 
االحتياجـــات  وتوفيـــر 
والخدمات الازمـــة التي تكفل 
حفظ المناسبة بانسيابية تامة.

شراكة مجتمعية

بصحيفـــة  الكاتـــب  وأشـــار 
البـــاد عـــادل عيســـى المـــرزوق 

إلـــى أن هنـــاك أســـس واضحـــة 
للتوجيهـــات التـــي طرحها وزير 
مـــن  تنطلـــق  التـــي  الداخليـــة 
الشـــراكة المجتمعيـــة، وبالتالي 
هـــدف  إلـــى  ننظـــر  أن  علينـــا 
التوجيهات األول وهو الحفاظ 
علـــى مكتســـبات هـــذه الذكـــرى 
من جميع جوانبها االجتماعية، 
األمنيـــة  وكذلـــك  الوطنيـــة 
وأضيف إليهـــا الخدماتية أيًضا 
وكل ذلك يحظى برعاية ملكية 
سامية من قبل صاحب الجالة 
وتوجيهـــات  المعظـــم،  الملـــك 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
ذكـــرى  مكانـــة  تؤكـــد  وكلهـــا 
عاشـــوراء الجليلة لـــدى القيادة 
والشعب إلظهار موسمي محرم 
وصفـــر فـــي أعلـــى مراتبهـــا من 

الخدمات واألمان والنظام.
وأضـــاف المرزوق قولـــه: “هناك 
جانـــب مهـــم وجزئيـــة جوهرية 
كانـــت محـــور االجتمـــاع وهـــي 
المتحضـــرة  الخصوصيـــة 
لعاشـــوراء البحريـــن وصيانتها، 
فالوزير كان حاســـًما في رفض 
فكرة دخيلـــة تقوم على إدخال 
الحالـــة الماديـــة والترويـــج لهـــا 
الســـياحة  غطـــاء  باســـتخدام 
الدعـــوة  خـــال  مـــن  الدينيـــة، 
إلـــى اســـتقبال حمـــات دينيـــة 
مـــن خارج الباد للمشـــاركة في 

مواكب العزاء”.

تحديات أمنية

من جانبه، قال صاحب مجلس 
إبراهيـــم  بالمحـــرق  الـــدوي 
خطـــاب  مضاميـــن  “إن  الـــدوي 
وزيـــر الداخليـــة حول مناســـبة 

عاشـــوراء وما اتخـــذه من قرار 
يمثـــل غايـــات ديننا اإلســـامي 
الحنيـــف التي تتمحور بمجملها 
في الشـــعور باألمن والطمأنينة 
واإلحســـاس بالســـكينة في كل 
وأثنـــاء  عـــام  بشـــكل  األوقـــات 
إقامـــة الشـــعائر الدينية بشـــكل 
خـــاص، ومـــن هنـــا فإن مـــا جاء 
في خطـــاب الوزير يجد منا كل 
التقديـــر واالحتـــرام؛ باعتبار أن 
أمن واســـتقرار مملكتنا العزيزة 
فوق كل اعتبـــار، خصوصا وأن 
المنطقة عموما تشهد تحديات 
الخطـــورة  غايـــة  فـــي  أمنيـــة 
وفـــق  معهـــا  التعامـــل  تتطلـــب 
بينهـــا  التـــي  الســـديدة  الرؤيـــة 

خطاب الوزير “.

البلد المضياف

مـــدن  مأتـــم  رئيـــس  وأشـــاد 
عضـــو الهيئـــة العامـــة للمواكب 
المنصـــور،  خليـــل  الحســـينية 
الســـامية  الملكيـــة  بالرعايـــة 
ذكـــرى  بإحيـــاء  واهتمامهـــا 
عاشوراء الحسين عليه السام، 
للجهـــات  شـــكره  عـــن  معربـــا 
الرســـمية المعنيـــة بالدولة على 
تعاونهـــم، وعلى رأســـهم وزارة 
مـــن  يقدمـــوه  لمـــا  الداخليـــة 
خدمـــات للجميـــع بتوجيـــه من 
جالة الملك المعظم ومشروعه 
اإلصاحي الـــذي يكفل للجميع 
حرية ممارسة الشعائر الدينية، 
منوهـــا بكلمـــة وزيـــر الداخليـــة 
التي أكـــد فيها رفـــض البحرين 
الدينيـــة  الحمـــات  تنظيـــم 
الخارجيه، في موسم عاشوراء 
البلـــد  تبقـــى  البحريـــن  وأن 

المضياف.

عدم استقبال الحمالت سيقطع الطريق على المتاجرين والمندسين في عاشوراء
وزير الداخلية كان صريحا والمآتم وعموم المواطنين أيدوا مضامين خطابه... فعاليات:
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إبراهيم الدوي

محمد بلجيكفواز العبداللهحسين التتانفريد حسن

غازي آل رحمةعادل المرزوقخليل المنصور حذيفة إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

 كلمة وزير الداخلية حملت مضامين سامية ورسخت للوطنية والتسامـح والقيـم والمحبـة
أي مشاركة خارجية بالمواكــب الحسينيــة قــد تضــر بأمــن الوطــن وبموســم عاشــوراء
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“الجعفرية” للمآتم النسائية: أهمية ارتداء الكمامات... كورونا ما يزال موجودا
رئيسات الحسينيات يرفعن عددا من المقترحات لنشر المبادرات المتميزة

عقـــدت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة اللقـــاء 
التنسيقي السنوي مع المآتم والحسينيات 
البحريـــن  مملكـــة  لمحافظـــات  النســـائية 
مســـاء يوم أمس في قاعة نيوســـيوزنس، 
وبمشاركة واسعة من رئيسات ومشرفات 
المآتـــم النســـائية فـــي إطار االســـتعدادات 
للعـــام  عاشـــوراء  ذكـــرى موســـم  إلحيـــاء 

الهجري 1444 الموافق للعام 2022.
وفي مســـتهل اللقاء ثمـــن رئيس األوقاف 
يوســـف الصالـــح التوجيهـــات الدائمـــة من 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، باالهتمام برعاية الشعائر الدينية، 
ال ســـيما موســـم عاشـــوراء، والتســـهيالت 
المقدمـــة علـــى جميع المســـتويات إلحياء 

هذه المناسبة على النحو األفضل.
وقـــال الصالح “الحمد هللا الـــذي مّن علينا 
هـــذا العـــام بفيـــض كرمـــه وســـابغ رحمته 
بعودة الحياة الطبيعية كســـابق عهدها مع 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة، حيـــث 

يأتي عاشوراء هذا العام ونحن ننعم ولله 
الحمـــد بجميـــع مظاهـــر اإلحيـــاء المعتادة 
علينـــا، بعد عامين من الجائجة التي ألقت 
مظاهـــر  مختلـــف  علـــى  الكبيـــرة  بآثارهـــا 
الحيـــاة العامة ومنهـــا المناســـبات الدينية 

واالجتماعية”.
وجـــدد رئيس األوقـــاف الجعفرية الشـــكر 
والتقديـــر والثناء لفريق البحرين برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء، والفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
وإلـــى وزارة الداخليـــة وجميـــع الـــوزارات 
التـــي تقـــوم بواجبهـــا فـــي  والمؤسســـات 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  حمايـــة 

والمقيمين.
المآتـــم  التـــزام  بحســـن  الصالـــح  وأشـــاد 
النســـائية بجميـــع الضوابـــط واإلجراءات 
قائـــال “منذ افتتـــاح المآتم النســـائية العام 
الماضي، فقد كنتم على مســـتوى عاٍل من 
االلتـــزام بجميع اإلجـــراءات، ما يدل على 
بالمســـؤولية  والتزامكـــم  الكبيـــر  وعيكـــم 
الدينيـــة والوطنية وحرصكـــم على حفظ 

صحة وســـالمة الجميـــع خصوصا مرتادي 
المآتم النســـائية مـــن األمهـــات واألخوات 
مواصلـــة  ونأمـــل  الكريمـــات،  والبنـــات 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  فـــي  االســـتمرار 
االحترازيـــة الصادرة عـــن الفريق الوطني 
ذات  الرســـمية  الجهـــات  وجميـــع  الطبـــي 
العالقـــة والتقيـــد بهـــا حفاظا علـــى صحة 

الجميع”.
 ونـــوه رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة بـــدور 
رســـالتها  أداء  فـــي  النســـائية  المآتـــم 
الدينيـــة واالجتماعيـــة قائـــال “فـــي الواقع 

إّن مســـؤوليتكم كبيـــرة ودوركم مشـــهود، 
وعطاؤكـــم مقـــّدر، والجميـــع يشـــيد بـــدور 
المآتم والحســـينيات النســـائية التي تمثل 
منـــارة من منـــارات إحياء أمـــر أهل البيت 
)ع(. ونحـــن في إدارة األوقـــاف الجعفرية 
على أتم االســـتعداد طوال العام للتواصل 
المآتـــم  لخدمـــة  والتعـــاون  والتنســـيق 
والحســـينيات الرجاليـــة والنســـائية علـــى 
حد ســـواء، وتشكل المآتم النسائية نصف 
إجمالي عدد المآتم ولها أنشـــطتها الدينية 
واالجتماعية المهمة وتقوم برسالتها على 

أكمـــل وجـــه فـــي إقامـــة الشـــعائر وإحياء 
احتضـــان  وكذلـــك  الدينيـــة  المناســـبات 
األفـــراح  فـــي  االجتماعيـــة  المناســـبات 

واألتراح”.
ثـــم عقـــد حـــوار مفتـــوح بمشـــاركة رئيس 
األوقاف الجعفرية يوسف الصالح ومدير 
إدارة األوقاف الجعفرية محمد الحسيني، 
حيـــث أطلـــع الصالـــح رئيســـات وممثالت 
المآتم على مســـتجدات التواصل المستمر 
مـــع الجهـــات الرســـمية ومخرجـــات اللقاء 
التنســـيقي الـــذي عقـــد بمشـــاركة ممثلـــي 

الجهات الرسمية ذات العالقة.
الصحيـــة  الجهـــات  أّن  الصالـــح  وأكـــد 
المختصـــة تحث على االلتـــزام بالضوابط 
والحـــذر،  الحيطـــة  وأخـــذ  االحترازيـــة 
مشـــاركة  مـــع  التعامـــل  فـــي  خصوصـــا 
المزمنـــة،  األمـــراض  وذوي  الســـن  كبـــار 
قـــدر  الكمامـــات  اســـتخدام  ويستحســـن 
اإلمـــكان في التجمعـــات، ألن الفيروس ما 
يـــزال قائمـــا، وذلـــك لتقليل فـــرص انتقال 

العدوى والحفاظ على صحة الجميع.
مـــن جانبهـــن، أعربـــت رئيســـات وممثالت 
المآتم والحسينيات في جميع محافظات 
مملكـــة البحريـــن عـــن تقديريهـــّن لمبادرة 
اللقـــاء  األوقـــاف الجعفريـــة فـــي تنظيـــم 
والحرص على التواصل المباشـــر، ورفعت 
إدارات المآتم عددا من المقترحات بتعزيز 
الممارســـات  ونشـــر  والســـالمة  الصحـــة 
ثقتهـــن  المتميـــزة، مؤكديـــن  والمبـــادرات 
والتزامهـــن بجميـــع اإلجـــراءات الصحيـــة 
إلحياء موســـم عاشـــوراء بصحـــة وأمان، 
حيـــث تهدف هذه اإلجـــراءات والضوابط 

إلى تحقيق حفظ وسالمة الجميع.

المنامة - األوقاف الجعفرية
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استقبل آمر األكاديمية الملكية للشرطة العميد فواز حسن الحسن، الجهات 
الخارجيـــة المشـــاركة في تنفيذ برامج المعســـكر الصيفي بنســـخته الثالثة 
عشـــرة، والـــذي يقـــام بالتعـــاون مع صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، وذلك بهدف 
تقييم نتائج التنفيذ والوقوف على المخرجات واالستماع إلى المالحظات 

وتبادل األفكار التطويرية.
وخـــالل اللقـــاء، رحب اآلمر بممثلـــي الجهات المشـــاركة والمدربيـــن، مثمنًا 
تعاونهـــم وجهودهم التـــي بذلوها لتحقيق األهداف المرجوة من المعســـكر 
الصيفـــي، مؤكـــدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص األكاديمية لتطوير المعســـكر 
الصيفـــي فـــي مختلـــف جوانبه، تحقيقـــًا لتطلعات ورؤى ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 

واهتمامه في إعداد الشباب وتدريبهم وتنمية الحس الوطني لديهم.

الحسن يشيد بجهود القّيمين 
على برامج المعسكر الصيفي

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبلت األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة وفـــًدا طالبًيا من مركـــز محمد بن 
يوسف الحسن لتعليم القرآن الكريم، في خطوة تعكس الحرص على تعزيز 

الشراكة المجتمعية وترسيخ روح المواطنة والقيم والثوابت الوطنية.
وخـــالل الزيـــارة، اســـتمع الطلبـــة إلـــى تعريـــف عـــام حـــول دور األكاديميـــة 
واختصاصهـــا وأنشـــطتها، كمـــا قـــام الطلبـــة بجولـــة تعريفيـــة ألبـــرز مرافق 
األكاديميـــة، كالقاعات التعليمية، والمكتبة العامـــة، وصالة الفنون القتالية، 
إضافـــة إلـــى عرض فيلـــم وثائقي قصير يتضمن نشـــأة األكاديميـــة الملكية 
للشـــرطة وبرامجهـــا التدريبيـــة. وتناولت الزيـــارة عدة أنشـــطة كان لها بالغ 

األثر في نفوس الطلبة، وذلك من خالل تفاعلهم وتجاوبهم اإليجابي.

“الملكية للشرطة” تستقبل طلبة “محمد 
الحسن لتعليم القرآن”

624 شكوى وطلبا واقتراحا بالنصف األول
الجانب االجتماعي األوفر حظا واألمني األقل... “محافظ العاصمة”:

كشـــف محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد 
بن عبدالرحمن آل خليفة، عن اســـتقبال 
المحافظة 624 شـــكوى وطلبا واقتراحا 
خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام 2022، 
بحســـب اإلحصـــاء التي أعدتهـــا وحدة 
االســـتعالمات والشـــكاوى بالمحافظـــة، 
والمقترحـــات  الطلبـــات  تنوعـــت  إذ 
األهالـــي  مـــن  الـــواردة  والشـــكاوى 
والخدميـــة،  األمنيـــة،  الجوانـــب  بيـــن 

واالجتماعية.
وبيـــن المحافظ أن النصيـــب األكبر كان 
للجانب االجتماعي بواقع 307 شـــكاوى 
أو طلـــب أو مقتـــرح، أي مـــا نســـبته 49 
% مـــن إجمالي ما تلقتـــه المحافظة من 
األهالـــي، وجـــاء الشـــق الخدمـــي ثانيـــا 
بعـــدد 272، بنســـبة 44 %، فيمـــا كانـــت 
نســـبة الجانـــب األمنـــي 7 %، بواقع 45 

شكوى أو طلب أو مقترح.
وأشـــار إلـــى أن حصيلـــة هـــذه األرقـــام 
تأتـــي بفضـــل تخصيـــص المحافظة 20 
قنـــاة تواصليـــة مـــع األهالي تعـــد األكثر 
تأثيرا، ما من شأنه أن يضفي مزيدا من 

المرونة والســـرعة علـــى آليات التواصل 
بين المحافظة والمواطنين والمقيمين، 
بيـــن  وبالتالـــي يحقـــق تنوعـــا حقيقيـــا 
المجتمـــع،  فئـــات  مختلـــف  رغبـــات 
حيـــث تســـعى محافظـــة العاصمـــة مـــن 

تنويـــع قنـــوات االتصـــال إلـــى الوصـــول 
ألكبـــر شـــريحة ممكنـــة مـــن المواطنين 
والمقيمين، بغرض تلمـــس احتياجاتهم 
ومطالبهـــم والمشـــكالت التـــي تؤرقهم، 
والعمـــل علـــى إيجـــاد الحلـــول الناجعـــة 
لهـــا بالتعاون مع الجهـــات المختصة، بما 

يحقق أهداف التنمية المستدامة.
نالـــت  العاصمـــة  محافظـــة  أن  يذكـــر 
جائـــزة التميز في التواصـــل مع العمالء 
عـــن أفضل الجهـــات تفاعالً فـــي النظام 
والشـــكاوى  للمقترحـــات  الوطنـــي 
)تواصل( ألربعة أعوام على التوالي منذ 
العـــام 2018، حيث عكس التكريم مدى 
التـــزام المحافظـــة بخدمـــة المواطنيـــن 
والمقيميـــن انطالقا من أهـــداف ورؤية 
المحافظـــة أن تكون رائـــد ومتميزة في 

خدمة المواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة الداخلية

معرض في كرانة للباحثين عن عمل والفرص التدريبية
يتضمن عرض المهن البحرية والزراعية المعروفة بالقرية

بحث محافظ الشمالية علي العصفور 
مـــع رئيـــس جمعيـــة كرانـــة الخيريـــة 
االجتماعية زهير مكي، رعاية مبادرة 
الجمعية بتنظيـــم معرض يضم تحت 
ســـقفه عرض فرص تطويـــر وتدريب 
ريـــادات األعمـــال، واكتســـاب مهارات 
العمل المهني أو الحرفي الحر، وفرص 
لعمـــل األســـر المنتجة، وذلـــك انطالًقا 
للتحول إلى التنمية المستدامة لدعم 

رؤية البحرين 2030.
وأشـــاد المحافـــظ العصفـــور بالمبادرة 
الجمعيـــة  تطلـــع  التـــي  الطموحـــة 
اإلســـتراتيجية  بالشـــراكة  إلطالقهـــا 
مـــع المحافظـــة الشـــمالية، الفًتـــا إلـــى 
المحافظـــة  تجربـــة  مـــن  االســـتفادة 
بالتعـــاون مـــع وزارة العمـــل فـــي دعم 

البرنامج الوطني للتوظيف.

ودعـــا المحافـــظ العصفـــور إلى عرض 
البحريـــة  المهـــن  فـــي  كرانـــة  تاريـــخ 
ضمـــن  التـــراث  إلحيـــاء  والزراعيـــة 
المعـــرض، ليكـــون ذلـــك عامـــل جذب 

للمهتمين بتاريخ كرانة العريق.
من جانبه، أشـــار رئيـــس جمعية كرانة 

الخيريـــة زهيـــر حســـن مكـــي إلـــى أن 
الجمعيـــة تتطلـــع إلـــى تكوين شـــراكة 
إســـتراتيجية مع المحافظة الشـــمالية 
والخـــروج مـــن إطـــار العمـــل الخيـــري 
بالمســـاهمة  التقليـــدي،  االجتماعـــي 
في التوعية بأهميـــة تنويع الخيارات 

لـــدى أفـــراد المجتمع لتنميـــة قدراتهم 
ومهاراتهم بما يساعدهم في تحسين 

ظروفهم المعيشية.
ويستهدف المعرض عدة فئات منهم: 
الباحثيـــن عـــن عمـــل، طلبـــة الجامعة 
المتخرجيـــن، الطلبـــة الذين لم يكملوا 
دراســـتهم الجامعيـــة، بحيـــث يمكنهم 
االســـتفادة مـــن فـــرص التدريب على 
المهنيـــة،  التلمـــذة  أو  العمـــل  رأس 
مهنيـــة  شـــهادات  علـــى  والحصـــول 
واحترافيـــة، فـــي الوقت الذي يســـلط 
الضوء فيه على فرص ريادة األعمال 
والعمـــل الحر من خالل عرض قصص 
فـــي  أبنـــاء قريـــة كرانـــة  مـــن  نجـــاح 
علـــى  األســـر  المجـــال، ويشـــجع  ذات 
االســـتفادة من الخيـــارات المطروحة 

للتحول إلى أسر منتجة.

المنامة - وزارة الداخلية

الدفاع المدني: حرائق المكيفات أبرز مخاطر حوادث المنازل في الصيف
نّظمــت محافظــة المحــرق بالتعــاون والتنســيق مع اإلدارة العامــة للدفاع المدنــي، وبحضور نائب 
المحافظ  العميد عبدهللا الجيران، محاضرة توعوية تثقيفية عن “إجراءات األمن والسالمة في 

المنزل”، وذلك في مبنى محافظة المحرق في البسيتين.

تأتـــي هـــذه المحاضـــرة تفعيـــالً لمبـــدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة،  بالمســـؤولية  وإيمانـــًا  المجتمعيـــة، 
واســـتكماالً الشـــتراطات ومعايير مشروع المدن 
الصحيـــة التابـــع لمنظمة الصحـــة العالمية، ضمن 
سلســـلة مـــن الجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا محافظة 
المحـــرق بهدف تعزيـــز الوعي المجتمعي بشـــأن 

قضايا األمن والسالمة.
وقـــد تضمنـــت المحاضرة، التي شـــارك فيها عدد 

الوالديـــن  لرعايـــة  المحـــرق  دار  مـــن منتســـبات 
بنوعيـــة  التعريـــف  الطيبـــة،  الكلمـــة  وجمعيـــة 
المخاطـــر التـــي يمكـــن أن يواجههـــا الفـــرد فـــي 
منزلـــه، خاصة خالل فترة الصيـــف، مثل حرائق 
المكيفات والتوصيالت الكهربائية وتسرب الغاز، 
كمـــا قدمـــت مجموعة من النصائح واإلرشـــادات 
الـــالزم اتباعها عند حدوث أي مـــن المخاطر، بما 

يسهم في الحفاظ على األرواح والممتلكات.

وقـــد أعـــرب نائب محافـــظ المحرق عـــن خالص 
شـــكره وتقديـــره إلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
البـــارزة فـــي خدمـــة المجتمـــع  علـــى جهودهـــم 
بـــدور دار  ونشـــر التوعيـــة المجتمعيـــة، منوهـــًا 
المحـــرق لرعاية الوالدين وجمعية الكلمة الطيبة 
فـــي إشـــراك منتســـبيهم في مثـــل هـــذه البرامج 

التوعوية.
من جانبـــه، عبر الحضور عن شـــكرهم لمحافظة 
المحرق على تقديم هـــذا النوع من المحاضرات 
والحمـــالت التوعوية، وما تقدمـــه اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدني من خدمات لحفظ األمن ونشـــر 

الثقافة األمنية للمواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة الداخلية



المستأجرين
شـايل همـ

متخصصون في ادارة وتأجير مختلف العقارات بواسطة فريق عمل خبير 
وكفوء يمتلك الخبرات العملية والكفاءات العلمية والشهادات االحترافية 
فـي هـذا المجـال، وبسـبب حاجة العـمالء الـى خدمة متخصصة فـي إدارة 
األمالك، فقـد أوجدنـا إلنفسـنا مـكان لتلبيـة حاجتهـم فـي إدارة أمالكهـم 

العقارية.

إلدارة وتطوير الممتــــلكات
�������������������������grnata

www.grnata .com

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

66622125
محمد النجــــار

36600646 
عالء فهمي

33545409
يســـرى سعيدي

36755552
علـــي حميـــد

36184000
بــــاراث

 37111554 
سيد طه حميد

37335533
أحمـــد جمعة

37355355
محمـــد الشيخ

��������
39696598 أ. مهـدي حبيـــل مـديــر الفــرع/

لمـــاذا
غرنــاطة؟

نظام إلكتروني
أنظمة إلكترونية في متابعة 

العقارات والمستأجرين ، تعزز 
العمل اإلداري في أسرع وقت 

وأقل جهد.

