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أفـــادت وســـائل إعالم إيرانيـــة، أمس األحد، بقطـــع خدمة اإلنترنت 
عـــن الهواتف المحمولة في مدن األهـــواز جنوب غربي إيران لليوم 
الثالـــث على التوالي، خشـــية المشـــاركة في االحتجـــاج على الغالء 

وارتفاع التضخم في البالد.
وكانـــت األيـــام الماضية قد شـــهدت احتجاجات رافقتهـــا اعتقاالت 
وإطـــالق نـــار علـــى المتظاهريـــن لـــم يتبيـــن حتـــى اآلن إحصاءاتها 

الدقيقة، بحسب ما نقلته قناة “إيران انترناشيونال”.

إيران تقطع اإلنترنت عن األهواز

المنامة - بنا

أوضـــح المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
أنـــه وعلـــى ضـــوء البـــالغ الـــوارد 
للمجلـــس فـــي الثاني والعشـــرين 
مـــن أبريـــل الماضي، حـــول نفوق 
األسماك في خليج توبلي وشمال 
مـــن  مختصـــون  توجـــه  ســـترة، 
المجلس فـــوًرا إلى موقع الحادثة 
على مدى عدة أيام بهدف دراسة 
أســـباب النفوق وإجراء التحاليل 

الالزمة لجودة مياه البحر.
ورجح المجلس أن يكون الســـبب 
تخلـــص  هـــو  للنفـــوق  المباشـــر 
األســـماك  هـــذه  مـــن  الصياديـــن 
الصغيـــرة فـــي ميـــاه البحـــر نظًرا 
لعـــدم جدواها االقتصـــادي، فضاًل 
عن أن هذه ليســـت المـــرة األولى 
تسجل فيها حوادث نفوق بسبب 

الصيادين.

“البيئة”: صيادون 
تخلصوا من أسماك لعدم 

جدواها االقتصادية
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49 % من المجتمع البحريني نساء... “المرصد الوطني”:

28 % من إجمالي مستثمري البورصة بحرينيات

أكد المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين 
الجنسين التابع للمجلس األعلى للمرأة في 
إحصاءاتـــه األخيـــرة أن المـــرأة البحرينيـــة 
تشكل 49 % من المجتمع البحريني حسب 
إحصائيـــة 2021، إذ بلـــغ إجمالـــي الســـكان 
1.504.365 وبلغـــت إجمالـــي البحرينيـــات 
354.442. أمـــا العمـــر المتوقـــع للمـــرأة عند 
الميـــالد ارتفـــع مـــن 77.46 فـــي 2010 إلى 

78.88 في 2021.
وفـــي 2020 بلـــغ متوســـط عمـــر البحرينية 
عنـــد الزواج 24 عاما، أمـــا معدل الخصوبة 
الكلـــي للمـــرأة البحرينية في ســـن اإلنجاب 
فهـــو طفليـــن لـــكل امـــرأة، فيما بلغـــت عدد 
الـــوالدات التـــي تخضـــع لإلشـــراف الطبـــي 

.% 99.7

وحســـب اإلحصـــاءات فـــإن المنتفعات من 
الطلبات اإلسكانية بلغت 26.933 بحرينية 
أمـــا المســـتفيدات مـــن عـــالوة بـــدل ســـكن 

بلغن322.209 بحرينية في 2021.
مشـــاركة  ارتفـــاع  اإلحصـــاءات  وأظهـــرت 
إذ  االقتصـــادي،  المجـــال  فـــي  البحرينيـــة 
القطـــاع  فـــي  البحرينيـــة  نســـبة  ارتفعـــت 

الحكومـــي مـــن 38 % في 2001 إلى 55 % 
فـــي 2020، وكذلك ارتفعت مشـــاركتها في 
القطاع الخاص حيث وصلت نسبتها 35 % 
في 2020 بينما كانت 24 % في 2001. كما 
بينت اإلحصاءات أن نسبة رائدات األعمال 
ارتفعـــت إلـــى 43 % فـــي 2020 مقارنة 39 
% في 2021. كما أظهرت ارتفاع مشـــاركة 

المـــرأة البحرينية في مجالس اإلدارة حيث 
 %  17 نســـبة   2020 فـــي  نســـبتهن  بلغـــت 
مقارنـــة بـ 12 % في 2010، وشـــكلت المرأة 
المصـــدرة 39 % مـــن إجمالـــي المصدريـــن، 
وبلغـــت نســـبة المســـتثمرات فـــي البورصة 
28 % من إجمالي مســـتثمري البورصة في 
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“نّصـــاب  حكايـــات  وبدايـــة  بدايـــة،  حكايـــة  لـــكل 
الحريـــم” ربـــة منـــزل ظنـــت أن الحـــظ ابتســـم لهـــا 
أخيًرا، ووضعت ثقتها لدى أحد المقربين من أفراد 
الشـــبكة، وعمـــدت إلـــى اســـتخراج ســـجل تجاري 

وتوكيل بإدارة النشاط مقابل 400 دينار. 
نّصـــاب زهـــد فـــي ثـــروة األغنيـــاء، وأدار بوصلـــة 
نشـــاطه تجاه ربات البيوت، مستغالً “عامل الثقة” 
إليقـــاع ضحايـــاه في فـــخ االحتيال، وولـــوج عالم 
الجريمـــة، ومواجهـــة أحـــكاٍم بغرامـــاٍت تصـــل إلى 
عشـــرات آالف الدنانير، باســـتغالل التوكيالت في 
استخراج 382 “سجال وهميا” و495 تصريح عمل.

“البـــالد” تميط اللثام عن مســـتندات وثقت أحدث 
قضايـــا النصـــب واالحتيـــال التـــي وقـــع ضحيتهـــا 
مجموعـــة كبيـــرة من ربـــات البيـــوت اللواتـــي بتن 
يواجهن أوضاًعا معيشـــية حرجة لهن وألســـرهن، 
لســـداد مبالـــغ الغرامـــات المترتبـــة عليهـــن، نتيجة 
التهـــم الموجهـــة لهـــن باالحتفـــاظ بتصاريـــح عمل 

للعمال رغم عدم الحاجة إليها.

شبكة “نصب واحتيال” تستهدف “ربات البيوت”
زعيمها استغل توكيالتهن في استخراج 382 سجال وهميا و495 تصريح عمل

توقــع نائــب رئيــس لجنــة الثــروة الغذائيــة بغرفــة تجــارة وصناعــة 
أســعار  فــي  انخفاضــا  األســواق  تشــهد  أن  أســد،  مســلم  البحريــن، 
الدواجن المجمدة بنسبة 30 % خالل الفترة المقبلة بسبب انخفاض 
أسعار الشحن، موضحا أن أسعار شحنة الدجاج 20 طنا المستوردة 
مــن الصيــن كانــت منذ شــهرين تتــراوح بيــن 8 و9 آالف دوالر واليوم 

انخفضت إلى 5.5 آالف دوالر. 

وأردف “تســـتورد مملكة البحرين 
الصيـــن  مـــن  المجمـــد  الدجـــاج 
والبرازيـــل، الـــذي يغطـــي من 70 
إلى 80 % من احتياجات السوق 
مـــن الدجـــاج المجمـــد الموجود”، 
موضحـــا أن ســـعر الدجاج نفســـه 
لـــم يرتفع ولكـــن االرتفاع يحدث 

بسبب سعر الشحن”.
أما بالنســـبة ألســـعار البيض فقال 
أيضـــا  األســـواق  “ستشـــهد  أســـد 

فـــي الفترة المقبلة اســـتقرارا في 
ســـعر البيض”. وكشـــف أســـد عن 
أن 80 % من البيض في أســـواق 
البحريـــن كان مصـــدره أوكرانيـــا، 
الروســـية  الحـــرب  وبســـبب 
األوكرانيـــة أصبـــح مـــن الصعـــب 
النســـبة،  بهـــذه  البديـــل  توفيـــر 
موضحا أن هذا ســـبب رئيس لما 
تشـــهده األســـواق من ارتفاع في 

سعر البيض”.

انخفاض في أسعار الدواجن 
واستقرارا بالبيض باأليام المقبلة
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جاللة الملك يهنئ خادم الحرمين بنجاح الفحوصات الطبية
المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى أخيه 
عاهل المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، ضمنها جاللته أطيب 
التهانـــي وصـــادق األمنيات بمناســـبة نجاح 
الفحوصـــات الطبيـــة بفضـــل هللا وتوفيقه. 
ســـائالً جاللته، المولى القديـــر عز وجل، أن 
يحفـــظ خـــادم الحرمين الشـــريفين ويمتعه 
بموفـــور الصحـــة والســـعادة وطـــول العمر، 
وأن يبقيـــه ذخـــرًا وســـندًا للمملكـــة العربية 
السعودية وشعبها الشقيق لمواصلة مسيرة 

النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.

عقـــدت اللجنـــة العليا لدرع “البـــالد” للمســـؤولية االجتماعيـــة اجتماعها 
الثاني برئاسة حسن إبراهيم حسن كمال رئيس اللجنة العليا وبحضور 
عبدالنبي الشـــعلة رئيس مجلـــس إدارة “البالد” ومؤنـــس المردي رئيس 

تحرير “البالد” وبمشاركة أعضاء اللجنة وفريق المتابعة والتنفيذ.
وتقّرر في االجتماع أن يتم اإلعالن عن الجائزة وتسليمها للجهة الفائزة 
في 25 سبتمبر 2022 بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية 

الذي يصادف 25 سبتمبر من كل عام. 
albilad- كما سيتم تدشين موقع إلكتروني لمشروع الدرع تحت عنوان

award.com والـــذي سيشـــتمل على أهداف ومعايير الدرع واســـتمارة 
الشركات للتقدم لنيل الدرع.

اإلعالن عن الفائز بدرع “^” 
للمسؤولية االجتماعية في 25 سبتمبر
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افتتاح أول مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق... مي بنت محمد:

تعزيز البنية التحتية للمحرق يسهم بجذب الزوار
هيئة البحرين للثقافة واآلثار

افتتحـــت هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار 
أمـــس المبنـــى األول لمواقـــف الســـيارات 
متعـــددة الطوابـــق ضمـــن مشـــروع موقـــع 
مســـار اللؤلؤ المســـجل علـــى قائمة التراث 
المحـــّرق، بحضـــور  فـــي مدينـــة  العالمـــي 
رئيســـة هيئـــة الثقافـــة الشـــيخة مـــي بنت 
محمد آل خليفة، ووزير األشغال وشؤون 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خلـــف، ورئيـــس المجلـــس البلـــدي لبلديـــة 
المحـــّرق غازي المرباطـــي، ونائب محافظ 
بـــن  عبـــدهللا  العميـــد  المحـــرق  محافظـــة 
تواجـــد  إلـــى  إضافـــة  الجيـــران،  خليفـــة 
دبلوماســـي وحضـــور شـــخصيات ثقافيـــة 

وممثلين عن وسائل اإلعالم.
وقالت  الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
إن مشـــروع موقـــع مســـار اللؤلـــؤ يعد أحد 
أهـــم مشـــروعات تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة 
فـــي البحرين ومـــن خالله تهـــدف الثقافة 

إلـــى إحياء المواقـــع التاريخية في مدينة 
المحـــّرق واالرتقاء باألحياء الســـكنية من 
أجـــل إعـــادة أهـــل البحريـــن إلـــى المدينة 
الـــزّوار  تجـــذب  ثقافيـــة  وجهـــة  وتوفيـــر 
مـــن داخـــل وخـــارج البحرين وتســـتقطب 

سياحة ثقافية.
وتعد مواقف الســـيارات متعددة الطوابق 
أحـــدث مشـــروعات هيئـــة الثقافـــة علـــى 

المحـــّرق، والمشـــروع  فـــي  اللؤلـــؤ  مســـار 
عبـــارة عـــن 4 مبـــان موزعـــة علـــى امتداد 
المســـار. ويّتســـع المبنى الذي تم افتتاحه 
لحوالـــي 130 ســـيارة ويتكـــون مـــن طابق 

أرضي وطابق أول. 
ومـــن المقرر االنتهاء من تشـــييد المواقف 
الثالثـــة المتبقية ما بين نهاية العام 2022 

وبداية العام 2023.

افتتاح المبنى األول لمواقف السيارات متعددة الطوابق
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عبـــر  البحريـــن  جامعـــة  دعـــت 
منشـــور لهـــا على برنامـــج التواصل 
الطلبـــة  االنســـتغرام  االجتماعـــي 
المســـجلين للمقـــررات فـــي الفصل 
العـــام  لهـــذا  االختيـــاري  الصيفـــي 
األكاديمي )2021 - 2022( لاللتزام 
مصاريـــف  بـــدل  دفـــع  بمواعيـــد 
التشـــغيل اإلدارية للفصل الصيفي 
دينـــارا،   50 بــــ  حددتهـــا  والتـــي 
مؤكـــدة أن عـــدم االلتـــزام بدفعهـــا 
ســـوف يؤدي إلى حـــذف المقررات 

المسجلة.
فتـــرة  فـــإن  المنشـــور  وحســـب 
التســـجيل المبدئي للفصل الصيفي 
بدأت من الخميس الماضي 5 مايو 

ولغايـــة 11 مايو حســـب الســـاعات 
المســـجلة والمجتـــازة مـــن الخطـــة 

الدراسية. 
وعلـــق طلبة على رفضهم للرســـوم 
المســـتحدثة  اإلداريـــة  التشـــغيل 
باعتبارها تفوق قدرة األســـر وعدم 
قـــدرة الكثيـــر علـــى دفعهـــا، وأثـــار 
الطلبـــة العديـــد من االستفســـارات 
علـــى المنشـــور أشـــاروا خاللها إلى 
خلـــل فـــي طريقـــة الدفـــع المتاحة 
وتحـــدث  التســـجيل،  رابـــط  فـــي 
بعضهـــم عن عدم تمكنهم من الدفع 
في الفترة المســـموح بهـــا بما يعني 
حذف المقـــررات المســـجلة تلقائيا 

من جداولهم.

جامعة البحرين تدعو لاللتزام بتسديد 
الرسوم التشغيلية للفصل الصيفي

)٠٤(

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

سيدعلي المحافظة
هبة محسن

ليلى مال اهلل
ليلى مال اهلل



صيادون تخلصوا منها لعدم جدواها االقتصادية... “األعلى للبيئة”:

األسماك النافقة في توبلي وسترة ليست لالستهالك اآلدمي
أوضـــح المجلس األعلى للبيئة أنـــه وعلى ضوء البالغ 
الـــوارد للمجلـــس فـــي الثانـــي والعشـــرين مـــن أبريـــل 
الماضي، حول نفوق األسماك في خليج توبلي وشمال 
ســـترة، توجـــه مختصون من المجلس فـــوًرا إلى موقع 
الحادثـــة علـــى مـــدى عـــدة أيام بهدف دراســـة أســـباب 

النفوق وإجراء التحاليل الالزمة لجودة مياه البحر.
ومـــن خـــالل النتائج التي توصـــل إليهـــا المجلس، فقد 
اتضـــح أن األســـماك النافقـــة هـــي مـــن نـــوع )الجواف( 
صغيـــرة الحجـــم، وغيـــر مرغوبـــة لالســـتهالك اآلدمـــي 
وذات قيمـــة اقتصاديـــة متدنيـــة، ودلـــت نتائج تحليل 
جـــودة مياه البحـــر بأنها فـــي حدودهـــا الطبيعية التي 

تتوافق مع ظروف خليج توبلي، وال يوجد تطرف في 
درجة حرارة المياه وال انخفاض في نســـبة األكسجين 

الذائب.
وإضافة إلى ذلك، فقد أثبت الفحص الظاهري لألسماك 
عـــدم وجود عوارض مرضية أو إصابة بكتيرية، فضاًل 
عـــن أن الحادثـــة كانـــت فـــي وقـــت واحـــد، ولـــم تكـــن 
مســـتمرة على مدى األيام المتتالية، بل تم رصد وفرة 

في صيد أسماك الجواف خالل فترة النفوق.
ونظًرا لوجود دالئل على آثار شباك الصيد في األسماك، 
فمن المرجح أن السبب المباشر لهذا النفوق هو تخلص 
الصياديـــن من هذه األســـماك الصغيرة فـــي مياه البحر 
نظـــًرا لعدم جدواهـــا االقتصادي، وما يعـــزز ذلك هو أن 

موســـم صيـــد القباقب الـــذي يعتمد على هذه األســـماك 
الصغيـــرة لـــم يحـــن بعـــد، فضاًل عن هـــذه ليســـت المرة 

األولى تسجل فيها حوادث نفوق بسبب الصيادين.
ومـــن ذلـــك، حادثة النفـــوق األخيرة التـــي حصلت في 
حالـــة النعيم بتاريخ 7 مايو 2022، حيث ورد المجلس 
األعلى للبيئة بالغ بقيام أحد الصيادين بنصب الشباك 
ليـــاًل، ومـــن ثـــم التخلـــص مـــن األســـماك الصغيـــرة في 
ميـــاه البحر، وبدوره قام المجلـــس األعلى للبيئة ومنذ 
اللحظة األولى بالتواصل مع الجهات المختصة لتعزيز 
الـــدور الرقابي على هذه الممارســـات، وإزالة األســـماك 
النافقـــة حفاًظـــا علـــى نظافـــة المنطقـــة وســـالمتها من 

انتشار الروائح الكريهة واألمراض.

المنامة - بنا

المنامة ـ نهرا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

أفادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة فـــي تعقيبهـــا 
على مقـــال الكاتـــب أســـامة الماجد، 
والمنشـــور في صحيفـــة “البالد” في 
عددهـــا الصـــادر يـــوم أمـــس 8 مايو 
2022 بعنـــوان )في انتظـــار رد “نهرا” 
عـــن مراقبـــة العيـــادات الخاصة(، أن 
مراقبـــة أســـعار الخدمـــات الصحيـــة 
فـــي القطاع الطبي الخاص ال تندرج 

ضمن اختصاصات الهيئة.
وأضافت فـــي بيان أمس، أن الجهاز 
الجهـــة  هـــو  لإليـــرادات  الوطنـــي 
الشـــكاوى  فـــي  بالفصـــل  المختصـــة 

المتعلقة بالضرائب.
ولفتت الهيئة إلى أنه ال يوجد قانون 
بشـــأن توحيد األســـعار أو تحديدها، 
حيث إن أســـعار الخدمـــات متفاوتة 

وبحســـب  مستشـــفى  كل  حســـب 
نوع الخدمـــات المقدمـــة والتحاليل 
المفروضـــة، مســـتدركًة، وفـــي حـــال 
وجود شـــك فـــي مســـتوى الخدمات 
الطبيـــة المقدمـــة أو عـــدم تناســـبها 
مـــع الخطة العالجية أو وجود شـــك 
بشـــبهة خطأ طبي فيمكـــن للمتضرر 
رفع شـــكوى إلـــى الهيئة للنظـــر فيها 

بحسب اآلليات المعمول بها.

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مكتبـــه أمـــس، المدير 
العـــام ألكاديميـــة محمـــد بـــن مبارك 
آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية 
آل  خليفـــة  بنـــت  منيـــرة  الشـــيخة 
للوزيـــر  قدمـــت  والتـــي  خليفـــة، 
باســـكويلي بوريا، بمناسبة انضمامه 

إلى هيئة التدريس باألكاديمية.
 وخالل اللقاء، رحب وزير الخارجية 
بانضمـــام الدكتور باســـكويلي بوريا 
إلى فريق أكاديمية محمد بن مبارك 
آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية، 
معرًبـــا عـــن ثقته في االســـتفادة من 
خبراتـــه األكاديميـــة والمهنيـــة فـــي 
ومـــا  األكاديميـــة  أنشـــطة  تطويـــر 
تقدمـــه مـــن برامج علميـــة ودورات 

عمـــل  وورش  متطـــورة  تدريبيـــة 
متخصصة إلعـــداد وتأهيل الكوادر 

الدبلوماسية الوطنية.
من جانبهما، أعربت الشـــيخة منيرة 
بنـــت خليفة آل خليفة وباســـكويلي 
وتقديرهمـــا  شـــكرهما  عـــن  بوريـــا 
إلـــى وزيـــر الخارجيـــة علـــى دعمـــه 
ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة 
للدراســـات الدبلوماســـية، مؤكديـــن 
حـــرص األكاديميـــة علـــى مواصلـــة 
برامجهـــا التطويريـــة فـــي االرتقـــاء 
بالقدرات المهنية واللغوية لمنتسبي 
وزارة الخارجية، وتزويدهم بالعلوم 
العمـــل  فـــي  العصريـــة  والمعـــارف 
أحـــدث  يواكـــب  بمـــا  الدبلوماســـي، 

المستجدات العالمية.

بعـــث ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
خليفـــة، برقيـــة تهنئة إلى 
العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
الشقيقة خادم  السعودية 
الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـموه  أعـــرب   ، ســـعود، 
فيهـــا عن خالـــص التهاني 
األمنيـــات  وأطيـــب 

بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية بفضل هللا وتوفيقه. سائالً سموه 
المولى عّز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور 
الصحـــة والســـعادة وطـــول العمـــر، وأن يبقيه ذخـــرًا وســـندًا للمملكة 
العربية الســـعودية وشعبها الشقيق لمواصلة مسيرة التقدم والتطور 

في ظل قيادته الحكيمة.

“نهــرا”: ال يوجــد قـانـون بشـأن 
توحيد األسعار أو تحديدها

االرتقاء بقدرات منتسبي “الخارجية”

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ خادم الحرمين
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جاللة الملك يهنئ بوتين بذكرى عيد النصر
مشيدا بعمق العالقات الثنائية بين البلدين

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تهنئة إلى رئيس روســـيا االتحادية فالديمير بوتين، بمناســـبة 

ذكرى عيد النصر. 
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقية عـــن خالص تهانيـــه وأطيـــب تمنياته له 
موفور الصحة والســـعادة ولشعب روســـيا االتحادية الصديق تحقيق 

مزيدا من التقدم واالزدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة.
كما أشـــاد جاللته في هذه المناســـبة الوطنية بمستوى عمق العالقات 
الثنائيـــة التـــي تجمع بين مملكـــة البحرين وروســـيا االتحادية، والتي 
تشـــمل العديد مـــن المجاالت، مؤكـــًدا جاللته حرص مملكـــة البحرين 
الدائـــم علـــى تعزيـــز وتطوير هـــذه العالقـــات واالرتقاء بهـــا بما يحقق 

المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - بنا

بناء قدرات “الرقابة” وفق أحدث المعايير المهنية
دعوة الموظفين لمواصلة النهوض باألداء... أحمد بن محمد:

أكـــد رئيـــس ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلداريـــة، الشـــيخ أحمـــد بـــن محمد 
آل خليفة، أن القـــدرات التي يمتلكها 
الديوان من جهة الكفاءات البشـــرية 
واللوجســـتية،  الفنيـــة  واإلمكانيـــات 
تؤهلـــه ليكـــون فـــي مصـــاف األجهزة 

الرقابية المتقدمة.
 وأضاف خالل حفل اســـتقبال نظمه 
أمـــس  صبـــاح  لموظفيـــه  الديـــوان 
بمناســـبة عيد الفطر المبارك، أن هناك 
ضـــرورة دائمة وديناميكيـــة للتطوير 
والتحديث وإدخال البرامج الجديدة 
التـــي تواكـــب آخـــر مـــا توصـــل إليـــه 
العالـــم في مجال الرقابـــة والتدقيق، 
بتدريـــب  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا 

الموظفين والجانب التكنولوجي.
واعتبـــر النهوض بـــاألداء واإلنتاجية 
المهـــام  تنفيـــذ  بأســـلوب  واالرتقـــاء 
المنوطة بالديوان وانعكاســـها إيجابا 
المقدمـــة  الخدمـــات  مســـتوى  علـــى 
للمواطنيـــن، هـــي جـــزء مـــن واجبنـــا 
تجـــاه البحريـــن التـــي تســـتحق بذل 
نحـــو  والتطلـــع  الجهـــد  مـــن  المزيـــد 

المستقبل.
وهنأ الشـــيخ أحمد الموظفين بالعيد 

المبـــارك، وشـــكرهم علـــى جهودهـــم 
بأدائهـــم  بالعمـــل، مشـــيدا  وتفانيهـــم 
وإنجازاتهـــم خـــالل الفتـــرة الماضية 
الســـيما خالل فتـــرة “كورونـــا” حيث 
كانـــوا علـــى قـــدر المســـؤولية، داعيا 
إياهم إلى اســـتثمار الدعـــم والفرص 

التي يقدمها الديوان.
وحثهـــم علـــى مواصلـــة اّتبـــاع النهج 
اإليجابـــي في إنجـــاز المهـــام وإعداد 
التقاريـــر، الـــذي يرتكز على الشـــراكة 
المشـــمولة  الجهـــات  مـــع  والتعـــاون 
بالرقابـــة وفـــق مـــا تقتضيـــه أحـــدث 

المعايير المهنية وأفضل الممارســـات 
الرقابية العالمية.

 وأشـــار الشـــيخ أحمـــد فـــي معـــرض 
الخطـــة  إلـــى  للموظفيـــن  حديثـــه 
للديـــوان  الجديـــدة  االســـتراتيجية 
وتطويـــر  لتحديـــث  جـــاءت  والتـــي 
أســـاليب تنفيذ األعمال والمهام التي 
يضطلـــع بها الديوان بحســـب قانونه، 
إضافـــة إلـــى تركيزهـــا علـــى التوســـع 
فـــي تغطية مجـــاالت رقابية جديدة، 
المعلومـــات،  نظـــم  علـــى  كالرقابـــة 
وغيرهـــا،  االســـتقصائي  والتدقيـــق 

والمواكبـــة  التكيـــف  عـــن  فضـــال 
للمســـتجدات التـــي تطرأ علـــى مهنة 

التدقيق.
االســـتراتيجية  الخطـــة  وتتضمـــن 
للديـــوان والتـــي تســـتمر حتـــى شـــهر 
يونيـــو مـــن العـــام 2025، 3 أهـــداف 
رئيســـة هي تقديـــم خدمـــات رقابية 
ذات قيمـــة مضافـــة، وتنمية القدرات 
المؤسسية للديوان، وتبادل الخبرات 
وتعزيـــز التعـــاون مـــع الجهـــات ذات 
وزيـــادة  وخارجًيـــا  محلًيـــا  العالقـــة 

الوعي بدور ومهام الديوان.

