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رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، االجتماع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. 
وخـــالل االجتماع، وتحقيقًا لرؤى ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بأهميـــة تلبيـــة 
تطلعات المواطن باعتباره الركيزة األساســـية لعملية التنمية 
والبنـــاء فـــي المملكـــة، وفـــي مقدمـــة هـــذه التطلعـــات توفير 
الســـكن المالئم وتعزيـــز كفاءة الخدمات اإلســـكانية المقدمة 
ألبناء الوطن، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بصياغة حلول مبتكرة لإلسكان 
بالشـــراكة مـــع القطاع الخاص لتســـريع وتيرة اإلنجـــاز، أعلن 
مجلـــس الـــوزراء عن إطـــالق برنامـــج التمويالت اإلســـكانية 
الجديـــدة بإضافـــة برنامج “تســـهيل” الـــذي يوفـــر 3 خيارات 
تمويليـــة جديـــدة وهـــي “تســـهيل عقـــاري” و“تســـهيل البيـــت 
العود“ و”تســـهيل تعاون” باإلضافة إلى تدشـــين برنامج مزايا 

)الفئة المستحدثة( إلى جانب برنامج مزايا الحالي.

تدشين “مزايا المستحدث” إلى جانب البرنامج الحالي... مجلس الوزراء:

إطالق برنامج “تسهيل” اإلسكاني بـ 3 خيارات تمويلية

)٠٤(
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تنفيذاً ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

إيداع مبالغ التعويضات لمتضرري اللوزي
المنامة - بنا

تنفيًذا ألمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بحصـــر األضرار الناتجة عـــن تجمع مياه األمطار في 
منطقة اللـــوزي وتعويض المتضرريـــن فيها ومتابعة 
تنفيـــذ وضـــع الحلـــول المســـتدامة للبنـــى التحتيـــة، 
أودعـــت وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي مبالـــغ 
التعويضات في حسابات المواطنين المتضررين من 
األمطار بحســـب البيانـــات التي اســـتلمتها من وزارة 

األشغال والمحافظة الشمالية.

وأكـــد وزير األشـــغال إبراهيم الحـــواج الحرص على 
تنفيـــذ أمر صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، حيث قامت الوزارة فور صدور أمر 
سموه، وبالتنسيق مع المحافظة الشمالية والمجلس 
البلـــدي لبلدية المنطقة الشـــمالية، بزيـــارات ميدانية 
للمنـــازل المتضررة؛ لحصر وتقييـــم األضرار الناتجة 
عـــن تجمـــع ميـــاه األمطار فـــي منطقة اللـــوزي وذلك 

لتعويض المتضررين فيها على وجه السرعة.
وأشـــاد وزيـــر األشـــغال بـــدور المحافظـــة الشـــمالية 

والمجلـــس البلـــدي في حصـــر األضـــرار المادية التي 
وقعـــت على منـــازل المواطنيـــن نتيجة تجمـــع مياه 
األمطـــار، والـــذي يأتـــي مـــن منطلـــق تعزيـــز التعاون 

المشترك بين الجهات الحكومية.
وأكـــد أن الـــوزارة وبالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة 
تقـــوم بمتابعـــة تنفيذ الحلـــول المســـتدامة وبمعايير 
عاليـــة؛ لضمـــان جودتهـــا في منطقـــة اللـــوزي، وذلك 
حرصـــًا على تقديم كل مـــا فيه الخير والنماء للوطن 

والمواطن.
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وكفاءة عالية

أو تفضل بزيارة فرعنا الرئيسي الجديد
في برج السيف اليوم

اتصل بـ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ١٣

صـــدر عن ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1444هـ. 
وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1444هـ، ُتعطل وزارات 
المملكـــة وإداراتهـــا وهيئاتهـــا ومؤسســـاتها العامة يومي االثنيـــن والثالثاء 

الموافقين للثامن والتاسع من شهر أغسطس 2022م.

االثنين والثالثاء عطلة عاشوراء

)05(

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئسًا جلسة مجلس الوزراء

أّكد وزير العمل جميل حميدان مواصلة الجهود نحو التطوير والتحســـين المســـتمر 
فـــي جودة الخدمـــات الحكومية، عبر تعزيز وتنفيذ خطـــط وبرامج التحول الرقمي 

للخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين، بما يسهم في إثراء العمل الحكومي.
جاء ذلك بمناسبة إطالق وزارة العمل النسخة اإللكترونية الجديدة لخدمة تسجيل 
الباحثيـــن عـــن عمـــل، بعد إعـــادة هندســـتها وتقديمها بطريقـــة أكثر ســـهولة ومرونة 
للمســـتفيدين، بنـــاء علـــى دراســـة المالحظـــات األكثر تكـــرارًا علـــى النظـــام الوطني 

للمقترحات والشكاوى “تواصل”.

نسخة إلكترونية جديدة لتسجيل الباحثين عن عمل
مدينة عيسى - وزارة العمل

كشـــفت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيط 
العمراني آمنة الرميحي أنه تّم التوسع 
فـــي برنامج “مزايا” مـــن خالل إضافة 
خيارات أخرى في الفئة المستحدثة، 
بحيـــث يمكن للمنتفعين شـــراء أرض، 
شـــراء مســـكن، بناء مســـكن، وشـــراء 
أرض وبنائها، وتبلغ نســـبة السداد من 
25 % إلى  30 %  من الدخل بحسب 
العمـــر، باإلضافة إلى أنه تم رفع ســـن 

االنتفاع إلى 40 عامًا.
صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
عقدتـــه وزيـــرة اإلســـكان والتخطيط 
العمرانـــي، ومديـــر عام بنك اإلســـكان 

خالـــد عبـــدهللا، لإلعـــالن عـــن برنامج 
التمويـــالت اإلســـكانية الجديدة الذي 

أقّره مجلس الوزراء برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء أمس.

وفيما يتعّلق بـ”تســـهيل عقـــاري”، قال 
مديـــر عام بنـــك اإلســـكان إّنها تضم 5 
أغـــراض تمويليـــة وهي، شـــراء أرض 
واإلضافـــة  مبنـــى  وشـــراء  وبنائهـــا، 
عليه، وشـــراء أرض، وشـــراء مســـكن، 
وبناء مسكن، مشيرًا إلى أنه من أجل 
االســـتفادة من هـــذه الخدمتين يجب 
أن يشـــتري المنتفـــع األرض أو المبنى 
بجزء من قيمة التمويل ومن ثم يبني 
بالمتبقـــي من قيمتـــه، وال توجد قيود 
علـــى مدة بنـــاء األرض، وُيرهن العقار 
لصالـــح بنـــك اإلســـكان ضمانـــًا لقيمـــة 

التمويل.

وزيرة اإلسكان ومدير عام بنك اإلسكان بمؤتمر صحافي )تصوير: خليل إبراهيم(
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تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء... “اإلسكان” ُتعلن عن الخيارات الجديدة للبرنامج

رفع سن “مزايا” إلى 40 عامًا... وتمويالت لشراء أراٍض

وقعـــت “البـــالد” اتفاقيـــة مـــع الجمعيـــة الخليجيـــة 
للصيانة واالعتمادية لتكـــون بموجبها راعيًا إعالميًا 
حصريًا لمؤتمر ومعرض الشـــرق األوســـط الســـادس 
للصيانة واالعتمادية 2022 الذي ســـيقام بالفترة من 
27 إلـــى 30 نوفمبر المقبل تحـــت رعاية وزير النفط 

والبيئة محمد بن دينة.
ووقـــع االتفاقيـــة مـــن جانـــب صحيفة البـــالد رئيس 
الجمعيـــة  ومـــن جانـــب  المـــردي،  مؤنـــس  التحريـــر 
المؤتمـــر  الخليجيـــة للصيانـــة واالعتماديـــة رئيـــس 

)17(المهندس نزار الشماسي.

“^” راعيًا إعالميًا لمؤتمر ومعرض الشرق 
األوسط السادس للصيانة واالعتمادية

المحرر االقتصادي | تصوير: حسن أبوالحسن
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حفاظاً على أمن المعزين وخدمتهم بصورة متكاملة

“العاصمة” تبحث الترتيبات األمنية والخدمية لعاشوراء
أكد محافظ العاصمة الشيخ راشد بن 
المحافظة  أن  آل خليفة  عبدالرحمن 
ــيـــة قـــصـــوى لــلــتــنــســيــق  ــمـ تـــولـــي أهـ
ــيــة  ــات األمــن ــهـ ــجـ ــع الـ ــاون مــ ــعــ ــ ــت ــ وال
المآتم  احتياجات  لتلبية  والخدمية؛ 
العاصمة  محافظة  فــي  والــمــواكــب 
يأتي  خالل موسم عاشوراء، والذي 
الرشيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذًا 
ــتــنــســيــق  ــاون وال ــعــ ــ ــت ــ مــــن خـــــالل ال
المتواصل مع كافة الجهات المعنية؛ 
لــوضــع الــتــرتــيــبــات الـــالزمـــة، مــنــوهــًا 
الداخلية  لوزير  المستمرة  بالمتابعة 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
لتسهيل  وتــوجــيــهــاتــه  خــلــيــفــة   آل 
كافة  وتسخير  المناسبة  هذه  إقامة 

اإلمكانات إلقامتها على أكمل وجه.
التنسيقي  جاء ذلك خالل االجتماع 
العاصمة  محافظ  برئاسة  ُعقد  الذي 
ــر عـــــام مـــديـــريـــة شــرطــة  مــــع مــــديــ
إدارة  ومـــديـــر  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة 
ممثل  بحضور  الجعفرية  ــاف  األوقــ
عــن أمــانــة الــعــاصــمــة والــمــســؤولــيــن 
ــيــبــات  ــتــرت ــبــحــث ال بــالــمــحــافــظــة؛ ل

والخدمية  األمــنــيــة  واالســتــعــدادات 
لموسم عاشوراء لعام 1444هـ، وذلك 
السنوية  المحافظة  جهود  إطــار  في 
مع  التنظيمية  األمــور  كافة  لمتابعة 
والجهات  األمنية  اإلدارات  مختلف 
الخدمية؛ من أجل حفظ أمن المعزين 
متكاملة، وضمان  بصورة  وخدمتهم 

نــجــاح مــوســم عـــاشـــوراء وخــروجــه 
بالصورة الحضارية المعهودة.

ــالل االجــتــمــاع  وأشــــار الــمــحــافــظ خـ
خالل  مــن  تعمل  المحافظة  أن  إلــى 
ــمــتــواصــل  الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق ال
مــع كــافــة الــجــهــات الــمــعــنــيــة؛ لوضع 
الترتيبات الالزمة التي تضمن إنجاح 

المظهر  بما يعكس  موسم عاشوراء، 
الــحــضــاري والــحــريــة الــديــنــيــة التي 
يتمتع بها المواطنون والمقيمون في 
إقامة  يكفل  وبما  البحرين،  مملكة 
يسودها  أجـــواء  فــي  المناسبة  هــذه 
للمعزين  والطمأنينة  والنظام  األمــن 

ومرتادي مناطق العزاء.

المنامة - وزارة الداخلية

النيابة العامة

ــــي  ــب ــ ــدري ــتــ ــ ــج ال ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ضــــمــــن الـ
لعام  والبلدية  النيابية  لالنتخابات 
العامة  النيابة  تنظمه  والذي   2022
ــات  ــدراســ ــ بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــعــهــد ال
القضائية والقانونية، انطلقت أمس 
ــة عــمــل مــشــتــركــة مــع شرطة  ورشــ
تنسيق  بــشــأن  الــعــاصــمــة  وأمـــانـــة 
االنتخابية.  الجرائم  لضبط  العمل 
الــورشــة ضمن سلسلة  هــذه  وتأتي 
توعوية  عمل  وورش  مــحــاضــرات 
االنتخابية،  العملية  للمشاركين في 
تهدف إلى تنسيق العمل المشترك، 
والعمل كفريق واحد، كٍل في مجال 

اختصاصه.
وتــنــاولــت الــمــحــاضــرة الــتــي قدمها 
رئــيــس الــنــيــابــة عــدنــان الـــوداعـــي، 
حيث  االنتخابية  الجرائم  موضوع 

القضائي  الضبط  إجراءات  ناقشت 
والــــتــــصــــرف، فــــضــــالً عــــن إعـــــداد 

المحاضر الالزمة.
انطالقا  الــعــامــة  الــنــيــابــة  أن  يــذكــر 
ومساهمتها  الــتــوعــوي  دورهـــا  مــن 
االنتخابية؛  الجرائم  مكافحة  في 
تدريبيا  برنامجا  أطلقت  قد  كانت 
لمأموري  الماضي  يونيو  بداية  منذ 
ــيــيــن  ــمــعــن الـــضـــبـــط الـــقـــضـــائـــي ال
والمشاركين في العملية االنتخابية 
النيابية  البحرين  مملكة  النتخابات 
النيابة  تنظم  كما   .2022 والبلدية 
الـــعـــامـــة حــمــلــة تـــوعـــويـــة واســعــة 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
لــلــتــوعــيــة بــالــجــريــمــة االنــتــخــابــيــة، 
ــيــة  ــعــمــل تـــســـتـــمـــر حـــتـــى نـــهـــايـــة ال

االنتخابية. 

ورشة للتدريب على ضبط الجرائم االنتخابية

ترأس محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة، اجتماع اللجنة 
نائب  بحضور   ،2022 للعام  ابع  الس األمنية 
وعــدد  ــدوســري،  ال عيسى  عميد  ال المحافظ 
األمنية  الــجــهــات  ممثلي  مــن  الــضــبــاط  مــن 

والمسؤولين بالمحافظة.
ــب ســمــوه بالحضور  وخـــالل االجــتــمــاع، رح
األمنية في  لجنة  ل الكبير  الــدور  على  مؤكًدا 
تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة في تلبية 
احتياجات األهالي لتعزيز األمن واالستقرار 
على  ســمــوه  ا  مثنًي الــجــنــوبــيــة،  مجتمع  فــي 
ــتــي تــقــوم بــهــا األجــهــزة  ــارزة ال ــبـ الــجــهــود الـ
األمنية في ترسيخ مقومات األمن والسالمة 
في مناطق المحافظة، منوها سموه بمستوى 
المحافظة  بين  القائم  والتنسيق  الــتــعــاون 
ومختلف األجهزة األمنية بما يعزز من نجاح 
المواطنين  احتياجات  تلبية  في  المحافظة 

والمقيمين في المجال األمني.
المحافظ  أكد سمو  االجتماع،  مستهل  وفي 
الجنوبية  المحافظة  ومتابعة  حــرص  على 
مختلف  مـــع  األمـــنـــي  والــتــرتــيــب  للتنسيق 
الستقبال  المآتم  ورؤســـاء  األمنية  الجهات 
ــراءات  ـــ؛ وفــق إجـ شهر مــحــرم لــعــام 1444هــ
وأجواء يسودها األمن والطمأنينة من خالل 
تعزيز التدابير األمنية واالستعدادات الالزمة 
لتوجيهات وزير  تنفيًذا  الموسم، وذلك  لهذا 

الداخلية.
خطة  على  األمنية  اللجنة  اطلعت  بعدها، 
الــمــدنــي مــن خــالل  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة 
ــتــمــاريــن الــمــشــتــركــة،  تــنــظــيــم الــحــمــالت وال
والــورش  المصانع  مختلف  تستهدف  والتي 
الجنوبية  المحافظة  نــطــاق  فــي  الصناعية 
لــضــمــان تضمين اشــتــراطــات امـــن وســالمــة 
وجه  حيث  فيها،  والعاملين  المنشآت  هــذه 
لرفع  الجهود  هذه  باستمرار  المحافظ  سمو 
سموه  مشيًدا  المجتمعي،  الــوعــي  مستوى 
ضباط  بها  يتمتع  التي  األمنية  بالجاهزية 
ــدفــاع الــمــدنــي مــن نــاحــيــة سرعة  وأفــــراد ال

االستجابة وبذل الجهود الممكنة التي توفر 
كافة معايير ومتطلبات األمن والسالمة من 
جهة وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية من 

جهة ثانية.
ــر، تــابــعــت الــلــجــنــة األمــنــيــة  عــلــى صــعــيــد آخــ
للدفاع  الــعــامــة  ــإدارة  ــ ل المشتركة  الــجــهــود 
ومديرية  للمرور،  العامة  واإلدارة  المدني، 
شرطة المحافظة الجنوبية لمعالجة شكاوى 
المتخذة  ــراءات  واإلجــ األمــطــار  مياه  تجمع 
حيال ذلك، حيث وجه سمو المحافظ بأهمية 
الشكاوى  جميع  لمتابعة  المشترك  التنسيق 
الواردة من قبل األهالي على ذات النحو في 

جميع مناطق المحافظة الجنوبية.
كما اطلع سمو محافظ الجنوبية على عرض 
المحافظة  شــرطــة  مــديــريــة  لــجــهــود  مــرئــي 
والنظام  األمــن  على  الحفاظ  في  الجنوبية 

البالغات  ومعالجة  رصــد  خــالل  مــن  الــعــام 
ــن قـــبـــل األهـــالـــي  ــاوى الـــــــــواردة مــ ــكــ ــشــ ــ وال
حيالها،  الــمــتــخــذة  والــحــلــول  واإلجــــــراءات 
الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  وأثــنــى 
ــي تــنــفــيــذ أعــلــى  عــلــى جـــهـــود الــمــديــريــة فـ

مستويات األداء األمني والتوعوي.
في ختام االجتماع، أشاد سمو الشيخ خليفة 
جهود  على  خليفة  آل  خليفة  بــن  علي  بــن 
البّناء  وتعاونها  لمساهمتها  األمنية  الجهات 
في األنشطة والبرامج الصيفية التي أقامتها 

المحافظة الجنوبية.
 بدورهم، أثنى ممثلو اإلدارات األمنية بالدور 
متابعة  فــي  المحافظ  سمو  بــه  يــقــوم  الـــذي 
وسعي  الهادفة،  األمنية  المبادرات  وتنفيذ 
الــشــراكــة  مــبــدأ  وفـــق  تحقيقها  إلـــى  ســمــوه 

المجتمعية الرائدة.

الملك  الجاللة  صاحب  المعظم  البالد  ملك  تلقى 
رئيس  العهد  وولــي  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال مجلس 
سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي شكر جوابيتين 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  مــلــك  أخــيــهــمــا  مــن 
الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
برقيتي  رًدا على  آل سعود، وذلك  بن عبدالعزيز 
التعزية والمواساة التي بعث بها جاللته وسموه 
وفــاة  فــي  الشريفين  الــحــرمــيــن  ــادم  خـ ألخيهما 

صاحب السمو الملكي األمير تركي بن سعود بن 
رحمه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سعود  بن  تركي 

هللا.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
من  مماثلة  جوابية  شكر  برقية  ــوزراء  ال مجلس 
ــوزراء  الـ نــائــب رئــيــس مجلس  العهد  أخــيــه ولــي 
وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

البحرين تتلقى شكر خادم الحرمين

سمو ولي العهد رئيس الوزراءخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك المعظم

المنامة - وزارة الداخلية

وجه لمعالجة شكاوى تجمع مياه األمطار... سمو محافظ “الجنوبية”:

تدابيــر أمنيــة بالتنسيــق مع المآتم إلنجــاح محــرم



برنامج التمويالت اإلسكانية الجديدة

لتسجيل طلب االنتفاع
من إحدى الخدمات التمويلية الجديدة

يرجى زيارة موقع

bahrain.bh

لمزيد من التفاصيل
يرجى زيارة موقع

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

www.housing.gov.bh

يشمل جميع الخدمات التالية

الخدمات اإلسكانية االعتيادية 

خدمة القسائم السكنية خدمة تمليك وحدات سكنية

مزايا مزايا
الحاليالفئة المستحدثة
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البرنامج يتضمن دعمًا حكوميًا 
مباشرًا من الحكومة إلى المواطن

نقل تبعية معهد البحرين للتدريب 
إلى “بوليتكنك البحرين”

 تطبيق النظام الثابت لفاتورة 
الكهرباء بدءًا من الشهر الجاري

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
االجتماع االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
وخـــالل االجتمـــاع، وتحقيقـــًا لـــرؤى ملـــك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
المواطـــن  تطلعـــات  تلبيـــة  بأهميـــة  خليفـــة  آل 
التنميـــة  لعمليـــة  األساســـية  الركيـــزة  باعتبـــاره 
والبناء في المملكة، وفي مقدمة هذه التطلعات 
توفيـــر الســـكن المالئم وتعزيز كفـــاءة الخدمات 
وتنفيـــذًا  الوطـــن،  ألبنـــاء  المقدمـــة  اإلســـكانية 
لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بصياغة حلـــول مبتكرة 
لإلســـكان بالشـــراكة مع القطاع الخاص لتســـريع 
وتيـــرة اإلنجـــاز، فقد أعلـــن مجلس الـــوزراء عن 
إطـــالق برنامـــج التمويالت اإلســـكانية الجديدة 
وذلـــك بإضافـــة برنامـــج “تســـهيل” الـــذي يوفر 3 
خيارات تمويلية جديدة، وهي “تســـهيل عقاري” 
و “تســـهيل البيـــت العـــود “ و”تســـهيل تعـــاون”، 
)الفئـــة  برنامـــج مزايـــا  إلـــى تدشـــين  باإلضافـــة 
المســـتحدثة( إلى جانـــب برنامج مزايـــا الحالي، 
اإلســـكانية  التمويـــالت  برنامـــج  وســـيتضمن 
الجديـــدة رفـــع الحـــد األدنـــى والحـــد األقصـــى 

للتمويـــالت ورفع أســـقف التمويالت اإلســـكانية 
والـــذي ســـيكون عبارة عن دعم حكومي مباشـــر 
إلـــى المواطـــن، وبعـــد االطـــالع  مـــن الحكومـــة 
علـــى المذكـــرة المرفوعة بهذا الشـــأن من اللجنة 
التنســـيقية، فقـــد كلف المجلس وزيرة اإلســـكان 
برنامـــج  تفاصيـــل  عـــن  باإلعـــالن  والتخطيـــط 

التمويالت اإلسكانية الجديدة للمواطنين.
ثم اطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على ما تم بشأن تنفيذ أمر سموه 
بحصـــر األضرار الناتجة عـــن تجمع مياه األمطار 
فـــي منطقة اللـــوزي وتعويـــض المتضررين فيها 
ومتابعـــة ما تم بشـــأن وضع الحلول المســـتدامة 
للبنى التحتية، حيث أعرب عن شـــكره للوزارات 
والجهات المعنية ذات العالقة على جهودها في 

هذا الجانب.
ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء حفظه هللا الـــوزارات والجهات 
خـــالل  المناطـــق  احتياجـــات  بمتابعـــة  المعنيـــة 
موســـم عاشوراء وتيســـير كافة المتطلبات التي 
تكفـــل إنجـــاح الموســـم، منوهـــًا في هـــذا الصدد 
بلقـــاء وزيـــر الداخلية هيئة المواكب الحســـينية 
ورؤســـاء المآتم والحســـينيات بمملكـــة البحرين 
ومـــا عكســـه مـــن وعي ومســـؤولية وطنيـــة لدى 

الجميع.

المنامة - بنا

إطالق برنامج “تسهيل” اإلسكاني بـ 3 خيارات تمويلية
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه لمتابعة احتياجات عاشوراء وتيسير كل المتطلبات... مجلس الوزراء:

رفـع الحـد األدنـى والحـد األقصـى للتمويـالت ورفـع أسقـف التمويــالت اإلسكانيــة

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تم بشأن 
حصر األضرار الناتجة عن تجمع مياه األمطار في منطقة 
المستدامة  الحلول  المتضررين ووضع  وتعويض  اللوزي 

للبنية التحتية فيها.

الذي  الجديدة  التمويالت اإلســـكانية  برنامج  إطالق 
يوفر خيارات إضافية متعددة للمواطنين.

الوزارات  يوجه  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  سمو 
والجهات المعنيـــة بمتابعة احتياجـــات المناطق خالل 

موسم عاشوراء.

موسم عاشوراء

اللجنة  تشـــكيل  بإعادة  قرار  مشروع 

الوطنيـــة لمكافحة التدخيـــن والتبغ 
بأنواعه ومنتجاته.

إتاحة النظام الثابـــت لفاتورة الكهرباء 
والماء للراغبيـــن اختياريًا من خالل فاتورة 
ثابتة طوال العام بناء على متوسط االستهالك.

التقنية   البحرين  كليـــة  تطوير  خطة 
(بوليتكنك البحرين).

1 أغسطس 2022

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء

@BahrainCPNews

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
بشـــأن  التنســـيقية  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
تطبيق النظام الثابـــت لفاتورة الكهرباء 
والماء بدءًا من شـــهر أغسطس الجاري 
للراغبيـــن  للمشـــتركين  يتيـــح  والـــذي 
اختياريـــًا الحصول على مرونة أكبر من 
خـــالل فاتورة ثابتـــة طوال العـــام، بناء 
على متوسط االستهالك آلخر 12 شهرًا.
2. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن خطة 
تطوير كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
البحريـــن( ونقـــل تبعيـــة معهـــد البحرين 
البحريـــن(؛  )بوليتكنـــك  إلـــى  للتدريـــب 
بهـــدف تعزيـــز االنخـــراط فـــي التعليـــم 
المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق 

العمل.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3

القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع 
قـــرار بإعـــادة تشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة 
بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن  لمكافحـــة 

ومنتجاته.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .4
القانونية والتشريعية حول رد الحكومة 
علـــى 3 اقتراحـــات برغبـــة ومشـــروعين 

بقانون مقدمة من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علمًا من خالل التقارير 
الوزاريـــة المرفوعـــة من الوزراء بشـــأن 
المشـــاركات الخارجية للوزراء وزيارات 
الوفـــود األجنبيـــة إلـــى مملكـــة البحرين 
خـــالل شـــهر أغســـطس، وزيـــارة وزيـــر 
الصناعـــة والتجـــارة للمملكـــة المتحـــدة 
واجتماع الشـــراكة الصناعيـــة التكاملية 

لتنمية اقتصادية شاملة.

بعدها قرر المجلس ما يلي:
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ال احتساب فواتير أكثر من 31 يوما بدءا من الشهر الجاري
“أسباب فنّية” اضطرتنا لزيادة أيام الفوترة لشهر يوليو... “الكهرباء”:

فـــي إطار ما أثير في وســـائل التواصـــل االجتماعي 
من قبل بعض المشـــتركين بشأن احتساب عدد أيام 
فواتيـــر الكهربـــاء والماء، ومن منطلـــق حرص هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء للتواصـــل مـــع المشـــتركين والـــرد 
علـــى جميـــع استفســـاراتهم واطالعهـــم علـــى كافـــة 
التفاصيل المتعلقة بفواتيرهم، تود الهيئة التوضيح 
مؤكـــدًة علـــى أن منظومـــة الفوترة تمـــر بالعديد من 
اإلجراءات لضمان صحة وسالمة الفواتير الصادرة 

للمشتركين.
وفيمـــا يتعلـــق باالستفســـارات التـــي وردت للهيئـــة 
بشـــأن بعض المشتركين الذين استلموا فواتير تزيد 
عدد أيامها عن متوســـط عدد أيام الفوترة - والبالغ 

31 يوًما- خالل شهر “يوليو”.
فـــإن الهيئـــة تشـــير إلى وجـــود زيادة في عـــدد أيام 
الفوترة لبعض المشتركين في فاتورة شهر “يوليو”، 
ويعـــود ذلك ألســـباب فنّيـــة اضطرت الهيئة بســـببها 
إلصـــدار فواتيـــر شـــهر “يونيـــو” بعـــدد أيـــام اقل من 

متوســـط عدد أيام الفوتـــرة ) والبالغ 31 يوما(، وهو 
األمر الذي أدى لزيادة عدد أيام الفوترة لشهر يوليو.

لمســـتحقيه،  الحكومـــي  الدعـــم  وصـــول  ولضمـــان 
أوضحـــت الهيئة أن توزيع وحدات االســـتهالك يتم 
بشكل يومي وليس شهري لعدد أيام الفوترة، إذ إن 
عدد الوحدات المخصصة للشريحة األولى والثانية 
لشـــهر “يوليو”، قد زادت مع زيادة أيـــام الفوترة، لذا 
فـــي حالة اســـتالم المشـــترك لفاتورة تبلـــغ عدد أيام 
فوترتهـــا 36 يوًما، يكون حســـاب عـــدد الوحدات له 
في الشـــريحة األولى 3600 وحدة، كما ينطبق األمر 

ذاته على الدعم في الشريحة الثانية.
ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل، أرفقـــت الهيئة مثـــااًل على 
ذلـــك “فـــي حالـــة اســـتلم المشـــترك فاتـــورة بقراءة 
عـــداّد قـــد تمت خالل 27 يوما أي أقـــل بـ 4 أيام عن 
متوســـط عدد أيـــام الفاتورة )والبالـــغ 31 يوما(، تتم 
قـــراءة الشـــهر الذي يليه فـــي 35 يومـــا أي بزيادة 4 
أيـــام لنفس المشـــترك، فيما يكون متوســـط الفوترة 

لمجموع الشهرين 31 يوما”.

وفـــي هذا الصدد، شـــددت الهيئة علـــى أنها حريصة 
علـــى األخـــذ بجميـــع مالحظـــات المشـــتركين، ولـــذا 
اتخـــذت إجـــراءات إداريـــة لضمـــان صـــدور فواتير 
الكهرباء والماء لألشهر المقبلة خالل فترة زمنية ال 

تتجاوز الـ 31 يوًما.
وتدعـــو هيئة الكهربـــاء والماء مشـــتركيها للتواصل 
قنواتهـــا  جميـــع  أن  إلـــى  منوهـــًة  معهـــا،  المباشـــر 
واســـتقبال  المشـــتركين  مـــع  للتواصـــل  مفتوحـــة 
جميع مالحظاتهم واستفســـاراتهم ســـواء عبر مركز 
االتصال التابع للهيئة 17515555 والذي يعمل على 
مدار الســـاعة، أو عبر قنواتها على وســـائل التواصل 

االجتماعي.
فيما أكدت الهيئة أنها تعمل بشـــكل مستمر لالرتقاء 
بقطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين، مشـــيرة 
إلى ســـعيها الدائـــم لتطوير كافة خدماتهـــا المقدمة 
للمشتركين لتكون خدمات ذات جودة عالية ووفق 

أعلى مستويات الجودة في مملكة البحرين.

هيئة الكهرباء والماء

نسخة إلكترونية جديدة لتسجيل الباحثين عن عمل
تشمل خدمات التأمين والتعويض ضد التعطل... حميدان:

أّكد وزير العمل جميل حميدان، مواصلة الجهود نحو التطوير والتحسين المستمر في 
جــودة الخدمــات الحكومية، وذلك عبر تعزيز وتنفيــذ خطط وبرامج التحول الرقمي 

للخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين، بما يسهم في إثراء العمل الحكومي.

جـــاء ذلـــك بمناســـبة إطـــالق وزارة العمل 
لخدمـــة  الجديـــدة  اإللكترونيـــة  النســـخة 
تســـجيل الباحثيـــن عـــن عمل، وذلـــك بعد 
إعـــادة هندســـتها وتقديمها بطريقـــة أكثر 
ســـهولة ومرونة للمســـتفيدين، بنـــاء على 
دراســـة المالحظـــات األكثـــر تكـــرارًا علـــى 
النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى 
“تواصـــل”، لتضـــاف إلـــى باقـــة الخدمـــات 
اإللكترونيـــة التـــي تقدمهـــا الـــوزارة عبـــر 

 .)mlsd.gov.bh(موقعها اإللكتروني

الخدمـــة  أن  إلـــى  حميـــدان  وأشـــار 
الجديدة توفر واجهة ســـهلة االســـتخدام 
لتســـجيل الباحثيـــن عـــن عمـــل وتحديث 
بياناتهـــم بشـــكل أكثـــر سالســـة، حيث تم 
ربـــط الخدمـــة بقاعـــدة بيانـــات األنظمـــة 
اإللكترونية لعدة جهات حكومية لتسهيل 
وتســـريع إجراءات التسجيل، موضحًا أن 
هذا التطوير في تقديم الخدمة من شـــأنه 
أن يســـهم في توفير الوقـــت والجهد على 
مقـــّدم الطلـــب مـــن خـــالل االســـتغناء عن 

الشـــخصي، وتقليـــص  الحضـــور  ضـــرورة 
التـــداول الورقـــي للمســـتندات، فضالً عن 
تقديـــم الخدمـــة علـــى مـــدار الســـاعة مـــن 

خـــالل قناة إلكترونية متطورة تعمل على 
تسهيل عملية متابعة سير الطلب.