تقارير  دوريــة
تصدر مختلف التقارير المالية 
والفنية بشكل دوري ومنتظم  

إلى جميع العمالء بشكل 
دقيق وسريع.

خدمات ذات جودة عالية
خدمات ذات جودة عالیة ضمن 

فریق عمل متخصص 
واحترافي وغيرها.

فـــرع  السيف
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Vacancies Available

+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

التاريخ :28/7/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة    -    إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 108790 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: صوفيا فيصل حسن محمد جواد

االسم التجاري الحالي: دوم للزهور والنباتات
االسم التجاري الجديد: وردة للزهور والنباتات

رقم القيد: 82594-6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
للسيد/السيدة  والمملوكة   1956 ورشة  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
القيد رقم )4-85314(، بطلب  حسام يوسف احمد مبارك والمسجلة بموجب 
ذات  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   200 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية 
المحل  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل 

التجاري لتصبح مملوكه الى 1956 الدارة المكاتب ذ.م.م بنسبة 100 %
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ : 24/7/2022
CR2022-107726 اعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة / عذبه صالح علي الحمري بتحويل المحل التجاري التالي:
إلى السيدة/ جماله علي احمد الحمري

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

رقم القيد : 79984 – 1
االسم التجاري : قصر الحمري لزينة السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

الفياصل المتحدة القابضة ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   105285

AR-   تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
JUN MURALI نيابة عن السادة شركة  الفياصل المتحدة القابضة ذ.م.م المسجلة 
القيد رقم   105285   بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية  وتعيين السادة  بموجب 
قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا   ARJUN MURALI للشركة.   مصفيا 
انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم 
يدعو  الشركات  قانون  335 من  المادة  بنص  ، وعمال   2001 لعام   )  21  ( رقم  بقانون 
الالزمة،  بالمستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

 ARJUN MURALI     -    34335633
arjunmurali333@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-108807   إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حمد عبدالمجيد جاسم المحل   

االسم التجاري الحالي : كويكتيك لاللكترونيات
االسم التجاري الجديد : العميد للتجارة

قيد رقم : 112145 – 1

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 110118( إعالن رقم
تغيير االسم التجارى

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: موسى السيد سعيد محفوظ حسن

االسم التجاري الحالي: موسى للتنظيفات العامة
االسم التجاري الجديد:درة البحرين للشحن

رقم القيد: 153194-1

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

+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

التاريخ :28/7/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة    -    إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 108790 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: صوفيا فيصل حسن محمد جواد

االسم التجاري الحالي: دوم للزهور والنباتات
االسم التجاري الجديد: وردة للزهور والنباتات

رقم القيد: 82594-6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
للسيد/السيدة  والمملوكة   1956 ورشة  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
القيد رقم )4-85314(، بطلب  حسام يوسف احمد مبارك والمسجلة بموجب 
ذات  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   200 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية 
المحل  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل 

التجاري لتصبح مملوكه الى 1956 الدارة المكاتب ذ.م.م بنسبة 100 %
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ : 24/7/2022
CR2022-107726 اعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة / عذبه صالح علي الحمري بتحويل المحل التجاري التالي:
إلى السيدة/ جماله علي احمد الحمري

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

رقم القيد : 79984 – 1
االسم التجاري : قصر الحمري لزينة السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

الفياصل المتحدة القابضة ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   105285

AR-   تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
JUN MURALI نيابة عن السادة شركة  الفياصل المتحدة القابضة ذ.م.م المسجلة 
القيد رقم   105285   بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية  وتعيين السادة  بموجب 
قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا   ARJUN MURALI للشركة.   مصفيا 
انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم 
يدعو  الشركات  قانون  335 من  المادة  بنص  ، وعمال   2001 لعام   )  21  ( رقم  بقانون 
الالزمة،  بالمستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

 ARJUN MURALI     -    34335633
arjunmurali333@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-108807   إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حمد عبدالمجيد جاسم المحل   

االسم التجاري الحالي : كويكتيك لاللكترونيات
االسم التجاري الجديد : العميد للتجارة

قيد رقم : 112145 – 1

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 110118( إعالن رقم
تغيير االسم التجارى

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: موسى السيد سعيد محفوظ حسن

االسم التجاري الحالي: موسى للتنظيفات العامة
االسم التجاري الجديد:درة البحرين للشحن

رقم القيد: 153194-1

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

+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

التاريخ :28/7/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة    -    إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 108790 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: صوفيا فيصل حسن محمد جواد

االسم التجاري الحالي: دوم للزهور والنباتات
االسم التجاري الجديد: وردة للزهور والنباتات

رقم القيد: 82594-6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
للسيد/السيدة  والمملوكة   1956 ورشة  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
القيد رقم )4-85314(، بطلب  حسام يوسف احمد مبارك والمسجلة بموجب 
ذات  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   200 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية 
المحل  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل 

التجاري لتصبح مملوكه الى 1956 الدارة المكاتب ذ.م.م بنسبة 100 %
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ : 24/7/2022
CR2022-107726 اعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة / عذبه صالح علي الحمري بتحويل المحل التجاري التالي:
إلى السيدة/ جماله علي احمد الحمري

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

رقم القيد : 79984 – 1
االسم التجاري : قصر الحمري لزينة السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

الفياصل المتحدة القابضة ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   105285

AR-   تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
JUN MURALI نيابة عن السادة شركة  الفياصل المتحدة القابضة ذ.م.م المسجلة 
القيد رقم   105285   بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية  وتعيين السادة  بموجب 
قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا   ARJUN MURALI للشركة.   مصفيا 
انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم 
يدعو  الشركات  قانون  335 من  المادة  بنص  ، وعمال   2001 لعام   )  21  ( رقم  بقانون 
الالزمة،  بالمستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

 ARJUN MURALI     -    34335633
arjunmurali333@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-108807   إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حمد عبدالمجيد جاسم المحل   

االسم التجاري الحالي : كويكتيك لاللكترونيات
االسم التجاري الجديد : العميد للتجارة

قيد رقم : 112145 – 1

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 110118( إعالن رقم
تغيير االسم التجارى

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: موسى السيد سعيد محفوظ حسن

االسم التجاري الحالي: موسى للتنظيفات العامة
االسم التجاري الجديد:درة البحرين للشحن

رقم القيد: 153194-1

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

الجمعة 29 يوليو 2022 - 30 ذو الحجة 1443 - العدد 105036

ADVANCED FINANCIAL SOLUTION  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39644012 or rnair@mds-afs.com

MONA S . MUKHTAR ISA ALABAR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33776901 or FA.HU@HOTMAIL.COM

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17215122 or ashokrma@gmail.com

Elegant Marble & Ceramic Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 32234485 or z.alhaiki@elegant-palace.com

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM

ALBATRA'A TRADING & CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39654636 or AFFOUNI1@BATELCO.COM.BH

MALAYSIA EXPRESS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 38960022 or MBURWAIH@GMAIL.COM

AL-MUNTASIR BUILDING CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 17324494 or MUNTASIRCON@YAHOO.COM

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

, suitably qualified applicants can contact
 39338234 or MARDONA2001@HOTMAIL.COM

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

 SANDBLASTER
, suitably qualified applicants can contact

 36633899 or MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

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

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 36633899 or MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39944412 or ABUTHAR1975@GMAIL.COM

AL HASSNAWI CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
 TIRE REPAIRER (AUTOMOBILES)

, suitably qualified applicants can contact
 36527255 or abohda579@gmail.com

AL-MAMEER GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact
 39659270 or almameer.gate@gmail.com

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com

Sky light trading 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38762367 or AMEENA.84.AA@GMAIL.COM

RAJBOOT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39711494 or NINTHMARCH@HOTMAIL.COM

General Automative Services Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17735606 or mansoor.husain@GABAHRAIN.COM

ABU MONA ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36922339 or RASHOOD2655@GMAIL.COM

GARAGE WASI 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 39066344 or nab123n@gmail.com

DAREENZ RESTAURANT & CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 34349112 or AHMED.SH.MJ@MSN.COM

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39055666 or roqayacr2007@gmail.com

ARABIAN MILLENIUM CONSTRACTIION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39403443 or arabianmillenium@gmail.com

ALI ALBI CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17234022 or ALIALBIAC@GMAIL.COM

ALI ALBI CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17234022 or ALIALBIAC@GMAIL.COM

AMINA AGRICULTURE AND LIVESTOCK EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39288259 or SAYED.AMIR33@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

LESER GMBH AND CO KG REPRESENTITIVE OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 39981610 or GOPAL.N@LESER.COM

MARIYA ADVARTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33000206 or Abosook32@hotmail.com

FAME CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

ELYA LAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17131343 or ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact
 17620820 or AHIMS@BATELCO.COM.BH

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

  TECHNICIAN (RECREATION) 
, suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220055 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.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

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 32337777 or Ali.alqattan@maf.ae

NASAMAAT ALSABAH FIX SATELLITE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39688875 or MOHD11051@GMAIL.COM

WTOG METAL & PLASTIC SCRAP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact
 66311095 or nadiatradingadv@gmail.com

Al Hala Jewellery 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36798180 or FAISALGULRAGE82@GMAIL.COM

MARSEELIA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact
 39877737 or mandi20111@hotmail.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 PRINTER
, suitably qualified applicants can contact

 39288454 or Talal.abdulaal@gmail.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39288454 or Talal.abdulaal@gmail.com

MERCURY PRINTING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 OPERATOR (PRINTING MACHINE)

, suitably qualified applicants can contact
 39288454 or Talal.abdulaal@gmail.com

Brothers cargo 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)
, suitably qualified applicants can contact

 39460089 or WEDAD.HABIB.ABDULLA@GMAIL.COM

TAWZEATY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36690049 or MOHAMMEDRAFFI23@GMAIL.COM

Ayut Restaurant and Coffee-Shop Management Co w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39653430 or MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM

SEKOMBAL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17471992 or YAHYA36323031@GMAIL.COM

Red gulf contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17251216 or abuali792008@Gmail.com

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact
 17620820 or AHIMS@BATELCO.COM.BH

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

SHARIFAH BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17779090 or sbc17779090@gmail.com

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17785250 or info@aradgroup.net

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

ROUGE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17744990 or LAWAZON@GMAIL.COM

Free Hand Furniture 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33080779 or FAHD.BAHRAIN89@GMAIL.COM

UP DATE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 33200511 or ALFARDAN2003@HOTMAIL.COM

RABIT AL KHALEEJ INVESTMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17582485 or LIAQUAT@MIAHOLDING.COM

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17005795 or INFO@AXIONIMAGINEERING.COM

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 36502555 or talshaala@almansoori.biz

TITOLO INTERIOR DESIGNING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 33322255 or HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM

TITOLO INTERIOR DESIGNING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17291010 or HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM

HASSAB ELRASOUL MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact
 39669942 or hassabelrsoul@hotmail.com

BANOONH NAILS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 36372727 or ALQASSIMI76@YAHOO.COM

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34567437 or WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM

SAFA POULTRY FARM co wll 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(SWEET WATER DISTRIBUTION)
, suitably qualified applicants can contact

 77157777 or tina@jasgroup.co

CLASSY RAYAN GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35060123 or TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 QUANTITY MAJOR SURVEYOR (CONSTR.PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM

WHITE PROJECT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(METAL SPRAYER)
, suitably qualified applicants can contact
 38898903 or MALANJAWI@GMAIL.COM

BURJ NAWAL BUILDING COMPLETION & DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33305789 or AM.TRUELOVER@GMAIL.COM

TWINS SPORT TAILORING & SELLING SPORTS EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39212227 or SARA1980BH@GMAIL.COM
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CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 CLEANER (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

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
 MECHANIC (AIR-CONDITIONING)

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

SILVER NAGDA TAILORING AND EBDROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(NAKDAH)
, suitably qualified applicants can contact
 39307669 or SILVERNAGDA@GMAIL.COM

MSF ABAYA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 38443666 or MBUHAZZA84@GMAIL.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

SALAAM NAMASTEY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 33855957 or BANDILAVIJAY@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

HV & LV INSTALLATION SERVICE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 36414216 or GIANELLAWINSTON@GMAIL.COM

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

 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL)
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

CAPITAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 33098987 or SMOOSAALAALI@GMAIL.COM

DARWISH HUSSAIN BOUTIQE 1 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39670556 or DARWISH7HUSAIN@gmail.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Dolphin Technical Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39145155 or Admin@DOLPHINCARGO-BH.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

RAFAN CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17778700 or Rafan.office@gmail.com

KIKO COSMETICS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17507979 or JONATHAN.LANTOINE@KIKOCOSMETICS.COM

CAPITAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33098987 or SMOOSAALAALI@GMAIL.COM

Muharraq Wastewater Services Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ANALYST(INDUSTRIAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17560540 or PETER.NAYLOR@MWWSCO.COM

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

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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17242422 or HECWLL@BATELCO.COM.BH

Flawless Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39947994 or RMS.JHO@GMAIL.COM

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

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM

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

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

Antalya Turkish Salon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 13888888 or DUMMY@LMRA.GOV.BH

VERYCA EDUCATIONAL SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38488088 or SAYEDALIBH001@GMAIL.COM

Print X Media Advertising Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
, suitably qualified applicants can contact

 17671316 or shihabghf@gmail.com

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

VERYCA EDUCATIONAL SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38488088 or SAYEDALIBH001@GMAIL.COM

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

 SUPERVISOR (SITE)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

ANWAR GOLDSMITHS 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 36462247 or alanwar022@hotmail.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

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17242422 or HECWLL@BATELCO.COM.BH

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35576126 or TANVEERYOUNAS33@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

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR PROGRAMMER
, suitably qualified applicants can contact

 17536222 or firoz.p@tcs.com

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17561222 or amin.alarrayed@edamah.com

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 33055917 or HR@issbh.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

 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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.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

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

OKORDER INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 38728538 or 116156143@QQ.COM

HASAN TARIQUE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33358629 or JAMES_XSAVIER2002@YAHOO.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36860221 or ALSEBEA2002@GMAIL.COM

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 39000116 or MOSAWI67@HOTMAIL.COM

MR.RIGHT GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 32212919 or JAFFAR.BINASHOOR@GMAIL.COM

UM FARYAL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33395223 or GTR.ZX300@GMAIL.COM

DAY AND NIGHT AC AND REFRIGERATORS REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33240114 or ALIALALLALI90@GMAIL.COM

BEAUTY GETAWAY SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36617999 or NOURA.ALJOWDER@HOTMAIL.COM

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 66338803 or tomas@sspbahrain.com

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 66664555 or SASJSMSN@GMAIL.COM

The Playground W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINER
, suitably qualified applicants can contact

 39900060 or THEPLAYGROUNDBH@GMAIL.COM

Bwakeer Food W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 39488855 or KHALIDAWWAD@GMAIL.COM

AlNoor AlJameel Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17243098 or ALJAMEEL.BH@GMAIL.COM

Bank of Jordan Company - Public shareholding company- Foreign Br 
has a vacancy for the occupation of

 TREASURY MANAGER (BANK)
, suitably qualified applicants can contact
 39604462 or SGAMOAH@ICLOUD.COM

HELLO WORLD INTERNATIONAL CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 39960975 or OLIVERLEA.100@GMAIL.COM

Top Tech HVAC Services WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34095029 or ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM

SHADMAN DOCUMENT CLEARANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39100597 or shadmanclearance@gmail.com

Future Gardens Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17311212 or FUTUREEXHIBITIONS@GMAIL.COM

DAS JEWELLERY DESIGN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 39064621 or NIRANJANDAS249@GMAIL.COM

Fabtech contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(METAL CLEANING)
, suitably qualified applicants can contact

 17701112 or idawani@fabtechbahrain.com

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17200067 or AIA@RAHIMHOLDINGS.COM

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17230808 or muazzams3@gmail.com

THE GROOMING CORNER 
has a vacancy for the occupation of

 ANIMALS KEEPER
, suitably qualified applicants can contact
 66333303 or DANA_91_3@HOTMAIL.COM

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
, suitably qualified applicants can contact
 17464562 or HRBH@ARLAFOODS.COM

AHMED AL MAGHREBI PERFUME MANUF W.L.L - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 66382836 or 910620474AKHIL.KNOVENTURE@OUTLOOK.COM

CONSOLE SHIPPING SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38990438 or INFO@CSSBAHRAIN.NET

Avisys Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39564084 or INFO@AVISYS.IN

LIAISON DEBT COLLECTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 17247247 or H.NIMAH@LIVE.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36787411

MOHAMMED IRFAN INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 39484772 or IRFANULHAQ425@GMAIL.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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, 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

MUNICH CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39477811 or MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM

SEVEN PILLARS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33338221 or myra@sevenleisure.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 39459000 or BISCONWLL@YAHOO.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

MODERN COMPANY FOR ALUMINIUM AND CARPENTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17700356 or INFO@MODERNBAH.COM

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
, suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me

RIDER SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33553906 or AHMED.THAMER@HOTMAIL.COM

Elloods Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 36699924 or info@ellood.com

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 SERVICES HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

ZOOM CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 39903993 or info@zoomcleaningbh.com

MARIPOSA SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 37222784 or NOORAALABBASI35@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

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

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

ABU RAFEA AIR CONDITIONERS AND REFRIGERATORS REPAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36336141 or SALEHX1972@HOTMAIL.COM

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

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

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh

TOYOTA PLAZA  B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 ELECTRICAL ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

Union Press Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17738111 or MD@UNIONGROUP.CC

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

CROWNE PLAZA BAHRAIN SALON) (MEN) 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17530530 or GLO@GULFHOTELBAHRAIN.COM

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

ALMANNAI WROOGHT IRON 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 17697800 or Mannaigr@mannaigroup.net

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17242422 or HECWLL@BATELCO.COM.BH

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

 AIR TRANSPORT PILOT
, suitably qualified applicants can contact

 17337804 or recruitment@gulfair.com

YOUSIF TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39454308 or ALHADIKHHALI.JAMAL21@YAHOO.COMGMAIL.COM

MINO COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 69423522 or SADBOYBH@HOTMAIL.COM

AL BAYAN PRINTING & PUBLISHNG 
has a vacancy for the occupation of

 PRINTING PRESSMAN (MACHINE FEEDING)
, suitably qualified applicants can contact

 39600221 or albayanpress@live.com

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

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

 BOATMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

AHMED MOHAMMED JASSIM FURNITURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39624455 or hr@amjassim.com

ALFARES FOR CUSTOM CLEARING FORWARDING & STEVEDORING AND PACKAGI 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17292372 or ALFARESEST.BH@GMAIL.COM

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

  THERAPIST 
, suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM

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

  TECHNICIAN (RECREATION) 
, suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.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

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.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

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

 CONSTRUCTION SUPERINTENDENT
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.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

Ain adari salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39185253 or ALBILADYYOGURT@GMAIL.COM

Flawless Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39947994 or RMS.JHO@GMAIL.COM

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com

ALMUTANABY RECLAMATION CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17402651 or noho@hotmail.com
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باريس ـ وكاالت

الرئيـــس  أن  الفرنســـية،  الرئاســـة  أعلنـــت 
إيمانويـــل ماكرون، سيســـتقبل ولي العهد 
الســـعودي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان في 

قصر اإلليزيه.
وكان ولـــي العهـــد قـــد توجـــه إلـــى فرنســـا 
المحطـــة الثانيـــة واألخيـــرة فـــي جولتـــه 
األوروبية، حيث ســـيبحث خـــال الزيارة 
العاقات بين البلدين وســـبل تعزيزها في 

مختلف المجاالت.
االهتمـــام  ذات  القضايـــا  ســـيناقش  كمـــا 

المشترك مع القيادة الفرنسية.
تأتـــي زيـــارة ولـــي العهـــد الســـعودي بعـــد 
تلـــك التي قـــام بها ماكرون إلـــى جدة في 

ديسمبر الماضي.
وغادر ولي العهد السعودي، اليونان مساء 
يوميـــن  اســـتمرت  زيـــارة  بعـــد  األربعـــاء، 
وشهدت توقيع البلدين عددًا من مذكرات 

التعاون العسكرية واالقتصادية.
أكد ولي العهد السعودي، األمير محمد بن 
ســـلمان، قبيل مغادرتـــه أن زيارته لليونان 
أتاحـــت فرصة للتأكيد على قوة العاقات 

بين البلدين.
كمـــا تضمنـــت التوقيعـــات إدراج اتفاقيـــة 
للتفاهـــم والتعـــاون في المجـــال الصحي، 
مجـــال  فـــي  تفاهـــم  لمذكـــرة  باإلضافـــة 

التعاون العلمي والتقني.

فرنسا.. قمة تجمع األمير محمد بن سلمان وماكرون

طهران ـ وكاالت

أكـــد وزيـــر الخارجية اإليراني حســـين 
تعـــاون  أهميـــة  اللهيـــان  عبـــد  أميـــر 
بـــاده االقتصـــادي مـــع الـــدول الجـــارة 
أولويـــات  مـــن  باعتبـــاره  واإلســـامية 

الدبلوماسية االقتصادية في إيران.
وهنـــأ عبـــد اللهيان فـــي كلمـــة ألقاها 

“مجموعـــة  مؤتمـــر  أمـــام 
الـــدول الثماني اإلســـامية 

النامية”.
بحلـــول الذكرى الخامســـة 

لتأســـيس  والعشـــرين 
كمـــا   ،”8 “دي  مجموعـــة 

الـــذي تبنتـــه  الفاعـــل  بالـــدور  نـــوه 
الجمهورية اإلســـامية مطلع تأســـيس 

هذه المجموعة.
الدوليـــة  األزمـــات  إلـــى  إشـــارة  وفـــي 
الراهنـــة بمـــا فـــي ذلـــك جائـــزة كورونـــا 
وأزمـــة الطاقـــة وأزمـــة انعـــدام األمـــن 
الجمهوريـــة  “اســـتعداد  أكـــد  الغذائـــي، 

اإلسامية لمشـــاركة طاقاتها وخبراتها 
الـــدول  مـــع  األزمـــات  مواجهـــة  فـــي 

األعضاء”.
ونـــوه بمبـــادرات إيـــران لحـــل القضايـــا 
فـــي  “الغـــاز  مبـــادرة  ومنهـــا  الدوليـــة، 
خدمـــة انتعـــاش االقتصـــاد العالمـــي 
خـــال مرحلـــة مـــا بعـــد كورونـــا” 
التي أطلقهـــا الرئيس اإليراني 
خـــال  رئيســـي  إبراهيـــم 
الـــدول  قـــادة  اجتمـــاع 

المصدرة للنفط والغاز.
وأكـــد فـــي كلمتـــه أيضـــا “ضرورة 
الـــدول  لـــدى  الخـــاص  القطـــاع  دعـــم 

األعضاء بمجموعة دي 8”.
واقتـــرح “إنشـــاء اتحـــاد برلمانـــي يضم 
الناميـــة؛  اإلســـامية  الثمانيـــة  الـــدول 
البرلمانيـــة  الجهـــود  تضافـــر  بهـــدف 
بالتعـــاون  ســـيدفع  الـــذي  المشـــتركة 

االقتصادي بين هذه البلدان”.