المنامة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية:

“الفضاء” تشارك في “تحضيري مسابقة تحدي التطبيقات”
مكانة عالية للبحرين على خريطة الدول بالعلوم الفضائية

فـــي إطـــار التعـــاون المســـتمر بين الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 
“ناســـا”،  والفضـــاء  للمالحـــة  الوطنيـــة  واإلدارة  الفضـــاء 
شـــاركت الهيئـــة ممثلـــة بعـــدد من مهندســـي الفضـــاء في 
االجتماع المخصص للتحضير لمســـابقة تحدي تطبيقات 
الفضـــاء لعـــام 2022، والمتوقع أن يتم تنفيذها في شـــهر 
أكتوبـــر المقبـــل بمشـــاركة عـــدد مـــن الـــوكاالت الفضائيـــة 

العالمية. 
بـــدأ االجتمـــاع بالتعريف للجهات المشـــاركة ومـــن أبرزها 
اإلدارة الوطنيـــة للمالحة الجوية والفضاء “ناســـا” ووكالة 
الفضـــاء األوروبيـــة ووكالـــة الفضـــاء اليابانيـــة “جاكســـا” 
ووكالة الفضاء الكنديـــة ووكالة الفضاء البرازيلية، وقدم 
ممثلو وكالة ناســـا عرضًا اشـــتمل على اإلنجازات التي تم 
تحقيقها في الســـنوات الماضية لمسابقة تحدي تطبيقات 
الفضاء حيث تم اســـتالم 28,286 مشاركة بالمسابقة من 
162 دولـــة مختلفـــة في عـــام 2021 فقـــط. باإلضافة إلى 
شـــرح مفصل حـــول األهداف المرجـــو تحقيقها من خالل 
المســـابقة لعـــام 2022 وأيضـــًا تـــم عـــرض شـــرح تفصيلي 
حول المخطط الزمني للمسابقة. كما تم استعراض جميع 
المتطلبـــات الالزمـــة للمشـــاركة فـــي تنظيـــم هـــذا الحدث 

العالمي. 

وحول مشاركته في هذا االجتماع صرح مهندس الفضاء 
يعقوب القصاب “تعتبر مســـابقة تحدي تطبيقات الفضاء 
إحدى أكبر المســـابقات العالمية التي يمكن لجميع الطلبة 
مـــن مختلف دول العالم المشـــاركة فيها. والهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء شـــريك فـــي تنظيم هذا الحـــدث ألكثر من 
3 ســـنوات متتاليـــة، حيـــث تتلقـــى الهيئـــة دعوة رســـمية 
للمشـــاركة فـــي تنظيم هـــذا الحدث العالمـــي، ما يدل على 
المكانـــة العالية لمملكة البحرين علـــى خريطة دول العالم 
في مجال علوم الفضاء. وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز 
مهـــارات الطلبـــة مثل التعـــاون والتفكير النقـــدي واإلبداع 
فـــي حـــل التحديات المقدمـــة من وكالة ناســـا، ناهيك عن 
تشـــجيعهم وتحفيزهـــم علـــى االنخراط في مجـــال علوم 

الفضاء والنهوض بثقافة االبتكار”. 
يذكر أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء شاركت في تنظيم 
هذه المســـابقة بالتعاون مع شريكها األكاديمي كليفر بلي. 
كمـــا اســـتعانة اإلدارة الوطنية للمالحـــة الجوية والفضاء 
“ناسا” بأحد مهندسي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ضمن 
فريـــق الخبـــراء الخـــاص باختيـــار الــــ 10 الفائزيـــن الذين 
قدمـــوا حلـــوالً إبداعية في حل التحديـــات الموجودة في 

قطاع الفضاء.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

جاللة الملك فالديمير بوتينسمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

تـــرأس رئيس هيئة األركان الفريق 
اجتمـــاع  النعيمـــي،  ذيـــاب  الركـــن 
الوطنـــي،  واألمـــن  الدفـــاع  لجنـــة 

امس األحد.
بحـــث  االجتمـــاع  خـــالل  وجـــرى 
الســـبل الكفيلـــة بتطويـــر التعـــاون 
المشـــترك الـــذي مـــن شـــأنه تعزيـــز 
األجهـــزة  بيـــن  التنســـيق  عمليـــات 
العســـكرية واألمنية بالمملكة، وبما 
يســـهم فـــي ترســـيخ دعائـــم األمن 
ومرتكزات االستقرار للحفاظ على 

مكتسبات ومقدرات الوطن.
طـــارق  الفريـــق  االجتمـــاع  حضـــر 

العـــام،  األمـــن  رئيـــس  الحســـن 
والفريـــق الركن الشـــيخ عبدالعزيز 
بـــن ســـعود آل خليفة مديـــر أركان 
الحـــرس الوطنـــي، واللـــواء الركـــن 
طيـــار أحمد علي عزالدين الســـادة 
القائـــم بأعمـــال قائـــد ســـالح الجو 
الملكـــي البحرينـــي، واللـــواء الركن 
مســـاعد  الفضالـــة  إبراهيـــم  غانـــم 
للعمليـــات،  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
واللواء الركن بحري محمد يوسف 
العســـم قائد سالح البحرية الملكي 
البحريني، وعـــدد من كبار الضباط 

والمسؤولين بالجهات المعنية.

تعزيز التنسيق بين األجهزة العسكرية واألمنية

جهاز اإليرادات 
المختص 
بشكاوى 
الضرائب
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عقــدت اللجنــة العليــا لــدرع “البــاد” للمســؤولية االجتماعية اجتماعهــا الثاني 
برئاســة حســن إبراهيــم حســن كمال رئيــس اللجنــة العليا وبحضــور عبدالنبي 
الشــعلة رئيــس مجلــس إدارة “البــاد” ومؤنــس المــردي رئيــس تحريــر “الباد” 
وبمشــاركة أعضــاء اللجنة وأمانة ســر اللجنــة. وتقّرر خــال االجتماع أن يتم 
اإلعــان عــن الجائزة وتســليمها للجهــة الفائزة في 25 ســبتمبر 2022 بالتزامن 
مع اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية الذي يصادف 25 سبتمبر من كل عام.  

كما أقرت اللجنة تدشـــين موقع إلكتروني 
albilad- لمشـــروع الـــدرع تحـــت عنـــوان
علـــى  سيشـــتمل  والـــذي   award.com
أهداف ومعايير الدرع واستمارة الشركات 

للتقدم لنيل الدرع. 

وتتمثـــل أهـــداف درع “البالد” للمســـؤولية 
االجتماعيـــة فـــي تقديـــر الشـــركات لتبني 
ثقافـــة  إلشـــاعة  الممارســـات  أفضـــل 
المســـؤولية االجتماعيـــة، ورفـــع مســـتوى 
الوعي بشأن قيم المسؤولية االجتماعية، 

والعمـــل على زيـــادة مبادرات المســـؤولية 
االجتماعية لدى الشركات.  

يذكـــر أن اللجنـــة العليا تتألف من: حســـن 
إبراهيم كمال، جمال فخرو، الشـــيخة هند 

بنـــت ســـلمان آل خليفـــة، صالـــح طـــرادة، 
ريـــاض ســـاتر، خالـــد  عدنـــان عبدالملـــك، 

القعود، سامية حســـين، يوسف العبيدلي، 
وسعود السبيعي.

اإلعالن عن الفائز بدرع “^” للمسؤولية االجتماعية في 25 سبتمبر
تدشين موقع إلكتروني خاص بالجائزة

محرر الشؤون المحلية، تصوير: خليل إبراهيم

خالد القعود

رياض ساتر سامية حسينجمال فخرو

يوسف العبيدلي

صالح طرادةالشيخة هند بنت سلمان

عدنان عبدالملك

حسن ابراهيم كمال

سعود السبيعي

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

افتتحـــت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار أمـــس 
األحـــد الموافق 8 مايو 2022 المبنى األول لمواقف 
الســـيارات متعـــددة الطوابـــق ضمن مشـــروع موقع 
مســـار اللؤلؤ المســـجل علـــى قائمة التـــراث العالمي 
فـــي مدينة المحـــّرق، بحضور رئيســـة هيئة الثقافة 
الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة، ووزير األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلـــف، ورئيـــس المجلـــس البلـــدي لبلديـــة المحـــّرق 
غازي المرباطي، ونائـــب محافظ محافظة المحرق 
العميـــد عبـــدهللا بـــن خليفـــة الجيـــران، إضافـــة إلى 
تواجـــد دبلوماســـي وحضـــور شـــخصيات ثقافيـــة 
وممثلين عن وسائل اإلعالم. وبهذه المناسبة قالت 
الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة “يسعدنا أن نرى 
تحـــّول أحالم مدينـــة بعراقة المحّرق إلـــى حقيقة، 
ونفتتح اليوم أول مواقف الســـيارات التي ستخدم 
زّوار وسّكان موقع مسار اللؤلؤ المسجل على قائمة 

التراث العالمي وستعّزز البنية التحتية للمدينة”.
وأضافـــت “بذلنـــا مـــن أجـــل تنفيذ هـــذا الجـــزء من 
مشروع مسار اللؤلؤ سنوات من الجهود والتواصل 

والتعـــاون مـــع مختلـــف الجهـــات مـــن أجـــل إنجـــاز 
مواقـــف الســـيارات التي ســـتعمل كمتنفـــس لمدينة 
المحـــّرق التي تتعامل مع تحّديـــات عديدة متعلقة 

باالزدحام والتكّدس السكاني”.
وقالت إن مشـــروع موقع مسار اللؤلؤ يعد أحد أهم 
مشـــروعات تعزيز البنية التحتية في البحرين ومن 
خاللـــه تهدف الثقافة إلى إحياء المواقع التاريخية 
في مدينة المحّرق واالرتقاء باألحياء السكنية من 
أجل إعادة أهل البحرين إلى المدينة وتوفير وجهة 
ثقافيـــة تجـــذب الـــزّوار من داخل وخـــارج البحرين 

وتستقطب سياحة ثقافية.
وتعـــد مواقـــف الســـيارات متعـــددة الطوابق أحدث 
مشـــروعات هيئـــة الثقافـــة علـــى مســـار اللؤلـــؤ في 
المحّرق، والمشـــروع عبارة عن 4 مبان موزعة على 
امتداد المســـار. ويّتســـع المبنـــى الذي تـــم افتتاحه 
لحوالـــي 130 ســـيارة ويتكـــون مـــن طابـــق أرضـــي 
وطابق أول.  وصّممت المواقف شـــركة كريســـتيان 
كيريز بالتعاون مع أرســـينالس للهندسة ومن تنفيذ 
مقـــاول البنـــاء الرئيس شـــركة محمد عبدالمحســـن 
الخرافـــي وأوالده. ومن المقرر االنتهاء من تشـــييد 

المواقـــف الثالثة المتبقية ما بين نهاية العام 2022 
وبداية العام 2023. 

ويقع ثاني مباني المواقف متعددة الطوابق بالقرب 
مـــن عمـــارة بن مطـــر والركـــن األخضر، وهـــو األكبر 
ويكتمـــل مـــع نهايـــة العام الجـــاري، فيما يقـــع مبنى 
المواقـــف الثالـــث بالقـــرب مـــن بيت فخـــرو جنوب 
موقع مسار اللؤلؤ، فيما سيكون آخر مبنى للمواقف 

مواجها لبيت العلوي وبالقرب من بيت الجالهمة.
ويهـــدف هـــذا الجزء من مشـــروع مســـار اللؤلؤ إلى 
توفير مواقف سيارات لسّكان المدينة وزّوار موقع 

مشار اللؤلؤ على حد سواء وستعزز البنية التحتية 
للمحـــّرق كونها تعد أماكن عامـــة.  وتتمّيز المواقف 
للمحـــّرق  وســـتضيف  فريـــد  هندســـي  بتصميـــم 
مساحات جديدة تزيد من رونق نسيجها العمراني. 
وعمد مهندســـو المشروع إلى تصميم كل طابق من 
المواقـــف الجديدة بشـــكل متمّيز، كمـــا وتم التركيز 
علـــى عنصر التواصل فـــي التصميم بحيث تتماهى 
أرضيـــة كل طابـــق مـــع المنحـــدرات الواصلـــة بينها 
لتعكـــس المواقـــف المقومـــات الحضاريـــة والتراث 

العريق الذي يتضمنه موقع مسار اللؤلؤ.

افتتاح أول مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق ضمن مسار اللؤلؤ... الشيخة مي:

تعزيـز البنيـة التحتيـة للمحـرق يسهـم بجـذب الزوار

أســـفر حريـــق اندلـــع أمـــس فـــي ورشـــة لتصليـــح 
المكيفـــات فـــي منطقـــة رأس زويـــد الصناعية عن 
وفـــاة شـــخص وإصابـــة 4 آخرين تم نقلهـــم لتلقي 

العالج. 
وكانت” البالد” قد نشرت في عددها الصادر أمس 
األحد تقريرا مصورا عما تعانيه منطقة رأس زويد 
الصناعية من مخالفات وعشوائيات طالما اشتكت 
منهـــا المنطقة الصناعية التـــي تحتضن العديد من 

الشركات والمؤسسات الصناعية الكبرى الرائدة.

وحذر التقرير من المخالفات الجسيمة التي تعاني 
منهـــا المنطقـــة التـــي قـــد تتســـبب بأضرار بشـــرية 
وماديـــة فـــي المنطقـــة الصناعية الضخمـــة، ولفت 
التقرير إلى ضـــرورة تكثيف حمالت التفتيش في 
المنطقـــة من مختلـــف الجهـــات كـــوزارة الداخلية 
ووزارة التجـــارة وهيئـــة تنظيم ســـوق العمل، كما 
أشـــار إلـــى خلو المنطقـــة من مستشـــفى قادر على 
اســـتيعاب اإلصابـــات التـــي قـــد تنتـــج عـــن العمل 

الصناعي.
مـــن  أرتـــال  وجـــود  إلـــى  “البـــالد”  تقريـــر  وأشـــار 

النفايات ومخلفات البناء التي يتسبب بها العمالة 
الوافـــدة فضـــال عـــن المخالفـــات القانونيـــة، ولفت 
إلـــى التجمعات الكبيـــرة للعمالـــة المخالفة والباعة 
المتجولين المخالفين للقانون وانتشار “الفرشات” 
غيـــر القانونيـــة فـــي أرجـــاء المدينـــة رغـــم كثافـــة 
حمـــالت التفتيـــش إال أنها لـــم تمنع مـــن وجودهم 
لبيـــع كل مـــا هـــو فاســـد وممنـــوع وغيـــر صالـــح 
لالســـتهالك، كمـــا بيـــن التقرير معانـــاة المنطقة من 
انتشار كبير لظاهرة الكالب الضالة التي تحتضنها 

العمالة الوافدة.

“رأس زويد” تقع في المحظور

تقريـــر “^” حـــذر من خسائــر 
بشريــة وماديــة جـراء التجـاوزات

محرر الشؤون المحلية

متابعة االجتماع عبر االتصال المرئيعبدالنبي الشعلة مشاركا باالجتماع وعلى يمينه رئيس اللجنة حسن ابراهيم كمال وعلى يساره مؤنس المردي
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لمؤشـــرات  الوطنـــي  المرصـــد  أكـــد 
التوازن بين الجنسين التابع للمجلس 
إحصاءاتـــه  فـــي  للمـــرأة  األعلـــى 
األخيـــرة أن المرأة البحرينية تشـــكل 
49 % من المجتمع البحريني حسب 
إجمالـــي  بلـــغ  إذ   ،2021 إحصائيـــة 
الســـكان 1.504.365 وبلغت إجمالي 
العمـــر  أمـــا   .354.442 البحرينيـــات 
المتوقـــع للمـــرأة عنـــد الميـــاد ارتفع 
من 77.46 في 2010 إلى 78.88 في 

.2021
عمـــر  متوســـط  بلـــغ   2020 وفـــي 
عامـــا،   24 الـــزواج  عنـــد  البحرينيـــة 
أمـــا معـــدل الخصوبـــة الكلـــي للمرأة 
البحرينيـــة فـــي ســـن اإلنجـــاب فهـــو 
طفليـــن لـــكل امرأة، فيمـــا بلغت عدد 
لإلشـــراف  تخضـــع  التـــي  الـــوالدات 

الطبي 99.7 %.
وحسب اإلحصاءات فإن المنتفعات 
بلغـــت  اإلســـكانية  الطلبـــات  مـــن 
26.933 بحرينيـــة أما المســـتفيدات 
من عاوة بدل ســـكن بلغن322.209 

بحرينية في 2021.
وذكـــر المرصـــد الوطنـــي للمؤشـــرات 
التوزان بين الجنسين التابع للمجلس 
البحرينيـــات  أن  للمـــرأة  األعلـــى 
الحاصات على درجة البكالوريوس 
انخفض إلى 63 % في 2021 مقارنة 

67 % في العام 2010. 
أما الحاصات على درجة الماجستير 
بلغن 65 % مقارنة 59 % في 2010، 
أما الحاصات على درجة الدكتوراه 
بلغت نسبتهن 67 % مقارنة بـ 64 % 
في 2010، كما أن نســـبة البحرينيات 

في مؤسسات التعليم العالي وصلت 
62 % فـــي 2020، مقارنـــة بــــ 57 % 

في 2010.

المشاركة االقتصادية

ارتفـــاع  اإلحصـــاءات  وأظهـــرت 
المجـــال  فـــي  البحرينيـــة  مشـــاركة 
نســـبة  ارتفعـــت  إذ  االقتصـــادي، 
البحرينيـــة فـــي القطـــاع الحكومـــي 
مـــن 38 % في 2001 إلى 55 % في 
2020، وكذلـــك ارتفعـــت مشـــاركتها 
فـــي القطـــاع الخاص حيـــث وصلت 
نســـبتها 35 % في 2020 بينما كانت 

24 % في 2001.
نســـبة  أن  اإلحصـــاءات  بينـــت  كمـــا 
رائـــدات األعمـــال ارتفعت إلى 43 % 

في 2020 مقارنة 39 % في 2021.
كمـــا أظهـــرت ارتفاع مشـــاركة المرأة 
البحرينية في مجالس اإلدارة حيث 
نســـبة   2020 فـــي  نســـبتهن  بلغـــت 
17 % مقارنـــة بــــ 12 % فـــي 2010، 

وشـــكلت المرأة المصـــدرة 39 % من 
إجمالـــي المصدريـــن، وبلغـــت نســـبة 
 % 28 البورصـــة  فـــي  المســـتثمرات 
من إجمالي مســـتثمري البورصة في 

.2020

صنع القرار

 2021 فـــي  اإلحصـــاءات  وحســـب 
بلغـــت نســـبة البحرينية في الســـلطة 
التشـــريعية 19 %، إذ بلغت نسبتهن 
فـــي مجلـــس النـــواب 15 % و23 % 

في مجلس الشورى.

28 % مـن إجمالـي مستثمــري البورصـة... بحرينيـات
49 % من المجتمع البحريني نساء... “المرصد الوطني”:

ارتفاع نسبة 
البحرينيات في 

القطاع العام والخاص

26.933 بحرينية 
منتفعة من 

اإلسكان

دعـــت جامعـــة البحريـــن عبـــر منشـــور لهـــا علـــى 
برنامج التواصـــل االجتماعي االنســـتغرام الطلبة 
الصيفـــي  الفصـــل  فـــي  للمقـــررات  المســـجلين 
االختيـــاري لهذا العام األكاديمـــي )2021 - 2022( 
لالتـــزام بمواعيـــد دفع بـــدل مصاريف التشـــغيل 
اإلداريـــة للفصـــل الصيفـــي والتـــي حددتهـــا بـ 50 
دينـــارا، مؤكـــدة أن عـــدم االلتـــزام بدفعها ســـوف 

يؤدي إلى حذف المقررات المسجلة.

وحســـب المنشـــور فإن فتـــرة التســـجيل المبدئي 
للفصـــل الصيفـــي بدأت مـــن الخميـــس الماضي 5 
مايـــو ولغايـــة 11 مايـــو وذلـــك حســـب الســـاعات 

المسجلة والمجتازة من الخطة الدراسية. 
وبينت الجامعة أن بإمكان الطالب اســـتعادة بدل 
المصاريـــف اإلدارية لتشـــغيل الفصل الصيفي في 

الحاالت التالية:
- إذا ظهـــرت نتيجة الفصل الثاني وتبين رســـوبه 
فـــي مقرر يعتبر متطلًبا ســـابًقا لمقرر تم تســـجيله 

في الفصل الصيفي.
- إذا ما تم فصل الطالب أكاديمًيا مع نهاية الفصل 

الحالي. 
- عنـــد إلغاء المقرر من قبل القســـم األكاديمي في 

حالة عدم اكتمال العدد المطلوب لطرح المقرر.
- إذا لم يطرح المقرر إال في الفصل الصيفي فقط 

)كما تفعل بعض الكليات(.
- إذا لم يجد الطالب مقعًدا لسبب خارج إرادته.

التشـــغيل  للرســـوم  علـــى رفضهـــم  وعلـــق طلبـــة 

اإلدارية المســـتحدثة باعتبارها تفوق قدرة األسر 
وعـــدم قـــدرة الكثيـــر علـــى دفعهـــا، وأثـــار الطلبـــة 
العديـــد من االستفســـارات على المنشـــور أشـــاروا 
خالهـــا إلـــى خلل فـــي طريقة الدفـــع المتاحة في 
رابط التسجيل، وتحدث بعضهم عن عدم تمكنهم 
من الدفع في الفترة المسموح بها بما يعني حذف 
المقـــررات المســـجلة تلقائيـــا مـــن جداولهـــم، كمـــا 
طالـــب آخـــرون بإتاحـــة الدفع عبر خدمـــة البنفت 
للتسهيل على الطلبة إجراءات التسجيل، وسجل 

طلبـــة اعتراضهـــم لعدم عـــرض مقررات مســـتوى 
300/400 لكليـــة القانـــون ما يؤخـــر تخرجهم هذا 

العام.
يذكـــر أن الجامعـــة طرحـــت في الفصـــل الصيفي 
مواد من كل المســـتويات بدًءا من المستوى 100 
إلـــى 400 فـــي المرحلـــة الجامعيـــة األولـــى، وهي 
المواد الخاصة بالســـنة الدراســـية الثالثة والرابعة 
في البكالوريـــوس والتي جّمدت الجامعة طرحها 

في السنوات السابقة.

خلل في طرق الدفع يحرم الطلبة من التسجيل... جامعة البحرين:

لاللتزام بتسديد الرسوم التشغيلية للفصل الصيفي

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل
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مسك ختام التشريعات... تمكين الشباب
علـــى وقـــع الدعابـــات التـــي يطلقهـــا رئيـــس 
مجلـــس الشـــورى علـــي صالـــح الصالـــح مـــع 
األعضـــاء حينـــا، وقطـــع الميكرفـــون “للبحث 
عـــن المطرقة” حينا آخـــر، وافق المجلس في 
جلســـته الهادئة أمس مشروع قانون بتعديل 
بعـــض أحـــكام قانـــون الجمعيـــات واألنديـــة 
االجتماعيـــة والثقافيـــة والهيئـــات الخاصـــة 
والرياضـــة  الشـــباب  ميـــدان  فـــي  العاملـــة 
والمؤسســـات الخاصة، والذي يهدف لتطوير 

القطاع الشبابي والرياضي.
من جهتها، قالت رئيسة لجنة الخدمات جهاد 
الفاضـــل بأن وجـــود هذا التشـــريع بالجلســـة 
األخيرة يعطي رســـالة مهمـــة لدعم المجلس 
وجميـــع أعضائه لتمكين الشـــباب والثقة بهم 

وبأنهم الرهان الحقيقي لمستقبل البحرين.
بمعالجـــات  أتـــى  التشـــريع  أن  الـــى  ولفتـــت 
مناســـبة ألكثر التحديات التي تواجه األندية 

والهيئات الشباب والرياضية.
وقالـــت: أعتقـــد أنـــه يعطـــي ميـــزة تفضيلية 

متقدميـــن  يكونـــوا  بـــأن  للشـــباب  ايجابيـــة 
وملهمين ومبادرين في قيادة المؤسسات.

الصالح يبحث عن مطرقته بالجلسة األخيرة

^ فـــي ختـــام جلســـة مجلس 
الشـــورى، ألقـــى الشـــوري منصـــور 
أعضـــاء  باســـم  كلمـــة  ســـرحان 
المجلـــس رفـــع مـــن خاللها أســـمى 
آيات الشـــكر والعرفـــان إلى المقام 
الســـامي لحضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
دعمهـــم  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس 
التشريعية،  للســـلطة  ومســـاندتهم 
الســـديدة  التوجيهـــات  وعلـــى 
التـــي أدت لتحقيـــق تعـــاون مثمـــر 
وبناء بين الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة، األمـــر الـــذي انعكـــس 

على تحقيق الكثير من اإلنجازات 
التـــي شـــهدها الفصل التشـــريعي، 
مثمنـــًا الدور الـــذي اضطلع به علي 
بن صالـــح الصالـــح رئيس مجلس 
الشـــورى في إدارة عمـــل المجلس 
وتعاونـــه الدائـــم ومتابعتـــه لســـير 
أعـــرب  التشـــريعي.كما  العمـــل 
ســـرحان باســـم أعضـــاء المجلـــس 
عن الشكر والثناء لغانم البوعينين 
الشـــورى  وزيـــر شـــؤون مجلســـي 
أســـامه  والمستشـــار  والنـــواب، 
العصفـــور األميـــن العـــام لمجلـــس 
الشورى، على الدور الذي اضطلعت 
بـــه األمانـــة العامـــة للمجلـــس فـــي 

دعم العمل التشريعي.

