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اب رأي: الكلمة السامية خريطة طريق لتنمية وازدهار المنطقة كتَّ
المنامة - بنا

ـــاب الـــرأي فـــي  أشـــاد عـــدد مـــن كتَّ
بالصحـــف  المنشـــورة  مقاالتهـــم 
المحليـــة بمضامين الكلمة الســـامية 
التي ألقاها حضـــرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
ملك البـــالد المعظم، أمام “قمة جدة 
عقـــدت  والتـــي  والتنميـــة”،  لألمـــن 
العربيـــة  بالمملكـــة  جـــدة  بمدينـــة 
الســـعودية، ومـــا تضمنته مـــن رؤية 
بشـــأن  لجاللتـــه  حكيمـــة  ونظـــرة 
فـــي  لألمـــن  األساســـية  المتطلبـــات 

)٠٢(المنطقة والعالم.
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أو تفضل بزيارة فرعنا الرئيسي الجديد
في برج السيف اليوم

اتصل بـ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ١٣

         

حّول شغفك
إلى فرص

عمل حقيقية

3.2 مليون دينار إلنشاء البنية التحتية لتطوير منطقة الرفة
تنافست 6 شركات في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات  «

أمس على مناقصة لوزارة األشغال إلبرام عقد لمدة 39 
أسبوًعا لتنفيذ أعمال الدفان ضمن الحزمة األولى إلنشاء 

خدمات البنية التحتية لمشروع تطوير منطقة الرفة بمجمع 
947، وكان أقل عطاء لشركة داون تاون للمقاوالت بنحو 3.2 مليون دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 10 ماليين دينار. 
وتبلغ مساحة التنمية حوالي 102 هكتار، ويقع الموقع بين طريق الشيخ خليفة بن سلمان السريع على طول الغرب 

وطريق الزالق السريع على طول الجنوب الشرقي لحدود المشروع، ويقع في المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين.

يتجـــه الكثيـــر مـــن النـــاس لشـــراء الميـــاه المعبـــأة فـــي البالســـتيك 
باختـــالف أحجامهـــا، ومع حرارة الجو الشـــديدة اكتســـحت عبوات 
ا، لسهولة حملها، بدًءا من المنازل  الماء بسعة 200 مل الساحة فعليًّ

ومروًرا بدور العبادة ووصواًل لمقرات العمل. 
وأوضـــح علـــي الكربابادي، وهو مندوب أحد المصانـــع بالمملكة، أنه 
يتـــم تصنيع أحجام عدة من عبوات المياه البالســـتيكية التي تأتي 

ات”. على هيئة “شدَّ

“القيظ” يرفع اإلقبال على 
عبوات الماء بسعة 200 مل
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المنامة - بنا

وضعت وزارة شـــؤون األشـــغال 7 
مشـــروعات ضمن خطتهـــا لتنفيذ 
الصحـــي  الصـــرف  مشـــروعات 
العـــام  بمحافظـــة المحـــرق حتـــى 
بلغـــت  تقديريـــة  بميزانيـــة   2026
نحـــو 8 ماليين دينـــار، بعضها قيد 
التنفيـــذ، وأخـــرى قيـــد المناقصة، 
إلـــى جانـــب مشـــروعات مقترحة 

وقيد التصميم.
شـــبكة  تنفيـــذ  الخطـــة  وشـــملت 
الصـــرف الصحي في منطقة الدير 
 21 ســـتخدم  التـــي   ،231 مجمـــع 
عقـــاًرا بالمنطقة، حيـــث بدأ العمل 
علـــى المشـــروع الـــذي اعتمدت له 
ميزانية تقـــدر بمبلغ 72 ألف دينار 
في مارس الماضي، ويسير العمل 
فـــي المشـــروع حســـب البرنامـــج 
المحـــدد لـــه بمدة 8 أشـــهر، وبلغت 

نسبة اإلنجاز فيه 30 %.

7 مشروعات صرف 
صحي بالمحرق بكلفة 
8 ماليين دينار 2026
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وافـــق مجلـــس الـــوزراء على مذكـــرة مجلس 
الخدمـــة المدنيـــة بشـــأن عـــدد مـــن المبادرات 
لزيادة الكفـــاءة واإلنتاجية للقوى العاملة في 

الجهات الحكومية.
وتـــرأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيـــادي األســـبوعي 
لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد أمـــس، بقصـــر 
القضيبية. وأشـــاد المجلـــس بنتائج قمة جدة 
لألمـــن والتنميـــة، مؤكـــدًا أهمية الكلمـــة التي 
وجههـــا فـــي القمـــة حضـــرة صاحـــب الجاللة 
ملـــك  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
البـــالد المعظـــم، والتـــي شـــددت علـــى موقف 
مملكـــة البحرين بضرورة زيـــادة أطر التعاون 
اإلقليمـــي والدولي لترســـيخ الســـالم وتعزيز 
االســـتقرار بالمنطقـــة والعالـــم بما يســـهم في 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراءتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

المنامة - بنا
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أوضحـــت الهيئـــة العامـــة للتأمينات 
االجتماعية أن اإلصالحات الجديدة 
تهدف الســـتدامة الصندوق وضمان 
قدرتـــه على الوفـــاء بالتزاماته تجاه 

المشتركين والمتقاعدين.
تضمـــن  القانـــون  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تعديالٍت تهدف إلى استمرار المؤمن 
عليهـــم والموظفين فـــي العمل حتى 
بلـــوغ ســـن التقاعـــد االعتيـــادي، مـــع 
إتاحـــة إمـــكان التقاعـــد المبكـــر وفق 
تضمنـــت  وقـــد  محـــددة،  شـــروط 
اإلصالحـــات تعديـــاًل في آلية شـــراء 
ســـنوات الخدمة االفتراضية، حيث 
يتـــم تحديـــد تكلفـــة شـــراء ســـنوات 
الخدمـــة االفتراضيـــة فـــي القانـــون 
الجديـــد وفًقـــا للجـــدول المرفق في 
القانـــون والُمعـــد بنـــاًء علـــى دراســـة 

إكتوارية.

وقالـــت إن النظـــام تتحـــدد بموجبـــه 
التكلفـــة اســـتناًدا إلى ســـن الموظف 
الطلـــب  تقديـــم  وقـــت  وراتبـــه 
والســـن الذي يحـــدده للتقاعـــد، وهو 
ـــق فـــي قانـــون التأميـــن  األمـــر المطبَّ
منـــذ  الخـــاص  للقطـــاع  االجتماعـــي 
ســـنة 2007، وعليه فإن تكلفة شراء 
الســـنوات االفتراضية يرتبط بالسن 
المحدد للتقاعد وقت تقديم الطلب.

القانـــون مـــازال  الهيئـــة أن  وأكـــدت 
يجيـــز لمقـــدم الطلـــب ســـداد قيمـــة 
شـــراء ســـنوات الخدمة االفتراضية 
بموجب أقســـاط شـــهرية، ولم ينص 
يقتصـــر  أن  علـــى  الجديـــد  القانـــون 
ســـداد قيمة شـــراء ســـنوات الخدمة 
االفتراضيـــة دفعة واحـــدة، وبالتالي 
اختيـــار ســـداد المبلـــغ بالتقســـيط أو 

دفعة واحدة.

“التأمينات”: ال إلزامية في تسديد 
قيمة شراء سنوات الخدمة االفتراضية
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مبادرات لزيادة اإلنتاجية للقوى العاملة في الحكومة
الكلمة السامية أكدت موقف البحرين في ترسيخ السالم العالمي... مجلس الوزراء:

الديوان الملكي ينعى سمو الشيخة مثايل بنت علي
جاءنا من الديوان الملكي ما يلي:

بسم هللا الرحمن الرحيم
“يـــا أيتهـــا النفس المطمئنـــة ارجعي إلـــى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”
صدق هللا العظيم

 بقلـــوب مؤمنـــة بقضـــاء هللا وقـــدره، ينعـــى الديوان 
الملكي ســـمو الشـــيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن 
ســـلمان آل خليفة التي انتقلت إلى جوار ربها مســـاء 

أمس.  وسيوارى جثمانها الثرى اليوم الثالثاء.
 ونظـــرا للظـــروف الراهنـــة، تقبل التعـــازي عن طريق 

وإرســـال  والهاتـــف  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
البرقيات.

 تغمد هللا الفقيدة بواســـع رحمته ورضوانه وأسكنها 
فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

آلية احتساب شراء سنوات الخدمة  االفتراضية وفقًا للقانون السابق والجديد

الراتب األساسي مع 
970 دينارالعالوة االجتماعية

العمر عند طلب 
35 سنةالشراء

القانون قبل 
-8,730 دينارالتعديل

القانون الجديد

7,663 دينار

)أقل من التكلفة 
السابقة(

)في حال انتهاء الخدمة عند 
بلوغه سن )60 سنة( حسب 

الجدول رقم )6( المرافق للقانون 
الجديد(

15,277 دينار
)في حال طلب انتهاء الخدمة 

بعد شهر من الشراء حسب 
الجدول رقم )6( المرافق للقانون 

الجديد(

سيدعلي المحافظة
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اب الرأي في مقاالتهم  أشـــاد عدد من كتَّ
المنشـــورة بالصحف المحلية بمضامين 
الكلمة الســـامية التي ألقاهـــا ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، أمـــام “قمة جدة 
لألمـــن والتنمية”، والتـــي عقدت بمدينة 
الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة  جـــدة 
ومـــا تضمنته مـــن رؤية ونظـــرة حكيمة 
لجاللتـــه بشـــأن المتطلبـــات األساســـية 

لألمن في المنطقة والعالم.

 وقفات شجاعة

وفي هذا الســـياق، أكـــدت الكاتبة طفلة 
الخليفـــة فـــي عمودها بصحيفـــة “أخبار 
الخليج”، أن كلمـــة جاللة الملك المعظم 
لخصت االســـتراتيجيات التـــي البد من 
اتباعها لتصبح منطقة الشـــرق األوسط 
آمنـــة  منطقـــة  بأســـره  للعالـــم  المهمـــة 

ومستقرة.
وشـــددت على أن هذه االســـتراتيجيات 
البـــد للعالم أن يتوحد من أجل تنفيذها؛ 
ألن عـــدم أخذ هذه القضايـــا المهمة في 
االعتبـــار أو التراخـــي فـــي االهتمـــام بها 
ســـيجعل منطقة الشرق األوسط تعيش 
وهـــذا  صعبـــة،  وظـــروف  أزمـــات  فـــي 
ســـينعكس على العالم بأســـره في شكل 
صعوبـــات وتحديات وأوقـــات عصيبة، 
ولذلك البد من وقفات شـــجاعة تحافظ 
علـــى أمن هـــذه المنطقـــة واســـتقرارها، 

وبالتالي تحافظ على أمن العالم كله.

 القضية الفلسطينية

أمـــا الكاتـــب الســـيد زهـــرة، فأشـــار فـــي 
“أخبـــار الخليـــج” تحـــت عنـــوان “ قمـــة 
جـــدة.. اإلرادة العربية” إلـــى أن القضية 
جاللـــة  كلمـــة  تصـــدرت  الفلســـطينية 
الملك المعظم أمام القمة، مقتبســـا قول 
جاللتـــه: “إن منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
الدوليـــة  االســـتراتيجية  المكانـــة  ذات 
المهمـــة، عانـــت علـــى مدى ســـنوات، وال 
مـــن ظـــروف سياســـية وأمنيـــة  تـــزال، 
بالغـــة  واقتصاديـــة صعبـــة، وتحديـــات 
منـــا  يتطلـــب  الـــذي  األمـــر  الخطـــورة، 
تفكيـــرًا متزنـــًا وعميقًا لكيفيـــة الخروج 
مـــن األزمات والصراعـــات الدائرة، وفي 
مقدمتها القضية الفلســـطينية التي البد 
من حلها بتســـوية عادلة ودائمة وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لحل 

الدولتين ومبادرة السالم العربية”.
ونـــوه زهـــرة إلـــى أن جاللة ملـــك البالد 
المعظـــم اعتبـــر أن الحل العـــادل الدائم 
رأس  علـــى  هـــو  الفلســـطينية  للقضيـــة 
شـــروط الخروج من أزمـــات وصراعات 

المنطقة ومواجهة التحديات.

 تعاون عربي

مـــن جهته، قـــال الكاتب عدنان يوســـف 
فـــي “أخبـــار الخليج” تحت عنـــوان “من 
كلمـــة  إن  الملـــك”  جاللـــة  كلمـــة  وحـــي 
جاللـــة الملـــك المعظـــم تجســـد بأصدق 
تعبيـــر السياســـة المتوازنـــة التـــي تلتزم 
بهـــا المملكـــة فـــي جميـــع القضايـــا التي 
تهـــم المصلحة العليـــا للمملكة، وتناولت 
عـــدًدا مـــن القضايـــا ذات الصلـــة باألمن 
االقتصادي والبيئي االســـتراتيجي مثل 
الطاقة والنفـــط والغذاء، مع ضرورة أن 
يكون هناك تعاون عربي دولي لمعالجة 

هذه القضايا.

وأضـــاف أن “المملكة وفقـــا لما جاء في 
كلمـــة جاللـــة الملك المعظـــم تمارس كل 
مســـؤولياتها تجـــاه التعاون والتنســـيق 
الدولـــي تجـــاه القضايـــا االســـتراتيجية 
التـــي تواجه العالم، وتلعـــب دورا مؤثرا 
وإيجابيـــا فـــي التعاون من أجـــل إيجاد 
حلـــول ناجعـــة لهذه القضايـــا، لذلك فقد 
حظيت بكل االحترام والتقدير من دول 
العالم كافة، وهو الذي شهدناه ولمسناه 
خالل مشاركة جاللته في أعمال القمة”.

 الطريق الصحيح

من ناحيته، أكد الكاتب أســـامة الماجد” 
“البـــالد تحـــت عنـــوان “  فـــي صحيفـــة 
كلمة ســـيدي جاللة الملك.. نظرة علمية 
منهجيـــة لتقـــدم الشـــعوب”، أن الكلمـــة 
الســـامية حملت في طياتهـــا المتطلبات 
األساســـية لألمـــن في المنطقـــة، وتنمية 
العالقات والشـــراكات الدوليـــة، وتبادل 
اآلراء حول مختلف المواضيع والقضايا 

في المنطقة بشكل عام.
وقـــال إن جاللته وببعـــد نظره وحكمته 
يؤمـــن أشـــد اإليمـــان بسياســـة التعاون 
الدولي الشـــامل من أجل تقدم الشعوب 
الخيـــر  وتحقيـــق  المجتمعـــات  وتطـــور 
الشـــرق  منطقـــة  خصوصـــا  للجميـــع، 
التـــي تمـــر بتحديـــات أمنيـــة  األوســـط 
إلـــى  تحتـــاج  واقتصاديـــة  وسياســـية 
نظرة علمية منهجية ذات طابع شمولي 
وتجـــاوز اإلرث المزمـــن مـــن المصاعـــب 

والعقبات على مختلف األصعدة.
وشـــدد الماجد على أن الكلمة الســـامية 
رســـمت الطريـــق الصحيـــح للســـير على 
درب تنميـــة وازدهار المنطقة دون تعثر 

وانتكاســـة، والتـــي يكـــون فـــي مقدمـــة 
والمواقـــف  األهـــداف  تشـــتت  أســـبابها 
الواضحـــة،  العلميـــة  الرؤيـــة  وغيـــاب 
وكذلـــك التدخل المباشـــر في الشـــؤون 

الداخلية للدول.

مرحلة حساسة

مـــن جهته، أكد الكاتب وليد صبري  في 
صحيفـــة “الوطـــن” تحت عنـــوان “ كلمة 
الملـــك فـــي قمة جـــدة.. خارطـــة طريق 
الســـامية  الكلمـــة  أن  عالمـــي”،  لســـالم 
لجاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، 
الســـالم  لنشـــر  تشـــكل خارطـــة طريـــق 
العالمي فـــي ربوع المعمـــورة، خصوصا 
في منطقة الشرق األوسط التي تعيش 
مرحلة حساســـة وتاريخية، والسيما أن 
تلك المنطقة ذات المكانة االستراتيجية 
الدوليـــة المهمـــة، قـــد اعتبرهـــا جاللتـــه 
تواجه تحديات بالغـــة الخطورة، بعدما 
عانـــت مـــن ظـــروف سياســـية وأمنيـــة 

واقتصادية صعبة على مدار سنوات.
الحكيـــم  التفكيـــر  كان  “لذلـــك  وقـــال: 
الثاقـــب مـــن لـــدن جاللتـــه في ضـــرورة 
التفكيـــر المتـــزن والعميـــق للتغلب على 
األزمـــات والصراعـــات الدائـــرة في تلك 
المنطقـــة الحساســـة والتـــي لهـــا تأثيـــر 
بالـــغ على كافـــة المســـتويات الخليجية 

واإلقليمية والعربية والدولية”.
وأشـــار صبـــري إلى أن من أبـــرز القضايا 
التي تطـــرق إليها جاللـــة الملك المعظم 
وشـــدد عليهـــا مســـألة التدخل المباشـــر 
فـــي الشـــؤون الداخلية للـــدول، كما بدا 
اهتمـــام جاللته بضـــرورة تلبية تطلعات 
شعوبنا نحو الســـالم والنماء واالزدهار، 

لذلك جـــاءت دعوة جاللته الكريمة إلى 
ضرورة الحفاظ على األمن واالســـتقرار 

اإلقليمي.

رجل السالم 

فـــي  الشـــيخ  فيصـــل  الكاتـــب  وأكـــد 
“الوطـــن” تحت عنوان “ملـــك البحرين.. 
وأخطـــر التحديـــات القائمـــة”، أن جاللة 
الملـــك المعظـــم لّخـــص فـــي كلمتـــه أهم 
وأخطـــر التحديات القائمـــة التي تواجه 
دول الخليج العربي والشـــرق األوســـط 
والمنطقة، وما يربطهم من مصير واحد 
مع دول العالم الساعية للسالم وتحقيق 

األمن واالستقرار لشعوبها.
وقـــال إن الكلمة كانت جامعة وشـــملت 
تمـــس  التـــي  المهمـــة  الجوانـــب  كافـــة 
كياناتنا كدول وشعوب، وتضمنت حلوالً 
يمثـــل تحقيقهـــا طرقـــًا مثاليـــة لتحقيق 

األمن واالزدهار لكافة الشعوب.
وأضـــاف أن جاللـــة الملك رجل الســـالم 
التحديـــات  أن  أكـــد  اإلنســـانية،  وقائـــد 
العالميـــة الراهنة تمثـــل تحديات صعبة 
وخطرة، وإزاءها وألجـــل التغلب عليها 
البد من أن تســـعى الـــدول للتعاون ومد 
جســـور الثقـــة فـــي العالقـــات، وتقديـــم 
مصالـــح األمم علـــى أي مصالـــح أخرى، 
فالحلـــول لتحقيق الســـالم هي الطريقة 
المثلـــى لضمـــان الديمومـــة وحفظ أمن 

البشر على كافة األصعدة.
وقـــال فيصـــل الشـــيخ إن جاللـــة الملك 
ربط بشـــكل صريح ومباشـــر التحديات 
التحديـــات  بنظيرتهـــا  السياســـية 
ال  الجانبيـــن  أن  وكيـــف  االقتصاديـــة، 
يمكن أن يســـيرا بمعزل اليوم أمام كافة 

أردنـــا حيـــاة كريمـــة  فـــإن  التهديـــدات، 
التطويـــر  عمليـــات  تدعمهـــا  للشـــعوب 
والبنـــاء والنمـــاء، فالبد مـــن العمل بجد 
إليجاد مناخ سياسي مستقر، من خالله 
تحـــل كافـــة القضايـــا والنزاعـــات بطرق 
ســـلمية تضمن الحقـــوق وتقـــود للتطلع 
إلى مســـتقبل أفضل يســـوده االستقرار 

واإلنتاجية والسعي للرخاء.
وأشـــار إلـــى أن جاللـــة الملـــك المعظـــم 
ربـــط أهم القضايا المقترنـــة بالتحديات 
الراهنـــة ولخـــص عبـــر كلمتـــه الســـامية 
الطـــرق للتصـــدي لهـــا، بما يحقـــق األمن 
والرخـــاء للـــدول، وبمـــا يعـــزز التعـــاون 
الشـــقيقة  الـــدول  بيـــن  والتالحـــم 
والصديقـــة، وبمـــا يوحدها ضد اإلرهاب 
والتدخل في شـــؤون الغيـــر، وبما يؤكد 
الحـــرص علـــى أمـــن الـــدول والشـــعوب 
البنـــاء  عبـــر  المســـتقبل  إلـــى  والتطلـــع 

والتنمية والتطوير.