إيران تؤكد أهمية التعاون مع الدول اإلسالمية والجارة
دمشق ـ وكاالت

أعــلــنــت الــســلــطــات الــمــحــلــيــة في 
مــديــنــة مــنــبــج بـــريـــف حــلــب في 
سوريا العثور على مقبرة جماعية 
قتلوا على  30 مدنيًا  رفــات  تضم 
على  أثناء سيطرته  “داعــش”،  يد 

المدينة قبل سنوات.
ــمــركــز اإلعــامــي  وذكــــر ال

ــج  ــ ــب ــ ــن لـــــمـــــجـــــلـــــس مــ
عــمــال  أن  ــعــســكــري  ال
عثروا  الشعب”  “بلدية 

ــنـــاء  ــلـــى الـــمـــقـــبـــرة أثـ عـ
عــمــلــيــات خــاصــة بــأعــمــال 

فندق  قــرب  الصحي،  الــصــرف 
منبج في مركز المدينة.

يتبع  الـــــذي  ــمــجــلــس  ال وأوضــــــح 
لقوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
المسيطرة على مناطق واسعة في 
الشمال السوري، أن المقبرة “تضم 
امــرأتــان  بينهم  مــدنــيــًا   30 رفـــات 

ــفـــان، وهـــم مــكــّبــلــو األيــــدي،  وطـ
وذلك إبان سيطرة داعش، وجعله 
دفنت  حيث  سجنًا  المكان  لــهــذا 
قبل تحرير المدينة”. )عام 2016(.
المقبرة  أن  إلــى  المجلس  ــار  وأشـ
ــى زمـــن  ــ ــود إلـ ــعـ ــة تـ الــجــمــاعــي
ســـيـــطـــرة “داعــــــــــش” عــلــى 
 ،)2016 ـ   2014( المدينة 
لم  ــه  ــ أن “إال  وأضــــــاف: 
يتم التأكد في أي عام 

حدثت”.
السوري  الرئيس  قال  من جانبه، 
لألدباء  اجتماع  في  األســد  بشار 
والكتاب العرب، إن ما يحصل في 
بالمعنى  عليها  “ليس حربا  سوريا 
نرى هذه  أن  من  البد  بل  الضيق، 
الـــحـــرب بــالــمــعــنــى األكـــبـــر وهــي 

الحرب على االنتماء”.

سوريا... العثور على مقبرة جماعية في ريف حلب
بيونغ يانغ ـ وكاالت

أعلـــن الزعيم الكـــوري الشـــمالي كيم 
جونـــغ أون أن باده مســـتعدة لنشـــر 
النـــووي؛ تحســـبا ألي  الـــردع  قـــوات 
صدام عســـكري محتمل مع الواليات 

المتحدة.
وهـــدد الزعيم الكـــوري بتدمير نظام 

كوريـــا الجنوبيـــة وجيشـــها إذا 
توجيـــه  ســـيئول  حاولـــت 

ضربة استباقية لباده.
األنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 

المركزية في كوريا الشمالية 
أن زعيم الباد كيم جونغ أون 

صرح بمناســـبة ذكرى وقف إطاق 
النـــار فـــي الحرب الكوريـــة بأن باده 
مســـتعدة تمامـــا لتعبئـــة “قـــوة الردع 
النـــووي” الخاصـــة بها بســـرعة ودقة 

وفي أي وقت.
الشـــمالي  الكـــوري  الزعيـــم  وقـــال 
“اآلن  بالمناســـبة:  احتفـــال  فـــي 

قواتنـــا المســـلحة على اســـتعداد تام 
لاســـتجابة ألية أزمة، كمـــا أن الردع 
تـــام  لبلدنـــا علـــى اســـتعداد  النـــووي 
لتعبئـــة قوتـــه المطلقـــة بأمانـــة ودقة 

وسرعة إلنجاز مهمته”.
وشـــدد كيـــم جونـــغ أون على أن 
ســـيئول مخطئة إذا اعتقدت 
توجيـــه  الممكـــن  مـــن  أنـــه 
“ضربة استباقية” لكوريا 
الديمقراطيـــة وتحييد 
جـــزء علـــى األقـــل من 

إمكاناتها العسكرية.
وقال زعيم كوريا الشمالية في هذا 
الســـياق: “إذا اعتقـــد النظـــام الكوري 
الجنوبي ومجرموه العسكريون أنهم 
يســـتطيعون مواجهتنـــا فـــي المجال 
ســـيتم  مخطئـــون!  فهـــم  العســـكري، 
إيقاف هذه المحاولـــة الخطيرة على 

الفور بقوة هائلة”.

كوريا الشمالية تستعد لنشر قوات الردع النووي

تهديدات بقنابل تربك 
مدارس في نيوزيلندا

ويلينغتون ـ أ ف ب

نيوزيلندا  فــي  ــل  األقـ عــلــى  مــدرســة   12 تلقت 
تسبب  مما  الخميس،  أمــس  بقنابل،  تهديدات 
في إرباك يعتقد أنه نجم عن هجوم إلكتروني 
التي  الــمــدارس  الــبــاد. والعديد من  من خــارج 

طالتها التهديدات إما ُأغلقت أو أخليت.
وتــأتــي مــوجــة الــتــهــديــدات الــجــديــدة بــعــد 24 
ساعة على تحذيرات كاذبة تلقتها أربع مدارس 
وغيزبون  وتيمز  وايــكــاتــو  فــي  نيوزيلندا  فــي 

بالجزيرة الشمالية )نورث آياند(.
على  العثور  عن  الفور  على  معلومات  ترد  ولم 
عبوات متفجرة في أي من المدارس التي تلقت 

تهديدات.

تجول المالكي في المنطقة الخضراء حامال سالحا يثير الجدل في العراق

صالح يدعو للحوار.. والكاظمي: األحداث المتسارعة مؤشر مقلق
دعـــا الرئيـــس العراقـــي برهـــم صالـــح، 
ورئيـــس مجلـــس القضـــاء األعلـــى في 
العـــراق فائـــق زيدان، أمـــس الخميس، 
القـــوى السياســـية إلى إجراء مشـــترك 
ضمـــن  عليهـــا  متفـــق  حلـــول  إليجـــاد 

اإلطارين الدستوري والقانوني.
جاء ذلك في لقـــاء بين صالح وزيدان 
بحثا خالـــه “الواقع المضطـــرب” الذي 
يمر به العراق، بحســـب ما نقلته وكالة 

األنباء العراقية.
وفـــي وقت ســـابق أمس، حـــذر رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي مـــن أن 
األحـــداث المتســـارعة التـــي تشـــهدها 
باده فـــي ضوء الخافات السياســـية 
الحالية تمثل “مؤشرًا مقلقًا لاستقرار 

والسلم االجتماعي”.
وذكر الكاظمي في بيان نشره المكتب 
اإلعامي لرئيس الوزراء، أن الحكومة 
الســـتمرار  “اســـتغرابها  عـــن  تعبـــر 
المحاوالت فـــي زجها بتفاصيل أزمات 
سياســـية حتـــى بعـــد دخولهـــا مرحلـــة 

تصريف األعمال”.
وأضـــاف أن الحكومـــة تناشـــد القـــوى 

األزمـــات  إســـقاط  “بعـــدم  السياســـية 
بتبنـــي  وتطالبهـــا  عليهـــا”،  السياســـية 
منهج الحوار البناء لمعالجة الخافات 

والخروج بالبلد من “حالة االنسداد”.
الحكومـــة  أن  إلـــى  البيـــان  أشـــار  كمـــا 
األزمـــات  “بمواجهـــة  الجميـــع  تطالـــب 
والخافـــات بروحيـــة الحـــوار الوطني 

تحت سقف الوطن الواحد”.
في ســـياق متصل، قال صالح العراقي 
الصـــدري  التيـــار  زعيـــم  مـــن  المقـــرب 
فـــي العـــراق مقتـــدى الصدر اليـــوم، إن 
مظاهـــرات أمس فـــي العاصمـــة بغداد 
وفهمهـــا  األحـــزاب  اســـتلمتها  “رســـالة 

القضاء واستوعبها العالم أجمع”.
بيـــان  فـــي  العراقـــي  الرئيـــس  وقـــال 
نشـــره عبر حســـابه على “تليغـــرام” إن 
االحتجاجات شـــملت “بجزء قليل من 
التيـــار” الصـــدري، متســـائاً: “فمـــاذا لو 

كان التيار بثقله المتعارف؟”.
واقتحـــم متظاهـــرون، األربعـــاء، مقـــر 
البرلمان بالمنطقة الخضراء في بغداد؛ 
رفضًا لمرشح اإلطار التنسيقي لرئاسة 

الوزراء محمد شياع السوداني.
“دولـــة  ائتـــاف  رئيـــس  ظهـــور  وأثـــار 
أحـــد  فـــي  المالكـــي،  نـــوري  القانـــون” 
شـــوارع بغـــداد يحمـــل ســـاحا ومعـــه 

مجموعة أشـــخاص يعتقد أنهم حرسه 
إلـــى  الهـــدوء  عـــودة  عقـــب  الخـــاص، 
المنطقـــة الخضراء بعـــد اقتحامها من 
أنصـــار التيار الصدري مقتـــدى الصدر، 
انتقـــادات واســـعة مـــن قبـــل المدونين 
والناشـــطين العراقيين، الذين اعتبروا 
السياســـية  عزلتـــه  عـــن  تكشـــف  أنهـــا 

وتؤكد صحة التسريبات الصوتية.
وظهر المالكي في الصورة األولى وهو 
يحمل رشاشـــا ويتوسط مجموعة من 
األشـــخاص مدججيـــن بالســـاح أيضا، 
بينمـــا ظهر فـــي الصـــورة الثانية داخل 
مكتبـــه وخلفـــه العلـــم العراقـــي وهـــو 
ة  ِبـــزَّ يحمـــل نفـــس الســـاح ومرتديـــا 
عسكرية بدت مترهلة وال تتناسب مع 

مقاس جسده.
ســـخرية  المالكـــي  صـــور  والقـــت 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وانتقـــادات 
االجتماعـــي عّلـــق ناشـــطون ومدّونون 
وإعاميـــون على تلك الصور منتقدين 
هيئة المالكي، واعتبروا أّنه يبدو أشبه 

بـ”زعيم مليشيا ال رجل دولة”.

بغداد ـ وكاالت

صور المالكي تكشف عزلته السياسية بعد التسريبات

واشنطن ـ وكاالت

ــرز نـــقـــا عــن  ــ ــتـ ــ قـــالـــت وكــــالــــة رويـ
األعضاء  من  مجموعة  إن  مــصــادر، 
الجمهوري  الحزبين  فــي  السابقين 
المتحدة،  بالواليات  والديمقراطي 
في  ثالث  حزب  تشكيل  عن  أعلنت 

الباد.
اجــتــذاب  بــذلــك  المجموعة  وتــأمــل 
ــن الــخــلــل  الــنــاخــبــيــن الــقــلــقــيــن، مــ
“نظام  منه  يعاني  الـــذي  الوظيفي 

الحزبين األميركي”.
For� اسم  الجديد  الحزب  “ويحمل 
وســيــرأســه   ،) ــام  ــ األمـ ــى  ــ )إل  ”ward
ــســابــق  ــمـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي ال الـ
لـــلـــرئـــاســـة أنـــــــدرو يـــانـــغ والـــحـــاكـــم 
ــق لــــواليــــة  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــوري الـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ

نيوجيرسي، كريستين ويتمان.
ونــوهــت الــوكــالــة، بــأن قــادة الحزب 
ســيــعــقــدون فـــي الــخــريــف الــمــقــبــل 
من  أكثر  في  الفعاليات  من  سلسلة 

عشرين مدينة أمريكية.

الـــنـــظـــام الــحــزبــي  إلــــى أن  ويـــشـــار 
الحزبين  يضم  الــحــالــي،  األمــريــكــي 
اللذين  والــجــمــهــوري،  الديمقراطي 
ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــ ــاب ــخــ ــتــ ــ ــاالن ــ فــــــــازا ب
وسيطرا   1852 عــام  منذ  باستمرار 
عــلــى الــكــونــغــرس مــنــذ عـــام 1856. 
الرئيسيين  الحزبين  إلــى  باإلضافة 
فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، هــنــاك 38 
احتساب  دون  آخــر،  فيدراليا  حزبا 

تؤثر  ال  لكنها  اإلقليمية،  ــزاب  األحــ
ــســيــاســة في  ــى ال عـــــادة عــمــلــيــا عــل

الواليات المتحدة.
األميركي  الرئيس  يعتزم  ذلــك،  إلى 
لــواليــة ثانية  جــو بــايــدن الــتــرشــح 
أن  رغــم   ،2024 عــام  انتخابات  في 
 % 75 أن  الــرأي تظهر  استطاعات 
ال  الديمقراطي  الحزب  مؤيدي  من 

يريدون رؤيته بين المرشحين.

البيت األبيض يؤكد عزم بايدن خوض انتخابات 2024

اإلعالن عن إنشاء حزب “ثالث” في الواليات المتحدة

الرئيس األميركي جو بايدن

عواصم ـ وكاالت

أكـــدت وزارة الخارجيـــة الروســـية أمس 
لتبـــادل  محادثـــات  إجـــراء  )الخميـــس( 
ســـجناء بين روســـيا والواليات المتحدة 
لكنهـــا قالـــت إنـــه “لـــم يتـــم التوصـــل إلى 
اتفـــاق حتـــى اآلن”، بعد إعان واشـــنطن 

أنها قدمت “عرضًا جوهريًا” لموسكو.
وقالـــت الناطقـــة باســـم وزارة الخارجية 
بيـــان  فـــي  زاخاروفـــا  ماريـــا  الروســـية 
الســـلطات  “تجريهـــا  المفاوضـــات  إن 
المختصـــة. ولـــم تتحقـــق نتيجـــة عملية 

حتى اآلن”.
وكان وزيـــر الخارجية األميركي أنطوني 
بلينكـــن قد أعلـــن أمـــس األول )األربعاء( 
أن بـــاده قدمـــت عرضـــًا “مهّمًا” لروســـيا 
إلطاق سجينين أميركيين لديها، كاشفًا 
أنه سيتحدث هاتفيًا إلى نظيره الروسي 
ســـيرغي الفروف للمرة األولـــى منذ بدء 

الحرب في أوكرانيا.
وقال بلينكـــن للصحافييـــن إن المحادثة 
الهاتفيـــة المرتقبة “فـــي األيـــام المقبلة”” 

مـــع الفروف “لـــن تكون للتفاوض بشـــأن 
أوكرانيا”، بل ســـتكون مخصصة للعرض 
الـــذي قدمته باده إلطاق ســـراح نجمة 
بريتنـــي غرينـــر  الســـلة األميركيـــة  كـــرة 
وجنـــدي المارينـــز الســـابق بـــول ويـــان 

المسجونين في روسيا.
مـــن جانب آخـــر، وافق مجلس الشـــيوخ 
وزارة  يدعـــو  قـــرار  علـــى  األميركـــي، 
الخارجيـــة إلى االعتراف بروســـيا كدولة 

“راعيـــة لإلرهـــاب بســـبب األحـــداث فـــي 
الشيشان وجورجيا وسوريا وأوكرانيا”.

وتنص الوثيقة على أن مجلس الشـــيوخ 
الحكومـــة  تصرفـــات  “يعتبـــر  األميركـــي 
الروســـية بتوجيـــه من الرئيس الروســـي 
فاديميـــر بوتين، بمثابـــة رعاية األعمال 
اإلرهابية”. كما دعا القرار وزير الخارجية 
األميركـــي إلـــى إدراج روســـيا االتحادية 

في قائمة الدول الراعية لإلرهاب.

مجلس الشيوخ يدعو إلى إدراج روسيا كدولة “راعية لإلرهاب”

روسيا: ال اتفاق بشأن تبادل سجناء مع أميركا

العبة كرة السلة بريتني جرينير المعتقلة في روسيا

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ،  «
أمس الخميس نظيره األميركي 
جو بايدن قائال: الذين سيلعبون 
بالنار سيحترقون، مشددا على 

ضرورة التزام واشنطن بمبدأ 
“صين واحدة” بشأن تايوان. 

وعقد الرئيس األميركي جو بايدن 
ونظيره الصيني شي جينبينغ، 

اجتماعا افتراضيا، أمس، استمر 
ساعتين و17 دقيقة على ما أعلن 
البيت األبيض. وقال ناطق باسم 

البيت األبيض في وقت سابق، إن 
“هذا خامس اتصال بين الزعيمين 

منذ تولي الرئيس بايدن مهامه”. 
وبحسب البيت األبيض، فإن 

الهدف الرئيسي لبايدن هو وضع 
“ضمانات” للدولتين العظميين 

من أجل تجنب الصراع المفتوح 
رغم خالفاتهما وخصومتهما 

الجيوسياسية. وإضافة إلى 
الرسوم الجمركية العقابية 

المتبادلة بين الجانبين، شهدت 

العالقات بين واشنطن وبكين 
مؤخرا توترا على خلفية زيارة 

محتملة لرئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي إلى تايون. وأثارت 

الزيارة المحتملة التي لم يتم 

تأكيدها بعد، غضب الصين التي 
تعتبر تايوان جزًءا من أراضيها. 
وحّذرت الصين، األربعاء، من أن 
واشنطن “ستتحمل العواقب” 
إذا زارت رئيسة مجلس النواب 

األميركي نانسي بيلوسي تايوان 
مع تصاعد التوترات بين البلدين. 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر 

صحافي دوري: “إذا مضت الواليات 
المتحدة قدمًا في زيارة تايوان، فإن 

الجانب األميركي سيتحمل كل 
العواقب المترتبة على ذلك”، إذ 

تعتبر بكين أن تايوان جزء ال يتجزأ 
من الصين، وفق فرانس برس. 
كما أضاف: “نحن نعارض بشدة 

زيارة بيلوسي لتايوان”.

الرئيس الصيني محذرا بايدن: الذين يلعبون بالنار يحترقون

من قمة افتراضية بين بايدن وشي في نوفمبر
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ليســـت عشـــوائية الظهور، بل العالم يصنعها ويســـوق لها، التفاهة نظام بات 
ينتشر في زمن العولمة والسوشال ميديا ليسود ويسيطر في عصر ال يقيم 
فيه الفرد وزنا للمبادئ والقيم، وال يمتلك حس المسؤولية أو الضمير المهني 
اللذيـــن يقـــودان به لإلخـــاص واإلتقـــان المفضيين لتحســـين اإلنتاج ودعم 
االقتصـــاد القومي لألمم.. أينما تول وجهـــك فثمة مصانع للتفاهة باختاف 
أشكالها، فمن تفاهة ثقافية لتفاهة سياسية لتفاهة فنية، وحدث وال حرج.

إن وســـائل التواصل االجتماعي تلعب دورا أساســـيا في نشـــر هذه التفاهة، 
حين يوجه بعض المشـــاهير متابعيهم باتجاه خاطئ للكســـب وجمع المال، 
ويزينـــون لهـــم ذلك حين يجدون أن طرق الكســـب لم تعـــد توجد باحتراف 
مهنـــة مـــا، أو بالعيش على راتـــب من وظيفة لدى شـــركة أو دائرة حكومية، 
فيجدون أن الربح الســـريع للمال يتحقق باقتفاء أثر هؤالء المشاهير الذين 
ال يملكـــون محتـــوى حقيقيـــا يقدمونه ســـوى التفاهة، وبدورهـــم يصدرونها 
لمتابعيهـــم، أولئـــك الذين تظهر عليهم عـــوارض التفاهة في زمن قصير جدا 
مـــن المتابعة، تلك العوارض التي تفشـــت بصورة مخيفة بين شـــبابنا الذين 
فقـــدوا الرغبة في التعلم والحصول على الشـــهادة الجامعية؛ فهي بحســـب 
مفهومهم لن تحقق لهم ما يحلمون به من الثراء والكسب، كأن المال الهدف 

األساس، وهو الوسيلة للرقي بالذات وإضفاء القيمة للفرد، في مجتمع يقيم 
فيـــه المـــرء بما يملك من ثروة، ال بما يتحلى به من الخلق الكريم والتمســـك 
بالدين القويم، واالرتقاء بالذات من خال دورات تنمية الذات وتطويرها.

صنـــاع التفاهـــة ال يغردون خارج الســـرب، بل يعملون ضمـــن منظومة جادة 
لتصنيـــع التفاهـــة وتفريخ الكســـل، هؤالء يروجـــون لفكرة الراحـــة والبادة 
وأن ال شـــيء يســـتحق العناء وبذل الجهد والشـــقاء في هذه الحياة السهلة 
غير المعقدة.. قدم تفاهة واربح المال، كن تافها ال مباليا واستمتع بالعيش، 
“طنش تعش تنتعش”، ابتعد عن السلبية واترك المشاكل دون حلول، تبضع 
المنتجـــات التافهـــة واجمع القطع النادرة التافهـــة، والهدف هو تخريج جيل 

تافه ال ينخرط في اإلنتاج.
فلســـفة التفاهـــة هذه تقوم على مبدأ الحرية الشـــخصية التـــي تخول للفرد 
عرض ما لديه حســـبما يشـــتهي، ضاربا بالعادات والقيم والذوق العام عرض 
الحائـــط، ومهما أو منتقدا كل التعليقات واالنتقادات بشراســـة المدافع عن 
تفاهته، فيبرر ظهوره بمظهر أنثى وهو ذكر، وتبرر شـــكل جســـدها الغريب، 
ويبـــرر آخـــر ظهوره في مشـــهد خـــادش للحياء. “المقـــال كاما فـــي الموقع 

اإللكتروني”.