كلمة الشوريين: شكرا لكم

البنمحمد: ليس بدعة.. العرادي: رؤية جديدة

شوريون يتحفظون على حظر عضويتهم بإدارات األندية

^ قـــال النائب األول لرئيس مجلس 
الشـــورى العضـــو جمـــال فخـــرو بأنـــه “ال 
السياســـيين  اشـــتغال  مـــع حظـــر  يتفـــق 
بأمـــور الرياضـــة”، معتبـــرا إيـــاه انتقاصـــا 
ألن  التشـــريعية،  الســـلطة  أعضـــاء  مـــن 
الشوريين تم اختيارهم من جاللة الملك 
والنـــواب اختارهم الناس، وإذا كان هناك 
مجـــال للحظر يجـــب أن يكون من ضمن 
هذا القانون، فإما أن يكون في الدســـتور 

أو في قانون مجلســـي الشورى والنواب 
أو اللوائـــح الداخليـــة المنظمـــة.  وأكدت 
النائـــب الثانـــي للرئيـــس جميلـــة ســـلمان 
بـــأن بعض أعضـــاء الســـلطة التشـــريعية 
أثروا العمل الرياضي وحققوا العديد من 
االنجـــازات فلمـــاذا يتم حظـــر عضويتهم 
الشـــورية  ورأت  االدارات.  بمجالـــس 
هالـــة رمـــزي بـــأن اقحام أعضـــاء مجلس 
الشـــورى في هـــذا التشـــريع غير صحيح 

ألن مـــن ضوابـــط تعييـــن الشـــوريين أال 
سياســـية.   بجمعيـــات  أعضـــاء  يكونـــوا 
وبين الشـــوري علي العرادي بأن التشريع 
وضـــع رؤيـــة جديـــدة لتمكيـــن الشـــباب. 
وأكد الشـــوري بســـام البنمحمـــد بأن مبدأ 
الفصل بيـــن العمل السياســـي والرياضي 
“ليس بدعة” وهو مبدأ متعارف عليه في 
الحوكمة وحسن االدارة. ورأت الشورية 
هالـــة رمـــزي بـــأن اقحام أعضـــاء مجلس 

الشـــورى في هـــذا التشـــريع غير صحيح 
ألن مـــن ضوابـــط تعييـــن الشـــوريين أال 
سياســـية.   بجمعيـــات  أعضـــاء  يكونـــوا 
وبين الشـــوري علي العرادي بأن التشريع 
وضـــع رؤيـــة جديـــدة لتمكيـــن الشـــباب. 
وأكد الشـــوري بســـام البنمحمـــد بأن مبدأ 
الفصل بيـــن العمل السياســـي والرياضي 
“ليس بدعة” وهو مبدأ متعارف عليه في 

الحوكمة وحسن االدارة.

^ أكـــد عضـــو مجلس الشـــورى 
فـــؤاد حاجـــي أن مملكـــة البحريـــن، 
بقيادة عاهـــل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة  
ومســـاندة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، لطالما 
كانـــت داعية للســـالم وهذه سياســـة 

البحرين منذ بداية االستقالل.
وأضاف حاجي ليس مملكة البحرين 
فقط بل أن كل دول مجلس التعاون 
هـــي ال تختلف توجهاتهـــا عن توجه 
المملكـــة وهـــي داعيـــة للســـالم فـــي 
المنطقـــة وهمهـــا األول واألخيـــر هو 
التنمية لشـــعوبها وشـــعوب المنطقة، 
موضحـــا لـــو “التزمـــت بعـــض الدول 
كالتـــزام دول مجلـــس التعـــاون بهذا 
ولكنـــا  وأمـــان  بأمـــن  لكنـــا  القانـــون 
بعيدين عن القلق المستمر وتفرغت 
قيادات وشـــعوب المنطقـــة لتحقيق 
المشـــاريع  اإلنجـــازات علـــى صعيـــد 
التنمويـــة التـــي تصـــب فـــي صالـــح 
منطقة الشـــرق األوســـط ككل وعلى 

وجه الخصوص الخليج العربي”.
أســـلحة  أصبحـــت  حاجـــي  وقـــال 
الدمار الشـــامل مســـخا وسيكون من 
الصعوبة الســـيطرة عليها إذا انفلتت 
األمـــور عبر اســـتخدام هذا الســـالح 
وســـتدخل المنطقـــة كلها فـــي خطر، 
ولكـــي تتعافى تحتاج إلى عقود من 

الزمن، داعيا إلى تحلي بعض الدول 
بالمســـئولية والحكمـــة للحفاظ على 

مقدرات الخليج وأهله.
مجلـــس  عضـــو  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الشـــورى يوســـف الغتـــم إن “مملكـــة 
البحرين تتبنى موقفا ثابتا وراســـخا 
بشـــأن صون الســـلم واألمن الدولي، 
وامتثالها اللتزامات المملكة الدولية، 
والـــذي يؤكـــد انضمامهـــا للعديد من 
الدوليـــة  والمعاهـــدات  االتفاقـــات 
المتصلة بعدم انتشـــار أسلحة الدمار 
الشـــامل ممـــا يعكـــس محوريـــة هذه 
الشـــرق  ومنطقـــة  للوطـــن  القضيـــة 
األوســـط، في مقاربة أكثر شـــمولية، 
المنطقـــة  دول  جميـــع  مـــن  ونأمـــل 
اتخاذ اإلجـــراءات الالزمـــة والجادة 
لتفريغ أســـلحة الدمار الشـــامل، وأن 
تقوم الدول العظمى بمسئوليتها في 
هذا الشأن، مما يؤدي إلى االستقرار 
اإلقليمـــي والعالمـــي ويشـــجع علـــى 
نمـــو المناخات اإليجابيـــة على الثقة 

المتبادلة بين الجميع”.

حاجي: نحن دعاة للسالم منذ االستقالل

بدر الحايكي | تصوير: رسول الحجيري

الهيئة لم تتسلم دعًما حكوميًّا في 2022

22 مليون دينار إلنشاء مركز تحكم في شبكات “الكهرباء”
هيئـــة  شـــئون  وزيـــر  تحـــدث   ^
الكهربـــاء والمـــاء وائـــل المبـــارك عـــن أن 
تكلفة إنشـــاء مركز التحكـــم الجديد في 
شـــبكات الكهرباء والمـــاء تبلغ 22 مليون 
دينـــار، وتذهب 12 مليـــون دينار ألنظمة 
التحكـــم و10 مالييـــن دينـــار مـــن أجـــل 
وســـيكون  اإلنشـــائية،  األعمـــال  حزمـــة 
مركـــز المراقبة الجديد فـــي منطقة الحد 

الصناعيـــة، كمـــا ســـيتم تأهيـــل مركـــز أم 
الحصـــم كمركـــز احتياطـــي، مشـــيرا إلى 
أن المركز يهدف إلـــى تعزيز قدرة الهيئة 
فـــي التحكم وخفـــض فتـــرات االنقطاع، 
أمـــا المركـــز الحالـــي فقـــط انتهـــى عمـــره 
االفتراضـــي ويتعيـــن علينا توفيـــر مركز 
جديـــد يخـــدم مملكـــة البحريـــن لمدة 40 

عاما مقبلة.

هـــذا  مـــن  المـــردود  أن  الوزيـــر  وتابـــع 
المركـــز إيجابـــي وهـــو يعتمد علـــى قدرة 
االســـتجابة، ويتضمـــن 4 مراكـــز داخلية، 
ويعـــزز قـــدرة الهيئـــة علـــى التحكـــم في 

الشبكة. 
األول  النائـــب  بســـؤال  يتعلـــق  وفيمـــا   
لرئيـــس مجلـــس الشـــورى جمـــال فخـــرو 
حول برنامج الدعم الحكومي أكد الوزير 

أن الهيئة لم تتلَق في عام 2022 أي دعم 
حكومـــي وهـــذا يؤكـــد أنهـــا قـــادرة علـــى 

إدارة مصروفاتها.
مشـــروعات  أن  المبـــارك  الوزيـــر  وأردف 
ميزانيـــة  مـــن  هـــي  اليـــوم  الـــوزارة 
الـــوزارة إذ وضعـــت مبـــادرات وبرنامجـــا 
لتحقيـــق التـــوازن المالـــي بيـــن إيراداتها 
ومصروفاتها وهذا البرنامج فاعل اليوم.

إعطاء مكافآت إلدارات األندية للتخلص من العزوف

منشآت رياضية رّوجت ألنشطة سياسية عبر إداراتها
الرياضـــة  شـــئون  وزيـــر  قـــال   ^
والشباب أيمن المؤيد إن معظم القرارات 
التي تم إصدارها خالل الثالث السنوات 
الماضية كانت بتنســـيق مع أعضاء لجنة 
الشـــباب في مجلس الشورى مع مناقشة 
األفـــكار الخاصـــة فـــي طريقة تشـــخيص 
المشـــاكل وحلها، مؤكدا أنـــه تم االعتماد 
علـــى اســـتراتيجية معينـــة وهـــي خطـــة 
فـــي  الرياضـــي  الشـــباب  قطـــاع  تطويـــر 
المملكـــة وتم إطالق تســـمية “اســـتجابة” 
علـــى البرنامج، وقـــد ركـــز البرنامج على 
فصـــل الرياضـــة عـــن الشـــباب كخطـــوة 
الثانيـــة  الخطـــوة  ركـــزت  بينمـــا  أولـــى 
علـــى التخصـــص المؤسســـي علـــى تلـــك 
المؤسســـات حتـــى يمكننـــا بشـــكل مهني 
ومؤسســـي تقييم أدائهم والسيولة التي 

يتم ضخها في هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن “المراكز الشبابية تركز 
علـــى مناطق معينة ويتـــم تحديدها في 
المركز ذاته، وتكون األهداف األساســـية 
هي اكتشاف وصقل وإبراز، وفيما يتعلق 
اختصاصـــات  فلهـــا  الشـــبابية  بالهيئـــات 

أخـــرى، فهـــي تركز على مهـــارات محددة 
وتســـتفيد منها جميـــع محافظات مملكة 

البحرين”.
وفيما يتعلق بالســـماح بإعطاء المكافآت 
الماليـــة ألعضاء مجالس إدارات األندية، 
ـــا فيما  أجـــاب الوزيـــر “نجـــد عزوًفـــا دوليًّ
اإلدارات،  بمجالـــس  بااللتحـــاق  يتعلـــق 
ولهذا السبب تم التباحث بهذا الشأن مع 
وزراء الرياضة في دول مجلس التعاون 

والـــدول العربيـــة حتـــى تم االنتهـــاء إلى 
أن نتيجـــة العـــزوف وهـــو عدم اســـتثمار 
وقت األعضاء بالشـــكل المناســـب، وكان 
أحد الحلول المطروحة على الطاولة هو 
إعطاء مكافـــآت مالية ألعضاء المجالس 
وهـــي ال تقـــارن فعـــال بالمكافـــآت المالية 
التـــي نراها فـــي القطـــاع الخـــاص، وإنما 
جاء المقترح إلعطاء المكافآت للخالص 

من العزوف”.

وأضـــاف الوزيـــر فـــي رده علـــى ســـؤال 
جمال فخرو النائب األول لرئيس مجلس 
الشـــورى بشـــأن حاجـــة المملكـــة لقانـــون 
جديـــد للرياضـــة والشـــباب أنـــه تـــم عقد 
قمتيـــن منفصلتين في عـــام 2018 ُأطلق 
عليهـــا قمة الشـــباب وقمـــة مماثلة أخرى 
تحمل اســـم الرياضة وكانـــت مع أعضاء 
اللجـــان فـــي مجلســـي الشـــورى والنواب 
وتـــم االنتهـــاء فيها إلـــى التركيز كخطوة 
أولـــى علـــى المـــواد األساســـية لتعديلهـــا 
للبدء بتطوير شـــامل للقطاع تماشـــيا مع 

التوجه الدولي.
وتابـــع “فيمـــا يتعلـــق بحظـــر الدمـــج بين 
العمـــل السياســـي والعمـــل الرياضـــي بعد 
مناقشة مع لجان المجلسين توصلنا إلى 
أن المبـــدأ الدولي بهذا الخصوص واضح 
الحـــاالت  إحـــدى  مســـتعرضا  وصريـــح”، 
التـــي دعت لهـــذا البند وهـــي قيام إحدى 
بعـــض  باســـتخدام  الرياضيـــة  المنشـــآت 
مرافـــق أحـــد األندية الرياضيـــة للترويج 
لبعـــض البرامج السياســـية وكان البد من 

الحسم في هذا األمر بشكل تام.

جمال فخرو

منصور سرحان

مشاورات مع عزيز أبل

الغتم يدعو لتفريغ 
المنطقة من 
أسلحة الدمار 

الشامل

جهاد الفاضل

علي العراديبسام البنمحمد جميلة سلمان



لــكل حكايــة بدايــة، وبدايــة حكايــات “نّصــاب الحريم” ربــة منزل ظنــت أن الحظ 
ابتسم لها أخيًرا، ووضعت ثقتها لدى أحد المقربين من أفراد الشبكة، وعمدت إلى 

استخراج سجل تجاري وتوكيل بإدارة النشاط مقابل 400 دينار. 

نّصـــاب زهد فـــي ثـــروة األغنيـــاء، وأدار 
بوصلـــة نشـــاطه تجـــاه ربـــات البيـــوت، 
مســـتغالً “عامـــل الثقة” إليقـــاع ضحاياه 
في فخ االحتيال، وولوج عالم الجريمة، 
ومواجهـــة أحـــكاٍم بغرامـــاٍت تصـــل إلـــى 

عشرات آالف الدنانير.
عـــن مســـتندات  اللثـــام  تميـــط  “البـــالد” 
وثقت أحـــدث قضايا النصب واالحتيال 
التـــي وقـــع ضحيتهـــا مجموعـــة كبيـــرة 
من ربـــات البيوت اللواتـــي بتن يواجهن 
أوضاًعا معيشـــية حرجة لهن وألسرهن، 
لســـداد مبالغ الغرامـــات المترتبة عليهن، 
نتيجـــة التهـــم الموجهة لهـــن باالحتفاظ 
بتصاريح عمل للعمال رغم عدم الحاجة 

إليهم.
خطـــاب للقائـــم بأعمـــال نائـــب الرئيـــس 
لقطـــاع الضبـــط القانونـــي بهيئـــة تنظيم 
ســـوق العمل في أغســـطس 2019 حمل 
عنوان “استخراج سجالت تجارية )عدد 
ا  382( غير قائمة وال تزاول نشـــاًطا فعليًّ
بتصاريح عمل ســـارية”، مرســـل للرئيس 
التنفيذي الســـابق للهيئة أسامة العبسي 
قال فيـــه “خالل التفتيـــش الدوري على 
المنشـــآت التجارية أفاد فريق التفتيش 
المســـائي بوجـــود مبنـــى شـــبه مهجـــور 
جميـــع الســـجالت المســـجلة عليـــه غيـــر 
نشـــاط  أي  تمـــارس  وال  ـــا،  فعليًّ قائمـــة 

وعليها عمالة تصاريحها صالحة”.
ولفـــت إلى أنه وبعـــد التحقق من النظام 
تجـــاري  ســـجل   401 وجـــود  اتضـــح 
يتشـــارك أرقـــام االتصال وبنفـــس البريد 
اإللكترونـــي وتتمركـــز أغلبهـــا فـــي عـــدد 
ا، ومن خالل التفتيش  )12( مبنـــى تجاريًّ
على هذه الســـجالت اتضـــح وجود 382 
ا اســـتخرج  ســـجال تجاريا غير قائم فعليًّ
دون  عمـــل  تصريـــح   495 عـــدد  عليهـــا 

حاجة فعلية.
وقـــال إنـــه ومن خالل البحـــث والتحري 
واســـتدعاء بعض أصحـــاب العمل ألخذ 
أقوالهم اتضح وجود شـــبكة تســـتقطب 
الســـتخراج  خـــاص؛  بشـــكل  النســـاء 
ســـجالت تجارية بأســـمائهن مقابل مبلغ 
توكيـــل  عمـــل  خـــالل  مـــن  دينـــار،   400

رسمي ألحد أفراد الشبكة.
وذكر أن أغلب من اســـتخرجت سجالت 
تجارية بأسمائهن لم يكنَّ يعلمَن بنشاط 
الســـجل أو مكانـــه، ولـــم يحضـــرن إلـــى 
أي جهـــة الســـتخراج الســـجل التجـــاري، 
وتم إخبارهن أنهم ســـوف يســـتخرجون 

سجالً واحدًا فقط.
ولفـــت فـــي خطابـــه إلـــى الحاجـــة لدعم 
جميـــع الجهات المعنية حيـــث يبلغ مبلغ 
الغرامـــات لهـــذه القضيـــة قرابـــة نصـــف 
مليون دينار، ويعتقد بأن حجم الشـــبكة 
أكبـــر، وأنـــه يفتقر إلى بعـــض المعلومات 
المهمـــة والتي قد تســـاهم بالكشـــف عن 
هـــذه  تصـــرف  وأيـــن  التمويـــل  مصـــادر 

المبالغ الضخمة.
أمـــوال  غســـيل  شـــبهة  هنـــاك  أن  ورأى 
وكســـب أموال عن طريق غير مشـــروع، 
مما يتطلب وجود جهة لها حق االطالع 
على الحسابات البنكية، سواء للسجالت 
المستخرجة أو بأســـماء أعضاء الشبكة 

ا. شخصيًّ
وبيـــن أن جميـــع التوكيالت تصـــدر لدى 
موثـــق خـــاص واحـــد، وأنـــه يتـــم إجبار 
الضحايـــا بالتوقيـــع علـــى ورقـــة بأنـــه ال 
يحـــق لهـــن إلغـــاء الســـجل أو التوكيـــل 
قبل ســـنة، وإال سوف يتعرضن لمساءلة 

قانونية وغرامة تقدر بألفي دينار.

شخص واحد

أقـــوال  ســـماع  خـــالل  مـــن  إنـــه  وقـــال 
أصحـــاب الســـجالت ومن خـــالل قاعدة 
بيانـــات الهيئـــة وبعد التحقـــق من بعض 
األســـماء مـــع النيابة العامـــة تبين وجود 
شـــخص واحـــد هـــو مـــن يقـــوم بعمليـــة 
اإلشـــراف والتوجيه على هذه الشـــبكة، 
وقد تكرر الرقم النقال إضافة إلى بريده 

ا. اإللكتروني في عدد 83 سجال تجاريًّ
وأضـــاف أن جميـــع أصحاب الســـجالت 
أنهـــم  أكـــدوا  بأقوالهـــم  أفـــادوا  الذيـــن 
اجتمعـــوا مـــع المدعـــو فـــي مكتـــب فـــي 
إحـــدى مناطق محافظة العاصمة، حيث 
إنـــه هو مـــن يقوم بدفع المبالـــغ لمن يتم 
االتفاق معهم بعمل التوكيل الســـتخراج 

السجالت التجارية بأسمائهم.
بقضايـــا  متهـــم  )النصـــاب(  أن  وأوضـــح 
تزوير في محرر خاص وشـــيكات بدون 
رصيد وقد ســـجن ســـابًقا على ذمة عدة 

قضايا.
ولفت إلى أن الشـــبكة قامت باستخراج 
90 تصريح ســـائق ثقيل مما يثير الشك 
خصوًصـــا أن هـــذه المهنة تمكـــن العامل 

من حرية التنقل من وإلى المملكة.

البالغ الجنائي

هـــذا الخطـــاب، دفـــع الرئيـــس التنفيذي 

إلـــى  العبســـي  أســـامة  للهيئـــة  الســـابق 
التقـــدم ببـــالغ جنائـــي إلـــى مديـــر عـــام 
اإلدارة العامـــة لمكافحة الفســـاد واألمن 
مضمـــون  “إن  فيـــه  قـــال  االقتصـــادي 
بالغنا هـــذا قيام المدعو )...( باســـتغالل 
المواطنيـــن مـــن خـــالل حاجتهـــم للمال، 
بـــأن يوجههـــم للقيـــام بعمـــل توكيـــالت 
الســـتخراج ســـجالت تجارية بأسمائهم 
بمقابـــل مبالـــغ ماليـــة لصالـــح أشـــخاص 

آخرين من اختياره هو أيضا”.
وأضـــاف، ومـــن ثـــم يقـــوم بالطلـــب مـــن 
الموكليـــن بموجب التوكيـــالت الصادرة 

لهم بالتوجـــه لهيئة تنظيم ســـوق العمل 
ووزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
التجاريـــة  الســـجالت  الســـتخراج 
وتسجيلها وتسليم المفاتيح اإللكترونية 
لهذه الســـجالت المذكـــورة بمقابل مبالغ 

مالية أيًضا.
وتابع، تبين لنا من خالل البحث والتحري 
بـــأن عـــدد الســـجالت المســـتخرجة بلـــغ 
382 ســـجال تجاريـــا غيـــر نشـــط، وبلـــغ 
عدد تصاريح العمل المســـتخرجة للعمل 
لدى هـــذه الســـجالت 495 تصريح عمل 
دون وجـــود حاجة فعلية، مما يدل على 

قيـــام )المعني( بجلـــب العمالـــة األجنبية 
واســـتغاللها وتركها في البالد دون عمل 

)عمالة سائبة(.
مـــا  علـــى  وبنـــاء  أنـــه  العبســـي  وبيـــن 
يترتـــب علـــى األمر من مخاطـــر التعامل 
اإللكترونـــي علـــى المواطنين فـــي البالد 
والـــذي قـــد ينـــال مـــن ســـمعة التعامـــل 
اإللكترونـــي في اإلجـــراءات الحكومية، 
فإنـــه يتقدم ببالغ جنائـــي التخاذ الالزم 
قانوًنـــا مـــع التأكيـــد على حـــرص الهيئة 
لتقديـــم أي بيانـــات أو معلومـــات يرونها 

مناسبة لضبط الجريمة.

شبكة “نصب واحتيال” تستهدف “ربات البيوت”
زعيمها استغل توكيالتهن في استخراج 382 “سجال وهميا” و495 تصريح عمل

مسافة ال تتخطى 50 مترا تراوح مكانها منذ 2014... الكعبي:
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سيدعلي المحافظة

السجالت تمركزت في 12 مبنى 
ا وفق تقرير فريق التفتيش تجارّيً

فريق “سوق العمل” رصد مبنى 
ا مهجوًرا جميع سجالته غير قائمة فعلّيً

“الرفاع الشرقي الصحي” متى سيتحّول لمستشفى للوالدة؟

طالــب نائــب رئيــس مجلــس بلــدي الجنوبيــة عبداللطيــف المجيــرن 
بتحويل مركز الرفاع الشــرقي الصحي القديم إلى مستشفى للوالدة 
يخــدم أهالــي الرفــاع، موضًحــا أن التعداد الســكاني بالمنطقة مرتفع 

ا، والمبنى مهيأ لهذا الغرض. جدًّ

وأشـــار المجيرن أثناء تصريحه لـ 
“البالد” إلى أن المركز والذي أغلق 
منـــذ عـــدة شـــهور، ال يـــزال علـــى 
حالـــه، دون أي منفعـــة للناس، كما 
أن وزارة الصحة لم تحدد موقفها 
من هذا حتـــى اآلن، ولم ترد على 
مقترح المجلـــس البلدي بتحويله 

إلى مستشـــفى للوالدة، باإلضافة 
إلـــى مطالبـــات المواطنيـــن والتي 

تؤكد أهمية السير بهذا األمر.
وقال: أتلقـــى اتصاالت كثيرة من 
قبل المواطنين كل يوم، يطالبون 
لمستشـــفى  المركـــز  بتحويـــل 
للـــوالدة لحاجتهـــم الماســـة لذلك، 

ولتخفيف الضغط على مستشفى 
الســـلمانية الطبي والذي يستقبل 

أكثر حاالت الـــوالدة في المملكة، 
خصوًصا المدنيين.

عبداللطيف المجيرن

ابراهيم النهام

تأخير تطوير شارع 10 بمجمع 110 بالحد طال 3 أعضاء بلديين

قـــال عضو مجلس بلدي المحـــرق عبدالعزيز الكعبي 
لــــ “البالد” إن مشـــروع توصيل شـــبكة تصريف مياه 
األمطـــار فـــي شـــارع 10 بمجمـــع 110 بالحـــد مازال 

يراوح مكانه منذ العام 2014.
ولفـــت الكعبي في تصريحه لـ “البالد” أن هذا التأخر 
مـــر علـــى 3 أعضـــاء بلدييـــن وهـــم رمـــزي القالليف 
ويوســـف الذوادي وأخيرا عبدالعزيـــز الكعبي، مبيًنا 
أن الضـــرر مـــن التأخر هـــو دخول ميـــاه األمطار إلى 
داخـــل البيـــوت وتجمعهـــا أمامهـــا، مـــا يعيـــق التنقل 
والدخول لها، وبضرر يطال المنزل رقم 15 تحديًدا، 

وبشكل فادح سنويا.

وأشار إلى أن عذر وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني في بادئ األمر هو أن الطريق 
يمـــر علـــى التوصيـــالت الكهربائيـــة )الكيابـــل(، ثـــم 
اقترحوا توصيله بشارع حاتم الطائي، لكن التأخير 
مازال مســـتمًرا بسبب إجراءات التراخيص بحسب 

قولهم.
وأردف الكعبـــي أن المســـافة الخاصـــة بالتوصيل ال 
تتخطـــى 50 مترا فقـــط، مبيًنا أن هـــذا التأخير غير 
صحـــي لخدمة النـــاس، داعيا “األشـــغال” للمزيد من 
التعاون مع المجلس البلدي والذي يعبر أعضاؤه عن 

عبدالعزيز الكعبيمطالب المواطنين.