وأضـــاف الوزيـــر أن النظـــام يشـــمل باقـــة 
للمواطنيـــن  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  مـــن 
الباحثيـــن عن عمل، والتي تشـــمل معرض 
والتســـجيل  اإللكترونـــي،  التوظيـــف 
لخدمـــات التأميـــن ضـــد التعطـــل بجانـــب 
التعويـــض أو إعانة التعطل، باإلضافة إلى 
االســـتفادة مـــن برامج التدريـــب بمختلف 
مســـتوياتها، بما فيها مـــن دورات تدريبية 
مفتوحـــة “تمهيـــد”، أو التدريب على رأس 
العمـــل “فـــرص”، أو التدريـــب مـــع ضمـــان 
التوظيف “ضمـــان”، وغيرها من الخدمات 
التـــي يجـــري العمل على تطويرها بشـــكل 

مستمر.

مدينة عيسى - وزارة العمل

وزير العمل

منح موظفي “الشمالية” بطاقة تخفيض للرعاية الصحية
عقد محافظ الشمالية علي العصفور، 
اجتماًعـــا تنســـيقيا مع مديـــر التطوير 
بمركـــز تـــاج الطبـــي رملة الحـــداد، تم 
خاللـــه مناقشـــة مســـاهمة المركز في 
دعم الفعاليات التي تنظمها المحافظة 

على مدار العام.
وأعرب المحافظ عن شـــكره وتقديره 
لمركـــز تـــاج الطبـــي والقائميـــن عليـــه، 
التعـــاون  تعزيـــز  علـــى  وحرصهـــم 
والتنســـيق مـــع المحافظـــة الشـــمالية، 
بمـــا يعـــزز مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية 
واالنتمـــاء الوطنـــي، مشـــيدًا بتوفيـــر 
وطاقـــم  الطبـــي  للدعـــم  المركـــز 
الفعاليـــات  فـــي  األوليـــة  لإلســـعافات 
باإلضافـــة  المختلفـــة،  والمناســـبات 
إلـــى رعايـــة وتمويـــل مســـابقة الرابح 
األكبـــر التـــي ســـتقيمها المحافظة في 

نسختها السادسة تحت شعار )الرابح 
األكبر في صيف البحرين(، كما تشمل 
مبـــادرات المركـــز على منـــح موظفي 
بطاقـــة  أســـرهم  وأفـــراد  المحافظـــة 

الصحيـــة  للرعايـــة  تخفيـــض خاصـــة 
األوليـــة التـــي يقدمهـــا المركـــز بجميع 

تخصصاته.
اســـتعداد  الشـــمالية  محافـــظ  وأكـــد 

المحافظـــة للتعاون مـــع المركز ودعم 
المجتمعيـــة  وفعالياتـــه  أنشـــطته 
والصحيـــة، وتحقيق مفهوم الشـــراكة 
المجتمعيـــة بيـــن القطاعيـــن الخـــاص 
الرعايـــة  دعـــم  صالـــح  فـــي  والعـــام 
الصحيـــة لجميـــع أهالـــي المحافظـــة، 
مشـــيدًا بدور رملة الحداد في تحقيق 
هـــذه الشـــراكة ومـــا يقدمـــه مركز تاج 
الطبـــي مـــن خدمـــات ورعايـــة طبيـــة 

لكافة المواطنين.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت الحـــداد بدعـــم 
المحافظ ألنشـــطة وبرامـــج مركز تاج 
الطبـــي، وهـــي محـــل تقدير مـــن كافة 
تطلعهـــا  مؤكـــدة  المركـــز،  منســـوبي 
إلقامـــة الفعاليـــات الصحيـــة بالتعاون 
بيـــن الطرفيـــن بما يعـــود بالنفـــع على 

أفراد المجتمع المحلي بالمحافظة.

المنامة-وزارة الداخلية

إعالن أكبر دفعة من تعيينات رؤساء المدارس
35 يتنافسون على 16 شاغرا لوظيفة مدير مدرسة... “التربية”:

استقبل المدير العام لشؤون المدارس 
محمـــد  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
مبـــارك عـــددًا مـــن مديـــري ومديـــرات 
مـــن  وعـــددا  الحكوميـــة  المـــدارس 
القيادات التعليميـــة المتأهلة للتعيين 
فـــي  مـــدارس  رئيـــس  وظيفـــة  علـــى 
لجميـــع  التعليميـــة  العمليـــات  إدارات 
المناطـــق، وذلـــك فـــي أعقـــاب نتائـــج 
التقييـــم التـــي قام بهـــا فريق مختص 
مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم، والتـــي 
مـــن  للوظيفـــة  متقدمـــًا   ٦٢ شـــملت 
داخـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم وعبر 
برنامـــج الموظف الحكومي “شـــواغر” 

بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية.
هنـــأ المديـــر العـــام لشـــؤون المدارس 
التـــي  التعليميـــة  القيـــادات  جميـــع 
علـــى  التعييـــن  متطلبـــات  اجتـــازت 
وظيفـــة رئيس مـــدارس، مشـــيًرا إلى 
أن مســـتوى المنافســـة واإلصـــرار بين 
المتقدميـــن لهـــذه الوظيفـــة التعليمية 

الحيويـــة جعل مهمة االختيار النهائي 
صعبـــة للغايـــة، وأن هـــذه الدفعـــة من 
تعقبهـــا  ســـوف  التعليميـــة  القيـــادات 
أكثـــر من دفعة، إلى حين اكتمال ســـد 
الشـــواغر المتاحـــة في هيـــكل اإلدارة 

العامة لشؤون المدارس.
القيـــادات  مـــع  االجتمـــاع  وخـــالل 
اســـتعرض  المتأهلـــة،  التعليميـــة 
التـــي ســـيركز  المحـــاور  أهـــم  مبـــارك 
عليها رؤســـاء المدارس فـــي المرحلة 
القادمـــة، وفي مقدمتهـــا تحليل واقع 
بمســـتوياتها،  واالرتقـــاء  المـــدارس، 

وتعزيـــز  العلمـــي،  التحصيـــل  ودعـــم 
طـــرق التدريـــس، وتوفيـــر المســـاندة 
الالزمـــة للقيـــادات العليـــا والوســـطى 
الحكوميـــة،  المدرســـية  بالمؤسســـات 
وتطوير مستويات المدارس الحاصلة 
نقـــل  مـــع  مالئـــم،  غيـــر  تقديـــر  علـــى 
الخبـــرات اإليجابيـــة بين المؤسســـات 
المدرسية، وغير ذلك من مسؤوليات.
وأســـفرت عمليـــة التقييـــم عـــن تأهل 
عـــدد من القيـــادات التعليمية للتعيين 
على وظيفة رئيس مدارس، حيث تم 
اختيـــار كل من: معصومـــة عبدالعزيز 

حبيـــب وجيهـــان علـــي المناعـــي عبـــر 
نظـــام “شـــواغر”، كمـــا وقـــع االختيـــار 
علـــى عـــدد مـــن القيـــادات مـــن داخل 
وزارة التربيـــة والتعليـــم وهم: ســـهى 
صالح حمادة، ونـــوال عبدهللا قرقور، 
ونســـيمة إبراهيم الســـعدون، وياســـر 
إبراهيـــم بنـــي حمـــاد، ويحيـــى غلـــوم 
حاجي، وفاطمة طـــالل فخرو، وعلي 
أحمد كاظم، وتهاني جاســـم الذوادي، 

وأفنان محمد أمين.
وأكـــد المديـــر العام لشـــؤون المدارس 
القادمـــة ستشـــهد ضـــخ  المرحلـــة  أن 
المزيـــد مـــن الكفـــاءات التعليمية إلى 
مواقـــع القيـــادة بمـــا يســـتكمل العمـــل 
على تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، 
فـــي  البـــدء  أنـــه ســـيتم  إلـــى  مشـــيًرا 
إجـــراءات تقييـــم المتقدمين لوظيفة 
مديـــر مدرســـة خالل هـــذا األســـبوع، 
والبالغ عددهم ٣٥ مرشـــحًا مســـتوفيًا 
الشتراطات التقدم لمسابقة الوظيفة، 
وذلك للتنافس على ١٦ شـــاغرًا متاحًا 

للعام الدراسي القادم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الرئيس بايدن يؤكد التزام الواليات 
المتحدة بمستقبل مشرق لمنطقة الخليج

Û  السياســية المتحــدة  الواليــات  بشــراكة  بايــدن  الرئيــس  احتفــى 
واالقتصاديــة واألمنيــة الوثيقــة والدائمــة مــع الــدول الصديقــة فــي 
منطقة الشــرق األوســط خالل زيارته الرسمية في الفترة من 13 إلى 
16 يوليــو. وكان لقــاؤه مــع جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
المعظــم فــي قمــة جــدة لألمــن والتنميــة مثااًل علــى قــوة العالقة بين 
البحرين والواليات المتحدة - فنحن شركاء وحلفاء واألهم من ذلك 
أننــا أصدقاء. لقد أظهــرت اجتماعات الرئيس في القدس وبيت لحم 
وجــدة أن الواليــات المتحدة ال تزال ملتزمة بتحقيق منطقة مزدهرة 

ومستقرة وسلمية.
Û  وفــي إشــارة إلــى أنــه أول رئيس أمريكي يزور الشــرق األوســط دون

أن يكــون الجيــش األمريكــي منخرطــا فــي حــرب فــي المنطقــة منــذ 
هجمــات الحــادي عشــر من ســبتمبر اإلرهابية، تعهد الرئيــس بالقيادة 

الدبلوماسية لتقليل التوترات وحل النزاعات. 
Û  التعــاون قــادة دول مجلــس  مــع  القمــة  اجتمــاع  فــي  المشــاركة  إن 

الخليجــي ومصــر واألردن والعــراق أظهــرت مرونــة وثبــات تحالــف 
الدول الملتزمة بالنظام الدولي القائم على احترام القواعد.

Û  كانــت الزيــارة جوهريــة بقــدر ما كانت مهمــة من الناحيــة الرمزية، إذ
عقد القادة هذه القمة في لحظة مهمة أكد فيها الرئيس بايدن التزام 
الواليــات المتحــدة الثابــت تجــاه منطقــة الخليــج وكذلــك التحالفات 

والشراكات اإلقليمية. 
Û  وقــد حــدد الرئيــس خمســة مبــادئ تقــوم بتوجيــه انخــراط الواليات

المتحدة في الشــرق األوســط، وهي الشــراكة والردع والدبلوماســية 
والتكامــل والقيم. وقال: “ســنوجه اهتمامنا ومواردنا لدعم شــركائنا، 
وتعزيــز تحالفاتنــا ، وبنــاء تحالفــات لحل المشــاكل التــي تواجه هذه 
المنطقة والعالم” ، مشيًرا إلى أن المنطقة اليوم أكثر اتحاًدا مما كانت 

عليه منذ سنوات. 
Û  لقــد تشــرف الرئيــس بلقــاء جاللــة الملــك حمــد ليؤكــد شــخصًيا على

االســتراتيجية  والشــراكة  العريقــة  األمريكيــة  البحرينيــة  العالقــات 
والصداقــة بيــن شــعبينا. وأشــاد الرئيــس بايــدن بقــرار جاللــة الملــك 
الشجاع بإقامة عالقات مع إسرائيل من خالل االتفاقيات اإلبراهيمية 
ومنتــدى النقــب، واتفقــوا علــى ضــرورة حــل الدولتين، حيــث يعيش 
الشــعبان الفلســطيني واإلســرائيلي جنبًا إلى جنب بأمن وســالم. إننا 
نتشــارك العديد من األولويات، بما في ذلك الضرورة الملحة للتوصل 
إلى تسوية سياسية دائمة في اليمن واحترام سيادة الدول وسالمة 
أراضيها في المنطقة ومكافحة اإلرهاب ومنع انتشــار أســلحة الدمار 
الشــامل وضمــان األمــن البحــري وحريــة المالحــة واســتقرار أســعار 
الطاقة واالستثمار في التكنولوجيا لتحسين الحياة. وعلى المستوى 
الثنائــي، تعهــد قادتنــا بمواصلــة تعزيــز العالقــات الدفاعيــة واألمنيــة 

واالقتصادية والتجارية والشعبية التي توحدنا. 
Û  الــدفء الشــخصي الواضــح والصداقــة التــي يتمتــع بهــا هــذان إن 

الزعيمان كانتا واضحتين من خالل صور لقائهما في جدة.
Û  لقــد غطــت قمــة جــدة مجموعــة واســعة مــن القضايــا المهمــة بشــكل

أشــار  كمــا  للمنطقــة،  المتزايــد  بالتكامــل  الرئيــس  وأشــاد  ملحــوظ. 
إلــى أنــه وصــل جــدة فــي رحلــة مباشــرة مــن إســرائيل نتيجــة فتــح 
المملكــة العربيــة الســعودية مجالها الجوي لجميع الطائــرات المدنية. 
وتــم توقيــع اتفاقيــات بيــن دول مجلس التعــاون الخليجــي والعراق 
لتوسيع شبكة الكهرباء الخليجية في العراق ولزيادة توافر الكهرباء 
وموثوقيتهــا للمواطنيــن العراقيين. ولقد ســادت اجتمــاع القمة روح 

االحترام والزمالة والمصير المشترك.
Û  ،وكان التعاون األمني   على رأس جدول األعمال، حيث أعلن الرئيس

“لن نتخلى عن المنطقة ونترك فراًغا تمأله الصين أو روسيا أو إيران. 
وسنســعى للبنــاء علــى هــذه اللحظــة بقيــادة أمريكيــة نشــطة وذات 

مبادئ”. 
Û  ولقــد وصــف الرئيــس التزامنــا بهيكليــة دفاعيــة جويــة وصاروخيــة

وشــبكة إقليميــة أكثــر تكامــاًل. وتعهــد بتركيــز إضافي علــى مكافحة 
انتشــار األنظمــة الجويــة والصواريــخ مــن دون طيــار إلــى الجهــات 

الفاعلة غير الحكومية التي تهدد السالم واألمن اإلقليميين. 
Û  تعــد اتفاقيــة جزيــرة تيــران وإنشــاء فرقة العمــل البحرية المشــتركة

153 )البحر األحمر( وفرقة العمل 59 )األنظمة البحرية غير المأهولة( 
أمثلــة ملموســة علــى تعــاون الواليــات المتحــدة والــدول اإلقليميــة 
لتعزيــز األمــن. واتفــق جميــع الشــركاء علــى اســتمرار التعــاون فــي 
مكافحــة اإلرهــاب وتبــادل المعلومات وتطويــر أنظمة اإلنــذار المبكر 

والحفاظ على منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل.
Û  وعلــى المســتوى االقتصادي وقعت الواليــات المتحدة ودول مجلس

التعــاون الخليجــي ومصــر والعــراق واألردن خارطــة الطريــق لألمــن 
الغذائــي العالمــي – دعــوة للعمــل. عالوة علــى ذلك، أعلــن الرئيس أن 
الواليــات المتحــدة قد خصصــت مليار دوالر من المســاعدات األمنية 
الغذائيــة الجديــدة علــى المــدى القصيــر والطويــل لمنطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا. ويأتــي هــذا إضافــة الــى إعــالن مجموعة 
التنســيق العربية مؤخرا حزمة أمن غذائي بقيمة 10 مليارات دوالر. 
وقد قدمت الواليات المتحدة مساهمة بمبلغ 100 مليون دوالر لشبكة 
مستشــفيات القــدس الشــرقية، كما تعهــدت الكويت وقطــر والمملكة 
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربية المتحدة بتقديــم مبلغ إجمالي 
قدره 100 مليون دوالر؛ لدعم تحســين رعاية المرضى الفلســطينيين 

في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. 
Û  وتجســيدا لمصالحنــا المشــتركة، وافــق شــركاؤنا فــي دول مجلــس

التعــاون الخليجــي علــى اســتثمار ما مجموعــه 3 مليــارات دوالر في 
التحتيــة  للبنيــة  األمريكيــة  الشــراكة  أهــداف  مــع  تتوافــق  مشــاريع 
واالســتثمار العالميــة )PGII( التــي توفــر بنيــة تحتيــة عاليــة الجــودة 

ومستدامة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 
Û  وفــي االجتمــاع الثنائــي بيــن الواليــات المتحــدة والمملكــة العربيــة

الســعودية، أكد الجانبان التزامهما باســتقرار أســواق الطاقة العالمية 
وتعهدا بالتشاور بانتظام على المدى القريب والبعيد.

Û  وقــد صــرح الرئيــس بايــدن بوضــوح أن الواليــات المتحــدة ســتبقى
شــريًكا نشــًطا وملتزًما في الشرق األوسط، وأكد قائال: “إنني استثمر 
فــي بنــاء مســتقبل إيجابــي فــي المنطقــة، بالشــراكة معكــم جميًعــا، 
والواليات المتحدة لن تغادر”، أمامنا مستقبل مشرق نابض بالحياة.

*بقلم ستيفن سي بوندي 

سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين*
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ارتفـــاع سعـــر زيـت “أبــو فــاس” 80 %

الصمون األبيض مكتسحًا طلبات عاشوراء
إقبال الناس على “السليس” و“الروتي” يتراوح بين 50 و 70 %

رصــدت “البــاد” ارتفــاع ســعر زيــت يونيفرســال “أبوفــاس” المعــروف بمســمى دهــان أبــو فــاس ويبــاع فــي البــرادات 
والبقــاالت، يســتخدم الزيــت لتســكين وعــاج آالم المفاصل، ودوران الــرأس والصداع وأمــراض آالم البطن والمعدة 
وعض الحشرات، وللمساج والتدليك بعد اإلصابات الرياضية، وبلغت سعر قنينة 3 ملليمترات 450 فلسا وكانت تباع 

بسعر يتراوح ما بين 250 فلسا إلى 350 فلسا، أي بنسبة زيادة 28.6 % إلى 80 %. 

فيمـــا كانت أســـعار نفـــس المنتج لحجم 
قنينـــة 10 ملليمتـــرات تتـــراوح مـــا بين 
700 فلـــس و 900 فلـــس، وفـــي بعـــض 
التطبيقـــات الرقميـــة تبـــاع بســـعر 890 
القنينـــة  تبـــاع  كانـــت  أن  بعـــد  فلســـا 
بمتوســـط الســـعر 600 فلس، أي بنســـبة 
زيادة تتراوح من 16.6 % ولغاية 33.3 

.%
فيما تراوح ســـعر زيـــت أبوفاس لحجم 
 1.200 بيـــن  مـــا  ملليمتـــرا   28 القنينـــة 
إلـــى 1.300 بعـــد ما كان يباع بمتوســـط 
سعر 900 فلس ســـابقًا، أي بنسبة زيادة 

تتراوح ما بين 33 % إلى 44.4 %.   
كما رصدت “البالد” تأرجح األســـعار في 

عدد مـــن التطبيقـــات الرقميـــة للهواتف 
الذكية المعنية بشراء السلع والمنتجات 
وتوصيلهـــا إلـــى الزبائـــن، حيـــث لم تكن 
األســـعار ثابتة عند ســـعر محـــدد، حيت 
كانـــت األســـعار فـــي أكثـــر مـــن تطبيـــق 
رقمـــي للزيـــت ذي حجـــم 3 ملليمتـــرات 
 375 فلســـا،   325 فلســـا،   475 بيـــن  مـــا 
فلســـا، 390 فلسا، وكذلك بقية إلى بقية 

األحجام األخرى.
ويباع زيت يونيفرســـال المســـتورد من 
ســـنغافورا في أغلبت البرادات وأسواق 
دون  والصيدليـــات  ماركـــت  الهايبـــر 
الحاجـــة لوصفة طبية، وعلـــل العاملين 
في األســـواق والبـــرادات ســـبب ارتفاع 

األســـعار بســـبب التضخـــم 
في أســـعار الشحن للسلع 

المستوردة من الخارج.
منـــذ  المملكـــة  وتشـــهد 
فترات طويلة شـــح عدد 
من األدوية والمســـكنات 
األنفيـــة  والبخاخـــات 
األوتريفيـــن  مثـــل 
الحساســـية  لمرضـــى 
وتهيـــج  الموســـمية، 
األنفيـــة  الجيـــوب 

واحتقـــان األنف، إضافة 
لبعـــض أدويـــة األمراض 

النفسية.

تنتعش المخابز بمجيء عاشوراء، 
وتتضاعـــف  الطلبـــات  تزيـــد  إذ 
الكميات، فبمجيئه زاد تردد الناس 
فـــي  يتـــراوح  إذ  اإلقبـــال،  وزاد 
الوقـــت الحالي على “الســـليس” و 

“الصمون” بين 50 و 70 %.
بأحـــد  العامـــالت  أحـــد  وأكـــدت 
لـــــ  المنتجـــة  الشـــهيرة  المخابـــز 
“الســـليس” و “الصمـــون” بجد علي 
أن االقبال وصل إلى 70 % تقريبًا 

في الوقت الحالي.
وأردفـــت أن فـــي األيـــام الماضيـــة 
أن  مســـتدركة  موجـــودًا،  اإلقبـــال 
فـــي الوقـــت الحالـــي صـــار أكبـــر و 
تضاعفـــت الكميـــات؛ نظـــرًا لحجم 
االقبـــال  أن  موضحـــة  الطلبـــات 
فـــي األيـــام العاديـــة معتمـــد علـــى 
الدوامات والمدارس و ما إلى ذلك

كمـــا أوضحت أن الســـليس بحجم 
الكيـــس الكبيـــر 200 فلـــس بينمـــا 
الصغيـــر 150 فلســـا بينمـــا الدائري 

100 فلس.
وبين أن الصمون األبيض بحجمه 
المتوســـط والكبيـــر متاحـــًا بقيمـــة 
100 فلـــس، بينمـــا البنـــي بـــــ 150 

فلســـا مختتمـــة حديثهـــا، مؤكـــدة 
أن االقبـــال متزايـــد علـــى الصمون 

األبيض في الوقت الحالي.
بدوره أحد العاملين بأحد المخابز 
بمنطقـــة توبلـــي بيـــن أن الســـليس 
متـــاح بالحجم العـــادي بقيمة 100 
فلـــس، الفتًا أن اإلقبال في الوقت 

الحالـــي على الصمون، موضحًا أن 
سعر 6 حبات منه 200 فلس، بينما 

سعر 8 حبات منه 150 فلسًا.
مـــن جهتـــه، أحـــد العامليـــن بأحـــد 
أن  أكـــد  عالـــي  بمنطقـــة  المخابـــز 
الصمون مكتسح قائمة الطلبات و 
تحديـــدًا “بو روبية” المحتوي على 
10 حبات، مشـــيرًا إلى أن السليس 
العـــادي متـــاح بقيمـــة 100 فلـــس، 
مبينـــًا أن تصـــل قيمتـــه إلـــى 250 

فلسا في حال وجود الحليب.
إلـــى ذلـــك، أوضـــح أحـــد العاملين 
بأحـــد المخابـــز بالمالكية أن ســـعر 
الســـليس العـــادي 100 فلس، بينما 
إذا كان مـــع الحليـــب يكون بــ 150 
فلســـا، الفتًا إلـــى أن اإلقبـــال على 
الصمون األبيض بقيمة 150 فلســـا 
أكبـــر من الصمون األســـمر وقيمته 

200 فلس.

ارتفــاع اإلقبــال علــى اآليسكـريــم

بقـــدوم فصـــل “القيـــظ”، يزيـــد تـــردد النـــاس 
علـــى المحالت المختصـــة ببيع اآليســـكريم، 
فرصـــدت “البـــالد” آراء بعـــض العاملين بهذه 
المحـــالت والذين أكـــدوا أن االقبـــال متزايد 

مقارنة باألشهر الماضية.
فأوضـــح أحـــد العاملين بأحد هـــذه المحالت 
يوفـــر  أنـــه  عيســـى  بمدينـــة  المتخصصـــة 
اآليســـكريم بنكهتـــي الفانيـــال والشـــوكوالتة 
باألكواب، الفتًا إلى أن االسعار تبدأ من 300 

فلـــس وتصـــل إلـــى دينـــار واحـــد، مؤكـــدًا أن 
االقبال متزايد على اآليســـكريم بســـعر 500 

فلس و700 فلس.
بـــدوره، أوضـــح أحد العامليـــن بأحد محالت 
اآليســـكريم بمنطقة الرفاع الشرقي أن هناك 
نكهات عديدة متاحة لآليسكريم في الوقت 
الحالي ذاكرًا على ســـبيل المثال البستاشيو، 
المانجـــو  بالفانيـــال،  الشـــوكوالتة  اللوتـــس، 
العادي إلى جانب المانجو بالقطع مع الفانيال، 
مردفًا أن سعر اآليسكريم بالحجم المتوسط 
دينار ومئتا فلس بينما الحجم الكبير يقدر بــ 

دينار و خمسمئة فلس، الفتًا إلى أن المانجو 
بالقطـــع مـــع الفانيال متـــاح بالحجـــم الصغير 
العـــادي بقيمـــة 700 فلس فقط مشـــددًا على 

أن اإلقبال عليه كبير.
بأحـــد محـــالت  العامليـــن  أحـــد  أشـــار  كمـــا  
اآليســـكريم بالمنطقـــة ذاتهـــا إلـــى أن هناك 3 
أحجـــام متاحة ذاكـــرًا الحجـــم الصغير الذي 
يقـــدر بـــــ 1.050 دينار، المتوســـط الذي هو بــ 
1.350 دينـــار و الكبيـــر بقيمـــة 1.650 دينارا، 
مبينـــًا أن هناك نكهات عديدة و اإلقبال كبير 

عليها حاليًا. 

مـــن جهتـــه، أحـــد العامليـــن بأحـــد محـــالت 
اآليســـكريم بأحـــد المجمعـــات التجارية في 
المملكـــة أوضـــح أن هنـــاك نكهـــات مختلفـــة 
ذاكـــرًا األوريـــو، اللوتس، النوتيـــال و المانجو 
إلـــى جانب المتاح بالقائمة، مردفًا أن األقبال 

فـــي الوقـــت الحالـــي متزايد على آيســـكريم 
المحلبيـــة وفيمـــا يخص األحجام واألســـعار، 
قال: سعر اآليسكريم بالكوب الصغير 1.400 
 1.800 المتوســـط  بالحجـــم  وســـعره  دينـــار 

دينار بينما سعره بالبسكويت 1.800 دينار.
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الخيار المفضل في “القيظ”... عاملون لـ“^”:

منال الشيخ

منال الشيخ

مجلس التعليم العالي

المنامة - وزارة الداخلية

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفـــة بمكتبهـــا رئيس الجامعة 
األميركيـــة فـــي البحريـــن ســـوزان 
ساكســـتون. وخالل اللقاء، أشادت 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفـــة بالدور المهـــم الذي أدته 

ساكســـتون وبالجهـــود والمســـاعي 
الحثيثـــة التي قدمتهـــا خالل فترة 

عملها في الجامعة األميركية.
مـــن جانبها، عبـــرت رئيس الجامعة 
عـــن خالـــص تقديرهـــا للـــدور الذي 
العـــام وســـعيها  األميـــن  بـــه  تقـــوم 
المســـتمر لالرتقاء بجـــودة التعليم، 
لتطويـــر  الهادفـــة  ومســـاعيها 

المنظومة التعليمية.

اســـتقبل آمـــر األكاديميـــة الملكيـــة 
الحســـن،  فـــواز  العميـــد  للشـــرطة 
الرئيس التنفيذي لجمعية البحرين 
للتدريـــب وتنمية الموارد البشـــرية 

محمد الشيخ والوفد المرافق له.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء رحـــب آمـــر 
األكاديميـــة بالوفـــد الزائـــر، بعدهـــا 
ورؤيـــة  لرســـالة  شـــرحًا  قـــدم 
األكاديمية، ودور كياناتها والبرامج 
التدريبية التي تعقد فيها، وســـعيها 
الدائـــم لتطوير الـــدورات والمناهج 
وذلـــك مـــن خـــالل تشـــكيل اللجان 

المختصة.
الملكيـــة  األكاديميـــة  آمـــر  وأشـــار 
األكاديميـــة  أن  إلـــى  للشـــرطة 
تضطلـــع إلى التعرف علـــى البرامج 
التـــي تعقـــد لـــدى جمعيـــة البحرين 
للتدريـــب وتنمية الموارد البشـــرية 
لالســـتفادة منها من خالل التعاون 

المشترك بين الجانبين.

من جانبه، أبـــدى الرئيس التنفيذي 
للتعـــاون  االســـتعداد  للجمعيـــة 
مـــع األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة 
العمـــل  ورش  تقديـــم  خـــالل  مـــن 
والمحاضرات والـــدورات تدريبية، 
وغيرها في مجال التدريب وتنمية 
المـــوارد البشـــرية. وخـــالل اللقـــاء، 
قـــام وفـــد الجمعيـــة بتقديم عرض 
موجز عـــن رؤية ورســـالة وأهداف 
وإنجازاتهـــا  برامجهـــا  الجمعيـــة، 
تعزيـــز  إلـــى  الهادفـــة  المختلفـــة 
كفـــاءة المـــوارد البشـــرية وتطويـــر 
التنمية الذاتية والمهنية في مجال 
التدريـــب. وفي نهايـــة اللقاء، تقدم 
الشيخ بإهداء آمر األكاديمية درًعا 
تذكاريـــًا ونســـخة مـــن أول كتـــاب 
 The DNA of للجمعيـــة  يصـــدر 
Development والـــذي شـــارك في 
تأليفـــه مجموعة خبراء من أعضاء 

الجمعية ذاتها.

انتهاء عمل رئيس الجامعة األميركية في البحرين

دورات تدريبية لمنتسبي األكاديمية الملكية للشرطة

استطلعت “البالد” اآلراء بشأن منح رخصة القيادة 
لمـــن هـــم دون ســـن الــــ ١٨ بدالً مـــن الســـن القانوني 

ألخذها والمقر حاليا بالمملكة.
وأبـــدت جوليـــا تأييدهـــا للمقتـــرح، مؤكـــدة ضرورة 
تطبيقـــه؛ كـــون أن االعتمـــاد علـــى النفـــس مطلوب 
والســـيما أن هنـــاك من الناس ليـــس بمقدورهم دفع 
ثمـــن ســـيارات األجـــرة بشـــكل مســـتمر، عـــالوة عن 
انشـــغاالت بعـــض األهالـــي وعـــدم مقدرتهـــم بأخـــذ 
أبنائهـــم للمـــكان الـــذي يرغبـــون الذهاب لـــه في كل 

حين. 
بدورهـــا، رفضت صفية المطوع المقترح وشـــددت 
على أن القرار الحالي المطبق لم يتخذ إال ألســـباب 

وجيه واألكثر أن الفرد يكون حينها مسؤوال. 
واقترح محمد الجشـــي أن يكون السن القانوني ما 

بين ١٦ إلى  ١٨ عامًا. 
أمـــا طالل أحمـــد، فأبدى رفضه للمقتـــرح، مردفًا أن 
إعطاء رخصة السياقة تستوجب من الفرد التحلي 
بالمسؤولية، مضيفًا: “أفضل أن يبقى القرار المطبق 

كما هو”.
 من جانبها، أيدت رويدة الفرج المقترح، الفتة إلى 
أن التعلـــم في ســـن مبكرة ونيل الرخصـــة له مزايا، 
وأن إعطاءهم الرخصة بهذه السن أفضل بكثير من 

قيادتهم للمركبة دون سابق إنذار، على حد وصفها.
أنهـــا ضـــد  الســـامرائي  بـــراء  ذلـــك أوضحـــت  إلـــى 
المقتـــرح؛ كونهـــا تـــرى أن الشـــباب اليـــوم وتحديدا 
تحـــت ســـن ١٨ لم يصلوا إلى النضـــوج العقلي الذي 

يســـمح لهـــم بقيادة الســـيارة  أو أي مركبـــة، مؤكدة 
أن البـــد أن يتم إعطاء الشـــباب مجـــاال  أكبر بحيث 
يصلون ســـن الـ ١٨  في ســـبيل أن يكونوا اكثر وعيا 

وقدرة؛ من أجل نيل الرخصة.