هدى حرم

فلسفة التفاهة

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

للتواصل: 17111483

جهود كبيرة للداخلية في إنجاح وتأمين عاشوراء
عكســـت كلمـــة الفريـــق أول معالي الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
وزيـــر الداخلية، أمام رؤســـاء ومســـؤولي مآتم وحســـينيات محافظات 
مملكة البحرين يوم أمس األول وبمناســـبة عاشـــوراء، الذات البحرينية 
في أعلى صورها وحاالتها، والمعروفة بأصالتها وتاحمها وتكاتفها، مع 
يقظتهـــا ووعيهـــا في الوقت نفســـه لكل دخيل يســـعى للنيـــل من البيت 
البحريني الكبير، فالبحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم حفظه هللا ورعاه، ومؤازرة 
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا ورعاه، ضربـــت أروع األمثلة 
في وحدة الصف والكلمة الجامعة التي تعمل على تماســـك هذا الشعب 

الوفي بمختلف انتماءاته وتوجهاته.
الشـــك أن تكاتـــف الجميـــع، كل من موقعه، سيســـهم فـــي خروج هذه 
المناســـبة التـــي توليهـــا القيـــادة اهتمامـــا كبيـــرا، بأجـــواء آمنة تعكس 
المظهـــر الحضاري لمملكة البحرين والحريـــات الدينية التي يتمتع بها 
المواطنـــون والمقيمـــون، وقـــد أثبتـــت البحرين خال جائحـــة كورونا 

أنهـــا على قدر المســـؤولية والنظام والتنســـيق والتعـــاون بين مختلف 
الجهـــات، حيـــث تـــم إحيـــاء موســـم عاشـــوراء فـــي ظـــل اإلجـــراءات 

االحترازية المحددة.
معالـــي وزيـــر الداخليـــة أشـــار فـــي كلمتـــه إلـــى أن “لعاشـــوراء البحرين 
خصوصيـــة متحضـــرة، وإحياء المناســـبة يبقى للمواطنيـــن والمقيمين، 
ولن نســـتقبل حمات من الخـــارِج، حفاظًا على أمن وســـامة المعزين”. 
نعـــم.. لعاشـــوراء البحريـــن خصوصيـــة معروفـــة، ولربمـــا هنـــاك أطراف 
تسعى لتمرير أوراق سياسية وتدعو للفوضى والتطرف، وتستغل هذه 
المناســـبة الدينية في اإلشاعات وتزييف الحقائق والهراء الدخيل على 
مجتمعنا الذي ال يســـتند إلى عقل ومنطق، وســـتواصل وزارة الداخلية 
جهودها الكبيرة في تأمين موســـم عاشـــوراء، بالتعـــاون مع المواطنين 
وكل الفعاليـــات واألطيـــاف من منطلق الشـــراكة المجتمعية، وقد أشـــاد 
معالـــي الوزير في هذا الجانـــب بـ “حالة الوعي المجتمعي والمســـؤولية 
الوطنية، لدى رؤســـاء ومسؤولي المآتم وهيئِة المواكب الحسينية، وما 

يبدونه من التزام وتعاون بناء للخروِج بالموسم بشكل متحضر”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بـــدأت المحافظة الشـــمالية اســـتعداداتها المبكرة لموســـم عاشـــوراء، والتي 
استهلت باجتماع اللجنة األمنية بالمحافظة، والذي ترأسه محافظ الشمالية 
الســـيد علي بن عبدالحســـين العصفور، بحضور أعضـــاء اللجنة. وقد ناقش 
االجتماع أهمية رصد ومتابعة احتياجات موسم عاشوراء 2022م، بما فيها 
االحتياجات الصحية واللوجســـتية واألمنية، وبما يحفظ الصحة والسامة 

العامة للمواطنين خال الموسم.
ــــ تتضافـــر جهود  ــــ مـــن بدايتـــه حتـــى نهايتهـ  وفـــي كل موســـم عاشـــورائيـ 
المحافظة الشـــمالية بأجهزتها اإلدارية واألمنية والصحية مع إدارات المآتم 
الكائنة في المنطقة لتحقيق أهداف االحتفاء بهذا الموسم الديني السنوي، 
والعمـــل على عـــدم تعكير صفوه، بجانب المتابعة مع رؤســـاء المآتم لتوفير 
مســـتلزمات الموسم، وهو مسلك َحسن تســـلكه المحافظة الشمالية في كل 
عـــام، وُيمثـــل ذلك رعاية الحكومـــة البحرينية واالهتمام باألنشـــطة الدينية 
واالحتفـــاء بمواســـمها طيلة أيـــام العام، وهو ما يتوافق مـــع المادة )22( من 
دســـتور مملكـــة البحرين. وُيجســـد هذا االســـتعداد الســـنوي الدائـــم اهتمام 
الدولة بإحيائه، اســـتذكاًرا لتضحيات اإلمام الحسين بن علي “عليه السام” 
الخالدة في ســـبيل العدل والســـام، وهي مناســـبة دينية جليلة تحتفل بها 

البحريـــن منُذ مئات الســـنين مـــع العديد من دول العالـــم األخرى. والحكومة 
البحرينية تهتم بالمحافظة على هذه المناســـبة ورعاية إحيائها في كل عام 
تخليًدا لذكرى شـــهداء كرباء. إن رعاية الشعائر الدينية ومن بينها “موسم 
عاشوراء” سنة حميدة للقيادة البحرينية ومن عظيم أعمالها، ويحييها أهل 

البحرين في كل عام بما يتناسب مع أهدافها ومراميها.
بجانب اجتماع المحافظة تعقد إدارة األوقاف الجعفرية اجتماًعا مع رؤساء 
المآتم والحســـينيات قبل موســـم عاشـــوراء في كل عام لمناقشـــة تصورات 
إحيـــاء الموســـم، وهذان االجتماعان يســـعيان مًعا لتحقيـــق هدف واحد هو 
نجاح إحياء موســـم عاشـــوراء في البحريـــن، وتقديم الدعـــم المطلوب من 
الدولة ومؤسســـاتها إلحياء الموســـم على النحو األفضل وتهيئة كل الســـبل 

بما يليق به. 
يحتـــاج تحقيـــق النجاح لموســـم عاشـــوراء التعاون الُمشـــترك بين رؤســـاء 
المآتـــم والحســـينيات وأجهزة الدولة الرســـمية والجهات المعنية بالشـــؤون 
الدينية، وترسيخ التعاون في إحياء شعائر عاشوراء الخالدة، وبما ُيحافظ 
علـــى الوحـــدة الوطنيـــة وأصالة أهل البحريـــن التي تتميز بالمحبـــة والوئام 

االجتماعي.

عبدعلي الغسرة

االستعدادات لموسم عاشوراء

انتصار جديد لألرامل واأليتام
في بادرة جديدة للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، والتي 
نحبهـــا ونحـــب كوادرهـــا، ونقدرهـــم، ونحترم جهودهـــم، تحقق 
الحلـــم الجميـــل بتحويـــل مجموعـــة مـــن األرامل واأليتـــام إلى 
منتجين ومبدعين، وأصحاب صنعة خاصة بهم، بانتصار جديد 

ورائع.
وجاء تخريج الدفعة األولى من دورة تعليم أساســـيات الطهي 
بمركـــز نتـــاج البحريـــن التابـــع للمؤسســـة، كثمار لهذه المســـاعي 
الخيرة، بتجربة هي األولى من نوعها في المنطقة ولربما العالم 

لمؤسسة تعنى بالشأن الخيري واإلنساني.
وتعبـــر هـــذه الجهود عـــن رؤية جالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملك البـــاد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، بتعليـــم األرامل 
واأليتام، وتمكينهم من كســـب المهـــارات المختلفة، والمتنوعة، 
النافعـــة لهـــم ولذويهم، وفـــق مقولة “علمني الصيـــد وال تعطني 
ســـمكة”، أكثر من عشـــرين عامًا، وجالته يكرس عبر توجيهاته 
ورؤاه الكريمـــة عبـــر هـــذه المؤسســـة الخالـــدة، مفاهيـــم بنـــاء 
اإلنســـان البحريني في شـــتى الحقول والمياديـــن، بوطن كريم، 
أبنـــاؤه األوفياء والمخلصـــون الذين ال تشـــغلهم ظروف الحياة 
وصعوباتهـــا عـــن غيرهـــم، ممـــن يعانـــون الحاجـــة والعـــوز وقلة 

الحيلة.
األمين العام للمؤسسة الدكتور مصطفى السيد وصف خريجي 
الـــدورة بدانـــات وورود البحريـــن، وبالفريـــق الـــذي يفتخـــر بهم 
جالـــة الملك المعظـــم، وهو وصف دقيق، وعميق، عكس الواقع 
الجميل لحدث هو نتاج مثابرة وعمل دؤوب ومخلص، لتمكين 
األيتام واألرامل بصنعة تدر عليهم عائدا ماليا مستمرا، ويحفظ 
لهم كرامتهم، فشـــكرًا للســـيد، وشـــكرًا لكل من يســـعى لتحقيق 

هذه المساعي المباركة. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تكريم الشيخة مي بنت محمد
انتابتني مشـــاعر جياشة وشـــعرت بالفخر الكبير لمشهد مغادرة 
الشـــيخة مـــي بنت محمد هيئة الثقافة واآلثـــار، وما تضمنه من 
وفـــاء وتقديـــر واحتـــرام لشـــخصها وإنجازهـــا الـــذي لن ينســـاه 
التاريـــخ ولـــن تنســـاه البحريـــن. لحظـــة رائعـــة بـــكل المقاييس، 
وجميع منتســـبي الهيئـــة والمتخصصين والمهتميـــن والعاملين 
فـــي مجـــال الثقافـــة يودعونها بالقبـــات واألحضـــان والدموع، 
في مشـــهد مهيب يدل على رقي أبنـــاء البحرين وتقديرهم كل 

صاحب إنجاز.
يصعـــب أن ينعقـــد هـــذا المشـــهد المؤثـــر إال لشـــخص محبـــوب، 
والشـــيخة مي با شك شـــخصية رائعة ولها القدرة على التأثير 
بمـــن حولهـــا، وبالتالـــي فهي جديرة بمشـــهد كهذا الـــذي رأيناه.. 
الشـــيخة مـــي لم تكن يوما موظفة أو مديـــرة أو وزيرة بالمعنى 
المعـــروف والمحـــدد لهـــذه الكلمـــات، لكنهـــا كانت دوما إنســـانة 
بحرينيـــة تمـــارس وتبـــدع فـــي كل مـــا يرتقي بصـــورة البحرين 
ومكانتهـــا لـــدى العالم، فهي تعشـــق مـــا تقوم بـــه وبالتالي تبدع 
فيه إلى أقصى درجة، وقد أحبت البحرين وســـعت دوما إلبراز 
أجمـــل مـــا فيها والمحافظـــة عليه، وكأنها تســـعى لتجميل بيتها 

الخاص.
قصـــة الشـــيخة مـــي إذا هـــي قصـــة عشـــق البحريـــن والســـعي 
للمحافظـــة على تراثهـــا وتقديم صورة طيبة عنهـــا لدى كل من 
يزورها، وال ننســـى أن الشـــيخة مي كانت وستبقى مصدر فخر 
لـــكل امرأة بحرينية وخليجية وعربيـــة بما قدمته من إنجازات 
ونجاحـــات في قطـــاع الثقافة والتراث، وما قدمته من أنشـــطة 
ثقافيـــة وتواصلها مع الشـــخصيات رفيعة المســـتوى في مجال 
الثقافـــة والفكـــر في أنحـــاء العالم، حيـــث قدمت صـــورة رائعة 

للمرأة الخليجية والعربية بما تحمله من ثقافة ونشاط.
ال نقول وداعا للشـــيخة مي ألنها حتما ســـتبقى تمارس الشـــيء 
الذي تحبه وستبقى تعطي للبحرين والثقافة العربية، وألنها لم 
تكن يوما موظفة ينتهي نشـــاطها بتركها موقعها، لكنها ســـتبقى 
كمـــا هـــي عاشـــقة للبحريـــن والفكـــر والثقافـــة، وســـتبقى مثـــاال 

يحتذى في حب الوطن.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



نادي أم الحصم

دشن الفريق األول لكرة القدم بنادي أم الحصم 
تحضيراتـــه للموســـم الكـــروي الجديـــد -2022
2023، مـــع بـــدء مرحلـــة التحضيـــر البدني وقد 
خـــاض الفريـــق “الثالثـــاء “ الموافـــق 13 يوليـــو 
2022 أول حصـــة تدريبية على الملعب نادي أم 
الحصـــم تحت قيـــادة المدرب الســـوري رضوان 
األبراش، الذي بدأ المهمة رســـميًا مع ام الحصم 

بعدما تم التعاقد معه. 
وقـــد صـــرح حســـن ســـعد عاشـــور نائـــب رئيس 

الجهـــاز بـــأن أم الحصـــم يعمل على اســـتقطاب 
احتياجـــات  لســـد وتعزيـــز  العبيـــن محترفيـــن 
الفريـــق ومن المنتظر أن تعلـــن إدارة النادي عن 

الصفقات الجديدة خالل األيام المقبلة. 
هذا وبّين عاشـــور أن هناك العديد من األســـماء 
علـــى طاولة المفاوضات في انتظار الرأي الفني 
مؤكـــدًا في الوقت نفســـه الحـــرص على الظهور 
المشـــرف لنادي أم الحصم في الموسم 2022 – 
2023 بين أندية االتحاد البحريني لكرة القدم.

كرة أم الحصم تسعى لضم محترفين
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حسن عاشور

ناشـــد العب منتخبنا الســـابق ونادي 
الدير حالًيا لكرة اليد حســـين البابور، 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينـــة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
الماديـــة  مشـــكلته  إلنهـــاء  بالتدخـــل 

العالقة مع نادي النجمة.
وقـــال البابـــور فـــي تصريح لــــ “البالد 
سبورت” إن مشكلته مع نادي النجمة 
تتمثل في المســـتحقات المالية التي 
لـــم يتحصـــل عليهـــا حتـــى اآلن رغم 
مرور ســـنتين علـــى رحيله، وأن هذه 
المســـتحقات يكفلها العقـــد الموجود 
والموثق لدى االتحاد البحريني لكرة 
اليد. مضيًفا “في بادئ األمر، تواصل 
نادي الدير مـــع نظيره بالنجمة حول 
صـــرف هـــذه المســـتحقات، ثم وصل 
األمـــر لالتحـــاد البحريني لكـــرة اليد، 

ولكن دون جدوى تذكر”.
وبين البابور “أنه في الفترة الماضية 
تحـــدث مع رئيس اتحـــاد اللعبة علي 
هـــذا  بشـــكل مباشـــر حـــول  عيســـى 
األمـــر وخصوًصـــا أنـــه مضـــى وقـــت 

طويل ولم يتم إنهاء هذه المشـــكلة، 
مؤكـــًدا أن االتحـــاد وبحســـب العقـــد 
ضمـــن له أحقيته فـــي الحصول على 

مستحقاته”.
وطالب البابور اتحاد اللعبة، باعتباره 
طرًفا رئيســـا ومســـؤواًل مباشـــًرا في 
توثيـــق العقود بيـــن الالعب والنادي، 
أن يتخذ إجراءات ســـريعة وحثيثة 
مـــن أجـــل حـــل أيـــة مشـــكلة عالقـــة 
بيـــن الطرفين في مثل هـــذه األمور، 
وخصوًصا أنه ســـيعمل في ذلك بنًاء 
على بنود العقد الموجود لديه والذي 

ال يستدعي التأخير كما حدثه له.
البابـــور تصريحـــه، بتوجيـــه  وختـــم 
مناشـــدته إلى سمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة ألن يتدخل ويســـترد 
حقوقه التي يطالب بها منذ سنتين، 
بعدمـــا عجـــز مـــن طـــرق كل األبواب 

التي لم تساعده وتنصفه في ذلك.
“البـــالد ســـبورت” أخـــذ  كمـــا حـــاول 
تصريح رســـمي من ِقبل أمين الســـر 
بنـــادي النجمة واألميـــن المالي حول 
هـــذا الموضـــوع ولكن لـــم يجب أحد 

على االتصال.

البابور: سنتان وأنا أنتظر 
مستحقاتي من نادي النجمة

فعاليات رياضية تشيد بكتاب “مئوية كرة القدم البحرينية”
نوهوا بالمحتوى الذي ضمه وجهود فريق العمل

وصــف رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة بن 
أحمد آل خليفة، كتاب “مئوية الكرة البحرينية” بأنه مرجع مهم في تاريخ كرة القدم 
البحرينيــة، خصوصــا أنــه يؤرخ لتاريخ اللعبة الشــعبية األولى منذ انطالقتها في ظل 
المتغيــرات والتطــورات الكبيــرة التــي حصلــت عليهــا ويبيــن الدعــم الكبير الــذي طرأ 

عليها.

ونوه الشـــيخ علي بن خليفـــة بن أحمد آل 
خليفـــة بالدعـــم الالمحدود الـــذي تحصل 
لـــدن  مـــن  البحرينيـــة  القـــدم  كـــرة  عليـــه 
الرياضي األول في مملكة البحرين عاهل 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ودعـــم واهتمـــام 
الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، من خالل االهتمام الكبير 
والدعم مستمر للرياضة البحرينية عموًما 

وكرة القدم خصوصا.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
بدعـــم واهتمـــام  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
ومتابعـــة وتوجيهـــات ممثل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، ودعم 
اهتمـــام ومتابعة وتوجيهات النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة، مشـــيًرا إلى أنه 
في ظل اهتمام ســـموهما بمتابعة شـــؤون 
كـــرة القـــدم البحرينية كافـــة، انعكس ذلك 
إيجاًبـــا علـــى تطـــور مســـتوى المنتخبـــات 

واألندية الوطنية.
وأثنـــى الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة علـــى المضمـــون العـــام للكتاب 
التوثيقي من فصول وجوانب مضيئة في 
تاريخ الرياضة البحرينية، مشـــيًدا بالعمل 
الكبيـــر والجبار من نائـــب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة الشـــيخ دعيج 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، صاحـــب المبادرة 
وفكـــرة إشـــهار الكتـــاب، والـــذي نجح في 
المهـــم،  التوثيقـــي  المرجـــع  هـــذا  إخـــراج 
خصوًصـــا مع وجود فريق عمل ضم نخبة 

مـــن الكفـــاءات المعروفة إلصـــدار الكتاب 
بهذه الصورة المشرفة.

وقال الشـــيخ علي بـــن خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة إن كتـــاب مئوية الكـــرة البحرينية 
أشار إلى رجاالت وقامات وطنية ستبقى 
خالـــدة فـــي ذاكـــرة الرياضـــة البحرينيـــة، 
وإنـــه ســـلط الضوء علـــى إنجـــازات الكرة 
البحرينيـــة لمنتخباتنـــا الوطنيـــة واألندية 
المشـــاركات  مختلـــف  فـــي  الوطنيـــة 

الخارجية.
وأشـــاد رئيس مجلس إدارة النادي األهلي 
خالد كانو بالمحتوى الغني والمفصل الذي 
ضمـــه كتاب )مئوية كرة القدم البحرينية(، 
منوًهـــا بأنـــه أعطـــى كل ذي حـــٍق حقه في 

مسيرة كرة القدم في مملكة البحرين.
وأثنى خالد كانو على مجهود نائب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ 
دعيج بن سلمان آل خليفة، صاحب فكرة 
الكتاب وفريق عمـــل الكتاب، والذي أظهر 
ليكـــون مرجًعـــا  الكتـــاب بمســـتوى مميـــز 
تاريخًيـــا مميًزا يوثق تطور كرة القدم في 

مملكة البحرين خالل القرن الماضي.
أنـــه  إلـــى  النـــادي األهلـــي  وأشـــار رئيـــس 
بذكـــر  اعتنـــى  الكتـــاب  أن  الالفـــت  مـــن 
أدق التفاصيـــل ومراحـــل نشـــوء األنديـــة 
الرياضيـــة العريقـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 

بالتواريخ والشخوص.
وأكد خالـــد كانو القيمـــة المعنوية الكبيرة 
الحتفـــاء الكتـــاب بالـــرواد والشـــخصيات 
المؤثرة التي شـــكلت المشـــهد الكروي عبر 
العقـــود، لما فـــي ذلك من تقديـــر كبير لهم 

ولحفظ ذكراهم لألجيال القادمة.
وأكـــد يوســـف زمـــان رئيس نـــادي المنامة 
القـــدم  كـــرة  “مئويـــة  كتـــاب  محتـــوى  أن 
للرياضييـــن  حافـــًزا  يشـــكل  البحرينيـــة” 

البحرينييـــن لمزيـــد مـــن العطـــاء واإلنجاز 
بمـــا يوثقـــه من جهـــود الـــرواد علـــى مدى 
القرن الماضي لتأســـيس وتشكيل المشهد 
الكـــروي البحرينـــي ليصـــل إلى المســـتوى 

المتقدم الذي بلغه اليوم.
وأشـــاد رئيس نـــادي المنامـــة بجهود نائب 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  دعيـــج  الشـــيخ 
عمـــل  وفريـــق  الكتـــاب،  فكـــرة  صاحـــب 
الكتاب، التي أخرجـــت للمجتمع الرياضي 

البحريني هذا المرجع التاريخي المميز.
وتطلـــع يوســـف زمان إلـــى أن تلهـــم فكرة 
الكتـــاب توثيـــق الرياضـــات األخـــرى فـــي 
مملكـــة البحريـــن، والتي حققـــت إنجازات 
ملموســـة داخلًيا وخارجًيـــا بفضل برعاية 
واهتمـــام عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، وجهود ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأثنـــى رئيس نادى المنامـــة على اهتمامه 
بأن يشمل الكتاب جميع الشخصيات التي 
أســـهمت في كـــرة القـــدم البحرينيـــة، وأن 

يوثـــق فـــي محتـــواه معلومات عـــن جميع 
األنديـــة البحرينية العريقة ويذكر أســـماًء 
وتفاصيـــل ال يلم بهـــا الكثيرون مـــن أبناء 
الجيل الحالـــي، ليعرفوا حجم العمل التي 

تم بذله في الماضي.
وأشـــاد رئيس مجلس إدارة نـــادي النجمة 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بن مبـــارك آل خليفة 
بفكرة كتاب “مئوية كرة القدم البحرينية” 
التـــي تؤرخ تطـــور هذه الرياضة الشـــعبية 
مراحـــل  وبلوغهـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 

متقدمة من التنظيم واإلنجازات.
وقـــال رئيس نـــادي النجمة إن مـــا حققته 
كـــرة القـــدم البحرينيـــة قـــد تأســـس علـــى 
مـــاٍض عريـــق وتســـتمر مكتســـبات هـــذه 
الرياضـــة برعايـــة واهتمـــام عاهـــل البـــالد 
المعظم ودعم صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء وجهود سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة، وســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
مبـــارك  بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  ونـــوه 
آل  ســـلمان  بـــن  دعيـــج  الشـــيخ  بجهـــود 
خليفـــة، صاحـــب فكـــرة الكتـــاب، وفريـــق 
عمـــل الكتاب، التي أثرت محتواه وجعلته 

مرجًعا رياضًيا مهًما.
وأشـــار إلـــى أن الفكـــرة الشـــاملة للكتـــاب 
اعتنت بأن يتم ذكر الشـــخصيات الريادية 
فـــي كرة القدم البحرينيـــة على مر العقود 
وتطور مراحل هذه الرياضية الذي توازى 
مـــع تنامـــي وتيـــرة التنميـــة والتقـــدم في 

المملكة.

علي مجيد

 سبورت   

حسين البابور مع رئيس نادي النجمة

عبدالرحمن بن مبارك علي بن خليفة

اللجنة اإلعالمية

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أشـــاد 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب قائد الفريق 
الملكـــي ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، بانتصـــار الفريـــق الملكـــي بلقـــب 
بطولـــة جلينجـــس الدوليـــة للقـــدرة التي 
أقيمـــت في فرنســـا عبـــر الفارس الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة الـــذي توج 

بالمركز األول في سباق 160 كيلومترا.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة عن شـــكره وتقديره إلى ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
دعم ســـموه المتواصل للفريق، ما ســـاهم 
فـــي تحقيـــق المركـــز األول فـــي بطولـــة 
جلينجس الدولية للقدرة، مشـــيرا إلى أن 

هذا االنتصار ثمرة دعم سموه للفريق.
وأشـــار الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
أن المنافســـة كانـــت قويـــة ومثيـــرة فـــي 
جميـــع المراحـــل التـــي شـــهدها الســـباق، 
مبينـــا أن الفـــوز ســـيكون حافـــزا للفريـــق 

لبطولة العالم المقبلة.
بـــن مبـــارك آل  وأوضـــح الشـــيخ محمـــد 
خليفة أن الفريق يسير على الخطة التي 
تم وضعها للوصـــول إلى كامل الجهوزية 
كســـب  حيـــث  المقبلـــة،  العالـــم  لبطولـــة 
الفريـــق خبرات كبيرة من هذه المشـــاركة 

االيجابية.
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وتمكـــن 
خليفـــة من الحصـــول علـــى المركز األول 

بجـــدارة واســـتحقاق فـــي الســـباق الـــذي 
شهد مشاركة نخبة من الفرسان من دول 

أوروبية عدة.