ابراهيم النهام
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مـــا يحـــدث في بالدنـــا اآلن هـــو أن خامنئي، وقـــوات حرس نظـــام الماللي، 
وشركاء خامنئي يحتكرون المنتجات األساسية في البالد، من قبيل الحديد 
والصلـــب، ومصانع الســـيارات، ومصانع المكائن، ومصانـــع المعدات التقنية، 
واأللمنيـــوم، والبتروكيماويات، ومحطات الطاقـــة، والمنتجات الصيدالنية، 
والورق والكرتون، واألسمنت، والمنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها من 
المنتجات، وأصبحت السلطة وقادتها أكبر أرباب العمل في إيران، وانتهكت 
هـــذه الســـلطة أهم الحقوق األساســـية للعمـــال، والتي تم االعتـــراف بها في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم ألكثر من قـــرن؛ وذلك من خالل ممارســـة أكثـــر أنواع 

االستغالل وحشية في التاريخ.
وأهـــم الحقوق المشـــروعة التـــي يجب أن ننهض للحصـــول عليها هي: أواًل: 
توفيـــر األمـــن الوظيفـــي للعمال. فهـــذه الحكومة المســـتبدة حّولت أكثر من 
98 فـــي المئـــة من العمال اإليرانيين من العمل بعقود دائمة إلى العمل بعقود 
مؤقتة، لكي يتمكن الناهبون محترفو القســـوة بهذه الطريقة من االســـتمرار 
في تســـليط ســـيف طرد العامل من وحدة العمل على رأســـه، حتى يتمكنوا 
بنقطـــة االرتـــكاز هـــذه من اســـتغالل العمال إلـــى أقصى حد بممارســـة الحد 
األقصـــى من الضغـــط عليهم، من ناحية، والحيلولة دون قيام العمال بأصغر 

تحرك للحصول على حقوقهم، من ناحية أخرى.

“هكذا يمكن تقدير العاطلين الحقيقيين عن العمل بحوالي 20 مليون فرد”، 
)صحيفة “شرق” الحكومية، 4 نوفمبر 2021(، كما قال وزير العمل والرعاية 
االجتماعيـــة: “إن 14,000,000 شـــخص فـــي البـــالد ليســـت لديهـــم وظائف 
الئقة”، )صحيفة “مردم ساالري”، 7 أبريل 2022(. وفي الوقت نفسه، نجد أن 
بطالة المرأة مؤلمة للغاية، و”تم تقليص 830,000 امرأة عاملة، أي ما يعادل 
20 فـــي المئـــة من العامـــالت البالـــغ عددهـــن 4,300,000 عاملـــة”. )صحيفة 
“فرهيختـــكان”، 9 أبريـــل 2021(. ويرجـــع كل هـــذا القدر مـــن البطالة إلى أن 
عمالنـــا ال يتمتعـــون بأي نوع من األمن الوظيفي، ويبـــادر مديرو خامنئي أو 
قـــوات حرس نظام الماللي بتســـريحهن من وحـــدة العمل بدون أدنى تقدير 

متى شاءوا.
ثانيا: تشـــكيل النقابات أو الممثليات العمالية في وحدات العمل وتســـجيلها 
رسمًيا في وزارة التعاونيات والعمل والشؤون االجتماعية، والجدير بالذكر 
أن النقابات العمالية ُتعتبر معقاًل ونقطة ارتكاز قوية جًدا للدفاع عن حقوق 
العمال، ووجود نقابات وممثليات عمالية حق مكتسب يتماشى مع مواثيق 
منظمة العمل الدولية، لكن ال يقوم الماللي المجرمون بقمع النقابات العمالية 
والقضاء عليها فحسب، بل ال يعترفون رسمًيا حتى بعمل العمال في العديد 

من الوظائف الخدمية. “مجاهدين”.

عباس داوري

من الممكن استرداد حقوق العمال من نظام الماللي )2(

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

للتواصل: 17111483

سيطرة مرجعية الولي الفقيه العنيفة
المعممـــون أتبـــاع خامنئـــي فـــي “قم وطهـــران” وبقيـــة المناطق التي 
يســـتولون عليها يلبســـون ثوب العلم، بينما في حقيقتهم وجوهرهم 
بـــكل األباطيـــل  زيـــف وباطـــل، ويتقنـــون فـــن مخاطبـــة الوجـــدان 
واالدعـــاءات، ومـــع ذلـــك نجـــد التصفيـــق العجـــاج لهم مـــن قبل من 
يطلقون على أنفسهم جمعيات سياسية أو أحزابا، وقد أشار أستاذنا 
ســـعيد الحمد في مقالة يوم الجمعة “التشيع السياسي والمرجعية.. 
من يملك القرار” إلى قضية مهمة ومن حقائق التاريخ وهي )أصبحت 
أحزاب التشـــيع السياســـي في اإلقليم ال تملك حتى ســـلطة الحلول 
والبرامـــج الخاصـــة ببلدانهـــا وواقعهـــا، ما لـــم تبارك مرجعيـــة الولي 
الفقيه وما لم ترخص هذه المرجعية لهذا الحزب أو ذاك ما طرح من 
حل أو ما قدم من رؤى لقضاياه المحلية الداخلية.. باختصار سلطة 
المرجعية أمسكت زمام القرار السياسي واالجتماعي وكل القرارات، 
وأفرغت أحزاب التشـــيع السياسي من أي دور مستقل أو حتى شبه 

مستقل في قراراتها على كل المستويات(.
مـــن هنـــا يتضح أن المرجعية في قم وطهـــران هي من تضع القانون 

األساسي لألحزاب والجمعيات وتحدد مسؤولية الرؤساء واألعضاء، 
وال يوجد أي طريق للمساومات والحلول الوسط والتفكير اإلصالحي 
الصادر عن العطاء، فكل شـــيء مصادر ومشـــلول بالمفهوم التقليدي 
وإرادة التغيير والفكر المفتوح لكل التجارب السياسية واالجتماعية 
و”األخـــذ والعطـــا” ممنوع ويتم التعامل مع مـــن يخرج عن الخط بال 
رحمة وشـــفقة، وليس من شـــك في أن مطالب الشـــعوب هي آخر ما 
تفكـــر به تلك األحـــزاب والجمعيات الموالية إليـــران، ولنا في العراق 

ولبنان قصص كثيرة تكشف تعصبها وإرهابها ومصالحها.
من المســـتحيل أن يقوم أي حزب سياســـي أو جمعية موالية إليران 
فـــي المنطقـــة بطريق جديد يصدر عن رغبة في التجديد للذات، ألن 
هنـــاك من يفصل المضمون ويرســـم الحـــدود ويضـــع الحواجز فعليا 
وفكريا وهي مرجعية الولي الفقيه، والمتأمل للتاريخ والواقع سيرى 
أن تلك األحزاب والجمعيات حبيســـة نظريـــات مغلقة تقيد طاقتها، 
لهـــذا ســـرعان ما تنتهي وتعيـــش في عزلة بحكم ســـيطرة المرجعية 

العنيفة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

دور وإسهامات الممرضين
تقديـــًرا لدور وإســـهامات الممرضين والممرضات، وإجـــالاًل لتضحياتهم 
فـــي مكافحة األمراض والتخفيف من آالم المرضى، تحتفل دول العالم 
فـــي مايو مـــن كل عام باليوم العالمي للتمريـــض، وُيصادف ذكرى ميالد 
“فلورنـــس نايتينجيـــل” مؤسســـة التمريـــض الحديـــث، وتشـــير “منظمة 
الصحة العالمية” إلى أن “العاملين في التمريض والِقبالة ُيشـــكلون نحو 
50 % مـــن القوى العاملة الصحية، وُتمثل النســـاء 70 % منها، وبحلول 

عام 2030م فإن العالم محتاج إلى 9 ماليين ممرض وممرضة”.
تعتبـــر مهنة التمريض مـــن أكثر المهن إنســـانية الرتباطها بصحة الناس 
وعافيتهـــم، وقد شـــهدت قطاعـــات التمريض ُجهـــودا ُمضنية وبطوالت 
رائعـــة للـــدور الحيوي الذي يقـــوم به القطاع في أوقات الِســـلم والحرب 
وانتشـــار األوبئـــة واألمراض، فهم قلـــب الفريق الطبـــي النابض وذراعه 
القوية، ويهدف االحتفال بهذا اليوم إلى نشـــر الوعي المجتمعي بأهمية 

التمريض ودور قواه العاملة.
وتشارك البحرين وشعبها دول العالم االحتفال بهذا اليوم، ويقف الجميع 
وقفـــة إجالل لكل الممرضيـــن والممرضات في ُكل مفاصل وتشـــكيالت 
الســـاحة الطبية، والذين مازالوا يتميزون بالشـــجاعة والبســـالة منقطعة 
النظير في أداء مهنتهم، وســـتبقى خالدة ومحفورة بمداٍد من ذهب في 

سجل تاريخ البحرين المشّرف.
فجميـــل التحيـــة وجليـــل االمتنـــان للعامليـــن بالتمريـــض، تلـــك القلوب 
التي ُتجســـد بعملها أســـمى معاني التضحية والرحمة في ســـبيل رعاية 
المرضـــى، والذيـــن ضربـــوا الُمثـــل الســـامية فـــي العمل الـــدؤوب الذي ال 
مثيل له من أجل رســـالة التمريض النبيلـــة، وأثبتوا من خاللها كفاءتهم 
وإخالصهم لمملكة البحرين وشـــعبها، فباقة ورد عطرة لكل من ُيســـاهم 

بإعادة تحسين الحياة لإلنسان.

عبدعلي الغسرة

الرسائل الملكية السامية.. ودعم 
األسرة الصحافية واإلعالمية

ُتعد مشـــاركة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، األسرة الصحافية وكل منتسبي المؤسسات 
اإلعالميـــة الوطنيـــة بمناســـبة اليـــوم العالمي لحريـــة الصحافة الـــذي يوافق 
الثالث من شـــهر مايو، رســـالة واضحة ال تحتاج إلى أي اجتهاد أو تحليل أو 
تفسير لمفرداتها، ألنها اختصرت في معانيها كل مسافات التفكير بأن جاللته 
حريص على دعم ومساندة إعالمنا الوطني، إيمانًا من جاللته بأهمية الدور 
الكبير الذي يقوم به إعالمنا بجميع أشـــكاله في ترســـيخ الثوابت األساســـية 
للرســـالة الصحافيـــة النبيلـــة، والمســـاهمة فـــي نشـــر الوعي داخـــل المجتمع، 
والعمـــل علـــى صقل جيل إعالمي متميز، يحمل أفكارا مســـتنيرة من شـــأنها 

أن ترفد الدولة بنخب إعالمية متميزة همها مصلحة الوطن ومكتسباته.
وتحمـــل الرســـالة الملكيـــة بهـــذه المناســـبة الكثيـــر مـــن الـــدالالت التقديرية 
للجســـم الصحافي واإلعالمي فـــي المملكة، وفقًا لما تحقق من نجاحات في 
نقـــل الصـــورة الحضاريـــة وما تمثلـــه من نمـــوذج متقدم في صـــون الحقوق 
والحريات والمســـيرة اإلصالحيـــة لمملكتنا الغالية، وســـعيها لمواصلة العمل 
بخطـــى ثابتـــة لتحقيـــق المزيد مـــن الطموحـــات الوطنية، التـــي تتوافق في 

قواعدها ومرتكزاتها مع الرؤى الملكية السامية.
كمـــا أن الدعـــم من لدن قائـــد التطوير صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء، للصحافة وجميع من 
يعمل في هذا القطاع اإلعالمي يؤكد اهتمامه ومتابعته المستمرة للصحافة 
والعاملين في هذا القطاع، وما يقومون به من عمل كبير يســـهم في مســـيرة 
النمـــاء والتطويـــر في المملكة، وهـــذا هو المنهج الذي يتطلع إليه ســـمو ولي 
العهـــد ليكون الجهاز اإلعالمـــي الوطني للمملكة في الطليعة، ويقدم رســـالة 
إعالميـــة بنـــاءة وواضحة تســـهم فـــي تحقيق نجاحـــات الدولـــة على جميع 

األصعدة.
وأخيرًا أتقدم برســـالة شـــكر وتقدير واحتـــرام وأجزل معانـــي االمتنان، إلى 
كل مـــن يعمـــل في هذا القطـــاع الصحافي واإلعالمي المهـــم، من صحافيين 
وإعالمييـــن وكل منتســـبي المؤسســـات اإلعالميـــة، متمنيا لهـــم كل التوفيق 
والنجـــاح وتحقيـــق المزيد من األهـــداف والتطلعات لخدمة مســـيرة التنمية 

ومستقبل مملكتنا الغالية.

د. خالد زايد

تشـــير تحليالت ودراســـات منذ ســـنوات عدة إلـــى إمكانية تبلور نظـــام دولي جديد 
يختلـــف عـــن حقبة القطبية الثنائية التي ميزت العالقات الدولية منذ ما بعد الحرب 
العالمية الثانية عام 1945، إلى نهاية الحرب الباردة عام 1989، وعن النظام أحادي 
الُقــــطبية الـــذي تزعمتـــه الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة منذ نهايـــة الحـــرب الباردة، 
وترجيـــح ظهور نظام دولي متعدد األقطاب مع بروز دور روســـيا االتحادية وظهور 
قوى جديدة مؤثرة والســـيما على الصعيـــد االقتصادي األهم اآلن مثل الصين، وهو 
وضـــع “صعـــب” يفرض على الـــدول األخرى ضـــرورة التحلي بمهارة بنـــاء التحالفات 
المتنوعة وإقامة شبكة قوية من العالقات والمصالح مع الدول المرشحة ألن تكون 
أقطاًبـــا بهـــذا النظام الدولي الجديـــد، حتى ال تكون ضحية للتنافـــس والصراع على 

قمة النظام.
فـــي مقـــال بصحيفة يديعـــوت أحرونوت اإلســـرائيلية مؤخرا، حذر خبيـــر العالقات 
الدولية يوناتان فريمان من نشوء عالم بدون قيادة، واصًفا إياه بالوضع “المخيف”، 
كونـــه يـــؤدي لفـــراغ ويســـمح بالفوضـــى والصراعـــات والحـــروب لملء هـــذا الفراغ، 
مستداًل الكاتب بجملة من المؤشرات من بينها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، 

واالنسحاب األميركي من أفغانستان، ومشكالت االقتصاد األميركي، وغيرها.
يرى الكاتب أن مثل هذا الوضع قد يؤدي الندالع صراعات جديدة في مناطق عدة، 
الســـيما مع عدم الرغبة األميركية في التدخل في مناطق الصراع، إضافة إلى عدم 
هيمنة البحرية األميركية على البحار والمحيطات، ما ســـيزيد عمليات القرصنة عبر 

العالم.
بالتأكيد منطقة الشـــرق األوســـط ستكون األكثر تضرًرا من مثل هذا الوضع إن تبلور 
بالفعـــل، حيـــث إن بهـــا ما يكفي وزيادة مـــن الصراعات واألزمات، وبهـــا من “الوقود” 
ما يكفي إلشـــعال أزمات أخرى، وبها القوى “اإلقليمية” الطامعة في الهيمنة والنفوذ 
ونشـــر الفوضى والعنف سواء بسياســـتها المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية، 
أو عبر مساعيها الرامية المتالك أسلحة نووية مدمرة، أو عبر وكالئها من الميلشيات 

اإلرهابية.
فعلـــى دولنا العربية االســـتعداد لوضع جديد يختلف عما ســـبق من األنظمة العالمية 
سواء ثنائية أو أحادية القطبية، والتي ربما كانت تعطي بعض المرونة في التعامل 

والتحرك وتساعد في تجنب العديد من المصائب.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

عالم بال قيادة
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خـادمـة

Al Marjan Villas138,000
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تبدأ األسعار من 

follow us on instagram

@grnata
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حسن حمزة
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حسن محفوظ

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

For Advertising 
إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 التاريخ: 08/05/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل

CR2022- 66334 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   زينب السيد ناجي علي سلمان                                           
االسم التجاري الحالي: هاوس بالنت للتصميم الداخلي                                   
االســـــم التجـــاري الجديد :  زينب السيد للتصميم الداخلي                                              

 قيد رقم : 135889-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)فكس بلس ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )1-113949(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب   ،)113949( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  بلس  )فكس  شركة 
تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )شريفه خليفه صالح علي 

كمال( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)شريفه خليفه صالح علي كمال(
)36899988(

sharifa2100@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ستورمبيرغ بارتنرز ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتباره  بحرينية  تضامن  شركة   - للتدقيق  الخليج  عبدالعال  السيدة   / السيد 
المصفي القانوني لشركة ستورمبيرغ بارتنرز ذ م م , والمسجلة بموجب القيد 
رقم 38883 - 1، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصف ية اختيارية 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بتصفية

شركة مطاعم دارينز ذ.م.م  
وتحويل القيد إلى فرع في مؤسسة فردية

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب     127472 رقم    القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  دارينز  شركة مطاعم 
تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السيد عمار جمعه علي عبدالرسول 
إلى  فيه من أصول وموجودات  بما  قيدها  للشركة. وتحويل  الكنكوني مصفيا 
غانم  خاتون  باسم  االول  الطفل  خياطة  المسماة  الفردية  المؤسسة  في  فرع 

يعقوب يوسف
عنوان المصفي : اسم المصفي : عمار جمعه علي عبدالرسول الكنكوني

رقم هاتف المصفي   36664774  
ammar.alkangooni@gmail.com   إيميل المصفي

إعالن تسجيل  ورفع قائمة الدانين النهائية المسجل بها  دائني الشركات التالية:
شركة واي واي تي لفناء المأكوالت ذ.م.م، س.ت رقم 16749 وفروعها.

شركة واي واي تي إلدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م ، س.ت رقم 76502 وفروعها.
شركة واي واي تي القابضة ذ.م.م س.ت رقم 72498 

وفقاً للقرار الصادر من عدالة المحكمة الكبرى المدنية السابعة بتاريخ 28/11/2021 
بتصفية   والقاضي  و6/12229/20201/02   ،5/9811/2021/02 رقم  الدعويين  في 
إلجراءات  واستكماال  مصفياً  للتدقيق  الخليج  العال  عبد  مكتب  وتعين  اعاله  الشركات 

التصفية التي قمنا بها ومنها دعوة الدائنين وتسجيل مطالباتهم والتأكد منها.
نعلن السادة دائني الشركات أعاله بأنه قد تم رفع قوائم دائني الشركات المدعية أعاله 
تحت التصفية النهائية سواء كانت مضمونة او غير مضمونة وذلك على وصلة المذكرات 

بموقع الحكومة االلكترونية بتاريخ 26 ابريل 2022.
الدانين المسجلة والمرفوعة منا على  الدانئين مراجعة قوائم  وعليه نرجو من السادة 
وصلة المذكرات بموقع الحكومة االلكترونية في حالة وجود اية مالحظات على قوائم 
الدائنين المذكورة او عدم ورود اسماؤكم كدائنين نرجو شاكرين التكرم والتواصل معنا 

بصفتنا امين التصفية على بيانات التواصل ادناه

امين التصفية
شركة عبد العال الخليج للتدقيق

أمين التصفية
شركة عبد العال الخليج للتدقيق

Mohamed.fayek@bh.gt.com البريد اإللكتروني:
legal@bh.gt.com

هاتف مكتب: 17500188
Mobile 36343456

39605260

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير اسم شركة دايناميك سيرفسس ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،1-130130 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  سيرفسس  دايناميك  شركة 

بطلب تغيير اسم الشركة
من: دايناميك سيرفسس ذ.م.م

DYNAMIC SERVICES W.L.L
الى: ٔاوراين العقارية ذ.م.م

ORION REAL ESTATE 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.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم ت إليها 
مالك المؤسسة الفردية المسماة ياري صالون و سبا  والمملوكة للسيد/السيدة 
عبدهللا محمد عبدهللا جاسم خلفان والمسجلة بموجب القيد رقم 93654 ، بطلب 
بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية المذكور وتحويل القيد إلى شركة ذات 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   500 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية 
والتزامات  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية  المؤسسة  التجاري  المحل 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
اسماء كنون بنسبة 80 %

الشيخ فواز بن عبدهللا بن محمد آل خليفة بنسبة 20 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل  

  CR2022-66150  إعالن رقم
تنازل  عن المحل التجاري  

تقدم الينا حسين حسن خميس مدن حمادي طالبا تحويل المحل التجاري التالي 
: امل محمد احمد محمد احمد

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 : 89266 – 2  
االسم التجاري : صالون فيرست كت للرجال

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى شركه ذات 
مسئوليه محدوده

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
للسيد/السيدة  والمملوكة  البناء  لمقاوالت  الناظر  المسماة  الفردية  المؤسسة 
السيدابراهيم هاشم علوي هاشم والمسجلة بموجب القيد رقم 29271 ، بطلب 
بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية الفرع الخامس وتحويله الى شركه ذات 
بتنازل  وذلك  بحريني  دينار  الف    1000 وقدره  برأسمال  محدوده  مسئوليه 
مالك المحل التجاري المؤسسة الفردية عن جزء من أصول وموجودات المحل 

التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 MAHAMOOD THEERCHILOTH ) بنسبة  45 %(

 KANJAYINTHAVIDA SUBAIR ) بنسبة  45 %(
السيد ابراهيم هاشم علوي هاشم) بنسبة  % 10(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تونتى فور ان ديفيرا ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة عيسى عباس جاسم ناصر شاهين باعتباره المصفي القانوني 
 ، 138460 القيد رقم  لشركة تونتى فور ان ديفيرا ذ.م.م والمسجلة بموجب 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل وتصفية

الصقر الرمادي للمقاوالت ذ.م.م
وتحويل القيد ليصبح فرعا من مٔوسسة فردية

السيد / عبدهللا محمد حمد  إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
راشد داود الدوسري نيابة عن السادة شركة الصقر الرمادي للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
129478، بطلب تصفية الشركة تصفيةاختيارية وتعيين السيد عبدهللا محمد حمد راشد داود الدوسري 
مصفيا للشركة ، وتحويل قيدها ليصبح فرعا من المٔوسسة الفردية المسماة زيرو - ون ديزاين والمسجلة 

بموجب القيد رقم 61007 باسم عبدهللا محمد حمد راشد داود الدوسري .
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

doseri@gmail.com    -  +973  37777783   -   عبدهللا محمد حمد راشد داود الدوسري

التاريخ: 5-5-2022 
  CR2022-196410  إعالن رقم

تنازل  عن المحل التجاري  

تقدم الينا ورثة السيد المرحوم أدناه: جاسم علي احمد المعاوده بطلب 
تحويل المحل التجاري التاليإلى السيد / علي جاسم علي المعاوده

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 : 49473 – 2  
االسم التجاري : مقاوالت اسيوط لتركيب األدوات الصحية

36005575

غرناطة .. تبني أحالمك
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09 االثنين 9 مايو 2022 - 8 شوال 1443 - العدد 4955  Vacancies Available
SANAD HAMAD CONSTRUCTION EST  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac
37217801  or  binaslam315@gmail.com 

QUICK WHEEL GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17580103  or  SS_TAJJ@HOTMAIL.COM 

OM YOUSIF DELIVERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

39699702  or  ZUHRAAHMED60@ICLOUD.COM 

SULTAN MARINE INTERNATIONAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17554872  or  admin@sultanengineering.com 

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17813150  or  KMRKBH@GMAIL.COM 

ALYOUSIFYA MECHANICAL WORK SHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39181883  or  ALYOUSIFYA.@HOTMAIL.COM 

M K CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

NEON STAR SIGN ADVERTISING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

38394908  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM 

PROTEIN HOUSE BUTCHERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17718191  or  3LIALEKRI@GMAIL.COM 

NUSRAT ELECTRICALS EQUIPMENTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33329872  or  NUSRATBIBI20015@YAHOO.COM 

YEE FAA GENERAL TRADING CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38195652  or  MAGGIELONGLONG@163.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HYDRO SPA AND SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SVC Auditing & Tax Consultants Specialized Bahraini Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  AUDITING CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17369410  or  PEMMASANIJ@GMAIL.COM 

Sorso CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
38888933  or  SORSOBH@GMAIL.COM 

KAIROS MARKETING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34676787 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

BAHRAIN WORKSHOP CO.  
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17700798  or  Khalifa@bwceng.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

AL MOUSSAWI INTERNATIONAL FOR ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39688133  or  sadeeiq@yahoo.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17291853  or  WD5862@BATELCO.COM.BH 

Delmon Ready Mixed Concrete & Products Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

OKAADH GOLDSMITHS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37227661  or  HUSAIN6673@GMAIL.COM 

Alzayani Investments Co. BSCC Closed  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17531177  or  HRGHAREEB@GMAIL.COM 

ALAJLAN UPHOLSTERY  
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contac

17778814  or  SAMIRSHAIKH905@HOTMAIL.COM 

INTERNATIONAL TRANSPORT EST.  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac
17642922  or  intl.transports@gmail.com 

AYOOB HAIRDRESSING SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
17421549  or  AYOOOB23@GMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

BAIT AL JANAN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17610103  or  accounts@dreamhouse-gcc.com 

OZONE RECONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17669999  or  MONTANA@BATELCO.COM 

AL MAQAM SALON  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39090787  or  2010ELECTRICAL.WORKS@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

FATIMA AHMED ABDULLA HASAN  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39451155  or  A.SHAHEED.ALI@HOTMAIL.COM 

AL ZAHRANI FOR DELIVERY  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17533524  or  ABUAMMARMM@YAHOO.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

BASMAH SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33900911  or  SULTANHOMECO@GMAIL.COM 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

BORATHA LADIES TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

66356502  or  s.a.ellah@hotmail.com 

ANWAR ALSAJAD FRUITS AND VEGETABLES  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36780078  or  anusif@HOTMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c)  
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17250627  or  admin01@kameshki.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac
17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

Secure Me W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

AL MAKEENA TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17262986  or  PRINCEALMAKEENA@GMAIL.COM 

Marble Country Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33881933  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

HIJAZ FIBERGLASS BAHRAINI PARTNERSHIP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17464910  or  HIJAZINT@GMAIL.COM 

SEA STAR CONSTRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

Araek constructions co  wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39811686  or  araekco@gmail.com 

Golden vision contracting  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17140001  or  pr@ag-bh.com 

ANSAR GALLERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17140001  or  pr@ag-bh.com 

NOOR ALKAWTHAR COLDSTORE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

TECH-PERFECT STRUCTURALS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac
77744774  or  RIYADH73@GMAIL.COM 

TECH-PERFECT STRUCTURALS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
77744774  or  RIYADH73@GMAIL.COM 

TAIBAT BANQUETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39424244  or  H_ALAWADHI@YAHOO.COM 

AVOLA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

Um Almudon For Clearance of Government Transactions  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

17253176  or  AHMED.RASHID.ALHAJRI@GMAIL.COM

 CAFETERIA ABU SHEHAB 2021  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM
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برلين - وكاالت

منـــي االشـــتراكيون الديموقراطيون بقيادة المستشـــار األلماني أوالف شـــولتس بهزيمة 
نكراء في االنتخابات اإلقليمية بشمال ألمانيا أمس، وحلوا في المرتبة الثالثة بعد حزب 
المحافظيـــن الفائز األكبـــر والخضر.ولم يحصـــل الحزب االشـــتراكي الديموقراطي الذي 
يقود منذ ديســـمبر االئتالف الثالثي في برلين مع حزب الخضر والليبراليين، ســـوى على 
15,5 % و 16 %  مـــن األصـــوات فـــي شليســـفيغ هولشـــتاين، وفًقـــا الســـتطالعات الرأي 

لقناتي ARD وZDF لدى الخروج من مراكز االقتراع.
وتراجـــع بنحـــو 12 نقطـــة مقارنة بمـــا كان عليه قبل خمس ســـنوات، ما دفـــع أمينه العام 

كيفين كونرت إلى القول إنها “ليست ليلة انتخابية جيدة”.
وعلـــى العكـــس، فـــاز الديموقراطيـــون المســـيحيون بزعامة المستشـــارة الســـابقة أنغيال 
ميركل )2005 - 2021(، والذين كانوا في الســـلطة في هذه المنطقة، بما بين 41 % و43 

% من األصوات أي بزيادة 9 إلى 11 نقطة مقارنة مع اقتراع عام 2017.
وحل حزب الخضر في المرتبة الثانية بنسبة تراوح بين 17 % و 19,5 % من األصوات 
فـــي هـــذه المنطقة التي يتحـــدر منها نائب المستشـــار ووزيـــر االقتصاد والمنـــاخ الخبير 

البيئي روبرت هابيك.