ملفات حيوية  

أما الكاتـــب محميد المحميـــد، فأكد في 
“أخبـــار الخليـــج” تحـــت عنـــوان “ قمـــة 
جـــدة.. ومضاميـــن الكلمة الســـامية”، أن 
مشـــاركة مملكة البحرين، ذات الحضور 
الكبيـــر والرفيـــع، فـــي قمة جـــدة، ممثلة 
بجاللـــة الملك المعظم، وصاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء، جاء انطالقا مـــن إيمان مملكة 
البحرين بأهمية القمة، وحيوية الملفات 
التي تناقشـــها، ومن خـــالل تعزيز مكانة 
وحضـــور المنظومـــة الخليجيـــة العربية 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وقـــال إن هذا بالتمام ما أكدته مضامين 

الكلمـــة الســـامية لجاللة الملـــك المعظم، 
المنظومـــة  إلـــى  جاللتـــه  أشـــار  حيـــث 
السياســـية والدبلوماســـية الحكيمة في 
مملكـــة البحرين من خالل أن هذه القمة 
االســـتثنائية تمثل فرصـــة طيبة لتوثيق 
عالقـــات الصداقة التاريخيـــة وتكريس 
دولنـــا  بيـــن  االســـتراتيجية  الشـــراكة 
والواليات المتحدة األمريكية الصديقة، 
الســـالم  لتحقيـــق  الحلـــول  وتـــدارس 
والتنمية لكافة شـــعوب الشـــرق األوسط 
فـــي مواجهة مشـــتركة للتحديـــات التي 
تهدد االستقرار اإلقليمي واألمن والسلم 

الدوليين والمصالح العالمية.
وأشـــار إلى أن من أبـــرز مضامين الكلمة 
الســـامية أنهـــا أكـــدت خطـــورة التدخـــل 
المباشـــر في الشـــؤون الداخليـــة للدول، 
وأهميـــة توحيـــد الجهـــود لوقـــف مثـــل 
هذه التدخالت؛ احتراما لســـيادة الدول 
بجانـــب  والثقافيـــة،  الدينيـــة  وقيمهـــا 
جعـــل الشـــرق األوســـط منطقـــة خاليـــة 
مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، ومحاربة 
اإلرهـــاب والفكر المتعصـــب، وتنظيماته 

المتطرفة الخارجة عن القانون.
ونـــوه المحميد إلـــى أن الكلمة الســـامية 
تضمنـــت التأكيـــد الرفيـــع علـــى أهميـــة 
البحريـــة  القـــوات  عمـــل  اســـتمرارية 
المشتركة وتفعيل قوات واجب مشتركة 
إضافيـــة بالنظر إلى دورها المحوري في 
حماية المالحة الدولية وتأمين إمدادات 
النفـــط والتجارة العالمية، ودعم الجهود 
الطاقـــة  أســـعار  اســـتقرار  إلـــى  الراميـــة 
األســـعار،  تضخـــم  ومواجهـــة  العالميـــة، 
وتفعيل مبادرات لدعم الدول المتضررة 

تحقيقًا لألمن الغذائي.

المنامة - بنا

الكلمة السامية... خريطة طريق لتنمية وازدهار المنطقة
ص أخطر التحديات أمام دول الخليج... كتَّاب رأي: الملك المعظم لخَّ



نؤيد التحرك البحريني لتعزيز العالقات مع أميركا

بعث ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة، 
االتحـــاد  رئيـــس  إلـــى 
اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
علي إســـحاقي بمناسبة 
تأهـــل منتخب البحرين 
لكرة  للشـــباب  الوطنـــي 
نهائيـــات  إلـــى  اليـــد 
كأس العالـــم في ألمانيا 

واليونان 2023.
فـــي  ســـموه  وأكـــد 
البرقية أن أبناء الوطن 
واعتـــزاز  فخـــٍر  محـــل 

لمـــا يبذلونه من جهـــود مخلصة لحصد 
المزيـــد مـــن اإلنجـــازات المشـــرفة فـــي 
مختلـــف المحافـــل اإلقليميـــة والقارية 
والعالميـــة، معرًبـــا عـــن أطيـــب تهانيـــه 
الفنـــي  والجهازيـــن  المنتخـــب  ألفـــراد 
واإلداري علـــى هـــذا اإلنجـــاز العالمـــي 
الـــذي تحقق بـــكل جـــدارة بالتأهل إلى 
يؤكـــد  والـــذي  العالـــم،  كأس  نهائيـــات 
مكانـــة كـــرة اليـــد البحرينيـــة وتفوقهـــا 

والعالميـــة  الرياضيـــة  الســـاحة  علـــى 
ونّوه ســـموه باألداء العالي الذي قدمه 
العبـــو منتخـــب الشـــباب ومـــا أظهروه 
مـــن مســـتويات فنيـــة وروح رياضيـــة 
قويـــة، مثمًنـــا الجهـــود المبذولـــة التـــي 
تبرهن على مـــا تمتلكه مملكة البحرين 
مـــن طاقـــات شـــبابية رياضيـــة، متمنًيا 
ســـموه للمنتخب الوطني للشباب لكرة 
اليـــد كل التوفيـــق فـــي االســـتحقاقات 

القادمة.
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المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء يهنئ علي إسحاقي

الملك المعظم: شبابنا الرياضي مصدر فخرنا جميًعا
مهنًئا جاللته رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد بتأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم

بعـــث ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس 
االتحاد البحريني لكرة اليد علي عيســـى اســـحاقي 
بمناســـبة تأهل منتخبنا الوطني للشـــباب لكرة اليد 
إلى نهائيات كأس العالم في ألمانيا واليونان 2023.

وأعرب جاللته عن تهانيه الخالصة ألفراد المنتخب 
والجهازين الفني واإلداري على هذا اإلنجاز العالمي 
المشـــرف والذي اســـتحقوا من خاللـــه وبكل جدارة 
التأهـــل إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم، ويؤكـــد تفـــوق 
شـــبابنا الرياضـــي دائًمـــا والذيـــن هم مصـــدر فخرنا 

جميًعا.
وأشـــاد جاللـــة الملـــك المعظـــم بهـــذا اإلنجـــاز الذي 
البحريـــن  مملكـــة  إنجـــازات  رصيـــد  إلـــى  يضـــاف 
اإلقليميـــة  المحافـــل  مختلـــف  فـــي  المتواصلـــة 

والقارية والعالمية، إذ جاء هذا التأهل تأكيًدا على 
مكانـــة كرة اليد البحرينية على الســـاحة الرياضية 
والعالميـــة وتفوقهـــا علـــى العديـــد مـــن المنتخبات 

المتطورة.
وأكد جاللته أن ما قدمه العبو منتخب الشباب من 
مســـتويات فنيـــة وعـــروض قوية ومـــا أظهروه من 
مهارات فنية وروح رياضية عالية يبعث على الفخر 
واالعتزاز بما تمتلكه البحرين من طاقات ومواهب 
شـــبابية رياضيـــة قـــادرة على تشـــريف المملكة في 
جميـــع المحافـــل، مقـــدًرا جاللتـــه جهـــود االتحـــاد 
البحرينـــي لكرة اليـــد التي أثمرت عـــن تحقيق هذا 
اإلنجاز والنتيجة المشرفة، متمنًيا جاللته لمنتخبنا 
الوطنـــي للشـــباب كل التوفيـــق في االســـتحقاقات 

القادمة ورفع راية الوطن عالية خفاقة.

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة الداخلية

في إطـــار تنفيذ القانـــون ومكافحة 
إدارة  شـــرطة  تمكنـــت  الجريمـــة، 
االقتصاديـــة  الجرائـــم  مكافحـــة 
بـــاإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد 
واإللكترونـــي  االقتصـــادي  واألمـــن 
مـــن القبض على 4 أشـــخاص قاموا 
بترويـــج عملة نقديـــة مزيفة بطرق 
احتياليـــة من خـــالل إيهام الضحية 
أنـــه باســـتطاعتهم تحويـــل األوراق 

العادية إلى أوراق نقدية حقيقية.
لمعلومـــات  اإلدارة  تلقـــي  وفـــور 
الشـــرطة  باشـــرت  الشـــأن،  بهـــذا 
عمليـــات البحـــث والتحـــري وجمـــع 
المعلومـــات واألدلـــة التـــي أســـفرت 
المذكوريـــن  هويـــة  تحديـــد  عـــن 
والقبض عليهم متلبســـين، حيث تم 
اتخـــاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 4 أشخاص متلبسين 
بترويج عملة نقدية مزيفة

أشادت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت 
عبدهللا زينـــل بمضامين الكلمة الســـامية 
لملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، خالل 
قمة جدة لألمـــن والتنمية، والتي أقيمت 
يوم الســـبت الماضـــي بدعـــوة كريمة من 
ملـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل ســـعود. وثمنت رئيسة مجلس 
النواب حرص الحكومة بتوجيه من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، على إطالع الســـلطة التشـــريعية 
علـــى نتائج قمـــة جـــدة لألمـــن والتنمية؛ 
تعزيـــزا للتعـــاون المشـــترك الفاعـــل مـــن 
أجـــل مصلحة الوطن والمواطنين، ودعم 
الجهـــود الرامية لتحقيق األمن واالزدهار 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة 

التنموية الشاملة لجاللة الملك المعظم.
جـــاء ذلـــك خالل اســـتقبالها، فـــي مكتبها 

الخارجيةعبـــد  وزيـــر   ، )االثنيـــن(  أمـــس 
اللطيف الزياني، ووزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 
خليفة، ووزير شـــؤون مجلســـي الشورى 
والنواب غانم البوعينين، والنائب الثاني 
لرئيسة مجلس النواب النائب علي زايد .
علـــى  النـــواب  مجلـــس  إطـــالع  وتـــم 
نتائـــج قمة جـــدة لألمن والتنميـــة والتي 
اســـتضافتها المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة يـــوم الســـبت الماضـــي وترأس 
صاحـــب  إليهـــا  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد 

المعظـــم بحضـــور  البـــالد  ملـــك  الجاللـــة 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وشـــددت رئيســـة مجلـــس النـــواب علـــى 
أن الســـلطة التشـــريعية تؤيد وتدعم كل 
تحـــرك لمملكـــة البحرين من شـــأنه العمل 
االســـتراتيجية  العالقـــات  تعزيـــز  علـــى 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع  التاريخيـــة 
األمريكية ودول المنطقة، وتوســـيع آفاق 
التعـــاون والتنســـيق اإلقليمـــي والدولـــي 
والتنميـــة  الســـالم  لتحقيـــق  المشـــترك 

ومعالجـــة  والعالـــم،  المنطقـــة  لشـــعوب 
االســـتقرار  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
اإلقليمي واألمن والسلم الدوليين، وتلك 
التي تؤثر علـــى المصالح العالمية خاصة 

ضمان األمن الغذائي والطاقة.
وأكـــدت معاليهـــا تطلـــع مجلـــس النـــواب 
والتنســـيق  التعـــاون  مســـتوى  لتعزيـــز 
بلـــوغ  بغيـــة  الحكومـــة؛  مـــع  المشـــترك 
األهـــداف الوطنية، وتعظيـــم اإلنجازات، 
وتجاوز التحديات، بمـــا يحقق المصلحة 
العليا للوطن، ويلبي تطلعات المواطنين.

التحديات الدولية تؤثر على األمن الغذائي والطاقة... زينل:

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

شكر على تعاٍز

تتقدم

عائلة الكوهجي
بخالص الشكر وعظيــــــــم االمتنـــــان

إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة أفراد العائلة المالكة الكريمة

الديوان  ووزيـــر  والنواب  الشـــورى  مجلســـي  ؤاعضاء  ورئيس  الـــوزراء  مجلـــس  رئيس  نـــواب  والســـعادة  المعالـــي  ٔاصحـــاب  وٕالـــى 
الملكـــي والوزراء والمستشـــارين ورئيـــس المجلس األعلى  للشـــٔوون اإلســـالمية ورئيس محكمة التمييز ؤاصحـــاب الفضيلة العلماء 
الســـلك  ؤاعضاء  والســـفراء  والتجار  األعمال  ورجال  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  ؤاعضاء  ورئيس  واألعيـــان  والوجهاء  والقضـــاة 
من  كل  وٕالى  واألصدقاء  األهل  وجميـــع  الوطنـــي  المخابرات  وجهاز  والدفـــاع  الداخلية  وزارتي  صـــف  وضباط  وضباط  الدبلوماســـي 
ا ٔاو بالبرق ٔاو بالنشـــر ٔاو عبر شبكات التواصل االجتماعي من داخل مملكة البحرين وخارجها. واســـانا سواء بالحضور ٔاو باالتصـــال هاتفّيً

في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

أحمد محمد محمود الكوهجي
والد كلٍّ من: يحيى، محمود، )المغفور له بإذن اهلل عبدالعزيز(، محمد، رميلة وهبة. 

ؤاخ كلٍّ من: )المغفور له بإذن اهلل عبدالجليل(، عبدالمجيد، عبدالرزاق وعبدالحي. 

الـصـبـر  فـقـده  فـي  ويـلـهـمـنـا  جـناته  فـسـيح  ويسـكـنه  رحمتـه  بواسـع  فـقـيدنـا  يـتـغمـد  ٔان  الـقـدير  العـلـي  الـمـولـى  سـائـلـيـن 
والـسـلوان ٕانـه سمـيـع مجـيـب الـدعـاء. داعين اهلل عز وجل ٔاال يريهم مكروًها في عزيز لديهم ؤان يديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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تــرأس ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، االجتمــاع االعتيادي األســبوعي لمجلس الوزراء الــذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.

المجلـــس  أشـــاد  االجتمـــاع،  بدايـــة  فـــي 
بنتائـــج قمة جـــدة لألمـــن والتنمية والتي 
تـــرأس وفـــد مملكـــة البحريـــن إليهـــا ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بحضـــور صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، ومـــا حققتـــه من نجـــاح ُيضاف 
إلى نجاح المبادرات التي تتبناها المملكة 
بقيـــادة  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
ملـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل ســـعود، ومتابعة ولي العهد 
نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب 
الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود؛ من أجل تعزيز األمن 
واإلسراع بوتيرة التنمية إقليميًا وعالميًا.
وأكد المجلس أهميـــة الكلمة التي وجهها 
صاحـــب الجاللـــة ملك البـــالد المعظم في 
قمة جـــدة لألمن والتنمية والتي شـــددت 
علـــى موقـــف مملكـــة البحريـــن بضـــرورة 
زيـــادة أطـــر التعـــاون اإلقليمـــي والدولي 
االســـتقرار  وتعزيـــز  الســـالم  لترســـيخ 
بالمنطقـــة والعالـــم بما يســـهم في تحقيق 
مشـــيرًا  للجميـــع،  المســـتدامة  التنميـــة 
إلـــى أهميـــة القمـــم الخليجيـــة األمريكية 
في الدفـــع بمجـــاالت التنســـيق والتعاون 
المشترك مع الواليات المتحدة األمريكية 
بالبيـــان  المجلـــس  مشـــيدًا  الصديقـــة، 
الختامـــي للقمـــة ومـــا أكـــده مـــن اهتمـــام 
متبادل من الجميع في تكريس الشـــراكة 
االســـتراتيجية لتحقيق الســـالم والتنمية 

والمواجهة المشتركة لكافة التحديات.
بعدها أشـــاد المجلس بما تـــم على صعيد 
تســـهيل دخـــول المواطنيـــن البحرينييـــن 
إلـــى الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة مـــن 

خالل انضمام مملكة البحرين إلى برنامج 
Global Entry Part� (الدخـــول العالمـــي 

nership(، والذي يســـمح بإنهاء إجراءات 
ســـفر البحرينيين إلى الواليـــات المتحدة 
األمريكيـــة مســـبقًا، معربـــًا المجلـــس عـــن 
الشـــكر للجهود الطيبة التـــي بذلتها وزارة 
هـــذا  فـــي  الخارجيـــة  ووزارة  الداخليـــة 
الجانـــب، منوهـــا في هـــذا الصـــدد بنتائج 
زيـــارة وزيـــر الداخلية للواليـــات المتحدة 
األمريكية في تعزيز التعاون الثنائي على 
الصعيد األمني وتســـهيل سفر المواطنين 

البحرينيين إلى أمريكا.
إلـــى ذلـــك نـــوه المجلـــس بالجهـــود التـــي 
يبذلهـــا فريـــق البحريـــن كُل فـــي مجالـــه 
وما قدمه كافـــة أعضائه من بذل وعطاء 
فـــي التصـــدي لفيـــروس كورونا قـــاد إلى 
تحقيق اإلنجازات وخلق نموذٍج بحرينٍي 
يحتـــذى به دوليًا، مرحبًا فـــي هذا الصدد 
بإطـــالق منظمـــة الصحة العالميـــة لتقرير 
يوثق جهود مملكة البحرين في مسارات 
التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19�(.

بعدها أعرب المجلس عن شكره وتقديره 
للمملكة العربية الســـعودية الشقيقة على 
ما وفرته من أسباب وما بذلته من جهود 
كبيـــرة من أجـــل راحة الحجـــاج من أبناء 
مملكة البحرين وســـط إجراءات حفظت 
صحتهم وأمنهم. بعد ذلك أعرب المجلس 
عـــن بالـــغ التعـــازي والمواســـاة لحكومـــة 
اليابـــان وشـــعبها الصديق فـــي وفاة دولة 
شـــينزو  الســـابق  اليابـــان  وزراء  رئيـــس 
آبي، مســـتذكرًا إســـهامات رئيس الوزراء 
الراحل البارزة في خدمة وطنه والشعب 
اليابانـــي الصديـــق، وجهـــوده الكبيرة في 
الثنائيـــة بيـــن  تنميـــة وتعزيـــز العالقـــات 

مملكة البحرين واليابان.

المنامة - بنا

فريق البحرين خلق نموذج يحتذى به دوليًا في التصدي لـ“كورونا”
اتفاقية تعاون مع السعودية لتطوير القدرات الخاصة بالطاقة... مجلس الوزراء:

مبـــادرات لزيـــــادة الكفــــاءة واإلنتاجيــــة للقــــوى العاملــــة فــــي الحكومــــة

الكلمــة الساميــة شــددت علــى موقــف البحريــن فــي ترسيــخ الســالم العالمـــي
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

لزيادة  المبـــادرات  مـــن  عدد 
الكفـــــــاءة واإلنـتــاجيـــة 
للقـــوى العاملـــة فـــي الجهـــات 

الحكومية.