ناصر بن حمد يشيد بفوز محمد بن مبارك

المركز األول - محمد بن مبارك

اللجنة األولمبية

البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  وقعـــت 
اتفاقيـــة رســـمية مـــع االتحـــاد البحرينـــي 
العبـــي  مـــن  عـــدد  البتعـــاث  اليـــد  لكـــرة 
الفئـــات العمريـــة تنفيذًا لتوجيهات ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية.
ووقع مـــن جانب اللجنة األولمبية األمين 
العـــام فـــارس مصطفـــى الكوهجـــي ومن 
جانـــب االتحـــاد علـــي عيســـى إســـحاقي 
خالـــد  االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  بحضـــور 

الحيدان.
وبهذه المناســـبة، أكد األمين العام فارس 
الكوهجـــي أن هذه االتفاقية تأتي تنفيذًا 
لتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
األلعـــاب  بمختلـــف  لالرتقـــاء  خليفـــة  آل 
المحليـــة ومـــن بينهـــا كـــرة اليـــد لتمكيـــن 
الالعبين وتطوير قدراتهم للمنافسة على 

المستوى العالمي واألولمبي.
وأضـــاف “لقد قدم منتخب الشـــباب لكرة 
البطولـــة  فـــي  اليـــد مســـتويات متميـــزة 
اســـتضافتها  التـــي  للشـــباب  اآلســـيوية 
المملكـــة أخيـــرًا وبـــرز عدد مـــن الالعبين 
المتميزين من أصحـــاب المهارات العالية 

مـــا  وهـــو  الجيـــدة  الجســـدية  والبنيـــة 
دفعنـــا لتوقيـــع تلـــك االتفاقيـــة مـــن أجل 
صقـــل قدراتهم وتطويرهم بصـــورة أكبر 
عبـــر برنامـــج متكامـــل يهـــدف لتخريـــج 
علـــى  القادريـــن  الالعبيـــن  مـــن  كوكبـــة 
تمثيـــل المملكـــة فـــي البطـــوالت العالمية 
واألولمبيـــة واعتـــالء منصـــات التتويـــج 
وليس المنافســـة على الصعيـــد اإلقليمي 

والقاري فقط... “.
ومن جهته، تقدم علي عيســـى إســـحاقي 
بخالـــص الشـــكر والتقدير لســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفـــة على توجيهات 
ســـموه بإبرام هذه االتفاقية والتي تعتبر 

امتدادًا لدعم ســـموه المتواصل لكرة اليد 
البحرينيـــة، مثمنـــًا اهتمـــام األميـــن العام 

ودوره البارز في هذا الصدد.
وأضـــاف إســـحاقي “نعتـــز بتوقيـــع هـــذه 
االتفاقيـــة والتي من شـــأنها أن تقود كرة 
وتعزيـــز  العالميـــة  إلـــى  البحرينيـــة  اليـــد 
التـــي  والمكتســـبات  النجاحـــات  مســـيرة 
حققتها اللعبة، حيث أن سقف طموحاتنا 
ليس له حـــدود، ولدينا العبـــون واعدون 
هـــم بحاجـــة إلـــى الصقـــل والتطويـــر عبر 
ابتعاثهم إلى الخارج لصناعة جيل متميز 
يعيش أجواء احترافية تؤهله للمنافســـة 

العالمية واألولمبية... “.

لتطوير قدراتهم وتمكينهم للمنافسة العالمية واألولمبية

اتفاقية بين األولمبية واتحاد اليد البتعاث عدد من العبي الفئات العمرية

أثناء توقيع االتفاقية

بسباق جلينجس للقدرة بفرنسا

ناشد سمو الشيخ خالد بن حمد بإنهاء مشكلته



تختتـــم اليوم )الجمعة( منافســـات  بطولة 
“األبســـا” لمنطقة آســـيا وأوقيانوسيا لكرة 
الهـــدف )للمكفوفيـــن( والتي بدأت يوم 25 
يوليـــو الجـــاري بمشـــاركة أكثـــر مـــن “88 “ 
مشارك من “5” دول وهي: كوريا الجنوبية 
إيـــران  جمهوريـــة   - تايلنـــد   - اليابـــان   -
اإلســـامية )من قارة آسيا( - أستراليا )من 
قـــارة أوقيانوســـيا(، وتتقســـم على 5 فرق 
رجـــال و4 فرق نســـاء و34 مـــن اإلداريين 

والمدربين والمسؤولين.
وستشـــهد الفتـــرة الصباحيـــة المنافســـات 
الختاميـــة لتحديد المراكـــز الثاث األولى 

وتتويج الفرق الفائزة عن الفئتين.

منافسات اليوم الثالث للبطولة

“األبســـا”  بطولـــة  منافســـات  اســـتمرت 
لمنطقة آســـيا وأوقيانوســـيا لكـــرة الهدف 
مملكـــة  فـــي  تقـــام  والتـــي  )للمكفوفيـــن( 
البحريـــن بتاريخ 25 إلـــى 29 يوليو 2022 
على صاالت عيسى بن راشد )D(، واحتوى 

اليوم الثالث على 6 منافسات مختلفة.

مجريات المنافسة األولى
بدأت المنافسة األولى بين منتخب إيران 
ومنتخـــب كوريا )فئـــة الســـيدات( وتفوق 
نظيـــره  علـــى  اإليرانـــي  المنتخـــب  فيهـــا 
المنتخـــب الكـــوري بنتيجـــة )3-6( بـــإدارة 
الحكـــم األلمانـــي الكســـندر نيـــت والحكم 
التركـــي بيولينـــت كيميـــون. حيـــث انتهى 
الشـــوط األول بنتيجة التعادل بهدف لكا 

الفريقين.

   مجريات المنافسة الثانية

   وفـــي المنافســـة الثانيـــة بيـــن منتخـــب 
تايلند ومنتخب أســـتراليا )فئة الســـيدات( 

تفـــوق المنتخـــب األســـترالي علـــى نظيره 
 )10-4( بنتيجـــة  التايلنـــدي  المنتخـــب 
بإدارة الحكم اإليراني هوشـــانك شريعتي 
والحكم السعودي علي الدارسوني. حيث 
انتهـــى الشـــوط األول بفارق كبيـــر لصالح 

المنتخب األسترالي بنتيجة )6-0(.

 مجريات المنافسة الثالثة

  وفي المنافســـة الثالثة التي انطلقت بين 
منتخـــب أســـتراليا ومنتخـــب تايلنـــد )فئة 
الرجـــال( تفـــوق المنتخـــب التايلندي على 
نظيـــره المنتخب األســـترالي بنتيجة )-11
3( بـــإدارة الحكـــم القطري حســـين الحداد 

والحكـــم العراقي ســـعد الصالحـــي. حيث 
المنتخـــب  بتقـــدم  األول  الشـــوط  انتهـــى 

التايلندي بنتيجة )7-2(.

مجريات المنافسة الرابعة

منتخـــب  بيـــن  الرابعـــة  المنافســـة  وفـــي 
كوريـــا ومنتخـــب اليابـــان )فئـــة الرجـــال( 
نظيـــره  علـــى  اليابانـــي  المنتخـــب  تفـــوق 
المنتخـــب الكـــوري بنتيجـــة )3-7( بـــإدارة 
الحكم التركي بيولينـــت كيميون والحكم 
اإليراني هوشـــانك شريعتي. حيث انتهى 
الشـــوط األول لصالـــح المنتخـــب الياباني 

بنتيجة )6-0(.

اللجنة اإلعالمية

اليـــوم ختـــام بطــولـــة “األبســـا”
أقيمت لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لكرة الهدف وسط نجاح كبير للبحرين

منافسات اليوم الثالث

اتحاد الطاولة

حصد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للفتيات تحت 
ســـن 19 ســـنة الميداليـــة الذهبية فـــي بطولة غرب 
آســـيا المقامة حاليـــًا في األردن وتســـتمر حتى 31 

يوليو الجاري.
واســـتطاع منتخبنا أن يحصـــد أول ميدالية ذهبية 
للمنتخـــب في البطولة والتي ســـتكون حافزًا كبيرًا 
لاعبيـــن والاعبات في المواجهات القادمة ســـواء 

على مستوى الفرق أو الفردي.
وقدمت الاعبة مريم العالي والاعبة أمروتا اميت 

مســـتويات بارزة في المباراة النهائية أمام منتخب 
لبنـــان، حيـــث حســـمن المواجهـــة لصالـــح البحرين 

بنتيجة )3/صفر( بعد مواجهات قوية ومثيرة.
وحرصت الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الطاولة، وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة بتشجيع 
ودعـــم مريم العالـــي وأمروتا أميت فـــي المواجهة 
النهائيـــة، حيـــث كان لهـــذا التشـــجيع والدعم حافز 
لاعبتيـــن فـــي الحصـــول علـــى الميداليـــة الذهبية 
وتأكيد المســـيرة الناجحة لكـــرة الطاولة البحرينية 

في المحافل الخارجية.

وحصـــل منتخب الرجال علـــى الميدالية البرونزية 
على مســـتوى الفرق للرجال، حيث خسر في نصف 

النهائي من األردن )3/2(.
االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  المـــادح  علـــي  وأشـــاد 
بالمســـتويات البارزة التي قدمهـــا منتخب الفتيات 
فـــي البطولـــة والحصول علـــى الميداليـــة الذهبية، 
مشـــيرًا إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز يضـــاف إلى سلســـلة 
اإلنجـــازات التي حققتهـــا رياضة كـــرة الطاولة في 
الفترة الماضية، متمنيًا أن تواصل المنتخبات بذل 
الجهـــود وتحقيق المزيـــد من الميداليـــات الذهبية 

في المنافسات القادمة.

منتخب الرجال حصد البرونزية

ذهبية بحرينية لـ ”فتيات الطاولة” في غرب آسيا باألردن

الشيخة حياة تتوسط المنتخبات
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المنــامـــــة وهــدف االســـتـمرار في المنــافســــة
الضـــوء  ســـبورت”،  “البـــاد  يســـلط 
علـــى أنديـــة دوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتـــاز للموســـم الرياضـــي المقبـــل 
2022 - 2023، الـــذي سيشـــهد ألول 
مـــرة مشـــاركة 12 نادًيـــا بعـــد قـــرار 
االتحاد البحرينـــي لكرة القدم برفع 
عـــدد األنديـــة عبـــر إضافـــة ناديين، 
بعدمـــا كان الـــدوري فـــي الســـنوات 
الماضيـــة يشـــهد مشـــاركة 10 أندية 
فقـــط. ويتوقـــع أن يحظـــى الدوري 
بتنافســـية عالية وإثـــارة كبيرة نحو 
الظفـــر بالدرع؛ كون عـــدد المباريات 
ارتفع وسنشهد إقامة 22 مباراة في 
المجموع لكل فريـــق بداًل من العدد 

السابق البالغ 18 مباراة.
وستخصص الحلقة الثانية لوصيف 
المنامـــة،  نـــادي  الســـابقة  النســـخة 
والذي كان منافًســـا بقـــوة على لقب 
الـــدوري الـــذي حســـم فـــي الجولـــة 
األخيرة لصالح سماوي الرفاع، إذ إن 
المنامـــة كان قريًبا جًدا من االنتقال 
للمباراة الفاصلة في الجولة األخيرة 
في حال تعثر الرفاع بالخسارة أمام 
تمكـــن  الســـماوي  أن  إال  المحـــرق، 

بجدارة تحقيق اللقب.
وبالعـــودة إلـــى تحضيـــرات المنامة 
فـــإن  الجديـــد،  الرياضـــي  للموســـم 
برئاســـة  الفنيـــة  القيـــادة  اســـتقرار 
جطـــل  هيـــم  الســـوري  المـــدرب 
يبعث علـــى االطمئنان لـــدى اإلدارة 
ثقتهـــا  جـــددت  التـــي  المناميـــة، 
بعـــد  جطـــل  المـــدرب  بخدمـــات 
المســـتويات المميـــزة التـــي قدمهـــا 

مع الفـــرق. وتـــدرك اإلدارة المنامية 
أهمية هذا االســـتقرار، خصوًصا أن 
الفريـــق مقبل على منافســـات قوية 
مـــع تحضيـــرات مختلفـــة  وصعبـــة 
لبقيـــة األنديـــة. وســـيكون المـــدرب 
مســـاعًدا  الغانـــم  الوطنـــي محســـن 
كان  بعدمـــا  الموســـم  هـــذا  لجطـــل 
معـــًدا بدنًيـــا فـــي الموســـم الماضي، 
فيما انتقل المدرب الوطني عيســـى 
منصـــب  يشـــغل  كان  الـــذي  بهـــرام 
مســـاعد المـــدرب إلى نـــادي النجمة 
ليكون ضمـــن الطاقم الفنـــي بقيادة 

المدرب إسماعيل كرامي.
اســـتقرار  علـــى  المنامـــة  وحافـــظ 
العبيـــه أيًضـــا، ســـوى الســـوري ورد 
الســـامة الـــذي لـــم يجـــدد للفريـــق، 

فيما سيبقى مواطنه محمد الحاق 
مســـتمًرا مع الفريق للموســـم الثاني 
على التوالي بعدما قدم مســـتويات 

الفتة خال الموسم الماضي.
وفـــي ســـوق االنتقـــاالت المحلية أو 
األجنبيـــة للموســـم الجديد، لم تعلن 
اإلدارة المنامية عن أي صفقة حتى 
اآلن، فيمـــا أشـــارت أنبـــاء إعاميـــة 
إلـــى اقتـــراب المدافـــع األيمن أحمد 
ميرزا من تمثيل الفريق في الموسم 
الجديـــد، بعدمـــا لعب في الســـنوات 

الماضية مع نادي الحد.
ســـيكون  شـــك  دون  مـــن  المنامـــة 
المنافســـة  أطـــراف  مـــن  واحـــًدا 
علـــى المســـتوى المحلي مـــن خال 
الملـــك  جالـــة  كأس  مســـابقتي 

ودوري ناصـــر بـــن حمد الممتـــاز، إذ 
إن الفريـــق يتمتـــع باســـتقرار فنـــي 
وإداري مميز، وبمساندة من مجلس 
اإلدارة ومتابعـــة مســـتمرة برئاســـة 
يوسف زمان، عاوة على الجماهير 
المناميـــة التي حضرت بشـــكل أكبر 

والفت خال الموسم الماضي.
تدريباتـــه  سلســـلة  المنامـــة  وبـــدأ 
المحليـــة حديًثـــا مـــن دون مدربـــه 
يـــوم  وصـــل  الـــذي  جطـــل  هيثـــم 
أن  ويتوقـــع  الماضـــي،  األربعـــاء 
علـــى  وديـــة  مباريـــات  يخـــوض 

المســـتوى المحلي مع األندية خال 
ال  فيمـــا  المقبـــل،  أغســـطس  شـــهر 
تبـــدو النية موجود إلقامة معســـكر 
خارجي خصوًصا مـــع عدم اإلعان 
عـــن أي أمـــور متعلقـــة بذلـــك حتـــى 

اآلن.

السوري هيثم جطل سيواصل اإلشراف على الفريق

هيثم جطل فريق المنامة

العبو المنامة يحيون الجماهير

دوري ناصر
بن حمد الممتاز

أحمد مهدي

غموض حول 
الصفقات األجنبية.. 

والحالق باق

تغيير على 
مستوى مساعد 

المدرب
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بدأت عملية تصوير 
مسلسل من إنتاج آبل 

 Lady In عنوانه
The Lake من 
بطولة ناتالي 

بورتمان 
وموسيس 

انغرام. تدور 
أحداثه في 

الستينات 
بمدينة 

بالتيمور ، حيث 
تجد امرأتان 

نفسيهما وسط 
جريمة قتل لم 

ُتحل.
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Netflix أفضل فيلم حركة من ...The Gray Man :شاهدت لكم
 The Gray قدمت لنا أخيرا نتفليكس فيلم جيد بعنوان ،Extractionو Red Notice بعد سلسلة من أفالم الحركة العادية والتي تحظى بشعبية كبيرة مثل
Man وأثار الفيلم حماسة الجمهور بمجرد اإلعالن عنه؛ بسبب طاقم العلم المميز، وهو واحد من إنتاجات نتفليكس الضخمة الذي تبلغ ميزانيته 200 مليون 
دوالر، وتشــاركها في اإلنتاج AGBO. وبالرغم من مشــاهد األكشــن والعنف التي تبرز في أحداثه إال أنه مناســب للكبار وصغار الســن 12+، وتدور قصته حول 

عميل تابع لجهاز مخابراتي يتهم بالخيانة ويهرب من السلطات ويحاول حماية فتاة وقعت في عصابة تالحقه وإثبات براءته في الوقت نفسه.
مـــن  الرمـــادي”،  “الرجـــل  فيلـــم  يتميـــز 
إخـــراج المخرجيـــن أنتونـــي روســـو وجو 
روســـو، بألـــوان أكثر حيوية مـــن التصوير 
النموذجـــي في األفـــام والتي تدور حول 
المخابـــرات؛ بســـبب أنهـــا منظمـــة قاتمـــة 

بشكل واضح عند الجميع.
يبـــدأ الفيلـــم الـــذي يتنـــاول أكبـــر عمليـــة 

االســـتخبارات  وكالـــة  لعمـــاء  مطـــاردة 
األمريكيـــة “CIA”، مـــع فيتـــز )بيلـــي بـــوب 
ثورنتـــون( يعـــرض علـــى “ســـيكس” الـــذي 
يؤدي دوره النجم )ريان جوسلينج( صفقة 
للعمـــل فـــي وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة 
كقاتل مدرب، مما يعني التخفيف الفوري 

لعقوبـــة الســـجن، وعلـــى الرغم مـــن حكم 
اإلعدام المرتبط بصفقة وكالة المخابرات 
مـــن  “ســـيكس”  خـــروج  فـــإن  المركزيـــة، 
السجن سيسمح له قليا الخروج للحياة، 
أثنـــاء  المطـــاف  نهايـــة  فـــي  قبـــل وفاتـــه 
قيامـــه بمهمة، فيوافق ويصبح واحدا من 

األفضل في مجاله.
تأخـــذ األمـــور منعطفـــا خـــال إحدى 

مهامه، عندما يضطر إلى إخراج رجل في 
نفـــس البرنامج مثله، لكـــن تنقلب الطاولة 
عليه ويصبـــح هو الهدف، ويطـــارده لويد 
هانســـن “كريس إيفانز”، فـــي جميع أنحاء 
وكالـــة  فـــي  ســـابق  زميـــل  وهـــو  العالـــم، 
المخابـــرات المركزيـــة، والذي لـــن يتوقف 
عنـــد أي شـــيء لقتلـــه، بمســـاعدة العميلـــة 
داني ميراندا “آنا دي أرماس”، التي تحمي 

ظهره.
على الرغم من تكرار القصة بصورة 
عامـــة وبعض المشـــاهد، لكن الفيلم 
بارع تقنيا؛ بســـبب وجـــود األخوان 
الميزانيـــة  وتلـــك  وطاقمـــه  روســـو 
المواقـــع  تصويـــر  فقد تـــم  الهائلـــة، 
المتعددة بشكل جيد من قبل ستيفن 
ف. وينـــدون، فقـــد قطـــع تسلســـات 
الحركـــة إلى أجزاء وتـــم تقديمها معا 

بشكل متقن مع موسيقى جيدة.
وأعـــرب رايـــان جوســـلينج للصحافـــة 
عن سعادته للمشـــاركة في هذا العمل، 
مبديـــًا اســـتعداده لتكـــرار التجربة مرة 
أخرى: “ســـعدت أن الجمهور سيتاح له 
مشـــاهدتها فـــي دور العرض أوال، حيث 
يشـــعر بـــكل التفاصيـــل التـــي مررنـــا بها 

خاصـــة فـــي األكشـــن، فأنا آمـــل أن نتمكن 
من تقديم باقي األجزاء من نفس الرواية 
في مرحلة ما”. مطاردة عماء المخابرات 
 THE الفيلـــم المقتبـــس مـــن سلســـلة كتب
غرينـــي  مـــارك  للكاتـــب   GRAY MAN
والتـــي صـــدرت عـــام 2009 وتصـــل إلى 6 
كتـــب، وبصـــورة عامة يتميـــز الفيلم أيضا 
بالشـــخصيات النســـائية الجيـــدة وبعـــض 
الخارجـــي،  واللمعـــان  األنيقـــة  المواقـــف 
مـــن  والكثيـــر  الجديـــدة  األفـــكار  وبعـــض 
مناســـب  وهـــو   !CGI الخضـــراء  الشاشـــة 

للتسلية خصوصا لعشاق افام األكشن. 
واســـتطاع الفيلم أن يحظـــى بنجاح كبير 
ســـواء على صعيد نســـب المشـــاهدات أو 
حتـــى التقييمـــات، وهـــو األمر الـــذي جعل 
شبكة Netflix َتستغل هذا النجاح وترغب 
فـــي تقديـــم المزيـــد منـــه، حيـــث أعلنـــت 
الشبكة رســـمًيا عن عودة “رايان غوزلينغ” 
و”جوزيـــف  “أنتونـــي”  روســـو  واألخـــوان 

روســـو” باإلضافـــة إلـــى الكاتب “ ســـتيفن 
مكفيلـــي” مـــن أجل تقديم جـــزء ثاني من 
التكملـــة،  جانـــب  إلـــى   ،The Gray Man
فقـــد أعلنـــت Netflix بأننا ســـنحصل على 
عمل ُمشـــتق من شـــأنه استكشـــاف عنصر 
مختلـــف فـــي عالـــم The Gray Man على 
الرغم من أن هذه التفاصيل التزال ســـرية 
ولم يتم الكشف عنها في الوقت الحالي. 