هزيمة نكراء لحزب المستشار األلماني

 عواصم - وكاالت

تـــظـــاهـــر أمــــــس مـــئـــات 
ــار الـــرئـــيـــس  ــ ــصـ ــ ــن انـ ــ مـ
سعّيد  قيس  التونسي 
السلطات  يحتكر  الــذي 
في البالد منذ 25 يوليو 
الـــمـــاضـــي ودعــــــوه إلــى 

السنوات  خالل  الحكم  في  كانت  التي  السياسية  لألحزاب  قضائية”  “محاسبة 
العشر الفائتة. وردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة شعارات 
من بينها “محاسبة قضائية” و “ال صلح وال مساومة” و “على السلطة القضائية 
تحّمل مسؤولياتها”. كما رفعوا علم البالد وصورا للرئيس قيس سعّيد والفتات 
الثالثة” و  “الجمهورية  و  التصحيح”  تاريخية، طريق  “هذه مرحلة  كتبوا عليها 
البرلمان  25 يوليو الماضي تجميد أعمال  “كّلنا قيس سعّيد”. وأعلن سعّيد في 
ووضع  البرلمان  الحقا  حــّل  وقــد  السلطات.  واحتكار  الحكومة  رئيس  واقــالــة 
الكترونية وطنية  الماضي باستشارة  برنامجا زمنيا سياسيا بدأ منتصف يناير 
وينتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات 

تشريعية نهاية العام الحالي.
ويعتبـــر حـــزب النهضـــة ذو المرجعية االســـالمية وأكبر األحزاب السياســـية التي 
كانت متواجدة في معظم فترات الحكم منذ 2011 في تونس، ما قام به ســـعّيد 

“انقالبا على الدستور” ويتقدم صفوف المعارضين لقراراته.

تظاهرة داعمة للرئيس التونسي تطالب بمحاسبة األحزاب
بلفاست - أف ب

لــنــدن أمـــس، بعدما  دعــت 
ــقـــق الــــحــــزب الـــقـــومـــي  حـ
تاريخيا  فـــوزا  فين  شين 
فــــي انـــتـــخـــابـــات إيـــرلـــنـــدا 
ــيــن  ــقــومــي الـــشـــمـــالـــّيـــة، ال
االتحاد  إلى  والوحدويين 

في  يلوح  البريطانية، حيث  المقاطعة  “استقرار”  لضمان  لتشكيل حكومة محلية 
األفق خطر الشلل السياسي على خلفّية بريكست.

وتصـــّدر “شـــين فين”، المؤيد إلعادة التوحيد مع جمهوريـــة أيرلندا، االنتخابات في 
إيرلنـــدا الشـــمالية، وفاز بــــ 27 مقعًدا من أصل 90 في الجمعّيـــة الوطنّية، مقابل 25 

مقعًدا لمنافسه “الحزب الوحدوي الديموقراطي” المؤّيد للتاج البريطاني.
ويهـــدد الوحدويـــون بمقاطعـــة الحكومـــة المحليـــة الجديـــدة التـــي مـــن المقـــرر أن 
يتقاســـموا الســـلطة فيها مع القوميين بموجب اّتفاق الســـالم فـــي 1998، مالم يتم 

تنفيذ مطالبهم المتعلقة ببريكست.
وقـــال نائـــب رئيس الوزراء البريطانـــي دومينيك راب  “قبل كل شـــيء، ما نريد أن 
نشـــهده )...( هو االســـتقرار” مضيفًا “نريد أن نشـــهد تشـــكيل حكومة” و “أن تتوحد 
األطـــراف لتوفير هذا االســـتقرار للناس”.وقبل لقائه قـــادة األحزاب المحلية اليوم ، 
اعتبر الوزير البريطاني المكّلف شؤون المقاطعة براندون لويس “أنها “لحظة مهمة 

إلظهار أن بإمكان الجميع العمل مًعا”.

لندن تدعو لالتحاد بعد فوز شين فين بانتخابات إيرلندا

مقتل 48 شخصا بهجمات 
بوتين: سننتصر كما انتصرنا في 1945شمال غرب نيجيريا

60 مفقودا بقصف روسي لمدرسة أوكرانية
أكـــدت كييـــف أمس أن آخـــر المقاتلين 
األوكرانيين المتحصنين في ماريوبول 
لن يستسلموا رغم الخشية من هجوم 
كبيـــر ضدهـــم عشـــية إحيـــاء روســـيا 
ذكرى االنتصار على ألمانيا النازية، في 
حيـــن تكّثفت الضربات الروســـية على 
شـــرق أوكرانيا حيث فقد 60 شـــخصا 
إثر قصف مدرسة. وصّرح الضابط في 
جهـــاز االســـتخبارات األوكرانيـــة إيليا 
ســـامويلينكو في مؤتمـــر صحافي عبر 
الفيديـــو بأن “االستســـالم ليـــس خياًرا 
ألن حياتنا ال تهّم روســـيا”، في إشـــارة 
إلـــى المقاتلين فـــي مصنع أزوفســـتال 

للصلب في ماريوبول.
لوغانســـك  حاكـــم  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
ســـيرغي غايداي أمـــس إن المفقودين 
لجأوا جراء المعارك إلى المدرســـة في 
المنطقة بشـــرق أوكرانيـــا، موضحا أن 
قريـــة “بيلوغوريفـــكا تعرضـــت لضربة 
جوية وأصابت القنابل المدرســـة التي 

دمرت بالكامل لألسف”.
“كان هناك تسعون شـــخصا باإلجمال، 
أنقـــذ منهـــم 27... قضى علـــى األرجح 

ستون شخصا كانوا في المدرسة”.
وقالت هيئة األركان العامة األوكرانية 
إن “العدو ال يوقف العمليات الهجومية 
فـــي منطقـــة العمليـــات الشـــرقية مـــن 
أجـــل بســـط ســـيطرته الكاملـــة علـــى 
أراضي مناطق دونيتســـك ولوغانسك 
وخيرسون، والحفاظ على الممر البري 
بين هذه األراضي وشبه جزيرة القرم 

المحتلة” منذ العام 2014.
وقد زار رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو أمس االحد إيربين الواقعة في 
ضواحـــي العاصمـــة االوكرانيـــة والتي 
دمرتهـــا معـــارك عنيفة بين الجيشـــين 
االوكرانـــي والروســـي، وفـــق مـــا أعلن 

رئيس بلدية المدينة.
علـــى  ماركوشـــين  أولكســـندر  وكتـــب 
تلغـــرام “زار )جاســـتن تـــرودو( إيربين 
ليرى بعينيـــه كل الفظائع التي ارتكبها 

المحتلون الروس في مدينتنا”، مرفقا 
رســـالته بصور مع تـــرودو في المدينة 
المدمـــرة. ولـــم يعلن مســـبقا عن زيارة 

جاستن ترودو ألوكرانيا.
وقـــال مكتبـــه إن “رئيس الـــوزراء في 
الرئيـــس فولوديميـــر  للقـــاء  أوكرانيـــا 
زيلينسكي وإعادة تأكيد دعمنا الثابت 

للشعب األوكراني”.
مـــن جهتـــه، اعتبـــر الرئيـــس الروســـي 
أن  األحـــد،  أمـــس  بوتيـــن،  فالديميـــر 
الحرب فـــي أوكرانيا شـــبيهة بالحرب 
العالميـــة  الحـــرب  فـــي  النازيـــة  ضـــد 
الثانية، مضيفا أن النصر في أوكرانيا 
لنـــا كمـــا كان فـــي العـــام 1945. وقال 
فـــي تهنئـــة وجههـــا إلـــى دول الكتلـــة 
والمنطقتيـــن  الســـابقة  الســـوفيتية 
أوكرانيـــا  شـــرق  فـــي  االنفصاليتيـــن 
أســـالفهم،  مثـــل  جنودنـــا،  “اليـــوم 
يقاتلـــون جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــن أجـــل 
تحريـــر أرضهـــم من النازيـــة، مع الثقة 
في أن النصر سيكون لنا كما في العام 

.”1945
فـــي المقابل، ألقى الرئيـــس األوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي خطابـــا مؤثرا 
في ذكـــرى يوم النصر، وقال إن الشـــر 

عاد إلى بالده.

كمـــا قـــال فـــي رســـالة عبـــر الفيديـــو، 
أمـــس األحـــد، مـــن أمـــام منـــزل مكون 
مـــن 9 طوابق دمر بالكامل بالصواريخ 
الروســـية، إن “روســـيا قتلـــت أكثر من 

20 ألف أوكراني خالل هذه الحرب”.

تدمير

علـــى الجانب الروســـي، أعلنت وزارة 
الدفـــاع فـــي إحاطتهـــا األحـــد تدمير 
“مركـــز قيـــادة لـــواء ميكانيكـــي” فـــي 
منطقة خاركوف )شرق( وكذلك “مركز 
اتصاالت مطار تشيرفونوغلينسكوي 

العسكري القريب من قرية أرتسيز”.
وأكـــدت الـــوزارة أن الدفـــاع الجـــوي 
دّمـــر “قاذفتيـــن أوكرانيتيـــن أخريين 
مـــن طـــراز ســـو24- ومروحيـــة تابعة 
للقـــوات الجويـــة األوكرانية من طراز 
مـــي 24 فوق جزيرة ســـيربنتس، كما 
تـــم إطالق النـــار على طائرة مســـّيرة 
مـــن طـــراز بيرقدار -ةتي بـــي 2 قرب 

مدينة أوديسا”.
الرئيـــس  يشـــارك  أن  المقـــرر  مـــن  و 
األوكراني فولوديمير زيلينســـكي في 
اجتمـــاع افتراضـــي لقـــادة مجموعـــة 
السبع التي تتولى ألمانيا رئاستها هذا 
العـــام.  وســـيخصص هـــذا االجتمـــاع 

الثالـــث منذ بداية العام لبحث الوضع 
فـــي أوكرانيـــا. وتتواصـــل مفاوضات 
مطلـــع األســـبوع المقبـــل بيـــن الـــدول 
األعضاء الـ27 فـــي االتحاد األوروبي 
إلزالة العقبات من أمام مشروع حظر 
أوروبـــي على النفط الروســـي تعرقله 
دول أعضـــاء عـــدة خصوًصـــا المجر، 

وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

عقوبات 

مـــن جانبـــه، أعلن البيـــت األبيض في 
بيـــان األحـــد أن الواليـــات المتحـــدة 
ســـتفرض عقوبـــات على 3 مـــن كبرى 
قنوات التلفزة الروسية وستحرم كل 
الشـــركات الروسية من االستفادة من 
الخدمات االستشارية وتلك المتصلة 
بالمحاســـبة التـــي توفرهـــا الشـــركات 

األميركية.
وعبـــر وضع قنـــوات “بيرفـــي كنال” و 
“روسيا 1” و “ان تي في” على القائمة 
الســـوداء، تحظـــر واشـــنطن علـــى أي 
شركة أميركية تمويلها عبر اإلعالنات 
أو بيعها معدات. وقال مســـؤول كبير 
في البيت األبيض “ينبغي أال تشـــارك 
أي شركة أميركية في تمويل الدعاية 

الروسية”.

عواصم - وكاالت

جانب من الدمار جراء القصف الروسي في أوكرانيا

 عواصم - وكاالت

أمـــس  إيرانيـــة،  إعـــالم  وســـائل  أفـــادت 
األحد، بقطع خدمة اإلنترنت عن الهواتف 
المحمولـــة في مدن األهواز جنوب غربي 
إيـــران لليوم الثالث على التوالي، خشـــية 
المشـــاركة فـــي االحتجـــاج علـــى الغـــالء 

وارتفاع التضخم في البالد.
شـــهدت  قـــد  الماضيـــة  األيـــام  وكانـــت 
احتجاجـــات رافقتهـــا اعتقـــاالت وإطالق 
نار على المتظاهرين لم يتبين حتى اآلن 
إحصاءاتهـــا الدقيقـــة، بحســـب مـــا نقلته 

قناة “إيران انترناشيونال”.
وتعّطـــل اإلنترنـــت الخاص فـــي محافظة 
“خوزســـتان” اإليرانيـــة بعـــد دعـــوات إلى 
تجمعـــات احتجاجيـــة ضد الغـــالء، وذلك 
مـــع اســـتمرار االنتقـــادات الرتفاع أســـعار 
بعض الســـلع األساسية في إيران، وإدالء 
مسؤولين حكوميين بتصريحات غامضة 
المســـتقبلي  الوضـــع  حـــول  ومتناقضـــة 

للخبـــز. كمـــا قطـــع اإلنترنـــت فـــي العديد 
مـــن مـــدن محافظـــة خوزســـتان، بما في 
ذلـــك األهـــواز، والخفاجيـــة/ سوســـنكرد، 
أو  شـــادكان،  والفالحيـــة/  والحميديـــة، 

انخفضت سرعته بشدة.
“خوزســـتان”  مواطنـــي  مـــن  عـــدد  وكان 
قـــد دعوا في وقت ســـابق إلـــى تجمعات 
في مدن عـــدة، بما في ذلك )سوســـنكرد( 
لالحتجـــاج علـــى االرتفـــاع األخيـــر فـــي 

األســـعار. كمـــا أكد عـــدد من مســـتخدمي 
أيًضـــا  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
انقطاع أو انخفاض ســـرعة اإلنترنت عبر 
الهاتـــف المحمـــول في مـــدن مختلفة في 

“خوزستان”.
ســـعر  فـــي  المضاعفـــة  الزيـــادة  وأدت 
الطحين لالستخدام الصناعي والتجاري 
إلـــى موجة من االحتجاجات والمخاوف، 

فضاًل عن نقص بعض المواد الغذائية.

خوفا من احتجاجات الغالء

إيــران تقطــع اإلنتــرنــت عــن األهـــواز
طهران - وكاالت

التقـــى الرئيـــس الســـوري بشـــار األســـد أمـــس المرشـــد األعلى 
للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي خالل زيارة نادرة لطهران، 

حسبما أعلن التلفزيون اإليراني الرسمي.
وقال التلفزيون إن األسد قام بزيارة قصيرة للحليف اإليراني 
عقـــد خاللهـــا لقاءين منفصلين مع “المرشـــد األعلـــى والرئيس 

إبراهيم رئيسي”. 
وتعـــود آخـــر زيارة قام بها الرئيس الســـوري إليران إلى فبراير 
2019، وكانت األولى له إلى طهران منذ اندالع النزاع السوري 

في العام 2011.
وإيران، الحليف اإلقليمي الرئيسي لسوريا، تدعم سلطة األسد 
ماليًا وأرســـلت آالف “المتطوعين” إلى سوريا بإشراف أعضاء 
مـــن الحرس الثوري، للقتال إلى جانب النظام في الحرب ضد 

مقاتلي المعارضة والجماعات الجهادية.
وقـــال المرشـــد األعلـــى، بحســـب بيـــان ُنشـــر على موقعـــه، إن 
العالقـــات بين طهران ودمشـــق “حيويـــة” و “ينبغي بذل مزيد 
مـــن الجهـــود المشـــتركة لتطويـــر العالقـــات بين البلديـــن أكثر 

فاكثر”.
وقال الرئيس االيراني خالل لقائه نظيره السوري “هناك ارادة 

جـــادة لـــدی الجمهوریـــة اإلســـالمیة االیرانیة لتعزیز الشـــراکة 
االقتصادیة والتجاریة مع سوریا”، وذلك بحسب بيان أصدره 
مكتبـــه. وأضـــاف “يجب تحریـــر جمیع األراضي الســـوریة من 

المحتلین األجانب”.

خامنئي: العالقات بين طهران ودمشق “حيوية”

زيـارة نـادرة للرئيـس السـوري إلـى إيـران

األسد ملتقيا المرشد األعلى في إيران

بهجمات  48 شخصا  عن  يقل  ال  ما  قتل 
ــرى في  ــاث قــ ــ شــنــهــا مــســلــحــون عــلــى ث
نيجيريا. غــرب  شمال  في  زمفارا  واليــة 

وتــنــســب أعـــمـــال الــعــنــف الـــى عــصــابــات 
ــوام وســـط  ــ ــ ــرهـــب مـــنـــذ أعـ ــة تـ ــيـ إجـــرامـ
السكان  نهب  عبر  نيجيريا  وشمال غرب 
ــمــســؤول  ــال ال ــ ــهــم. وقـ وخــطــفــهــم وقــتــل
أمينو سليمان  باكورا  إقليم  االداري في 
بأيدي  شخصا   48 قتل  المجموع،  “فــي 
ــات فـــي الـــقـــرى الـــثـــاث )دامــــري  عــصــاب

وسابون غارين وكاالهي(.

كانو - وكاالت

االثنين 9 مايو 2022 - 8 شوال 1443 - العدد 4955 

 عواصم - وكاالت

األمنية  األجــهــزة  اعتقلت 
ــة أمـــــس  ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــ ــرائ ــ اإلســ
بأنهما  يشتبه  فلسطينيين 
نفذا الهجوم الذي قتل فيه 
3 اسرائيليين الخميس في 
إلعاد بالقرب من تل أبيب.

وقـــال جهـــاز األمن الداخلي )شـــاباك( والجيش اإلســـرائيلي والشـــرطة في بيان 
مشـــترك “تـــم القبـــض علـــى اإلرهابييـــن اللذين قتـــال 3 مدنيين إســـرائيليين في 

الهجوم المميت في مدينة إلعاد”.
وأوضحـــت األجهزة األمنية أنه عثر عليهما خالل “عمليات بحث قرب إلعاد )...( 

بالقرب من محجر خارج المدينة”.
وعقـــب اعتقالهمـــا وقبيـــل االجتمـــاع األســـبوعي لمجلس الـــوزراء، قـــال رئيس 

الوزراء نفتالي بينيت “قلنا إننا سنقبض على اإلرهابيين وهذا ما فعلناه”.
وذكـــر عناصر أمن من موقع الحدث أن المشـــتبه بهمـــا كانا مختبئين في منطقة 

حرجية بالقرب من مقلع الحجر ولم يقاوما القوات األمنية عند اعتقالهما.
وهجـــوم الخميس هو الســـادس في إســـرائيل منذ 22 مـــارس، ووقع في مدينة 
إلعاد بوســـط إســـرائيل. ونفذ المهاجمان العملية بعد خروجهما من ســـيارة وهما 
يحمالن فأســـين، وهربا في الســـيارة نفســـها وفقا لشـــهود عيان، تاركين 3 قتلى 

و4 جرحى.

إسرائيل تعتقل فلسطينيين مشتبهين بهجوم “إلعاد”



االتحاد البحريني لكرة القدم

تلقى رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
برقيـــة تهنئـــة من رئيـــس االتحاد 
جيانـــي  القـــدم  لكـــرة  الدولـــي 
إنفانتينـــو، أعـــرب فيهـــا إنفانتينو 
عن تهانيه لنادي الرفاع بمناســـبة 
فـــوزه بلقـــب دوري ناصر بن حمد 
للموســـم  القـــدم  لكـــرة  الممتـــاز 

الرياضي 2021 - 2022.
برقيتـــه  فـــي  إنفانتينـــو  وقـــال   
“يســـعدنا أن نتقدم بأحـــر التهاني 
بمناســـبة فوز نادي الرفاع ببطولة 
الـــدوري، والـــذي جاء بعـــد العمل 
المتواصـــل مـــن قبـــل إدارة نـــادي 
الرفـــاع”. وأضـــاف “ان اللقب جاء 

المقـــدم  والعمـــل  للعزيمـــة  نتاًجـــا 
من جميع منتســـبي نادي الرفاع”، 
أفـــراد  جميـــع  دور  علـــى  مثنًيـــا 
الفريق الذين ساهموا في تحقيق 

اإلنجاز.

 كما تقـــدم إنفانتينـــو بالنيابة عن 
المجتمع الكروي بالشـــكر لالتحاد 
البحريني لكرة القدم على جهوده 
المبذولة في تطوير رســـائل الكرة 

العالمية.

في برقية تلقاها رئيس اتحاد كرة القدم

إنفانتينو يهنئ “الرفاع” بلقب دوري ناصر بن حمد

إنفانتينو

اللجنة اإلعالمية

البارالمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أكـــد 
البحرينية علي الماجد اســـتعداد مملكة 
للبطولـــة  الســـتضافة  التـــام  البحريـــن 
للريشـــة  البارالمبيـــة  األولـــى  الدوليـــة 
الطائـــرة 2022 والتي تســـتضيفها ألول 
مـــرة وتعتبـــر ثانـــي دولـــة فـــي الشـــرق 
األوسط في الفترة 16 - 21 مايو 2022. 
 وأوضح األمين العام للجنة البارالمبية 
البحرينيـــة أن هذه البطولـــة تأتي وفق 
رؤية اللجنة وتنفيـــذا لتوجيهات ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
للشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة، كمـــا تعكس االهتمـــام الذي 
يوليـــه النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 

الهيئـــة العامـــة للرياضة، رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي دعـــم جميـــع 
الرياضات على حد ســـواء، مؤكدًا على 
سعي واهتمام رئيس اللجنة البارالمبية 

البحرينية الشـــيخ محمد بـــن دعيج آل 
خليفة الســـتضافة هذه البطولة، مشيرًا 
إلى المكانة العاليـــة والمرموقة للمملكة 
وقدرتهـــا الفائقـــة على تنظيـــم مختلف 

األحداث الرياضية. 
 وأشـــار الماجد بدور االتحاد البحريني 
فـــي  واألســـكواش  الطائـــرة  للريشـــة 
تنظيم هـــذه البطولة بتعاون مع اللجنة 
البارالمبيـــة البحرينيـــة لمـــا لهـــا أهميـــة 
ذوي  تخـــص  التـــي  للرياضـــات  كبيـــرة 
الخطـــة  دعـــم  علـــى  وتعمـــل  العزيمـــة 
البارالمبيـــة  للجنـــة  االســـتراتيجية 
البحرينية، كما أثنى على جهود سوسن 
حاجي تقوي رئيـــس االتحاد البحريني 
للريشـــة الطائرة واألســـكواش وإدارتها 

ونجاحها في االتحاد.

تستضيفها ألول مرة وتعتبر ثاني دولة في الشرق األوسط

البحرين مستعدة الستضافة دولية البارالمبية للريشة

علي الماجد

الكوهجي: “األلعاب الخليجية” منصة الستعراض المواهب
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أكـــد 
البحرينيـــة فـــارس مصطفـــى الكوهجي 
أهمية الـــدور اإلعالمي إلبراز المشـــاركة 
الرياضيـــة  األلعـــاب  بـــدورة  البحرينيـــة 
ســـتحتضنها  التـــي  الثالثـــة  الخليجيـــة 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة مـــن 13 لغايـــة 
31 مايـــو الجـــاري. جـــاء ذلك لـــدى لقائه 
الوفد اإلعالمـــي المرافق للبعثة بحضور 
مديـــر البعثـــة حســـن الخاجـــة ورئيـــس 
القناة الرياضية حمود الجيب وعدد من 

أعضاء الوفد اإلداري.