مؤيدو الليسن دون 18 سنة: ٌيبعد االتكالية .... والرافضون: غير ناضجين
في الحلقة الجديدة من برنامج “مع أو ضد” بمنصات “^” الرقمية

منال الشيخ  تصوير: رسول الحجيري

جوليا  محمد الجشي  صفية المطوع  رويدة الفرج  براء السامرائي  طالل أحمد 

حسن عبدالرسول



أشــاد مشــاركون فــي ختام برنامج “تأهيل المرشــح”، والــذي نظمه معهد 
البحريــن للتنميــة السياســية للراغبيــن بالترشــح لالنتخابــات البرلمانيــة 
والبلديــة المقبلــة، بمخرجــات البرنامج، وما سيعكســه مــن تأثير إيجابي 
بالمســيرة  االرتقــاء  فــي  بمــا يســهم  المقبلــة،  االنتخابيــة  العمليــة  علــى 
الديمقراطيــة لمملكــة البحرين، وبما يتوافق مع رؤية ملك البالد المعظم 
ناديــة  وأعربــت  خليفــة.  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
إســماعيل، عن ســعادتها بالمشــاركة في البرنامج، والذي ساهم في عمل 
إضــاءات مهمــة للمشــاركين لكيفيــة إدارة الحمــالت االنتخابيــة وإدارة 

الميزانية وفريق العمل والتعامل مع وسائل اإلعالم. 

وأكدت إســـماعيل إلى أن البرنامج 
المشـــاركين  تعريـــف  فـــي  ســـاهم 
بالنظام الدستوري والتشريعي في 
المملكة والقوانين المنظمة للعملية 
االنتخابيـــة، إلى جانب أهمية وضع 
برامـــج انتخابية تعزز مـــن تحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة. منوهة 
إلـــى اللقاءات المباشـــرة مع أعضاء 
مجلســـي الشـــوى والنواب، وهو ما 
ســـاهم في التعـــرف علـــى كواليس 

العمل البرلماني في المملكة. 

عرس ديمقراطي 

مـــن جانبه، أعـــرب محمد الحايكي، 
والـــذي  بالبرنامـــج،  إعجابـــه  عـــن 
أضاف للمشاركين مهارات للتعاطي 
اإليجابـــي مـــع العمليـــة االنتخابيـــة 
االنتخابيـــة  الحمـــات  وإدارة 

وتأهيل المرشحين المحتملين.
مخرجـــات  أن  الحايكـــي  وأكـــد 
بشـــكل  ســـتنعكس  البرنامـــج 
إيجابـــي على الحمـــات االنتخابية 
المقبلـــة، وبمـــا يتوافق مع الســـلوك 
البحرينـــي،  للمجتمـــع  اإليجابـــي 
متمنًيـــا أن تعيـــش المملكـــة عرًســـا 
ديمقراطًيا وطنًيا يساهم في تعزيز 
المكتســـبات والبنـــاء على ما تحقق 

من نهضة تشريعية في المملكة.

 مهنية المحاضرين

مـــن جانبها، أشـــارت ليالي شـــهاب، 
أنهـــا تشـــارك فـــي البرنامـــج للمـــرة 
الثانيـــة، مؤكـــدة أن البرنامـــج تميز 
جانـــب  إلـــى  الموضوعـــات  بتنـــوع 
مهنيـــة وخبرة المحاضرين العملية، 
ترســـيخ  فـــي  ســـاهمت  والتـــي 

المعلومـــات وتقديم أمثلـــة واقعية 
لمختلف الموضوعات.

موضوعـــات  أن  شـــهاب  وأكـــدت 
البرنامج تســـاهم في خلق مترشح 
االنتخابـــات  خـــوض  علـــى  قـــادر 

بمهنيـــة، وبما يتوافق مـــع القوانين 
والتشريعات، خصوًصا فيما يتعلق 
بســـلوك المرشـــح وطريقـــة تعاملـــه 
مع المنافســـين والجمهور ووســـائل 

اإلعام وغيرها.

آفاق جديدة

مـــن جانبهـــا، أشـــادت ســـعاد خلف، 
مـــن  المحاضـــرون  قدمـــه  مـــا  إلـــى 
معلومـــات نظريـــة وعمليـــة تجلـــت 
فـــي محـــاكاة حقيقيـــة لانتخابات 

واالســـتفادة مـــن خبراتهـــم لمعرفة 
تفاصيل العمل التشـــريعي والبلدي 

في مملكة البحرين. 
وأكدت خلـــف أن مخرجات فتحت 
آفاًقا جديدة للمشاركين في كيفية 
إدارة الحمات واالســـتفادة من كل 
المتوفرة  المعطيـــات واإلمكانيـــات 

لتحقيق الفوز. 

انعكاس إيجابي  

أن  فتوقـــع  دراج،  عبـــدهللا  أمـــا 
ينعكس مخرجات البرنامج بشـــكل 
واضح على سير العملية االنتخابية 
المقبلة عبر تنفيذ حمات انتخابية 
إظهـــار  علـــى  وقـــادرة  احترافيـــة، 
الصورة الحقيقيـــة لمملكة البحرين 
ورقـــي المواطـــن، والذي سيســـعى 
بـــكل  الدســـتوري  حقـــه  لممارســـة 

شفافية.

العمل التشريعي

مـــن جانبهـــا، أعربت مـــروة خليل، 
فـــي  باالشـــتراك  ســـعادتها  عـــن 
البرنامـــج  أن  مؤكـــدة  البرنامـــج، 
تضمن موضوعات مهمة ومتنوعة 
حيـــث  االنتخابيـــة،  العمليـــة  فـــي 
المشـــاركين  تعريـــف  فـــي  ســـاهم 
العمـــل  فـــي  المهمـــة  بالجوانـــب 
التشريعي والبلدي، إضافة لكيفية 
تنفيذ حملـــة انتخابية قادرة على 
خطـــة  ضمـــن  أهدافهـــا  تحقيـــق 

واضحة.
وأشـــارت مروة خليل إلى ما حققه 
المشـــاركون مـــن اســـتفادة بوجـــود 
نخبـــة مـــن الخبـــراء والمختصيـــن، 
منوهـــًة أن بعـــض المواضيـــع يتـــم 
تكرارهـــا أكثـــر مـــن مـــرة وبطريقـــة 

مختلفة.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

الحمالت االنتخابية ستشهد مزيدا من االحترافية
“التنمية السياسية” يختتم برنامج “تأهيل المرشح” ... مشاركون:

عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية مها آل شهاب

سعاد خلف نادية إسماعيل محمد الحايكيعبدالله دراجليالي شهاب مروة خليل

سيد ثاٍن بدائرة الشاخورة ضد التقدمي وفردان

رئيس جمعية هواة العمالت يترشح بقاللي: إلصالح أخطاء النواب السابقين

فالح هاشم نال 1417 صوتاً باالنتخابات الماضية

قال إن بوعنق لم يستخدم أدواته الدستورية ولم يحقق مطالب الناخبين

أعلـــن المـــزاول لألعمـــال الحـــرة 
ســـيد جعفـــر الشـــرف لـــــ “البـــاد” 
عـــن  برلمانيـــًا  الترشـــح  رغبتـــه 
بالمحافظـــة  الخامســـة  الدائـــرة 
الشـــمالية.  وعن ســـبب ترشـــحه 
قال: أرى بنفســـي كفاءة لخدمة 
الوطـــن والمواطنيـــن.  يذكـــر أن 
بالمحافظـــة  الخامســـة  الدائـــرة 

الشـــمالية تغطي القـــدم، الحجر، 
ســـار،  الشـــاخورة،  أبوصيبـــع، 
شـــرق الجنبية و مقابة.  ويشغل 
مقعدها حاليًا النائب ســـيد فاح 
هاشم الذي نال 1417 صوتا في 
االنتخابات الماضية والذي عاود 
الترشـــح فيهـــا بجانـــب الشـــرف 

ومحمد فردان.

يعتزم رئيس جمعيـــة البحرين لهواة العمات عبدهللا 
الخامســـة  الدائـــرة  عـــن  برلمانيـــًا  الترشـــح  الســـهلي 
بمحافظة المحرق وتشـــمل “قالي، جزر أمواج و ديار 
المحـــرق”؛  وذلـــك مـــن أجل تحســـين حيـــاة المواطن 

وإصاح أخطـــاء النواب الســـابقين ومحاربة الفســـاد 
والتعاون مع الحكومة لرفع اقتصاد البلد وتقوية دور 
النائـــب داخـــل المجلس، علـــى حد قوله. وفي ســـؤال 
“الباد” عن تقييمه ألداء النائب الحالي، رد “لألسف لم 
يســـتخدم جميع أدواته الدســـتورية ولم يحقق جميع 

مطالب أهالي الدائرة”.  يذكر أن الدائرة يمثلها النائب 
خالد بوعنق الحاصل على 4917 صوتا في انتخابات 
2018 . وأعلن بالدائرة ترشح كل من: جمال المطوع، 
أحمـــد نجيـــب، هنادي الجودر، راشـــد القصـــاب، أحمد 

بوهزاع، سعد محبوب والسهلي.
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محمد فردان

سعد محبوب

سيدجعفر الشرف

راشد القصاب خالد بوعنق 

سيدفالح هاشم

هنادي الجودر عبدالله السهلي

منال الشيخ

منال الشيخ

المجلـــس  عضـــو  يعتـــزم 
بوهـــزاع  صالـــح  البلـــدي 
بالدائـــرة  مجـــدًدا  الترشـــح 
الخامسة بمحافظة المحرق 
بعد إحرازه 4762 صوتا في 

االنتخابات الماضية. 
مناطـــق  الدائـــرة،  وتغطـــي 
قالـــي، جـــزر أمـــواج وديار 
المحرق ودلمونيا ويترشـــح 
الجـــاري  الوقـــت  فـــي  فيهـــا 
أحمـــد  مـــن  كل  بجانبـــه 
المـــا  ورمضـــان  المناعـــي 

بخيت.

تعتـــزم العضـــو البلـــدي الحالـــي 
إيمـــان القـــاف الترشـــح مجددا 
عن الدائـــرة األولـــى بالمحافظة 
الجنوبيـــة بعـــد إحرازهـــا 2632 
الماضيـــة  باالنتخابـــات  صوتـــا 
أمام جاســـم بوحمـــود الذي نال 
2323 صوتا، مبينة لـ “الباد” أن 
ترشحها يأتي في إطار مواصلة 

العمل البلدي.
يذكـــر أن الدائـــرة بذاتهـــا تغطي 
الجزء الغربي من مدينة عيسى.
 وفي الوقت الحالي أبدى رغبة 
الترشـــح فيهـــا بجانبهـــا كل مـــن 

يوسف يعقوب، محمد الرويمي، 
بـــدر هجـــرس، يوســـف الحادي، 
عبـــدهللا  الدوســـري،  وضحـــى 

دراج ونبيل الشنو.

إيمـان تجـدد ترشحهـا بدائـرة بوهزاع يجدد ترشحه بدائرة قاللي
“المدينـة”: سأواصـل عملـي

منال الشيخ

إيمان القالف

منال الشيخ

صالح بوهزاع 

أحرز 4762 
صوتًا باالنتخابات 

الماضية

^تتصدر هواجس الملف المعيشي أولويات هموم المواطنين خصوصا األسر ذات 
الدخــل المحــدود والمتوســط، ويظل الغالء هو ســيد الملف ليضغط بشــكل تصاعدي 
على جيوب المواطنين ويوجع قلوبهم كل ذلك يأتي على وقع أزمة اقتصادية عالمية 
قــادت الرتفــاع أســعار الوقــود والغــذاء حتى بلــغ التضخم العالمي 6.7 % وهو مؤشــر 

يصنف بالخطير.

في المقابـــل تداعت اإلجراءات الحكومية 
بقيـــادة ســـمو ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
لمواجهـــة هـــذا الوضـــع الصعب، وبحســـب 
مـــا نعلـــم نحـــن كاقتصاديين لـــم تكن هذه 
االقتصاديـــة،  األزمـــة  وليـــدة  اإلجـــراءات 
وإنما محصلة تم ادخارها “لليوم األســـود” 
كما يســـميه البعض، وعليـــه طبقت العديد 
مـــن حـــزم الخطـــط االقتصاديـــة ومنهـــا ما 

ينتظر.
أبـــرز تلـــك الحـــزم خطـــة التعافـــي  ولعـــل 
االقتصـــادي التـــي كان مـــن أبـــرز أولوياتها 
تمكيـــن العاطليـــن البحرينييـــن مـــن بلـــوغ 
التوظيـــف والهـــدف واضـــح؛ ألن  أولويـــة 

المواطـــن ســـيتمكن اقتصادًيـــا 
وليكـــون  أســـرته  ليعيـــل 

تســـاهم  منتجـــة  أداة 
في اإليراد الوطني.
التحســـن  بـــدأ 
ي  د قتصـــا ال ا
طموحـــة  بنتائـــج 
مالـــي  مـــن عجـــز 
بــــ 442.2 مليـــون 
دينـــار فـــي الربـــع 

عـــام  مـــن  األول 
إلـــى فائض   2021
مالـــي بقيمـــة 50.8 

مليون دينار في 2022.
وفي ظل ما ســـبق مـــن معطيات، لنتحدث 
لمواجهـــة  المتاحـــة  خياراتنـــا  عـــن  قليـــاً 
تحدي هذا الملف بدون خجل أو تحفظ أو 
تأثيـــر من أحد، خيارنا هـــو العيش بكرامة 

وحرية.
خيارنـــا بـــأن نعـــول على ســـمو ولـــي العهد 
القادمـــة  تغييراتـــه  فـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
الطموحة، خيارنا بأن نواصل الحفاظ على 
حقوقنـــا ومكتســـباتنا المالية والسياســـية 
بعدالـــة للجميـــع دون تمييـــز؛ ألنهـــا جوهـــر 

ملفنا المعيشي.
خيارنا محاربة كل فاســـد، خيارنا مواجهة 
التضليـــل، خيارنـــا بـــأن يرتفـــع صوتنا 
التعافـــي  مرحلـــة  إلنجـــاح 
االقتصـــادي؛ كونهـــا خارطة 
طريـــق اقتصاديـــة بـــدأت 
هـــي  نعـــم  ُأكلهـــا،  تؤتـــي 
مكسبنا في هذه المرحلة 
أصواتكـــم  خـــال  مـــن 
الحرة التي سوف تختار 
مـــن يمثلهـــا، فهـــل أنتـــم 

على قدر هذه المرحلة؟
زينب زين الدين

مترشحة نيابية متوقعة 

 بالدائرة الثالثة 
في محافظة العاصمة

هواجس الملف المعيشي تتصدر األولويات

خيارنا أن يرتفع صوتنا 
إلنجاح مرحلة التعافي

زينب زين الدين
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الكويت ـ وكاالت

تشكيلة  االثــنــيــن  أمــس  الــكــويــت  أعلنت 
الشيخ  يرأسها  التي  الجديدة  حكومتها 
الــبــاد،  أمــيــر  الصباح نجل  نـــواف  أحــمــد 
الــــــوزارات  فـــي  كــبــيــرة  تــغــيــيــرات  دون 

الرئيسة.
وقالت وكالة األنباء الكويتية إن التشكيل 
ولي عهد  بمرسوم موقع من  الــذي صدر 
الصباح  األحــمــد  مشعل  الشيخ  الكويت 
الذي تولي معظم مهام األمير أواخر العام 
محمد  تعيين  إعـــادة  يتضمن  الــمــاضــي، 
الفارس وزيرا للنفط وعبدالوهاب الرشيد 

وزيرا للمالية.
كما تم إعادة تعيين الشيخ طال الخالد 
ــوزراء وزيــــرا  ــ ــ ــاح نــائــبــا لــرئــيــس الـ ــصــب ال
وأعيد  بالوكالة  للداخلية  ووزيــرا  للدفاع 

الصباح وزيرا  ناصر  أحمد  الشيخ  تعيين 
للخارجية، بينما عاد وزير اإلعام األسبق 
اإلعام  وزارة  إلى  المطيري  عبدالرحمن 

بدال من حمد روح الدين.
ــرأة  وتــضــمــنــت الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة امــ
ــارس الـــتـــي أعــيــد  ــفــ ــ ــي رنــــا ال واحــــــدة هـ
لشؤون  الدولة  تعيينها في منصب وزير 
االتصاالت  لشؤون  الدولة  البلدية ووزير 

وتكنولوجيا المعلومات.
كما تضمنت الحكومة وزيرين من نواب 
البرلمان كانا أيضا في الحكومة السابقة 
وهما عيسى الكندري وزير الدولة لشؤون 
اإلســكــان ووزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
األمة وعلي الموسى وزير األشغال العامة 

والكهرباء والماء والطاقة.

الكويت... حكومة جديدة من 12 وزيراً

طرابلس ـ وكاالت

ــى لــلــدولــة في  ــاد الــمــجــلــس األعــل أعــ
ليبيا الذي يسيطر عليه اإلساميون 
المشري  خالد  انتخاب  االثنين  أمس 
رئــيــســا لـــه لــــــدورة خــامــســة وســط 
وأمــنــيــة خطيرة  فــوضــى ســيــاســيــة 
فـــي ظـــل حــكــومــتــيــن مــتــصــارعــتــيــن 

المسلحة  الميليشيات  وتنافس 
العاصمة  فــي  النفوذ  على 

طـــــرابـــــلـــــس والــــــمــــــدن 
الكبرى.

ويـــــتـــــزامـــــن انـــتـــخـــاب 
لمجلس  جـــديـــد  رئـــيـــس 

الــدولــة، مع دعــوات تطالب 
فشلهما  بعد  والبرلمان،  برحيله 

دستورية  قاعدة  على  التوافق  في 
إلجراء االنتخابات.

انتخابه  إعــادة  عقب  المشري  وقــال 
“سنسعى بكل قوة إلنجاز االنتخابات 
ــة فـــي أســـرع  ــدســتــوري والـــقـــاعـــدة ال

إلى  نذهب  أن  نتمنى  ممكن..  وقــت 
آخر  الـــدورة  هــذه  وتكون  انتخابات 

الدورات”.
عبر  مباشر  بــث  فــي  المجلس  وذكــر 
االنتخاب  أن  فيسبوك  صفحته على 
جاء بتأييد 65 صوتا للمشري مقابل 

50 صوتوا للعجيلي بوسديل.
ــى  ــس الــمــجــلــس األعــل ــأسـ وتـ
ــلــدولــة االســـتـــشـــاري على  ل
الوطني  المؤتمر  أنقاض 
ــتــخــب فــي  ــمــن ــام ال ــ ــع ــ ال
والــــذي   ،2012 ــيــو  يــول
انــتــهــت واليـــتـــه بـــدايـــة الــعــام 
أعـــضـــاء  ــلـــب  أغـ ــس  ــ وأســ  ،2014
نتيجة  ــة  ــ ــدول ــ ال مــجــلــس  الــمــؤتــمــر 
االتـــفـــاق الــســيــاســي الــلــيــبــي الــمــوقــع 
في  المغربية  الصخيرات  مدينة  في 
الــنــواب  مجلس  مــع   2015 ديسمبر 

المنتخب منتصف العام 2014.

ليبيا: المشري رئيسًا لمجلس الدولة للمرة الخامسة
أنقرة ـ األناضول

خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  أكد 
ــار، أمـــس االثــنــيــن، أن بـــاده ال  ــ أك
ــجــوار،  ال دول  ــي  أراضــ فــي  تطمع 
مــن  أنــــقــــرة  ــدف  ــ هــ أن  ــا  ــحـ مـــوضـ
حدود  خــارج  العسكرية  العمليات 
التنظيمات  مــكــافــحــة  هـــو  تــركــيــا 

اإلرهابية فقط.
جاء ذلك في تصريحات 

ــال  ــ ــا، خـ ــ ــ ــه ــ ــ أدلـــــــــــى ب
اســـــتـــــضـــــافـــــتـــــه فـــي 
التحريري  االجــتــمــاع 

لوكالة “األناضول”.
ــار إن  ــال خــلــوصــي أكــ وقــ

 2226 التركية حيدت  القوات 
الــجــاري  الــعــام  مطلع  منذ  إرهــابــيــا 
ــار مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات  ــ فـــي إطـ

اإلرهابية.
وشـــدد على احــتــرام ســيــادة دول 
موضحا  أراضيها،  ووحــدة  الجوار 

التنظيمات  ضــد  ــقــرة  أن كــفــاح  أن 
سوريا  في  تنشط  التي  اإلرهابية 
على  كــذلــك  بالنفع  يــعــود  الـــعـــراق، 

البلدين.
أنــقــرة على عدم  وعبر عــن حــرص 
بالمدنيين األبرياء  إلحاق أي ضرر 
والــبــيــئــة والـــتـــراث الــتــاريــخــي 
والــديــنــي والــثــقــافــي خــال 
ــات مـــكـــافـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ

اإلرهابيين.
ووصف الوزير التركي 
األتــــــــــــراك واألكــــــــــراد 
والعلويين  والسنة  والــعــرب 
ال  تـــركـــيـــا  وأن  إخـــــــوة،  بـــأنـــهـــم 

تستهدف أيا من هذه الشرائح.
تركيا  اســتــراتــيــجــيــة  أن  وأوضــــح 
الــجــديــدة فــي مــكــافــحــة اإلرهــــاب 
أماكن  فــي  اإلرهابيين  ضــرب  هــي 

وجودهم.

تركيا: ليس لدينا أطماع في أراضي دول الجوار
واشنطن ـ وكاالت

أعـــرب الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بايدن 
“على  للتفاوض  ــه  إدارتـ اســتــعــداد  عــن 
إطار  بشأن  روسيا  مع  السرعة”  وجــه 
للحد من األسلحة االستراتيجية ليحل 
التي  الجديدة  ستارت  معاهدة  محل 

تنتهي صاحيتها في 2026.
جاء ذلك في بيان أصدره بايدن 

بــمــنــاســبــة انــعــقــاد الــمــؤتــمــر 
معاهدة  لمراجعة  العاشر 
ــدم انــتــشــار األســلــحــة  عــ

النووية أمس االثنين.
وقـــــــال الـــبـــيـــان “لــطــالــمــا 

استندت صحة معاهدة عدم 
ــة إلــى  ــووي ــن انــتــشــار األســلــحــة ال

لألسلحة  مغزى  وذات  متبادلة  حــدود 
بين الواليات المتحدة وروسيا. وحتى 
تمكنت  ــاردة،  ــ ــب ــ ال الـــحـــرب  ذروة  فـــي 
العمل  مــن  روســيــا  المتحدة  الــواليــات 
معا لدعم مسؤوليتنا المشتركة لضمان 

االستقرار االستراتيجي”.
شريكا  يتطلب  التفاوض  “لكن  وتــابــع 
أن  معتبرا  نــيــة”،  بحسن  يعمل  راغــبــا 
العملية الروسية في أوكرانيا أدت إلى 
ــا وشكلت  ــ “زعــزعــة الــســام فــي أوروب
للنظام  األساسية  المبادئ  على  تعديا 

الدولي”.
“تثبت  ألن  روسيا  بايدن  ودعا 
استعدادها الستئناف العمل 
األسلحة  من  الحد  بشأن 
ــنـــوويـــة مـــع الـــواليـــات  الـ

المتحدة”.
الــصــيــن يجب  أن  إلـــى  وأشـــــار 
أن تـــشـــارك أيــضــا فـــي بــحــث نــظــام 
“الــمــشــاركــة  و  الــتــســلــح،  جــديــد لضبط 
تقلل  أن  شــأنــهــا  مـــن  مـــحـــادثـــات  فـــي 
مـــن مــخــاطــر ســـوء الــتــقــديــر وتــعــالــج 
المزعزعة  العسكرية  الديناميكيات 

لاستقرار”.

بايدن: مستعدون للتفاوض مع روسيا

مناورات أميركية 
إسرائيلية بالبحر األحمر

أعلنت القيادة المركزية األميركية، أمس 
مشترك  بحري  تمرين  انــطــاق  االثــنــيــن، 
في  وإســرائــيــل  المتحدة  الــواليــات  بين 

البحر األحمر.
ــقــيــادة الــمــركــزيــة األمــيــركــيــة  وقـــالـــت ال
“تــويــتــر”، إن  بــيــان عبر حسابها فــي  فــي 
التمرين  بدأت  البلدين  من  بحرية  قوات 
الــــذي ســيــســتــمــر لــــ 4 أيـــــام، وســيــشــارك 
فــيــه األســــطــــول الـــخـــامـــس األمـــيـــركـــي. 
على  سيركز  التمرين  أن  أوضــحــت  كما 
ــبــحــري  “تــخــطــيــط الـــمـــهـــام والـــحـــظـــر ال

ومناورات أخرى في البحر”.

متظاهرو “اإلطار” ينصبون خياًما أمام المنطقة الخضراء

الصـــدر يحـــدد 3 شـــروط لقبـــول دعـــوة الحـــوار مـــع العامـــري

العـــــراق في فوهــــــة بركــــــان

لليوم  الصدري  التيار  مؤيدي  اعتصام  استمرار  مع 
وتزايد  البرلمان  مبنى  داخــل  التوالي  على  الثالث 
االثنين،  أمــس  العراقية،  الــقــوات  منعت  أعــدادهــم، 
المنطقة  دخــول  مــن  التنسيقي”  “اإلطـــار  متظاهري 
خيامهم  نصب  إلــى  المتظاهرين  دفــع  ما  الخضراء، 

أمامها.
وقال المسؤول في التيار الصدري في العراق، صالح 
مقتدى  الزعيم  إن  االثنين،  أمــس  الــعــراقــي،  محمد 
ــحــوار مع  الــصــدر قــد حــدد شــروطــا لقبول دعـــوة ال

“اإلطار التنسيقي”.
وبحسب العراقي فإن الصدر اشترط لقبول الحوار، 
انسحاب زعيم تحالف الفتح هادي العامري وكتلته 

من “اإلطار التنسيقي”.
كذلك طلب الصدر من العامري “تحديد ضامن لكي 

ننقذ العراق من أنياب الفساد” على حّد تعبيره.
أكــد ضــرورة إصــدار  إلــى أن الصدر  العراقي  وأشــار 
)سبايكرمان(”،  لــكــام  صــريــح  “استنكار  لـــ  الــعــامــري 
التسريبات  في  المالكي  نــوري  به  صــّرح  ما  ويقصد 

قبل أيام.
رئيس  بمبادرة  رحــب  قد  التنسيقي”  “اإلطـــار  وكــان 
إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والتي دعت لعقد 

حوار في أربيل بين كل األطراف السياسية.
“اإلطار  اآلالف من مؤيدي  ذلك، تظاهر  في غضون 

التنسيقي” في العاصمة بغداد لـ “دعم الشرعية”.
واألمــن  ــار  اإلطـ متظاهري  بين  مــنــاوشــات  ووقــعــت 
قرب البوابة الرئيسة للمنطقة الخضراء، وعبر بعض 
المنطقة  باتجاه  المعلق  الجسر  ــار  اإلطـ متظاهري 

الخضراء وسط بغداد.
ــال تــعــزيــزات عــســكــريــة لــتــأمــيــن محيط  ــ وتـــم إرسـ

البرلمان ومقر مجلس الوزراء ببغداد.
واتخذت القوات األمنية إجراءات مشددة خصوصا 
حول المنطقة الخضراء، وقامت بإغاق طرق مهمة، 
تحسبا لخروج تظاهرات مؤيدي “اإلطار التنسيقي”، 
وأغلقت قوى األمن العراقية معظم مداخل المنطقة 

الخضراء.
وذكرت مصادر أن وزارات ومؤسسات عراقية تقوم 
بإخاء ملفات مهمة من مقراتها خوفا من اقتحامات 

المحتجين.
لدولة  باإلضافة  التنسيقي  اإلطـــار  تحالف  ويجمع 

نوري  األسبق  ــوزراء  ال رئيس  يتزعمه  الــذي  القانون 
الصدري، فصائل  للتيار  المعادين  أبرز  المالكي ويعد 

الحشد الشعبي.
الحق  أهــل  عصائب  ميليشيا  زعيم  دعــا  جانبه،  من 

أنصاره إلى عدم دخول المنطقة الخضراء.
األخيرة  التشريعية  االنتخابات  منذ  العراق  ويعيش 
بسبب فشل  كاما  2021، شلا سياسيا  أكتوبر  في 
الــمــفــاوضــات بــيــن األحــــزاب الــرئــيــســة فــي التوصل 
التــفــاق عــلــى تــرشــيــح رئــيــس الــجــمــهــوريــة وتسمية 

مرشح لرئاسة الوزراء.

السبت  منذ  يسيطر  الــذي  الــصــدري،  التيار  ويرفض 
على مبنى مجلس النواب )البرلمان(، ترشيح محمد 
ــســودانــي )52 عــامــا( الـــذي قــدمــه “اإلطـــار  شــيــاع ال
موالية  فصائل  بينها  كتا  يجمع  الــذي  التنسيقي” 

إليران.
ولجأ الصدر أمام تواصل الخاف إلى إعان استقالة 
نواب التيار 73 نائبا من أصل 329 مجموعة أعضاء 
مهمة  أمام  وتركهم  خصومه  على  للضغط  البرلمان، 

تشكيل الحكومة.

بغداد ـ وكاالت

أتباع الصدر يعتصمون داخل مبنى البرلمان

طهران ـ وكاالت

أعـــلـــن رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة 
اإليرانية محمد إسامي أمس االثنين أن 
إنتاج  على  التقنية  القدرة  لديها  طهران 
بذلك،  القيام  تنوي  ال  لكنها  ذريــة  قنبلة 
ــارس شبه  وفـــق مــا نقلت عــنــه وكــالــة فـ

الرسمية لألنباء.
تأتي هذه التصريحات بعد إعان المدير 
الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة  لــلــوكــالــة  ــعــام  ال
لديها  ليس  الوكالة  أن  غروسي،  رفائيل 
قنبلة  تبني  إيـــران  أن  تثبت  معلومات 
التي تعمل  الجهود والطريقة  لكن  ذرية، 
بها طهران تشير إلى أنها تتحرك في هذا 

االتجاه.
ورغم التعثر حول التوصل التفاق نووي، 
اإليرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  أكد 
بـــاده مــا زالــت  أمــس أن  نــاصــر كنعاني 
ــنــوويــة،  ــمــفــاوضــات ال مــتــفــائــلــة بــشــأن ال
مشيرا إلى أن المباحثات المرتقبة تعتمد 

على قرار واشنطن.
وأضــــــاف خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي أنــه 
رسائل  تبادل  الماضية  األيــام  في  جــرى 
جديدة بخصوص المفاوضات، الفتا إلى 
وجود تحركات أطراف أخرى مثل وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي. مــع ذلـــك، قــال إن 
الجولة الجديدة المرتقبة من المفاوضات 
تعتمد على قرار الواليات المتحدة، الفتا 
المبادرة  زمــام  اتــخــذت  “لطالما  أنــه  إلــى 

آخــر،  الــتــفــاوض”. مــن جانب  فــي عملية 
ــة األنــبــاء اإليــرانــيــة، أمــس  ــادت وكــال أفــ
اتصاالت  أجهزة  في  بأن حريقا  االثنين، 
تسبب في انقطاع اإلنترنت عن العاصمة 
أفــادت  كما  أخـــرى.  ومحافظات  طــهــران 
اإلنترنت  بقطع  إيــران،  داخل  تقارير من 
الخاصة  للشركات  الــوطــنــي  واإلنــتــرنــت 
نقلت  مــا  وفــق  ــبــاد،  ال فــي  والحكومية 

“إيران إنترناشيونال”.