فـــي بيان صحفي كتب األخوان “روســـو”: 
 The كان رد فعـــل الجمهـــور علـــى فيلـــم 
Gray Man هائـــل، نحـــن نقـــدر الحمـــاس 
الـــذي كان لدى المعجبين في جميع أنحاء 
العالـــم لهذا الفيلم، ومـــع وجود العديد من 
الشـــخصيات المدهشـــة فـــي الفيلـــم، كنـــا 
 Gray Man نهـــدف دائًمـــا إلـــى أن يكـــون
جزًءا من عالم موســـع، ويســـعدنا أن تعلن 
“رايـــان”  مـــع  للفيلـــم  Netflix عـــن تكملـــة 
باإلضافـــة إلـــى ســـيناريو ثـــاٍن لعمـــل أخـــر 

ُمشتق سوف نتحدث عنه قريبا.
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يـــوم  البحريـــن  ســـرديات  أقـــام مختبـــر 
أمس األول بمقر أســـرة األدباء والكتاب، 
حفـــل تكريم المختبـــر، بحضور األعضاء 
مـــن  ولفيـــف  للمختبـــر  والداعميـــن 

المدعوين. 
في مســـتهل الحفل الذي أدارته الروائية 
فتحيـــة ناصـــر ألقـــى مؤســـس المختبـــر 
ورئيس مجلس إدارته فهد حســـين كلمة 

ترحيبيه قال فيها:
إن مختبـــر ســـرديات البحريـــن، تشـــكل 
كل  عمـــت  التـــي  الجائحـــة  فتـــرة  فـــي 
مناطـــق العالـــم، وحصـــرت النـــاس فـــي 
بيوتهـــا، وفرضـــت عليهـــا التواصـــل من 
خال الشبكة العنكبوتية، وقد استطعنا 
نحن جماعة المختبـــر أن نؤكد تواصلنا 
اليومـــي عبـــر حســـاب الواتســـاب، وقـــد 
ضـــم المختبر مـــا يزيد عـــن “44” عضًوا 
بين القاص والروائي والمنشغل بالتراث 

والنقد، وكاتب القصة القصيرة جًدا. 
ومـــن خـــال البرامـــج التـــي كنـــا نعدهـــا 
اســـتضفنا عدًدا من الشـــخصيات األدبية 
مثـــل:  والعربيـــة،  المحليـــة  والثقافيـــة 
الروائي حاجي جابـــر، والروائي الدكتور 
الدكتـــور  والناقديـــن  أنطـــون،  ســـنان 
مدحت الجيار واألســـتاذ إيهـــاب الماح، 
والروائيـــة  حلفـــان  بشـــرى  والروائيـــة 
لولوة المنصوري، والدكتور حســـن مدن، 
والكاتب عبدالحميد القائد، باإلضافة إلى 
استضافة بعض أعضاء المختبر لمناقشة 
أعمالهـــم أو لمحاورتهـــم أو للحديث عن 
تجارب أخرى، وهنـــاك آخرون حيث من 
يطلع على حسابات المختبر سيقف على 
هذه األسماء التي لها وقع ثقافي وأدبي 
فـــي الســـاحة العربية. كما اســـتطعنا عبر 
الســـنتين أن يكون للمختبر حساب على 
منصـــة االنســـتغرام يخـــص اإلصـــدارات 
الســـردية البحرينية، وقد نشـــرنا ما يزيد 
عـــن “800” إصـــدار، فضاً عن حســـابات 
التوتيـــر والفيســـبوك واليوتيـــوب لنشـــر 

فعالياتنا.

وأضـــاف حســـين: الشـــك أن الســـرد وما 
يضمـــه مـــن أجنـــاس وفنـــون ومجـــاالت 
اســـتطاع  التـــي  األســـاليب  مـــن  يعتبـــر 
دهاليزهـــا،  يلـــج  أن  البحرينـــي  المبـــدع 
ويكتـــب فيهـــا أو مـــن خالهـــا، إذ كتـــب 
الروايـــة والقصـــة والحكايـــة والخاطرة، 
كمـــا كتب المذكـــرات وســـجل الرحات، 
التـــراث، وكتـــب األعمـــال  فـــي  وبحـــث 
النقديـــة، وإذا كانت المجالـــس الثقافية 
العصـــور  فـــي  األدبيـــة  والصالونـــات 
الماضية قدمت الكثير وطورت مهارات 
العديد من الكتـــاب واألدباء العرب، فإن 
المختبـــرات مارســـت الـــدور نفســـه وإن 

كانت بأساليب مختلفة. 
واختتم حسين كلمته بتقديم الشكر إلى 

كل مـــن قدم لمختبر ســـرديات البحرين، 
وإلـــى اللجنة المنظمة التـــي أخذت على 
عاتقها التخطيط لهذا الحفل حتى أنجز 
وكذلك أســـرة األدباء والكتاب، ومجلس 
إدارتهـــا الســـتضافة هذا الحفـــل، وتأكيد 
الدكتور راشـــد النجم على دعم المختبر، 
وكذلك الشـــكر موصول إلى األديب علي 
عبـــدهللا خليفـــة الـــذي أكد أكثـــر من مرة 
على تقديم المســـاعدة والدعم للمختبر، 
والشكر أيضا إلى الصديق العزيز الكاتب 
”جريـــدة  و  الماجـــد  أســـامة  والصحفـــي 
البـــاد“ لدورهمـــا في تغطيـــات فاعليات 

وبرامج المختبر منذ تأسيسه.
وبدورهـــا القـــت الكاتبة شـــيماء الوطني 
كلمة نشرة سرديات الثقافية قالت فيها: 

حيـــن ُكلفت بتقديم هـــذه الكلمة بالنيابة 
عن فريق عمل نشـــرة “ســـرديات“، بقيت 
أفكـــر طوياً فيمـــا ســـأقوله ووجدت أن 
الحديـــث عن النشـــرة جـــزء ال يتجزأ من 
الحديث عن كافة المشـــاريع واإلنجازات 
فـــي مختبـــر ســـرديات  بهـــا  التـــي قمنـــا 
البحريـــن، وفـــي فتـــرة وجيـــزة لـــم تتعد 
القاســـم  ولعـــل  اآلن،  حتـــى  العاميـــن 
المشـــترك بيـــن كل ما أُنجز فـــي المختبر 
أن كل أمـــر منهـــم قـــد بدأ بحلـــم وبأناس 

آمنوا به. 
وهكذا هي األعمـــال الجديرة باالهتمام، 
تبدأ بأحـــام قد يعتقدهـــا البعض ضرب 
مـــن األوهـــام، ولكـــن الذين يؤمنـــون بها 
بحق ســـرعان ما يبدأون باألخذ بأسباب 

تحقيقها حتـــى تصبح واقعًا، متجاوزين 
والتدخـــات  واإلحباطـــات  العقبـــات، 
الســـلبية التي قد تواجههم، ومتســـلحين 
باألمـــل والمثابـــرة واإلصـــرار علـــى قهـــر 

المستحيات.
وتابعت الوطني: نشـــرة ســـرديات كانت 
أحـــد أهـــم تلـــك األحـــام، ولـــوال تكاتـــف 
متطوعـــًا  للعمـــل  ســـعى  الـــذي  الفريـــق 

وبرحابة صدر لما ظهرت للنور. 
بالنســـبة لي وليســـمح بقية أعضاء هيئة 
أتحـــدث  أن  ســـرديات  نشـــرة  تحريـــر 
بلســـانهم وأقول إن كل حـــرف ُكتب في 
هـــذا العدد من النشـــرة يعني لنـــا الكثير، 
حتـــى وإن بـــدى للبعض أنه ظهر بشـــكٍل 
متواضع، لكنه بالنســـبة لمن حلم بالنشرة 

منـــذ البدايـــة وواكـــب العمـــل فيهـــا، فإنه 
إنجاز مشـــرف يســـتحق أن نفخر به وأن 

نتطلع إلى تطويره واستمراريته.   
وما هذه النشرة إال نموذج رائع لما يعنيه 
مفهـــوم “التعاون” في أجمـــل صوره، من 
خال صفحاتها ستجدون محابر وأقاما 
ُشـــحذت من أجـــل كتابة الكلمـــة، وريش 
األلـــوان،  بأعـــذب  تراقصـــت  وفراشـــي 

وجهود تكاتفت من أجل اإلنجاز.
فيديـــو  عـــرض  الحفـــل  فـــي  تـــم  كمـــا 
عنـــه،  المختبـــر وشـــهادات خاصـــة  عـــن 
وســـحب جوائـــز، وأخيـــرا فقـــرة تكريـــم 
الداعميـــن للمختبـــر من فنانيـــن وجهات 
ثقافيـــة أهلية، وصاحـــب الفقرات فاصل 

موسيقي للفنان محمد العبيدلي.

حسين: استضفنا عددا من الشخصيات األدبية ونشرنا ما يزيد عن 800 إصدار
شكر خاص لـ “^” على تغطية فعاليات المختبر منذ تأسيسه

فقرة غنائية للفنان محمد العبيدلي

تكريم مهدي الجالويتكريم أسرة األدباء والكتابتكريم الفنانة أريج رجب

جانب من الحضور

عريفة الحفل الروائية فتحية ناصر

فهد حسين

شيماء الوطني تلقي كلمتها

أسامة الماجد
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IS� ”“ تم“ اختيار“ “ 
SAA”“ أفضل“ 

العب“ من“ “طلبات”“ 
لهذا“ العام

قـــال الرئيـــس األوكرانـــي فولوديمير زيلينســـكي إن بالده 
ســـتصّدر مزيدا مـــن الكهرباء إلى االتحـــاد األوروبي الذي 
يواجه أزمة على صعيد الطاقة نجمت عن الغزو الروسي 

ألوكرانيا.
وقال زيلينســـكي في كلمته اليومية إلى األمة “نحن نتهّيأ 
لزيادة صادراتنا من الكهرباء إلى مســـتهلكين في االتحاد 

األوروبي”.
وأوضح أن “صادراتنا ستسمح ليس فقط بزيادة مدخولنا 
مـــن العمـــالت األجنبية بل ستســـاعد أيضا شـــركاءنا على 
مقاومة الضغط الذي تمارســـه روسيا على صعيد الطاقة”، 
بعدما خّفضت موسكو بشكل كبير ضخ الغاز إلى أوروبا.

وقال زيلينســـكي “ســـنجعل أوكرانيـــا تدريجيا واحدة من 
الجهات الضامنة ألمن الطاقة األوروبي”.

وفي منتصـــف مارس تم ربط شـــبكة الكهرباء األوكرانية 
بالشبكة األوروبية، لضمان استمرار تدفق اإلمدادات على 

الرغم من الحرب.

واعتبـــارا من مطلـــع يوليو بدأت أوكرانيا تصـــّدر الكهرباء 
إلى االتحاد األوروبي عبر رومانيا.

وقالـــت الهيئـــة الناظمـــة للطاقـــة فـــي ألمانيـــا إن شـــركة 
غازبروم الروســـية خفّضت األربعاء ضخ الغاز إلى أوروبا 
عبـــر خط أنابيب نورد ســـتريم مـــن 40 % إلى نحو 20 % 

من قدرته.

لضمان استمرار تدفق اإلمدادات رغم حالة الحرب

أوكرانيا ستصّدر مزيدا من الكهرباء لالتحاد األوروبي

اختيار 5 بالتصويت من بين 26 مرشحا للفوز

”Great Gamers“ طلبات” تعلن أسماء الفائزين بجوائز“
المنصـــة  طلبـــات،  أطلقـــت   
التكنولوجيـــة المحليـــة الرائـــدة فـــي 
مبادراتهـــا  أولـــى  أخيـــًرا  المنطقـــة، 
فـــي مجـــال الرياضـــات اإللكترونيـــة 
فـــي دول الخليـــج ومصـــر والعـــراق 
Great Gam� “جوائـــز  واألردن، 
ers”. وبعـــد حملـــة اســـتمرت أربعـــة 
أســـابيع لتتويج أفضل الالعبين في 
المنطقة، اختتمت “طلبات” مبادرتها 
باإلعالن عن أول العب في المنطقة 
يفوز باللقب لهذا العام، عيسى سمير 
عيســـى مـــراد، والمعروف فـــي عالم 

.”ISSAA“ األلعاب باسم
Great Gam� “وحقق عـــرض جوائز 
المعّلـــق  اســـتضافها  التـــي   ،”ers
فـــي  كيالـــي، نجاًحـــا الفًتـــا  الشـــهير 
تســـليط الضـــوء على عـــدد كبير من 
عشـــاق الرياضـــات اإللكترونيـــة في 
لجنـــة  واختـــارت  الفئـــات.  مختلـــف 
التحكيـــم التي تضّم كالًّ من كالوس 
وســـتارفول  وكيمـــودا  كاجيتســـكي 
وبيـــغ بيـــرد ولوتشـــيانو رّحـــال - 26 
مرشـــًحا يتوزعون على خمس فئات 
رئيســـية تم التصويت لهم الحًقا من 

قبل الجمهور. 
وتعليًقـــا علـــى اإلعـــالن، قـــال تايس 
فان دام، المدير اإلقليمي للشـــراكات 
اإلستراتيجية في “طلبات” “يسعدنا 
أن نتوجه بالتهنئة إلى جميع الفائزين 
 .Great Gamers في مبـــادرة جوائز
وشـــهدنا على مدى األســـابيع األربعة 
الماضيـــة تدفـــق آالف األصوات من 
والمتابعيـــن  المعلقيـــن،  الالعبيـــن، 
مـــن مختلـــف أنحـــاء المنطقـــة لدعم 
ويســـرنا  المفضليـــن.  مرشـــحيهم 
أن نـــرى هـــذا الدعـــم القـــوي، ونهنئ 
الالعـــب “ISSAA” على فوزه بجائزة 
أفضل العب من طلبات لهذا العام”.

وأضـــاف فـــان دام “ونحن نتطلع إلى 
رؤيـــة مجال الرياضـــات اإللكترونية 
ينمـــو في المنطقة وأن يكون لنا دور 

مهم في تعزيز نموه وتطوره”.
وتم التصويت لـ 5 العبين باعتبارهم 
منـــح كل  بالجوائـــز، وتـــم  الفائزيـــن 
واحـــد منهـــم مجموعـــة مـــن أحـــدث 
تجهيزات اللعب التـــي قدمتها “تيك 

كأس  إلـــى  باإلضافـــة  هـــب”،  إكـــس 
“طلبـــات”.  مـــن   ”Great Gamers“

وفيما يلي قائمة بأسماء الفائزين:

”ISSAA“ :فئة ألعاب التصويب .
متعـــددة  المعـــارك  ألعـــاب  فئـــة   .

”Miracle“ :الالعبين عبر اإلنترنت
. فئة األلعاب الرياضية والقتالية: 

”Tekken Master“
”CHAOS“ :فئة أفضل مدرب .

SHoNgx�“ :فئـــة أفضل مـــؤدي .
 ”Bong

. جائـــزة أفضل العـــب من طلبات 
”ISSAA“ :للعام

ابتـــدأ “ISSAA” مســـيرته في مجال 
األلعاب اإللكترونيـــة مع لعبة كاونتر 
ســـترايك: جلوبـــال أوفينســـيف في 
نجـــح  مـــا  وســـرعان   ،2016 العـــام 
فـــي االنضمـــام إلـــى عـــدد من أشـــهر 
الفـــرق األوروبية ليبـــدأ باللعب على 
يتـــم  أن  قبـــل  العالمـــي،  المســـتوى 
تتويجـــه “أفضل العب” من “طلبات” 

 ”ISSAA“ لهذا العام. وتحّول اهتمام
حيـــث  فالورانـــت،  لعبـــة  نحـــو  اآلن 
يشـــارك حالًيا في المنافســـات ضمن 
فريـــق يـــال لأللعـــاب اإللكترونية منذ 

شهر مايو 2022.
وتعليًقـــا علـــى فـــوزه بالجائـــزة، قال 
إلـــى  بالشـــكر  “أتوجـــه   :”ISSAA“
علـــى  الكريـــم  وجمهـــوري  طلبـــات، 
الكبيـــر  والتقديـــر  القـــوي  الدعـــم 
وأعدهـــم  وإنجازاتـــي.  لجهـــودي 
بمواصلـــة تطويـــر مهاراتـــي لضمـــان 
حفاظ منطقتنا على حضورها الرائد 
اإللكترونيـــة،  األلعـــاب  مجـــال  فـــي 
وأتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات 

مستقباًل”. 
وباإلضافة إلى حفل توزيع الجوائز، 
تـــم عقـــد نـــدوة حواريـــة عـــن واقـــع 
الرياضات اإللكترونيـــة في المنطقة 
أحمـــد  الشـــهير  الالعـــب  بقيـــادة 
المغيصيب وبمشـــاركة لجنة تحكيم 
إجـــراء  وشـــملت  الجوائـــز،  مبـــادرة 
مقابـــالت مـــع الشـــركاء الرئيســـيين 
للفعاليـــة بمـــا فـــي ذلك ممثلـــون عن 
واتحـــاد  هـــب،  إكـــس  تيـــك  شـــركة 

اإلمارات للرياضات اإللكترونية.
وعـــززت طلبـــات مكانتهـــا كواحـــدة 
مـــن أهـــم شـــركات توصيـــل الطعـــام 
في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
أفريقيـــا منـــذ انطالقها للمـــرة األولى 
فـــي الكويـــت عام 2004. وتوّســـعت 

الشـــركة، على مدار 18 عاًما، لتصبح 
منصة التكنولوجيـــا المحلية الرائدة 

في المنطقة. 
وتقّدم طلبـــات مئات ماليين طلبات 
توصيل الطعام ومســـتلزمات البقالة 
ســـنوًيا  المنتجـــات  مـــن  وغيرهـــا 
لعمالئها في تســـع دول في المنطقة. 
كما تقدم الشـــركة خدمـــات توصيل 
الطعـــام من أكثر مـــن 25 ألف عالمة 
تجاريـــة ومـــا يقـــارب 50 ألـــف فرع، 
فيمـــا يعمـــل طلبـــات مـــارت، مفهوم 
التجـــارة اإللكترونية الســـريعة، على 
تســـليم طلبـــات البقالـــة للعمـــالء في 
البحريـــن ومصـــر واألردن والكويـــت 
وعمان وقطـــر واإلمارات خالل مدة 

ال تتجاوز 20 دقيقة فقط.
ويتمحـــور اهتمامهـــا حـــول العمـــالء 
والشـــركاء وطاقم العمل، إلى جانب 
المجتمعـــات التـــي ننشـــط فيها، فقد 
عملـــت طلبات خالل عام 2021 على 
تســـهيل التبـــرع بأكثر مـــن 900 ألف 
وجبـــة للمحتاجين، فضاًل عن التبرع 
يـــورو  2.2 مليـــون  بمـــا يزيـــد علـــى 
لصالـــح األعمـــال الخيرية بمســـاعدة 
شركائها وعمالئها. كما تشّكل طلبات 
جـــزًءا مـــن دليفـــري هيـــرو، الشـــركة 
الرائـــدة عالمًيـــا فـــي قطـــاع توصيل 
والتجـــارة  اإلنترنـــت  عبـــر  الطعـــام 

اإللكترونية السريعة.

أظهـــر تصنيـــف ألصحـــاب المليـــارات أمـــس الخميـــس أن ثـــروة 
أغنى امرأة في آســـيا شـــهدت انخفاضا إلى النصف بســـبب أزمة 

العقارات في الصين التي أضعفت القطاع بشدة.
وبلغـــت قيمة ثروة يانغ هويان الصينية المولد 23,7 مليار دوالر 
العـــام الماضـــي، لكنها ُتقـــدر اآلن بنحـــو 11,3 مليـــار دوالر، وفق 
تصنيـــف بلومبيـــرغ ألصحاب المليـــارات. هويان هي المســـاهمة 
الكبـــرى فـــي “كاونتري غـــاردن”، إحـــدى أكبر الشـــركات المطورة 
في الصين والتي ســـجلت العـــام الماضي أعلى إيرادات في هذا 

القطاع على الرغم من أزمة العقارات.
وتكافح بعض المجموعات المنهكة خالل األزمة من أجل بقائها، 
بينهـــا “إيفرغرانـــد” التي تـــرزح تحت مديونية كبيـــرة تقرب من 

300 مليار دوالر.
وتتمتـــع “كاونتـــري غـــاردن” بصحـــة ماليـــة أفضـــل نســـبيا، لكـــن 
اقتـــراب  مـــع  الســـيولة  زيـــادة  ذلـــك  مـــع  تحـــاول  المجموعـــة 

استحقاقات الدفع النهائية.
غيـــر أن األســـواق نظـــرت إلـــى بيـــع المجموعـــة ألســـهم جديـــدة 

األربعاء لجمع األموال على أنه عالمة ضعف.
وفقدت أســـهم “كاونتري غـــاردن” األربعاء 15 % من قيمتها في 

بورصة هونغ كونغ، ما قلل من ثروة يانغ هويان الشخصية.
الصينيـــة  أصبحـــت  الرســـمي،  اإلعـــالم  معلومـــات  وبحســـب 
األربعينية مليارديرة منذ أن ورثت أســـهًما من والدها، مؤســـس 

“كاونتري غاردن”، العام 2005.

يانغ هويان

بسبب أزمة العقارات في الصين

أغنى امرأة في آسيا تخسر نصف ثروتها

تشجيع وحماية المنافسة التجارية
فـــي البحريـــن صـــدر القانـــون رقـــم )31( لســـنة 2018 بإصـــدار قانـــون تشـــجيع 
وحمايـــة المنافســـة. ويعتبـــر هذا القانـــون من القوانيـــن المهمة لتهئيـــة الوضع 
المناســـب لألعمـــال التجاريـــة في المملكة ووضع األســـس المناســـبة لتشـــجيع 
ودعم التجارة وفق األسس السليمة وحماية المنافسة التجارية الشريفة التي 

تحفظ الحقوق للجميع.
ومن األحكام المهمة في هذا القانون، حظر إعاقة المنافســـة، بحيث تحَظر كل 
الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها إعاقة المنافسة التجارية 
في البحرين. وعلى األخص، يســـري الحْظر المشـــار إليه بشـــأن الترتيبات التي 
يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها بعض الخطوات التي تشمل، التأثير في 
أســـعار المنَتجات محـــل التعامل بالرفع أو الخفـــض أو بالتثبيت أو بالمعامالت 
الصوريـــة أو الوهميـــة أو بأيـــة صورة أخـــرى، الحد من اإلنتاج أو التســـويق أو 
التطور التقني أو االســـتثمار أو التحكم في أي من ذلك، اقتســـام األســـواق أو 
مصـــادر التوريـــد، نشـــر معلومات غيـــر صحيحة عـــن المنَتجات وأســـعارها مع 
العلـــم بذلك، التواطؤ في العطاءات أو العروض فـــي المزايدات أو المناقصات 
أو الممارســـات، والتأثير في سعر عروض بيع وشـــراء المنَتجات، افتعال وفرة 
مفاجئـــة للمنَتجـــات تـــؤدي إلـــى تداولهـــا بســـعر غير حقيقـــي يؤثر علـــى باقي 
المنافســـين، التواطـــؤ علـــى رْفـــض الشـــراء أو البيـــع أو التوريـــد من منشـــأة أو 

منشآت معينة لمنع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.
كمـــا يتضـــح مما تقدم، فإن القانـــون يتناول كل الخطـــوات أو اإلجراءات التي 
قـــد تضر بالمنافســـة التجاريـــة أو تؤثر في مجراها بصـــورة طبيعية. وفي هذا 
ضمـــان كاٍف لحمايـــة التجـــارة الشـــريفة وحمايـــة مـــن يعمـــل في التجـــارة من 
المنافســـة غير الشـــريفة التي تضر بمصالحه وتؤثر علـــى أعماله، بل وعلى كل 
األعمـــال التجاريـــة. ولضبط األمـــور ومراعاة بعـــض الحاالت؛ يتنـــاول القانون 
بعض االســـتثناءات لألحكام الواردة أعاله، ومنها مثالً، إذا كان الترتيب يؤدي 
إلـــى تحســـن ملموس في إنتاج أو توزيع المنتجات، ويـــؤدي إلى تعزيز التطور 
التقني أو االقتصادي في مجال إنتاج أو توزيع المنتجات، يمنح حصة منصفة 
لمســـتهلكي المنتجـــات من أي منافع تنتـــج عنه، ال يمكن المنشـــآت المعنية من 
القضـــاء علـــى المنافســـة في جزء كبير من ســـوق المنتجـــات،  ال يفرض قيودًا 
على المنافســـة بالنسبة للمنشـــآت المعنية غير ما تستلزمه الشروط المنصوص 
عليهـــا فـــي القانون. ويجب علـــى الهيئة أن تحدد في قرارها نطاق االســـتثناء 
وشـــروطه ومدته، ويجـــوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى. وفي الوقت نفســـه، 
يجـــوز بقرار مســـبب تصِدره الهيئة من تلقاء نفســـها أو بنـــاًء على ما تتلقاه من 
بالغات أو شكاوى، تعديل أو إلغاء قرار االستثناء إذا قامت لديها دالئل جدية 
علـــى أن تغييـــرًا جوهريًا وملموســـًا طرأ علـــى الظروف واألوضـــاع التي حدت 

بالهيئة إلى منح االستثناء. 
وللعلـــم، إنه وبموجـــب أحكام القانون يجوز اســـتثناء فئات معينة والمنشـــآت 
الصغيرة من الترتيبات الخاصة بالمنافســـة، وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد 
لمدد أخرى على أن تكون جميع األطراف من المنشآت الصغيرة على أن يحدد 
القـــرار المشـــار إليـــه مدة ســـريان االســـتثناء. وفي نظرنـــا، إن منح االســـتثناء 
للمنشـــآت الصغيرة فيه دعم لها ألنها في بداية الطريق إضافة إلى أن ما تقوم 
بـــه ال يؤثر بشـــكل مباشـــر وحـــاد على المنافســـة التجارية وقـــد ال يضر بها في 

األساس.
البحرين تنتهج سياســـة الســـوق الحـــر وفي هذا يجب أن تكـــون التجارة حرة 
ومبـــرأة من المنافســـة غير الشـــريفة حتـــى تبحر في محيط هـــادئ يمكنها من 
الوصـــول لمبتغاهـــا بـــكل هـــدوء، ومـــن هـــذا تســـتفيد البلـــد ويســـتفيد القطاع 
التجـــاري. إن هـــذا القانون يمثـــل تطورًا في وضع القطاع التجاري في المســـار 
الســـليم ويصب في هذه الخانة ألنه يوفر الدعم للمنافســـة الشريفة وحظر كل 
مـــا يضـــر بها. وإضافة للقانـــون، نتطلع لتطبيق الجميع لمبـــادئ التجارة النزيهة 

حتى تعم الفائدة في جو صحي سليم. وال يصح إال الصحيح.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

 مستشار وخبير قانوني

“البركة اإلسالمي” و “هيفاء للعيون” يوقعان اتفاقية تمويل الخدمات الطبية
مع معدالت ربح منخفضة لمدة أقصاها 3 سنوات

وقــع بنك البركة اإلســامي اتفاقية مع مستشــفى الدكتــورة هيفاء للعيون 
لتقديم باقات تمويل حصرية لعماء البنك من خال برنامج تمويل إجارة 
الخدمات الطبية في حفل توقيع أقيم مؤخرا في مقر المستشفى، بحضور 
رئيــس الخدمــات المصرفية لألفراد ببنك البركة اإلســامي فاطمة العلوي، 

والرئيس التنفيذي بمستشفى الدكتورة هيفاء للعيون عبد المنعم المير. 