مشـــروع اتفاقيـــة تعـــاون 
البحرين  مملكة  حكومـــة  بين 
وحكومـــة المملكـــة العربية 
الســعوديـــــة الشـقيــــقة 

في مجال الطاقة.

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

اإلشـــادة بنتائج قمة جدة لألمن والتنمية، 
والتأكيد على أهمية الكلمة الســـامية التي 
وجهها ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه 

في القمة.

المواطنين  دخـــول  باعتمـــاد  اإلشـــادة 
البحرينيين إلى الواليات المتحدة األمريكية 
العالمـــي   الدخـــول  برنامـــج  خالل  مـــن 

 .(Global Entry Partnership)

الترحيب بإطالق منظمـــة الصحة العالمية 
البحرين  مملكـــة  جهـــود  يوثق  لتقريـــر 
في مســـارات التعامل مع فيـــروس كورونا 

(كوفيد-19).

تعزيـــة حكومة اليابان وشـــعبها الصديق 
في وفاة دولة رئيس وزراء اليابان السابق.

العربية  المملكـــة  إلـــى  الشـــكر  توجيه 
السعودية الشقيقة على ما بذلته من جهود 

من أجل راحة الحجاج من أبناء البحرين.

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:

المدنيـــة  الخدمـــة  مجلـــس  مذكـــرة   .1
بشـــأن عدد من المبـــادرات لزيادة الكفاءة 
واإلنتاجيـــة للقـــوى العاملـــة فـــي الجهات 

الحكومية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
القانونية والتشـــريعية المتعلقة بمشروع 
مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  تعـــاون  اتفاقيـــة 
العربيـــة  المملكـــة  وحكومـــة  البحريـــن 
الســـعودية الشـــقيقة فـــي مجـــال الطاقة، 
والتـــي ســـتعزز تعـــاون البلديـــن وتطـــور 
الطاقـــة  بمجـــاالت  الخاصـــة  القـــدرات 

المختلفة.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3

القانونية والتشـــريعية حول رد الحكومة 
علـــى 4 اقتراحـــات برغبـــة و3 اقتراحـــات 

بقانون مقدمة من مجلس النواب.

ثـــم أخذ المجلس علمـــًا من خالل التقارير 
الوزاريـــة المرفوعة من أصحاب الســـعادة 
الـــوزراء، حول قمة جدة لألمـــن والتنمية 
والمشـــاركة فـــي المؤتمر الـــوزاري الدولي 
والمشـــاركة  المعتقـــد  أو  الديـــن  لحريـــة 
فـــي مؤتمـــر األمم المتحـــدة لدعـــم تنفيذ 
الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، 
والمشـــاركة فـــي المنتدى السياســـي رفيع 
المســـتدامة  بالتنميـــة  المعنـــي  المســـتوى 
التابـــع للمجلس االقتصـــادي واالجتماعي 

لألمم المتحدة.

بعدها قرر المجلس ما يلي:



دور متناٍم للصحافة المحلية في تعزيز 
الوعي المجتمعي نحو مختلف القضايا

إشادة بإسهامات الصحافة المحلية 
واإلعالم الوطني في مسيرة بناء الوطن

رفد عجلة العمل المتواصل لفريق البحرين 
في كل قطاع نحو تحقيق الطموحات

البحرين تعزز مكانتها وتنافسيتها من 
خالل أدوار العاملين بالصحافة واإلعالم

جهود اإلعالميين تعكس الحس الوطني 
الذي يتسمون به وهي محل تقدير 

 الصحافة الوطنية تكّرس لقيم المصداقية 
والموضوعية والشفافية المهنية
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الصحافة المحلية شريك أساس للدفع بمسيرة المنجزات
الصحافيون جزء فاعل ضمن فريق البحرين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

الشايجي: اهتمام سموه بالوسائل اإلعالمية يسهم في تعزيز دورهـا بالمجتمـع

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
شـــريك  المحليـــة  الصحافـــة  أن 
بمســـيرة  الدفـــع  فـــي  أساســـي 
المنجزات الوطنيـــة نحو تحقيق 
المزيـــد بمـــا يصـــب فـــي مصلحة 
تماشـــيا  والمواطنيـــن  الوطـــن 
مـــع أهـــداف المســـيرة التنمويـــة 
البـــاد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
المتنامـــي  الـــدور  إلـــى  مشـــيرا 
تعزيـــز  فـــي  المحليـــة  للصحافـــة 
الوعـــي المجتمعي نحـــو مختلف 
والتعبيـــر  والتحديـــات،  القضايـــا 
المجتمـــع  وآراء  تطلعـــات  عـــن 
فـــي مختلف المجـــاالت بما يرفد 
عجلـــة العمـــل المتواصـــل لفريـــق 
نحـــو  قطـــاع  كل  فـــي  البحريـــن 

تحقيق الطموحات المنشودة.
 جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه في 
قصـــر القضيبيـــة أمـــس، بحضور 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 

ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد 
ووزير المالية واالقتصاد الوطني 
آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
خليفـــة، ووزيـــر شـــؤون مجلـــس 

الـــوزراء حمد بن فيصل المالكي، 
ووزير شـــؤون اإلعام رمزان بن 
عبـــدهللا النعيمـــي، مجلـــس إدارة 
البحرينيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة 
برئاســـة عيسى الشـــايجي، حيث 

نوه سموه باإلسهامات اإليجابية 
واإلعـــام  المحليـــة  للصحافـــة 
الوطني في مســـيرة بناء الوطن 
عبـــر تكريســـها قيـــم المصداقيـــة 
والشـــفافية  والموضوعيـــة 

المهنيـــة، الفتا إلى أن حمل أمانة 
تســـتوجب  مســـؤولية  الكلمـــة 
معهـــا مضاعفـــة الجهـــود ووضـــع 
المصلحـــة العليـــا للوطن فوق كل 
اعتبـــار وذلـــك بمـــا يدعـــم شـــتى 

مســـارات التطوير ويعود بالخير 
على المواطن. 

وقال سموه إن الصحافيين جزء 
فاعل ضمن فريق البحرين، ومن 
بهـــا  يقـــوم  التـــي  األدوار  خـــال 
العاملـــون فـــي قطـــاع الصحافـــة 
واإلعام تواصل مملكة البحرين 
تعزيز مكانتها وتنافسيتها عبر ما 
يتـــم إبرازه من إنجـــازات للجميع 
وما يتم تحفيزه من قيم اإلبداع 
واالبتـــكار على كل صعيد، مؤكدا 
ســـموه أن كافة الجهود المبذولة 
واإلعامييـــن  الصحفييـــن  مـــن 
الـــذي  الوطنـــي  الحـــس  تعكـــس 
يتســـمون بـــه وهـــي محـــل تقدير 

مستمر. 
 من جانبـــه، أعرب رئيس جمعية 
الصحفيين البحرينية عن شـــكره 
وتقديره لما يوليه صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء من اهتمام ودعم بوسائل 
المحليـــة  والصحافـــة  اإلعـــام 
وذلك بما يسهم في تعزيز دورها 

في المجتمع.

المنامة - بنا



يتجه الكثير من الناس لشـــراء المياه 
باختـــاف  الباســـتيك  فـــي  المعبـــأة 
أحجامها، ومع حرارة الجو الشـــديدة 
اكتســـحت عبـــوات الماء بســـعة 200 
يرجـــع  وذلـــك  فعلًيـــا،  الســـاحة  مـــل 
لســـهولة حملهـــا، بـــدءا مـــن المنـــازل 
ومرورا بدور العبادة ووصوال لمقرات 

العمل. 
وهـــو  الكربابـــادي،  علـــي  وأوضـــح 
منـــدوب أحـــد المصانـــع بالمملكة، أنه 
يتـــم تصنيع أحجام عـــدة من عبوات 
الميـــاه الباســـتيكية التـــي تأتي على 

هيئة “شدات”. 
وبيـــن أن حجـــم 200 مل يكـــون فيه 
ســـعر الشـــدة والمكونة مـــن 12 عبوة 
400 فلس ويشهد إقبااًل كبيًرا، مؤكًدا 
أن اإلقبال سيتزايد في مقبل األيام. 
قـــال  “البـــاد”،  لــــ  حديثـــه  وأثنـــاء 
الكربابـــادي إن حجم 300 مل تتكون 
الشدة منه من 15 عبوة وتكون بسعر 
600 فلس، مبيًنا أن هذا الحجم مميز 

ويأتي فـــي المرتبة الثانية من ناحية 
اإلقبـــال، وأن حجـــم 500 مـــل يأتـــي 
في المرتبـــة الثالثة وأن اإلقبال عليه 
قليـــل بعض الشـــيء، أما حجـــم اللتر 
ونصـــف اللتـــر فاإلقبـــال عليـــه قليل، 
وهو ودائًما ما يستهلك وبشكل كبير 

من قبل الرياضيين.

مـــن جانبـــه، أوضـــح أحـــد الباعـــة أن 
حجم 200 مل تتراوح نســـبة اإلقبال 
عليـــه مـــا بيـــن 70 % و80 %، مؤكًدا 
بالفتـــرة  مقارنـــة  ثابتـــة  األســـعار  أن 
الماضيـــة، إال أنـــه فـــي حـــال ارتفعت 
فســـتتراوح نسبتها ما بين 5 % و10 

% كحد أقصى.

“الدرزن” بـ 400 فلس... وال مؤشرات بارتفاع األسعار

“القيظ” يرفع اإلقبال على عبوات الماء بسعة 200 مل
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تضم خطا ناقال بطول 10 كيلومترات بين ديار المحرق والساية

خطة “األشغال” لمشاريع الصرف الصحي بالمحرق حتى 2026سيد علي المحافظة

6

مشـــروعات   7 األشـــغال  شـــؤون  وزارة  وضعـــت 
ضمن خطتهـــا لتنفيذ مشـــروعات الصرف الصحي 
بمحافظـــة المحـــرق حتـــى العـــام 2026 بميزانيـــة 
بعضهـــا  دينـــار،  8 ماييـــن  نحـــو  بلغـــت  تقديريـــة 
قيـــد التنفيـــذ، وأخـــرى قيـــد المناقصة، إلـــى جانب 

مشروعات مقترحة وقيد التصميم.
وشـــملت الخطـــة تنفيـــذ شـــبكة الصـــرف الصحـــي 
فـــي منطقة الديـــر مجمع 231 والذي ســـيخدم 21 
عقـــارًا بالمنطقـــة، حيث بـــدأ العمل على المشـــروع 
الذي اعتمدت له ميزانية تقدر بمبلغ 72 ألف دينار 
في مارس الماضي، إذ يســـير العمل في المشـــروع 
حســـب البرنامـــج المحدد له بمدة 8 أشـــهر، وبلغت 

نسبة اإلنجاز فيه 30 %.
وضمت الخطة مشـــروعين في مرحلة المناقصات 
وهما مشـــروع إنشـــاء شـــبكة الصرف الصحي في 
منطقـــة واحات المحـــرق مجمـــع 255 لخدمة نحو 
326 وحدة سكنية بالمنطقة، بتكلفة تقديرية تبلغ 
مليون و593 ألف دينار، إلى جانب مشـــروع إنشاء 
شـــبكة الصرف الصحـــي في منطقـــة قالي مجمع 
254 لخدمـــة نحـــو 70 وحـــدة ســـكنية بالمنطقـــة، 

بكلفة تقديرية تصل إلى 409 آالف دينار.
واحتوت الخطة مشـــروعًا إلنشـــاء خط ناقل لمياه 
الصـــرف الصحـــي المعالجـــة من ديـــار المحرق إلى 
البســـيتين بكلفة تقديرية بلغـــت مليون و650 ألف 
دينـــار، حيـــث يهـــدف المشـــروع إلـــى إنشـــاء خط 
رئيسي ناقل للمياه المعالجة بطول 10 كيلومترات 
مـــن تقاطـــع ديار المحـــرق إلـــى منطقة الســـاية، إذ 
يتوقـــع طـــرح المناقصة فـــي الربـــع األول من العام 
المقبل، إذ يجري التنســـيق إلعـــداد وثائق مناقصة 
الخدمات االستشارية إلعداد التصاميم الهندسية.

وفيما يتعلق بالمشـــروعات المقترحة بالخطة، فقد 
ضمت مشـــروع إنشاء شـــبكة الصرف الصحي في 
منطقـــة الحد بمجمعـــي 109 و113، وذلـــك بتكلفة 
تقديريـــة تبلـــغ مليـــون و296 ألف دينـــار، حيث تم 
االنتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية للمشروع.

وتضمنـــت خطة المشـــروعات المقترحة مشـــروعًا 
بإنشـــاء شـــبكة الصـــرف الصحي فـــي منطقة عراد 
مجمع 246، حيث تم االنتهاء من إعداد 80 % من 
التصاميم التفصيلية للمشـــروع الذي بلغت تكلفته 

التقديرية مليون و800 ألف دينار.
واشـــتملت خطة الوزارة على مقترح إنشاء شبكة 
الصـــرف الصحـــي في منطقـــة الحـــد مجمعي 111 
و112، وذلـــك بتكلفة تقديريـــة بلغت مليون و107 
آالف دينار، حيث تم االنتهاء من إعداد 60 % من 

التصاميم التفصيلية للمشروع.

منال الشيخ

أنعـــش فصـــل “القيظ” ســـوق الرطب 
البحريـــن، إذ شـــهدت األســـواق  فـــي 
وفـــرة األصنـــاف مـــن الرطـــب بجميع 
أنواعهـــا، والعامل الرئيـــس وراء ذلك 
أن  واألكثـــر  الطقـــس،  تغيـــرات  هـــو 
األقبـــال مـــن قبـــل مرتـــادي األســـواق 
فـــي الوقـــت الجـــاري من بعد موســـم 
الخنيـــزي  نحـــو  اتجـــه  “المواجـــي” 
والخـــاص، إال أن األخيـــر تخلـــى عن 
صدارتـــه لصالح الخنيـــزي، وحّل في 
المرتبة األولى بحكم ســـعره الذي هو 

في متناول اليد. 
مـــن جانبه، قال أحد باعة الرطب، إن 
الخاص دائًما ما يحل محل الصدارة 
إال أنه وبحكم حداثة طرحه لألسواق 
فاإلقبال عليه ضعيف نوًعا ما؛ بسبب 
ارتفاع ســـعره الذي يتـــراوح بين 2.5 
دينار و3 دنانير للكيلو الواحد، مشيًرا 
إلى أن نســـبة اإلقبال تتـــراوح ما بين 
40 % و50 %، لكنـــه ذكـــر أن اإلقبال 
سيشـــتد فـــي األيام المقبلـــة في حال 

هبـــط ســـعره بعض الشـــيء وتحديًدا 
بنهاية الشـــهر الجاري، إذ من المتوقع 

أن يصل إلى 90 %.
ولفت إلـــى أن اإلقبال علـــى الخنيزي 
زاد فـــي الوقت الراهن، ليصل إلى 70 
%، وســـعر الكيلو الواحد منه يتراوح 

بين 1.5 ودينارين.
رطـــب  أن  أبوتاكـــي  ســـلمان  وأكـــد 
الخـــاص يأتـــي فـــي المرتبـــة األولى 

من ناحية الشـــراء واإلقبال والجودة 
والطعـــم اللذيذ فـــي البحريـــن وبقية 

دول الخليج.
يذكر أن موســـم الرطب فـــي الخليج 
عموًمـــا يفتتحـــه رطـــب “المواجـــي”، 
ويأتـــي مـــن بعـــده كل مـــن: البجيـــرة، 
الغـــرة، الخاص، الخنيـــزي، المرزبان، 
الحـــاو، الهالي، الخواجـــة، البرحي، 

الخضراوي وأخيًرا خصبة العصفور.

البحرينيون متمسكون بالرطب “الرخيص والقوي”

“الخنيزي” يسقط “الخالص” بالضربة القاضية
منال الشيخ
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اجتمـــاع  اإلثنيـــن  أمـــس  صبـــاح  عقـــد 
إلطـــاع  مشـــترك،  برلمانـــي  حكومـــي 
الســـلطة التشـــريعية علـــى نتائـــج قمـــة 
جـــدة لألمـــن والتنميـــة، وذلـــك بحضور 
وزيـــر الخارجيـــة عبد اللطيـــف الزياني، 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
غانم البوعينين، ورئيس لجنة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
البوعينيـــن،  محمـــد  النـــواب  بمجلـــس 
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  ورئيـــس 
بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
وأعضـــاء  النعيمـــي،  فيصـــل  الشـــورى 
والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنتـــي 
واألمـــن الوطني في مجلســـي الشـــورى 

والنواب.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، أشـــاد الزيانـــي 
الســـلطتين  بيـــن  الفاعلـــة  بالشـــراكة 
تعزيـــز  فـــي  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
المسيرة التنموية والديمقراطية، ودعم 
لمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة  أهـــداف 
االســـتراتيجية  ومصالحهـــا  البحريـــن 
فـــي ترســـيخ األمـــن والســـام اإلقليمي 
والدولي في ظل النهج الحكيم لصاحب 
الجالـــة ملك البـــاد الُمعظم، وسياســـة 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأطلـــع وزير الخارجية أعضاء الســـلطة 
المشـــاركة  نتائـــج  علـــى  التشـــريعية 
المتميزة لصاحب الجالة الملك المعظم 
في “قمة جدة لألمن والتنمية”، مشـــيًدا 
بالكلمـــة الملكيـــة الســـامية، ومـــا حملته 
مـــن قيـــم راقيـــة ومبـــادئ دبلوماســـية 
حكيمـــة أكدت حـــرص مملكـــة البحرين 
علـــى توحيـــد الصـــف العربي بالشـــراكة 
الـــدول الحليفـــة والصديقـــة نحـــو  مـــع 
تسوية سلمية شاملة وعادلة للصراعات 
اإلقليمية والدولية، وفي مقدمتها إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، وفًقا لحل 
الدولتين ومبادرة السام العربية، وحل 
األزمـــة اليمنيـــة، والعمـــل الجماعي؛ من 
أجل اســـتتاب األمن والسام والتنمية. 
م  وأكـــد أن جالـــة الملـــك المعظـــم، قـــدَّ
رؤية شـــاملة ألمن المنطقة واستقرارها 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  وازدهارهـــا 
واالقتصاديـــة  واألمنيـــة  السياســـية 
والبيئيـــة الراهنة، عبر دعوة جالته إلى 

إقامة العاقات الدولية على أســـس من 
االحتـــرام المتبـــادل ورفـــض التدخات 
الخارجية أو التعدي على سيادة الدول، 
وضـــرورة تضافـــر الجهود فـــي محاربة 
منطقـــة  وإخـــاء  واإلرهـــاب،  التطـــرف 
الدمـــار  أســـلحة  مـــن  األوســـط  الشـــرق 
الشـــامل، والشـــراكة االســـتراتيجية في 
حمايـــة الماحـــة الدولية وأمـــن الطاقة 