تعطل خدمات اإلنترنت في إيران

طهران: لدينا القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية

إيران: جولة مفاوضات جديدة تعتمد على قرار أميركا

عواصم ـ وكاالت

حذرت الخارجية الصينية، أمس االثنين، 
من عواقب زيارة رئيسة مجلس النواب 
في  لتايبيه،  بيلوسي  نانسي  األميركي 
وجهاتها  إلى  تايوان  إضافة  قررت  حال 

ضمن الجولة اآلسيوية التي تقوم بها.
حالة  “فــي  الصينية  الــخــارجــيــة  وقــالــت 
األميركي  الــنــواب  مجلس  رئيسة  قــيــام 
لن  الصيني  الجيش  فــإن  تايوان  بزيارة 

يبقى مكتوف األيدي”.
ــدث خـــال إفـــادة  وصـــدر الــتــحــذيــر األحــ
الصينية، حيث  الخارجية  لوزارة  دورية 
لي  تشاو  ــوزارة  ــ ال باسم  المتحدث  قــال 
“رقــم  بيلوسي  وضـــع  بسبب  إنـــه  جــيــان 
زيارة  فإن  األميركية”،  اإلدارة  في  ثاثة 
ــهــا تــأثــيــر ســيــاســي  تـــايـــوان “ســيــكــون ل

جسيم”، وفقما نقلت “رويترز”.
وذكــرت قناة “سي إن إن” عن مصدرين 
التايوانية  بالحكومة  مــســؤول  أحدهما 

واآلخر مسؤول أميركي أنه من المتوقع 
كجزء  تايوان  بيلوسي  نانسي  تــزور  أن 

من جولتها في آسيا.
نقا  الــتــايــوانــيــة   TVBS ــاة  قــن ــرت  ــ وذكـ
إلى  ستصل  بيلوسي  أن  مــصــادرهــا  عــن 
اليوم  مساء  تايبيه  التايوانية  العاصمة 
الخارجية  وزارة  تــؤكــد  ولـــم  ــثــاثــاء.  ال

التايوانية هذه المعلومات بعد.
في  سنغافورة  ــى  إل بيلوسي،  ووصــلــت 

ساعة مبكرة من صباح يوم االثنين في 
مستهل جولتها اآلسيوية.

الــجــيــش الصيني  بـــأن  وأفــــادت األنــبــاء 
فرط  لصاروخ  إطاق  عملية  بتنفيذ  قام 
صــوتــي عــلــى بــعــد 120 كــيــلــو مــتــرا من 

جزيرة تايوان.
 وتأتي عملية اإلطاق هذه، على خلفية 
المتحدة  الـــواليـــات  بــيــن  الــتــوتــر  زيــــادة 

والصين.

الجيش الصيني يطلق صاروخاً فرط صوتي قرب تايوان

وسائل إعالم تتوقع زيارة بيلوسي لتايبيه

نانسي بيلوسي

دبي - العربية.نت

متظاهرو اإلطار التنسيقي في بغداد
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Vacancies Available
EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Pasta Express 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17780161 or HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FISHMONGER

 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

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 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

BEAUTOPIA BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 77129999 or beautopiabh@gmail.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MAID CLEAN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39006460 or AAYFAN@BINFAQEEH.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 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 QUALITY INSPECTOR

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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 

AMALIA BUTCHERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36260001 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

YOUR PLACE TO TRADE AND SELL BEAUTY SUPPLIES 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 33332561 or JENANALJUFFAIRI@ICLOUD.COM 

ABBAS MAHDI AHMED HUSAIN / KABRIS - 9084 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39191165 or abbas.mahdi0239@gmail.com 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH 

HASAN ABDULLA MAIDAN INHERITERS 

has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE IN APPARTMENT

 suitably qualified applicants can contact

 66393916 or YASSERMAIDAN@HOTMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

JANAT DELMON CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39842912 or ALII_4000@HOTMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 HOST(CONFERENCES/MEETINGS)

 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

BAB ALBAHRAIN ANTIQUES AND SOUVENIR EXIBTION W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17535027 or ALFARDANJEWELLERS@GAMIL.COM 

B.R.C.( Weldmesh )Gulf W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BLACKSMITH

 suitably qualified applicants can contact

 17728222 or abdulla-2111@hotmail.com 

ORIENTAL GOLDSMITH WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STONE SPLITTERS

 suitably qualified applicants can contact

 17258181 or bhavesh_patania@yahoo.co.in 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ALI QAED TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39444016 or hameedmanya@gmail.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

Uco Engineering W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36216664 or hr@bakgroup.net 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

BAHRAIN STUDIO 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17620637 or ADELYOUSIF64@YAHOO.COM 

MOHAMMAD SHAREEF NOOR MOHAMMAD MAWLA BAKHSH 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17254392 or DELWAR54321@GMAIL.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

UNITED GULF CONTRACTING & ASPHALT CO. 

has a vacancy for the occupation of

 ROAD-ROLLER OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17700116 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AL-HULAIBI HEAVY TRANSPORT CO. (PARTNERSHIP) 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17725896 or SWEETS11654@GMAIL.COM 

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17693199 or ALFARAJCONST@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 

ALSHUWAIKH GATE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR-CYCLE)

 suitably qualified applicants can contact

 17692211 or M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

HOT POT RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39618668 or NADER.HOTPOT@GMAIL.COM 

NASS LANDSCAPES 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF STAR PERFUMES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17734762 or MADAN05@BATELCO.COM.BH 

Creative Thinking Salon for Men 

has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 33327491 or NADIA-ALI-MOHD@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN TOURIST & TRAVEL BUEARU 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17533593 or FAHADS@STTB.COM 

HASSAN EBRAHIM BUKAMAL & SONS COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 SALES ENGINEER

 suitably qualified applicants can contact

 17244665 or HRD@BUKAMAL.COM 

THE SMART FOX VIDEO GAME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17256262 or INFO@ALKHALAFINTL.COM 

ALMANSOORI CATERING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

ALOMOR ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39552886 or RAGHADI.07@HOTMAIL.COM 

DYNAMICS SOLUTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17295603 or KENNEDY@DYNAMICSSOLUTIONSGROUP.COM 

Air Home Travel 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39628919 or AIRHOME_BH@HOTMAIL.COM 

GULSHAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contact

 34393948 or DHEYA_ALSHAIK@HOTMAIL.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 77132211 or jobcfmbah@gmail.com 

CREATIVITY SECRETS DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com 

FATHI MUTHU TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39471786 or FATIMAJ720@GMAIL.COM 

LEGEND PAINTS COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17458999 or hr.recruitment@deekobahrain.com 

ALMANZER BULIDNG  CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39663112 or NADHEM.ISMEEL@YAHOO.COM 

ADP Ingenierie - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

 ARCHITECT

 suitably qualified applicants can contact

 77393901 or JEAN-MARC.LEPEUVEDIC@ADP-I.COM 

MARAYA GATE FOR LANDSCAPING 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 39102662 or hassan@nanpoogroup.com 

MAST CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف - إدارة المحاكم
CS3007371170 :رقم الخطاب

تاريخ اإلصدار: 1/08/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

سعيد  مراتب  المدعي:  بأن  المدنية   - الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
عبدالنبي وغيره. وكيل المدعي: قاسم أحمد قاسم عبدالرسول

قد أقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المقدمة  رقم   143101 رقم  الملكية  لوثيقة  فاقد  بدل  إصدار  فيها  طالبين 

9330/2013 الكائن في جدحفص.
المحكمة  لهذه  يتقدم  أن  المدعيان  طلب  على  اعتراض  لديه  من  كل  فإن  لذا 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 11/8/2022 لنظر 

الدعوى.

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-108961 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ناهد ابراهيم محمد عيسى

االسم التجاري الحالي: ايكو بلو للتجارة
االسم التجاري الجديد: ايكو بلو للتنظيفات العامة

قيد رقم: 40587-16

تاريخ   26 - 7 - 2022
  CR2022-109962   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  العيسى  رمضان  عطيه  مها   : إلينا  تقدمت 
التالي: إلى السيدة/ رحيمه حسين سلمان عبدالنبي

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 :150858 – 1
االسم التجاري : لوكيشن أي ام كافيه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-108336   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : مؤسسة الطرماح للمقاوالت

اسم التاجر : يوسف علي جواد سرحان
االسم التجاري الجديد : األخطبوط األزرق للخدمات اإلنشائية

قيد رقم : 1 – 61768

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
CR2022- 109391 إدارة التسجيل إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن بدريه عبدهللا راشد احمد بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد يوسف احمد جمعه مبارك الذوادي

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

رقم القيد :37889 – 2
االسم التجاري : حلويات الشفاء

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 106269( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ارشد بشير بشير احمد

االسم التجاري الحالي: مستحضرات التجميل مابون كلونج
االسم التجاري الجديد: الحجر البني للوقود المنزلي

قيد رقم: 62097-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت إليها مالك 
المٔوسسة الفردية المسماة )سمارت سركل للشحن( والمملوكة للسيدة )سميره 
 ،122319-7 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  خان(  منغي  خان  نياز  محمد  خانم 
بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   )1000( وقدره  برٔاسمال  مسٔيولية محدودة 

المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن كافة ٔاصول وموجودات
والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشريك التالي:

)RAFIQUE ALI( بنسبة )100( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة هيكسابورت الخليج للمقاوالت ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة  م  م  ذ  للمقاوالت  الخليج  هيكسابورت   - تغيير  بطلب   ،)1( شركة 

بموجب القيد رقم ) 133351 اسم الشركة
من: )هيكسابورت الخليج للمقاوالت ذ م م(

HEXAPORT GULF CONTRACTING W L L
الى: )ردوود ذ.م.م(

REDWOOD W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

تاريخ :26-7-2022
) CR2022- 109353( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا عباس منصور علي حسن احمد حماده بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيدة/ مريم عيسى احمد صالح

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

االسم التجاري: ٔاورجانيكو وورلد لبيع المنتجات واألغذية الطبيعية
رقم القيد: 139685-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة بيركباب ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
بيركباب ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم ) 149887(، بطلب تغيير اسم الشركة 

من: بيركباب ذ.م.م
BIRKABAB W.L.L

الى: مطعم زجل ذ.م.م
ZAJAL RESTAURANT W.L.L

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

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف - إدارة المحاكم
CS3007371170 :رقم الخطاب

تاريخ اإلصدار: 1/08/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

سعيد  مراتب  المدعي:  بأن  المدنية   - الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
عبدالنبي وغيره. وكيل المدعي: قاسم أحمد قاسم عبدالرسول

قد أقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المقدمة  رقم   143101 رقم  الملكية  لوثيقة  فاقد  بدل  إصدار  فيها  طالبين 

9330/2013 الكائن في جدحفص.
المحكمة  لهذه  يتقدم  أن  المدعيان  طلب  على  اعتراض  لديه  من  كل  فإن  لذا 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 11/8/2022 لنظر 

الدعوى.

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-108961 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ناهد ابراهيم محمد عيسى

االسم التجاري الحالي: ايكو بلو للتجارة
االسم التجاري الجديد: ايكو بلو للتنظيفات العامة

قيد رقم: 40587-16

تاريخ   26 - 7 - 2022
  CR2022-109962   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  العيسى  رمضان  عطيه  مها   : إلينا  تقدمت 
التالي: إلى السيدة/ رحيمه حسين سلمان عبدالنبي

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 :150858 – 1
االسم التجاري : لوكيشن أي ام كافيه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-108336   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : مؤسسة الطرماح للمقاوالت

اسم التاجر : يوسف علي جواد سرحان
االسم التجاري الجديد : األخطبوط األزرق للخدمات اإلنشائية

قيد رقم : 1 – 61768

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
CR2022- 109391 إدارة التسجيل إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن بدريه عبدهللا راشد احمد بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد يوسف احمد جمعه مبارك الذوادي

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

رقم القيد :37889 – 2
االسم التجاري : حلويات الشفاء

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 106269( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ارشد بشير بشير احمد

االسم التجاري الحالي: مستحضرات التجميل مابون كلونج
االسم التجاري الجديد: الحجر البني للوقود المنزلي

قيد رقم: 62097-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت إليها مالك 
المٔوسسة الفردية المسماة )سمارت سركل للشحن( والمملوكة للسيدة )سميره 
 ،122319-7 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  خان(  منغي  خان  نياز  محمد  خانم 
بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   )1000( وقدره  برٔاسمال  مسٔيولية محدودة 

المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن كافة ٔاصول وموجودات
والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشريك التالي:

)RAFIQUE ALI( بنسبة )100( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة هيكسابورت الخليج للمقاوالت ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة  م  م  ذ  للمقاوالت  الخليج  هيكسابورت   - تغيير  بطلب   ،)1( شركة 

بموجب القيد رقم ) 133351 اسم الشركة
من: )هيكسابورت الخليج للمقاوالت ذ م م(

HEXAPORT GULF CONTRACTING W L L
الى: )ردوود ذ.م.م(

REDWOOD W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

تاريخ :26-7-2022
) CR2022- 109353( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا عباس منصور علي حسن احمد حماده بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيدة/ مريم عيسى احمد صالح

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

االسم التجاري: ٔاورجانيكو وورلد لبيع المنتجات واألغذية الطبيعية
رقم القيد: 139685-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة بيركباب ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
بيركباب ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم ) 149887(، بطلب تغيير اسم الشركة 

من: بيركباب ذ.م.م
BIRKABAB W.L.L

الى: مطعم زجل ذ.م.م
ZAJAL RESTAURANT W.L.L

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

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف - إدارة المحاكم
CS3007371170 :رقم الخطاب

تاريخ اإلصدار: 1/08/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

سعيد  مراتب  المدعي:  بأن  المدنية   - الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
عبدالنبي وغيره. وكيل المدعي: قاسم أحمد قاسم عبدالرسول

قد أقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المقدمة  رقم   143101 رقم  الملكية  لوثيقة  فاقد  بدل  إصدار  فيها  طالبين 

9330/2013 الكائن في جدحفص.
المحكمة  لهذه  يتقدم  أن  المدعيان  طلب  على  اعتراض  لديه  من  كل  فإن  لذا 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 11/8/2022 لنظر 

الدعوى.

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-108961 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ناهد ابراهيم محمد عيسى

االسم التجاري الحالي: ايكو بلو للتجارة
االسم التجاري الجديد: ايكو بلو للتنظيفات العامة

قيد رقم: 40587-16

تاريخ   26 - 7 - 2022
  CR2022-109962   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  العيسى  رمضان  عطيه  مها   : إلينا  تقدمت 
التالي: إلى السيدة/ رحيمه حسين سلمان عبدالنبي

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 :150858 – 1
االسم التجاري : لوكيشن أي ام كافيه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-108336   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : مؤسسة الطرماح للمقاوالت

اسم التاجر : يوسف علي جواد سرحان
االسم التجاري الجديد : األخطبوط األزرق للخدمات اإلنشائية

قيد رقم : 1 – 61768

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
CR2022- 109391 إدارة التسجيل إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن بدريه عبدهللا راشد احمد بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد يوسف احمد جمعه مبارك الذوادي

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

رقم القيد :37889 – 2
االسم التجاري : حلويات الشفاء

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 106269( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ارشد بشير بشير احمد

االسم التجاري الحالي: مستحضرات التجميل مابون كلونج
االسم التجاري الجديد: الحجر البني للوقود المنزلي

قيد رقم: 62097-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت إليها مالك 
المٔوسسة الفردية المسماة )سمارت سركل للشحن( والمملوكة للسيدة )سميره 
 ،122319-7 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  خان(  منغي  خان  نياز  محمد  خانم 
بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   )1000( وقدره  برٔاسمال  مسٔيولية محدودة 

المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن كافة ٔاصول وموجودات
والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشريك التالي:

)RAFIQUE ALI( بنسبة )100( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة هيكسابورت الخليج للمقاوالت ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة  م  م  ذ  للمقاوالت  الخليج  هيكسابورت   - تغيير  بطلب   ،)1( شركة 

بموجب القيد رقم ) 133351 اسم الشركة
من: )هيكسابورت الخليج للمقاوالت ذ م م(

HEXAPORT GULF CONTRACTING W L L
الى: )ردوود ذ.م.م(

REDWOOD W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

تاريخ :26-7-2022
) CR2022- 109353( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا عباس منصور علي حسن احمد حماده بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيدة/ مريم عيسى احمد صالح

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

االسم التجاري: ٔاورجانيكو وورلد لبيع المنتجات واألغذية الطبيعية
رقم القيد: 139685-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة بيركباب ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
بيركباب ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم ) 149887(، بطلب تغيير اسم الشركة 

من: بيركباب ذ.م.م
BIRKABAB W.L.L

الى: مطعم زجل ذ.م.م
ZAJAL RESTAURANT W.L.L

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

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

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

الثالثاء 2 أغسطس 2022 - 4 محرم 1444 - العدد 105040



11 الثالثاء 2 أغسطس 2022 - 4 محرم 1444 - العدد 5040 Vacancies Available
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 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

GHUSOON SPA BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST

 suitably qualified applicants can contact

 39670705 or YERASHID@YAHOO.COM 

KINGDOM GAS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36666995 or NASER3349@LIVE.COM 

PRO RACING AUTO ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36199987 or INFO@PRORACINGBH.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17000490 or bolanbh@gmail.com 

FRANKS A LOT RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17811970 or rayjaffar@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 

Rawia Palace Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33440109 or raf39888@gmail.com 

AL KINDI HOSPITAL B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR

 suitably qualified applicants can contact

 39609092 or INFO@ALKINDIHOSPITAL.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.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 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)

 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

Ever Fine Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

PRINCE BURGER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39168636 or R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34092612 or BHOLAGI@YAHOO.COM 

TAWZEATY TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36690049 or MOHAMMEDRAFFI23@GMAIL.COM 

KEY GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 34158002 or AMFJER.12@HOTMAIL.COM 

THE GROVE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 39456616 or HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

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 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

KHALID SAAD TRADING W L L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17001360 or FAROOQUE@KHALIDSAAD.COM 

ALDEERAH PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 77207730 or INFO@ALDEERAH.INFO 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39262606 or ahmed@sanarep.com 

CAFETERIA ALSALAM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33169704 or WAL-AL-B@HOTMAIL.COM 

ALKAREEMA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39319998 or Alikarmazi60@gmail.com 

WORLD SHADING 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17644170 or bills.worldshading@GMAIL.COM 

Ain alsebaa electronics 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 33511656 or MALAK-197@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

HOTEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM VANDIK

BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM VANDIK

BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM 

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 

BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM VANDIK

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 VANDIK BAHRAIN

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 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 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39411673 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Mago Restaurant W L L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 66668822 or OKHALID848@GMAIL.COM 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17668584 or MMCROBIN@GMAIL.COM 

SSP BAHRAIN WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

HIGH DAM CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39642679 or accounts@hi-dam.com 

PRAMPT CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33373383 or S.husain@puregroup.bh 

AL SABBAGH TRANSPORT Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33852522 or alsabbaghtravel@gmail.com 

Aranos for Juices & Ice Cream 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17484815 or HAWRA@EDAMA.BH 

MINHAS FACILITIES SUPPORT SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38380081 or SALMAN.MINHAS05@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 34032617 or febin@promagbahrain.com 

DESIGN EDGE CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39002288 or INFO@DESIGNEDGEAUTOSERVICES.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

Athmar Karzakan Cafeteria W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 37141515 or HASSAN1968BH@GMAIL.COM 

RIFFA MART CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39233478 or RIFFAMART@GMAIL.COM 

Ilahui general trading w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17478626 or AL-161@HOTMAIL.COM 

UM SAEEDA GOODS CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34522750 or SAID.MAHMOOD.KHAN@GMAIL.COM 

CHICKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35114403 or DPASIF@YAHOO.COM 

Al - Shami Al - Aseel Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36305009 or FBOKAII@HOTMAIL.COM 

J I M S Restaurant WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 33331967 or RAJEEVKUMARC@HOTMAIL.COM 

TAMIMI MARKETS BAHRAIN COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 35127876 M 

Meet Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39733765 or 63300186@QQ.CO

S H B A CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34530786 or sohailrana701@yahoo.com 

JASNOOR CAR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39228875 or jasnoorcarservice@gmail.com 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66331128 or LIQUANFENG@SEPCO3.COM 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

Sun shade 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39691941 or SUNSHADE.BH@GMAIL.COM 

MCSIX PROPERTIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or OPERATION@MCSIX.ME 

BLANC SPECIALTY COFFEE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 36996636 or EMPIRE.RENTACAR@GMAIL.COM 

TROLLEY MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN CLEANING

 suitably qualified applicants can contact

 17000585 or hrsupport@alshammarygroup.com 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17768181 or JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

VIOLA BURGER 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33366191 or VIOLABURGER.BH@GMAIL.COM 

Abby Shawaya W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 36998820 or AVALON9300@HOTMAIL.COM 

JABER OUDAH ALMARRI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33203089 or HABIBI-W@HOTMAIL.COM 

VANDIK BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE(HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM 

Tunnel Gate Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66395444 or h.jerdabi@hotmail.com

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220000 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 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL STEEL AND SHIP PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17785250 or info@aradgroup.net 

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 

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 

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66664123 or DEEPUMILAN4123@GMAIL.COM 

YWE Studio W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 VIDEO SPECIAL EFFECTS TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39005531 or AHMED@YWEBH.COM 

GRAND STATION FOR AUTO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33972312 or gssbh.wll@gmail.com 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 39001001 or ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

ENATE GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35374959 or ZEKIMANE97@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 

FLOWVENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL ENGINEER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 35140060 or FLOWVENT.FV@GMAIL.COM 

HERMANO CONTRACTING AND LANDSCAPING 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 39955915 or OMAR@PLANERABH.COM 

M SHAREEF ELECTRICAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35571450 or MOHAMMEDSHAREF.HH@GMAIL.COM 

STEEL HUB W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 16100360 or JESSICA@ALGHANAH.COM 

FAME STAR BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66908918 or MDAHAMADAWAN9@GMAIL.COM 

USMAN ALI NIAMAT ALI REPAIR OF MACHINERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39665634 or USMANALI40402@GMAIL.COM 

MISS HIDD BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33919097 or ASAD.M.ABBAS7@GMAIL.COM 

SARA UNITED COMPANY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 INVENTORY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 33000088 or YS_ALHASHEMI@SARA.COM.SA 

FORTUNE CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 32321690 or INFO.FMBHDC@GMAIL.COM 

BAHRAIN INTERNATIONAL VETERINARY ITEMS AND MEDICINES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 77061444 or ahmedhachim58@yahoo.com 

SARDONYX SOLID SURFACES & SINKS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39790100 or SARDONYXFACTO@GMAIL.COM 

DELPHINE MAKEH MARKETING & PROMOTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35966274 or DELPHINEMAKEHEBUA@GMAIL.COM 

OBRAS CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32290939 or OBRAS.CMS3@GMAIL.COM 

EXMET GULF TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39061825 or SAJEDA.ALMOOSAWI@GMAIL.COM 

ANTALYA 97 W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39005310 or ANTALYA.PAK@GMAIL.COM 

MOHAMMAD LIAKOT REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or MSAIF7479@GMAIL.COM 

LAKELAND ELECTRICAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33445534 or SHIBU1067@GMAIL.COM 

ZULFIQAR INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38354639 or ZULFIQARALIBH9@GMAIL.COM 

M.S.K SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34551553 or SADIABATI@GMAIL.COM 

ARM SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35136192 or AHMEDRAZA161283@GMAIL.COM 

NASER M.S ALBINALI(KASHIF ALBEHAR-6843) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33978558 or HASAN.BH7@GMAIL.COM 

PRIVATE CLINIC DR.MOHAMMED HASAN ALJISHI 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 17292777 or haithamaljishi@gmail.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL MANAR BAKERIES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 37722722 or almanarbakery@almanarbakery.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 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 

Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف - إدارة المحاكم
CS3007371170 :رقم الخطاب

تاريخ اإلصدار: 1/08/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

سعيد  مراتب  المدعي:  بأن  المدنية   - الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
عبدالنبي وغيره. وكيل المدعي: قاسم أحمد قاسم عبدالرسول

قد أقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المقدمة  رقم   143101 رقم  الملكية  لوثيقة  فاقد  بدل  إصدار  فيها  طالبين 

9330/2013 الكائن في جدحفص.
المحكمة  لهذه  يتقدم  أن  المدعيان  طلب  على  اعتراض  لديه  من  كل  فإن  لذا 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 11/8/2022 لنظر 

الدعوى.

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-108961 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ناهد ابراهيم محمد عيسى

االسم التجاري الحالي: ايكو بلو للتجارة
االسم التجاري الجديد: ايكو بلو للتنظيفات العامة

قيد رقم: 40587-16

تاريخ   26 - 7 - 2022
  CR2022-109962   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  العيسى  رمضان  عطيه  مها   : إلينا  تقدمت 
التالي: إلى السيدة/ رحيمه حسين سلمان عبدالنبي

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 :150858 – 1
االسم التجاري : لوكيشن أي ام كافيه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-108336   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : مؤسسة الطرماح للمقاوالت

اسم التاجر : يوسف علي جواد سرحان
االسم التجاري الجديد : األخطبوط األزرق للخدمات اإلنشائية

قيد رقم : 1 – 61768

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
CR2022- 109391 إدارة التسجيل إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن بدريه عبدهللا راشد احمد بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد يوسف احمد جمعه مبارك الذوادي

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

رقم القيد :37889 – 2
االسم التجاري : حلويات الشفاء

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 106269( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ارشد بشير بشير احمد

االسم التجاري الحالي: مستحضرات التجميل مابون كلونج
االسم التجاري الجديد: الحجر البني للوقود المنزلي

قيد رقم: 62097-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت إليها مالك 
المٔوسسة الفردية المسماة )سمارت سركل للشحن( والمملوكة للسيدة )سميره 
 ،122319-7 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  خان(  منغي  خان  نياز  محمد  خانم 
بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   )1000( وقدره  برٔاسمال  مسٔيولية محدودة 

المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن كافة ٔاصول وموجودات
والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشريك التالي:

)RAFIQUE ALI( بنسبة )100( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة هيكسابورت الخليج للمقاوالت ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة  م  م  ذ  للمقاوالت  الخليج  هيكسابورت   - تغيير  بطلب   ،)1( شركة 

بموجب القيد رقم ) 133351 اسم الشركة
من: )هيكسابورت الخليج للمقاوالت ذ م م(

HEXAPORT GULF CONTRACTING W L L
الى: )ردوود ذ.م.م(

REDWOOD W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

تاريخ :26-7-2022
) CR2022- 109353( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا عباس منصور علي حسن احمد حماده بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيدة/ مريم عيسى احمد صالح

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

االسم التجاري: ٔاورجانيكو وورلد لبيع المنتجات واألغذية الطبيعية
رقم القيد: 139685-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة بيركباب ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
بيركباب ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم ) 149887(، بطلب تغيير اسم الشركة 

من: بيركباب ذ.م.م
BIRKABAB W.L.L

الى: مطعم زجل ذ.م.م
ZAJAL RESTAURANT W.L.L

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

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

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

سيقدم ماثيو ماكونهي دور 
 Dallas“ البطولة في فيلم
Sting”. تقوم القصة على 

فريق كرة قدم 
من فتيات 

في المرحلة 
الثانوية، 

يذهبن من 
داالس إلى 

الصين 
ويتغلبن 

على 
بعض من 

أفضل الفرق 
النسائية من 

الصين وأستراليا 
وإيطاليا.

tariq_albahhar

تتواصـــل فعاليات مهرجان جرش في دروته الـ 36، إذ بدأت الفعاليات في كافة 
المسارح من أبرزها وصلة فلكلورية موسيقية غنائية قدمتها فرقة شباب الحد 
البحرينيـــة بحضـــور مدير مهرجان جرش مازن قعوار والســـفير البحريني أحمد 

الرويعي.
السفير البحريني.. ثقافتنا واحدة

قـــال فـــي تصريح خاص لــــ “المهرجان”: إن مهرجان جرش يعـــد من المهرجانات 
الناجحـــة في الوطن العربي، وأثبت وجوده بحســـن التنظيـــم، وفي جمعه لعدد 
مـــن الفرق العالمية الشـــهيرة، وكذلك برنامجه المعد بإتقان وتنوع، ســـواء أكان 
الثقافي أو الفني الذي يمثل تراث شـــعوب العالم في حوار على مدرجان مدينة 

جرش األثرية الساحرة.
ومشـــاركتنا تأتـــي في إطار أننا بلد واحد، وثقافتنـــا واحدة، وتراثنا واحدة على 
تنوعـــه، إال أنـــه يصدر مـــن نبع واحد، هو التراث العربـــي العريق الذي ينطلق من 
البيئـــات المتنوعـــة بين البادية والصحـــراء والبحر والتي تعبر عـــن حياة الناس 

ومعاشهم وتدون تاريخهم وفنونهم. 
الفرقة البحرينية 

وقـــال رئيـــس الفرقة البحرينية للفنون والتراث الشـــعبية مشـــعل بورشـــيد: إنها 
مشاركتهم األولى في المهرجان، مؤكدا أنها لن تكون المرة األخيرة.

وقدمـــت الفرقة عروضا تراثية، أولها فن الفجيـــري، ودق الَحب، وأخيرًا أقامت 
الفرقة “زفة المعرس” وهي زفة العريس البحريني على طريقة التراث البحريني 

القديم بتفاصيلها كافة.

فرقة شباب الحد البحرينية في مهرجان جرش

تعرف على آخر أمنية فنية للراحل الغرير
 كشف الزميل أسامة الماجد وتزامنا مع االنتهاء من طباعة كتابه “ علي الغرير..صانع البهجة” 

الـــذي من المؤمل تدشـــينه في شـــهر ســـبتمبر المقبل، عن آخـــر أمنية فنية طلبهـــا منه رفيق 
عمـــره وصديـــق دربـــه، حيث طلب الغرير رحمـــه هللا من الماجد في شـــهر يونيو عام 2019 

كتابة مسلســـل إذاعي شـــعبي كوميـــدي خاص له وللفنـــان خليل الرميثـــي، على غرار 
المسلســـل الشـــعبي الشـــهير “ يوميات أم سحنون”، وبالفعل شـــرع الماجد في 

وضـــع الخطـــوط العريضـــة للمسلســـل وتم االتفـــاق على جلســـة عمل بعد 
عـــودة الزميـــل الماجـــد مـــن مهرجان المســـرح العربـــي باألردن فـــي يناير 
2020، ولكن القدر كان أســـرع، حيث توفي الغرير بتاريخ 12 يناير وعلى 
إثـــر هـــذا الحدث الجلل عـــاد الزميل الماجد من المهرجان مباشـــرة ليودع 
رفيـــق دربه بدل الجلوس معه. يذكر أن الفنان علي الغرير رحمه هللا كان 
قـــد شـــارك في أحد أجزاء مسلســـل “ أم ســـحنون”  وقـــدم أدوارا مختلفة 
مثـــل “الدكتـــور” في حلقة فيلم رعب، ومســـاعد مخرج في حلقة “تصوير 

مسلسل” ودور ضابط شرطة في حلقة “كاميرا المرور” وغيرها.

دورات تدريبية لألطفال والناشئة بالبيادر

جديد األفالم في سينمات شركة البحرين للسينما “سينيكو”
دخل في جدول العروض الجديدة بشركة 
األسبوع  هذا  ”سينيكو“  للسينما  البحرين 
المنتظرة،  الجديدة  األفالم  كبير من  عدد 
ــعــادة لــجــمــيــع األعــمــار  والـــتـــي تــتــنــوع كــال
واألذواق، وهذه جولة سريعة على أهمها:

 ”A Day to Die“

ــدى عــصــابــات  ــ بــعــد قــتــلــه لــعــضــو فـــي إحـ
نفسه  ”كونور“  يجد  الخطيرة،  المخدرات 
في مواجهة العديد من المواقف العصيبة، 

من  المساعدة  طلب  إلــى  ويلجأ 
عسكرية  عمليات  فريق 

قديم من أجل إنقاذه 
من  كل  فقدانه  قبل 
يحب. ويشهد الفيلم 
ــاركـــة  ــر مـــشـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ

الــنــجــم الــمــصــري 
ــد كـــريـــم  ــمـ ــحـ مـ
ــي األحــــــداث  فــ

بـــــدور ضـــابـــط أمـــيـــركـــي أصـــولـــه ليست 
قــال:  صحافية  تصريحات  وفــي  عربية. 
كواليس،  أجــمــل  كــانــت  الفيلم  ”كــوالــيــس 
ومختلفة،  متواضعة  شخصيته  وويليز 
معه،  كثيرًا طــوال عملي  إّنــه ساعدني  إذ 
كما أنه يحب العرب، وتعلمت منه طريقة 
الفيلم  الشخصية“.  تقديم  في  االنــدمــاج 
الجديد من بطولة كلٍّ من: بروس ويلس، 

كيفين  جـــريـــلـــو،  ــك  ــرانـ فـ
كبالدي،  جياني  ديــلــون، 
وليون جوني ميسنر.