المســـتمرة  البنـــك  جهـــود  وتتماشـــى 
اللتزامه الشـــديد بالشراكات المجتمعية 
وخدمـــات  منتجـــات  تقديـــم  لضمـــان 
لتلبيـــة  خصوصـــا  مصممـــة  مصرفيـــة 
احتياجات عمالئه. ويقدم هذا التمويل 
الحصـــري معدالت ربـــح منخفضة، لمدة 
تســـهيل  بهـــدف  ســـنوات؛   3 أقصاهـــا 
المدفوعـــات الطبيـــة للعـــالج وجراحات 

العيون.
رئيـــس  صرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الخدمات المصرفية لألفراد ببنك البركة 

اإلســـالمي فاطمة العلوي “يتماشى هذا 
البرنامـــج مـــع التزامنـــا بتزويـــد عمالئنا 
بفرصة تمويل أي إجراء طبي في وقت 
الحاجة، وتبســـيط عملية الحصول على 
الرعايـــة الصحيـــة فـــي أفضـــل المراكـــز 
الطبيـــة داخـــل البحريـــن. ويســـرنا أيضا 
أن يكـــون مستشـــفى الدكتـــورة هيفـــاء 
للعيـــون ضمن شـــبكة الرعايـــة الصحية 
لدينا، ونتطلع إلى المزيد من الشـــراكات 
المثمـــرة فـــي المســـتقبل التـــي يمكن أن 
توفـــر لعمالء البنك المزيد من الخدمات 

الرئيـــس  وقـــال  الراحـــة”.  ووســـائل 
التنفيـــذي لمستشـــفى الدكتـــور هيفـــاء 
للعيـــون عبـــد المنعم المير “يســـرنا إبرام 
هذه االتفاقية مع بنك البركة اإلســـالمي 

لمختلـــف  التمويـــل  توفيـــر  أجـــل  مـــن 
العمـــالء الذين يرغبون باالســـتفادة من 
هـــذه الخدمة، والتي تضمن اســـتمرارية 

الخدمات الطبية عالية الجودة لهم”.
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

األوقـــات  أفضـــل  التخفيضـــات  موســـم  يعـــد 
للحصـــول على الصفقات أثناء التســـوق، والذي 
قد يوفـــر للكثيرين فرصة ذهبيـــة لتوفير المال 
وشـــراء المســـتلزمات بأســـعار منخفضة وهناك 
بعـــض األفـــكار واالســـتراتيجيات التـــي يمكـــن 
اتباعهـــا أثنـــاء التســـوق لضمـــان قـــدر أكبـــر من 
التوفير وعدم االستغالل، منها: ترتيب أولويات 
قائمة التسوق الخاصة بك: لكي تشتت أفكارك 
خـــالل العـــروض وشـــراء األشـــياء األقـــل قيمة 

وإهدار المال، فعليك أواًل شراء األهم فالمهم.
ترك األطفال في المنزل: في موسم التخفيضات 
الكبـــرى ينصح بترك أطفالـــك في المنزل، حيث 
أن األســـواق فـــي ذلـــك الوقـــت تكـــون مزدحمة 
للغاية، ما قد يشكل عبًئا عليك ويشتت تركيزك 

بين االنتباه للعروض أو لألطفال.
قبـــل  الصغيـــرة:  والكلمـــات  للعـــروض  االنتبـــاه 
انبهـــارك بالعرض المقدم لك، عليك التأكد تماًما 
مـــن جميـــع جوانبـــه وتفاصيله، والحـــرص على 
قـــراءة الكلمـــات الصغيـــرة، فقـــد يكـــون هنـــاك 

تالعب في األلفاظ أو شروط معينة.

التسوق في التخفيضات الكنعد
د.ب5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.7

الصايف
د.ب3

السبريم
د.ب3.2

الهامور
د.ب7

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.1

بيض تركي
بالشدةد.ب1.1

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

^توقـــع تجـــار لحـــوم أن يرتفـــع 
الطلـــب على لحوم األبقـــار والدواجن 
والروبيـــان خـــالل شـــهر محـــرم الذي 
يبدأ غدا الســـبت، إذ يرتفع االستهالك 
بســـبب المآتم ومضائف الطعام خالل 
المناســـبات الدينيـــة الممتـــدة طـــوال 

العشرة األولى من الشهر.
الســـوق  فـــي  اللحـــوم  تاجـــر  وقـــال 
المركـــزي مجيـــد الحليبـــي، إن الطلب 
في شهر محرم الحرام يرتفع بنسبة ال 
تتجاوز 10 % عادة على لحوم األبقار 

خصوصا.

وأوضـــح الحليبـــي أن المآتـــم عادة ما 
تفضل لحـــوم األبقـــار خصوصا وذلك 
لحـــوم  جـــودة  أولهـــا  عـــدة،  ألســـباب 
الوالئـــم  فـــي  الســـتخدامها  األبقـــار 
إلـــى جانب أســـعارها المناســـبة، وهي 
أرخـــص من لحـــوم األغنام، والســـبب 
األخير والمهم أن المآتم والحسينيات 
عادة ما تطلب التأكد بشـــكل أكبر من 
تذكيـــة اللحـــوم ويتم اســـتيرادها من 

دولة إسالمية.
وأكد أن األسعار ال تتغير وتظل ثابتة 

خالل شهر محرم الحرام.

وبين الحليبي أن معظم لحوم األبقار 
المحليـــة  الســـوق  فـــي  المســـتهلكة 
المبـــردة تأتـــي مـــن باكســـتان بشـــكل 
أســـاس إلـــى جانـــب مصـــادر أخـــرى، 
مشـــيرا إلى أن اســـتهالك المآتم كذلك 
سيتجه إلى الروبيان بنوعيه المجفف 
والطازج مـــع دخول موســـم الروبيان 

خالل شهر محرم.
مـــن جانبـــه، قـــال أحمـــد الدريـــا مـــن 
للحـــوم  الثالثـــة  النجـــوم  مؤسســـة 
والدواجن، إن الطلب في شـــهر محرم 
يرتفـــع على اللحوم الحمراء خصوصا 

األبقار، مشـــيرا إلى أن المضائف ترفع 
الطلـــب كذلك علـــى الروبيان المجفف 

والطازج بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن أسعار لحم األبقار تصل 
إلـــى 2.3 دينـــار للكيلـــو، فـــي حين ان 
بعـــض أنـــواع الدجـــاج المجمـــد يصل 

سعره لنحو 1.4 دينار للكيلو الواحد.
وبين صاحب مؤسسة النجوم الثالثة 
أن الســـوق تشـــهد نقصـــا كبيـــرا فـــي 
الشـــحوم الحيوانية والتي تســـتخدم 
المطاعـــم  فـــي  واســـع  نطـــاق  علـــى 

خصوصا المشويات.

ارتفاع الطلب على لحوم األبقار والدواجن مع حلول شهر محرم
المآتم تفضل الباكستانية لسعرها وجودتها وضمان التذكية

الهامور البحريني يرتفع لـ7 دنانير بعد اختفاء المستورد
ترقب موسم الروبيان بعد أيام في ظل شح األسماك

^قال الجزاف في سوق المنامة 
الســـوق  إن  ســـلمان،  علـــي  المركـــزي 
المحلية تشهد شـــّحًا في األسماك من 
مختلـــف األنـــواع وذلـــك مـــع اقتـــراب 
موســـم الروبيان الـــذي يبدأ في األول 

من أغسطس المقبل.
وأشـــار ســـلمان إلـــى أن الطلـــب علـــى 
بعـــض أنـــواع األســـماك يشـــهد زيـــادة 
األولـــى  العشـــرة  األيـــام  فـــي  كبيـــرة 
مـــن شـــهر محـــرم، ولكن طلـــب المآتم 
والمضائف يتركز بصـــورة كبيرة على 
الروبيـــان ســـواء الطـــازج أو المجفف، 

خصوصًا مع غياب أسماك الهامور.
اختفـــاء  إلـــى  أشـــار  ســـلمان  ولكـــن 
مـــن  البحرينـــي والمســـتورد  الهامـــور 
الهنـــد وباكســـتان مـــن الســـوق، حيث 
تلقـــى التجـــار وعـــودًا مـــن الشـــركات 

المستوردة باستئناف الواردات خالل 
األيام المقبلة. وبشـــأن ســـبب اختفاء 
الهامـــور المســـتورد، قـــال ســـلمان إن 

ذلـــك يرجع إلى حظـــر الصيد في تلك 
الدول، األمر الذي رفع أســـعار الهامور 

البحريني إلى 7 دنانير، 

وأشـــار إلـــى أن المآتـــم قد تتجـــه إلى 
المناســـبة  أســـعاره  بســـبب  الروبيـــان 

مقارنة مع الهامور أو أنواع أخرى.
وبخصوص أسعار الروبيان المتوقعة، 
توقع الجـــزاف علي ســـلمان أن يكون 
الســـعر ما بين دينار ودينارين ونصف 

للكيلو الواحد.
وأوضح أن ســـعر ســـمك الصافي يبلغ 
نحـــو 3 دنانيـــر، فـــي حيـــن ال توجـــد 
كميـــات من الشـــعري في الســـوق يوم 
أمس، ويتوافر بديل يشـــابه الشـــعري 
ديناريـــن  بســـعر  “الباخشـــيم”  وهـــو 
ونصـــف للكيلـــو، فـــي حيـــن بلغ ســـعر 
الســـبريم 3 دنانير و200 فلس، وسعر 
ســـمك الحمام العربي بنحـــو 3 دنانير، 
والكنعد بلغت أسعاره 5 دنانير للكيلو 

ولكنه شحيح في السوق.

إعداد: علي الفردان

احلمام العربي
د.ب3

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع: 120 فلسا للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 90 فلًسا للحزمة

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

أسعار اخلضراوات )سوق المنامة المركزي(

 
طماطم:
400 فلس

 
خيار:

400 فلس

 
كوسة:

500 فلس

 
فاصوليا:
1.2 دينار

 
باذنجان:

500 فلس

 
ثوم:

650 فلًسا

 
بصل أحمر:
250 فلًسا

 
بامية:

1.5 دينار

 
ليمون:

650 فلس

 
زنجبيل:

700 فلس

 

بطاطس:
300 فلس

 
فندال:

700 فلس

 
بروكلي:
1.4 دينار

 
فلفل أخضر:
500 فلس

 
قرنبيط:

600 فلس

 
مشروم:

750 فلًسا

 
جزر:

500 فلس

 
خس:

500 فلس

 أسعار 
الفواكه

  
تفاح: 750 فلًسا

  
موز: 500 فلس

  
مانجو: 800 فلس

  
سنطرة: 700 فلس

  
الرمان: 1.3 دينار

  
أناناس: 800 فلس

  
بطيخ: 200 فلس

  
شمام: 250  فلًسا

  
كيوي: 1 دينار

  
أفوكادو: 1.2 دينار

  
عنب: 1.3 دينار

  
جوافة: 1.5 دينار

  
برتقال أبوصرة: 500 فلس

  
جريب فروت: 500 فلس

^مـــن المتوقـــع أن يرتفع الطلب على بعـــض أنواع الخضـــراوات والفواكه خالل 
شـــهر محـــرم الحرام، وموســـم المناســـبات الدينية خصوصـــًا في العشـــرة األوائل من 
الشـــهر الفضيل. وقال جعفر ســـهوان من مؤسسة البستاني للخضراوات والفواكه، إن 
الطلب على الخضراوات يتركز في شـــهر شـــهر محرم على البصل والبطاطس بصورة 
أساســـية، إلـــى جانـــب بعض الخضـــراوات األخـــرى مثل الجزر والكوســـا بنســـبة أقل. 
وقـــدر ســـهوان االرتفاع في الطلب بمـــا اليتجاوز 30 %، مؤكدًا توافـــر كميات وفيرة 
فـــي الســـوق المحلية لتلبيـــة الطلب، مشـــيرًا إلى أن االســـتهالك المحلـــي على البصل 
المستخدم في الطبخ يكون للبصل الهندي، في حين يوجد بطاطس فرنسي وسوري 
وأردنـــي فـــي الســـوق المحلية إلى جانـــب البطاطس المصري وهو في نهاية موســـمه 
حاليًا. وبخصوص األســـعار أشـــار ســـهوان إلى أن أســـعار كارتون البطاطس الفرنسي 

مثالً  يتراوح سعره بين ثالثة دنانير وثالثة دنانير ونصف، بزنة تقارب 12 كيلو.

محرم يرفع الطلب على البصل 
والبطاطس... والكميات وفيرة



“سامســـونغ  مجموعـــة  أعلنـــت 
الجنوبيـــة  الكوريـــة  إلكترونيكـــس” 
العمالقـــة أمـــس الخميـــس ارتفـــاع 
ربحهـــا التشـــغيلي بنســـبة 12,2 % 
علـــى أســـاس ســـنوي فـــي الفصـــل 
الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري، بعدمـــا 
سّجلت الشـــركة أرباًحا قياسية من 

فرعها ألشباه الموصالت.
إن  بيـــان  فـــي  المجموعـــة  وقالـــت 
“حقـــق  الموصـــالت  أشـــباه  قطـــاع 
ربًحـــا فصلًيا قياســـًيا”، مشـــيرة إلى 
أنهـــا زادت إنتاجها ووّســـعت قائمة 

منتجاتها في آٍن مًعا.
وفـــي يونيـــو، أصبحت “سامســـونغ 
إلكترونيكـــس” أول شـــركة مصّنعـــة 
فـــي العالـــم تنتـــج رقائـــق متقدمـــة 
مســـعى  فـــي  نانومتـــر،   3 بتقنيـــة 
لمعادلـــة شـــركة TSMC التايوانيـــة 
القطـــع  تصنيـــع  إلـــى  الســـباق  فـــي 
األكثر تقّدًما، وتجاوزها على المدى 

الطويل.
الربـــح  بلـــغ  أبريـــل ويونيـــو،  وبيـــن 
التشـــغيلي لسامسونغ 14100 مليار 
وون )10,6 مليار يورو( مع تسجيل 
زيـــادة فـــي رقـــم المبيعـــات بنســـبة 
21,3 % وبلـــغ 77200 مليـــار وون، 

بحسب البيان.
وبلـــغ الربـــح الصافـــي 10950 مليار 
 % 15,9 بنســـبة  زيـــادة  فـــي  وون، 

على أساس سنوي.

“سامسونغ” تسّجل زيادة في ربحها 
بفضل أشباه الموصالت

شـــهدت شبكة “ميتا” العمالقة للتواصل االجتماعي 
للمـــرة األولـــى فـــي تاريخهـــا تراجًعـــا فـــي إيراداتها 
الفصليـــة، مـــا دفـــع برئيســـها مـــارك زوكربيـــرغ إلى 
القـــول إن علـــى المجموعة أن “تحقـــق أكثر بموارد 
)فيســـبوك  “ميتـــا”  إيـــرادات  وانخفضـــت  أقـــل”. 
وإنســـتغرام وواتساب( بنسبة واحد % على أساس 
ســـنوي في الربع الثاني إذ بلغـــت 28,8 مليار دوالر، 
بفعـــل عوامل عـــدة أهمها منافســـة منصـــات أخرى 
بينها تيك توك، وخفض المعلنين موازناتهم بســـبب 

األوضاع االقتصادية السيئة.
والحظـــت المحللة في “إنســـايدر إنتليجنس” ديبرا 
مـــدى  “يبّيـــن  التراجـــع  هـــذا  أن  أهـــو ويليامســـون 
ســـرعة تدهور أعمال المجموعـــة”. أما صافي الربح 

فانخفض بنسبة 36 % إذ بلغ 6,7 مليارات دوالر.
وأقـــّر زوكربيـــرغ للمحلليـــن في مؤتمر عبـــر الهاتف 

بأن”الوضع يبدو أسوأ مما كان عليه قبل 3 أشهر”.
وتيـــرة  إلبطـــاء  توجـــه  إلـــى  زوكربيـــرغ  وأشـــار 
االســـتثمار، بمـــا فـــي ذلك “تقليـــص نمـــو الموظفين 
خالل الســـنة المقبلة”، علًمـــا أن عدد موظفي “ميتا” 
في العالم يبلغ راهًنا نحو 84 ألًفا، بزيادة 32 % عن 

العام الماضي. وانخفض قيمة ســـهم الشـــركة بأكثر 
مـــن 4 % خـــالل التعامالت اإللكترونيـــة بعد إغالق 
التـــداوالت في وول ســـتريت. أما فـــي يتعلق بعدد 
مســـتخدمي فيســـبوك، فزاد عـــدد النشـــطين يومًيا 
منهـــم إلـــى 1,97 مليار، لكن الشـــبكة فقدت مليوني 

مستخدم شهري.
ووصل عدد المســـتخدمين الشهريين لواحدة على 
األقل مـــن شـــبكات المجموعة ومنصـــات المحادثة 
وواتســـاب  وإنســـتغرام  )فيســـبوك  لهـــا  التابعـــة 
ومســـنجر( في 30 يونيو إلى 3,65 مليارات شخص 

في كل أنحاء العالم.

 قلق 

وتهتم األســـواق الماليـــة بمراقبة تطور وضع “ميتا” 
عـــن كثـــب منذ مطلع الســـنة الجاريـــة عندما أعلنت 
المجموعـــة للمـــرة األولـــى أنها فقدت مســـتخدمين 

على شبكتها االجتماعية األصلية فيسبوك.
وتـــرك نحو مليون مســـتخدم نشـــط يومًيا الشـــبكة 
خالل األشهر الثالثة األخيرة من العام 2021. ومنذ 
مطلع فبراير، انخفض سعر السهم إلى النصف وفقد 

رأس المال السوقي أكثر من 400 مليار دوالر.
وقالت ديبرا أهو ويليامسون في تعليقها على هذه 
التطـــورات “أتابـــع ميتا منذ ســـنوات ولـــم أكن يوًما 

قلقة على مستقبل الشركة بقدر ما أنا اليوم”.
فالمجموعـــة التي تحتل المرتبـــة الثانية عالمًيا في 
حجـــم اإلعالنـــات الرقميـــة علـــى منصاتهـــا تســـتمد 
قوتهـــا من قدرتهـــا على االســـتهداف الدقيق لمئات 
الماليين من المســـتخدمين في بيئـــة يقضون فيها 

وقًتا يومًيا للتواصل االجتماعي أو التسلية.
إال أن “ميتا تفقد السيطرة على جمهورها الضخم”، 

بحسب الخبيرة.
والحظـــت أن “قاعـــدة مســـتخدمي فيســـبوك فـــي 
الواليـــات المتحدة بالـــكاد تزيد، ومع أن إنســـتغرام 
تســـاهم في النمو، ُتسّجل بداية تباطؤ )في اإلقبال 

على الشبكة( في أوساط المراهقين والشباب”.
وتعرض تطبيق الصور ومقاطع الفيديو لالنتقادات 
هذا األسبوع عندما دعته النجمتان كيم كارداشيان 
وكايلي جينر إلى أن يعود إنستغرام مجدًدا ويكّف 
“عـــن محاولة التحـــول إلى تيك تـــوك”، وهي دعوة 
أّيدها المســـتخدمون وتداولوها على نطاق واســـع. 

فقد استنســـخت “ميتـــا”، ومثلها غوغـــل ويوتيوب، 
نمـــوذج مقاطـــع الفيديـــو القصيـــرة والجذابـــة التي 
ابتكرتهـــا تيـــك تـــوك التـــي تتولى خوارزميـــة قوية 
جـــًدا توصيـــة المســـتخدمين بهـــا بعـــد أن ينشـــرها 

منتجوها األصليون.
وأكد مـــارك زاكربرغ هذا التوجه. وقال إن نحو 15 
% من المحتوى الذي يشاهده مستخدمو فيسبوك 

وإنستغرام راهًنا يعود إلى توصيات الخوارزمية.
وتوقـــع أن “تتضاعـــف هذه األرقام علـــى األقل قبل 

نهاية السنة”.

ميتافيرس مجّمد

وتعانـــي المنصات الكبرى أيًضا مـــن تغييرات “آبل” 
فـــي سياســـتها المتعلقـــة بخصوصيـــة البيانـــات، إذ 
أدت إلى الحد من هامش قدرة هذه الشـــبكات على 
استهداف المستخدمين بإعالنات تالئم متطلباتهم. 
فقد تراجع سهم سناب األسبوع الماضي بنسبة 40 
% فـــي اليوم التالـــي إلعالنها عـــن أداء مالي اعُتبر 
مخيًبـــا لآلمـــال، على الرغـــم من الزيـــادة الملحوظة 

في عدد مستخدمي تطبيقها سناب تشات.