والغذاء.
قمـــة  خـــروج  الخارجيـــة  وزيـــر  وثمـــن 
القيـــادة  بفضـــل  مثمـــرة  بنتائـــج  جـــدة 
الحكيمـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، وتوافق قادة ورؤســـاء وفود 
لـــدول  والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول 
مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية، 
والمملكة األردنية الهاشمية، وجمهورية 
العـــراق،  وجمهوريـــة  العربيـــة،  مصـــر 
علـــى  األمريكيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
تعميق الشـــراكة االســـتراتيجية، منوًها 
إلـــى تأكيـــد البيـــان الختامـــي للقمة في 
إحـــدى وعشـــرين بنـــًدا تبنـــي الجانبيـــن 
موحـــدة  مواقـــف  واألمريكـــي  العربـــي 
اإلقليميـــة  والقضايـــا  التحديـــات  إزاء 

والدوليـــة، والحـــرص علـــى حفـــظ أمـــن 
المنطقة واســـتقرارها، وضمـــان االلتزام 
بقواعد حســـن الجوار واحترام السيادة 
والســـامة اإلقليميـــة، وتعزيـــز الجهـــود 
والتطـــرف  اإلرهـــاب  مكافحـــة  فـــي 
العنيف، ومنع انتشـــار األسلحة النووية 
دعـــم  علـــى  والحـــرص  المنطقـــة،  فـــي 
األمن واالســـتقرار في العـــراق، واليمن، 
والســـودان،  وليبيـــا،  ولبنـــان،  وســـوريا، 
وأفغانســـتان، وتحقيـــق الســـام العادل 
والشـــامل والدائـــم في المنطقـــة، ودعم 
التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني 
اإلســـرائيلي على أســـاس حل الدولتين، 
القائـــم  التاريخـــي  الوضـــع  واحتـــرام 
فـــي القـــدس ومقدســـاتها، وعلـــى الدور 
الرئيســـي للوصايـــة الهاشـــمية فـــي هذا 

السياق.
الماليـــة  أكـــد وزيـــر  االجتمـــاع  وخـــال 
واالقتصـــاد الوطني أن الكلمة الســـامية 
خال قمة جدة لألمن والتنمية شـــكلت 
بدورهـــا منهاجـــًا واضحًا لرؤيـــة جالته 
مضاميـــن  مـــن  تتضمنـــه  ومـــا  الثاقبـــة 
تحقيـــق  تســـتهدف  مهمـــة  ومرتكـــزات 

األمن والســـام لـــدول المنطقة، مشـــيرًا 
إلـــى أهم المحاور التـــي تضمنتها الكلمة 
الســـامية لجالته خصوصـــا فيما يتعلق 
بإدخـــال التقنيـــات الحديثـــة فـــي دعـــم 
العالمـــي ومواجهـــة  االقتصـــادي  النمـــو 
تضخم األسعار، مما يمثل تعبيرًا حقيقًا 

عن تطلعات أبناء المنطقة والعالم.
وأضـــاف ان دعوة واســـتضافة المملكة 
لهـــذه  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
القمة االســـتثنائية يشـــكل فرصًة مهمة 
لتوثيـــق العاقات التاريخية والشـــراكة 
الشـــقيقة  الـــدول  بيـــن  االســـتراتيجية 
والواليات المتحدة األمريكية الصديقة، 
مشـــيدًا بالـــدور المحوري الـــذي تضطلع 
به المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
المشـــترك  والتعـــاون  التكامـــل  لدعـــم 
علـــى الصعيدين اإلقليمـــي والدولي بما 
يســـهم فـــي مواجهـــة كافـــة التحديـــات 
التي تهـــدد االســـتقرار اإلقليمي واألمن 
والســـلم الدولييـــن والمصالـــح العالميـــة 
والتنميـــة  الســـام  لمســـاعي  تحقيقـــًا 
لكافـــة أبنـــاء المنطقـــة. من جانبه أشـــاد 
البوعينيـــن، بمضامين الكلمة الســـامية، 

مثمنـــا السيســـي حـــرص الحكومة على 
التشـــريعية  الســـلطة  أعضـــاء  إطـــاع 
بنتائج قمة جدة لألمن والتنمية؛ تعزيزا 
للتعاون المشترك الفاعل، ودعم الجهود 
الرامية لتحقيق األمن واالزدهار لمملكة 
البحريـــن فـــي ظـــل المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة بقيادة صاحـــب الجالة الملك 

المعظم.
وأوضح النائب السيسي أن كلمة جالة 
الملـــك المعظم أيده هللا، جاءت شـــاملة 
بـــرؤى  كافـــة  والتحديـــات  للتطلعـــات 
مســـتقبلية ثاقبـــة، انطاقـــا مـــن تعزيـــز 
العاقـــات االســـتراتيجية التاريخية مع 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، ودعـــم 
العمل المشترك لتحقيق السام والتنمية 
لشـــعوب المنطقة والعالـــم، والتحديات 
التي تواجه االستقرار اإلقليمي واألمن 

والسلم الدوليين والمصالح العالمية.
مؤكدا السيسي دعم السلطة التشريعية 
لدعـــوة جالـــة الملـــك المعظـــم لتوحيد 
الجهـــود مـــن أجـــل وقف خطـــر التدخل 
المباشـــر فـــي الشـــؤون الداخليـــة، الذي 
المكفولـــة  والحقـــوق  بالمبـــادئ  َيخـــل 

بالقوانيـــن الدوليـــة، مع احترام ســـيادة 
والثقافيـــة،  الدينيـــة  وقيمهـــا  الـــدول 
ونهجهـــا الحضـــاري فـــي احتـــرام اآلخر 
والتســـامح والتعايش الســـلمي، بجانب 
لجعـــل  المشـــتركة  الجهـــود  مواصلـــة 
مـــن  خاليـــة  منطقـــة  األوســـط  الشـــرق 
ومحاربـــة  الشـــامل،  الدمـــار  أســـلحة 
اإلرهـــاب والفكر المتعصـــب وتنظيماته 
المتطرفـــة الخارجـــة عن القانـــون. ومن 
جانبـــه أكد النعيمي، أن الكلمة الســـامية 
جـــاءت معبـــرة عـــن أولويات السياســـة 
الخارجية لمملكة البحرين، والتي تقوم 
علـــى التعاون واحتـــرام ســـيادة الدول، 
وعـــدم التدخل فـــي شـــؤونها الداخلية، 
وهـــو ما يعبر عن تطلعات شـــعب مملكة 
البحريـــن الذي يقف دائمـــًا خلف قيادته 

الحكيمة.
كمـــا عبر عن شـــكره وتقديـــره للحكومة 
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، علـــى حرصها 
الدائم إلطاع الســـلطة التشريعية على 
آخـــر المســـتجدات المحليـــة والدوليـــة، 
وثمـــن الدور الـــذي يضطلع بـــه الوزراء؛ 
لتعزيز التعاون المثمر والبناء والمستمر 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولفـــت النعيمي إلى أن مجلس الشـــورى 
يدعـــم مـــا ورد ضمـــن البيـــان الختامـــي 
ويؤكـــد  والتنميـــة،  لألمـــن  جـــدة  لقمـــة 
مســـاندته لمواقف مملكة البحرين التي 
عبـــر عنهـــا جالـــة الملـــك المعظـــم أيده 
هللا تجـــاه مجمـــل القضايـــا التي تخص 
أمن واســـتقرار المنطقة خـــال المرحلة 

الحالية.

المنامة - بنا

ال للتدخالت الخارجية واإلرهاب ووضع حد لمواجهة تضخم األسعار
توافق حكومي برلماني على أهمية مضامين الكلمة السامية

في اجتماع مشترك إلطالع السلطة التشريعية على نتائج قمة جدة لألمن والتنمية

المنامة - سفارة دولة فلسطين

ثمن ســـفير دولة فلســـطين لـــدى مملكة 
البحرين، طه عبدالقادر، الكلمة السامية 
لحضـــرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، ملك البـــاد المعظم، 
جـــدة  قمـــة  فـــي  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 
لألمـــن والتنميـــة والتي أكـــد خالها “إن 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، ذات المكانـــة 
االســـتراتيجية الدوليـــة المهمـــة، عانت 
مـــن  تـــزال،  وال  ســـنوات،  مـــدى  علـــى 
ظـــروف سياســـية وأمنيـــة واقتصاديـــة 
الخطـــورة،  بالغـــة  وتحديـــات  صعبـــة، 
األمـــر الـــذي يتطلـــب منـــا تفكيـــرًا متزنًا 
وعميقـــًا لكيفيـــة الخـــروج مـــن األزمات 
مقدمتهـــا  وفـــي  الدائـــرة،  والصراعـــات 
مـــن  البـــد  التـــي  الفلســـطينية  القضيـــة 
حلهـــا بتســـوية عادلـــة ودائمـــة وإقامـــة 
وفقـــا  المســـتقلة،  الفلســـطينية  الدولـــة 
لحل الدولتين ومبادرة الســـام العربية، 
الواعـــدة  االقتصاديـــة  الفـــرص  وخلـــق 
الفلســـطيني  للشـــعب  والمســـتدامة 
الشـــقيق ومشـــاركته الفعلية فـــي تنمية 

شاملة األبعاد”. 
وأشـــار الســـفير الفلســـطيني أن جالـــة 
الموقـــف  كلمتـــه  خـــال  أكـــد  الملـــك 
الثابـــت والواضـــح  الرســـمي والشـــعبي 
تجـــاه  الشـــقيقة  البحريـــن  لمملكـــة 
القضيـــة الفلســـطينية وحقـــوق شـــعبنا، 
وفـــي مقدمتـــه حقنا فـــي إقامـــة دولتنا 
الســـيادة  ذات  المســـتقلة  الفلســـطينية 
علـــى حـــدود الرابع مـــن يونيـــو 1967م 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبـــر الســـفير عبدالقـــادر عـــن ســـعادة 
وعلـــى  الفلســـطينية  وقيادتـــه  شـــعبنا 
رأســـها الرئيـــس محمـــود عبـــاس بهـــذا 

الموقـــف البحرينـــي الواضـــح والثابـــت 
المتمثل بكلمة جالة الملك .

التحيـــة  الفلســـطيني  الســـفير  ووجـــه 
والتقدير لجالة الملك وللبحرين قيادة 
وحكومـــة وشـــعبًا؛ لوقوفهـــم الدائم إلى 
جانـــب قضيتنـــا الفلســـطينية وثباتهـــم 

حول الثوابت الفلسطينية. 
كمـــا أكـــد الســـفير عبدالقـــادر أن شـــعبنا 
وقيادتنا الشـــرعية تثمـــن عاليًا الموقف 
بحقـــوق  بالمطالبـــة  الموحـــد  العربـــي 
الشعب الفلســـطيني الذي أكده أشقاونا 
العـــرب أمـــام الرئيـــس األمريكـــي خال 
قمة جدة، مشددًا على أن األمة العربية 
التـــي تقودها الشـــقيقة الكبـــرى المملكة 
العربية السعودية أكدت مجددا لإلدارة 
وبوضـــوح  أجمـــع  وللعالـــم  األمريكيـــة 
هـــي  الفلســـطينية  القضيـــة  أن  شـــديد 
العربيـــة  لألمتيـــن  المركزيـــة  القضيـــة 
والقـــدس  فلســـطين  وأن  واإلســـامية، 
هي أســـاس الســـام فـــي المنطقـــة وأن 
المنطقة لن تنعم بالهدوء أو االســـتقرار 
ما لم يحصل الشـــعب الفلســـطيني على 
المواثيـــق  المشـــروعة حســـب  حقوقـــه 

الدولية ومبادرة السام العربية.

السفير الفلسطيني يشيد بمضامين 
كلمة الملك المعظم أمام قمة جدة

طه عبدالقادر
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40 مشاركا في انطالق برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي في تعزيز مبدأ الشراكة

محافـــظ  وتوجيهـــات  حـــرص  ضمـــن 
الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن 
خليفة آل خليفة على تعزيز مبدأ الشراكة 
المحافظـــة  مجتمـــع  بيـــن  المجتمعيـــة 
واألجهـــزة األمنية، أطلق نائـــب المحافظ 
العميـــد عيســـى الدوســـري، برنامج ســـمو 
المحافظ األمني االجتماعي )االفتراضي( 
2022، بعـــد  للعـــام  فـــي نســـخته الثالثـــة 
النجـــاح الباهر الـــذي حققـــه البرنامج في 
األعوام السابقة، من خالل تعزيز الشراكة 
دعائـــم  وترســـيخ  واألمنيـــة  المجتمعيـــة 
األمـــن وإبـــراز قيـــم اإلنتمـــاء والمواطنة، 
وتقديـــم ورش عمـــل افتراضيـــة ومرئيـــة 
لعموم فئة الناشئة بالتعاون والتنسيق مع 

عدد من إدارات وزارة الداخلية.
أن  الجنوبيـــة،  محافـــظ  نائـــب  وأكـــد 
المحافظـــة مســـتمرة فـــي تنفيـــذ مختلف 
المبـــادرات والبرامج التي تثقف المجتمع 
حيـــال  والمجتمعـــي  األمنـــي  بالجانـــب 
مختلف القضايـــا المعاصرة، ضمن حرص 
ومتابعة سمو محافظ الجنوبية في تبني 
العديد من المبادرات األمنية والمجتمعية 
الرائـــدة لجميـــع أبنـــاء المحافظة، مشـــيرا 
إلـــى أن البرنامـــج بحلتـــه الجديدة يهدف 
إلى رفع مســـتوى الوعي والثقافة األمنية 
لـــدى هذه الفئة المهمة في المجتمع ضمن 
إطار أنشـــطة علمية متخصصة ومهارات 
نوعيـــة، لضمـــان أمنهـــم وســـالمتهم بمـــا 
يســـهم فـــي تأهيلهـــم للمســـؤولية األمنية 
وعلـــى  عليهـــم  يعـــود  بمـــا  والمجتمعيـــة 

المجتمع بالنفع والفائدة.
مـــن جانبـــه، أوضـــح مديـــر إدارة البرامج 
االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة 
الجنوبيـــة محمـــد الفـــاو أن برنامج ســـمو 
المحافظ األمني االجتماعي شهد مشاركة 
40 مشـــاركا، حيـــث سيشـــمل هـــذا العـــام 
الفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة من كال 
الجنسين، مؤكدا أن البرنامج يعتمد على 
تقديم اإلرشادات وفق برنامج افتراضي 
عبر اســـتخدام تقنيـــات االتصـــال المرئي 

التعريـــف  بشـــأن  دورات   6 ســـيتضمن 
بالتحديات األمنية المعلوماتية باإلضافة 
فـــي  الســـليمة  والخطـــوات  الطـــرق  إلـــى 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
وتســـعى المحافظـــة الجنوبيـــة مـــن هـــذا 
الناشـــئة،  قـــدرات  لتطويـــر  البرنامـــج 
وقدراتهـــم،  طاقاتهـــم  واســـتثمار 
باإلضافـــة إلى تنمية مهارات المشـــاركين 
األمنـــي  الجانـــب  لتنميـــة  ومســـاعدتهم 
والمجتمعـــي بجميع الســـبل المتقدمة في 

هذين المجالين.
يذكـــر أن برنامج ســـمو المحافـــظ األمني 
االجتماعي )االفتراضي(، يأتي بمشـــاركة 
مختلف اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية، 
وهي األكاديمية الملكية للشرطة واإلدارة 
العامـــة للمـــرور، واإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدني، واإلدارة العامة لمكافحة الفســـاد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني، واإلدارة 
العامـــة للمباحث واألدلة الجنائية، وإدارة 

خفر السواحل.

المنامة - وزارة الداخلية

مؤتمر “الطفولة والتكنولوجيا” ينعقد 17 أكتوبر المقبل
يناقش أبرز القضايا المستجدة وتقديم الحلول المناسبة لها

عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية 
لتنمية الطفولـــة اجتماعه الدوري عن 
بعـــد وعلـــى برنامـــج الـــزوم، برئاســـة 
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
حســـن  الطفولـــة  لتنميـــة  البحرينيـــة 
فخـــرو، وبحضور نائب رئيس مجلس 
اإلدارة عبـــدهللا الحواج، وأمين الســـر 
فوزيـــة المحـــروس، واألميـــن المالـــي 
حسن إبراهيم كمال، وأعضاء مجلس 
اإلدارة فؤاد شـــهاب وبهيجة الديلمي 
تـــدارس  حيـــث  ديـــري،  وفخريـــة 
المجلس محاور أساســـية عدة تتعلق 
بمســـيرة الجمعية وناقـــش العديد من 
المشـــاريع التي ســـتقوم بها الجمعية، 
النواحـــي  إلـــى  االجتمـــاع  وتطـــرق 

التالية: 
العمـــل  تطـــورات  المجلـــس  وناقـــش 
االســـتثماري  المبنـــى  مشـــروع  فـــي 
للجمعيـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــار 
رئيـــس المجلس إلى حـــرص الجمعية 
على تنمية الموارد المالية بشكل دائم 
ومســـتمر ولتنويـــع وتطويـــر مصـــادر 
الدخل لمشاريعها التنموية في مجال 
الطفولـــة فـــي مملكـــة البحريـــن وقـــد 

اطلـــع المجلـــس على تطـــورات العمل 
في المبنى االستثماري.

وانطالقا من اهتمام الجمعية بالبحث 
العلمـــي واعتبـــاره أحد أهـــم األهداف 

رســـالتها،  تحقـــق  التـــي  الرئيســـية 
ناقـــش  فقـــد  التوجـــه  لهـــذا  وتعزيـــزا 
المجلـــس التحضير واإلعداد المســـبق 
لمؤتمر الجمعية القادم والذي سيكون 

تحـــت رعايـــة كريمـــة من حســـنفخرو 
والتكنولوجيـــا...  )الطفولـــة  بعنـــوان 
عقـــد  تقـــرر  و  والتحديـــات(  الفـــرص 
المؤتمـــر في 17 أكتوبـــر 2022 بفندق 
الريجنســـي. حيـــث تواكـــب الجمعية 
والمتعلقـــة  المســـتجدة  القضايـــا 
بالطفولـــة، وتقديم الحلول المناســـبة 
لها وأخذ المجلس علما باســـتالم عدد 
مـــن البحوث و أوراق عمل المشـــاركة 
في المؤتمر من جهات مختلفة. و من 
المتوقـــع مشـــاركة المزيد من البحوث 
مـــن أعضـــاء الجمعيـــة و خارجها في 

مؤتمر الجمعية المقبل. 
كمـــا اطلـــع المجلس علـــى التجهيزات 
واإلعـــداد لخطـــة عمل توثيـــق تاريخ 
ناقـــش  حيـــث  الكترونيـــا،  الجمعيـــة 
العمـــل  خطـــة  و  التوثيـــق  مقتـــرح 
إلنجـــاز المطلوب، كمـــا ناقش التعاون 
و الشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن الجمعية 
االتحـــادات  و  الدوليـــة  الجمعيـــات  و 

العالمية المعنية بالطفولة. 
كما استعرض المجلس نتائج اجتماع 
علـــى  العمـــل  و  العموميـــة  الجمعيـــة 

المشاريع المستقبلية.

الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
بمكتبهـــا، رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 

البحرين سمير ناس.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحبـــت الوزيـــرة 
برئيس الغرفة، مؤكدة على دور القطاع 
الخاص كشـــريك أســـاس وفعال بتعزيز 
مســـارات التنميـــة في مملكـــة البحرين، 
الوطنـــي،  لالقتصـــاد  رئيـــس  ومحـــرك 
وذلك تماشـــًيا مع مبادئ رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
وأشـــارت وزيـــرة الصحـــة إلـــى الجهـــود 
الفاعلة لغرفـــة تجارة وصناعة البحرين 

بالقطـــاع  االســـتثمارات  تعزيـــز  فـــي 
الصحي، ودعـــم تطبيق برنامج الضمان 
الصحـــي “صحتي” بما يضمن اســـتدامة 

الخدمات الصحية بالمملكة.
مـــن جانبـــه، أكـــد نـــاس أهميـــة مواصلة 
التعاون والتنســـيق المشـــترك مع وزارة 
الصحـــة لتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة، 
منوًها بحرص الغرفة على الدفع بعجلة 
التنمية بما يخدم مسيرة النمو والتطور 
االقتصـــادي للوطـــن، ويحقـــق تطلعـــات 
مـــن  المزيـــد  أمامـــه  ويفتـــح  المواطـــن 

الفرص الواعدة.