 ”Paradise Highway“

ــان  ــورجـ الـــنـــجـــم الـــمـــخـــضـــرم مـ
مكتب  عميل  دور  في  فريمان 
جيريك  الفيدرالي  التحقيقات 
أثر جولييت بينوش،  الذي يتتبع 
ســائــقــة شــاحــنــة تــنــقــل شــحــنــات 
من  شقيقها  إنــقــاذ  بهدف  ممنوعة 
قــبــضــة عــصــابــة ســجــن مــمــيــتــة، 
ضميرها  ــار  اخــتــب يــتــم  والـــتـــي 
عـــنـــدمـــا تــــــدرك بـــــأن شــحــنــتــهــا 
ــرة هـــي فـــتـــاة مــراهــقــة.  ــيــ األخــ
وبجانب الحاصل على األوسكار 

مورجان فريمان يشارك في بطولة الفيلم 
ترشحت  التي  بينوش  جولييت  النجمة 
فيلمها  فـــي  عــلــيــه  لـــأوســـكـــار وحــصــلــت 
“The English Patient”، باإلضافة للنجم 
كاميرون موناغان، والنجم فرانك جريلو، 

الفيلم من تأليف وإخراج آنا جاتو. 

Ooops! The Adventure Continues

فيلم انيميشن جديد للعائلة، تدور أحداثه 
فـــي خـــالل فــيــضــان غــيــر هــــادئ يــضــرب 
من  المنبوذين  من  اثنان  يكافح  األرض، 
أجل لم شمل عائلة غير تقليدية، والهروب 

من بركان، والتفاوض على اتفاقية سالم!
الفيلم بأصوات كلٍّ من : ماكس كاروالن، 
تــارا  ماجينيس،  ديــرمــوت  كــونــولــي،  افــا 

فلين، ماري موراي وبريندان ماكدونالد.

The Bedevilled

ــعــانــي مـــن هـــلـــوســـات غــامــضــة،  امــــــرأة ت
المتوفى  صديقها  عائلة  أن  في  وتشتبه 

لديها نوايا قاسية تجاهها.

DC Super Pets

المخصصة  الكبيرة  األفـــالم  مــن  وأيــضــًا 

الفيلم  األسبوع  هــذا  والعائالت  لأطفال 
الكبير )DC Super Pets( وتبدأ األحداث 
يــنــشــغــل ســـوبـــرمـــان فـــي عطلته  عــنــدمــا 
الــخــاصــة بــعــيــدًا عــن مــحــاربــة الــجــريــمــة، 
إلنقاذ  التدخل  األلــيــف  كلبه  على  يصبح 
قطة  بمساعدة  تحالف  وتــكــويــن  ــور  األمـ

تمتلك القدرة على الطيران!
النجوم:  بــأصــوات  ســي  دي  شــركــة  فيلم 
دوايـــن جــونــســون،  كيفن هـــارت، فانيسا 

باير، ناتاشا ليون ودييجو لونا.

Vikrant Rona

قرية  سكان  بــدأ  تقريبًا،  قــرن  نصف  قبل 
نائية بمالحظة سلسلة من األحداث غير 
ما  إلــى  ينسبونها  والتي  للتفسير  القابلة 
هو خارق للطبيعة. يتزامن ذلك مع عودة 
طويلة  فترة  منذ  المفقود  االبــن  سانجو، 
ــول ضــابــط شرطة  الــقــريــة، ووصـ لرئيس 

غريب األطوار، فيكرانت رونا.

مع صدور مجلة بلوفديف الثقافية العدد الخامس - السنة 
الثانيـــة شـــتاء 2021 وهـــي مجلـــة فصلية ثقافيـــة تصدر 
عن دار الدراويش للنشـــر والترجمة فـــي مدينة بلوفديف 
فـــي بلغاريا، نشـــرت الكاتبة فاطمة النهـــام قصتها )الغرفة 
رقـــم 9( باللغـــة البلغاريـــة وهـــي تنـــدرج من قصـــص أدب 
مـــا وراء الطبيعة، حيث نشـــرت قصتها ضمـــن كوكبة من 
أعمال أدبية وقصص ودراسات نقدية ومقاالت من ادباء 
ومثقفـــي الوطـــن العربـــي والعالـــم، المجلة تحـــوي أعمدة 
المجلـــة الثابتـــة باللغتيـــن العربيـــة والبلغارية وبالنســـخة 
األدبيـــة  والمـــواد  بمواضيعهـــا  وتعتمـــد  فقـــط،  الورقيـــة 
كمرجع ثقافي توثيقي مطبوع لطلبة وطالبات الجامعات 
والمعاهد الثقافية والمؤسســـات األدبيـــة في بلغاريا ومن 
ضمنهـــا )مكتبة إيفان فازوف( في بلوفديف كذلك القســـم 

العربي في جامعة صوفيا.
حيث تقدمت النهام بالشكر الجزيل لرئيس تحرير المجلة 
األستاذ بدر السويطي إلتاحتها شرف النشر لعملها األدبي 

باللغـــة البلغاريـــة متمنية في المســـتقبل أن تـــروج أعمالها 
وإصداراتهـــا القصصيـــة إلـــى اللغات األوروبية واالنتشـــار 
علـــى مســـتوى العالـــم. يذكر أن النهـــام لديهـــا مجموعتين 
قصصيتين بعنوان )يوميات أخصائية اجتماعية( و)مقهى 
المـــوت( وتعمل حاليًا على إصـــدار روايتين لفئة اليافعين 
)لغز مقتل المليونيرة سوسن( وهي رواية بوليسية و )لعنة 

قلعة ترانسلفينيا( وهي رواية من أدب ما وراء الطبيعة.

فاطمة النهام تنشر قصصها باللغة البلغارية
تواصـــل الفنانة أميرة محمد حاليًا تصوير مشـــاهدها الخاصة بأحـــدث أعمالها الفنية 
والمتمثـــل في المسلســـل الدرامي االجتماعـــي “نفس الحنين” الذي يصـــور حاليًا في 

الكويت ويشـــهد مشـــاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية بقيادة 
المخـــرج خالـــد الفضلـــي. ومن جانبها، أعربـــت أميرة عن بالغ ســـعادتها بالعودة 

للمشـــاركة في الدراما الكويتية بعد فترة غياب ليست بالطويلة، حيث سبق 
أن شاركت في عدد كبير من األعمال الفنية الكويتية وأغلبها حقق نجاحًا 
كبيـــرًا، مشـــيرة إلى ان العمـــل الجديد يحتـــوي على العوامل القـــادرة على 

تحقيـــق النجاح بوجـــود نص رائع للكاتب محمد النشـــمي ورؤيـــة إخراجية 
مميـــزة للمخرج خالـــد الفضلي ونجوم كبار أبرزهم الفنانـــة إلهام الفضالة ومرام 
البلوشـــي وشـــهاب حاجيـــة ورانيا شـــهاب وعبدالمحســـن القفـــاص وروان العلي 

وشهد سليمان وغيرهم من النجوم الشباب.
وفيما يتعلق بما تبقى من مشـــاهدها في العمل، أفادت أميرة من خالل حديثها 
لأنبـــاء الكويتيـــة بأنهـــا صورت جـــزءًا كبيـــرًا من مشـــاهدها الخارجيـــة وآخرها 
كان فـــي مستشـــفى ابن ســـينا، وكذلـــك انتهت من تصوير جزء كبير من مشـــاهد 
اللوكيشـــن الرئيســـي، ومـــن المقـــرر أن ننتهي مـــن تصوير كل المشـــاهد في األيام 

المقبلة خصوصًا أن الجميع مستمتع بأجواء التصوير.

الفنانـة أميـرة محمـد في 
مستشفـى ابـن سينـا!

محرر مسافات

الزميل الماجد ورفيق دربه الغرير رحمه الله

يقيم مســـرح البيادر وضمن أنشطته 
التمثيـــل  فـــن  فـــي  دورة  الصيفيـــة، 
لأطفال والناشـــئة للفئة العمرية من 
10 إلى 15 سنة، يقدمها الفنان عادل 
جوهـــر كل يوم أربعـــاء في التواريخ 
التالية: 10 - -17 24 - 31 أغســـطس 
الجاري، من الساعة الخامسة ولغاية 

الســـابعة مســـاء بفندق رامي منطقة 
السيف. 

كمـــا ســـيقدم المســـرح دورة أخـــرى 
عن فـــن التأليف لأطفال والناشـــئة،  
ســـيقدمها الفنان عبدهللا الدرزي، من 
6 – 13 – 20 – 27 أغســـطس، وذلـــك 
مســـاء كل يـــوم ســـبت مـــن الســـاعة 
ولغايـــة  عصـــرًا  والنصـــف  الثالثـــة 
الخامســـة والنصـــف مســـاًء بالفندق 

نفسه.

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

للتواصل: 17111483

البرنامج االنتخابي قول وفعل... وليس رمي حجر النرد
بعـــض المرشـــحين لمجلـــس النـــواب يعتقدون أنهـــم نهلوا مـــن علوم 
الفلســـفة والمنطـــق اليونانية، واطلعوا على خطابات أرســـطو، وأنهم 
موســـوعة في الفكـــر والبيان، وكل وعودهم للنـــاس تدخل في دالئل 

اإلعجاز.
قرأت تصريحا ألحدهم قبل يومين، وكاد يختلط علي األمر واأللوان 
والخطـــوط والعالـــم الذي نعيش فيه ينهار أمامـــي، واألحالم تنقضي 
فجـــأة، فهذا المرشـــح يريد إعـــادة هيكلة القطـــاع التعليمي كامال بما 
يتناســـب مـــع متطلبات العصـــر، وإصـــدار قانون لإلعـــالم والصحافة 
يضمـــن حريـــة الـــرأي والـــرأي اآلخـــر، وكذلـــك إرجـــاع الصالحيـــات 

واألدوات الدستورية التي فقدت في المجلس السابق. 
القطـــاع التعليمـــي والتربـــوي فـــي مملكـــة البحريـــن وصل إلـــى أعلى 
المراتـــب العالمية وبشـــهادة التقاريـــر والمنظمات الدوليـــة، والمملكة 
مصنفـــة ضمن الـــدول ذات األداء العالي في تحقيـــق أهداف التعليم 
للجميع، ومرشـــحنا يريـــد إعادة هيكلة القطـــاع التعليمي حامال الزاد 
الفكـــري الذي ال يعرفه الجميع، وقانـــون اإلعالم والصحافة يجب أن 

يناقشـــه أهل االختصاص والخبرة من الزمالء، فهم أكثر فهما وأكثر 
جدية من أي أحد آخر.

وربمـــا نحتـــاج لقراءة كتـــب ومجلدات ونطوي ذراعنا بشـــدة لمعرفة 
الصالحيات واألدوات الدســـتورية التي فقدت في المجلس الســـابق، 
يـــا للعجـــب.. المجلس لم يفقـــد صالحياته وأدواته الدســـتورية، إنما 
كان الخلل والتقصير من قبل عدد من السادة النواب الذين لم يكونوا 
علـــى قـــدر تحمـــل المســـؤولية الوطنية وآلخـــر يوم فـــي المجلس لم 
يفهموا اللوائح والقوانين، وكثيرا ما رأينا في الجلســـات قيام الوزير 

أو المختص بتذكيرهم باللوائح وأخذ يدهم إلى االتجاه الصحيح. 
إلى اإلخوة المرشـــحين.. ادرســـوا معالم هذا الطريـــق قبل أن تفكروا 
في المضي به، فكل ما ستذكرونه وتقولونه للناخبين في برنامجكم 
االنتخابـــي، ســـيكون حجـــة عليكم، ومـــن الواجب تحقيقـــه في حال 
التوفيـــق والفوز، هذا ما نعرفه عـــن البرامج االنتخابية.. قول وفعل، 
ال دغدغة للعواطف وإثارة للنفوس، فالقضية ليست رمي حجر النرد، 

ومن ثم القول إن وراء كل شيء تدبيرا محكما.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إنذار جديد للطبيعة
لم نكن نتخيل وال في األحالم أن نرى هذا الكم من السيول التي ضربت 
بعض المناطق في دولة اإلمارات العربية الشـــقيقة وخلفت مشـــاهد لم 

نرها في حياتنا في دولة خليجية.
وال يفوق هذا المشهد من حيث الغرابة سوى درجات الحرارة الشديدة 
التـــي ضربـــت بعض الـــدول األوروبية بمعدل لم تره شـــعوب أوروبا في 

حياتها.
كل شيء أصبح ممكنا إذا في ظل التغيرات المناخية المخيفة الناتجة 

عن اعتداء اإلنسان على الطبيعة.
قبل ســـنوات كنا نظن أن ما يقوله علماء البيئة والناشـــطون في مجال 
البيئة أمر لن يقع على المدى القريب، لكننا أصبحنا نرى كل يوم ظاهرة 
عجيبة ودمارا جديدا، فقبل سيول اإلمارات ودرجات الحرارة الشديدة 
فـــي أوروبـــا، شـــهدنا أمطـــارا وســـيوال عارمة فـــي الهند، وشـــهدنا زالزل 
مدمـــرة في باكســـتان، ورأينا انزالقات أرضية في فنزويال والمكســـيك، 

وال أحد يدري أين يمكن أن تقع كوارث جديدة في المستقبل القريب.
اإلمـــارات دولـــة ذات إمكانيـــات كبيـــرة مـــن كل النواحـــي، فاســـتطاعت 
التحرك بسرعة وقامت بإنقاذ وإيواء آالف المتضررين، لكن الدول ذات 

اإلمكانيات الضعيفة ماذا ستفعل لمواجهة غضب الطبيعة العارم؟
هـــذه الظواهـــر العجيبـــة تثبت أن ما قام بـــه العالم حتـــى اآلن لمواجهة 
التغيرات المناخية ليس كافيا لموقف احترار األرض وما ينتج عنه من 

كوارث.
والمســـؤولية الكبـــرى تجاه ما يحـــدث تقع على عاتق الـــدول الصناعية 
الكبـــرى التي تســـتهلك الكـــم األكبر مـــن الطاقة، وتطلق الكـــم األكبر من 

االنبعاثات الضارة، وتجبر العالم كله على دفع الثمن.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مصر التي أحبها
أنـــا أحب مصر، وأعشـــقها، وأهوى زيارتها، ولقـــاء أهلها الطيبين، وهذه 
حقيقة ال لبس فيها، وال جدال، وإن ســـألني أحدهم عن األســـباب فهي 
كثيـــرة، وكثيفة، لبلد عزيز نرتبط فيه في كل شـــيء، األخالق، والقيم، 
والدين، والثقافة، والفن، واألدب، والموســـيقى، وعدد وال حرج. ونظرًا 
لظـــروف خاصـــة، ترتبـــط بالعمـــل والعائلـــة، تأخـــرت زيارتـــي ألم الدنيا 
لعاميـــن كامليـــن، وهو أمر دخيل علي، وأنا من كنت أزورها 5 و6 مرات 
فـــي العام الواحد، وأشـــعر بالرغم من ذلك أننـــي ُمقصر، وأن هناك خطأ 
ما، لكن وبالرغم من هذا البعد القاهر، والمزعج، إال أنني أستحضر مصر 
وشـــوارعها ودهاليزها وأزقتها، ورائحة “الفطير المشـــلتت” بها، ومذاق 
عصيـــر القصـــب، وجلســـات المقاهي الشـــعبية، ولعب الطاولـــة، وتذوق 

الشاي الثقيل، بكل لحظة.
وأيضـــًا بحيراتها، وســـواحلها الذهبية في العلمين، والغردقة، ومرســـى 
علـــم، والبحـــر األحمر، وأبو دهـــب، والجونة، والتي ال مثيـــل لها بالعالم، 
وهـــذه حقيقـــة يعرفهـــا من يزور مصـــر، ويعشـــق مدنها. أســـتحضر كل 
ذلـــك، وأنـــا هنـــا أثنـــاء مشـــاهدتي المسلســـالت التلفزيونيـــة المصرية، 
والتـــي أحرص على مشـــاهدتها بين حين وآخر، ومن خـــالل الروايات، 
والكتـــب التـــي أقرأها منذ نعومـــة أظفاري، لنجيب محفوظ، وإحســـان 
عبدالقـــدوس، وتوفيق الحكيم، وأحمد خالـــد توفيق، ومصطفى أمين، 
ومحمـــد عبدالحليـــم عبـــدهللا، وعالء األســـواني وغيرهـــم، وكذلك من 
حديـــث األصدقـــاء، واألصحاب، وزمالء المهنة مـــن اإلخوة المصريين، 
والذين يغرســـون باإلنســـان األمـــل، والبهجة، واالبتســـامة مهما تكالبت 

ظروف الحياة، وقست، وضاقت.
وكنـــت قد حضـــرت أخيرًا، احتفالية الســـفارة المصريـــة بفندق الخليج 
بمناســـبة الذكـــرى الســـبعين لثـــورة 23 يوليـــو المجيـــدة، بدعـــوة كريمة 
من الســـفير دمث الخلق ياســـر شـــعبان، وبلحظات جميلة شاركت بهذه 
الفرحة مكونات الشـــعب البحريني وأطيافه، فحدث مهم كهذا، مرتبط 
بالذاكـــرة الوطنيـــة لنا كبحرينيين منذ عشـــرات الســـنين، حدث أوجده 
جمال عبدالناصر وأنور الســـادات، علمه لنا آباؤنا وغرسوه بنا، بمفاهيم 

عظيمة عن البلد الذي أحيا الكرامة العربية من تحت الرماد.
عـــن مصر التي تظل دومـــًا فاتحة أبوابها لكل أبناء العرب، من المحيط 
وحتى الخليج، لتكون ملجأهم وبيتهم الثاني، بال أي تمييز أو تقصير، 
بموقف أصيل حمت به النازحين والمشـــردين من البلدان الممزقة التي 

انهكتها الحروب والتدخالت والبارود القادم من بعيد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بســـبب التفاعل المبهر بين قراء هذه المســـاحة األسبوعية، أخذني الحماس 
أكثر للكتابة عن أنواع جديدة من الشخصيات، اليوم اخترت شخصية لطالما 
حاولت االبتعاد عنها بســـبب كمية الســـموم والذبذبات، واألضرار الجســـيمة 
التي تخلفها في أماكن تواجدها، بوجودها يتحول المكان لبيئة غير صحية 
طاردة، مستفزة، فمن أهم األسباب التي تجعلها كذلك ظروفها القاسية منذ 
طفولتها، وشعورها المستمر باإلحباط الشديد بسبب القمع، إذ ولد لديها نوع 
من العزلة النفســـية المفرطة والشـــعور المســـتمر بالغيرة الشـــديدة من نجاح 
اآلخريـــن، مـــا جعلها تتفنن في الســـيطرة والتعجرف مـــع اآلخرين، إذ تلتوي 
كالثعبـــان للحصـــول علـــى ما تريـــد دون بذل أي مجهود شـــخصي، والســـبب 
يعود إلى استغاللها مقومات التأثير، إذ إنها تتفنن حسب قدرات واستجابة 
الطـــرف اآلخر، لتمرســـها فـــي بث الوهم في نفوس من حولها بما ســـتمنحهم 
من مزايا وفرصة التقرب إليها لتشـــكل بهم فريًقا تابًعا يســـتجيب ألوامرها، 
فإمـــا أن تكتفـــي أو تنكشـــف، بعدهـــا تضع نقطـــة للنهاية لمن تم اســـتغاللهم، 

حيث ال تتذكر شيًئا من وعودها لهم، إال فيما استطاعت من قسوة وقهر.
ومـــن هنا تظهر “القمندة”، عندما تكون الســـاحة والظروف مواتية لها لفرض 

الهيمنـــة علـــى مخيلـــة الناس لتســـود ثقافـــة الخضوع لهـــا خوفا مـــن أذاها.. 
يمكنني تســـمية هذه الشـــخصية بــــ “شـــخصية الديناصور” التـــي لم تنقرض 
بعد، ومازالت - مع األســـف - تعيش وتعشـــعش في الكثير من المؤسســـات. 
هذه الشخصية تكثر حًبا لذاتها وكلما أغرقها اآلخرون بمجامالت اإلعجاب، 
تزداد تحجًرا بتصرفاتها المغرورة المتعجرفة، وتبقى منشغلة بأوهام النجاح 
والقوة والتألق غير الواقعيين، تظهر بروًدا في مشاعرها، إليمانها التام بأنها 
شـــخصية مختلفـــة ومتميـــزة ويجـــب أن تطـــاع، تعيـــش بحًثا عن مكاســـبها 
الشـــخصية دائًما، دون االكتراث لواجباتها في تحقيق أهداف المؤسســـة أًيا 
كانـــت، هـــذه الشـــخصية بعيـــدة كل البعد عن الراحة النفســـية، ألن ســـعادتها 
دائًمـــا في إســـقاط اآلخرين وهزيمتهم، تســـتغل نجاحـــات اآلخرين وتأكلهم 
بقوة تســـلطها، تجدهـــا حادة مخيفة هجومية الذعة، مـــن الصعب أن تالقي 
من يشـــبهها ألنها تعيش في عالم منفرد تشـــبع نفسها غروًرا وكرًها، هاجسها 
الوحيـــد فـــي كيفية إلحاق الضرر باآلخريـــن وإزاحتهم عن طريق ترغب في 

السير فيه وحدها دون منافس، ولنا في قصة هذه الشخصية تكملة.

د. حورية الديري

أنا الديناصور... األفضل

اســـتكماالً لمكونات التنمية المستدامة والشاملة في محافظة المحرق، والتي 
بدأناها باستعراض )21( رائدًا بقطاع التنمية البشرية، ننطلق اليوم، لتتبع رواد 
التنميـــة الصحيـــة، من أطباء وممرضين وجميـــع العاملين في القطاع الصحي 
بالمحـــرق “أم المدن”. وتعرف التنمية الصحية بأنها ركن مهم في إحداث نقلة 
نوعيـــة فـــي الموارد البشـــرية ضمن ركائز التنمية المســـتدامة فـــي أي مجتمع. 
الدكتـــور إبراهيـــم محمد يعقوب الســـعد من الرعيل األول، مـــن الذين التحقوا 
بدراســـة الطـــب، وهو من مواليـــد المحرق )1935م(، والتحق بمدرســـة الهداية 
الخليفيـــة، ثـــم بالثانويـــة العامة بالجامعـــة األميركية ببيـــروت، لبنان، وواصل 
دراســـته فيها ليحصل على الشـــهادة الجامعية في الطـــب والعلوم الطبية في 
)1959م(، ليلتحق بجامعة نيويورك وكاليفورنيا بالواليات المتحدة األميركية، 
لمدة )3( سنوات وينال شهادة التخصص في طب األطفال، والتحق بجامعتي 
لنـــدن وشـــفيلد بالمملكـــة المتحـــدة، في برنامـــج تدريبي، وعاد إلـــى البالد في 
نهايـــة )1961م(. عمـــل الدكتـــور الســـعد بـــوزارة الصحـــة كمستشـــار ألمـــراض 
األطفال ورئيس لقســـم طب أمراض األطفال بمستشـــفى السلمانية، ثم أصبح 

مديرًا عامًا للشؤون الفنية بوزارة الصحية، ثم وكيل الوزارة المساعد للشؤون 
الفنية، فوكيل الوزارة المساعد للصحة األولية والصحة العامة.

ولـــه مســـاهمات اجتماعيـــة وأنشـــطة تطوعيـــة متعـــددة فـــي: مركـــز البحرين 
للمكفوفيـــن، وجمعيـــة  الصداقـــة  الحكمـــة، وجمعيـــة  الدولـــي، ودار  للحـــراك 
الســـرطان، وجمعية تنظيم األسرة، وجمعية البحرين لمرضى السكر، وجمعية 
التدخيـــن، وجمعيـــة الهـــالل األحمـــر البحرينيـــة، وجمعية األطبـــاء البحرينية، 
وجمعية الخريجين. كما حصل على جائزة شوشـــة باشـــا ألحســـن طبيب في 
منطقـــة شـــرق البحر المتوســـط، وجائزة األطباء كأحســـن طبيـــب، إلى جانب 
العديـــد من الجوائز التقديرية من المنظمات والجمعيات والكليات الطبية من 
منظمة الصحة العالمية وخصوصا من والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة 

األميركية، والجمعيات الطبية البريطانية والعربية.
للدكتور الســـعد ثالثة أوالد، ياســـر، وقصـــي، وأحمد، وبنت واحـــدة هي بدور، 
وانتقل إلى رحمة هللا في يوم الثالثاء الموافق 26 أغســـطس )2008م( ودفن 

في مقبرة المحرق.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق... الدكتور إبراهيم محمد يعقوب السعد )1(



يخوض منتخب الشباب لكرة 
الســـلة عنـــد ٧.٣٠ مـــن مســـاء 
الثالثـــاء ٢ أغســـطس الجاري، 
مبـــاراة الجولة الرابعة للبطولة 
الخليجية المؤهلة لكأس آسيا، 
والمقامـــة حاليًا فـــي اإلمارات 

وتستمر حتى ٦ أغسطس.
لتعويـــض  منتخبنـــا  ويســـعى 
خســـارته في الجولة الماضية 
أمـــام قطـــر، علمـــًا أنه فـــاز في 
الجولتين األولى والثانية على 

اإلمارات وعمان على التوالي.
المـــدرب  منتخبنـــا  ويقـــود 
قائمـــة  وتضـــم  ميندوغـــاس، 
ناصـــر  الالعبيـــن:  منتخبنـــا 
العنـــزور، عمـــران نجف، محمد 
كمـــال،  إســـماعيل  غـــازي، 
عبدالرزاق ســـيف، مهدي علي 
إليـــاس  خالـــد،  علـــي  خليفـــة، 
يونـــس، عباس البصـــري، علي 
جـــواد، عبـــاس فاضل وحســـن 

غريب.

شباب السلة يالقي الكويت خليجيًا

معسكر تدريبي لمنتخب الناشئين في القاهرة
للناشئين  الوطني  منتخبنا  يتوجه 
)الثالثاء(  الــيــوم  مساء  اليد  لكرة 
الـــى الــعــاصــمــة الــمــصــريــة الــقــاهــرة 
إلقـــــامـــــة مـــعـــســـكـــر اســــتــــعــــدادي 
والتي  التاسعة  اآلسيوية  للبطولة 
الفترة  خــالل  المملكة  تستضيفها 
الـــحـــالـــي،  الـــشـــهـــر   31  -  20 ــن  مــ
والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم 

.2023
ــع مــبــاريــات  ــ ويــخــوض األحــمــر أرب
بالقاهرة،  معسكره  فــي  تجريبية 
يــلــتــقــي فــيــهــا الــمــنــتــخــب الــمــصــري 
ونــاديــي  مــبــاراتــيــن  فــي  للناشئين 

الجزيرة والمعادي المصريين.
العبا،   19 المنتخب  قائمة  وتضم 

ــم، نـــوح  ــريـ ــكـ ــدالـ ــبـ وهــــــم: عـــلـــي عـ
يوسف  هــاشــم، محمد  رضـــا  ســيــد 
جعفر  حــمــادة،  رضــا  علي  يعقوب، 
ابراهيم،  طالب  أحمد  عبدالشهيد، 
مــحــمــد عــبــدهللا عــيــاد، ســيــد علي 
المحافظة،  حسين  سيد  الوداعي، 
علي،  محمد  الــيــاس  مــيــرزا،  قاسم 
حسين  محمد  الــحــايــكــي،  حسين 
شــمــلــوه، ســيــد مــحــمــود الــفــالحــي، 
علي أحمد المدني، مصطفى أحمد 

الــمــرزوق،  مقبل  محمد  الشهابي، 
حسين ماجد ربيع وعباس حسين 

عباس.
والجهاز  الفني  الجهاز  يضم  فيما 
رضــــي  ــــي  ــل عــ مـــــن  كـــــل  اإلداري 

العصفور، والمدرب محمد المراغي، 
ومــدرب  الــمــدوب  أحمد  ومساعده 
وأخصائي  منصور  أحمد  الحراس 

العالج الطبيعي باسم رباح.
وبحسب برنامج اإلعداد فإن فترة 

التاسع  حــتــى  ستستمر  المعسكر 
يعود  وبعدها  الــحــالــي،  الشهر  مــن 
التدريبات  الستمرارية  المنتخب 
الــيــومــيــة حــتــى انـــطـــالق الــبــطــولــة 
المجموعة  والتي يقع منتخبنا في 

ــــب  مــنــتــخــبــات  ــان ــى جــ ــ األولـــــــى الـ
ــهــنــد، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة،  ايـــــران، ال
وأوزبكستان، فيما تضم المجموعة 
الثانية منتخبات اليابان، السعودية، 

قطر، اإلمارات، العراق والكويت.

اتحاد اليد

استعدادًا للبطولة 
اآلسيوية التاسعة 

لكرة اليد

من تدريبات منتخب الناشئين

رؤساء األندية يشيدون بكتاب “مئوية كرة القدم البحرينية” 
نوَّهوا بمعلوماته وجهود فريق العمل

أكد الســـيد محمود جناحي رئيـــس مجلس إدارة 
نـــادي الخالدية على أهمية تعـــرف الجيل الحالي 
على عطاء وإســـهامات جيل الرواد في تأســـيس 
كـــرة القـــدم البحرينية، مشـــيدًا بما يشـــكله كتاب 
)مئويـــة كرة القدم البحرينية( من عنصر مهم في 

توثيق وتأريخ هذا الجانب.
وأشـــار رئيـــس نـــادي الخالدية إلى أن مـــا تضمنه 
تفاصيـــل  عـــن  وافـــرة  معلومـــات  مـــن  الكتـــاب 
تأســـيس األندية الوطنية وتنظيـــم هذه الرياضة 
بالمؤسسات والبنى التحتية، يوضح حجم العمل 
الـــذي أوصلنا إلـــى هذه المكتســـبات الكبيرة التي 

نعيشها اليوم.
وأشـــاد الســـيد محمـــود جناحـــي بجهـــود معالـــي 
الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل خليفـــة نائب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة صاحب فكرة 

الكتـــاب وفريـــق العمل التي قدمـــت كتاب مئوية 
كـــرة القـــدم البحرينيـــة بهـــذه الصـــورة المتميـــزة 

والشاملة.
مـــن جهته، أعرب  الشـــيخ عبدهللا بـــن خليفة آل 
خليفة رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشـــرقي 
الرياضـــي عـــن تقديـــره للجهـــود المميزة للشـــيخ 
دعيج بن ســـلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة صاحب فكـــرة كتاب 
)مئوية كرة القدم البحرينية( وفريق عمل الكتاب 
التي أهدت األســـرة الرياضيـــة البحرينية مرجعًا 

توثيقيًا هامًا لتاريخ كرة القدم في المملكة.
وقـــال رئيس نـــادي الرفـــاع الشـــرقي إن ما ضمه 
الكتـــاب من معلومـــات وافرة وغنيـــة عن مراحل 
تأســـيس وتنظيـــم المشـــهد الكروي فـــي البحرين 
يشـــكل إلهامـــًا لألجيـــال الشـــابة ويشـــجعها على 

المزيـــد مـــن العطاء واالجتهـــاد للتميـــز ولتحقيق 
فـــي مملكـــة  للرياضـــة  أكثـــر  إنجـــازات رياضيـــة 

البحرين.
وأشـــاد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفة علـــى اهتمام 
الكتـــاب بذكر الرواد وســـيرتهم وصورهم لتوثيق 
إسهاماتهم المشهودة التي شكلت أساسًا لمسيرة 

جميع األندية البحرينية.
رئيـــس  المجدمـــي  الســـيد يحيـــى علـــي  وأشـــاد 
نـــادي البســـيتين بفكـــرة ومحتوى كتـــاب )مئوية 
كـــرة القـــدم البحرينيـــة( الـــذي وثق بدايـــات هذه 
الرياضـــة الشـــعبية، الفتا إلى أهمية ربط ســـردية 
الكتاب ما بين نمو وتطور كرة القدم بالموازاة مع 

تنامي مســـارات التنمية في المملكة خالل القرن 
الماضي.