القنـــاة  برئيـــس  الكوهجـــي  ورحـــب 
الرياضية حمود الجيـــب وأعضاء الوفد 
اإلعالمـــي مؤكـــدا أهميـــة العمـــل بـــروح 
الفريق الواحد بين الفريق اإلعالمي في 
الكويـــت والفريـــق التابع لقنـــاة البحرين 
الرياضية والتعاون مع الصحف المحلية 
والحســـابات الرياضية بوسائل التواصل 
الخليجـــي  الحـــدث  إلبـــراز  اإلجتماعـــي 
والمســـاهمة الفاعلة في تســـليط الضوء 
علـــى أبطـــال وبطـــالت مملكـــة البحرين 

بمختلف األلعاب.
الخليجيـــة  األلعـــاب  دورة  أن  وأضـــاف 

تعد أحـــد أهم أكبـــر األحـــداث الرياضية 
علـــى المســـتوى الخليجـــي وهي تحظى 
باهتمـــام كبيـــر باعتبارهـــا منصـــة هامـــة 
الســـتعراض المواهـــب فـــي 16 رياضـــة 
وغـــرس المبـــادئ األولمبيـــة لدى شـــباب 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  وشـــابات 
معربـــا عـــن ثقتـــه فـــي الوفـــد اإلعالمـــي 
شـــابة إلظهـــار  كـــوادر  مـــن  يضمـــه  بمـــا 
صـــورة  بأفضـــل  البحرينيـــة  المشـــاركة 
بالتعاون والتنســـيق مع مختلف وســـائل 
اإلعالم المحلية، متمنيا للوفد اإلعالمي 

التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وقـــدم الوفـــد اإلعالمـــي شـــرحا موجـــزا 
عـــن آليـــة العمـــل بيـــن الفريـــق المتواجد 
في الكويـــت والبحرين بهدف التنســـيق 
إلعـــداد مـــواد مرئيـــة للقنـــاة الرياضيـــة 
ووســـائل التواصل االجتماعي والســـعي 
إلعـــداد رســـالة صحفيـــة يوميـــة بجانب 
التغطيات على مدار الســـاعة في وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي ســـواء الحســـاب 
باقـــي  أو  األولمبيـــة  للجنـــة  الرســـمي 
الحســـابات الرياضيـــة المتعاونـــة، وأكـــد 
الجميع حرصهم على أداء المهام الموكلة 

إليهم إلنجاح التغطية اإلعالمية.

ضاحية السيف- اللجنة األولمبية

من االجتماع
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لندن - المكتب اإلعالمي

 أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب أن بطولـــة ويندســـور للفروســـية تعتبـــر 
إحـــدى أضخـــم البطـــوالت علـــى مســـتوى العالم 
في رياضات الفروســـية وتشـــهد مشاركة واسعة 
المتطـــورة  المســـيرة  تؤكـــد  قويـــة  ومنافســـة 

لرياضات الفروسية في بريطانيا والعالم.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
أن عـــودة مشـــاركة الفريـــق الملكـــي للقـــدرة في 
بطولة ويندسور سيكون له أثر كبير على مسيرة 
الفريق في المرحلة القادمة بعد توقف المشاركة 
لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا التي 

تعرضت لها دول العالم ومنها مملكة البحرين.
 وأشـــار ســـموه، بمناســـبة عودة بطولة ويندسور 
الدولـــي للفروســـية والتي ســـتقام خـــالل الفترة 
مـــن 11 حتـــى 15 مايـــو الحالـــي فـــي ضواحـــي 
العاصمـــة البريطانيـــة، أن الســـباق دائمًا ما يكون 

ا ورائًعا خصوًصا أنه يشـــهد متابعة حضرة  مثاليًّ
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، وهـــو 
مـــا يجعل البطولـــة أكثر رونقًا ويعطي الفرســـان 
حافزًا لمواصلة التألق في المشـــاركات الخارجية 
لتأكيـــد مكانـــة رياضـــة القـــدرة البحرينيـــة فـــي 
المحافـــل الدوليـــة كما تحضـــر مراســـم التتويج 

صاحبة الجاللة ملكة بريطانيا.

عالقات تاريخية 

 وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة  أن 
المشـــاركة في بطولة ويندســـور للفروسية تأتي 
في إطار العالقـــات التاريخية التي تربط مملكة 
البحرين ببريطانيا في ظل رؤية حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، الداعم 
األكبـــر في هذه الفعالية لدعم نشـــاطات فرســـان 

مملكة البحرين.
 وأكد ســـموه أهمية بذل الجهود الممكنة إلظهار 

المشـــاركة البحرينيـــة بصـــورة متميـــزة تعكـــس 
الوجـــه الحضـــاري عـــن البحريـــن وعـــن شـــعبها 
التـــي تربطـــه عالقـــات تاريخيـــة ومتميـــزة مـــع 
المملكة الصديقة بريطانيا، مشيرا سموه إلى أن 
جميـــع اإلجـــراءات المتخذة تؤكد أن المشـــاركة 
البحرينيـــة تســـير بخطـــى ثابتـــة نحـــو النجـــاح 
والوصـــول إلى األهداف التـــي وجدت من أجلها 
هـــذه المشـــاركة والتي تهـــدف إلى إبـــراز الوجه 
واإلنجـــازات  البحريـــن  مملكـــة  عـــن  الحضـــاري 
التنمويـــة في عهد حضرة صاحب الجاللة الملك 
المفـــدى، ومتابعة صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء إضافـــة إلـــى تســـليط الضـــوء 
علـــى اإلنجـــازات الكبيـــرة التي حققتهـــا المملكة 
فـــي رياضة الفروســـية بشـــتى مجاالتهـــا كما أن 
مشاركة البحرين ستؤســـس لرياضة القدرة في 
البطولـــة إلعطائهـــا زخمـــا إضافيـــا فـــي مختلف 

نشاطاتها.

 مشاركة بارزة 

 وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
“ســـوف نشـــارك في بطولة هذا العام بكل إصرار 
وحمـــاس من أجل أن نؤكد تواجدنا وتطور هذه 
الرياضـــة حيـــث أصبحـــت لنا الريـــادة في معظم 
البطـــوالت األوروبيـــة بعـــد أن تمكنـــا مـــن حصد 
العديد من اإلنجازات خالل الفترة الماضية، وأن 
ـــا للفريق  بطولة ويندســـور ستشـــهد تواجًدا قويًّ

الملكي للقدرة”.
 وأضاف سموه “سندخل بطولة القدرة في بطولة 
ويندســـور هذا العام بكل قوة مـــن أجل التواجد 
والتأكيد لمكانتنا كفريق وفرسان ينافسون على 
المراكز األولى بعد أن وقفت جائحة كورونا أمام 
الجميع في العامين الماضيين، حيث ســـيتواجد 

الفريق بقوة للمنافسة على المراكز األولى”.

مشاركة قفز الحواجز 

كما أكد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 

أن فرســـان المملكـــة ســـيكونون علـــى موعـــد مع 
ولهـــم  الحواجـــز  قفـــز  بطـــوالت  فـــي  المشـــاركة 
بصماتهـــم الكبيـــرة علـــى تســـجيل العديـــد مـــن 

اإلنجازات الخارجية في الفترة الماضية.
 وتمنـــى ســـموه كل التوفيـــق والنجاح لفرســـان 
قفـــز الحواجـــز البحرينييـــن في هذه المشـــاركة 
وتحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة التي تؤكـــد تطور 
رياضـــة قفـــز الحواجـــز بعـــد أن شـــهد الموســـم 
الماضي منافســـة قوية ومشاركة واسعة وبروز 
العديـــد مـــن المواهـــب الشـــابة التـــي اكتســـبت 
خبرات كبيرة من أصحاب المسيرة الطويلة في 

هذه الرياضة.

وصول الفريق الملكي 

هذا ووصل الجزء الكبير من وفد الفريق الملكي 
إلـــى بريطانيـــا، مـــع بـــدء التحضيـــرات الكبيـــرة 
للمشاركة في البطولة وبانتظار باقي أفراد الوفد 
حتى انتهاء إجراءاتهم خالل اليومين القادمين.

أكد أن الفريق الملكي سيشارك بقوة في منافسات البطولة... ناصر بن حمد: 

نعود إلى ويندسور بعد عامين من الغياب وعيوننا على التتويج

علي بن خليفة
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مدينة العطور... اختطاف جميل للجائحة وعمق بالرسالة
بصحبـــة  للذهـــاب  دفعنـــي  ^مـــا 
العطـــور”  “مدينـــة  لمســـرحية  األوالد 
ونتاجاتهـــا  الفجـــر،  فرقـــة  ســـمعة  هـــي 
المســـتمرة والمتنوعة، من برامج مباشرة 
ومسلسالت ومسرحيات، قد بنت لنفسها 
ســـمعة Brand جيدة جـــدا، وال أدل على 
ذلك من الحضور لجميع العروض المعلنة 

كّما وكيفا.
هـــذه المســـاحة المتعطشـــة لألعمال ذات 
القيم والرســـائل والممزوجـــة مع الترفيه 
مـــا   Edutainment بالــــ  يســـمونه  مـــا  أو 
نحـــن بحاجته ألبنائنـــا في ظل توحش ال 
يتوقف من الرسائل الســـلبية بالمنتجات 

الثقافية الموجهة.
تلـــك المقاربة الذكية التي قام عليها نص 
مســـرحية “مدينة العطـــور”، تعطيك ذلك 
المؤشـــر الجميـــل لـــإدراك المطلـــوب في 
فهـــم الجمهور المســـتهدف، وبالعمل على 
ذلـــك التـــزاوج المرتقب بين الســـلوكيات 
وبيـــن  المطلوبـــة  والمفاهيـــم  اإليجابيـــة 
قالـــب متقن فـــي التقديـــم، وهـــو المتزن 
بين كوميديا حاضـــرة وتفاعل جميل مع 
الجمهور المســـتهدف ورســـالة راقية يتم 

تقديمها لألطفال واليافعين.
تم بناء المشـــهد المســـرحي علـــى رباعية 

جميلة:
1. ســـيناريو الجائحة، بما فيه من تفّشي 
الجائحة وأعراض المرض وطرق الوقاية 

منه.

2. مدينـــة العطـــور، ال زمـــن تاريخيـــا لها، 
فبهـــا مزيج جميل بيـــن تاريخ ومعاصرة، 
والعمـــران  األزيـــاء  مـــن  عبـــر كل  وذلـــك 

واستخدام الهواتف الذكية. 
3. اللغـــة الحاضـــرة بين الفصحـــى واللغة 

البيضاء السهلة البسيطة. 
4. حضور الفواصل اإلنشادية واستخدام 
أصوات لـــذات الممثلين ممن لهم طبقات 
صوتيـــة مميزة ألقى بظاللـــه المؤثر على 

الجمهور الذي تفاعل مع األداء.
الفكـــرة بمقاربتها لجائحة ما زلنا نعيشـــها 
الجانـــب  مـــن  مميـــز  بشـــكل  وإســـقاطها 

السلوكي أعطت أثرها وأرسلت طلبها.
باألمـــن  تتمتـــع  لمدينـــة  القصـــة  ُبنيـــت 
والسكينة وانتشـــار الروائح الطيبة فيها، 
التي تم تمثيلها حسًيا بعطور وبمسميات 
مختلفة، كعطر الصدق وعطر بر الوالدين 

وغيرهمـــا، حتى تغلغل الفيروس للمدينة 
عبـــر اســـتهداف األطفـــال بدايـــة لينتشـــر 
فـــي المدينـــة. وبعـــد يأســـه مـــن األطفال 
ومـــؤذن  المدينـــة  حـــارس  اســـتهدف 
المســـجد، ليكـــون رهـــان إنقـــاذ المدينـــة 
وذلـــك  أنفســـهم،  األطفـــال  علـــى  حينهـــا 
والتوجـــه  االســـتغفار  عطـــر  باســـتخدام 
للتوبـــة ليكـــون ســـالًحا معيًنـــا لهـــم لدحر 
المـــؤذن  الفيـــروس وأعوانـــه وتخليـــص 

وتحرير المدينة.
تصاعد األحداث جميل وعنصر تدريجي 
ســـيرة  لـــه  التمثيـــل  وكادر  مناســـب. 
تمثيل ليســـت باليســـيرة من مســـرحيات 

ومسلسالت.
فهـــذا النـــوع مـــن النتاجـــات الثقافيـــة 
الترفيهيـــة بحاجة لإكثـــار منه ليكون 
مثـــل المواســـم المســـتدامة على طول 
العـــام، ويعـــزز ذلك بحضـــور رقمي من 
خـــالل وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
لتتـــم مواصلـــة التفاعـــل مـــع الجمهور، 
فضاًل عـــن تقديم منتجات ذات عالقة 
لضبـــط  مالـــي  مـــورد  تدفـــق  لضمـــان 
بيـــن  ملمـــوس  ولربـــط  االســـتمرارية 
الفكـــرة والجمهـــور، عبـــر تقديم عطور 
تحمـــل أســـماء القيـــم مثـــاًل، لمثل هذه 

المسرحية.
يذكـــر أن المخـــرج محمـــد خضـــر هـــو 

مخرج المسرحيات التالية:
مـــســـرحـــيـــة الـــطـــمـــاطـــيـــة الـــحـــمـــراء، 

مــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة 
شــــــجــــــرســــــتــــــان 
والــفــتــى عـــدنـــان، 
مــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة 

ــي بــيــتــنــا  الـــعـــنـــاقـــيـــش، مــســرحــيــة فــ
ــكــل مــنــهــا رســـالـــة وعــمــق  فــضــائــي، ول
وهدفية مطلوبة. وهكذا نتاج ثقافي 
ليس “تــرًفــا” أو “خــيــاًرا” في ظل ُشح 
المحتوى التوجيهي الترفيهي ألبنائنا 

بانت  والــتــوجــه  بيئتهم.  واقـــع  ومـــن 
مالمحه بسبب الدعم النوعي والكمي 
عدد  بحضور  عين  تخطئه  ال  والـــذي 
مــن الــجــهــات والــمــؤســســات الــداعــمــة 
لــهــكــذا ِحــــراك ثــقــافــي جــمــيــل ومــهــم، 

ــن فــرقــة  ــواء مـ ــ سـ
مؤسسة  أو  الفجر 

حكايا أوغيرهما.
ــة  ــاجــ ــحــ ــ نـــــحـــــن ب
توجيهي  تفاعلي  مــحــتــوى  لصناعة 
ذكـــي يــتــمــاشــى مـــع لــغــة الــمــتــغــيــرات 
حكمة  وهنا  الثوابت،  على  ومحافظ 
الـــطـــرح حــفــًظــا لنسيج  ــزان فـــي  ــ ــ االت

قيمي يشكل هويتنا وكياننا.
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لطالمــا ارتبطــت صناعــة األفالم بصنع األفالم الحربية، وغالبا ما يتم نشــر التقنيات الحديثة 
لــإدراك فــي ســاحة المعركــة قبــل أن يتــم تبنيها مــن قبل صناعات الســينما في جميــع أنحاء 
العالــم )وهــي عمليــة وصفهــا بــول فيريليــو فــي الحــرب والســينما )1989( فــي كتاب يســتعير 
عنوانــه مــن هــذه الفكــرة(. تعمــل الحروب الحاليــة على تســليح الصورة نفســها - قدرتها على 

التعبئة والتالعب - ويتم تضخيم الخداع إلى أبعاد ال يمكن تصورها في عالم اإلنترنت. 

وفـــي الوقـــت نفســـه، تظهـــر باســـتمرار حـــركات 
األفـــالم و”الموجـــات الجديـــدة” فـــي البلـــدان أو 
المناطـــق التـــي تتســـم بالحروب، ويغـــرق صانعو 
األفالم فجأة بقصص درامية لتحويلها إلى أفالم 
بمستويات متفاوتة، في حين يتم غسل األموال 
القـــذرة التـــي يتـــم جمعهـــا في الحـــرب من خالل 

استثمارها في تقديم األفالم! 
مـــن  العديـــد  الســـينمائي  البرنامـــج  هـــذا  يتتبـــع 
االرتباطـــات الســـينمائية مـــع الحـــرب المســـتعرة 
فـــي الهوامش الشـــرقية للقـــارة األوروبيـــة ألكثر 
من ســـت ســـنوات حتى اآلن - وهي الحرب التي 
أثارهـــا االحتـــالل العســـكري لشـــبه جزيـــرة القرم 
مـــن قبـــل الجيش الروســـي في ربيع عـــام 2014، 
والتـــي اســـتهلكت الحقـــا مســـاحات شاســـعة من 
منطقـــة دونبـــاس فـــي شـــرق أوكرانيـــا. ال يمثـــل 
البرنامـــج ثمـــار “االزدهـــار” المزعـــوم فـــي صناعة 
األفالم األوكرانية التـــي لوحظت، كما هو متوقع 
مـــع انـــدالع الحرب. بدال من ذلـــك، فإنه ينظر إلى 

هوامش إنتاج الصور في زمن الحرب.
يتـــم تضمين األفالم في القيـــم الثقافية للمجتمع 
الـــذي يتم إنشـــاؤها فيه، فخالل الحـــرب الباردة، 
لـــم تعكس األفالم الصراع بين الواليات المتحدة 
واالتحـــاد الســـوفيتي فحســـب، بل شـــكلت أيضا 
الجماهيريـــة والجهـــات  الجماهيـــر  فهـــم  كيفيـــة 
الفاعلـــة السياســـية فـــي كلتـــا الدولتيـــن للصراع. 
يجب أن نكون حريصين على عدم مجرد تسمية 
األفالم المنتجة خالل هـــذه الفترة بأنها “دعاية”. 
يمكن أن يكون الخط الفاصل بين الدعاية والفن 

رقيقا بشكل مخادع. 
ميخائيل روم، الذي أخرج اثنين من أكثر األفالم 
The Rus-  المعاديـــة للواليـــات المتحدة ضـــراوة،

 The المســـألة الروسية )1948( و sian Question
Secret Mission المهمـــة الســـرية )1950(، أخرج 
أيضا واحدا من أكثر األفالم تعقيدا وربما تخريبا 
 Nine Days :فـــي العقد في الســـينما الســـوفيتية
in One Year تسعة أيام في عام واحد )1962(.

مـــن 1945 إلـــى منتصـــف الخمســـينات حاولـــت 
شـــركات اإلنتاج لألفالم الســـوفيتية واألمريكية 
منافســـيها  “شـــيطنة”  البـــاردة  الحـــرب  حـــول 
السياســـيين واأليديولوجيين. وتدين أفالم مثل 
الروســـية”  “المســـألة   The Russian Question
)1948( و Meeting on the Elbe “لقـــاء على نهر 
The Secret Mission “المهمـــة  )1949( و  إلبـــه” 
باعتبارهـــا  األمريكيـــة  النخـــب   )1950( الســـرية” 
االتحـــاد  مـــع  للحـــرب  ومتعطشـــة  إمبرياليـــة 
الســـوفيتي، في حين تظهر أيضا أمريكا على أنها 
مرتبطة بالعدو الفاشـــي الذي هزم مؤخرا، ألمانيا 
النازيـــة. ومـــن المثيـــر لالهتمـــام أنـــه فـــي كل من 
هـــذه األفالم يتـــم التمييز بين الشـــعب األمريكي 
باســـتمرار  التأكيـــد  ويتـــم  األمريكيـــة،  والنخـــب 
علـــى أن النخـــب األمريكيـــة هـــي العـــدو وليـــس 
الشـــعب األمريكي. من ناحية أخرى، فإن األفالم 
الســـتار   The Iron Curtain  مثـــل األمريكيـــة 
 )The Hoaxters )1952 و   )1948( الحديـــدي 
صورت خطر “الطابور الخامس” الشيوعي داخل 
أمريـــكا. كمـــا يقـــارن المحتالـــون بشـــكل مباشـــر 
االتحـــاد الســـوفيتي بألمانيا النازيـــة بحجة أنه ال 
يوجد فرق حقيقي بين استراتيجياتهم الحاكمة.
في الســـتينات عكســـت األفالم في كلتا الدولتين 
الخـــوف المتزايـــد مـــن العيـــوب غيـــر المقصـــودة 
للطاقـــة النووية وقدرتها على التســـبب في نهاية 
 Nine نوويـــة، ويظهر هـــذا في الفيلم الســـوفيتي

Days in One Year تســـعة أيـــام فـــي عام واحد 
Fail- مثـــل   األمريكيـــة  األفـــالم  وفـــي   )1962(
Safe  الســـقوط اآلمن )1964( و د.غريب العشـــق 
 How I Learned to Stopأو Dr. Strangelove
Worrying and Love the Bomb  كيـــف تعلمت 

التوقف عن القلق وحب القنبلة )1964(.
خـــالل الســـبعينات جـــاءت انفراجـــات مع خفض 
نبرة خطاب الحرب الباردة في األفالم، لكنه كان 
ال يـــزال موجـــودا بشـــكل غير مباشـــر. أفالم مثل 
Of- ميـــاه طبيعيـــة )1968( و  Neutral Waters
 the Liberation movie ضباط )1971( و  ficers
series سلســـلة أفـــالم التحريـــر )1970 – 1971( 
كلهـــا مجـــدت جيـــش االتحـــاد الســـوفيتي. وفي 
 Bananas  الوقت نفســـه في أمريكا، ألقـــى فيلم
“مـــوز” للمخـــرج وودي ألين )1971( نظـــرة نقدية 
وكوميديـــة علـــى الحـــرب البـــاردة، وبعـــد ثمانـــي 
سنوات ألقى فرانسيس فورد كوبوال نظرة نقدية 
بنفس القدر، وإن كانت أقل كوميدية، على حرب 
فيتنـــام والصدمـــة األمريكيـــة الناتجـــة عنهـــا في 
كتابـــه الضخـــم فـــي  Apocalypse Now  “نهاية 

العالم اآلن” )1979(. 
يمكـــن للمـــرء أن يجـــادل بأنـــه فـــي هـــذا العقـــد، 
اســـتمرت المحافظـــة الثقافيـــة، التـــي ظهرت من 
خالل تبجيل الجيش في األفالم السوفيتية، في 
الســـيطرة على األعلى أو حتى الزيادة، بينما في 
الوقت نفســـه نمـــت الليبرالية والدراســـات األكثر 
العســـكرية  البـــاردة والمشـــاريع  للحـــرب  انتقـــادا 

األمريكية في الواليات المتحدة. 
فـــي أوائـــل الثمانينـــات، تـــم اضافة جزئيـــة لغزو 
الســـوفيتي ألفغانســـتان في عام 1979 وانتخاب 
رونالـــد ريغـــان فـــي عـــام 1980 ، أصبـــح خطـــاب 
ومباشـــرا  وعنيفـــا  عدوانيـــا  البـــاردة  الحـــرب 
بشـــكل متزايـــد فـــي كل مـــن األفـــالم األمريكيـــة 
والســـوفيتية. أنتجت كلتا الســـينما أفالم الحركة 
والمغامرة التـــي كانت فيها الدولة المعارضة هي 
العدو. ومن األمثلة الرمزية في هذا الصدد الفيلم 
األمريكـــي Red Dawn  ســـقوط األحمـــر )1984(، 
Solo Voyage الرحلـــة  الســـوفيتي   والفيلـــم 

المنفردة )1985(.

الحرب في السينما لتقديم القيم الثقافية وفهم خاص للصراعات
من 1945 إلى منتصف الخمسينات والحرب الباردة مستمرة

طارق البحار
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الزويتينـــة  مينـــاء  إدارة  أعلنـــت 
النفطـــي فـــي ليبيـــا، أمـــس األحـــد، 
تصديـــر 1.6 مليـــون برميـــل، خالل 
ســـماح  بعـــد  الماضـــي،  األســـبوع 
محتجيـــن قبلييـــن أقفلـــوا موانـــئ 
وحقـــول نفطيـــة بالتصدير المؤقت 
منه، عقب مناشدة حكومية لتفادي 
كارثـــة بيئية. وقالـــت إدارة الميناء 
في بيـــان، إنه “تم إكمـــال إجراءات 
تجهيز ناقلة الخام )إم تي سيستار( 
ألـــف برميـــل   600 بــــ  بعـــد شـــحنها 
فـــي اتجـــاه إيطاليـــا”. وأضافـــت أن 
“المســـتخدمين عملـــوا على شـــحن 
وتصديـــر مليـــون برميـــل نفط خام 
 )21 )ميلـــوس  الناقلـــة  متـــن  علـــى 

المتجهة إلى الصين”.
واألحـــد الماضـــي، أعلنت مؤسســـة 
النفـــط رفـــع حالـــة “القـــوة القاهرة” 

عـــن مينـــاء الزويتينة واالســـتئناف 
غـــداة  منـــه  للتصديـــر  المؤقـــت 
مناشـــدتها لمغلقي الميناء بالسماح 
لهـــا بتشـــغيله قبـــل حـــدوث “كارثة 
بيئية” قد تنتج تسريبا من خزانات 

الميناء.
والقوة القاهرة، هي حماية قانونية 
ضد المســـؤولية المترتبة على عدم 
قـــدرة أطـــراف التعاقـــد فـــي قطاع 
النفـــط علـــى اإليفـــاء بااللتزامـــات، 
نتيجة أحداث خارجة عن ســـيطرة 
تلك األطـــراف المتعاقدة. ومنذ 17 
أبريل الماضي، شهد القطاع النفطي 
فـــي ليبيا موجـــة إغالقـــات لحقول 
وموانئ النفـــط من جانب جماعات 
والوســـط  الجنـــوب  فـــي  قبليـــة 

والجنوب الغربي والشرقي.