االستعانة بـ “الغرفة” لدعم تطبيق “صحتي”

المنامة - نهرا

أّكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
التحـــول  اســـتكمال  الجالهمـــة  مريـــم 
اإللكترونـــي بكافة إجـــراءات تراخيص 
والمؤسســـات  الصحييـــن  المهنييـــن 
رؤيـــة  مـــع  تماشـــيًا  وذلـــك  الصحيـــة، 
حكومـــة مملكـــة البحرين فـــي التحول 
اإللكتروني وتيسير اإلجراءات وتعزيز 
فاعلية الخدمـــات المقدمة من الجهات 
أنـــه  الجالهمـــة  الحكومية.وأشـــارت 
تنفيـــذًا للتوجهـــات الحكوميـــة للتحول 
الرقمـــي وحرصًا من الهيئة على تطوير 
خدماتهـــا المقدمة، فقد تم اســـتحداث 
خدمة الترخيـــص االلكترونـــي لمزاولة 
المهـــن الطبيـــة، حيـــث بإمـــكان المهني 
مـــن  بـــه  الخـــاص  الترخيـــص  تحميـــل 
خالل حســـابه الشـــخصي التابـــع للهيئة 
دون الحاجـــة لزيـــارة مقـــر الهيئة وذلك 
عـــن طريـــق خاصيـــة barcode والـــذي 
يحتـــوي على جميع البيانـــات المعتمدة 
المهـــن  تنظيـــم  قســـم  مـــن  والصـــادرة 

الصحية بالهيئة.
 وفي هذا الصدد، أوضحت رئيس قسم 
تنظيم المهن الصحية في الهيئة زبيدة 
الشـــيخ أّن هـــذه الخدمـــة االلكترونيـــة 
الوطنيـــة  الهيئـــة  ِقبـــل  مـــن  المقدمـــة 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 

فـــي  الراغبيـــن  األفـــراد  إلـــى  متاحـــة 
تجديـــد ترخيص مزاولـــة المهن الطبية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومنهـــا األطبـــاء 
والممرضـــون والمهـــن الطبيـــة المعاونة 
األخـــرى.  وعلـــى صعيد متصـــل، أكدت 
الهيئـــة الوطنيـــة أنـــه تـــم االنتهـــاء من 
تطبيق  نظام تنظيم المنشـــآت الصحية 
“منشـــآت”، الذي يعتبر منصة إلكترونية 
تتيح لكل المؤسسات الصحية تسجيل 
حســـاب خاص بها وتحتـــوي على كافة 
المعلومـــات المتعّلقـــة بهـــا مـــن خدمات 
وتقاريـــر وتوصيـــات وتوقيـــت انتهـــاء 
التراخيـــص، ويمكـــن مـــن خاللـــه أيضًا 

طلب كافة التعامالت.
كمـــا دّشـــنت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
أول  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
تطبيـــق هاتفـــي مـــن نوعـــه “تفتيـــش” 
والـــذي يختـــص بالمفتشـــين الصحيين 
فـــي الهيئـــة وُيمّكنهم من إدخـــال كافة 
المالحظات إلكترونيـــًا في ذات الوقت 
يدويـــًا  تدوينهـــا  إلـــى  الحاجـــة  دون 
وكذلـــك ُيمّكنهم مـــن رصد أي مخالفات 
أو إنتـــاج مـــواد مرئية “فيديـــو”، ويقوم 
هذا التطبيق آليـــًا بتحويل المالحظات 
إلـــى تقرير شـــامل يرســـل للمؤسســـات 
لمراجعته والتحقق منه ومن ثم ينشـــر 

على نظام “منشآت”.

خدمة الترخيص لمزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

زبيدة الشيخ مريم الجالهمة

مجلس التعليم العالي

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء التعليـــم العالي 
الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
بمكتبهـــا ســـفير جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية 
بوكمـــان،  ثامـــو  كاي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وخـــالل اللقـــاء، رحبـــت الشـــيخة رنـــا بنـــت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بالســـفير كاي 
ثامـــو   بوكمـــان، مشـــيدة بجهـــوده الطيبة في 
دعم عالقـــات التعاون المشـــتركة بين مملكة 
البحرين وجمهوريـــة ألمانيا االتحادية وفتح 
آفـــاق أوســـع للتعـــاون المشـــترك متمنيـــة لـــه 

التوفيق في مهام عمله المقبلة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوكمـــان عـــن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لألمين العام علـــى ما لقيه من دعم 

وتعاون مســـتمر أسهما في إنجاح مهام عمله 
الدبلوماســـي، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين دوام 

التقدم والرخاء.

فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك مع ألمانيا

النيابة العامة

اختتم البرنامج التدريبي المشـــترك بيـــن أعضاء النيابة العامة 
وأعضـــاء اللجان الفنية لتقرير األخطـــاء المهنية لمزاولي مهنة 
الطـــب البشـــري وطب األســـنان بالهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة، والـــذي تـــم تنظيمه تحت رعايـــة النائب 
العام علي البوعينين بتعاوٍن مشترك بين النيابة العامة والهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومعهد الدراســـات 
القضائيـــة والقانونية. وتضمن البرنامج الذي انطلق منذ فبراير 
الماضي واســـتمر على مدار 6 أشـــهر، سلســـلة مـــن ورش العمل 

التخصصيـــة، شـــارك خاللهـــا عـــدد مـــن أعضـــاء النيابـــة العامة 
ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية لتقرير األخطاء المهنية لمزاولي 
مهنـــة الطب البشـــري وطب األســـنان؛ بهـــدف تبـــادل المفاهيم 
العلمية والقانونية الستيعاب عناصر ومفهوم الخطأ الطبي من 
منظوريه الفني والقانوني، ومتطلبات التحقيق الالزمة للتثبت 
مـــن قيام المســـؤولية الجنائية عـــن األخطاء الطبيـــة. واختتم 
البرنامـــج بورشـــة عمل تحت عنـــوان “المســـؤولية الطبية”، من 
تقديـــم رئيـــس النيابة نـــورة جمال المعال، وذلك بمشـــاركة عدد 

من األطباء بمختلف المستشفيات العامة والخاصة بالمملكة.

ختام برنامج األخطاء الطبية لمزاولي مهنة الطب



مكافحة التضخم تتطلب معالجات استراتيجية وعاجلة
استمراره سيوسع الفجوة بين الطبقات مرتفعة ومتدنية الدخل

أكـــد كل مـــن الخبيـــر االقتصـــادي جعفـــر 
عـــارف  االقتصـــادي  والباحـــث  الصايـــغ 
خليفـــة علـــى أهميـــة تدخـــل الدولـــة فـــي 
إنتاج معالجات اســـتراتيجية وعاجلة في 
مواجهـــة التضخـــم والحـــد مـــن تداعياته 
علـــى المواطنيـــن، وتوســـيع الفجـــوة بين 

الفئات المرتفعة ومتدنية الدخل.
االقتصـــادي  الخبيـــر  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
جعفـــر الصايـــغ إن الحـــد األدنـــى لمعيشـــة 
المواطنيـــن في البحرين في ظل التضخم 
العالمـــي في األســـعار واســـتحداث المزيد 
مـــن الرســـوم ال يمكـــن أن يقـــل عـــن 500 
دينار للعائلـــة البحرينية، لتوفير الحاجات 
احتســـاب  دون  واألساســـية  الضروريـــة 

القروض وااللتزامات.
األوضـــاع  اســـتمرار  أن  إلـــى  وأشـــار 
االقتصاديـــة بشـــكلها الراهن من شـــأنه أن 

يؤدي إلى مواصلة االرتفاع في األسعار.

توسيع الفجوة

وقال إن التضخم أدى إلى توسيع الفجوة 
بيـــن األغنياء والطبقـــة المتدنيـــة الدخل، 
ودفع الدولة إلى اتخاذ معالجات مختلفة 
منها إتاحة إمكانية تأجيل سداد القروض 

لفترات متعددة، للحـــد من تأثير التضخم 
على مســـتوى معيشـــة المواطنيـــن، ورفع 

معدالت البطالة.
ولفـــت إلـــى أن التضخـــم الـــذي تعاني منه 
المملكة هو تضخم مستورد، حيث يتطلب 
معالجة الوضع تبني استراتيجيات بعيدة 
المـــدى، قائمـــة علـــى تقليل االعتمـــاد على 
اســـتراتيجية  مخـــازن  وتوفيـــر  الخـــارج، 
للمـــواد الغذائيـــة تكفي لفتـــرة طويلة، إلى 
جانب تشجيع اإلنتاج المحلي والخليجي.

وأكـــد الخبيـــر االقتصـــادي جعفـــر الصايغ 
المجتمـــع  تثقيـــف  علـــى  العمـــل  أهميـــة 
النمـــط  تغييـــر  بضـــرورة  وتوعيتـــه 
االستهالكي للمواطنين، حيث يغلب على 
النمط االســـتهالكي لدى المواطنين النمط 
غير المنتج، وذلك من خالل جعل الســـلعة 
غيـــر الضرورية ســـلعة مهمـــة، إضافة إلى 
تكثيـــف جهـــود التوعيـــة بتشـــجيع ثقافة 

االدخار بين المواطنين.

التضخم الحقيقي

من جانبه، قال الباحث االقتصادي عارف 
خليفـــة إن الفـــرد البحريني يحتـــاج يوميًا 
إلـــى ما ال يقل عن 15 إلى 20 دوالر يوميًا 

لتلبيـــة احتياجاتـــه المعيشـــية الضروريـــة 
واألساسية في ظل األوضاع االقتصادية 
والمعيشـــية الراهنـــة، أي مـــا يعـــادل 170 
دينـــار شـــهريًا، دون احتســـاب االلتزامات 

والقروض.
الماضيتيـــن  الســـنتين  أن  إلـــى  ولفـــت 
شـــهدت ارتفاعـــًا في معـــدالت التضخم 
االســـتهالكية  الســـلع  فـــي  الحقيقيـــة 
زيـــادة  %25، مقابـــل  بلغـــت  الرئيســـية 
مـــا   ،6% تتجـــاوز  ال  األجـــور  معـــدالت 
الحقيقـــي  الدخـــل  انخفـــاض  إلـــى  أدى 

للمستهلك بواقع 19%.
وأشار إلى أن الدول التي تعاني من ارتفاع 

مســـتوى الدين العام تعالـــج هذا التضخم 
من خالل التدخل في الســـقوف السعرية، 
وذلك أن تتدخل الدولة في تثبيت أسعار 
السلع االســـتهالكية الرئيســـية، كما عملت 
عليـــه دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
تطبيـــق  إمكانيـــة  بحـــث  علـــى  والعمـــل 
اإلعفـــاءات الجمركيـــة أو الدعـــم المؤقت 
ألســـعار الســـلع األساســـية، بعـــد الدراســـة 

الوافية ألسباب ارتفاع أسعارها.

اإلعفاء المؤقت

اســـتمراره  المتوقـــع  التضخـــم  إن  وقـــال 
خـــالل الســـنتين المقبلتين، يمكـــن للدولة 

أن تتعامـــل معه من خـــالل وقف تحصيل 
بعـــض الرســـوم والضرائب المســـاهمة في 
رفع أســـعار الســـلع والخدمات، إضافة إلى 
اإلعفـــاء المؤقت للرســـوم المفروضة على 
التجـــار بمـــا يســـاهم فـــي خفض األســـعار 
وتثبيتهـــا، وتحديد هامش ربح ال يتجاوز 

%10 على هذه السلع.
التجـــار  بيـــد  الموضـــوع  تـــرك  إن  وقـــال 
ســـيؤدي إلـــى تـــآكل مـــوارد المســـتهلكين، 
تتجـــاوز  التضخـــم  إن مســـتويات  حيـــث 

دخل المستهلكين بأضعاف عدة.
وأكد على أهمية االتجاه لترشـــيد اإلنفاق 
والســـلطة  الرســـمية  المؤسســـات  فـــي 
التشـــريعية بنسبة ال تقل عن %30، حيث 
تســـتحوذ هـــذه المؤسســـات على النســـبة 
األوفـــر مـــن الوفـــورات الماليـــة، وهـــو مـــا 
يســـتلزم مســـاهمة هـــذه المؤسســـات فـــي 
دعـــم الميزانية وتوجيـــه التخفيض لذوي 
الدخل المحدود والفئات األكثر استحقاقًا 

للدعم.

قروض اإلسكان

بعـــض  مـــع  الدولـــة  بإمـــكان  إن  وقـــال 
الوفـــورات أن تتجـــه إلى إســـقاط قروض 

المتدنيـــة  الدخـــول  لـــذوي  اإلســـكان 
هـــذا  إن  حيـــث  وغيرهـــا،  كالمتقاعديـــن 
اإلجـــراء ممكن وفقًا للمعطيـــات المتوفرة 
حول حجم هذه القروض، وهو حل عملي 
ومؤثـــر لرفع الســـيولة لـــدى ذوي الدخول 
المتدنيـــة الذين هـــم أحوج مـــا يكون إلى 

دعمهم في مواجهة التضخم.
وأشـــار إلـــى أن معـــدل االقتراض يشـــمل 
شـــريحة واســـعة مـــن المواطنيـــن تصـــل 
إلـــى نحو %80، وهذا مـــا يتطلب توجيه 
المصروفـــات وتمديـــد زمن القـــروض إلى 
10 ســـنوات دون أن يتعدى نسبة القرض 
%40 مـــن الدخـــل، وإن كان ذلك ســـيؤثر 
إال أن األولويـــة  العقـــاري،  القطـــاع  علـــى 
يجب أن تتوجه فـــي الوقت الحالي نحو 

الحاجات الضرورية.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  أن  إلـــى  ولفـــت 
األميركيـــة عمـــدت إلى تســـريح مجموعة 
كبيـــرة مـــن العاملين لديها، وهـــو أمر وارد 
حصوله في حال توجه الشـــركات لخفض 
االقتصـــادي  الركـــود  بفعـــل   المصاريـــف 
وثبـــات أجـــور القطاع العام، مـــا يدعو إلى 
أخـــذ االجـــراءات الوقائيـــة العاجلـــة لمنـــع 

انتقال هذه العدوى لنا.
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أوضحـــت الهيئـــة العامـــة للتأمينات 
االجتماعية أن اإلصالحات الجديدة 
تهدف الســـتدامة الصندوق وضمان 
قدرتـــه على الوفـــاء بالتزاماته تجاه 

المشتركين والمتقاعدين.
تضمـــن  القانـــون  أن  إلـــى  وأشـــارت 
اســـتمرار  إلـــى  تهـــدف  تعديـــالٍت 
المؤمن عليهم والموظفين في العمل 
حتى بلوغ ســـن التقاعـــد االعتيادي، 
مـــع إتاحـــة إمكانيـــة التقاعـــد المبكر 
وفق شـــروط محـــددة، وقد تضمنت 
اإلصالحـــات تعديـــالً في آلية شـــراء 
ســـنوات الخدمة االفتراضية، حيث 
يتـــم تحديـــد تكلفة شـــراء ســـنوات 
الخدمـــة االفتراضيـــة فـــي القانـــون 
الجديـــد وفًقـــا للجـــدول المرفق في 
القانـــون والُمعـــد بنـــاًء علـــى دراســـة 

إكتوارية.
وقالـــت إن النظـــام تتحـــدد بموجبه 
التكلفـــة اســـتناًدا إلى ســـن الموظف 
الطلـــب  تقديـــم  وقـــت  وراتبـــه 
والســـن الـــذي يحـــدده للتقاعد، وهو 
ـــق فـــي قانـــون التأمين  األمـــر المطبَّ
منـــذ  الخـــاص  للقطـــاع  االجتماعـــي 
ســـنة 2007، وعليه فإن تكلفة شراء 
الســـنوات االفتراضية يرتبط بالسن 

المحدد للتقاعد وقت تقديم الطلب.
وقالت على ســـبيل المثـــال “موظف 
العـــالوة  مـــع  األساســـي  راتبـــه 
االجتماعيـــة 970 دينارا، والعمر عند 
طلـــب شـــراء الخدمـــة االفتراضيـــة 
35 ســـنة، فإن تكلفة شـــراء الخدمة 
االفتراضية وفًقا القوانين واألنظمة 
ســـتكون 8,730 دينارا وفقًا للقانون 
قبـــل التعديـــل، و7,663 دينـــارا فـــي 
حال انتهاء الخدمة عند بلوغه ســـن 
)60 ســـنة( حســـب الجـــدول رقم )6( 
المرافق للقانـــون الجديد، و15,277 

دينارا في حال طلب انتهاء الخدمة 
بعد شهر من الشراء حسب الجدول 

رقم )6( المرافق للقانون الجديد”.
وأكـــدت الهيئـــة بـــأن القانـــون مازال 
يجيـــز لمقـــدم الطلـــب ســـداد قيمـــة 
شـــراء ســـنوات الخدمة االفتراضية 
بموجب أقســـاط شـــهرية، ولم ينص 
يقتصـــر  أن  علـــى  الجديـــد  القانـــون 
ســـداد قيمة شـــراء ســـنوات الخدمة 
االفتراضيـــة دفعة واحـــدة، وبالتالي 
اختيـــار ســـداد المبلـــغ بالتقســـيط أو 

دفعة واحدة. 

وأوضحت بأن القانون قد نصَّ على 
فترة انتقالية مدتها ســـنة من تاريخ 
صدوره، حيث يسري على المؤهلين 
صـــدور  عنـــد  المعـــاش  الســـتحقاق 
القانـــون أحكام شـــراء المدة الواردة 

في القانون قبل التعديل. 

بتطبيـــق  التزامهـــا  الهيئـــة  وأكـــدت 
بالـــرد  وترحـــب  القانـــون،  أحـــكام 
على كافـــة استفســـارات المواطنين 
لتوضيـــح أوضاعهـــم التقاعدية بناًء 
على التعديالت التي استجدت على 
القوانين عبر قنواتها الرسمية ممثلًة 

فـــي مركـــز االتصـــاالت والخدمـــات 
علـــى الرقـــم ١٧٠٠٠٧٠٧ وعبر البريد 
frontoffice@sio.gov. اإللكترونـــي
bh  أو مـــن خـــالل برنامـــج تواصل، 
كما ترحب بهم في مراكز االستقبال  

بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها.