ونوه السيد يحيى علي المجدمي بمبادرة  الشيخ 
دعيج بن ســـلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة صاحـــب فكرة الكتاب 
التـــي منحـــت المكتبـــة الرياضيـــة البحرينية هذا 
اإلصدار التوثيقي الهـــام، مثنيا على جهود فريق 
العمـــل التـــي أثرت محتـــوى الكتـــاب بالمعلومات 

المفصلة والصور.
وأشار رئيس نادي البسيتين إلى أن الكتاب تميز 
باألســـلوب الشيق والســـلس في رواية قصة كرة 
القـــدم البحرينية مع اهتمامه بتضمينه معلومات 
النـــوادر  وذكـــر  التاريـــخ  الجانـــب  بيـــن  تنوعـــت 
الطريفـــة، مما يجـــذب مختلف أنواع القراء حتى 

من غير الرياضيين.

اللجنة اإلعالمية

يحيى المجدمي عبدالله بن خليفة محمود جناحي
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

وجـــه النائـــب األول لرئيس المجلـــس األعلى 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
للرياضـــة رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
سمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة  اللجنة 
المشـــتركة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة 
التربيـــة والتعليـــم؛ لدراســـة إمكانيـــة تطويـــر 
الصاالت الرياضة في المدارس والتنسيق مع 

وزارة األشغال.
ويأتـــي ذلك تنفيـــذًا لتوجيهـــات ممثل جاللة 
الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بشـــأن 
فتح المجال لألندية واالتحادات الســـتخدام 

المنشآت المدرسية.
كما وجه ســـموه للبدء في مشـــروع المدرسة 
الرياضيـــة، وأكـــد ســـموه ضـــرورة أن يتم من 
علـــى  التركيـــز  الرياضيـــة  المدرســـة  خـــالل 
الرياضيـــة  األنشـــطة  تطبيـــق  بيـــن  التكامـــل 
ومتابعـــة اللياقة الصحية والتغذية الســـليمة 

للطلبة.
جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه مع المديـــر العام 
لشـــؤون المـــدارس بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
محمـــد مبـــارك بـــن أحمـــد فـــي مكتب ســـموه 
بقصـــر الـــوادي بحضـــور نائـــب رئيـــس الهيئة 
العامة للرياضة سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفـــة، والرئيس التنفيـــذي للهيئة العامة 

للرياضة عبدالرحمن عسكر والوكيل المساعد 
للخدمات التعليمية كفاية حبيب العنزور.

وقـــال ســـموه إن المســـيرة التنموية الشـــاملة 
التـــي يقودهـــا حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه اعتنـــت بتنميـــة العنصـــر 
البشـــري، وجعلت من المواطـــن غاية التنمية 
وهدفها، وفي هذا اإلطار تأتي برامج تطوير 
مختلـــف الجوانـــب الرياضية كإحـــدى الصور 

الفاعلة لالستثمار في الطاقات الوطنية.
وأكد ســـموه ضـــرورة مواصلـــة برامج تطوير 
الرياضة المدرسية؛ كونها تشكل اللبنة األولى 
فـــي اكتشـــاف المواهـــب الرياضيـــة، ومن ثم 

صقلها ودعمها لصناعة أبطال المستقبل.
وأشار ســـموه إلى أن دور الرياضة المدرسية 
واللياقـــة،  الجســـدية  الجوانـــب  يتجـــاوز 
فالرياضـــة تســـهم فـــي تحســـين مســـتويات 
األداء الدراســـية عبر تعزيز حس التنافســـية 

بـــروح الفريـــق، كمـــا تعـــزز الصحـــة  والعمـــل 
النفســـية وحـــس التنظيـــم والمســـؤولية لدى 

الطلبة.
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
المـــدارس محمد مبـــارك عن شـــكره وتقديره 
لســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة على 
المتعلقـــة  للجوانـــب  ومتابعتـــه  اهتمامـــه 
بالرياضة المدرســـية، مؤكدًا أن العمل ســـيبدأ 
على الفور لتنفيـــذ التوجيهات المتعلقة بفتح 

الســـتخدام  واالتحـــادات  لألنديـــة  المجـــال 
المدرســـة  ومشـــروع  المدرســـية  المنشـــآت 
تطويـــر  مـــن  ذلـــك  يتطلبـــه  ومـــا  الرياضيـــة 

الصاالت الرياضية بالصورة المطلوبة. 
وأشـــار إلـــى أن االتحـــاد الرياضـــي البحريني 
للمدارس والجامعات الذي أصدر سموه قرارًا 
بتوســـيع نطاقـــه ليشـــمل المدارس فـــي العام 
الماضي يشـــكل إحدى أسس تطوير الرياضة 

المدرسية بصورة شاملة.

من اللقاء سمو الشيخ خالد بن حمد

منتخب الشباب لكرة السلة

ه لتطوير الصاالت الرياضية الستفادة األندية من المنشآت المدرسية وتنفيذ مشروع المدرسة الرياضية وجَّ

خالد بن حمد: الرياضة المدرسية اللبنة األولى لصناعة أبطال المستقبل

أحمد مهدي



االجتماع سيشهد 
انتخابات الفترة 
2027 - 2023

منح االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، حق 
اســـتضافة الكونغرس اآلســـيوي 33 إلى 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم، والذي 
ســـيعقد خالل الفتـــرة 1 وحتى 2 فبراير 

.2023
البحرينيـــة  العاصمـــة  وســـتحتضن 
)المنامـــة(، الكونغـــرس اآلســـيوي، والذي 
الجديـــدة  الواليـــة  انتخابـــات  سيشـــهد 
لالتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، والممتدة 

من العام 2023 وحتى 2027.
وفـــي هـــذا اإلطار، أشـــاد رئيـــس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني الشـــيخ علي بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، بقرار االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم في منـــح مملكة 
الكونغـــرس  اســـتضافة  حـــق  البحريـــن 
اآلســـيوي 33، مشـــيرًا إلى انعكاس لثقة 

البحرينـــي،  باالتحـــاد  القـــاري  االتحـــاد 
والذي حقق نجاحات إدارية وفنية على 

جميع األصعدة.
وأكد سعادته أن الثقة اآلسيوية لالتحاد 
البحرينـــي ترجمـــة للدعم الـــذي يحصله 
من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
النائـــب  ودعـــم  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأثنـــى 
البحرينـــي لكرة القدم علـــى ثقة االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم برئاســـة رئيـــس 
االتحـــاد اآلســـيوي النائـــب األول لرئيس 

بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الدولـــي  االتحـــاد 
إبراهيـــم آل خليفـــة، مثنيـــا كذلـــك علـــى 
ثقة أعضـــاء المكتب التنفيـــذي باالتحاد 

القاري.
وأكـــد أن ثقـــة االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القـــدم تضاعـــف مـــن حجـــم المســـؤولية 
الملقـــاة علـــى االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القدم الحتصـــان الحدث القـــاري الكبير، 
والـــذي تجتمـــع فيـــه األســـرة اآلســـيوية 
تحـــت ســـقف واحـــد، التخـــاذ عـــدد مـــن 

جـــدول  بمواضيـــع  الخاصـــة  القـــرارات 
أعمـــال االجتمـــاع، عالوة علـــى انتخاب 

مجلس اإلدارة الجديد.
وقـــال إن االتحاد البحرينـــي لكرة القدم 

لـــن يدخر جهدًا في تحقيق االســـتضافة 
مملكـــة  مكانـــة  تعكـــس  التـــي  المثاليـــة 
البحرين الريادية على الخارطة الدولية 
الرياضيـــة، مشـــيرًا إلـــى أن النجاح الذي 

سجله االتحاد في استضافة اجتماعات 
وبطوالت ســـابقة هو امتداد لسلسلة من 
النجاحات المتتاليـــة في احتضان كبرى 

الفعاليات.
ونـــوه الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد 
البحرينيـــة  الكـــوادر  بجـــه  خليفـــة،  آل 
المســـتمرة، والتـــي تبعـــث علـــى الفخـــر 
واالعتـــزاز بالمكانـــة المتميـــزة لهـــا عبـــر 
وغيـــر  متواصلـــة  نجاحـــات  تســـجيلها  
واســـتضافاتها  تنظيمهـــا  فـــي  مســـبوقة 
المختلفـــة للفعاليـــات الرياضيـــة عمومـــًا 
الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  القـــدم  وكـــرة 
مبيًنـــا أن مـــا قدمتـــه الكـــوادر البحرينية 
خالل المناســـبات الســـابقة يؤكد تميزها 
واحترافيتهـــا، وهـــو األمر الـــذي حصلت 
مـــن خالله على إشـــادات محلية وقارية 

ودولية مختلفة.

االتحاد البحريني لكرة القدم

االتحاد البحريني لكرة القدم يحتضن الكونغرس اآلسيوي 33
علي بن خليفة يشيد بثقة رئيس االتحاد اآلسيوي وأعضاء المكتب التنفيذي

سلمان بن إبراهيمعلي بن خليفة
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اللجنة اإلعالمية

أعلن االتحاد الســـعودي لكرة القدم، عزمه الترشح 
القـــدم  لكـــرة  آســـيا  كأس  نهائيـــات  الســـتضافة 
للســـيدات 2026، ومـــن المقـــرر أن يتقـــدم االتحاد 
الســـعودي لالتحـــاد القـــاري بملف متكامـــل مّدعم 
بالمتطلبـــات والشـــروط كافـــة، يتضمـــن الفعاليات 
واألحـــداث الرياضيـــة العالميـــة واإلقليميـــة التـــي 
اســـتضافتها المملكـــة علـــى مـــدى األعـــوام القليلة 

الماضية وحظيت بإشادات عالمية.
الســـعودي  االتحـــاد  إدارة  رئيـــس مجلـــس  وأكـــد 
لكرة القدم ياســـر بن حســـن المســـحل، أن اإلعالن 
عن نية الترشـــح الســـتضافة كأس آسيا للسيدات 

2026، يأتـــي في ظل الدعم الســـخي والالمحدود 
مـــن القيادة الرشـــيدة، واالهتمام الكبير من ســـمو 
وزير الرياضة رئيس اللجنة األولمبية والبارالمبية 
السعودية األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو 
مـــا يدفـــع االتحاد دائًما للمنافســـة على اســـتضافة 

كبرى الفعاليات الرياضية اإلقليمية والقارية.
اســـتضافة  فـــي  الرغبـــة  أن  المســـحل  وأضـــاف 
البطولـــة، تأتي من منطلـــق تحقيق قفزات جديدة 
في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي 
شـــهدت األشـــهر الماضيـــة انطالقتها رغـــم حداثة 

عهدها.

الخطـــة  أن  الســـعودي  االتحـــاد  رئيـــس  وأشـــار 
الطموحة التي وِضعت بشـــأن كرة القدم النسائية 
فـــي المملكـــة، ال تســـتهدف فقـــط نشـــر اللعبـــة أو 
التمثيـــل المّشـــرف فـــي البطـــوالت، ولكـــن تقديـــم 
القـــدم  لكـــرة  مميـــزة  نســـًخة  الســـعودي  االتحـــاد 

النسائية.
واختتم المســـحل حديثـــه بأن االتحاد الســـعودي 
سيبدأ في تكوين لجنة مختصة، للعمل على ملف 
االســـتضافة، وتقديمه بالصورة المشـــرفة للمملكة 
الهـــدف  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الســـعودية،  العربيـــة 

المنشود.

االتحاد السعودي لكرة القدم يعتزم الترشح الستضافة كأس آسيا للسيدات 2026

فـــي ظـــل الرعايـــة الســـامية للرياضـــة 
البحرينيـــة مـــن لـــدن حضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، هنأت الشـــيخة حياة بنت 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكرة الطاولة 
عـــن  وبالنيابـــة  نفســـها  عـــن  باألصالـــة 
اإلدارة،  مجلـــس  أعضـــاء  إخوانهـــا 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
وســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينية بمناســـبة تتويـــج منتخبات 
الطاولة بـ 16 ميدالية ملونة في بطولة 
غـــرب آســـيا التـــي أقيمت فـــي األردن، 
 6 علـــى  منتخباتنـــا  حصـــدت  حيـــث 
ميداليات ذهبيـــة و4 ميداليات فضية 

و6 ميداليات برونزية.
وأعربت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن  خليفـــة  آل 
إلـــى ســـموهما علـــى دعمهـــا المســـتمر 
للرياضـــة البحرينية، مؤكدة أن أســـرة 
كـــرة الطاولـــة البحرينية فخـــورة بهذا 
الدعـــم الـــذي أســـهم في بـــروز الطاولة 

البحرينية وتحقيق هذا اإلنجاز.

 وأشارت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز ثمـــرة التعـــاون 
الكبير مع األندية الوطنية والتي تعمل 
معنـــا يـــدا بيد مـــن أجل كتابـــة النجاح 
لكـــرة الطاولـــة البحرينية، مشـــيرة إلى 
أن اإلنجاز جاء بعمل جماعي مشـــترك 

بين جميع األطراف. 
بالجهـــود  حيـــاة،  الشـــيخة  وأشـــادت   
الفنـــي  الجهـــاز  بذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 

للمنتخبـــات والالعبيـــن والالعبات في 
تحقيق هذا اإلنجاز الذي يؤكد المسيرة 
الناجحـــة لكرة الطاولـــة البحرينية في 
المحافل الخارجية، مؤكدة أن االتحاد 
حريـــص على مواصلة دعم المنتخبات 
لكتابة النجاحـــات المتواصلة للرياضة 

البحرينية.
واختتمـــت منتخباتنـــا الوطنيـــة لكـــرة 
الطاولة مشواره في بطولة غرب آسيا 

التـــي أقيمت فـــي األردن بزيـــادة عدد 
الميداليات خصوصًا الذهبية مع ختام 
البطولـــة التـــي شـــهدت مشـــاركة دول 

غرب آسيا. 
وأصبـــح رصيد منتخباتنـــا 16 ميدالية 
ملونـــة على النحو اآلتـــي: 6 ميداليات 
ذهبية، 4 ميداليات فضية، 6 ميداليات 
برونزية، وجـــاءت الميداليات الذهبية 
عـــن طريق فردي البنات لالعبة فاطمة 

العالي تحت 15 ســـنة، وزوجي األوالد 
تحـــت 15 ســـنة لالعبين مجيـــد ناجي 
ومحمـــد نـــادر، وفـــردي البنـــات لالعبة 
مريـــم العالي تحت 19 ســـنة، وزوجي 
البنات لالعبتيـــن مريم العالي وأمروتا 
تحت 19 ســـنة، وفـــرق للبنـــات أمروتا 
ومريـــم العالـــي تحت 19 ســـنة، وفرق 
لألوالد تحت 19 ســـنة لالعبين سلمان 

محمد وعلي عباس.

 والميداليـــات الفضيـــة: زوجي األوالد 
تحـــت 11 ســـنة لالعبين علي يوســـف 
وحســـن إبراهيم، فرق تحت 11 ســـنة 
لالعبين هادي حســـين وعلي يوســـف، 
فـــردي تحـــت 15 ســـنة لالعـــب محمد 
نـــادر، فـــرق تحـــت 15 ســـنة لالعبيـــن 
بوصفـــوان  وحســـين  ناجـــي  مجيـــد 

ومحمد نادر.
أمـــا الميداليات البرونزية، فجاءت عن 
طريـــق فـــردي األوالد تحـــت 11 ســـنة 
األوالد  فـــردي  علـــي يوســـف،  لالعـــب 
تحت 11 ســـنة لالعب حســـن إبراهيم، 
زوجي البنات تحت 15 ســـنة لالعبتين 
دانـــة الخيـــاط وفاطمة العالـــي، فردي 
األوالد تحـــت 19 ســـنة لالعب ســـلمان 
محمـــد، فـــردي البنـــات تحت 19 ســـنة 
لالعبـــة أمروتا أميت، والفـــرق للرجال 
لالعبين راشـــد ســـند وإلياس الياســـي 
وسيد مرتضى حسين ومحمد عباس.

اتحاد الطاولة

دعم ناصر بن حمد وخالد بن حمد أسهم في إنجاز كرة الطاولة
16 ميدالية ملونة منها 6 ذهبيات لمنتخباتنا بعد ختام بطولة غرب آسيا باألردن... حياة بنت عبدالعزيز:

من تتويج منتخباتنا الشيخة حياة تتوسط العباتنا صورة جماعية لمنتخباتنا بعد اإلنجاز

فرحة بحرينية
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بنك “إلى” يمنح سارة الحسيني جائزة 50 ألف دوالر
ضمن سحوبات الكنز لشهر مايو

قـــام بنـــك “إلـــى’’، البنـــك الرقمي األســـرع 
نمًوا فـــي المنطقة والمتـــاح عبر الهواتف 
المحمولـــة فقـــط، بمنـــح الفائـــزة بجائـــزة 
خليفـــة  ســـارة  مايـــو،  شـــهر  عـــن  الكنـــز 
الحســـيني، جائـــزة نقدية مغيـــرة للحياة 
بقيمة 50,000 دوالر، وتم إخطار الفائزة 
شـــفهًيا بعد إجـــراء عملية الســـحب على 
الجائـــزة آلًيـــا، والذي تمت تحت إشـــراف 
ممثليـــن مـــن وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
“إلـــى”  وبنـــك   ABC وبنـــك  والســـياحة 

ومؤسسة إرنست ويونغ.
وبالنيابة عن ســـارة، علقت شقيقتها منى 
الحســـيني خـــال حفـــل تســـليم الجائزة 
والـــذي أقيم فـــي مقر بنك “إلـــى”، بالقول 
“شـــعرت بســـعادة غامـــرة وتفاجـــأت في 
نفـــس الوقت عند ســـماع هـــذا الخبر، إن 
سارة تســـتحق الفوز حتًما بهذه الجائزة، 
فقـــد واجهـــت العديد مـــن الصعوبات في 
حياتهـــا، ولكنهـــا َتحّلـــت دوًما بابتســـامة 

جميلـــة على وجهها، وســـيتم االســـتفادة 
مـــن المبلغ لمســـاعدتها علـــى العيش بكل 

أريحية وتلبية جميع احتياجاتها”.
وأضافـــت “منـــذ أن قامـــت ســـارة بفتـــح 
حســـاب لـــدى بنـــك “إلـــى”، كانـــت تقـــوم 
بإيداع جميع مدخراتها في حساب الكنز، 
كما ســـيتم االحتفاظ بقيمـــة الجائزة في 
حســـاب الكنز الخاص بها ونأمل أن تفوز 
مـــرة أخـــرى. أنا وعائلتي نحـــب منتجات 

وخدمـــات بنك “إلى” كثيـــًرا، ولن نغير أي 
شيء في تجربتنا المصرفية حتى اآلن”.

وسيتم اإلعان فيما بعد عن جائزة الكنز 
لشـــهر يونيـــو والبالغـــة 120 ألـــف دوالر، 
والتي ســـيتم دفعها كراتب شـــهري قدره 
10 آالف دوالر لمـــدة عـــام واحـــد، وذلـــك 

بحلول تاريخ 4 أغسطس 2022.
وتجســـد جوائـــز الكنـــز وعـــد بنـــك “إلـــى” 
لتوفيـــر رحلـــة تمكن العمـــاء من تحقيق 

أهدافهـــم الحياتيـــة وتطلعاتهـــم المالية. 
ومن خال تجربة رقمية سلسة بالكامل، 
فـــإن البنك يشـــجع العماء علـــى التوفير 
للحصول على فرص الفوز بجوائز نقدية 
ضخمة يبلغ مجموعها 1.5 مليون دوالر.

يذكـــر أن بنـــك “إلـــى’’ تـــم إطاقـــه فـــي 
البحريـــن فـــي تاريـــخ 24 نوفمبـــر 2019، 
وهـــو مصرف رقمـــي يعمل عبـــر الهواتف 
المحمولـــة فقـــط، مدعـــوم مـــن قبـــل بنك 
ABC، البنـــك الدولـــي الرائـــد فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا. وقد 
تمـــت االســـتعانة أثنـــاء تصميـــم تطبيـــق 
بنـــك “إلى” بتطبيقات الذكاء االصطناعي 
مـــا يجعلـــه تطبيًقـــا  البيانـــات،  وتحليـــل 
ويحقـــق  االســـتخدام،  ســـهل  حدســـًيا 
هدفـــه فـــي جـــذب شـــريحة واســـعة مـــن 
المستخدمين وتزويدهم بالخدمات بدًءا 
مـــن جيـــل األلفيـــة والفئـــات األكبـــر عمًرا 

ومن جميع قطاعات المجتمع. 

 ISIN( 1924 أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم
BH00072066Y4( من أذونات الخزانة الحكومية األسبوعية التي يصدرها مصرف 

البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 70 مليـــون دينار لفتـــرة اســـتحقاق 91 يومًا تبدأ فــــي 3 
أغســـطس 2022  وتنتهي في 2 نوفمبر 2022، كما بلغ معدل ســـعر الفائدة على هذه 
األذونات 3.88 % مقارنة بســـعر الفائدة 3.99 % لإلصدار الســـابق بتاريخ 27 يوليو 
2022.  وبلغ معدل ســـعر الخصم 99.028 %، وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 

99.018 %، علمًا بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 381 %. 
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار.

تغطية إصدار أذونات خزانة حكومية بـ 70 مليون دينار

استقبل أطفال مهرجان عطلة الصيف معنا أجمل الذي نظمه مركز معلومات المرأة 
والطفـــل التابـــع لجمعيـــة رعاية الطفل واألمومة محمد ياســـين )بابا ياســـين( صباح 
أمس االثنين الموافق 1 أغســـطس الجاري. وكان في اســـتقباله مســـؤولة المهرجان 
والمديـــر التنفيـــذي لجمعية رعايـــة الطفل واألمومة مايســـة عامر، ورئيســـة اللجنة 
الثقافية للجمعية ابتسام الجامع. والتقى بابا ياسين مع أطفال المهرجان وقدم لهم 
برامـــج تعليمية وتثقيفية عـــن مملكة البحرين وكذلك بعض النصائح واإلرشـــادات 

التي تفيد األطفال في حياتهم اليومية.

بابا ياسين يزور أطفال مهرجان “الصيف معنا أجمل”

لتعزيز فرص انخراطهم بالقطاع المصرفي

“البحرين الوطني” يمدد برنامج التدريب الصيفي “EVOLVE” للطلبة
ــن بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي عن  أعــل
الصيفي  التدريبي  برنامجه  تمديد 
طلبة  يــتــضــمــن  لــكــي  “EVOLVE”؛ 
الـــجـــامـــعـــات ومـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
ــالـــي، وذلـــــك بـــهـــدف تــزويــدهــم  الـــعـ
تؤهلهم  الــتــي  التعليمية  بــالــفــرص 
المصرفي  الــقــطــاع  فــي  لــانــخــراط 
الــدورات  متطلبات  جميع  واجتياز 

التدريبية.
الـــبـــرنـــامـــج في  تـــم طــــرح  بــعــد أن 
لطلبة  يوليو  شهر  مــن  ســابــق  وقــت 
بنك  اتــخــذ  المملكة،  فــي  ــمــدارس  ال
لتوسيع  خــطــوة  الــوطــنــي  البحرين 
المجال  “EVOLVE”عبر فتح  نطاق  
النضمام طلبة الجامعات ومؤسسات 
والدولية؛  المحلية  العالي  التعليم 
وذلك لتحقيق االستفادة ألكبر عدد 
ممكن من الطلبة من مختلف الفئات 

العمرية. 
وسيضم البرنامج التدريبي الصيفي 
أن يستمر  الــمــقــّرر  ومــن  طــالــبــا،   35
طوال الفترة الممتدة من شهر يوليو 

وحتى سبتمبر 2022.
ــج الـــعـــديـــد مــن  ــامـ ــرنـ ــبـ ويـــشـــمـــل الـ
في  بما  الــعــالــي،  التعليم  مؤسسات 
ذلك جامعة البحرين وجامعة العلوم 

التطبيقية  والجامعة البريطانية في 
للدراسات  البحرين  ومعهد  البحرين 
ــمــصــرفــيــة والـــمـــالـــيـــة والــجــامــعــة  ال
ــبــحــريــن  ــيــتــكــنــك ال ــول األهـــلـــيـــة، وب
البحرين  فــي  األمريكية  والجامعة 
إتاحة  تمت  كما  المملكة.  وجامعة 
للطلبة  بالبرنامج  االلــتــحــاق  فرصة 

الذين يدرسون في الخارج، لتشمل 
جامعة  مثل:  الجامعات  من  العديد 
و”سيتي  و”نوتنجهام”  “نورثمبريا” 
ــنــدن” و”لـــيـــدز بــيــكــيــت” وجــامــعــة “  ل

كوين ماري” و “يورك”.
ــل بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي  ــواصـ ويـ
المبادرات  من  العديد  لطرح  سعيه 

ــهــــدف لـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــع  ــ ــتــــي ت ــ ال
وتحقيق التطلعات الوطنية. 

ويهدف برنامج “”EVOLVE للوصول 
ــر عـــدد مــمــكــن مـــن الطلبة  إلـــى أكــب
الــبــحــريــنــيــيــن؛ مـــن أجـــل تــزويــدهــم 
التي  الـــازمـــة  التعليمية  بــالــفــرص 

تؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل.

بنك “ABC” ُيلقب أفضل بنك في “االبتكار في الصيرفة الرقمية”
على مستوى الشرق األوسط للعام 2022

ــبــنــك الـــدولـــي  ــنــــكABC، ال ــ حــصــد ب
الــرائــد فــي منطقة الــشــرق األوســط 
بانكر”  “ذي  جائزة  إفريقيا،  وشمال 
ــي الــصــيــرفــة الــرقــمــيــة  ــتــكــار فـ ــاب ل
للعام  األوســط  الشرق  على مستوى 
2022” المقدمة من مجلة فاينانشال 
تايمز. وتؤكد الجائزة نجاح برنامج 
متعدد  للمجموعة  الرقمي  التحّول 
ــذي يــهــدف إلـــى بناء  ــ الــســنــوات وال
االبتكار  تعزيز  مع  المستقبل”،  “بنك 
ــتــحــّول الــمــصــرفــي الــرقــمــي في  وال
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط وشــمــال 

إفريقيا وما وراءها. 
البنك  بنهج  اعتراًفا  الجائزة  وتمثل 
االبتكاري المرن القائم حصريًا على 
الحوسبة السحابية، والذي يتمحور 
ويسعى  العماء،  احتياجات  حــول 
في الوقت نفسه إلى تعزيز وتجاوز 

القديمة لصيرفة  المصرفية  النماذج 
الجملة والتجزئة. 

ــزة، قــال  ــجــائ وتــعــلــيــًقــا عــلــى هـــذه ال
بنك  لمجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس 
الـــوعـــري:  صـــائـــل  بـــالـــوكـــالـــة   ABC
بانكر”  “ذي  بجائزة  الــفــوز  “يشرفنا 
ــي الــصــيــرفــة الــرقــمــيــة  ــتــكــار فـ ــاب ل
عـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط، إن 
يلهمنا  الــجــائــزة  هــذه  على  حصولنا 
لبناء  واالبتكار  االستثمار  لمواصلة 
“بنك المستقبل”، حيث يعد االبتكار 
“بنك  لــبــنــاء  استراتيجيتنا  جــوهــر 
بإنشاء  ملتزمون  ونحن  المستقبل”، 
من  تستفيد  جــديــدة  رقمية  منصة 
أفضل  لتقديم  الرقمية؛  منظومتنا 

تجربة مصرفية لعمائنا”.
بخالص  أتقدم  “كما  قائًا:  وأضــاف 
هــذا  عــلــى  بــانــكــر  لمجلة ذي  الــشــكــر 

التقدير المرموق، كما أتوجه بالشكر 
ومساهمينا  إدارتـــنـــا  مــجــلــس  إلـــى 
برحلتنا  الــتــزامــهــم  عــلــى  ــا  ــن وزمــائ

المستمرة نحو التحول الرقمي”.
بــانــكــر”  وبــالــنــيــابــة عـــن مــجــلــة “ذي 
التحرير،  قسم  رئــيــس  نــائــب  قــالــت 
 ABC ــان بــنــك ــقــد كـ لــيــز لــومــلــي: “ل
مبدًعا فيما يتعلق بالتحّول الشامل 
لــكــل مـــن بــنــك الــتــجــزئــة والــجــمــلــة 
لـــاســـتـــفـــادة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــات 
السحابية  الحوسبة  على  القائمة 
وتحليات  االصــطــنــاعــي  والـــذكـــاء 
ــات وواجــــــهــــــات بــرمــجــة  ــ ــان ــ ــي ــ ــب ــ ال
قدمت  بينما  المفتوحة،  التطبيقات 
لابتكار   ABC بنك  معامل  أهــداف 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ابـــتـــكـــار واضـــحـــة 

وناضجة”.
أخذ  التقييم  عملية  خــال  تم  وقــد 

3 نماذج رئيسية في االعتبار، وهي 
ــتــحــّول الــرقــمــي الــمــتــســارع لبنك  ال
التقنيات  نــشــر  وعــمــلــيــات  الــجــمــلــة 
رحلة  غيرت  التي  الــرائــدة  الرقمية 
تجربة العماء، بما في ذلك الخدمة 
الــرقــمــيــة األولـــــى مـــن نــوعــهــا على 

ــنــطــاق اإلقــلــيــمــي لــتــأهــيــل ودمـــج  ال
العماء الجدد من الشركات ومنصة 
الــتــوريــد،  ســاســل  لتمويل  حــديــثــة 
االبـــتـــكـــارات الــمــســتــمــرة الــمــدفــوعــة 
ــي بــنــك  ــاء فــ ــمـ ــعـ بـــاحـــتـــيـــاجـــات الـ
الهواتف  عبر  المتاح  الرقمي  “إلــى’’ 
المحمولة فقط، بما في ذلك إطاق 
الثمانية  للتطبيق خال  24 إصــداًرا 
عشر شهًرا الماضية، ودور مختبرات 
 ABC بــنــك  مجموعة  فــي  االبــتــكــار 
فــي قــيــادة االبــتــكــار الــرقــمــي داخــل 
المجموعة وعبر الصناعة المصرفية. 
ــة، أن  ــظـ ــمـــاحـ ــالـ األمـــــــر األجــــــــدر بـ
بتسهيل  قامت  االبتكار  مختبرات 
عمليات دفع رئيسة بالعملة الرقمية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــصـــرف الــبــحــريــن 
المركزي ومؤسسة جيه بي مورجان، 
تــحــّول  قــيــادة عملية  ــى  إلـ إضــافــة 

اإللكترونية  السحابة  نحو  رئيسة 
لصيرفة الجملة، مما مكن البنك من 
أن يعتمد بشكل متزايد على المرونة 

واالبتكار واالستناد إلى البيانات.
بــانــكــر”  “ذي  مــجــلــة  ــز  ــوائـ وتـــعـــد جـ
المصرفية  الــخــدمــات  فــي  لابتكار 
ــرقــمــيــة مـــن الـــجـــوائـــز الــمــرغــوبــة  ال
للغاية، حيث تمثل معياًرا للتميز في 
الرقمنة  بمبادرات  وتعترف  االبتكار 
التحّول  إحـــداث  قــدرة على  األكــثــر 
العالمية.  المصرفية  الصناعة  فــي 
التطبيقات  تقييم  إلــى  وبــاإلضــافــة 
ــدة، فــقــد قــام  ــ ــرائ ــ الــتــكــنــولــوجــيــة ال
ــقــيــادة  ال دور  بــقــيــاس  الــمــنــظــمــون 
تحقيق  فـــي  والـــتـــعـــاون  ــثــقــافــة  وال
في   ABC بنك  تفوق  وقــد  النجاح، 

جميع تلك الجوانب.