وشهدت غوغل أضعف نمو في صافي أرباحها على 
أساس سنوي منذ الربع الثاني من العام 2020.

وستلجأ الشركتان، كالكثير من شركات التكنولوجيا 
األخـــرى، إلى إبطـــاء وتيرة التوظيف لديها بشـــكل 

كبير.
وتعيـــق هـــذه الصعوبـــات “ميتا” في جهودهـــا لبناء 
عالم ميتافيرس المـــوازي الذي يمكن الوصول إليه 
بواســـطة الواقعيـــن المعـــزز واالفتراضـــي ويوصف 
أهـــو  ديبـــرا  وأشـــارت  اإلنترنـــت.  مســـتقبل  بأنـــه 
ويليامســـون إلـــى أن “ميتا” ســـتكون مضطـــرة إلى 

“إعادة التركيز على األساسيات”.
من جهـــة أخرى، أطلقت هيئة المنافســـة األميركية 
إجراءات ضد شـــركة “ميتا” لمنعها من االســـتحواذ 
علـــى “ويذيـــن ليميتـــد” وتطبيـــق التماريـــن البدنية 

التابع لها “في آر سوبرناتشورال”.
وتتهم الهيئة المجموعة األميركية بـ “شراء حصص 
من الســـوق بداًل من اكتسابها بالجدارة”، كما فعلت، 
علـــى قولهـــا، مـــن خـــالل الحصـــول على إنســـتغرام 

وخدمة واتساب للمحادثة العام 2010.

إيرادات “ميتا” تتراجع في ظل تناقص عدد مستخدمي شبكاتها
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453.1
ألــــــف ديـــنـــار

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلســـته 
أمس على مناقصة لشـــركة نفـــط البحرين )بابكو( 
إلبرام عقد زمني لمدة 5 ســـنوات لتقديم خدمات 
تشـــغيل مرافق البولينج بنادي بابكو في العوالي 
تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة هي مصنـــع الوردة 

لحقن البالستيك بنحو 453.1 ألف دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فإنها لتوفيـــر خدمات 
التشـــغيل والصيانة واإلصالح لمنشـــآت البولينج 
فـــي نـــادي بابكـــو عوالـــي. ويشـــمل نطـــاق العمـــل 
خدمـــات التشـــغيل والصيانـــة واإلصـــالح الكاملة 
وآالت  العليـــا  الدرجـــة  مـــن  البولينـــج  لممـــرات 

البولينج في نادي بابكو، عوالي. 
كمـــا فتـــح مناقصتيـــن لشـــركة طيـــران الخليـــج، 
أولهما لتعيين مورد لتوريد األكياس البالستيكية 
القابلة للتحلل لمدة عقد لمدة 5 سنوات، تنافست 
عليها 6 شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة المملكة 
لمنتجات البالســـتك بنحـــو 241.3 ألف دينار، في 
حين بلغ أكبرهـــا قرابة 2.5 مليون دينار، والثانية 
لتعييـــن مقـــاول كـــراج للتعامل مع شـــركة طيران 
الخليـــج للســـيارات وإصالحهـــا تنافســـت عليهـــا 
شركتان وكان أقل عطاء لشركة بن هندي للعناية 

بالسيارات بنحو 26.2 ألف دينار.
وتم إجماالً، فتح 9 مناقصات ومزايدات تابعة لـ7 
جهات حكومية بإجمالي 39 عطاء، وبلغ مجموع 

أقل العطاءات المقدمة نحو 1.6 مليون دينار.
األشـــغال،  لـــوزارة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
أولهما ألعمال الصيانة الشاملة لمدرسة المنذر بن 
ساوى التميمي االبتدائية للبنين تنافست عليها 6 
شركات وكان أقل عطاء لشركة المؤيد للمقاوالت 
بنحـــو 147.6 ألف دينار، والثانية لحفر بئر إلعادة 
فـــي محطـــة  الجوفيـــة  الميـــاه  ومراقبـــة  شـــحن 
المحـــرق لمعالجة مياه الصرف الصحي تنافســـت 
عليها شـــركتان وكان أقل عطاء لشـــركة مقاوالت 

أرض الماء بنحو 181.4 ألف دينار.

كما فتح المجلس مزايدة لبلدية المنطقة الشمالية 
الســـتثمار إلنشـــاء وتشـــغيل عقار في مجمع 704 
مـــن ســـلماباد على طريـــق 422 بنحـــو 234.9 ألف 
دينار لشـــركة بوابة زينون للمقـــاوالت، وكانت قد 
تنافست عليها 4 شركات، وتبلغ إجمالي المساحة 
المتاحة للمشروع 654.5 متر مربع، وأرض العقار 
حاليـــًا فيـــه مبنـــى قديـــم ويجـــب على المســـتثمر 

أن يقـــوم بهدمـــه وإعادة بنائـــه، وتصنيـــف العقار 
بحســـب الوثيقة الســـتعمالها للكراجات أو الورش 
الميكانيكـــة. وكذلك فتـــح المجلس مزايدة ألمانة 
العاصمـــة الســـتثمار عقار رقـــم )03110514( على 
طريـــق 233 في المنامة 302 لمدة 20 عامًا، بنحو 
285 ألـــف دينار لشـــركة بوابـــة زينـــون للمقاوالت 

وكانت قد تنافست عليها شركتان.

وأيضـــًا فتـــح المجلـــس مناقصـــة للهيئـــة العامـــة 
للتأميـــن االجتماعـــي للتجديـــد الســـنوي لرخـــص 
الهيئـــة  لنظـــام  الفنـــي  والدعـــم  األوراكل  برامـــج 
لمـــدة عـــام واحد، تنافســـت 5 شـــركات وكان أقل 
عطـــاء لمجموعـــة المؤيـــد بنحو 54.9 ألـــف دينار، 
خدمـــات  لتقديـــم  النـــواب  لمجلـــس  ومناقصـــة 
الضيافة والنظافة لمجلس النواب تنافست عليها 

11 شركة وكان أقل عطاء لشركة مقاوالت العالي 
بنحو 8.5 ألف دينار، ووفق وصف المناقصة، فإنه 
يتطلب توفير مشرف و14 عامالً ألعمال النظافة 
والضيافة و3 عامالت من ذوي المقدرة والكفاءة 
وتوفير 25 مســـتخدمًا لتقديم خدمـــات الضيافة 
وذلـــك لمدة 24 شـــهرًا مـــن 1 ينايـــر 2023 إلى 31 

ديسمبر 2024.

لخدمات تشغيل مرافق البولينج بنادي بابكو
توريد أكياس بالستيكية قابلة للتحلل لـ ”طيران الخليج” بـ 241.3 ألف دينار

إعداد: أمل الحامد

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

“الشيوخ األميركي” يقر نصا تشريعيا لتعزيز إنتاج أشباه الموصالت
يرصد 52 مليار دوالر لدعمها وأكثر من مئة مليار دوالر للبحوث

أقـــر مجلس الشـــيوخ األميركـــي نصا تشـــريعيا لتعزيز 
اإلنتـــاج المحلـــي ألشـــباه الموصالت وســـط نقص في 
الرقائق اإللكترونية التي تستخدم في منتجات كثيرة 

من الهواتف الذكية والسيارات وصوال إلى األسلحة.
والنـــص التشـــريعي الذي ســـيعود إلى مجلـــس النواب 
للمصادقـــة النهائية يرصد 52 مليـــار دوالر لدعم إنتاج 
أشباه الموصالت في الواليات المتحدة، وأكثر من مئة 

مليار دوالر لـ 5 سنوات للبحوث والتطوير.
وتـــم إقـــرار النص التشـــريعي الـــذي يحمل اســـم “خلق 
حوافـــز مفيـــدة إلنتاج أشـــباه الموصـــالت” في مجلس 
الشـــيوخ حيث لقي دعما نـــادرا من الحزبين، وقد أيده 

64 عضوا وعارضه 33.
وقال الرئيس األميركي جو بايدن إنه “سيســـرع إنتاج 
أشـــباه الموصالت فـــي الواليات المتحدة وســـيخفض 
إلـــى غســـاالت  أســـعار كل المنتجـــات مـــن الســـيارات 
الصحون”. وتابع بايدن أن التشـــريع “سيخلق وظائف، 

وظائف بأجور جيدة هنا في الواليات المتحدة”.

واعتبـــر أن إقـــرار التشـــريع “ســـيعزز مرونـــة سالســـل 
اإلمـــداد األميركيـــة بحيث لـــن نكون معتمدين بشـــكل 
كبيـــر علـــى بلـــدان أجنبيـــة فـــي تكنولوجيـــات دقيقـــة 
نحتاج إليها من أجل المســـتهلكين األميركيين واألمن 

القومي”.
وانتقدت بكين التشـــريع وقال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة تجاو ليجيـــان إنه بينما يقول التشـــريع أنه 

“يهدف إلى تحســـين تنافســـية التكنولوجيـــا والرقائق 
التعـــاون  تقّيـــد  بنـــودا  يتضمـــن  أنـــه(  )إال  األميركيـــة، 
العلمي والتكنولوجي الطبيعـــي بين الصين والواليات 

المتحدة”.وأكد  أن “الصين تعارض ذلك بشدة”.
ومع تفشـــي الوباء تراجع مخزون الرقائق اإللكترونية 
لدى الصناعييـــن إلى حد مقلق، وتؤكد إدارة بايدن أن 
هـــذه األزمـــة لها تأثير مباشـــر علـــى التضخـــم المتزايد 
في الواليـــات المتحدة.وأثر هذا النقص خصوصا على 
إنتـــاج الســـيارات العـــام الماضـــي، مـــا أدى إلـــى ارتفاع 

األسعار.
ويلحـــظ النص التشـــريعي “خلق حوافـــز مفيدة إلنتاج 
أشـــباه الموصالت” الـــذي أقر األربعاء، رصـــد 39 مليار 
دوالر لتمويـــل إقامـــة مصانع إلنتاج أشـــباه الموصالت 

في الواليات المتحدة و13 مليار دوالر للبحوث.
وجاءت مصادقة مجلس الشـــيوخ على التشريع غداة 
إعـــالن المجموعـــة الكوريـــة الجنوبيـــة “اس.كـــي” عن 

استثمار ضخم في أشباه الموصالت األميركية.

عدد وصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة
أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةالعطاءات

طيران الخليج
6Kingdom Plastic Products241,272.90توريد أكياس بالستيكية قابلة للتحلل

تعيين مقاول كراج للتعامل مع شركة طيران 
2BIN HINDI CAR CARE26,163.50الخليج للسيارات وإصالحها

وزارة األشغال

حفر بئر إلعادة شحن ومراقبة المياه الجوفية في 
 2WATER LANDمحطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي

CONSTRUCTION 181,362.50
أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة المنذر بن ساوى 

-6ALMOAYYED CONTRACTالتميمي االبتدائية للبنين
ING147,563.15

شركة نفط 
البحرين )بابكو(

عقد زمني لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات تشغيل 
Alwardah Plastic Ingection 1مرافق البولينج بنادي بابكو في العوالي

Factory453,075

الهيئة العامة 
للتأمين 

االجتماعي
5Almoayed Group50,919رخص برامج نظام االوراكل والدعم الفني

بلدية المنطقة 
234,902.14بوابة زينون للمقاوالت4مزايدة استثمار إلنشاء وتشغيل عقار في سلمابادالشمالية

8,495مقاوالت العالي11خدمات الضيافة والنظافة لمجلس النوابمجلس النواب
طرح استثمار عقار رقم 03110514 في المنامة أمانة العاصمة

284,995.20بوابة زينون للمقاوالت3022
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ضمـــت شـــركة أبل إلـــى كادرهـــا، أحد كبـــار مديري 
تطويـــر الســـيارات فـــي “المبورغينـــي”، في إشـــارة 
إلـــى أنها تكثـــف العمل على ســـيارة كهربائية ذاتية 
القيادة، وفًقا لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مصادر.

المديـــر  عّينـــت  الشـــركة  إن  المصـــادر،  وقالـــت 
المخضرم، لويجي تارابوريلي، والذي يمتلك خبرة 
تربـــو علـــى 20 عاًمـــا في شـــركة صناعة الســـيارات 
اإليطالية، للمساعدة في قيادة تصميم سيارة “أبل” 

المستقبلية.
الســـيارة  لديناميكيـــات  رئيًســـا  تارابوريلـــي  وكان 

والهيكل “الشاسيه” في شركة المبورغيني.
وتمثـــل هـــذه الخطوة إشـــارة أخـــرى إلـــى أن “أبل” 
ملتزمـــة بإنتاج ســـيارة بعد ســـنوات من النكســـات 
واالضطرابـــات. وبفضل خبرتـــه، أصبح تارابوريلي 
واحـــًدا مـــن كبـــار المديريـــن فـــي فريق الســـيارات 

الكهربائية التابع لشركة أبل.

أبل “تخطف” مديرا سابقا في “المبورغيني”

تطويـر صناعـات قـادرة علـى المنافسـة عالمًيـا 
وزير الصناعة يستعرض الشراكة التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

لقـــاًء  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أقامـــت 
الصناعـــة  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت  مفتوًحـــا 
والتجـــارة زايـــد الزيانـــي، بحضـــور رئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ســـمير 
ناس وعـــدد من ممثلي القطـــاع الصناعي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وذلك الســـتعراض 
أبرز مســـتجدات القطاع الصناعي، السيما 
انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية 
التكاملية لتنمية اقتصادية مســـتدامة مع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية 
مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية، 
والتـــي تهـــدف لتعزيـــز التكامـــل الصناعي 

بين الدول العربية الشقيقة.
واســـتهل الزيانـــي اللقـــاء بكلمة أكـــد فيها 
تمكيـــن  علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص 
القطـــاع الصناعـــي والبناء علـــى ما تحقق 
لـــه مـــن نجـــاٍح ونمـــٍو متواصٍل علـــى مدى 
الســـنوات الماضيـــة والـــذي جـــاء نتيجـــة 
للسياســـات التـــي تبنتهـــا الحكومـــة منـــذ 
كانـــت  والتـــي  الماضـــي  القـــرن  ســـتينات 
تهـــدف إلى عـــدم االعتماد علـــى ُمنتجات 

النفـــط والغـــاز الطبيعـــي فحســـب، وجعل 
القطاع الصناعي قطاًعا متنوًعا.

وأكـــد الوزيـــر الحـــرص علـــى تنفيـــذ رؤى 
البـــاد المعظـــم حضـــرة  وتطلعـــات ملـــك 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لبلوغ تنمية اقتصادية شـــاملة 
األبعاد، وخلـــق المزيد من الفرص النوعية 
للمواطنيـــن، مشـــيًدا باهتمـــام ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

مـــن  يعتبـــر  الـــذي  القطـــاع  لهـــذا  ودعمـــه 
القطاعـــات الواعـــدة التي تســـعى المملكة 
لتنميتها ضمن خطـــة التعافي االقتصادي 
متكاملـــة  اســـتراتيجية  خـــال  ومـــن 

وطموحة.
مـــن جانبه، قـــدم الوكيل المســـاعد لتنمية 

الصناعـــة خالد فهد العلوي، شـــرًحا موجًزا 
حول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية 
لتنمية اقتصادية مستدامة، والهادفة إلى 
تطويـــر صناعـــات قـــادرة علـــى المنافســـة 
عالمًيـــا عبـــر تعزيز نمـــو وتكامل ساســـل 
القيمـــة والتجـــارة بيـــن الـــدول األطـــراف، 

ما سيســـهم في تطويـــر قطاعات التصنيع 
مرونـــة  لضمـــان  المضافـــة  القيمـــة  ذات 
ساســـل التوريد واإلمداد، بما يعزز موقع 
ومكانة مملكة البحريـــن االقتصادية على 
خارطة العالـــم، للوصول لصناعة متطّورة 
وُمســـتدامة ترتكز على مبـــادرات مبتكرة 
الراغبيـــن  المشـــاركين  داعًيـــا  وُمتقّدمـــة، 
لتقديـــم  الشـــراكة  هـــذه  أهـــداف  بدعـــم 
مقترحاتهـــم المبدئيـــة عـــن طريـــق ملـــئ 
االســـتمارة اإللكترونيـــة والمتوافـــرة على 

موقع وزارة الصناعة والتجارة الرسمي.
يذكر أنه تم تخصيص صندوق استثماري 
تديـــره شـــركة “القابضـــة” ADQ بقيمة 10 
مليـــارات دوالر لاســـتثمار في المشـــاريع 
المنبثقـــة عن هذه الشـــراكة في القطاعات 
ذات األولويـــة والتـــي تـــم تحديدهـــا مـــن 
قبـــل اللجان المعنيـــة والتي تنحصر في 5 
مجاالت صناعية تشمل الزراعة واألغذية 
واألســـمدة، األدوية، المنسوجات، المعادن 

والبتروكيماويات.

البنك تلقى خطاب عدم ممانعة من “المركزي”

“استيراد” بصدد إتمام صفقة االستحواذ على “فينشر كابيتال”

“شل” و “توتال إنرجي” تحققان أرباحا هائلة بفضل ارتفاع النفط

أعلنت شركة االســـتيراد االستثمارية في بيان 
منشـــور علـــى بورصة البحرين أمـــس عن تلقي 
فينشـــر كابيتـــال بنـــك بتاريخ 7 يوليـــو الجاري 
خطـــاب عـــدم ممانعـــة مـــن إدارة الرقابـــة على 
المؤسسات المالية اإلسامية بمصرف البحرين 
المركـــزي بشـــأن الموافقة على االســـتحواذ عن 
طريـــق شـــركة اســـتيراد فينشـــر )شـــركة تابعة 
مملوكة بالكامل لشـــركة استيراد االستثمارية( 
كمســـيطر جديد في فينشـــر كابيتـــال بنك، مع 
مراعـــاة المتطلبات الواردة فـــي القرار 16 لعام 

.2021
أنهـــا  االســـتثمارية  اســـتيراد  شـــركة  وأكـــدت 
تعمـــل عن كثب مع فينشـــر كابيتال بنك بصدد 
إتمام الصفقة، كما ســـتواصل شـــركة اســـتيراد 
االســـتثمارية اإلفصـــاح عـــن التطورات بشـــكل 

دوري. 
ووافقـــت عموميـــة “اســـتيراد” فـــي 30 مـــارس 
الماضي، على االســـتحواذ االســـتراتيجي على 
فينشـــر كابيتال بنك حســـب العرض والدراسة 
المقدم للمســـاهمين وفًقا للمادة )17( من قانون 

الشـــركات التجاريـــة إذ تـــم اعتمـــاد إصـــدار ما 
يصل إلى 9.3 مليون سهم عادي جديد للشركة، 
بســـعر 0.245 دينـــار للســـهم، لصالح مســـاهمي 
فينشـــر كابيتـــال بنـــك أو أي كيان آخـــر قد يتم 
االتفاق عليه مع فينشر كابيتال بنك في مقابل 
مســـاهمتهم المتبقيـــة في فيتشـــر كابيتال بنك 
من أجل الحصول على حصة تصل إلى 100 % 
من فينشـــر كابيتال بنك، رهًنا لموافقة مصرف 
البحريـــن المركـــزي ووزارة الصناعـــة والتجارة 
والسياحة ومساهمي فينشر كابيتال بنك على 
الصفقـــة المقترحة في اجتماع الجمعية العامة 
غيـــر العاديـــة لفيتشـــر كابيتـــال بنك وســـيؤدي 
هذا إلصدار أســـهم عادية جديدة للشـــركة إلى 
انخفـــاض نســـبة المســـاهمين الحاليين بنســـبة 

 .% 6.2291
كما وافق مســـاهمو اســـتيراد علـــى التنازل عن 

حقوق األولوية للمســـاهمين فـــي االكتتاب في 
األســـهم الجديدة وفًقا للمادة )128( من قانون 

الشركات التجارية. 
وبتاريـــخ 21 ابريـــل الماضـــي، وافق مســـاهمو 
“فينشـــر كابيتـــال بنـــك” فـــي اجتمـــاع الجمعية 
العمومية العامة غير العادية على تقرير مجلس 
اإلدارة بشـــأن إعادة هيكلـــة البنك، بما في ذلك 
إصدار أســـهم جديدة، وانضمام شركة استيراد 
كمستثمر استراتيجي، والموافقة على التنازل 
عـــن حقـــوق األولوية لمســـاهمي البنـــك، وذلك 
بحضـــور ممثلين من مصرف البحرين المركزي 
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وأشارت 
الشـــركة إلـــى أن صفقـــة االســـتحواذ خاضعـــة 
ستســـعى  إذ  التنظيميـــة،  الجهـــات  لموافقـــة 
اســـتيراد لاستحواذ على ما يصل إلى 100 % 

من فينشر كابيتال بنك.

“شـــل”  لمجموعَتـــي  الصافيـــة  األربـــاح  ســـّجلت 
البريطانيـــة “توتال إنرجي” الفرنســـي العماقتين 
قفـــزة في الفصـــل الثاني، مســـتفيدة مـــن ارتفاع 
أســـعار النفط والغاز بعد الغزو الروسي ألوكرانيا، 

وفق نتائج ُنشرت أمس الخميس.
وارتفـــع الربح الصافي لمجموعة شـــل 5 أضعاف، 
وبلغ 18 مليار دوالر. أما أرباح توتال إنرجي فقد 
زادت بأكثر من الضعف على مدى عام وبلغت 5,7 

مليار دوالر، مقارنة بـ 2,3 مليار دوالر قبل عام.
واعتبر رئيس مجلس إدارة توتال إنرجي بارتيك 
بويانيه وفق ما نقل عنه بيان الشـــركة، أن “اآلثار 
المترتبة عن الغزو الروسي ألوكرانيا على أسواق 
الطاقـــة تتواصل فـــي الفصل الثانـــي، وقد تجاوز 

متوسط سعر برميل النفط 110 دوالرات.
ويســـتفيد مجمل قطـــاع النفط والغـــاز في العالم 

من ارتفاع األسعار في األسواق.
وأعلنـــت مجموعـــة “إكينـــور” النروجيـــة العماقة 
أنها حققت في الفصل الثاني أرباًحا صافية بلغت 
تقريًبا 6,8 مليار دوالر، مقابل 1,9 مليار دوالر في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وفـــي فرنســـا، غّذت هـــذه األربـــاح النقـــاش حول 
احتمـــال فـــرض ضرائـــب عليهـــا. إال أن الجمعيـــة 

الوطنية رفضت الســـبت فكرة فرض ضريبة على 
“األرباح االستثنائية” للشـــركات الكبيرة المتعددة 
الجنسيات وخصوًصا تلك النفطية، رغم احتجاج 

اليسار واليمين المتطرف.
في المقابل، أعلنت توتال إنرجي خصم 20 ســـنًتا 
مـــن ســـعر لتر الوقـــود فـــي المحطات اعتبـــاًرا من 

سبتمبر في فرنسا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.071

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

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 0.086

 

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 0.474

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.12

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.289

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.474

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.354

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162
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أمل الحامد

لقاء مفتوح مع عدد من ممثلي القطاع وبحضور 
رئيس “الغرفة”