ال إلزامية في تسديد قيمة شراء سنوات الخدمة االفتراضية
القانون الجديد نص على فترة انتقالية مدتها سنة من تاريخ صدوره... “التأمينات” لـ “^”:

تحديـــد التكلفـــة اســـتناًدا لعمـــر الموظـــف وراتبـــه وقـــت تقديـــم الطلـــب والســـن المحـــدد للتقاعـــد

مواطنون قلقون إزاء مسار المترو: ينتهك حرمة بيوتنا
القاطنيـــن  المواطنيـــن  مـــن  عـــدد  عّبـــر 
و   204 و   202 الســـكنية:  بالمجمعـــات 
عـــن  المحـــرق  بمحافظـــة   224 و   223
قلقهـــم حيـــال مشـــروع المتـــرو القادم، 
والذي ســـيكون مساره من خالل شارع 

المطار القديم.
وأشاروا في خطاب سابق رفعوه لوزير 
وتحصلـــت  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
“البالد” على نســـخة منه إلـــى أن “مرور 
المشـــروع بهذا الطريق شكل لنا صدمة 
كبيرة، وخصوصًا أنـــه يطل على بيوتنا 
مـــن ضمـــن مســـافة قريبـــة جـــدًا، ممـــا 
ســـيطال خصوصيتنـــا وحرمـــة بيوتنـــا، 

ويحجب الرؤية”.
و أضافـــوا أن “كل غرف البيوت القريبة 
مـــن المتـــرو، تطل على الشـــارع نفســـه، 
فضالً عن التلوث البيئي الذي سيتسبب 

به، وتأثيره السلبي على البنيه التحتية 
لمســـاكننا على المـــدى الطويل عند بناء 
المشـــروع، لمـــا تمتلكـــه القطـــارات مـــن 
اهتـــزازات على مـــدار األعـــوام، يضاف 
إلـــى ذلك عدم األمـــان، حيث إن واحدة 
من المحطات تقع وســـط الحي حســـب 
التخطيط، والتي ســـتكون مزدحمة مع 
العلـــم أن المجمعـــات 202 و204 و223 
و224 أقـــل كثافـــة ســـكانية مـــن حيـــث 
المواطنيـــن والوافديـــن حســـب  نســـبة 
اإلحصائيات، والســـيما أنـــه ال يوجد ما 
يستقطب أنظار السياح في هذا الشارع 
القديم ســـوى مقبرة المحـــرق، وببيوت 
أهالـــي المنطقة التي ســـوف تتأثر حتمًا 

من مسار المترو على الشارع نفسه”.
وأوضحوا أنه “لو تم اختيار خط مســـار 
المتـــرو فـــي الجهـــة األخـــرى مـــن مطار 

البحرين الدولي، أال وهو شـــارع الشيخ 
خليفة الكبير، ذو الثالث مســـارات على 
كل جانب، فإنه ســـيخدم أكبر شـــريحة 
مـــن ســـكنة المحـــرق، بمن فيهـــم قاطنو 
المجمعـــات المذكورة ســـابقًا مـــن جهة، 
وســـكنة منطقـــة عـــراد وحالة بـــو ماهر 
مـــن جهـــة أخـــرى، والتي تتمتـــع بكثافة 
ســـكانية أكبـــر،  إضافـــة إلـــى مـــا يتمتـــع 
به المســـار من واجهة ســـياحية، ابتداء 
مـــن المطـــار، مـــرورًا بحديقـــة المحـــرق 

الكبرى مـــن جهة اليميـــن، ودوحة عراد 
في الجهـــة المقابلة، مارًا بمجمع ســـيف 
المحـــرق، وقلعة عراد، كمعلم ســـياحي، 
وســـوق الذهب، وكذلك ســـوق المحرق 
القديـــم بما فيـــه من مشـــاريع تطويرية 
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  احتضنتهـــا 
واآلثار، وأهمها مشـــروع ســـعادة والذي 
البحـــر،  علـــى  جميلـــة  بإطاللـــة  يتميـــز 
هـــذا  يمتلكـــه  لمـــا  البحريـــن،  ومتحـــف 
المشـــروع من أهمية ســـياحية يتنافس 
مع غيـــره من المشـــاريع، وخصوصًا أنه 
يحتوي على مطاعم، وصاالت رياضية، 

ومحالت تجارية، وغيرها”.
وزادوا “وحســـب ما نص عليه الملخص 
الحكومـــة  عمـــل  لبرنامـــج  التنفيـــذي 
)2022-2019( فقـــد روعـــي عنـــد إعداد 
التوجهـــات  أهـــم  يشـــمل  أن  البرنامـــج 

والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها 
على امتداد األعوام األربعة المقبلة، بما 
يحافظ على األمن واالستقرار، وتوفير 
وبمـــا  للمواطـــن،  الالزمـــة  الخدمـــات 
يحافـــظ علـــى مكتســـباته الحالية، دون 
تحميلـــه، أي أعباء إضافية مســـتقبلية، 
والعمل على تحسين ظروفه المعيشية، 
وغايتهـــا  التنميـــة  محـــور  هـــو  ليظـــل 

األساسية”.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــال عضـــو مجلس 
البلـــدي باســـم المجدمي لـ”البـــالد” إنه ال 
جديـــد بالموضوع، علـــى الرغم من لقاء 
جمـــع من األهالـــي الوزير الســـابق كمال 
أحمـــد مضيفًا، نحـــن مع هذا المشـــروع 
الوطنـــي االقتصـــادي المهـــم، ولكننا مع 
تعديل مســـار المشروع بما فيه مصلحة 
تأملنـــا  المجدمـــي”  وأوضـــح  للجميـــع. 

بأن نطـــرح الفكرة على المســـتثمر الذي 
ســـيكلَّف بالمشـــروع، بحيث يتـــم النظر 
بذلـــك، وبحيـــث يتـــم تغييـــر المســـار إذ 
يعبر ضيقًا، وبرصيف ال يتجاوز الثالثة 
أمتار فقـــط، وهو ما يطرح التســـاؤالت 
عـــن المكان الذي ســـيتم وضـــع القواعد 
ســـيكون  المتـــرو  ألن  فيـــه،  واألعمـــدة 
البديـــل  المســـار  أن  مســـتدركًا  معّلقـــًا”، 
والـــذي اقُتـــرح بـــأن يكـــون فـــي شـــارع 
خليفـــة الكبيـــر، تتوافر فيه المســـاحات 
ستســـاعد  والتـــي  والرحبـــة،  الواســـعة 

المشروع واألهالي على حد سواء”.
مســـار  تغييـــر  أن  المجدمـــي  ورأى 
المشـــروع منطقي، وممكن، واقتصادي، 
ســـيكون  ألنـــه  األهالـــي؛  وسيســـاعد 
حينهـــا بـــال ضوضـــاء ســـمعي، أو إزعاج 

للمواطنين والمقيمين.

المجدمي 
لـ”البالد”: شارع 

الشيخ خليفة الكبير 
خيار أفضل

سيدعلي المحافظة

آلية احتساب شراء سنوات الخدمة االفتراضية وفقاً للقانون السابق والجديد

الراتب األساسي 
مع العالوة 
االجتماعية

970 دينار

العمر عند طلب 
35 سنةالشراء

القانون قبل 
-8,730 دينارالتعديل

القانون الجديد

7,663 دينار

)أقل من التكلفة 
السابقة(

)في حال انتهاء الخدمة عند بلوغه سن )60 
سنة( حسب الجدول رقم )6( المرافق للقانون 

الجديد(

15,277 دينار
)في حال طلب انتهاء الخدمة بعد شهر من 

الشراء حسب الجدول رقم )6( المرافق للقانون 
الجديد(

سيدعلي المحافظة

عارف خليفةجعفر الصايغ

إبراهيم النهام



أبـــدى عـــدد مـــن المترشـــحين المتوقعيـــن 
لخـــوض االنتخابـــات البلديـــة المقبلة عبر 
اســـتطاع أجرتـــه “البـــاد” تأييدهـــم لنقل 
مشروع ترميم البيوت اآليلة للسقوط من 
وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني إلى 
وزارة شـــؤون البلديات والزراعة بالتعاون 
مـــع المجالـــس البلدية في ســـبيل تســـريع 
اإلجراءات وفتـــرة اإلنجاز، موضحين أنه 
ال بـــد من توزيع الطلبات على المحافظات 
بدراســـة  تختـــص  بلديـــة  كل  أن  بحيـــث 
ومتابعة المشـــروعات الخاصة بها والعمل 
عليهـــا. وفيما يلـــي أبرز آراء المترشـــحين 

البلديين:

الدراسة مطلوبة

قال المترشـــح البلدي المتوقع عن الدائرة 
الثالثـــة في محافظـــة المحـــرق عبدالقادر 
الســـيد لـ “البـــاد”: من المســـتحيل تحديد 
ميزانيـــة معينـــة لمشـــروع ترميـــم البيوت 
اآليلـــة للســـقوط لكل محافظـــة دون عمل 
دراســـة تفصيلية لعـــدد البيـــوت التي هي 
بحاجـــة للترميم فـــي كل محافظة، وعليه 

يتم تحديد الميزانية المطلوبة.
وأضاف أن مـــن المنطق والواقع أن تكون 

ومـــن  جـــًدا  كبيـــرة  المطلوبـــة  الميزانيـــة 
ثـــم يتـــم تحديـــد البيـــوت األكثـــر حاجـــة 
لهـــذا المشـــروع والبـــدء بها، ومـــن منطلق 
العدالة ال يجوز تقسيم الميزانية على كل 
المحافظات بالتســـاوي، ألنه قد توجد في 
بعـــض المحافظات اســـتحقاقات أكثر من 
غيرهـــا بكثير، لـــذا يجب توزيـــع الميزانية 
على المحافظات نســـبًة لعدد الحاالت لكل 
محافظـــة، مؤكـــدا أنه مـــن المؤيدين لنقل 
المشـــروع من وزارة اإلســـكان إلـــى وزارة 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة بالتعـــاون مع 

المجلس البلدي.

التسهيل على المواطنين

بـــدوره، قال المترشـــح البلـــدي المتوقع 

عـــن الدائـــرة األولى بمحافظـــة المحرق 
أحمـــد عيســـى إن معرفـــة عـــدد البيوت 
احتياجهـــا  ومـــدى  للســـقوط  اآليلـــة 
للترميم أو إعادة بنائها يتطلب دراســـة 
وبيانات ليتسنى تحديد الميزانية بناًء 
علـــى المعطيـــات، مؤكـــدا تأييـــده لنقل 
المشروع من وزارة اإلسكان إلى وزارة 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة بالتعـــاون 
مـــع المجالـــس البلديـــة مبيًنـــا أن ذلـــك 
يســـهل علـــى المواطـــن ذي العاقـــة من 
خال المتابعة مـــع العضو البلدي التابع 

لدائرته.

الخيار األمثل 

البلـــدي  المترشـــح  قـــال  جهتـــه،  مـــن 

الســـابعة  الدائـــرة  عـــن  المتوقـــع 
حســـن  ســـيد  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
العلـــوي، فـــي الســـابق كانـــت الميزانية 
لدى وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعة 
مبيًنـــا أن مـــن منظوره الشـــخصي يرى 
أنهـــا األفضل لمســـك هـــذا الملـــف الهام 
جـــًدا، فهـــي المعنـــي بعمليـــات ترميـــم 
البيـــوت اآليلة للســـقوط حيث تتراوح 
ميزانيـــة البيـــت الواحـــد بيـــن 15 و20 
ألـــف دينـــار، كمـــا أن المواطـــن يســـهل 
عليـــه الوصول والتواصل مع المجالس 
البلدية في هذا األمر عاوة عن سهولة 

اإلجراءات.
وأردف أنـــه يرى أن يتم إيكال عمليات 
البلديـــات  شـــؤون  لـــوزارة  الترميـــم 

والزراعـــة مع إشـــراك المجالس البلدية 
المعاينـــة واإلشـــراف  أجـــل  مـــن  فيهـــا 
عليهـــا ولما يعود على ذلـــك بالنفع على 
تســـليم  ســـرعة  حيـــث  مـــن  المواطـــن 
إلـــى  وصـــواًل  ومتابعتهـــا  الطلبـــات 
التواصـــل مـــع المعنييـــن بشـــأنها فضًا 
عـــن ســـهولة اإلجـــراءات والمـــدد التي 
تحتاجهـــا تلـــك القنوات للشـــروع فيها، 
المطّولـــة  اإلجـــراءات  أن  إلـــى  الفًتـــا 
والصعبـــة نظـــًرا للقوانيـــن المتبعـــة في 
وزارة اإلســـكان تجعل مـــن األمر صعًبا 
الميزانيـــة  أن  مبينـــا  المواطـــن،  علـــى 
الدراســـات  حســـب  تكـــون  المقترحـــة 
والبحوث لكل الطلبات المقدمة بجانب 
تقديـــم األولويـــات على خطـــط زمنية 

محـــددة ورؤيـــة واضحـــة مـــن خالهـــا 
يتـــم ضمـــان تحقيق الهدف وتحســـين 
مســـتويات المعيشـــة لألســـر مـــن ذوي 

الدخل المحدود.

مشروع رائد

إلى ذلك، قالت المترشحة المتوقعة عن 
الدائرة التاســـعة بالمحافظة الشـــمالية 
فاطمة بابا إن مشـــروع البيـــوت اآليلة 
للســـقوط يعـــد مشـــروًعا وطنًيـــا رائـــًدا 
استفاد منه عدد من العوائل البحرينية 
المستحقة، متمنية تفعيله بعد تجميده 
الذي قارب العشـــر سنوات وتخصيص 
ميزانية للمشـــروع تتناسب مع ما يلبي 

الحاجة لكل محافظة على حدة.
برأيـــي  قائلـــة:  حديثهـــا  واختمـــت 
يكـــون  أن  يجـــب  المشـــروع  هـــذا 
تحـــت عهـــده وزارة شـــؤون البلديـــات 
وبإشـــراف المجالس البلديـــة لقربه من 
مســـؤولياتهم وألنهـــم األقـــرب لتلمـــس 
حاجات المواطنين من وزاره اإلســـكان 
التـــي تشـــرف علـــى مشـــروعات أكبـــر 
وأوســـع ولديها مهام ومسؤوليات أكبر 
بمـــا يحقـــق تكاما فـــي خدمـــة الوطن 

والمواطن.

لنقـل ترميـم “اآليلـة” مـن “اإلسكـان” إلـى “البلـديـات”
فتح قنوات مباشرة بين المواطن والمجالس البلدية... مترشحون بلديون لـ “^”:

أبدى أيمن الياســـي لـ”الباد” نية ترشحه برلمانيًا في االنتخابات المقبلة عن 
الدائرة السادســـة بالمحافظة الجنوبية دعمًا لمشـــروع جالة الملك المعظم 
وبهـــدف الســـعي لبناء مجلس نواب قـــوي بالكفاءات والخبرات في ســـبيل 

مواكبة التحديات المقبلة بالبلد.
يذكر أن الدائرة تضم الرفاع الغربي، البوكوارة وجزءًا من ســـافرة ويشـــغل 
مقعدها النائب عبدالرزاق حطاب الحاصل على 3711 صوتًا في االنتخابات 
الماضية، أما عن الوقت الراهن فأبدى نية الترشح فيها بجانب الياسي كلٌّ 

من: نجيب الكواري، نادية العمر ومحمد جناحي.

اليـاسـي يتـرشــح بــدائــرة حطــاب

الفـــردان  األعمـــال محمـــد  أعلـــن رجـــل 
ترشـــحه برلمانيـــًا عن الدائرة الخامســـة 
تغطـــي  التـــي  و  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
القـــدم، الحجـــر، أبوصيبـــع، الشـــاخورة، 
فـــي  ومقابـــة  الجنبيـــة  شـــرق  ســـار، 

االنتخابات المقبلة 2022.
وعن ســـبب ترشـــحه قـــال لـ”البـــاد”: إن 
هنـــاك مـــن األمـــور التي تســـتدعي ممن 
لديـــه القـــدرة علـــى العمل فـــي البرلمان 
أن يتقـــدم فـــي ســـبيل تغييـــر واقع غير 

صحيح داخل المجلس.
يحتـــاج  البرلمانـــي  األداء  أن  وأضـــاف 
إلـــى معرفـــة مجـــاراة الفكـــر الحكومـــي 
كونـــه بحاجـــة إلـــى فكـــر خـــاص معلنـــًا 
عـــن رغبته فـــي محاربة الفســـاد وطرح 
افـــكار ومقترحـــات تســـاعد الدولـــة في 
التنميـــة المســـتدامة إلى جانـــب  العمل 
علـــى اســـترجاع مـــا فقـــده المجلس من 
صاحيـــات تصب في  صالـــح المواطن 

وتمكنـــه مـــن الحصول على مكتســـبات 
تعيـــد للمجلـــس مكانتـــه باإلضافـــة إلى 
فـــي عمـــل تشـــريعات  الدولـــة  معاونـــة 
مـــن شـــأنها خدمـــة البلـــدن مؤكـــدًا أنـــه 
سيســـعى  لبـــذل ما في وســـعه من أجل 
ترســـيخ الشـــراكة المجتمعية في جميع 
المجـــاالت ولنكون يدا واحـــدة ونضعها 
فـــي يد الدولة في ســـبيل نمو االقتصاد 
بجانب العمـــل على وضع خطط طويلة 

األمد للبنية التحتية.
وبشـــأن تقييمـــه ألداء النائـــب الحالـــي 
أجاب: كل شـــخص لـــه ظروفه الخاصة 
تحـــت قبـــة البرلمـــان ولكن بشـــكل عام 
المجلـــس لم يؤدِّ المطلوب منه في هذه 

الدورة االنتخابية.
يذكـــر أن الدائـــرة الخامســـة بالمحافظة 
النائـــب  مقعدهـــا  يشـــغل  الشـــمالية 
ســـيدفاح هاشـــم الحاصل علـــى 1417 
صوتـــًا في االنتخابـــات الماضية معاودًا 
الترشـــح فيها في الوقت الراهن بجانب 

الفردان وجعفر الشرف.

الـفـردان ينــافس التــقدمي
سيد فـالح بــدائـــرة الشــاخــــورة

قال المترشـــح المتوقع عـــن الدائرة 
الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  السادســـة 
محمـــد جناحي إنه كصوت شـــبابي 
ولكـــون الشـــباب يمثلـــون شـــريحة 
كبيرة ومهمة من المجتمع يستوجب 
عليهـــم أن يكونوا ســـبًبا رئيًســـا في 
إنجاح العرس الديمقراطي، واألكثر 
تنمية عجلـــة المشـــروع اإلصاحي 
وإضافـــة  المعظـــم  الملـــك  لجالـــة 
المزيد من المكتســـبات التي يتطلع 

لها المواطن. 
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــاد جناحي 
فـــي حديـــث إلـــى “الباد” بمشـــروع 
جالـــة الملـــك المعظـــم اإلصاحـــي 
والرؤيـــة والحنكـــة التي يتســـم بها 
جالتـــه وولي عهده رئيس الوزراء، 
مؤكـــًدا أنهمـــا خير داعمين للشـــباب 

وتطلعاتهم. 
وأوضـــح أن جميع الذيـــن معه على 

خط المنافســـة علـــى المقعد النيابي 
بالمحافظـــة  السادســـة  بالدائـــرة 
كل  لهـــم  يكـــن  أخـــوة  الجنوبيـــة 
االحتـــرام والتقدير، مؤكـــدا أنه في 
حال فوزه سيســـتمد منهـــم األفكار 
والمقترحات التي تصب في صالح 
الجميـــع، وفي حال فوزهم سيشـــد 
الفـــوز  لهـــم  ويبـــارك  أيديهـــم  علـــى 
البحريـــن  ألجـــل  معهـــم  ويتعـــاون 

وشعبها الوفي المعطاء.