صائل الوعري
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 )RCSI Bahrain( أقامــت الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي إيرلنــدا - جامعــة البحريــن الطبيــة
مؤخــًرا حفــل تخريج لطالبها من كليتي الطــب والتمريض والقبالة. وحصدت الطالبة المتفوقة 
الدكتورة طيبة األدرج خالل الحفل على 9 جوائز تقديًرا للنجاحات التي حققتها طوال رحلتها 

األكاديمية. وفي هذا اللقاء الخاص، تشارك طيبة تجربتها خالل فترة دراستها في الجامعة:

كيف تصفين تجربتك العامة في جامعة البحرين  «
الطبية؟

لقد ســـاعدتني جامعة البحرين الطبية على تطوير 
نفســـي على الصعيدين الشـــخصي والمهني ألصبح 
طبيبـــة متميـــزة، ويعـــود لهـــا الفضل في اكتســـابي 
الخبـــرات الالزمة لخوض الحياة بعـــد التخرج. لقد 
زودتنـــا الجامعـــة بتعليـــم عالـــي الجـــودة من خالل 
اتبـــاع نهج تعليمي شـــامل، وكان هنـــاك تركيز قوي 
علـــى األخـــالق ومهـــارات االتصـــال، والتـــي تعتبـــر 
ضروريـــة في الممارســـة الســـريرية. كانـــت مهارات 
البحـــث أيًضا جزًءا أساســـًيا من المنهج الدراســـي، 
وحظيت شـــخصًيا بفرصة المشاركة في العديد من 
المشاريع البحثية والمنشورات. أما ما شجعني حًقا 
على دراســـة الطب فهو فكرة أنه يمكنني مســـاعدة 
اآلخرين على الشـــعور بالتحســـن من خالل تطبيق 
مـــا تعلمته. يتميـــز مجتمع جامعـــة البحرين الطبية 

بتنوعه، وأشـــعر باالمتنان للفرصة التي أتيحت لي 
للتعـــرف على أصدقاء وزمـــالء من خلفيات ثقافية 

مختلفة.
خالل التدريبات السريرية، هل مررت بتجربة تعليمية  «

محددة تركت أثًرا على رحلتك التعليمية؟

إن العمل بشـــكل وثيق مع كبار األســـاتذة واألطباء 
هو من أروع الفرص التي توفرها الجامعة. وأتذكر 
خالل مناوبتي في قســـم أمراض النســـاء والتوليد 
أثنـــاء تدريباتنـــا الســـريرية عملـــي تحـــت إشـــراف 
أمـــراض  استشـــارية  درويـــش،  بســـمة  الدكتـــورة 
النســـاء والتوليد في مستشفى قوة دفاع البحرين 
ومحاضـــرة الطـــب الســـريري فـــي جامعـــة البحرين 
الطبيـــة، والتي كانت معلمة رائعة حيث شـــجعتني 
علـــى تعزيز ثقتي بنفســـي في المجـــاالت الجديدة. 
وال زلـــت أتذكر المرة األولى التي دخلت فيها غرفة 
العمليـــات مع الدكتورة درويش حيث ســـاعدت في 

عملية تنظير للرحم.

ما اآلثار التي خلفتها جائحة “كوفيد 19” على  «

رحلتك التعليمية؟

علـــى مـــدى العاميـــن الماضييـــن، قضيـــت وزمالئي 
ســـنواتنا الســـريرية فـــي ظـــل جائحـــة هـــزت أركان 
العالـــم. وعلـــى الرغـــم من ذلـــك، حرصـــت الجامعة 

علـــى توفيـــر احتياجاتنـــا التعليمية مـــن خالل عقد 
المكثـــف  والتدريـــس  اإلنترنـــت،  عبـــر  الجلســـات 
للمجموعـــات في الحرم الجامعـــي، ومحاكاة البيئة 
السريرية، وتمكنا بفضل ذلك من ممارسة المهارات 
األساســـية بأمـــان. وعلـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة تلك 
األوقـــات، أظهرنا مرونة وعزًما على إنهاء برنامجنا 

في الوقت المحدد.
هل شاركت في أي نشاطات طالبية أو نوادي  «

أو جمعيات؟ وما برأيك التأثير الذي خلفته تلك 
النشاطات على تجربتك التعليمية في جامعة 

البحرين الطبية؟

خـــالل الفتـــرة التـــي قضيتها فـــي جامعـــة البحرين 
الطبية، كنت جزًءا من فريق المشـــاركة المجتمعية 
وكذلـــك فـــي جمعيـــة طـــب األطفـــال. لقـــد كانـــت 
النشـــاطات الطالبيـــة رائعـــة، إذ تمنحـــك الفرصـــة 
لتوســـيع شبكة معارفك ولقاء أشخاص جدد لديهم 

وجهات نظر وطموحات مختلفة.
ما أهدافك المستقبلية؟ هل تفكرين في تخصص  «

محدد ترغبين في متابعته؟

فـــي أغســـطس، ســـأبدأ ســـنة االمتيـــاز فـــي مجمـــع 

السلمانية الطبي وأفكر بمتابعة تخصصي في طب 
األطفـــال. كما أنني شـــغوفة جـــًدا بالتعليـــم الطبي، 

وأطمح ألن أكون مدّرسة في كلية الطب.
ما نصيحتك للطالب الذين يرغبون في االنضمام  «

إلى جامعة البحرين الطبية لدراسة الطب؟

أقـــول لهم إنه على الرغم مـــن أن رحلتكم في كلية 
الطـــب قـــد تكون صعبة فـــي بعض األحيـــان، إال أن 
ليـــس  الطـــب  للغايـــة.  مجزيـــة  ســـتكون  عوائدهـــا 
مجرد سلســـلة من الفصول الدراســـية تـــدوم لـ 6 أو 
7 ســـنوات، إنه عملية مســـتمرة، تنطلـــق خاللها في 
رحلـــة تعليمية تســـتمر مدى الحياة. لذلـــك، حاولوا 
االستمتاع بهذه الرحلة وإيجاد التوازن بين الحياة 
والعمـــل. وســـتوفر لكـــم جامعـــة البحريـــن الطبيـــة 
مجموعـــة واســـعة مـــن الفرص فـــي مجـــال البحث 
والعمـــل التطوعـــي وغيرهـــا الكثيـــر مـــن المجاالت، 
لذلـــك حاولوا االســـتفادة منها بشـــكل جيد. وخالل 
التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء  ســـتجدون  الدراســـة، 
وزمالئكـــم مـــن الطـــالب فـــي المراحـــل المتقدمـــة 
موجـــودون دائًمـــا لدعمكـــم، لذلـــك، ال تتـــرددوا من 

طلب المساعدة عندما تحتاجون إليها.

قال مســؤولون حكوميون إن البحرين تعتزم إطالق أول ســوق ألســهم الشــركات المســاهمة المقفلة منتصف الشــهر 
الجــاري تحــت اســم “ســوق البحرين الخــاص” كبورصة رديفة للبورصة األساســية، لتتيح آلالف المســتثمرين ســهولة 
التــداول وشــراء الحصــص في الشــركات في أكثر من 600 شــركة بحرينية خاصة إلى جانــب الحصول على خدمات 
إضافيــة، إذ ســيتعين علــى هــذه الشــركات ســداد 500 دينــار ســنوًيا كرســوم ســنوية إلزاميــة للحصول علــى خدمات 

أساسية كانت تقدمها وزارة الصناعة والتجارة.

وتعتبـــر ســـوق البحريـــن الخـــاص منصـــة 
المســـاهمة  للشـــركات  وشـــاملة  موحـــدة 
المقفلـــة تهـــدف إلى تقديم حزمة واســـعة 
واآلمنـــة  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  مـــن 
لتسجيل األســـهم، تماشًيا مع القانون رقم 
)09( لســـنة 2022 بشـــأن الســـجل التجاري 
المنشـــور فـــي الجريـــدة الرســـمية العـــدد 
)3594( ابتـــداًء مـــن 18 أغســـطس 2022، 
إذ سيتم حفظ األسهم في شركة البحرين 
للمقاصـــة؛ من أجـــل ضمـــان الحفظ اآلمن 
الشـــفافية  إلـــى توفيـــر  لألســـهم، إضافـــة 

للمساهمين.
وبخصـــوص مـــا إذا كانـــت وزارة الصناعة 
الشـــركات  إضافـــة  تنـــوي  والتجـــارة 
البحرينيـــة باألشـــكال القانونيـــة األخـــرى 
للســـوق، قـــال الوكيـــل المســـاعد للســـجل 
التجـــاري والشـــركات في الـــوزارة نبراس 

طالـــب لــــ “البـــالد” فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
لإلعـــالن عـــن تدشـــين الســـوق، أن القـــرار 
المســـاهمة  البحرينيـــة  الشـــركات  يشـــمل 
المقفلة حالًيا، إذ إن أنظمة هذه الشـــركات 
متوافقة للدخول في هذه السوق بصورة 

أسهل من غيرها.
وبخصوص شـــفافية المعلومات للجمهور، 
أشـــاروا إلـــى أن المعلومـــات العامـــة التـــي 
توجـــد فـــي الســـجل التجـــاري هـــي التـــي 
ســـتكون متوافـــرة للعامـــة والتـــي تشـــمل 
رأس المـــال وعـــدد األســـهم وغيرهـــا مـــن 

األمور.
الخـــاص  البحريـــن  ســـوق  وســـتقدم 
حزمـــة مطـــورة ومتكاملـــة مـــن الخدمات 
المخصصة للشـــركات المســـاهمة المقفلة، 
وستســـاعد هـــذه الخدمـــات الجديدة في 
المســـاهمة  الشـــركات  احتياجـــات  تلبيـــة 

المقفلـــة، وتوفيـــر المزيـــد مـــن الشـــفافية 
المقفلـــة  المســـاهمة  للشـــركات  والفعاليـــة 
والجهـــات ذات العالقـــة في الوقـــت ذاته، 
حسب ما ورد في بيان صحافي وزع على 

الصحافيين.
وستقدم سوق البحرين الخاص مجموعة 
من الخدمات للشـــركات المساهمة المقفلة 
برســـوم ســـنوية تبلـــغ 500 دينـــار، بما في 
بيـــن  )التـــداول  الشـــركاء  تحديـــث  ذلـــك 
أســـماء  وتغييـــر  الحالييـــن(،  المســـاهمين 
أســـماء  وتغييـــر  بالتوقيـــع،  المفوضيـــن 
المديرين، وتغيير نوع الشركة ومعامالت 
الدمـــج والضـــم، إضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكن 
للشـــركات المســـاهمة المقفلـــة نقـــل ملكية 
مـــال  رأس  زيـــادة  أو  وخفـــض  الشـــركة 
وحـــذف  وتحديـــث  وتســـجيل  الشـــركة، 
عمليـــات الرهن، والتأشـــير بتوقيع أو رفع 

الحجز التحفظي، وفرض أو رفع الحراسة 
القضائية.

كمـــا توفـــر المنصة أيًضا خدمـــات إضافية 
مثـــل خدمـــات إدارة اجتماعـــات الجمعية 
العموميـــة )الحضوريـــة أو المنعقـــدة عـــن 
بعـــد “eAGM”(، وإدارة توزيعـــات األربـــاح 
وخدمـــات  األســـهم،  وخيـــارات  النقديـــة، 
المزاد، والتصويـــت اإللكتروني والبيانات 

المالية الموحدة.
ونســـب البيـــان الصحافـــي إلـــى الرئيـــس 
والعضـــو  البحريـــن  لبورصـــة  التنفيـــذي 
المنتدب لشـــركة البحرين للمقاصة الشيخ 
خليفة بن إبراهيم آل خليفة قوله “يســـلط 

اإلعالن الضوء على نظرتنا المتفائلة حول 
تطـــور األســـواق فيمـــا يتعلـــق بالشـــركات 
البحريـــن  شـــركة  تعمـــل  حيـــث  المقفلـــة، 
للمقاصـــة علـــى تقديـــم الخبـــرة لدعم نمو 
البنية التحتية لألســـواق الخاص وتقديم 
إطـــالق  سيســـاهم  إذ  مبتكـــرة،  خدمـــات 
سوق البحرين الخاص في تقديم خدمات 
أكثر شـــفافية وكفاءة للشركات المساهمة 
المقفلة، ما يوفر فرًصا فريدة في الســـوق 

الثانوية للشركات الخاص”.
وأضـــاف الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة: “ســـتعمل هـــذه المنصـــة، كمنصـــة 
المســـاهمة  للشـــركات  وشـــاملة  موحـــدة 

المقفلـــة، بمـــا يهـــدف إلـــى تقديـــم حزمـــة 
واسعة من الخدمات والحلول المخصصة 
ذات المرونـــة العاليـــة، إضافة إلـــى توفير 
الفرصـــة لتداول األســـهم بين المســـاهمين 
ســـوق  إطـــالق  يهـــدف  كمـــا  الحالييـــن، 
البحريـــن الخـــاص إلى االســـتفادة بشـــكل 
كبير من الكفاءات التشغيلية القائمة على 
التكنولوجيـــا بشـــركة البحريـــن للمقاصـــة، 
لتوسعة نطاق الخدمات بحيث تشمل كل 
من الشركات المساهمة العامة والخاص”.

وقـــال إن “انضمـــام الشـــركات المســـاهمة 
الخـــاص  البحريـــن  ســـوق  إلـــى  المقفلـــة 
ســـتهيئ الشركات في المســـتقبل لإلدراج 
عن طريق الطرح العام وستســـاعدهم في 

االنضمام إلى منظومة أسواق المال”.
فـــي شـــركة  للعمليـــات  أول  وأبلـــغ مديـــر 
عابديـــن  عبـــدهللا  للمقاصـــة،  البحريـــن 
الصحافيين أنه تـــم نقل صالحيات وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة في نحـــو 10 خدمات 
إلـــى شـــركة البحريـــن للمناقصـــة التابعـــة 
لبورصة البحرين منذ مارس الماضي، بعد 
أن تـــم تمريـــر القانون من خـــالل المجلس 
التشريعي ونشر القرار بالجريدة الرسمية، 

حيث باشرت الشركة بتقديم الخدمات.

“RCSI” يعود لها الفضل في اكتسابي الخبرات الالزمة لخوض الحياة بعد التخرج

إطالق “سوق البحرين الخاص” في 18 أغسطس بـ 600 شركة

في مقابلة مع طيبة األدرج األولى على دفعة 2022 بجامعة البحرين الطبية:

كأول سوق ألسهم الشركات المساهمة المقفلة

طيبة األدرج

وقعــت دار البــالد للصحافــة والنشــر والتوزيــع اتفاقيــة مــع الجمعيــة الخليجيــة للصيانة واالعتماديــة لتكون بموجبها شــريكًا إعالمًيــا لمؤتمر 
ومعــرض الشــرق األوســط الســادس للصيانــة واالعتمادية 2022 الذي ســيقام بالفترة من 27 إلــى 30 نوفمبر المقبل تحــت رعاية وزير النفط 
والبيئــة محمــد بــن دينــة. ووقــع االتفاقيــة مــن جانب صحيفــة البالد رئيــس التحرير مؤنس المــردي، ومن جانــب الجمعية الخليجيــة للصيانة 

واالعتمادية رئيس المؤتمر المهندس نزار الشماسي.

وأعرب رئيس تحرير صحيفة البالد مؤنس المردي 
عـــن فخره بتوقيع االتفاقية مع الجمعية الخليجية 
للصيانـــة واالعتماديـــة، وأن تكـــون صحيفـــة البالد 
شـــريكًا إعالمًيـــا لمؤتمر ومعرض الشـــرق األوســـط 
والـــذي   ،2022 واالعتماديـــة  للصيانـــة  الســـادس 

سيشهد مشاركة مجموعة مميزة من الشركات.
وأكد المـــردي أن إبرام مثل هذه االتفاقيات ينصب 
ضمـــن خطـــة الصحيفة العشـــرية وطـــرح مجموعة 
المتخصصـــة  اإلعالميـــة  المبـــادرات  مـــن  نوعيـــة 
فـــي المجـــال االقتصادي إلثـــراء المحتـــوى الورقي 

والرقمي على المستوى المحلي.

بدوره، قال رئيس المؤتمر المهندس نزار الشماسي 
إن المؤتمر يعقد بنســـخته السادسة هذا العام، وقد 
انطلق بالعام 2010، وتوقف في العام 2020 بسبب 
ظـــروف جائحة كورونـــا )كوفيد 19(، وســـيقام مرة 
أخرى هذا العام، معرًبا عن ســـعادته بتوقيع اتفاقية 
مـــع صحيفـــة البـــالد، والتـــي تعتبـــر تجربـــة جديدة 
وألول مـــرة خالًفا لدعوة الصحافة لتغطية المؤتمر 
بصورتهـــا التقليديـــة، مؤكًدا أن الشـــراكة اإلعالمية 
ســـتمنح زخًما كبيـــًرا للمؤتمر خصوًصـــا مع اإلعالم 
الرقمـــي ووصولـــه إلـــى آفـــاق أبعـــد على المســـتوى 

اإلقليمي والدولي. 

وأكـــد أن الصحيفـــة ســـتكون لهـــا إســـهامات كبيرة 
خاصـــة  مالحـــق  إصـــدار  عبـــر  المؤتمـــر  بتغطيـــة 
وتغطيـــات يوميـــة وتوفيـــر برنامج كامـــل للتغطية 
اإلعالمية، وهو ما سيكون في صالح ظهور المؤتمر 

بالشيء المشرف. 
ولفت الشماســـي إلى أن المؤتمـــر يعتبر أكبر مؤتمر 
متخصـــص في هـــذا المجال علـــى مســـتوى العالم، 
والذي بدأ بالعام 2010 وقد شهد نمًوا نتيجة للدعم 
الحكومـــي والشـــركات الخليجيـــة ســـواء البترولية 

وغيرها والمعادن والخدمات.
بالصيانـــة  متخصـــص  المؤتمـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 

واالعتماديـــة وإدارة األصـــول، وجميع الشـــركات 
المشـــاركة متخصصة بهذا المجال، وما يميز هذه 
النســـخة هو تنظيم المعرض على مساحة أكبر، إذ 
سيقام في فندق الخليج على مساحة 2800 متر.

وذكـــر أن المؤتمـــر والمعرض ســـيقام تحت رعاية 
وزير النفط والبيئة محمد بن دينة، مشيًدا بالدعم 
الالمتناهي الـــذي يلقونه لتنظيم وإقامة المعرض 
والمؤتمـــر، وهـــو أمـــر ليـــس بجديد علـــى حكومة 
البحريـــن، ما جعل صناعـــة المؤتمرات والمعارض 

تزدهر على نطاق واسع على مستوى المملكة.
وتطـــرق إلـــى أنـــه ســـيتم التركيـــز علـــى التحـــول 
بجميـــع  واالعتماديـــة  الصيانـــة  بمجـــال  الرقمـــي 
أشـــكالها ســـواء في مجال العمل اليومي أو تبني 
أفضل االســـتراتيجيات واســـتخدام التكنولوجيا 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  التقنيـــات  أحـــدث  وتســـخير 
مؤكًدا أن جميع الشركات البترولية والمتخصصة 
فـــي المعـــادن تتجـــه نحـــو التحـــول الرقمـــي ألن 

االعتماديـــة هي األســـاس فـــي الصناعـــة، وكيفية 
تمكن الشـــركات مـــن تفـــادي الخســـائر والتلفيات 
المتوقعة مســـتقبال، وعدم تأثير الخلل واألعطال 

على اإلنتاجية. 
وذكـــر أن حفل افتتاح المعرض ســـيقام بتاريخ 27 
نوفمبـــر، وفي اليوم التالي ســـيتم افتتـــاح المؤتمر، 
وسيشـــهد فعاليـــات مصاحبـــة مثـــل جائـــزة التميـــز 
فـــي الصيانـــة تقيمها الجمعيـــة الخليجيـــة للصيانة 
واالعتماديـــة، جائـــزة المـــرأة فـــي الصناعـــة وإدارة 

األصول وزاوية االبتكار واإلبداع.
المؤتمـــر  مـــن  الخامســـة  النســـخة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والمعرض شـــهدت مشاركة 1500 مشـــارك، متوقًعا 
مشـــاركة ما بين 1800 إلى 2000 مشـــارك في هذه 
النســـخة من 25 إلى 30 دولة حول العالم، وارتفاع 
عدد العارضين إلى 72 شـــركة في هذا العام مقارنة 

مع 62 شركة في النسخة السابقة.

” شريك إعالمي لمؤتمر ومعرض الشرق األوسط للصيانة واالعتمادية “
يقام نوفمبر المقبل على مدى 4 أيام وبمشاركة 30 دولة
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أكــد رئيــس الجامعــة األهلية البروفيســور منصــور العالي عــزم الجامعة التوســع في تدريس 
برامــج الدراســات العليــا واالهتمــام بالبحث العلمي بما يســهم في ســد الفجــوة الحاصلة بين 

النهضة االقتصادية والتنموية التي تشهدها المنطقة ومسيرة البحث العلمي بشكل عام.

وأكد رئيس الجامعة على فتح باب القبول لطلبات 
االلتحـــاق في برامج  الدراســـات العليـــا في الفصل 
بدرجـــة  منهـــا   5  ،2023 /2022 األول  الدراســـي 

الماجستير و 2 بدرجة الدكتوراه.
وأوضـــح العالي أن برامج الدراســـات العليا بدرجة 
منظومـــة  أركان  إحـــدى  والدكتـــوراه  الماجســـتير 
البحـــث العلمـــي بالجامعة، حيث تهـــدف إلى صقل 
القياديـــة  القـــدرات  وتطويـــر  العلميـــة  المهـــارات 

لمنتســـبيها فضـــا عـــن أهميتهـــا فـــي تعزيز 
مسيرة البحث العلمي.

وبيـــن بـــأن الجامعة تتيـــح 7 برامج 
يمكـــن  العليـــا  الدراســـات  فـــي 
ألصحـــاب مؤهـــات البكالوريـــوس 
من تخصصات ومجـــاالت متعددة 
برنامـــج  أبرزهـــا  بهـــا  االلتحـــاق 
الماجستير في التكنولوجيا المالية 

حديـــث  برنامـــج  وهـــو  “الفنتـــك”، 
بالجامعة ويهدف إلى تلبية احتياجات 
القطاعات المالية والمصرفية لخبرات 

لمواكبة  وكفـــاءات مؤهلـــة 
ت  ا لمســـتجد ا

جيـــة  لو لتكنو ا
مجـــاالت  فـــي 

المال واألعمال.
وذكـــر رئيس الجامعـــة بأن لدى الجامعـــة عددا من 
البرامـــج األخـــرى بدرجـــة الماجســـتير والدكتوراه، 
ومـــن بينهـــا برنامـــج الماجســـتير فـــي تكنولوجيـــا 
للمهتميـــن  مفتـــوح  برنامـــج  وهـــو  المعلومـــات، 
اإلداريـــة  والمجـــاالت  التكنولوجيـــة  بالمجـــاالت 
برنامـــج  وكذلـــك  المعلومـــات،  بأنظمـــة  المتصلـــة 
الماجستير في اإلعام والعاقات العامة، وبرنامج 

الماجستير في إدارة األعمال.
وأشـــار العالي إلـــى 3 برامج أخرى 
بالشـــراكة  الجامعـــة  تقدمهـــا 
مـــع جامعـــات عالميـــة عريقـــة، 
الماجســـتير  برنامـــج  وهـــي: 
فـــي اإلدارة الهندســـية الذي 
بالشـــراكة  الجامعـــة  تقدمـــه 
مـــع جامعة جـــورج واشـــنطن 
الطالـــب  ويحصـــل  األمريكيـــة 
علـــى شـــهادته بعـــد التخـــرج 
من جامعة جورج 

واشـــنطن نفســـها. أمـــا برنامجـــا الدكتـــوراه، فهما: 
الدكتـــوراه فـــي العلـــوم اإلدارية، والدكتـــوراه في 
تكنولوجيـــا المعلومات، وكاهما تقدمهما الجامعة 
بالشـــراكة مـــع جامعة برونيـــل البريطانيـــة، حيث 
يكون لكل دارس في هذين البرنامجين مرشـــدان 
أكاديميان أحدهما من جامعة برونيل البريطانية، 
واآلخر من الجامعة األهلية، فيما يحصل الخريج 
على الشـــهادة بعد إنهاء متطلبات البرنامجين من 

جامعة برونيل البريطانية نفسها.
وأكـــد رئيـــس الجامعـــة أن الملتحقيـــن ببرنامجي 
الدكتـــوراه مـــن المواطنين وأشـــقائهم الخليجيين 
والعـــرب أثبتـــوا كفاءة علمية عالية في دراســـتهم 
التـــي حققت قصـــة نجاح رائعة، حيث اســـتقطب 
برنامـــج الدكتوراه خال الســـنوات الماضية عددا 
وأصحـــاب  واألكاديمييـــن  الباحثيـــن  مـــن  جيـــدا 

المواقع المرموقة.
بهـــا  تحظـــى  التـــي  والمســـاندة  الدعـــم  أن  وأكـــد 
الجامعـــات الوطنية ومســـيرة البحـــث العلمي من 
القيـــادة الحكيمـــة ومجلس التعليم العالي تشـــكل 
حافـــزا كبيـــرا للجامعـــة األهليـــة ومنتســـبيها نحو 

تحقيق خطوات رائدة في هذا االتجاه.
وأوضـــح رئيـــس الجامعـــة بـــأن أبحـــاث منتســـبي 
برنامـــج الدكتـــوراه تغطـــي مجموعة مـــن األنظمة 
منها أنظمـــة المعلومـــات وإدارة األعمال باإلضافة 
إلـــى العديد من المجاالت األخرى، مشـــيرا إلى أن 
المســـاهمات التي تم تقديمها في سياق البرنامج 
ذات أهميـــة كبيرة ليس فقـــط للمجتمع المحلي، 

بل على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام.
وأشـــار إلى أن الجامعة تهدف إلى توســـعة قاعدة 
الباحثيـــن والمبدعيـــن البحرينييـــن والخليجيين، 
منوهـــا إلـــى وجـــود حاجة ماســـة لـــدى القطاعات 
التكنولوجيـــة والتجاريـــة والمصرفية إلى باحثين 

ابتـــكار  علـــى  الكاملـــة  القـــدرة  لديهـــم  مؤهليـــن 
التحديـــات  لمختلـــف  مائمـــة  وعاجـــات  حلـــول 
التـــي تواجههـــا هـــذه القطاعـــات، بمـــا يمكنهـــا من 
تحقيـــق التنافســـية ومواجهـــة التحديـــات اآلنيـــة 

والمستقبلية.

الجامعة األهلية تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا
العالي: 7 برامج ماجستير ودكتوراه وشراكة مع أعرق جامعات العالم

أّكدت وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني 
مواصلـــة  علـــى  الحـــرص  الرميحـــي  آمنـــة 
المســـاعي لصياغة حلول مبتكرة لإلســـكان 
تضمن اإلســـراع بوتيرة اإلنجـــاز عبر تعزيز 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص للقيـــام بدور 
الخدمـــات اإلســـكانية  فـــي توفيـــر  رئيـــس 
للمواطنين، وذلك بما يدعم أهداف المسيرة 
التنموية الشاملة بقيادة ملك الباد المعظم 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، والمتابعة المســـتمّرة من ولي العهد 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس  رئيـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وبما يتماشى مع رؤية البحرين االقتصادية 

2030، وأهداف التنمية المستدامة. 
جـــاء ذلك خـــال المؤتمـــر الصحافـــي الذي 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  عقدتـــه 
العمرانـــي، ومدير عـــام بنك اإلســـكان خالد 
برنامـــج  عـــن  لإلعـــان  وذلـــك  هللا،  عبـــد 
التمويـــات اإلســـكانية الجديدة الـــذي أقّره 
مجلـــس الـــوزراء برئاســـة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا 

أمس.
برنامـــج  تدشـــين  إّن  الرميحـــي  وقالـــت 
يأتـــي  الجديـــدة  اإلســـكانية  التمويـــات 
تنفيـــذا لتوجيهـــات صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء بزيادة 
المنتفعيـــن مـــن برنامج “مزايـــا” بواقع 500 
مســـتفيد إضافي في العـــام الحالي، وطرح 
المزيـــد من الخيـــارات التمويليـــة للخدمات 

اإلسكانية.
وأفـــادت بأّنه تّم توســـيع أنـــواع وامتيازات 
الخدمـــات التمويليـــة لتضـــاف إلـــى جانـــب 
التمويـــات الســـابقة، وهي تمويل الشـــراء، 
وتمويل البناء، وتمويـــل الترميم، وبرنامج 
بحســـب  فيـــه  التوســـع  تـــّم  الـــذي  “مزايـــا” 
البرامـــج التمويليـــة الجديـــدة، معلنـــًة عـــن 
إضافـــة برنامـــج “تســـهيل”، والـــذي يوفـــر 3 
خيـــارات تمويليـــة جديـــدة، وهي “تســـهيل 
عقاري”، و”تســـهيل البيت العود”، و”تسهيل 
التمويـــل  إلـــى خدمـــة  باإلضافـــة  تعـــاون”، 
التـــي يقّدمهـــا برنامج “مزايا” بالشـــراكة مع 
البنـــوك والمصـــارف التجاريـــة، والـــذي تـــّم 
التوســـع فيه من خال طـــرح برنامج مزايا 
)الفئة المستحدثة( إلى جانب برنامج مزايا 
الحالـــي، كما وســـيتم االســـتمرار في تقديم 
الخدمـــات اإلســـكانية االعتيادية من خال 
خدمات تمليك الوحدات الســـكنية وخدمة 

القسائم السكنية.
وبشأن االمتيازات الجديدة التي ستتيحها 
البرامـــج المســـتحدثة، ذكـــرت الوزيـــرة أنها 
تتمحـــور بشـــكٍل رئيســـي حـــول رفـــع الحد 
دينـــار  ألـــف   19 مـــن  للتمويـــات  األدنـــى 
بحرينـــي إلـــى 40 ألـــف دينـــار، ورفـــع الحـــد 
األقصـــى للتمويات من 60 ألـــف دينار إلى 

70 ألف دينار بحريني، مشـــيرة إلى أّن رفع 
أسقف التمويات اإلسكانية سيكون عبارة 
عـــن دعـــم حكومـــي مباشـــر مـــن الحكومـــة 
إلـــى المواطن، ولـــن يزيد من قيمة القســـط 
الشـــهري لـــكل خدمة والمحدد بــــ 25 % من 
قيمـــة راتب المواطن، أمـــا فيما يخص أبرز 
امتيازات برنامج مزايا )الفئة المســـتحدثة( 
ألعمـــار  األقصـــى  الحـــد  رفـــع  فســـيتم 

المستفيدين من هذا الخيار إلى 40 عاما.
ولفتـــت الرميحـــي إلى أنـــه تم اتخـــاذ كافة 
اإلجـــراءات الازمـــة لبـــدء تلقـــي الطلبـــات 
اإلســـكانية للتمويـــات اعتبـــارا مـــن أمـــس 
مـــن  وذلـــك   ،2022 أغســـطس   1 األثنيـــن 
خـــال التقديـــم بخدمـــات وزارة اإلســـكان 
والتخطيط العمراني المتوّفرة على البوابة 
الوطنية Bahrain.bh، مشـــددًة بأنه حرصا 
مـــن الوزارة على تقليل الطلبات اإلســـكانية 
بقائمـــة االنتظـــار، فيســـتم منـــح الراغبيـــن 
األولويـــة لاســـتفادة مـــن هـــذه الخيـــارات 

التمويلية الجديدة.
ونّوهـــت بـــأّن وزارة اإلســـكان والتخطيـــط 
العمرانـــي قطعت شـــوطا متقّدما من خال 
بنـــك  وبيـــن  بينهـــا  المشـــتركة  المبـــادرات 
العقـــاري  التطويـــر  شـــركات  مـــع  اإلســـكان 
والمؤسســـات المصرفيـــة بمملكـــة البحرين 
على مـــدار األعوام الماضيـــة، والتي أثبتت 
الخـــاص  القطـــاع  أبـــدى  حيـــث  جدواهـــا، 
كفـــاءة كبيـــرة للغايـــة فـــي تعزيـــز منظومة 
للمواطنيـــن،  اإلســـكانية  الخدمـــات  توفيـــر 
وأثمـــرت حصيلـــة الشـــراكة حتـــى اآلن عن 
الكثيـــر مـــن الخدمـــات اإلســـكانية  تقديـــم 
للمواطنين من خال المبادرات التي تتنوع 
بيـــن تمويـــات برنامـــج “مزايـــا”، ووحدات 
مشـــروع ديرة العيون، فضاً عن المشـــاريع 