ليبيا تصدر 1.6 مليون برميل نفط

“تشابو” تؤكد استمرار أعمالها ومسعاها إلعادة الهيكلة
تعقيبًا على ما نشرته “البالد” مؤخرًا في ملحقها 
االقتصادي، تلقت الصحيفة توضيحًا عن وضع 
)البحريـــن(  ابوســـتليدس  خاريـــالوس  شـــركة 

ذ.م.م المعروفة باسم ) تشابو( جاء فيه:
ابوســـتليدس  خاريـــالوس  شـــركة  “تعتبـــر 
)البحريـــن( ذ.م.م. مـــن الشـــركات الرائـــدة فـــي 
مجال المقاوالت واإلنشاءات، تأسست الشركة 
عام 1982 وهي مملوكة لمساهمين وهم شركة 
خاريـــالوس ابوســـتليدس ) لمـــا وراء البحـــار( 
المحدودة بنســـبة %10 وشـــركة كانو لإلنشـــاء 
البحريـــن ذ.م.م. بنســـبة %90 وتعمل الشـــركة 
 ، المتعـــددة  المهنيـــة  الهندســـة  مجـــاالت  فـــي 
ونفذت العديد من المشروعات العقارية الكبرى 
من بينها مشـــروعات ســـكنية في جـــزر أمواج ، 
والتوســـعة الغربيـــة لمجمـــع الســـيف التجـــاري، 
ومدينة المرسى العائمة في جزر أمواج وأعمال 
البناء والهندسة المدنية لمشروع محطة الدور 

للمياه والطاقة. 
 ( ابوســـتليدس  خاريـــالوس  شـــركة  واجهـــت 
البحرين ( ذ.م.م. المعروفة بـ ) تشـــابو( تحديات 
الســـيولة  المديونيـــات وتعزيـــز  فـــي تحصيـــل 
فـــي اآلونة األخيرة بســـبب المتأخـــرات المالية 
المســـتحقة علـــى بعـــض الجهـــات والتـــي بلغت 
مبالغ طائلة ومتعلقة لصالح الشـــركة منذ فترة 
طويلة ، ولم توفر الشـــركة أي جهد في ســـبيل 

تجاوز هذه األزمة ، حيث قامت بشـــتى الســـبل 
الفتـــرة  خـــالل  المســـتحقة  الديـــون  لتحصيـــل 
الســـابقة ولكـــن بـــال جـــدوى ، نتـــج عنهـــا تحمل 
شـــركة )تشـــابو( الكثيـــر مـــن الديـــون ، ونتيجة 
ميزانيـــة  اســـتنزاف  تـــم   ، الســـابقة  لألوضـــاع 
الشـــركة لتغطيـــة عجـــز المصاريـــف وكان البـــد 
مـــن وضع خطـــة إلعـــادة هيكلة الشـــركة لتعود 
الـــى وضعهـــا المالي ومباشـــرة عملياتها بشـــكل 
طبيعي كما كانت منذ تأسيسها.تســـعى الشركة 
الـــى إعـــادة التنظيـــم بهـــدف إتاحة وقـــت أكبر 
للشـــركة مـــن أجل الحصـــول على مســـتحقاتها 
وجمعهـــا من الســـوق، وقانـــون إعـــادة التنظيم 
المعمـــول بـــه فـــي مملكـــة البحريـــن يســـهم في 
تعزيز البيئة االستثمارية، وذلك لمساهمته في 
إعادة التنظيم المالي للمدين وحفظ حقوق كل 
األطـــراف، بما يتماشـــى مع أفضل الممارســـات 
الدولية. وتؤكد الشـــركة استمرار أعمالها بشكل 
طبيعـــي، وتســـعى للوصـــول الـــى وضـــع خطـــة 
تحقـــق المصلحـــة لجميـــع األطـــراف وتقلل من 

الخسائر واألعباء المالية المتراكمة عليها”.
ومتابعـــة لذلـــك التوضيـــح، لـــم تتمكـــن “البالد” 
مـــن الحصـــول علـــى مـــا يؤكـــد حجـــم الديـــون 
المســـتحقة للشـــركة مـــن األطـــراف األخرى كما 
ورد في التوضيح ، كما لم تتمكن من الحصول 
علـــى حجم المديونية على الشـــركة والخســـائر 

المتوقعة وكيفية تسديدها.
واإلفـــالس  التنظيـــم  إعـــادة  قانـــون  أن  يذكـــر 
والـــذي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  بـــه  المعمـــول 
يهـــدف الى االســـهام فـــي تعزيز بيئـــة البحرين 
االستثمارية وذلك لمساهمته في اعادة التنظيم 
للمدين وحفظ حقوق كل االطراف بما يتماشى 
مـــع افضـــل الممارســـات الدولية بغرض كســـب 
ثقة ســـوق االئتمان والمعامالت المالية وجذب 
االستثمار والتأثير االيجابي على السوق. ويتم 
من خـــالل هذا القانون تعزيز اليقين بالمســـائل 
القانونية المتعلقة بالتجارة واالســـتثمار وادارة 
دعـــاوى االفـــالس علـــى نحـــو منصـــف وفعـــال 
وبما يكفـــل حماية مصالح كل الدائنين وســـائر 
األشـــخاص المعنيين بمن فـــي ذلك المدين. كما 
يهـــدف الـــى المحافظة علـــى اصول التفليســـة 
وحمايتهـــا وتعظيم قيمة اصول التفليســـة الى 
اقصـــى حـــد ممكـــن. اضافـــة الـــى حمايـــة قيمة 
اصـــول المدين وتعظيمها الى اقصى حد ممكن 
التجاريـــة  المؤسســـات  انقـــاذ  تيســـير  وكذلـــك 
المتعثـــرة ماليـــا، مما يوفـــر الحماية لالســـتثمار 

ويحافظ على فرص العمالة. 
علـــى صعيد متصـــل، أوضح مصدر من شـــركة 
يوســـف بـــن أحمـــد كانو أنـــه ال عالقة لهـــا بهذه 
الشـــركة، وأن شركة تشابو مسجلة بإسم شركة 

كانو لإلنشاء برأسمال 5 ماليين دينار.

“سوليدرتي” ملتزمة بتنمية كوادرها لدعم استراتيجيتها المؤسسية
الشركة ُتعلن عن ترقية عدد من موظفيها لتوّلي مناصب قيادية

أعلنــت ســوليدرتي البحريــن، إحــدى كبريــات شــركات التأميــن في مملكــة البحرين والشــركة التابعــة لمجموعة ســوليدرتي القابضة 
ش.م.ب، مؤخًرا عن ترقية مجموعة من الموظفين من مختلف األقسام لتوّلي مناصًبا قيادية بالشركة. وُتواصل سوليدرتي البحرين 
على مدى سنوات طويلة التزامها بتنمية وتعزيز كوادرها العاملة الكتساب المهارة والقدرة العالية لدعم استراتيجيتها المؤسسية. 
ــه الشــركة المســتمر لدعــم التقــدم الوظيفــي ألعضــاء فريــق العمــل مــن أصحــاب المهــارات  وتأتــي هــذه الخطــوة تأكيــًدا علــى توجُّ

واإلمكانيات التنافسية.

وأعلنـــت الشـــركة عـــن ترقيـــة أحمـــد 
الماليـــة  لـــإلدارة  رئيًســـا  الحليبـــي 
واالستثمارات، وسناء الدرازي رئيًسا 
لقســـم الخدمـــات الصحيـــة، وحســـين 
سبت رئيًسا لقســـم تقنية المعلومات، 
لقســـم  رئيًســـا  أميـــري  وياســـمين 
االكتتاب، وتمت أيًضا ترقية سنجيف 
الشـــؤون  رئيـــس  لمنصـــب  أغـــاروال 
الماليـــة. كمـــا تـــم ترقية علي شـــعبان 

رئيًسا لقســـم المركبات، وجالل عاقلة 
التحـــول  لقســـم  أول  مديـــر  لمنصـــب 
الرقمي، ويوســـف هـــارون مديًرا أول 
لقســـم المـــوارد البشـــرية والدعم، كما 
إندوشـــودان  ســـاجاي  ترقيـــة  تمـــت 
منهمـــا  كل  ليشـــغل  بابـــو  وراجيـــش 
منصـــب مديـــر أول لقســـم االكتتـــاب، 
إضافة إلى ترقية حسن عامر لمنصب 
مدير أمن المعلومـــات. كما تؤكد هذه 

الترقيات على اهتمام الشـــركة الدائم 
بدعـــم التطـــّور المهني لكافـــة أعضاء 
الفريـــق، عالوة علـــى ثقتها الراســـخة 

بأدائهم وقدراتهم في العمل.
قـــال  المناســـبة،  وتعليًقـــا علـــى هـــذه 
الرئيس التنفيذي لشـــركة ســـوليدرتي 
فـــي  “أود  محمـــد  جـــواد  البحريـــن، 
لجميـــع  بالتهنئـــة  أتقـــدم  أن  البدايـــة 
لهـــذه  ترقيتهـــم  علـــى  الموظفيـــن 

المناصب القيادية في الشـــركة وذلك 
لعملهم الـــدؤوب وتفانيهم في العمل، 
كما ونؤكد على بالغ اعتزازنا وحرصنا 
الدائـــم في ســـوليدرتي البحرين على 
االســـتثمار في العنصر البشـــري. ولذا، 
فإنـــه يســـعدنا جـــًدا أن ُنعلـــن عن هذه 
الترقيـــات الجديـــدة والتـــي تتماشـــى 
مع استراتيجيتنا المؤسسية، لتحفيز 
ودعـــم مواهـــب الفريق مـــع تزويدهم 
الكفـــاءة.  لرفـــع  الالزمـــة  بـــاألدوات 
وانطالًقـــا مـــن إيماننـــا بأن االســـتثمار 
دائًمـــا  يعتبـــر  البشـــرية  المـــوارد  فـــي 
اســـتثماًرا مربًحا، وستستمر مساعينا 
لدعم مسيرتهم الوظيفية وتزويدهم 
والتوجيـــه  المطلـــوب  بالتدريـــب 

المتواصل”.
وأضاف “نحن فخورون أن سوليدرتي 
البحريـــن في طليعـــة الشـــركات التي 
تطويـــر  فـــي  بالًغـــا  اهتماًمـــا  تولـــي 
وتنمية وتدريـــب القيادات البحرينية 
فـــي مجـــال التأميـــن، كما أن الشـــركة 
تحرص علـــى تكافؤ الفـــرص وتمكين 
المرأة ويتضح ذلك من خالل سلســـلة 

الترقيات والتعينات في الشركة”.
واختتـــم جـــواد “ستســـاهم الترقيات 
تعزيـــز  فـــي  الجديـــدة  والتعيينـــات 
وخبـــرات  مهـــارات  مـــن  اســـتفادتنا 
دعـــم  فـــي  ســـيصب  مـــا  الموظفيـــن، 

 جواد محمد المبادرات االستراتيجية للشركة”.

المحرر األقتصادي

“سبير” يحصل على ترخيص مزود للخدمات المصرفية المفتوحة بالبحرين
 حصل ســـبير وهو تطبيـــق التكنولوجيا 
الماليـــة الـــذي يتخـــذ مـــن دولـــة الكويت 
مقًرا لـــه، على ترخيص مصرف البحرين 
للخدمـــات  كمـــزود  للعمـــل  المركـــزي 
المصرفيـــة المفتوحة في المملكة، ليمهد 
الترخيـــص بذلـــك الطريـــق لســـبير لبـــدء 
عملياته في الربع الثاني من عام 2022.

ســـبير هو تطبيق مصمم لتشجيع الناس 
علـــى تبني عـــادات مالية ذكية وســـليمة 
تقديـــم  اإلنفـــاق و  أوجـــه  تقســـيم  عبـــر 
التطبيـــق  يســـمح  آمنـــة.  دفـــع  وســـائل 
للمســـتخدمين بإجـــراء عمليـــات الدفـــع 
عـــن طريـــق التحويالت من حســـاب إلى 
حســـاب، باإلضافة إلى تقديم حلول دفع 
الفواتير المصرفية المفتوحة للشـــركات 

والتجار.
 وســـيتم ربـــط تطبيـــق ســـبير مـــع جميع 
البنـــوك الكبـــرى فـــي البحريـــن للســـماح 

بنكيـــة  حســـابات  بجمـــع  للمســـتخدمين 
متعـــددة ومراقبـــة جميـــع األرصـــدة من 
القـــدرة  علـــى  عـــالوة  التطبيـــق،  خـــالل 
على تتبع اإلنفـــاق، وتحديد الميزانيات، 

وإجراء المدفوعات بسهولة وأمان.
وســـوف يلبي التطبيق أيًضا احتياجات 
الشـــركات في البحريـــن من خالل توفير 
وأكثـــر  وأرخـــص  أســـرع  دفـــع  حلـــول 
أماًنـــا، حيـــث ســـتتمتع الشـــركات بفوائد 
متعددة مع ســـبير، بما في ذلك الرســـوم 
المنخفضـــة، والتحويالت المباشـــرة من 
حســـاب إلى حســـاب، ودرجات أعلى من 

األمـــان. إضافة إلى ذلك، يمكن للمحالت 
ونقـــاط البيـــع اســـتخدام ســـبير إلنشـــاء 
رموز االســـتجابة السريعة )QR( وإنشاء 

روابط للمدفوعات.
المصرفيـــة  الخدمـــات  أن  إلـــى  يشـــار 
تتيـــح   )open banking( المفتوحـــة 
للعمـــالء المزيد من الخيـــارات والتحكم 
فـــي بياناتهـــم الماليـــة. كما أنهـــا تمكنهم 
إلـــى مجموعـــة متنوعـــة  مـــن الوصـــول 
مـــن المنتجات والخدمـــات المالية وغير 
المتوفـــرة في منطقة الشـــرق األوســـط. 
حققت الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحة 

مؤخًرا زخًما سريًعا في الشرق األوسط، 
ويشير تحليل سبير إلى أنه من المتوقع 
أن تصل اإليـــرادات المرتبطة بالخدمات 
المصرفيـــة المفتوحـــة إلى أكثـــر من 1.2 
مليـــار دوالر بحلول عام 2025، مع توقع 
نمـــو أســـرع ناتـــج عـــن تبنـــي المزيد من 
البلدان في المنطقة للخدمات المصرفية 

المفتوحة.

وبهـــذه المناســـبة، علقـــت دالل الريـــس، 
الرئيـــس التنفيذي والمؤســـس الشـــريك 
فـــي ســـبير، قائلـــة: “هنالـــك حاجـــة مـــن 
ماليـــة  لتجـــارب  المســـتخدمين  قبـــل 
أفضل، ســـواء أكان األمر يتعلق بطريقة 
فهـــم  أم محاولـــة  تســـديد مدفوعاتهـــم 
معلومـــات اإلنفـــاق الخاصـــة بهـــم. نعمل 
في ســـبير علـــى االرتقـــاء بالطريقة التي 

يديـــر بهـــا المســـتخدمين أموالهم ونقدم 
وكل  للغايـــة،  شـــخصية  تجـــارب  لهـــم 
ذلـــك مدعـــوم مـــن خـــالل روابـــط آمنـــة 

بمعلوماتهم المصرفية”. 
وأضافـــت الريس: “تعد مملكـــة البحرين 
الدولة األولى في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمال أفريقيـــا فـــي تبنـــي إطـــار عمل 
للخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة، لذلـــك 
فنحن نتطلع للمســـاهمة فـــي هذا اإلطار 
عبر تقديم هذا التطبيق، بما يتماشى مع 
مهمتنا المتمثلـــة في توفير تجربة إدارة 

أموال سلسة للجميع”. 
الجدير بالذكر أن سبير يعمل حالًيا على 
االنطـــالق فـــي أســـواق أخـــرى ستشـــهد 
طـــرح الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة 
قريًبـــا، مـــع وجـــود خطـــط للتوســـع فـــي 
جميـــع أنحـــاء منطقـــة الشـــرق األوســـط 

وشمال أفريقيا.

التطبيق يبدأ 
عملياته في الربع 

الثاني 2022

الخدمات المفتوحة” 
تتيح للعمالء خيارات 

عديدة 
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أصــدرت مجموعــة زيــن تقريرهــا الســنوي الـــ 11 عــن االســتدامة تحــت عنــوان “رحلة 
التعافي.. وعام من التحديات”، وأكدت المجموعة أنها استرشــدت في إعداد التقرير 
بالركائــز األربــع الســتراتيجيتها الخمســية فــي االســتدامة والذي تتماشــى مع أهداف 

.)SDGs( التنمية المستدامة لألمم المتحدة

وقد اســـتخدمت مجموعة زين في إعداد 
التقريـــر الســـنوي الــــ 11 معايير محاســـبة 
تتوافق مع مبادئ مبادرات إعداد التقارير 
التزمـــت  أنهـــا  مبينـــة   ،  )GRI( العالميـــة 
أيضـــًا بمبـــادئ “مجلـــس معايير محاســـبة 
االســـتدامة” )SASB( حيـــث تتبـــع “معيار 

محاسبة استدامة االتصاالت”.
رئيـــس  نائـــب  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي فـــي 
مجموعـــة زين، بدر ناصر الخرافي “طوال 
2021، لـــم تثنينـــا الظـــروف االســـتثنائية 
التـــي شـــهدتها الفتـــرة األخيرة عـــن عزمنا 
عادلـــة  منهجيـــة  تغييـــرات  إحـــداث  فـــي 

فـــي مجتمعاتنـــا، خصوصـــًا فـــي مواجهة 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  التحديـــات 
والبيئيـــة، والتداعيات التي تســـببت فيها 
الجائحة، حيث كنـــا حريصين للغاية على 
توفير إمكانيات الوصول للشبكة، وتوفير 

اتصال هادف للجميع”.
وأفـــاد قائـــا “ومع ذلك، 2021 كانت ســـنة 
ذات أهمية مـــن ناحية التقدم في أهداف 
مجموعة زين لاســـتدامة حيث تم ترقية 
عنـــد  القيـــادة  فئـــة  إلـــى  زيـــن  مجموعـــة 
المســـتوى A- في أحدث تقرير للمشـــروع 
 ،CDP الكربـــون  عـــن  لإلفصـــاح  العالمـــي 
تقديرًا لجهودها في التصدي لتغير المناخ، 

لتحتل المرتبة األولى في المنطقة”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين البحرين، 
دنـــكان هوارد “نحن فخورون باإلنجاز الذي 

حققناه من خال مبادرات االستدامة التي 
وضعت مجموعـــة زين فـــي المرتبة األولى 
فـــي المنطقـــة في أحـــدث تقرير للمشـــروع 

العالمي لإلفصاح عن الكربون CDP. التزام 
زين البحرين باالستدامة والشمولية يغطي 
مختلف المجاالت، والتي تشمل االبتكارات 
االجتماعيـــة، التغيـــر المناخـــي، الشـــمولية، 
وخلق القيم المشتركة. خال 2021، عملت 
زين البحرين على توسعة جهودها المبذولة 
أهـــداف  فـــي مجـــال االســـتدامة لتحقيـــق 
 )SDGs( التنمية المستدامة لألمم المتحدة

للتماشي مع رؤية البحرين 2030”.

أهم مبادرات زين البحرين 

لالستدامة في 2021

نظمت دورة تدريبية بالتعاون مع جمعية 
 9 مـــن  أكثـــر  لتدريـــب  البحرينيـــة  الصـــم 
% مـــن موظفيهـــا لغـــة اإلشـــارة لتســـهيل 
عملية وصـــول الخدمات لجميـــع عمائها، 
وهـــذه الـــدورة مـــن ضمـــن مبـــادرة التنوع 

والشمولية )D&I( في زين البحرين.
للفتيـــات”  التكنولوجيـــا  “مخيـــم  إطـــاق 
2.0 لتعليـــم 100 فتـــاة تتـــراوح أعمارهـــن 
بيـــن 8 و 14 عامـــًا مـــن أصـــل 1000 فتـــاة 
كيفيـــة البرمجـــة وتدريبهـــن علـــى برامج 

.)STEM( التكنولوجيا المتقدمة
 )WE ABLE( ”أطلقت الخط الساخن “نقدر

لذوي الهمم بهدف تسهيل التواصل بهم.
للتشـــجير  الوطنيـــة  الحملـــة  دعمـــت 

وساهمت في تشجير شارع االستقال.
اســـتمرت فـــي دعـــم مدرســـة دينـــا كانـــو 
المصغـــرة لألطفـــال المصابين بالســـرطان 
من خال توفير 15 باقة إنترنت لتمكينهم 
من إكمال تعليمهم. االســـتمرار في مبادرة 
e-( إعـــادة تدويـــر المخلفـــات االلكترونية
Waste( مـــن خـــال توجيـــه عمائهـــا عن 

الحملة عبر قنواتها اإللكترونية.

غـــاز  شـــركة  إدارة  مجلـــس  قـــام 
البحرين الوطنية )بناغاز( وشركة 
توســـعة غـــاز البحريـــن الوطنيـــة 
)توســـعة( برئاســـة، مارك توماس بزيارة إلى شـــركة 
بناغـــاز، إذ كان فـــي اســـتقبالهم الرئيـــس التنفيـــذي 
الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل خليفـــة وذلك بحضور 

أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة.
 وفـــي بداية الزيارة رحب الشـــيخ محمد بن خليفة 
آل خليفـــة برئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة 
بناغاز وتوســـعة مقدًما لهم تهانيه بمناســـبة صدور 
قرار ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشــؤون 
الشـــباب رئيـــس مجلـــس إدارة الـشـركــــة الـقـابـضــــة 
للنفـــط والـغــــاز ش.م.ب )م( ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة، بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.
 وقدمـــت اإلدارة التنفيذيـــة عرضـــا مرئيـــا لرئيـــس 
وأعضاء مجلس إدارة شركة بناغاز وتوسعة، حيث 
اســـتعرضت تاريـــخ الشـــركة الحافـــل باإلنجـــازات 
ومراحـــل تطورهـــا على مدى أكثر مـــن 40 عاًما من 
التشـــغيل، وتضمن العرض آخر التحديثات لمراحل 
إنشـــاء وتشـــغيل مشـــروع مصنـــع الغـــاز الثالث في 
حقـــل البحريـــن، والذي تبلـــغ ســـعته اإلنتاجية 350 
مليـــون قدم مكعـــب من الغاز المصاحـــب في اليوم 
الســـتخاص 374 ألف طن متري سنويا من سوائل 
غاز البترول المسال، حيث بلغت التكلفة اإلجمالية 
للمشـــروع 645 مليـــون دوالر، والـــذي يأتـــي ضمـــن 
الخطـــط التوســـعية والتحديثيـــة في قطـــاع النفط 

والغاز وذلك ضمن المشاريع االستراتيجية للشركة 
القابضـــة للنفط والغـــاز، ترجمة للرؤية المســـتقبلية 
لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتطلعـــات ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة ومتابعـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــــؤون الشـــباب رئيس مجلـــس إدارة 
الـشـركــــة الـقـابـضــــة للنفط والـغـاز ش.م.ب )م( سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، بما يســـهم في 
إثـــراء قطاع النفط والغاز واالرتقاء بطموحات هذا 
القطـــاع الحيـــوي وفًقا لرؤية البحريـــن االقتصادية 
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 كمـــا اطلـــع رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة 

إنجـــازات  علـــى  الزيـــارة  خـــال  وتوســـعة  بناغـــاز 
الشركة والشهادات التي حصلت عليها في مجاالت 
والجـــودة  والبيئـــة  المهنيـــة  والصحـــة  الســـامة 
واإلنتـــاج والمســـؤولية االجتماعيـــة، باإلضافة إلى 
إحرازهـــا علـــى عـــدة جوائـــز مـــن منظمـــات عالمية 
مرموقـــة، وكان آخرها حصول الشـــركة على جائزة 
“فائـــز في قطاع صناعة النفـــط والغاز” المقدمة من 
 RoSPA الجمعيـــة الملكيـــة للوقايـــة من الحـــوادث
بالمملكـــة المتحـــدة عـــن أدائهـــا في مجـــال الصحة 
Ro- 2021، حيث تعد جوائز  والسامة خال العام

SPA واحـــدة من أكثر البرامج المرموقة والمعترف 
بها في العالم مع ما يقارب 2000 مشـــاركة كل عام 
مـــن 50 دولـــة. كما يتـــم االعتـــراف بالمنظمات التي 

تحصل على جائزة RoSPA باعتبارها رائدة عالميا 
في ممارســـة الصحة والســـامة. وتواصل الشـــركة 
مسيرتها الحافلة باإلنجازات حيث حصدت مؤخًرا 
علـــى جائـــزة الســـامة الدولية عن مملكـــة البحرين 
“Best in Country Award” لعام 2021 من مجلس 
الســـامة البريطانـــي بالمملكـــة المتحـــدة ضمـــن 32 
شـــركة فائزة ومتفوقـــة على 391 شـــركة من كبرى 
الشـــركات العالميـــة المشـــاركة، وجاء هـــذا التكريم 
تقديًرا واعتراًفا بأداء شـــركة بناغاز الباهر وسجلها 
المتميز فـــي مجال الصحة والســـامة والبيئة على 

مدى أكثر من 4 عقود من التشغيل.
الجهـــود  اإلدارة  وأعضـــاء مجلـــس  رئيـــس  وثّمـــن 
فـــي تحقيـــق  الشـــركة  لجميـــع موظفـــي  الحثيثـــة 

هـــذه الجوائـــز والشـــهادات مـــن منظمـــات عالميـــة 
مثـــل مجلس الســـامة الوطني بالواليـــات المتحدة 
األميركية وجمعيـــة مصنعي الغاز األميركية، حيث 
حقـــق موظفو الشـــركة مؤخـــًرا أكثر مـــن 8 مايين 
ســـاعة عمل دون وقوع أي حوادث مضيعة للوقت، 
ويأتـــي هذا في إطـــار تأكيد والتزام إدارة الشـــركة 
وموظفيها تجاه برامج الصحة والســـامة فوق كل 
اعتبـــار مـــع تميزها فـــي تطبيق إجراءات الســـامة 
بكل صرامـــة وحرصها على االلتزام التام بقواعدها 
المهنية وترســـيخ إجـــراءات العمل اآلمن في جميع 

مرافق الشركة.
 وفـــي ختام الزيارة، أعرب رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة شركة بناغاز وتوسعة عن شكرهم وتقديرهم 
للشـــركة علـــى حفـــاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافة، 
معربيـــن عـــن اعتزازهم وفخرهم بمـــا اطلعوا عليه 
من تاريخ حافل من اإلنجـــازات والجوائز العديدة 
التـــي أحرزتهـــا علـــى الصعيـــد المحلـــي واإلقليمي 
والعالمـــي، إذ عكســـت هـــذه اإلنجـــازات المســـتوى 
الرفيـــع للشـــركات النفطيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
مشـــيدين باأليـــدي العاملـــة البحرينيـــة وخبراتهـــا 
الرفيعة في مجال تشـــغيل المشـــروعات الصناعية 
الكبيـــرة، منوهين فـــي الوقت ذاته بالـــدور المتميز 
الـــذي تتبنـــاه الشـــركة في المســـاهمة بدفـــع عجلة 
التنميـــة واالقتصـــاد فـــي مملكة البحريـــن، متمنين 
التطـــور  مـــن  مزيـــًدا  فيهـــا  وللعامليـــن  للشـــركة 

واالزدهار.