جنــاحــي: ســأستمــد مقتــرحـــات 
منافسيني إذا فزت باالنتخابات
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منال الشيخ

^حســـنا، دعنا نبـــدأ بمطرقة ثـــور قبل 
مطرقة رئاسة الجلسة في مجلس النواب:

قـــام الممثـــل الدائـــم أليســـلندا )ثـــور ثـــورز( 
بإهـــداء مطرقـــة خشـــبية لرئيـــس الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة بمناســـبة افتتـــاح 
مقرهم في عام 1952، وقد عاشت المطرقة 
لمـــدة ثماني ســـنوات حتـــى كســـرها رئيس 
الجمعية عندما ضرب بقوة على الطاولة لما 
حـــاول تهدئـــة الزعيم الســـوفيتي الذي كان 

يضرب بحذائه على الطاولة، وبعد هذه الحادثة هبت الدول وقامت بإرســـال 
مطارق عديدة لكن األمم المتحدة أصرت على أن تكون المطرقة من أيسلندا 
وذلـــك العتبـــارات خاصـــة متمثلـــة بـــأن أيســـلندا هـــي األقـــدم بالديمقراطية. 
وُصنعـــت المطرقـــة طبـــق األصـــل للمكســـورة وقد صنعت من خشـــب شـــجرة 
الكمثرى. حتى حدث ما لم يكن بالحسبان فقد فقدت المطرقة في عام 2005 

بعد أن صمدت لمدة نصف قرن.
وفـــي واقعة مشـــابهة لدينـــا عندما أراد رئيس مجلس الشـــورى علـــي الصالح 
اختتـــام الجلســـة تفاجـــأ باختفـــاء مطرقـــة الرئاســـة، لـــم يكن الرئيـــس وحده 
مندهشـــا بل إن شعب البحرين ككل ســـخر من هذه الواقعة الغريبة، مستغربا 
مـــن اهتمـــام األمانـــة العامة للنـــواب وعدد مـــن النواب بتشـــكيل لجنة تحقيق 
داخلية لمعرفة المتسبب في فقدانها. وال نعلم إذا تمت االستعانة بالكاميرات 
األمنيـــة لمعرفـــة المتســـبب، ولكـــن على كل حال تـــم الحصول علـــى المطرقة 
الخشـــبية ذات العشـــرين عامـــا. وضجـــت مواقـــع التواصـــل متنـــدرة بما جرى 
داعيـــة إلـــى االهتمام بالدين المتضخـــم والضرائب المتصاعـــدة من باب أولى 

بدال من حدث المطرقة نفسه.
خبـــر ضيـــاع مطرقة )ثور ثورز( ومطرقة مجلـــس النواب قد أحدثا ضجة أكبر 
من صوتهما نفســـه بالجلســـات، بغض النظر عن التهكم فالمطرقة رمز للسلطة 
ومجـــرد اإلمســـاك بها يعنـــي امتاك حق التصـــرف والمصادقة علـــى القرارات 

والقوانين.
يعـــد القانـــون وســـيلة من وســـائل الضبـــط االجتماعـــي لتنظيم ســـلوك أفراده 
داخـــل المجتمـــع، حيث إن تصرفـــات الفرد تصدر من غريزة حـــب الذات، ولو 
ترك األمر لمشيئته فقد يغلب مصلحته على مصلحة اآلخرين، فتعم الفوضى 

واالضطراب.
إن الثقافة القانونية ليســـت مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية أو 
المناقشـــات والندوات القانونية ما بين أوســـاط رجـــال القانون المتخصصين 
والتـــي كثيـــرا ما تكون خـــارج اهتمامـــات المواطن المباشـــرة، بـــل إن الثقافة 
القانونية يتوجب أن تكون شـــاملة لكل أنواع الثقافة العامة، ليصل المواطن 
لفكـــرة تبنـــي القانـــون بذاتـــه، وأن يعتبره من قيمـــه العليا وأنه جـــزء ال يتجزأ 
من مســـؤولية الشـــخصية، فيتعامل معه بأنه شـــيئا ُوجـــد لمصلحته بالحاضر 
والمســـتقبل، علـــى أيـــة حال فهناك شـــكان أساســـيان للثقافـــة القانونية وكل 
منهمـــا يكمل اآلخـــر وهما ثقافة العلـــم بالقانون وثقافة احتـــرام القانون، فهل 
كانـــت مطرقة الرئاســـة ســـتتحرك من موضعهـــا بالخطأ لو كانـــت هناك هاتين 

الثقافتين؟
فكمـــا ســـعدنا في مطلع العـــام الحالي بإعان مؤسســـة إنجـــاز البحرين بدمج 
برامجهـــا فـــي المناهـــج الدراســـية لتنميـــة مهـــارات الطلبـــة التـــي ترتكـــز على 
الثقافـــة الماليـــة، ريادة األعمال واالســـتعداد لســـوق العمل، حيث اســـتطاعت 
المؤسســـة في الوصـــول إلى 32 ألف طالـــب، فهناك حاجة ملحة الســـتحداث 
مناهـــج تعليمية في القانون لطلبة االبتدائي حتـــى الثانوي وتأهيل الباحثين 
عن العمل من القانونيين وخريجي علم االجتماع.-لوجود فرع علم االجتماع 
القانوني- للعمل في المؤسســـات التربوية أو التنســـيق مـــع منظمات المجتمع 

المدني. فالوعي بالقانون يعتبر مرآة عاكسة لثقافة الشعب وتطوره.
بالمناســـبة عزيـــزي القـــارئ هل تعرف بـــأن مطرقة )ثـــور ثورز( مكتـــوب عليها 

“يجب بناء المجتمع على أساس القوانين”؟

حنان فردان

مترشحة نيابية متوقعة بالدائرة 12 في المحافظة الشمالية

أين تضيع المطارق؟

أحمد عيسىفاطمة باباسيد حسن العلويعبدالقادر السيد

حنان فردان

أعلـــن نبيـــل إبراهيـــم الشـــنو عبر 
الترشـــح  عزمـــه  عـــن  “البـــاد” 
بالدائـــرة األولـــى فـــي المحافظة 
الجنوبية في االنتخابات البلدية 
الوطـــن  خدمـــة  بغيـــة  المقبلـــة 

والمواطن.
يذكـــر أن الدائـــرة تغطي مدينتي 
فـــي  وتمثلهـــا  وزايـــد  عيســـى 
البلـــدي  العضـــو  الراهـــن  الوقـــت 
أحـــرزت  التـــي  القـــاف  إيمـــان 
فـــي االنتخابـــات الماضية 2632 
صوتـــًا بينما جاســـم بوحمود نال 

2323 صوتًا، وفي الوقت الحالي 
ترشـــح فيهـــا بجانـــب الشـــنو كلٌّ 
من: بدر هجـــرس، عبدهللا دراج، 
محمد الرويمي، يوســـف يعقوب 

ووضحى الدوسري.

الشنو يترشح بلديًا في دائرة القالف
منال الشيخ

نبيل الشنو

عبدالرزاق حطاب

سيدفالح هاشم

إيمان القالف

أيمن الياسي 

محمد الفردان 

منال الشيخ

منال الشيخ

محمد جناحي

منال الشيخ

ينافس امرأة 
أحرزت 2632 صوتًا 
باالنتخابات الماضية
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www.grnata.com

بني جمـــــــــــــرة

بنــــاء وتنفيــــذ

Grnata Contracting
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أمـــــــان الحياة ..
للعـائلة  البحرينية بمسكن عصري 

حيث الراحـــة  .. حيث االستــقرار
مشروع متكامل قوامه 25 فيال راقية في موقع مميز بمخطط بني جمرة، صممت بطريقة احترافية 

تلبي أمان الحياة للعائلة البحرينية الراغبة بمسكن عصري.

واستغالل  الراقية،  التشطيبات  وأمان  الجودة  وأمان  السعر  أمان  أسس  وفق  المشروع  ُشيد 
المساحات لالستفادة العملية المخططة وفق خرائط هندسية  وتصميم داخلي معد بدقة.
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Budaiya Branch
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مرتضى المتوج
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��������
د. محمد
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جعفر حسن
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جاسم الوردي
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فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

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

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

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

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

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

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

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة دار القفطان للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة سميرة 
القيد رقم  المسجلة بموجب  للتجارة ذ.م.م  القفطان  السادة شركة دار  نيابة عن  بوفروج 

89862، طالبين تغيير اسم الشركة من:
شركة دار القفطان للتجارة ذ.م.م

LA MAISON DU CAFTAN TRADING CO.W.L.L
الى:

قصر التخفيضات ذ.م.م 
DISCOUNT PALACE W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

المسماة  الفردية  المؤسسة  بأنه قد تقدم مالك  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
والمسجلة  محمود(  محمد  نعمه  )محمد  للسيد/السيدة  والمملوكة  والفواكه(  للخضروات  النعمه  )مركز 
بموجب القيد رقم )13415(، بطلب بيع المحل التجاري ونقل جزءمن )المؤسسة الفردية( تحت رقم قيد 
الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )1000( دينار  المذكور وتحويله   )12-13415  (
بحريني وذلك بتنازل عن جزء من المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)MANSOOR AHAMMAD PULIYATHINKAL( بنسبة )33( %

)AMMAD PULIYATHINKAL ( بنسبة )30( %
)ABDULLATHEEF PULIYATHINGAL( بنسبة )20( %

)SALMAN FAYIZ( بنسبة )13( % 
)RIYAS THEKKE VENGADIKKAL( بنسبة )3( %

)محمد نعمه محمد محمود ( بنسبة )1( %

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة عدنان وعبد الرحمن للتنظيفات شركة تضامن

سجل تجاري رقم 44690

بناء على قرار الشركاء في شركة عدنان وعبدالرحمن للتنظيفات شركة تضامن المسجلة 
بموجب القيد رقم 44690 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / عبدالرحمن علي 
عبدالرحمن جناحي مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا 
لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
عبدالرحمن علي عبدالرحمن جناحي

alitaqadum@yahoo.com
39806665

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )شركة عبدالرحمن راشد البستكي وأبناءه ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / المهند عبدالرحمن علي 
صقر العطاوي)مكتب معاوية النيل ومشاركوه للمحاماة واإلستشارات القانونية( نيابة عن السادة شركة 
تغيير  طالبين   )  151372  ( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  وأبناءه  البستكي  راشد  عبدالرحمن   (

اسم الشركة من: 
) عبدالرحمن راشد البستكي وأبناءه ذ.م.م(

) ABDULRAHMAN RASHID ALBASTAKI & SONS COMPANY W.L.L (
الى :

) عبدالرحمن راشد البستكي وأوالده ذ.م.م(
 ) ABDULRAHMAN RASHID ALBASTAKI & SONS COMPANY W.L.L (

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

تاريخ :2022/07/14
) CR2022- 102745( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : عدنان احمد احمد مبارك بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة فيصل عدنان احمد احمد مبارك الضليعي فعلى كل 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من  التقدم  من لديه أي اعتراض قانوني 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 7 - 89129

االسم التجاري : ستاف كتجن

وزارة الصناعة والتجارة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة )فريدج للتكنولوجيا ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )ناصر عبدالوهاب ناصر العسومي( باعتباره المصفي القانوني 
لشركة )فريدج للتكنولوجيا ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد رقم )138993(، 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

)CR2022- 103967( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة ساره عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا بوحمود طالبا تحويل المحل 
إلى السيد جاسم احمد جاسم محمود فعلى كل من لديه أي  التالي :  التجاري 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-143699

االسم التجاري : تنجيدات االمبراطور

تاريخ :2022/07/17
) CR2022- 103998( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التالي  إلينا السيد / جعفر حبيب ابراهيم عبدهللا بتحويل المحل التجاري  تقدم 
: إلى السيدة معصومة السيد علي احمد علي فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1 - 121446

االسم التجاري : كفتيريا أبو الفتون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة البنفسج للديكور ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة ALAM SAFIULLA SAFIULLA باعتباره المصفي 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  للديكور  البنفسج  شركة  لشركة  القانوني 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،147598
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :17-07-2022
) CR2022- 104261( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  الزيداني  توفيق  عماد  لبنى   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة توفيق عماد توفيق الزيداني 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 : 5-141116

االسم التجاري : البعد الثامن للتطوير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة باك عرب للمقاوالت ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  السند  حسن  علي  عبداللطيف  عبدالجليل  السيدة   / السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   , ذ.م.م  للمقاوالت  عرب  باك  لشركة  القانوني 
)1-112353(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
نفيد مال أكاونتينج أند تاكس كونسولتنسي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  الكعبي  سلمان  احمد  عبدهللا  فوءاد  حسين  السيدة   / السيد 
أند تاكس كونسولتنسي ذ.م.م والمسجلة  أكاونتينج  نفيد مال  القانوني لشركة 
بموجب القيد رقم 130799 ، 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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
جوس باريل ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  ال ضيف  علي  محمد  جعفر  فاطمه عبدهللا  السيدة   / السيد 
 141296 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  باريل  جوس  لشركة  القانوني 
)اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة اسيما لمقاوالت التنظيفات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )فاطمه احمد عبدهللا علي( باعتباره المصفي القانوني لشركة 
)اسيما لمقاوالت التنظيفات ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد رقم )103578(، 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة جالكسي هولدينغز ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره  - تضامن مهنية متخصصة  السادة مور ستيفينز 
لشركة جالكسي هولدينغز ذ م م والمسجلة بموجب القيد رقم 1-85231 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة دار القفطان للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة سميرة 
القيد رقم  المسجلة بموجب  للتجارة ذ.م.م  القفطان  السادة شركة دار  نيابة عن  بوفروج 

89862، طالبين تغيير اسم الشركة من:
شركة دار القفطان للتجارة ذ.م.م

LA MAISON DU CAFTAN TRADING CO.W.L.L
الى:

قصر التخفيضات ذ.م.م 
DISCOUNT PALACE W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

المسماة  الفردية  المؤسسة  بأنه قد تقدم مالك  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
والمسجلة  محمود(  محمد  نعمه  )محمد  للسيد/السيدة  والمملوكة  والفواكه(  للخضروات  النعمه  )مركز 
بموجب القيد رقم )13415(، بطلب بيع المحل التجاري ونقل جزءمن )المؤسسة الفردية( تحت رقم قيد 
الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )1000( دينار  المذكور وتحويله   )12-13415  (
بحريني وذلك بتنازل عن جزء من المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)MANSOOR AHAMMAD PULIYATHINKAL( بنسبة )33( %

)AMMAD PULIYATHINKAL ( بنسبة )30( %
)ABDULLATHEEF PULIYATHINGAL( بنسبة )20( %

)SALMAN FAYIZ( بنسبة )13( % 
)RIYAS THEKKE VENGADIKKAL( بنسبة )3( %

)محمد نعمه محمد محمود ( بنسبة )1( %

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة عدنان وعبد الرحمن للتنظيفات شركة تضامن

سجل تجاري رقم 44690

بناء على قرار الشركاء في شركة عدنان وعبدالرحمن للتنظيفات شركة تضامن المسجلة 
بموجب القيد رقم 44690 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / عبدالرحمن علي 
عبدالرحمن جناحي مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا 
لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
عبدالرحمن علي عبدالرحمن جناحي

alitaqadum@yahoo.com
39806665

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )شركة عبدالرحمن راشد البستكي وأبناءه ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / المهند عبدالرحمن علي 
صقر العطاوي)مكتب معاوية النيل ومشاركوه للمحاماة واإلستشارات القانونية( نيابة عن السادة شركة 
تغيير  طالبين   )  151372  ( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  وأبناءه  البستكي  راشد  عبدالرحمن   (

اسم الشركة من: 
) عبدالرحمن راشد البستكي وأبناءه ذ.م.م(

) ABDULRAHMAN RASHID ALBASTAKI & SONS COMPANY W.L.L (
الى :

) عبدالرحمن راشد البستكي وأوالده ذ.م.م(
 ) ABDULRAHMAN RASHID ALBASTAKI & SONS COMPANY W.L.L (

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

تاريخ :2022/07/14
) CR2022- 102745( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : عدنان احمد احمد مبارك بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة فيصل عدنان احمد احمد مبارك الضليعي فعلى كل 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من  التقدم  من لديه أي اعتراض قانوني 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 7 - 89129

االسم التجاري : ستاف كتجن

وزارة الصناعة والتجارة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة )فريدج للتكنولوجيا ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )ناصر عبدالوهاب ناصر العسومي( باعتباره المصفي القانوني 
لشركة )فريدج للتكنولوجيا ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد رقم )138993(، 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

)CR2022- 103967( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة ساره عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا بوحمود طالبا تحويل المحل 
إلى السيد جاسم احمد جاسم محمود فعلى كل من لديه أي  التالي :  التجاري 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-143699

االسم التجاري : تنجيدات االمبراطور

تاريخ :2022/07/17
) CR2022- 103998( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التالي  إلينا السيد / جعفر حبيب ابراهيم عبدهللا بتحويل المحل التجاري  تقدم 
: إلى السيدة معصومة السيد علي احمد علي فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1 - 121446

االسم التجاري : كفتيريا أبو الفتون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة البنفسج للديكور ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة ALAM SAFIULLA SAFIULLA باعتباره المصفي 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  للديكور  البنفسج  شركة  لشركة  القانوني 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،147598
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :17-07-2022
) CR2022- 104261( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  الزيداني  توفيق  عماد  لبنى   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة توفيق عماد توفيق الزيداني 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 : 5-141116

االسم التجاري : البعد الثامن للتطوير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة باك عرب للمقاوالت ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  السند  حسن  علي  عبداللطيف  عبدالجليل  السيدة   / السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   , ذ.م.م  للمقاوالت  عرب  باك  لشركة  القانوني 
)1-112353(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
نفيد مال أكاونتينج أند تاكس كونسولتنسي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  الكعبي  سلمان  احمد  عبدهللا  فوءاد  حسين  السيدة   / السيد 
أند تاكس كونسولتنسي ذ.م.م والمسجلة  أكاونتينج  نفيد مال  القانوني لشركة 
بموجب القيد رقم 130799 ، 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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
جوس باريل ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  ال ضيف  علي  محمد  جعفر  فاطمه عبدهللا  السيدة   / السيد 
 141296 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  باريل  جوس  لشركة  القانوني 
)اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة اسيما لمقاوالت التنظيفات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )فاطمه احمد عبدهللا علي( باعتباره المصفي القانوني لشركة 
)اسيما لمقاوالت التنظيفات ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد رقم )103578(، 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة جالكسي هولدينغز ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره  - تضامن مهنية متخصصة  السادة مور ستيفينز 
لشركة جالكسي هولدينغز ذ م م والمسجلة بموجب القيد رقم 1-85231 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.
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REAL TEASTE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 CONFECTIONER

 suitably qualified applicants can contact
 17491143 or REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

MAJESTIC TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17331456 or MAJESTICTAILORING@GMAIL.COM 

IBN SINAA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17535983 or BUTALAL1953@YAHOO.COM 

UM MAJEED SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36364269 or KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of
 OPERATOR(WASHING MACHINE)

 suitably qualified applicants can contact
 17636363 or ahmed@jazayani.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 36764543 or CORP@DADABAI.COM 

A R 2 MIDDLE EAST MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 17245405 or annachitraa@gmail.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

AL DANA PARTY HALL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33882097 or feeetooo_97@hotmail.com 

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

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17272975 or TISC@BATELCO.COM.BH 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

FADHEL KHAMIS GARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37778462 or fadelkhamiss@gmail.com 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17296699 or ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

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

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17296699 or ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 33358312 or info@jssbahrain.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

LUCKY STYLE  DESIGN & ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34090705 or BABISHMK@GMAIL.COM 