التـــي وفرهـــا بنـــك اإلســـكان للمســـتفيدين 
مـــن الخدمات التمويلية للوزارة، كمشـــاريع 

دانات المدينة والسيف والرفاع والبركة.
وتابعت أّن هذه النتائج اإليجابية شـــّجعت 
علـــى المضـــي فـــي المزيد مـــن التوســـع مع 
القطـــاع الخـــاص ليـــؤّدي دورًا أكبـــر خـــال 
الخدمـــات  توفيـــر  فـــي  المقبلـــة  المرحلـــة 
اإلســـكانية للمواطنين، وقالـــت: نحن اليوم 
أمـــام تدشـــين مرحلـــة جديـــدة من مســـيرة 
التعـــاون مـــع القطـــاع الخاص، وهـــو توفير 
حلـــول إســـكانية ميســـرة، والتي هـــي نتاج 
هـــذا  مـــن  والهـــدف  مســـتفيضة،  دراســـات 
التعاون هو تقديم خدمات تمويلية ميسرة 
المدرجـــة  للمواطنيـــن  ومتنّوعـــة  وفوريـــة 
طلباتهـــم على قائمة االنتظـــار بالوزارة، إلى 
جانب المتقدمين بطلبات إسكانية حديثة، 
وذلـــك مـــن خـــال تســـريع تلبيـــة الخدمات 

اإلسكانية.
وفي ســـياٍق ُمّتصـــل، تحّدثت الرميحي عن 
برنامج حقوق تطويـــر األراضي الحكومية 
وتأهيـــل شـــركات التطوير العقـــاري، والذي 
أســـهم في تســـريع وتيرة تقديـــم الخدمات 
اإلســـكانية المختلفة خال الفترة الماضية، 
مؤّكدة أّن هذا البرنامج يســـير على الطريق 
الصحيـــح، حيـــث شـــارفت أولـــى تجاربـــه 
والمتمّثلـــة في مشـــروع تنفيـــذ 132 وحدة 
سكنية على االكتمال، ونوهت بأن البرنامج 
ســـيوفر آالف الوحدات الســـكنية على مدى 
10 ســـنوات، مشـــيرة إلى أّن المشاريع التي 
يوفرهـــا برنامـــج حقـــوق تطويـــر األراضـــي 
المواطنيـــن  فئـــات  إلـــى  جميعهـــا  موجهـــة 
المســـتفيدين من الخدمـــات التمويلية التي 
والـــذي  اإلســـكان،  وبنـــك  الـــوزارة  تقدمهـــا 
نســـعى من خاله إلى زيـــادة المعروض من 

الوحدات الســـكنية وتنويـــع الخيارات أمام 
المواطنيـــن، وبأســـعار تناســـب التمويـــات 

الممنوحة.
وبـــدوره؛ أّكد خالد عبـــد هللا مدير عام بنك 
اإلســـكان أّن برنامج التمويات اإلســـكانية 
الجديـــدة يطـــرح خيـــارات جديـــدة ُتمّثـــل 
حلوالً إســـكانية ميسرة، والتي تأتي تنفيذا 
لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حيـــث إّنها 
ستســـاهم في توســـيع قاعدة المســـتفيدين 
مـــن الخدمـــات التمويلية، وتقليـــص قوائم 
االنتظـــار من خال تشـــجيع المواطنين من 
ذوي الطلبات اإلسكانية على اختيار إحدى 
الخدمـــات التمويليـــة الجديـــدة التـــي توفر 

الوقت واالنتظار.
وأوضـــح أّنـــه تـــم زيـــادة أنـــواع التمويات، 
البعض منها يقدمها بنك اإلســـكان مباشرة، 
فيمـــا يقّدم البعض اآلخر البنوك والمصارف 
التجارية وبدعم حكومي، الفتا إلى شروط 
االنتفاع بتمويات برنامج “تسهيل”، والتي 
تتمثل في أن يكون مقّدم الطلب رّب أسرة، 
وبحرينـــي الجنســـية، وأن يتراوح ســـّنه ما 
بيـــن 21 و 50 ســـنة، ولم ينتفع رب األســـرة 
أو أحد أفراد أســـرته بخدمة سكنية مقدمة 
مـــن الحكومـــة أو أي جهـــة أخـــرى، وعـــدم 
تملـــك مقـــّدم الطلب لعقـــار، ذلـــك باإلضافة 
إلى إقامة األســـرة في مملكة البحرين، وأن 
يتراوح الدخل الشهري ما بين 320 و 1200 
دينار، ويجوز لوزارة  اإلســـكان والتخطيط 
األدنـــى  الحـــد  شـــرط  اســـتثناء  العمرانـــي 
للدخل لظروف خاصة بمقدم الطلب، فضاً 
عـــن ملكيـــة أرض فضـــاء في حالـــة تمويل 
البنـــاء فيما عدا التمويل للبناء داخل العقار 

األساسي.  

وحـــول األحكام الخاصة لخدمة “تســـهيل”، 
أّكـــد مديـــر عام بنـــك اإلســـكان أنهـــا تتمثل 
في:  اســـتثناء الحد األعلى للدخل المؤهل، 
حيث ُيســـتثنى شـــرط الحـــد األعلى للدخل 
المؤهل ألصحاب الطلبات القائمة للقســـائم 
والوحـــدات الســـكنية التـــي لـــم يحـــدد لهـــا 
طلـــب  وتقديـــم  الشـــهري،  للدخـــل  ســـقف 
الـــزوج  مشـــترك، حيـــث يجـــوز أن يتقـــدم 
والزوجـــة بطلـــب مشـــترك لانتفـــاع بأحـــد 
أنـــواع التمويـــل، واســـتثناء الحـــد األعلـــى 
للسن المؤهل، وُيستثنى شرط الحد األعلى 
للســـن المؤهـــل ألصحـــاب الطلبـــات القائمة 

للقسائم والوحدات السكنية.
كمـــا أضـــاف أن قيمـــة التمويل ُتحـــّدد وفقا 
للدخل الشـــهري لمقـــدم الطلـــب، بحد أدنى 
ألـــف   70 أقصـــى  وبحـــد  دينـــار،  ألـــف   40
دينـــار، وأن التحويـــل ال يؤثر علـــى أقدمية 
الطلـــب، ويمكـــن لصاحـــب الطلـــب العـــدول 
عـــن التحويـــل قبـــل صدور قـــرار تخصيص 

التمويل.
أمـــا بالنســـبة لضمانـــات التمويـــل، فتنتقـــل 
ملكيـــة العقار أو األســـهم المشـــاعة للبنك أو 
يرهـــن العقـــار أو األســـهم المشـــاعة للبنـــك، 
وُتصـــدر قـــرارات تخصيـــص التمويـــل تبعًا 
علـــى  وبنـــاًء  األساســـي،  الطلـــب  ألقدميـــة 

الميزانية المرصودة للتمويل.  
وفيمـــا يتعّلق بـ “تســـهيل عقاري”، قال مدير 
عـــام بنـــك اإلســـكان إّنهـــا تضـــم 5 أغـــراض 
تمويلية وهي، شراء أرض وبناؤها، وشراء 
مبنى واإلضافة عليه، وشراء أرض ، وشراء 
مســـكن، وبناء مســـكن، مشـــيرا إلـــى أنه من 
أجل االستفادة من هاتين الخدمتين يجب 
أن يشـــتري المنتفع األرض أو المبنى بجزء 
من قيمـــة التمويل ومن ثم يبنـــي بالمتبقي 

مـــن قيمتـــه، وال توجد قيود علـــى مدة بناء 
األرض، وُيرهن العقار لصالح بنك اإلســـكان 

ضمانا لقيمة التمويل.
وبخصوص “تســـهيل البيت العـــود”، أضاف 
مديـــر عام بنك اإلســـكان أّنـــه يلّبي أغراض 
التمويل في شـــراء مســـكن، وشـــراء أرض، 
مســـكن،  وبنـــاء  وبنائهـــا،  أرض  وشـــراء 
واإلضافـــة علـــى بنـــاء قائـــم، وشـــراء مبنى 
واإلضافـــة عليه، بشـــرط أن يكون المســـكن 
جـــزءا من عقـــار يملكـــه أحد أقربـــاء الزوج 
أو الزوجـــة، وأن يقر مالـــك العقار بالموافقة 
أو  العقـــار  فـــي  البنـــاء  الملكيـــة و/ أو  علـــى 
القيـــام بأعمـــال اإلضافة فيه، ويتـــم توقيع 
عقـــود قانونية بين المالـــك والمنتفع لحفظ 

الحقوق.  
وأردف: أمـــا “تســـهيل تعـــاون”، فتم تحديد 
أغراض التمويل فيه كالتالي: شراء مسكن، 
بنـــاء  وبناؤهـــا،  أرض  شـــراء  أرض،  شـــراء 
مسكن، شـــراء مبنى واإلضافة عليه، حيث 
يتوجـــب الحصـــول علـــى موافقـــة الجميـــع 
علـــى إضافـــة صاحـــب طلـــب جديـــد ضمن 
المجموعـــة، ويصرف التمويـــل للمقاول في 
حـــال البنـــاء، ويصـــرف التمويـــل للبائع في 

حال الشراء. 
وبشـــأن سقوف التمويات اإلســـكانية، بّين 
مديـــر عـــام بنـــك اإلســـكان أنـــّه قد تـــم رفع 
ســـقف الحد األقصى للتمويل اإلسكاني من 
60 ألـــف دينار إلى  70 ألـــف دينار بحريني، 
وتـــدرج الزيـــادة فـــي قيمـــة التمويـــل تبعـــا 
لقيمة الدخل، ويسدد المنتفع قيمة التمويل 
بالكامل بموجب قســـط شهري يمثل 25 % 

من دخله. 
وأضاف أنه تّمت زيـــادة الحد األدنى لقيمة 
التمويـــل اإلســـكاني مـــن 19 ألـــف دينار إلى 
40 ألـــف دينـــار، وإتاحـــة خدمـــة التمويـــل 
للمواطنيـــن ذوي الدخول المنخفضة الذين 
ال تؤهلهـــم دخولهم للحصـــول على 40 ألف 
دينار، كما وسيســـدد المنتفع قيمة التمويل 
المحدد استنادا لدخله فقط بموجب قسط 
شـــهري يمثـــل 25 % مـــن الدخل، ال يســـدد 
المنتفـــع المبلـــغ المترتـــب على زيـــادة الحد 

األدنى، إذ يعتبر بمثابة دعم من الحكومة.

رفع الحد األقصى للتمويالت من 60 ألف دينار إلى 70 ألفًا
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150
مليون دينار

ــادق  ــمـــي صــ ــرقـ ــول الـ ــحـ ــتـ ــيــر الـ ــدر خــب ــ قـ
ــداول الــشــهــري  ــ ــت ــ عـــبـــدالـــرســـول حــجــم ال
بالمنصات اإللكترونية بمملكة البحرين بما 
ال يقل عن 120 إلى 150 مليون دينار، في 
خارج  بالمنصات  التداول  نسبة  ان  حين 

البحرين تقدر بنحو 100 مليون دينار.
صحيفة  برنامج  فــي  عــبــدالــرســول  وأكـــد 
في  “البحرين  برنامج  األسبوعي  “البالد” 
األفضل  تعتبر  البحرين  أن مملكة  أرقــام” 
على مستوى الخليج الحتضان مشروعات 
التجارة اإللكترونية، خصوًصا مع إطالق 
وزارة  من  المبادرات  من  كبيرة  مجموعة 
الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة 

البحرين ومصرف البحرين المركزي.
أهمية  الساعة على  وركزت فقرة حديث 
التجارة اإللكترونية في االقتصاد الوطني 
وفرص النمو، واإلمكانات المتاحة للتوسع 
ــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة،  فــي مــشــروعــات ال
خصوًصا مع ما يشهده القطاع التقني من 

تطور متواصل.
الرقمية  الــتــجــارة  مستقبل  قـــراءة  وعــن 
النمو، أوضــح خبير  البحرين وفــرص  في 
الــتــجــارة  مستقبل  أن  الــرقــمــي  الــتــحــول 
ــاعــة مـــزدهـــرة  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة تــعــتــبــر صــن
عالمًيا، ليس بالسوق المحلية فقط، وإنما 
دول  من  توجه  وهنالك  عالمي  ازدهارها 
الكثير من  أن  إلى  صغرى وكبرى، مشيًرا 
الدول اليوم أخذت على عاتقها مجموعة 
لتشجيع  والتشريعات  الــمــشــروعــات  مــن 
هذا القطاع بشكل أكبر وأفضل، الفًتا إلى 
دولــة خصوًصا  أي  عــن  الحديث  لــدى  أن 
بها  الكبرى  والمشروعات  الكبرى  الــدول 
العاملة  الشركات  إلــى  اإلشـــارة  يتم  فإنه 

في القطاع التقني بدرجة أولى.
“انستغرام”  منصة  عن  الحديث  وتطرق 
ــعـــرض الــصــور  ــروف عــنــهــا بــأنــهــا لـ ــعـ ــمـ الـ
إلى  مشيًرا  تفاعل،  وعليها  والفيديوهات 
أنه بعد سنوات من اإلقبال عليها كمنصة 
بعمليات  تــعــمــل  لــمــنــصــة  تــتــحــول  ــدأت  ــ ب
البحرين  البيع والشراء، مؤكًدا أن مملكة 
المجال  هذا  في  النمو  وفرص  قابلية  بها 
وهنالك عدة قطاعات مزدهرة بشكل كبير 

جًدا.

 مستقبل السوق اإللكترونية

اإللكترونية  البحرين  لسوق  رؤيته  وعن 
ــوات، قـــال عــبــدالــرســول إنــه  ــنـ بــعــد 5 سـ
لألسف يتم تصنيف المملكة ضمن الدول 
ذات التصنيف المتوسط، ولكن على أرض 
ــام  واألرقـ باألمثلة  المقارنة  ــدى  ل الــواقــع 
ومزدهر  متقدم  موقع  في  البحرين  فــإن 
المشروعات،  بمجال  عالمًيا  كبير  بشكل 
مشيًرا  الكبرى،  ــدول  ال المملكة  وتنافس 
مؤخًرا  الدراسات  إحدى  بحسب  أنه  إلى 
الــبــحــريــن مــتــفــوقــة عــلــى دول مثل  فـــإن 
متسائال  وسويسرا،  وتــايــوان  سنغافورة 
مــتــأخــرة في  المملكة  اعــتــبــار  عــن ســبــب 

بعض المشروعات.
مع  تتعامل  المنطقة  دول  أن  إلــى  ولفت 
التجريبية  الرقابية  البيئة  بأنها  البحرين 
للمشروعات القابلة للنمو ومن ثم تطبيق 
الــدول، ضاربا  هذه المشروعات في بقية 
االنترنت  مجال  في  التجارب  بدء  مثال 
في الفايبر والجيل الثالث والرابع، إضافة 
أطلقته شركة  الــذي  األخير  اإلعــالن  إلــى 

تجربة  عمليات  بتبنيها  البحرين   )STC(
لالتصال  األخــيــر  الجيل  وهــو   5.5 جيل 
الالسلكي، مؤكًدا أن هذه المؤشرات دليل 
على أن البنية التحتية متطورة بالمملكة.

 التشريعات والقوانين

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع الــتــشــريــعــات 
والقوانين، أكد خبير التحول الرقمي أنه 
مجموعة  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  مــوجــود 
أطلقتها وزارة  التي  المبادرات  كبيرة من 
الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة 
البحرين ومصرف البحرين المركزي، الفًتا 
األفضل  تعتبر  البحرين  مملكة  أن  ــى  إل
الحتضان  كاملة  الخليج  مستوى  على 

مشروعات التجارة اإللكترونية.
وأشــار إلــى عــدم وجــود مــؤشــرات دقيقة 
على  األولــى  البحرين  مملكة  كــون  حــول 

مستوى دول الخليج.
ــمــركــزي  ــبــحــريــن ال ــر أن مـــصـــرف ال ــ وذكـ
يصدر دورًيا مؤشرات عن حجم التجارة 
يتم  حين  في  المملكة،  في  اإللكترونية 
إصدار مؤشرات ونسب دون أرقام لحجم 
منوًها  الدول،  ببقية  اإللكترونية  التجارة 
إلى عدم وجود مؤسسة أو منظمة قائمة 
على اإلحصاء وجمع المعلومات من جميع 
الــدول  تحديد  مــن  تتمكن  حتى  الـــدول 

إلكترونية  تجارة  حجم  بها  التي 
أكبر أو أقل.

الــمــالحــظ  أن  ــى  ــ إل ولـــفـــت 
الهيئات  تــوجــه  هــو  الــيــوم 
ــاع  ــطــ ــ ــق ــ ــة وال ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــ ال

الــــــــخــــــــاص والــــــشــــــركــــــات 

أبسط  تقبل  إلــى  األفــراد  الخاصة وحتى 
أن  إلــى  مشيًرا  اإللكترونية،  المعامالت 
األفراد يقومون بشراء قنينة ماء والدفع 
أونــاليــن، وهــذا إن دل على شــيء فإنما 
التجارة  مــع  التعامل  سهولة  على  يــدل 

االلكترونية في أبسط المعامالت.
بالتجارة  ــتــداول  ال حجم  أن  إلــى  ــار  وأشـ
اإللكترونية  المنصات  عبر  اإللكترونية 
أحد  عنها  أعــلــن  والــتــي  البحرين  ــارج  خـ
الــبــنــوك بــأنــه يــقــارب 100 مــلــيــون ديــنــار 
من  جــزًءا  تعتبر  هــذه  أن  مضيًفا  شهرًيا، 
الفرص وفي نفس الوقت تحديات، تتمثل 
مبلغ  جــزء من  إعــادة تحويل  كيفية  في 

ليصبح  بالخارج  التداول 
مؤكًدا  محليا،  تــداوال 

تـــوافـــر الــمــنــتــجــات 
الناس  يفكر  التي 
فـــي شــرائــهــا من 
الــــخــــارج ومــنــهــا 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــات 
واأللـــــــــــــــعـــــــــــــــاب 
والــــــــــمــــــــــالبــــــــــس 
والـــــــــــمـــــــــــوضـــــــــــة 

ومــــــــســــــــاحــــــــيــــــــق 
ــيـــل  ــمـ ــتـــجـ الـ

السعر،  في  فــارق  هنالك  أن  إال  وغيرها، 
مــســتــطــردا بــالــقــول إنـــه لـــدى حــديــثــه مع 
الــتــجــار وأصـــحـــاب الــمــحــالت وأصــحــاب 
الــشــأن فـــإن نسبة الـــزيـــادة فــي األســعــار 
 % 50 إلـــى   10 بــيــن  مــا  تــتــراوح  محلًيا 
وهذا الفارق نتيجة لتحمل التجار تكلفة 
الخارج  من  البضاعة  أو  المنتج  توصيل 
تقليل هذه  إمكانية  مؤكًدا  البحرين،  إلى 
تبدأ  ومواقع  منصات  إيجاد  عبر  التكلفة 
بــالــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة فــي داخــل  البيع 

البحرين.

 مستقبل سوق البحرين

وعن رؤيته لسوق البحرين بعد 5 أعوام، 
رأى خبير التحول الرقمي أن سوق 
ازدهــــــاًرا نتيجة  الــبــحــريــن شــهــد 
وعي األفراد وليس نتيجة لوعي 
ــاب مــصــالــح،  ــحـ مــؤســســات وأصـ
مــشــيــًرا إلــى أنــهــم بـــدأوا منصة 
 ،2019  -  2018 بالعام  هوميز 
إقناع  هو  األكبر  التحدي  وكان 
ــالــدخــول  ــاب الــمــحــالت ب ــحـ أصـ
يتم  وكان  بالمنصة،  معهم 
طــــــــــرح 

سؤال، كم عدد الذي سيتم بيعه والمبالغ 
التي سيتم احتسابها على المحالت؟

األعـــوام  البحرين خــالل  أن ســوق  وأكـــد 
كبيًرا،  ــاًرا  ازدهـ ستشهد  المقبلة  الخمس 
تشهده  الـــذي  التقدم  ظــل  فــي  خصوًصا 
تقنية التكنولوجيا المالية “فنتك”، مشيًرا 
إلى أن تقنية “بنفت باي” لم تكن موجودة 
سابًقا وساهمت في عملية تحويل النقود 

عوًضا عن الدفع النقدي.
وتوقع أن تساهم التقنيات الجديدة على 
وحجم  المبيعات  برفع  المنطقة  مستوى 
التداول إلى نسب تتجاوز 30 % إلى 40 
اآلن  الشراء  تتضمن  التقنيات  وهذه   ،%
المؤشرات تعطي  والــدفــع اآلجــل، وهــذه 
أن القادم أفضل، متوقًعا أن يكون هنالك 
والــــرؤى خــالل  الــمــشــروعــات  مــن  الكثير 
األعوام الخمس المقبلة والتقبل للمنصات 
ــيــة، الفـــًتـــا إلـــى أن  ــكــتــرون والـــمـــواقـــع اإلل
المواقع  من  المزيد  تطلب  الناس  جمهور 

اإللكترونية والمنصات.
وأوضح أن المنصة اإللكترونية هي عبارة 
عن مجمع افتراضي، متسائال هل هنالك 
حاجة لوجود مجموعة محالت متفرقة؟ 
أعدتها  دراســـة  أنــه بحسب  إلــى  مــشــيــًرا 
منصة هوميز قبل حوالي عام عن قطاع 
الــنــســاء شــراء  الــمــالبــس وحـــول تفضيل 
وكان  تطبيقات،  أو  المالبس من محالت 
ان”  الغريب أن موقع “شي 
ــبـــة تــصــل  حـــصـــد نـــسـ
مــن   %  88 ــة  ــرابـ ــقـ لـ

شراء المنتجات.

وعي لدى الزبائن

وفــي ســؤالــه عــن وجــود 
الزبائن  ــدى  ل كـــاٍف  وعــي 
ــبــحــريــن بــالــتــعــامــل  فـــي ال
مــع الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة، 
أجاب عبدالرسول أن غالبية 
الــشــركــات يــنــصــب تــركــيــزهــا 
الزبائن  على  أنظارها  ومحط 
أهمية  ــًدا  ــؤكـ مـ وتــطــلــعــاتــهــم، 
ــــون وتـــوفـــيـــر ما  ــزب ــ دراســــــة ال

يحتاج إليه دون سؤاله.
وعي  لديهم  الزبائن  أن  وأكــد 
تقنيات،  ولــديــهــم  جـــًدا  عـــاٍل 
كما يقومون بمقارنة األسعار 

بالمواقع اإللكترونية.

ـا حجم التداول الشهـري بالمنصـات محليًّ
البحرين األفضل خليجيًّا الحتضان مشروعات التجارة اإللكترونية... خبير التحول الرقمي:

الزميل حسن عبدالنبي متحدًثا مع عبدالرسول في استيديو “^”

business@albiladpress.com
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ام
رق

األ
120 إلى 150 ب

مليون دينار 

حجم التداول الشهري 
بالمنصات اإللكترونية 

في البحرين

 100
مليون دينار 

حجم التداول 
الشهري بالمنصات 

خارج المملكة

10 إلى 50 % 
زيادة أسعار المنتجات 
محلًيا مقارنة بشرائها 

أونالين

التقنيات الجديدة على 
مستوى المنطقة 

سترفع المبيعات 
والتداول بنسب تتجاوز  

30 %  إلى  40 %
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نظمت االجتماع التشاوري الثالث مع القطاع الخاص... الصيرفي:

تحديث دليل تصنيف المنشآت السياحية
قالـــت وزيـــرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي أن الـــوزارة بدأت مؤخـــرا العمل 
على تحديث دليل تصنيف المنشـــآت الســـياحية من فنادق وشقق فندقية 
وخدمـــات تقديـــم المأكـــوالت والمشـــروبات بالفنـــادق وغيرهـــا، وذلـــك بما 
يتماشـــى مـــع تطـــورات صناعة الســـياحة فـــي مملكـــة البحريـــن والمنطقة 

والعالم، ويحقق تطلعات الشركاء في القطاع السياحي الخاص.
جاء ذلك خالل اجتماعها مع عدد من أصحاب منشـــآت القطاع الســـياحي 
الخـــاص مـــن منتجعـــات ومجمعـــات وفنـــادق ومطاعم وشـــركات ســـياحة 
وســـفر، هو الثالث من نوعه في إطار حرص وزارة الســـياحة على التشـــاور 

والتنسيق والتشاركية في تطوير القطاع السياحي في البحرين.
وأوضحـــت أن فريـــق عمل متخصص في الوزارة يعكـــف حاليا على إعادة 
صياغة معايير تصنيف المنشـــآت الســـياحية لتكون أكثر مرونة واستيعابا 

لتنوع القطاع السياحي، وتعزيز قدرة أصحاب تلك المنشآت على ترخيص 
وتشغيل منشآتهم بأقصى فاعلية ممكنة وخدمة ضيوفهم بالشكل األمثل، 

وبما ينعكس إيجابا على أداء القطاع السياحي البحريني ككل.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.075

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.031

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.995

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.464

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.072

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.474

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.12

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.305

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 0.47

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

السنة الرابعة عشرة - العدد 5040

الثالثاء
2 أغسطس 2022 - 4 محرم 1444  

أعلـــن بنـــك البحرين اإلســـالمي )BisB( عن االنتهاء 
مـــن تركيـــب ألـــواح كهروضوئيـــة شمســـية لتوليـــد 
الطاقـــة الكهربائية بالمجمعات المالية التابعة للبنك 
الكائنة في مدينة حمد وعراد. ويأتي ذلك تماشـــًيا 
مـــع مبادرة اعتمـــاد الطاقة الشمســـية التي أطلقتها 
مجموعـــة بنـــك البحرين الوطني، والتي من شـــأنها 
أن تســـهم في تقليـــل البصمة الكربونيـــة اإلجمالية، 
المســـتمر تجـــاه  البنـــك والتزامـــه  بجانـــب حـــرص 
ممارســـات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات )ESG( ضمن عملياته.
ومن شـــأن هذه المبادرة أن تســـاهم بتقليل البصمة 
الكربونية فـــي المجمعين الماليين بنســـبة 77.9 % 
ســـنوًيا فـــي فرع عـــراد و66.3 % فـــي مدينة حمد. 
كمـــا تؤكـــد هذه المبـــادرة على جهود بنـــك البحرين 
اإلسالمي المتواصلة وحرصه في إيجاد العديد من 
الحلـــول والسياســـات الصديقـــة للبيئـــة والمبادرات 

الخضراء التي بدورها تساعد على تقليص البصمة 
الكربونيـــة للبنك، مثل إطالق تطبيقات رقمية على 

سبيل المثال.
جـــرار  حّســـان  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 

الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
اإلســـالمي قائالً: “نحن ســـعداء 
باكتمـــال أولى مبـــادرات اعتماد 
والمتمثلـــة  الشمســـية  الطاقـــة 
فـــي تركيب ألـــواح كهروضوئية 
شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية 
بالمجمعـــات الماليـــة الموجـــودة 

وعـــراد،  حمـــد  مدينـــة  فـــي 
جـــزًءا  يعتبـــر  مـــا  وهـــو 

اســـتراتيجية  مـــن 
الطريـــق  خارطـــة 

مة  ا لمســـتد ا

والممتدة على مدى 3 أعوام. وضمن إطار مســـاعي 
بنـــك البحريـــن اإلســـالمي ليصبـــح عنصـــرًا حيوًيـــا 
ومؤّثرًا بحلول العام 2023، فإننا مستمرون في 

إطالق العديد من المشـــاريع الخضراء واالبتكارات 
الرقميـــة التـــي تعمـــل علـــى الحـــد مـــن االنبعاثـــات 
الكربونيـــة، متطلعين لتوســـيع نطاق هـــذه المبادرة 
لتشمل جميع فروعنا ومجمعاتنا المالية مستقبالً.”
قسم  رئيس  سيادي  هيثم  قــال  جانبه،  من 
الممتلكات والمشتريات والشؤون اإلدارية 
فــي مــجــمــوعــة بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي: 
“يأتي اكتمال تركيب ألواح كهروضوئية 
لبنك  الــمــالــيــيــن  بالمجمعين  شــمــســيــة 
الــبــحــريــن اإلســـالمـــي فــي مــديــنــة حمد 
نحو  الـــدءوبـــة  مساعينا  لــيــؤكــد  ــراد  وعــ
تعزيز مساهمتنا في عملية التغيير 
والمستدام  اإليجابي 
ــــي  ــن ــ ــب ــ عـــــــبـــــــر ت
مــــــــــبــــــــــادرات 
خــــــــــضــــــــــراء 

وااللتزام بممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
قلب  فــي  دمجها  على  الــحــرص  مــع  والمؤسسية، 
أن  فيه  الشــك  ومما  والمالية.  المصرفية  أعمالنا 
من  كــبــيــًرا  ــزًءا  جـ ُتشكل  االجتماعية  المسؤولية 
بنك  لمجموعة  المستدامة  التنمية  استراتيجية 
البحرين الوطني. وعليه، فإننا نتطلع لنكون نموذًجا 
والمسؤولية  االســتــدامــة  مــجــال  فــي  بــه  ُيــحــتــذى 

االجتماعية”. 
ويســـتمر بنك البحرين اإلســـالمي بتعزيز إجراءات 
الحوكمـــة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشـــركات 
السياســـات  تحديـــث  علـــى  الحـــرص  مـــع   )ESG(
حـــول  الوعـــي  زيـــادة  بغيـــة  الالزمـــة؛  الداخليـــة 
ممارســـات االســـتدامة، مـــع تســـليط الضـــوء علـــى 
مســـاعي البنـــك الستكشـــاف الحلـــول والسياســـات 
الصديقـــة للبيئة التي ُتســـاهم بدورها في الحد من 

انبعاثات الكربون.

ب ألواحًا شمسية بمجمعاته المالية بمدينة حمد وعراد “البحرين اإلسالمي” يركِّ
تسهم في تقليل البصمة الكربونية اإلجمالية

حسان جرار هيثم سيادي
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والــدفع
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احنا مستعدين!
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فـــلل
Villas

أراضـي
Lands

مشاريع
Projects

مخططات
plan estate

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 
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Broker's license No. 3
Property Manager's license No. 23

أعلنت شـــركة الزيت العربية الســـعودية “أرامكو الســـعودية”، أمس االثنين، عن 
توقيـــع اتفاقيـــة شـــراء لالســـتحواذ على فالفوليـــن للمنتجـــات العالميـــة التابعة 
لشركة فالفولين األميركية المدرجة في بورصة نيويورك، ويشار إليها اختصاًرا 
بـ “فالفولين غلوبال برودكتس” “VGP” أو “في جي بي”، وذلك بقيمة 2.65 مليار 
دوالر، خاضعة لبعض التعديالت المعتادة المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.

وفالفوليـــن شـــركة عالميـــة لهـــا تاريـــخ طويل فـــي مجـــال إنتاج وتوزيـــع زيوت 
التشـــحيم، ذات عالمة تجارية مشـــهورة، للسيارات واالســـتخدامات الصناعية، 

وكذلك المواد الكيميائية للسيارات.

وقالت أرامكو الســـعودية في بيان إنها ستســـتفيد من شـــبكة التصنيع والتوزيع 
القوية التابعة لشركة فالفولين، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، 

وشهرة عالمتها التجارية العالمية التي تمتد لـ 150 عاًما.
تعليًقـــا على ذلك، قال النائب األعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتســـويق في 
أرامكـــو الســـعودية، محمد القحطانـــي “يتوافق قطاع المنتجـــات العالمية التابع 
لشـــركة فالفوليـــن تماًما مع اســـتراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو الســـعودية 
فيما يتعلق بزيوت التشـــحيم ألنها ســـتضيف قيمة إلنتاجنا من زيوت األســـاس 

حول العالم”.

“أرامكو” تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لـ“فالفولين” األميركية بـ 2.65 مليار دوالر