التزام “زين البحرين” باالستدامة والشمولية يغطي مختلف المجاالت

استعراض اإلنجازات والجوائز العديدة لـ “بنا غاز” على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي

المجموعة تصدر تقريرها السنوي بعنوان “رحلة التعافي.. وعام من التحديات”

645 مليون دوالر الكلفة اإلجمالية لمشروع مصنع الغاز الثالث في حقل البحرين

قـــام وزيـــر المواصـــات واالتصـــاالت نائب رئيس 
اللجنـــة العليـــا المنظمـــة للمعرض، كمـــال بن أحمد 
محمد والرئيس التنفيـــذي لبنك البحرين الوطني 
جان كريستوف دوراند، مواصلًة للجهود المكثفة 
التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين 
الدولي للطيران برئاســـة ســـمو الشيخ عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة الممثل الشـــخصي لعاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وســـعًيا لتنفيذ توجيهات سموه في إشراك البنوك 
والشـــركات الوطنية وتفعيـــل دورهم وحضورهم 
فـــي الفعاليـــات العالميـــة التي تســـتضيفها مملكة 
بنـــك  مـــع  بتوقيـــع عقـــد رعايـــة  قامـــا  البحريـــن، 
البحريـــن الوطني كـــراع فضي لمعـــرض البحرين 
الدولـــي للطيران المزمع عقده في قاعدة الصخير 
الجويـــة في مملكة البحرين خـــال الفترة ما بين 

9 – 11 نوفمبـــر 2022، برعايـــة ملكية ســـامية من 
لدن عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وبتنظيم من وزارة المواصات 

واالتصاالت وساح الجو الملكي البحريني. 
وبمناســـبة توقيع االتفاقية، أكد وزير المواصات 
واالتصـــاالت أن مشـــاركة بنـــك البحريـــن الوطني 
بوصفـــه راعًيا فضيا في معـــرض البحرين الدولي 
للطيـــران 2022 مثـــال يحتـــذى به في المســـاهمة 
إلنجـــاح المعـــرض، حيـــث أثنـــى الوزيـــر بالشـــكر 
والتقديـــر إلدارة بنك البحريـــن الوطني لرعايتهم 
للمعـــرض وعلـــى مســـاهمتهم اإليجابيـــة في دعم 
هـــذه الفعاليـــات الكبيرة التي تســـتضيفها المنامة 
والتـــي تتميـــز فـــي اســـتقطاب كبـــرى الشـــركات 
العالميـــة والمحليـــة العاملـــة فـــي مجـــال الطيران 
وإبراز اسم مملكة البحرين على جميع المستويات 

االقتصاديـــة واالســـتثمارية والتجاريـــة ووضعها 
على خريطة الفعاليات العالمية.

وصـــرح الرئيس التنفيذي لبنـــك البحرين الوطني 
جـــًدا  “نعتـــز  قائـــًا  دورانـــد  كريســـتوف  جـــان 
بمشـــاركتنا في دعم اســـتضافة معـــرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران فـــي دورة هذا العـــام، وذلك من 
خـــال رعايتنـــا الفضية لهذا الحـــدث المهم والذي 
ســـيقام بأفضل التجهيزات ووفـــق أرقى المعايير 
الدوليـــة. وتأتـــي هـــذه الرعايـــة فـــي إطـــار التزام 
بنـــك البحريـــن الوطني بدعم مبـــادرات وفعاليات 
المملكـــة لارتقـــاء بمكانتهـــا اإلقليميـــة والدوليـــة 
إلى آفـــاق جديدة. ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع 
قدًمـــا لمتابعـــة دورنـــا الوطنـــي ولنشـــهد نجاحات 
أوســـع للمعـــرض الُمرتقب، المعرض األســـرع نموا 

في المنطقة”.

“البحرين الوطني” الراعي الفضي لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022
ضمن اتفاقية وقعها وزير المواصالت واالتصاالت

“الوطنـــي” ملتـــزم بدعـــم فعاليـــات المملكـــة لالرتقـــاء بمكانتهـــا اإلقليميـــة والدوليـــة

عقب توقيع اتفاقية الرعاية الفضية للمعرض
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عـــن  للدواجـــن،  دلمـــون  شـــركة  كشـــفت 
اســـتمرار عمليـــة المفاوضات حول نســـبة 
مبادلة األســـهم األولية بين شـــركة دلمون 

للدواجـــن وشـــركة ممتلـــكات القابضـــة - المالكـــة بصـــورة تامـــة 
للشـــركة العامـــة للدواجـــن - ضمـــن مقتـــرح لدمج شـــركة دلمون 
للدواجن مع الشـــركة العامة للدواجن. وأوضحت شـــركة دلمون 
للدواجـــن فـــي بيان نشـــر علـــى موقـــع بورصـــة البحريـــن أمس، 
المفاوضات حول نسبة مبادلة األسهم األولية بين شركة دلمون 

للدواجـــن وشـــركة ممتلـــكات القابضة قد 
بـــدأت الشـــهر الماضـــي، وما زالـــت عملية 

المفاوضات جارية بين الشركتين.
الشـــركة  أن  للدواجـــن  دلمـــون  وأشـــارت 
لغـــرض  القانونـــي  المستشـــار  ســـتعين 
تقديـــم الخدمات القانونية الالزمة إلتمـــام الصفقة، بعد االنتهاء 
من التفاوض على نســـبة المبادلة الســـابق ذكرهـــا. وأضافت أنها 
ســـتواصل اإلفصـــاح عـــن التطـــورات بشـــكل دوري، وســـتخضع 
الصفقة المذكورة أعاله لموافقات المساهمين وموافقة الجهات 

التنظيمية.

المصرفيـــة،  البركـــة  مجموعـــة  أعلنـــت 
 23 لقـــرار مجلـــس اإلدارة فـــي  وتطبيًقـــا 
فبرايـــر الماضـــي وقـــرار الجمعيـــة العامـــة 

للمســـاهمين فـــي 30 مارس الماضـــي، فإن المجموعـــة قد تلقت 
موافقة ســـلطة دبي للخدمات المالية بشـــطب أســـهم المجموعة 
من القائمة الرئيسة لمركز دبي المالي وإلغاء اإلدراج في بورصة 
ناســـداك دبـــي. وفـــي ســـبيل تنفيـــذ إلغـــاء اإلدراج فـــي بورصـــة 
ناسداك، فإن أســـهم المجموعة سيتم وقفها من التداول اعتباًرا 

مـــن اليـــوم )9 مايـــو(، كالتالـــي: تاريـــخ 6 
مايو آخر يوم لتداول األسهم في بورصة 
ناســـداك، اليـــوم االثنيـــن تاريـــخ 9 مايـــو 
)الســـاعة 8 صباًحا( وقف تداول األســـهم 
في بورصة ناســـداك دبـــي، يوم الخميس 
تاريـــخ 12مايـــو )الســـاعة 5 مســـاءا( إلغـــاء األســـهم مـــن القائمة 
الرئيســـة من ســـلطة دبي للخدمات المالية ومن بورصة ناسداك 
دبي. وأوضحت المجموعة أنه سيتم إلغاء إدراج األسهم ووقف 
التداول بتاريخ 12 مايو في بورصة ناســـداك دبي ولكن ستظل 

األسهم مدرجة في بورصة البحرين.

تعيين مستشار قانوني إلتمام الصفقة

إلغاء األسهم من القائمة الرئيسة يوم الخميس... “البركة”:

مفاوضات نسبة مبادلة “دلمون” مع “الدواجن” مستمرة

اليوم وقف تداول األسهم في بورصة ناسداك دبي

08 مايو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.36

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.93

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.6

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.135

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.01

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.322

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.405

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.505

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(

BMB BD 0.00

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.42

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.14

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.342

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.058

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.27

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.075

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.75

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.552

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.073

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.169

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

توقـــع نائب رئيس لجنة الثـــروة الغذائية 
بغرفـــة تجـــارة وصناعة البحرين، مســـلم 
أســـد، أن تشـــهد األســـواق انخفاضـــا فـــي 
أســـعار الدواجـــن المجمدة بنســـبة 30 % 
خـــالل الفتـــرة المقبلـــة بســـبب انخفـــاض 
أسعار الشـــحن، موضحا أن أسعار شحنة 
الدجـــاج 20 طنا المســـتوردة مـــن الصين 
كانت منذ شهرين تتراوح بين 8 و9 آالف 
دوالر واليـــوم انخفضـــت إلـــى 5.5 آالف 

دوالر. 
وأردف “تستورد مملكة البحرين الدجاج 
المجمد من الصين والبرازيل، الذي يغطي 
من 70 إلى 80 % من احتياجات الســـوق 
من الدجـــاج المجمد الموجـــود”، موضحا 

أن ســـعر الدجـــاج نفســـه لم يرتفـــع ولكن 
االرتفاع يحدث بسبب سعر الشحن”.

أمـــا بالنســـبة ألســـعار البيـــض فقال أســـد 
“ستشهد األسواق أيضا في الفترة المقبلة 
اســـتقرارا في ســـعر البيض”. وكشف أسد 

عـــن أن 80 % مـــن البيـــض فـــي أســـواق 
البحريـــن كان مصدره أوكرانيا، وبســـبب 
الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة أصبح من 
النســـبة،  بهـــذه  البديـــل  توفيـــر  الصعـــب 
موضحا أن هذا ســـبب رئيس لما تشـــهده 

األسواق من ارتفاع في سعر البيض”.
وتابـــع “نســـتورد البيـــض اآلن مـــن تركيـــا 
بنســـبة 30 % مـــن المخزون والســـعودية 
المحلـــي  الناتـــج  إلـــى  باإلضافـــة   %  30
الـــذي يشـــكل 40 % من احتياج الســـوق 
البحرينية”، مضيفا أســـد أن ســـعر البيض 
فـــي تركيـــا أغلـــى بنســـبة 35 % إلـــى 40 
% مـــن البيـــض األوكرانـــي باإلضافة إلى 
ارتفاع ســـعر الشـــحن مـــن 20 إلى 50 % 
وهـــو مـــا أدى إلـــى االرتفاع في األســـعار 

التي تشهدها األسواق حاليا”.

البحريـــن  مصـــرف  رعايـــة  تحـــت 
المركـــزي وبحضـــور محافظ مصرف 
المعـــراج  المركـــزي رشـــيد  البحريـــن 
بورصـــة  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس 
البحريـــن عبدالكريـــم بوجيـــري، تـــم 
المـــدارس  وطالبـــات  طلبـــة  تكريـــم 
فـــي  شـــاركوا  الذيـــن  والجامعـــات 
برنامـــج “تريدكويســـت” للعام 2021 
- 2022 عبـــر حفـــل ختامي عقد يوم 
أمس بمقر معهد البحرين للدراســـات 
المصرفيـــة والمالية، حيث تم تكريم 
الفـــرق الفائزة بمجموع جوائز نقدية 

تبلغ 30,000 دينار.
وألقى المحافظ كلمة أعرب فيها عن 
أهميـــة برنامـــج “تريدكويســـت” فـــي 
تعريف الطالب المشاركين باألسواق 
تطويـــر  فـــي  ومســـاهمته  الماليـــة 
قدراتهم لالنخراط في سوق العمل.

مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
خليفـــة  الشـــيخ  البحريـــن  لبورصـــة 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة “يعـــد تعزيز 
الوعـــي االســـتثماري إحـــدى الركائـــز 
الرئيســـة الســـتراتيجة البورصـــة، إذ 
بلغ عـــدد المســـتفيدين مـــن مختلف 
تقدمهـــا  التـــي  التوعويـــة  البرامـــج 
البورصـــة فـــي العـــام 2021 أكثر من 

6800 مستفيد”. 
واحتلـــت المراكز الثالثـــة األولى في 
للمـــدارس  “تريدكويســـت”  برنامـــج 
الخاصة كل من: مدرسة ابن خلدون 
الوطنية في المركز األول، ومدرســـة 
سانت كريســـتوفر في المركز الثاني 
ومدرســـة النـــور العالمية فـــي المركز 
الثالـــث. كمـــا احتلت المراكـــز الثالثة 

للمـــدارس  البرنامـــج  فـــي  األولـــى 
الحكومية كل من: مدرسة جدحفص 
الثانويـــة للبنـــات فـــي المركـــز األول، 
الثانويـــة  الغربـــي  الرفـــاع  مدرســـة 
للبنات فـــي المركز الثاني، ومدرســـة 
النـــور الثانويـــة للبنـــات فـــي المركـــز 

الثالث. 

األولـــى  الثالثـــة  المراكـــز  واحتلـــت 
مـــن:  للجامعـــات كل  البرنامـــج  فـــي 
معهد البحرين للدراســـات المصرفية 
والماليـــة )BIBF( فـــي المركـــز األول 
والجامعـــة البريطانيـــة فـــي البحرين 
في المركز الثاني وجامعة بوليتكنك 

البحرين في المركز الثالث.

الزيادات الرتفاع الشحن والحرب... نائب رئيس “الثروة الغذائية”:

تكريم الفرق بمجموع جوائز نقدية تبلغ 30 ألف دينار

انخفاض في أسعار الدواجن واستقرار بالبيض قريبا

إعالن الفائزين في برنامج “تريدكويست” 

هبة محسن

مسلم أسد
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التغييرالسعر 0.3420.000 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.5000.001 دينار
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.27+0.135 دينار
شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.36+ 0.552 دينار
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.0580.000 دوالر
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

أعلن بيت التمويل الكويتي- البحرين “بيتك” عن حصوله على جائزة “النخبة 
للجــودة الرفيعــة )STP(” والتــي ُتمنــح تقديــًرا لــأداء االســتثنائي في مجال 
الُمعالجــة الُمباشــرة للتحويالت الخاصة لأفراد والمؤسســات المالية. وتمت 
مراســم التكريــم في المقر الرئيســي لبيــت التمويل الكويتــي – مركز البحرين 
التجــاري العالمــي، حيــث تســلم الجائــزة محمد فهمــي حمد، المديــر التنفيذي 
فــي  المؤسســية  واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا  العمليــات  ورئيــس 
بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن مــن محمد أحمــد الحمادي، مديــر تنفيذي 
– مجموعــة المراســلة المصرفيــة، رئيــس المؤسســات الماليــة فــي الخليــج 

وباكستان والعراق لدى مجموعة “سيتي” المصرفية.

اإلنجـــاز،  هـــذا  علـــى  وتعليًقـــا 
ورئيـــس  التنفيـــذي  المديـــر  قـــال 
العمليـــات وتكنولوجيـــا المعلومـــات 
واالتصـــاالت المؤسســـية فـــي بيت 
البحريـــن،   – الكويتـــي  التمويـــل 
هللا  “نحمـــد  حمـــد   فهمـــي  محمـــد 
علـــى هذا اإلنجاز، حيـــث تأتي هذه 
الجائزة لٌتســـلط الضوء على التزام 

بيـــت التمويل الكويتـــي – البحرين 
بمعالجـــة التحويـــات الماليـــة وفق 
المعاييـــر المعتمـــدة لـــدى مجموعـــة 
’ســـيتي‘ المصرفيـــة. ونحـــن نؤكـــد 
على استمرار مساعينا للحفاظ على 
هذا المستوى من التمّيز مع مواصلة 
إنجاز كافة أعمالنا المصرفية بأعلى 

مستويات الجودة والكفاءة”.

أحمـــد  محمـــد  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
الحمادي – مدير تنفيذي – مجموعة 
رئيـــس  المصرفيـــة،  المراســـلة 
الخليـــج  فـــي  الماليـــة  المؤسســـات 

وباكســـتان والعراق لـــدى مجموعة 
“ســـيتي” المصرفيـــة: “نـــود أن ُنهنئ 
بيـــت التمويل الكويتـــي – البحرين 
الجائـــزة  هـــذه  علـــى  لحصولهـــم 

المرموقـــة والتي تقف شـــاهًدا على 
أدائـــه المتميـــز في مجـــال الُمعالجة 
الُمباشـــرة للتحويات. كما أنها ُتعزز 
من مكانته كأحد البنوك اإلســـامية 

المحلـــي  الصعيـــد  علـــى  الرائـــدة 
ومساهم رئيسي في تطوير القطاع 

المالي اإلسامي بمملكة البحرين”.
وتقّدم مجموعة “سيتي” المصرفية 
المعالجـــة  عمليـــات  جـــودة  جوائـــز 
المباشـــرة للمدفوعـــات، لتكـــّرم في 
كّل عـــام البنوك التـــي نجحت حول 
العالم في تحقيق أعلى المعايير في 
تصفيـــة تحويـــات أمـــوال العماء 
والتســـويات  التجـــاري  والتمويـــل 
 STP الدولية، اســـتناًدا إلى معدالت
الخاصـــة بهـــم؛ أي النســـبة المئويـــة 
التـــي  المؤتمتـــة  الدفـــع  لمعامـــات 
يتـــم إكمالهـــا دون الحاجـــة لتدخـــل 
ســـتتمكن  حيـــث  إضافـــي،  يـــدوي 
هـــذه الهيئـــات من إجراء واســـتام 
المدفوعات بشكل أسرع، من اتباع 

الخطوات التقليدية.

“بيتك” البحرين ينال جائزة مرموقة من “سيتي” المصرفية
تقديًرا لألداء االستثنائي في الُمعالجة الُمباشرة للتحويالت الخاصة

 ”)STP( أثناء تسلم جائزة “النخبة للجودة الرفيعة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أصـــدر 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي قـــرار رقـــم 
)43( لســـنة 2022 بشـــأن وقـــف العمـــل 
بالترخيـــص الســـياحي لمكتب شـــركة 
زنـــكاري للســـفريات والســـياحة لمـــدة 
المكتـــب  إلخـــال  وذلـــك  أشـــهر،   3
ومتطلبـــات  الماليـــة  بااللتزامـــات 
الترخيص الســـياحي علـــى نحو يمس 
بمصلحة السياحة في مملكة البحرين.
علـــى  اإلطـــاع  بعـــد  القـــرار  وجـــاء 
لســـنة   15 رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 
الســـياحة،  تنظيـــم  بشـــأن   1986
وتعدياتـــه، وعلـــى القانـــون رقـــم 62 
بإنشـــاء وتنظيـــم هيئـــة   2006 لســـنة 

البحرين للســـياحة والمعارض، المعدل 
بالمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2015، 
وبنـــاء على توصية الرئيـــس التنفيذي 

لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وقف الترخيص لمكتب سياحي لمدة 3 أشهر

تمديد موعد استالم عطاءات تأهيل “مترو 
البحرين” لمطلع يونيو

بناء على طلب الشركات... وزير المواصالت لـ “^”:

كشــف وزيــر المواصــالت واالتصــاالت كمــال أحمــد لـــ “البــالد االقتصادي”، عــن تمديد موعــد اســتالم العطاءات 
لمناقصة مرحلة التأهيل المســبق للمطورين المنفذين لمشــروع مترو البحرين )المرحلة األولى( إلى بداية شــهر 
يونيو المقبل، وذلك بعد أن كان من المقرر استالمها يوم أمس الموافق 8 مايو. وأوضح الوزير أن تمديد موعد 

استالم العطاءات جاء بناء على طلب الشركات والحاجة لوقت أكثر إلعداد عطاءاتها.

وفـــي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة 
المواصـــات واالتصـــاالت عـــن بدء 
مرحلـــة التأهيل المســـبق للمطورين 
المنفذيـــن لمشـــروع متـــرو البحرين 
)المرحلـــة األولـــى( لجميع الشـــركات 
المحليـــة والدوليـــة ذوي الخبرة في 
مجال المواصات العامة، بعد حزمة 
مـــن المشـــروعات التنمويـــة الكبرى 
ضمـــن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، 
التـــي جاءت وفـــق توجيهات عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وأعلـــن عنها 
مجلـــس الوزراء برئاســـة ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
وُيعـــد مشـــروع متـــرو البحرين أحد 
االســـتراتيجية  المشـــروعات  أهـــم 
ضمـــن  والمدرجـــة  للمملكـــة 
المشـــروعات التنمويـــة الكبـــرى في 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، التـــي 
تســـهم في تعزيز النمـــو االقتصادي 

مـــن  مزيـــد  اســـتقطاب  يتيـــح  بمـــا 
الكبـــرى  والشـــركات  االســـتثمارات 
المكانـــة  أهميـــة  مـــن  ويضاعـــف 
والموقع التنافسي لمملكة البحرين.

يشـــار إلـــى أن المرحلـــة األولـــى من 
المشـــروع ســـيتم تنفيذها بالشراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص، وأن مرحلـــة 
التأهيل المسبق تعد أولى الخطوات 

لحصـــر تحالـــف الشـــركات الراغبة 
والقـــادرة علـــى تنفيـــذ المشـــروع 

تمهيًدا لطـــرح المناقصة الرئيســـة، 
إذ ســـيتم تنفيذه بنمـــوذج التصميم 
والتشـــغيل  والتمويـــل  والبنـــاء 

.)DBFOMT( والصيانة والتحويل
وتتكون المرحلة األولى من مشروع 
مترو البحرين من خطين بطول 29 
كيلومتـــرا وباســـتخدام 20 محطـــة 
توقـــف، حيث ســـيربط كا الخطين 
منطقة المحـــرق والمنامة والمنطقة 
وضاحيـــة  والجفيـــر  الدبلوماســـية 
الســـيف وتوبلـــي وعـــذاري ومدينـــة 

عيسى.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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رئيس التحريرمؤنس المردي

السنة الرابعة عشرة - العدد 4955

االثنين
9 مايو 2022 - 8 شوال 1443  

أراد أن...
Û  أحس يوسف بفخر وهو يرى رئيسه التنفيذي واقًفا أمامهم هو وزماءه

المتدربين كضيف شرف ومتحدث رئيس لينقل إليهم خبراته في اإلدارة 
ونجاحاتــه وإنجازاتــه خــال مســاره المهنــي الطويــل فــي المؤسســات 
المختلفــة التــي تولــى قيادتها. هو مــن المعجبين بشــخصية هذا الرئيس 
وأســلوبه في اإلدارة وتعامله مع المرؤوســين. كان يوســف يجول ببصره 
فــي أنحــاء القاعة ليرى انطباع زمائــه المتدربين الذين أتوا من مختلف 
المؤسســات عن الكلمة التي ألقاها رئيســه والتي تحدث فيها عن خبراته 

وتجاربه في القيادة. 
Û  ،بعــد انتهــاء الرئيــس مــن إلقاء كلمته فتــح المجال لألســئلة والمداخات

وكان يوســف أول المتحدثيــن إذ قــال: بدايــة أود أن أعبــر عــن ســعادتي 
وفخــري كأحــد العاملين معكم وتحت قيادتكم اإلدارية المميزة. ســؤالي 
ســيدي وباختصــار شــديد هــو: ماذا تعــرف عــن اإلدارة الحديثــة وكيفية 
ممارســتها؟ أنــا علــى يقيــن بأنكــم ســيدي لديكــم شــيًئا مــن المعرفــة عــن 
مامــح اإلدارة الحديثــة. ثــم نكــون شــاكرين لــو تفضلتــم وتحدثتــم عــن 
معاييــر الترقــي إلــى المناصب القيادية وخصائص القائــد اإلداري الناجح 
وهــل طبقــت هذه المعاييــر عليكم؟ أنا على يقين بأنه لم يتم اســتثنائكم 
من هذه المعايير وبأنكم اجتزتم هذه االختبارات بتفوق. هذا إذا طبقت 

عليكم تلك المعايير واالختبارات. 
Û  تابع يوسف: أنا فعًا فخور وسعيد بوجودكم معنا ضيف شرف ومتحدث

رئيس سيدي. هذه فرصة لكي نستفيد من خبراتكم وأطلب من زمائي 
أن تكون أسئلتهم في صلب الموضوع وخارج المسائل الشخصية.

Û  يقــول )جيفــري فوكــس( فــي كتابه “كيف تصبح رئيســا تنفيذًيــا”: حاول
أن تنتقــي الكلمــات والتعابيــر المناســبة والتــي ال تخلق الشــعور الســلبي 
للطرف اآلخر. ما رأيك ســيدي القارئ في أســئلة ومداخلة يوســف على 
ضــوء هــذه المقولة؟ لو كنت محل الرئيس التنفيذي، كيف ســتكون ردة 
فعلك تجاه يوســف والذي هو أحد مرؤوســيك؟ أال تعتقد ســيدي القارئ 
بأن تصرف يوســف كان تلقائًيا وبنية حســنة ومعبًرا عن إعجابه برئيسه 

التنفيذي؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com

المحرر االقتصادي

زايد الزياني

حسن عبدالنبي

B استقرار تصنيف البحرين السيادي عند
بنهاية مارس 2022... “ضمان االستثمار”:

كشفت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات عن اســـتقرار تصنيف البحرين الســـيادي 
بدرجاتـــه   B مســـتوى  عنـــد   2022 مـــارس  بنهايـــة 
المختلفـــة، من قبل أهم 5 وكاالت للتقييم الســـيادي 
ـــا وهـــي ســـتاندرد آند بـــورز وفيتـــش وموديز  عالميًّ

وكابيتال انتليجينس وآي إتش إس.
كما أوضحت المؤسســـة في تقريرها المنشـــور على 
حســـابها علـــى تويتـــر @DHAMANnet، والمســـتند 
إلى تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بسداد الديون 
المستحقة على الدولة من قبل الوكاالت والشركات 
حلـــت ضمـــن  البحريـــن  أن  المتخصصـــة،  العالميـــة 

الـــدول ذات المخاطـــر المعتدلـــة / المتوســـطة فـــي 
ســـداد الديون المستحقة، وذلك وفق تقييم كل من 
مجموعة خدمات المخاطر السياســـية PRS ووكالة 

فيتش وكذلـــك في تقييم مناخ األعمال الصادر عن 
شركة كوفاس.  

كذلـــك صنفت مجموعة كريديندو لتأمين االئــــتمان 
البحريـــن ضمـــن الـــدول ذات المخاطـــر المنخفضـــة 
فـــي مصـــادرة الملكيـــة واإلجـــراءات الحكومية في 

االستثمارات المباشرة في الدولة. 
وكشـــفت النشـــرة أن البحرين تقع ضمـــن فئة الدول 
التـــي يفضل المصدرون العالميون التعامل معها من 
خـــال خطـــاب اعتمـــاد غير قابـــل لإللغـــاء ILC  في 
الصفقـــات التجاريـــة، علـــى أن يكون الحـــد األقصى 

لفترة االئتمان ثاث سنوات.

وزير المواصالت واالتصاالت