ADAM PHARMACY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 PHARMACEUTICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 32139107 or adampharmacybahrain@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36894192 or SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

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

 MANAGER (DEPARTMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 17460047 or Fatema.Meftah@movenpick.com 

C6 Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39660303 or YAQADER@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

Curry Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32354271 or CURRYCAFE2020@GMAIL.COM 

RING AND TYRE FOR VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33182280 or A.AHMED6886@GMAIL.COM 

SPIN PIZZA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 36880556 or AALLAIT2@GMAIL.COM 

5 EDGES CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 33458004 or 5EDGES.INFO@GMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 77488080 or AAZ@EAGELEHILL.COM 

UNIQUE BEAUTY STUDIO SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 32377777 or UNIQUEBROWSSTUDIO6@GMAIL.COM 

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

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 34203410 or bmcc.bh@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 CARPENTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

ALI HASAN BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39605220 or MAHMOA@SPU.EDU 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

ALHAYKI TILES FACTORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36090002 or H-FACTORIES@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN FOUNDATION CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39469685 or LAYLA@ALHOTYBAHRAIN.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact
 36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 POLISHER(METAL)
 suitably qualified applicants can contact
 36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

BREAD TOWN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17744777 or EYATEEM@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

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

NAYOMI 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36323600 or shawqi.abdulla@kojamjoom.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949 or SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33361701 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39411673 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

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

FOOD INNOVATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77660137 or HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.COM 

WHITE METALS SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36213700 or RAAJRIF@GMAIL.COM 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

BOU BILAL BAKER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36120088 or ABDULLAABDULHALEEM183@GMAIL.COM 

ST.CHRISTOPHERS SCHOOL ISA TOWN 
has a vacancy for the occupation of

 SPORTS COACH
 suitably qualified applicants can contact

 17605424 or Recruitment@school.st-chris.net 

PHILIPPINE SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17645451 or info@psb.edu.bh 

EBRAHIM YUSUF ALI YAHYA ( QADER /4981 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39272112 or EBRAHIMYOUSIF72@GMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17823236 or EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468818 or amal.almousawi@fakhro.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 33358312 or info@jssbahrain.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 33358312 or info@jssbahrain.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949 or SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

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

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17727712 or hr@mkschoolsbh.com 

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33331855 or MAHDI9993@LIVE.COM 

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 69990888 or info@VMBROS.COM 

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

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17729595 or abdulla@hhm-group.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

MOHAMMED SHARIF MOHAMMED & SONS STORE B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact
 39673300 or HR@SHARIFGROUP.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 36055333 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17742595 or HR@KAZEROONIGROUP.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

HIDD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39682221 or YUSUFAHMED3336@GMAIL.COM 

SUPER COOL AIRCONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 34115577 or STUDIOALRAZI@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 17591881 or AMZUHAIR@HOTMAIL.COM 

Gulf Fiberglass Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
 PLASTIC PRODUCTS FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact
 17731285 or GFGF@BATELCO.COM.BH 

MIDDLE EAST FOOD TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39933319 or EBRAHIM.HISHAM@GMAIL.COM 

HUM HUM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17344780 or BAHER-CO@HOTMAIL.COM 

LIFE STYLE B.S.C -CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ARTIST(DISPLAY)
 suitably qualified applicants can contact

 17564005 or khadija.jamsheer@arg.com.bh 

POWER LAND Electronic Devices 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)
 suitably qualified applicants can contact

 39467745 or almufeed.finance@gmail.com 

MAWAL BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39166690 or MAWALBOUTIQUE@GMAIL.COM 

AL HEDOOD BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39452445 or BAHRAINHOUSE@GMAIL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Alosra Restaurant  X L W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36318555 or admin@uniquewll.com 

YAYA TEXTILES & TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39643508 or STEELCARE11995@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39900084 or ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

AHMED ABBAS KADHIM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17736041 or HWAHA@BATELCO.COM.BH 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17644110 or LAYLA.GULOOM@REDTAG.AE 

ALZUBARAH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39299976 or KHALID87880@GMAIL.COM 

DAR ALQABAS PRINTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17785050 or alqabas@batelco.com.bh 

Dentcare labs W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(DENTAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17587992 or ROGERBASSIT@HOTMAIL.COM 

SPLASH SWIMMING POOL Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 39640528 or splashpools.bh@gmail.com 

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39725445 or MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

Brilliant Sparkle Car Services Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39305633 or WEDI94@HOTMAIL.COM 

AL AMARIYA USED AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37774445 or AMA.MARIAM@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM 

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

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

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

THREE MAX AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33352544 or M-SANAD@HOTMAIL.COM 

KARAMI TRADING 
has a vacancy for the occupation of
 MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS)

 suitably qualified applicants can contact
 66633388 or A.REDHA@KARAMIGROUPBH.COM 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785961 or ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

WHITE FISHES FOR FRESH FISHES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39442151 or RSHARAF76@HOTMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

Adreana abayat 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33066005 or SAYDOO-MOON@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39464122 or ROYAL_SIMO@HOTMAIL.COM 

ELLOODS HAIRDRESSING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 36699924 or info@ellood.com 

LADUREE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17600696 or LADUREE.BH@GMAIL.COM 

ASAD MOHAMMED TAQI SHARAFOOIE SONS CO. (ASAD) WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17222223 or KADHIM007@GMAIL.COM 

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39725445 or MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

Dar aqua & agriculture w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
 suitably qualified applicants can contact

 13633000 or info@daraqua.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

Spring spirit gents barber 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33083005 or HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM 

Alyass touches plumping 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33038003 or HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:
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للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111504 - 17111501 - 17111503 -17111444 

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة دار القفطان للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة سميرة 
القيد رقم  المسجلة بموجب  للتجارة ذ.م.م  القفطان  السادة شركة دار  نيابة عن  بوفروج 

89862، طالبين تغيير اسم الشركة من:
شركة دار القفطان للتجارة ذ.م.م

LA MAISON DU CAFTAN TRADING CO.W.L.L
الى:

قصر التخفيضات ذ.م.م 
DISCOUNT PALACE W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

المسماة  الفردية  المؤسسة  بأنه قد تقدم مالك  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
والمسجلة  محمود(  محمد  نعمه  )محمد  للسيد/السيدة  والمملوكة  والفواكه(  للخضروات  النعمه  )مركز 
بموجب القيد رقم )13415(، بطلب بيع المحل التجاري ونقل جزءمن )المؤسسة الفردية( تحت رقم قيد 
الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )1000( دينار  المذكور وتحويله   )12-13415  (
بحريني وذلك بتنازل عن جزء من المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)MANSOOR AHAMMAD PULIYATHINKAL( بنسبة )33( %

)AMMAD PULIYATHINKAL ( بنسبة )30( %
)ABDULLATHEEF PULIYATHINGAL( بنسبة )20( %

)SALMAN FAYIZ( بنسبة )13( % 
)RIYAS THEKKE VENGADIKKAL( بنسبة )3( %

)محمد نعمه محمد محمود ( بنسبة )1( %

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة عدنان وعبد الرحمن للتنظيفات شركة تضامن

سجل تجاري رقم 44690

بناء على قرار الشركاء في شركة عدنان وعبدالرحمن للتنظيفات شركة تضامن المسجلة 
بموجب القيد رقم 44690 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / عبدالرحمن علي 
عبدالرحمن جناحي مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا 
لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
عبدالرحمن علي عبدالرحمن جناحي

alitaqadum@yahoo.com
39806665

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )شركة عبدالرحمن راشد البستكي وأبناءه ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / المهند عبدالرحمن علي 
صقر العطاوي)مكتب معاوية النيل ومشاركوه للمحاماة واإلستشارات القانونية( نيابة عن السادة شركة 
تغيير  طالبين   )  151372  ( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  وأبناءه  البستكي  راشد  عبدالرحمن   (

اسم الشركة من: 
) عبدالرحمن راشد البستكي وأبناءه ذ.م.م(

) ABDULRAHMAN RASHID ALBASTAKI & SONS COMPANY W.L.L (
الى :

) عبدالرحمن راشد البستكي وأوالده ذ.م.م(
 ) ABDULRAHMAN RASHID ALBASTAKI & SONS COMPANY W.L.L (

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

تاريخ :2022/07/14
) CR2022- 102745( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : عدنان احمد احمد مبارك بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة فيصل عدنان احمد احمد مبارك الضليعي فعلى كل 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من  التقدم  من لديه أي اعتراض قانوني 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 7 - 89129

االسم التجاري : ستاف كتجن

وزارة الصناعة والتجارة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة )فريدج للتكنولوجيا ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )ناصر عبدالوهاب ناصر العسومي( باعتباره المصفي القانوني 
لشركة )فريدج للتكنولوجيا ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد رقم )138993(، 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

)CR2022- 103967( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة ساره عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا بوحمود طالبا تحويل المحل 
إلى السيد جاسم احمد جاسم محمود فعلى كل من لديه أي  التالي :  التجاري 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-143699

االسم التجاري : تنجيدات االمبراطور

تاريخ :2022/07/17
) CR2022- 103998( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التالي  إلينا السيد / جعفر حبيب ابراهيم عبدهللا بتحويل المحل التجاري  تقدم 
: إلى السيدة معصومة السيد علي احمد علي فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1 - 121446

االسم التجاري : كفتيريا أبو الفتون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة البنفسج للديكور ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة ALAM SAFIULLA SAFIULLA باعتباره المصفي 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  للديكور  البنفسج  شركة  لشركة  القانوني 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،147598
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :17-07-2022
) CR2022- 104261( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  الزيداني  توفيق  عماد  لبنى   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة توفيق عماد توفيق الزيداني 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 : 5-141116

االسم التجاري : البعد الثامن للتطوير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة باك عرب للمقاوالت ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  السند  حسن  علي  عبداللطيف  عبدالجليل  السيدة   / السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   , ذ.م.م  للمقاوالت  عرب  باك  لشركة  القانوني 
)1-112353(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
نفيد مال أكاونتينج أند تاكس كونسولتنسي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  الكعبي  سلمان  احمد  عبدهللا  فوءاد  حسين  السيدة   / السيد 
أند تاكس كونسولتنسي ذ.م.م والمسجلة  أكاونتينج  نفيد مال  القانوني لشركة 
بموجب القيد رقم 130799 ، 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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
جوس باريل ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  ال ضيف  علي  محمد  جعفر  فاطمه عبدهللا  السيدة   / السيد 
 141296 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  باريل  جوس  لشركة  القانوني 
)اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة اسيما لمقاوالت التنظيفات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )فاطمه احمد عبدهللا علي( باعتباره المصفي القانوني لشركة 
)اسيما لمقاوالت التنظيفات ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد رقم )103578(، 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة جالكسي هولدينغز ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره  - تضامن مهنية متخصصة  السادة مور ستيفينز 
لشركة جالكسي هولدينغز ذ م م والمسجلة بموجب القيد رقم 1-85231 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.
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باريس ـ وكاالت

ســـمو  اإلماراتـــي  الرئيـــس  وصـــف 
الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، في 
تغريـــدة علـــى حســـابه الرســـمي فـــي 
“تويتـــر”، فرنســـا بالصديـــق والحليف 

االستراتيجي.
وقـــال ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايد 
“فرنســـا صديق وحليف اســـتراتيجي 
عالقاتنـــا  تميـــزت  اإلمـــارات.  لدولـــة 
التاريخية بالمواقف الثابتة والتعاون 

المثمر في العديد من المجاالت”.
وأضـــاف “اليـــوم أعبـــر عـــن ســـعادتي 
بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي 

الرئيس إيمانويل ماكرون”.
واختتم قائال “ماضون في تعزيز هذه 

العالقـــات نحو آفاق أكثر تنوعا ونموا 
وازدهارا”.

زايـــد،  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ووصـــل 
فـــي  اإلليزيـــه  قصـــر  إلـــى  االثنيـــن، 
للقـــاء  باريـــس،  الفرنســـية  العاصمـــة 
الرئيس إيمانويـــل ماكرون، في زيارة 
هي األولى منذ توليه منصب الرئاسة 

في اإلمارات بمايو الماضي.
وتهـــدف زيارة الشـــيخ محمد بن زايد 
إلى فرنســـا، لتعزيز العالقات المتميزة 
المجـــاالت  مـــن  عـــدد  فـــي  بالفعـــل 
والتكنولوجية  والثقافية  االقتصادية 
والطاقـــة وغيرها مـــن المجاالت ذات 

االهتمام المشترك.

محمد بن زايد: فرنسا صديق وحليف

تل أبيب ـ أ ف ب

الجيـــش  أركان  رئيـــس  ســـيزور 
اإلســـرائيلي، أفيـــف كوخافي المغرب 
بيـــن  المتنامـــي  التعـــاون  إطـــار  فـــي 
الجيـــش  أعلنـــه  مـــا  وفـــق  البلديـــن، 

اإلسرائيلي.
الجيـــش  باســـم  متحـــدث  وأفـــاد 
أمـــس  كوخـــاف  ران  اإلســـرائيلي 
اإلثنيـــن “أن مـــن بيـــن المواضيع التي 
المعـــارف  “تبـــادل  مناقشـــتها  ســـيتم 
والتدريـــب والقـــدرة علـــى التدريـــب 
معـــا في منـــاورات مشـــتركة وتطوير 
األســـلحة وإلـــى جانـــب نقـــل المعرفة 

ربما بخصوص األسلحة أيضا”.
وكانـــت العالقات بين إســـرائيل 

منخفضـــة  والمغـــرب 
فـــي  المســـتوى 
تم  لكـــن  التســـعينات، 
انـــدالع  بعـــد  تعليقهـــا 
االنتفاضة الفلسطينية 

2000. ونجـــم  العـــام  إســـرائيل  ضـــد 
عـــن تحديـــث العالقات العـــام 2020، 
البلديـــن  بيـــن  مباشـــرة  زيـــارات 

ومجموعة من االتفاقات الثنائية.
اإلســـرائيلية  النقـــل  وزيـــرة  وقالـــت 
ميراف ميخائيلي لرويترز في مقابلة 
بخصوص العالقات مع المغرب “ليس 
هنـــاك  باألمـــن...  يتعلـــق  شـــيء  كل 
اهتمامـــات أخـــرى تجمعنـــا ونشـــترك 

فيها”.
كما نســـبت ميخائيلي الفضل للمغرب 
الذي توســـط مـــن أجل الوصـــول إلى 
اتفـــاق لفتـــح معبـــر حـــدودي بشـــكل 
دائـــم بيـــن األردن والضفـــة الغربية 
التي تحتلها إســـرائيل، وأضافت 
الوزيرة أنهـــا تجري محادثات 
بخصـــوص  الربـــاط  مـــع 
للبنيـــة  أخـــرى  مشـــاريع 

التحتية.

رئيس األركان اإلسرائيلي يزور المغرب للمرة األولى
برلين ـ وكاالت

قـــال الرئيـــس المصري عبـــد الفتاح 
السيســـي، أمـــس االثنيـــن، إن مصـــر 
علـــى اســـتعداد لتصديـــر غاز شـــرق 
المتوســـط إلى أوروبـــا عبر محطات 

المصرية.
وأضاف السيســـي خـــالل مؤتمر مع 
المستشـــار األلماني أوالف شولتس 
بمقر المستشارية األلمانية، أن أزمة 
الطاقـــة أزمـــة عالمية، الفتـــا إلى أن 
التحديات الراهنة في مجال الطاقة 
تتطلب تعاونا للتخفيف من آثارها. 
مـــع  اتفاقيـــة  توقيـــع  إلـــى  وأشـــار 
االتحـــاد األوروبـــي في هذا الشـــأن، 

حيـــث أكدت مصر اســـتعدادها 
مـــن  يمكـــن  مـــا  لتقديـــم 

تسهيالت إليصال الغاز 
المتوســـط  شـــرق  في 
إلى أوروبـــا للتخفيف 

من آثار هذه األزمة.

وتابـــع: “كل الغـــاز الـــذي يخـــرج من 
شرق المتوســـط يمكن تصديره من 
باســـتخدام   وذلـــك  ألوروبـــا،  مصـــر 
اإلمكانـــات المتاحة لدينـــا في مصر 

من محطات إسالة “.
مـــن جانبـــه، قـــال شـــولتس خـــالل 
المؤتمـــر الصحفـــي إن مصر تشـــهد 
تطـــورات كبيـــرا فـــي مجـــال البنية 
التحتية، وتشـــييد والمصانع، فضال 
عـــن امتالكهـــا محطات إســـالة الغاز 

الطبيعي.
االعتمـــاد  يمكـــن  ال  أنـــه  وأوضـــح 
علـــى شـــريك واحـــد فـــي ملـــف 
الطاقـــة، طالما يتوفر شـــركاء 
إلـــى  مشـــيرا  متعـــددون، 
ثنائيـــة  ملفـــات  تنـــاول 
وإقليميـــة ودولية مع 

الرئيس المصري.

السيسي: يمكننا تصدير غاز شرق المتوسط ألوروبا
طهران ـ وكاالت

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  حـــذر 
فضلـــي،  صـــادق  محمـــد  اإليرانـــي 
إسرائيل من أنها “لن تنعم بالهدوء”، 
وقال إن “النصر والهزيمة يتحققان 
فـــي الميدان، وليـــس على المنصات 
عبـــر  تغريـــدة  وفـــي  اإلعالميـــة”. 
“تويتـــر”، قـــال نائب الوزير لشـــؤون 
غرب آســـيا وشـــمال إفريقيا إن “من 
يملك قبة حديدية من زجاج سوف 
يـــرى عاقبـــة رميـــه الحجـــارة علـــى 
اآلخرين” وأضاف “لن ينعم المحتل 
العنكبوتـــي  بيتـــه  فـــي  بالهـــدوء 

الهزيل”.
علـــى  ردا  التغريـــدة  وجـــاءت 

األركان  رئيـــس  تصريحات 
أفيـــف  اإلســـرائيلي، 
قـــال  الـــذي  كوخافـــي، 
العســـكري  “الخيـــار  إن 

لضـــرب البرنامج النووي 

اإليرانـــي أمـــر واجـــب ومهـــم لألمن 
وأشـــار  اإلســـرائيلي”،  القومـــي 
كوخافي إلى أن الجيش اإلسرائيلي 
مســـتعد لشـــن هجوم عســـكري على 
إيران في حال فشلت الدبلوماسية.

أن  أيـــام  قبـــل  كوخافـــي  وأكـــد 
التـــي  الصاروخيـــة  المنظومـــة 
اســـتعرضها الرئيـــس األميركـــي جو 
بايـــدن، عامـــل رئيـــس فـــي مواجهة 
إيـــران، مشـــددا على أهميـــة العالقة 

مع واشنطن لمواجهة طهران.
زيـــارة  التصريحـــات عقـــب  وتأتـــي 
األميركـــي  للرئيـــس  إقليميـــة 
توقيـــع  تخللهـــا  إلســـرائيل، 
إعالن أمني مع إسرائيل، 
أكد فيه البلدان عزمهما 
علـــى منع إيـــران من 
امتالك سالح نووي.

إيران تحذر إسرائيل من أنها “لن تنعم بالهدوء”

تحطم طائرة ركاب 
في الصومال

مقديشو ـ أ ب

تحطمت طائرة ركاب في العاصمة الصومالية 
على  كــانــوا  شخصا   30 إجـــاء  وتــم  مقديشو، 

متنها بسام.
الـــدولـــي، إن  وقــالــت ســلــطــات مــطــار مقديشو 
التي  الطائرة  نزلوا من  الطاقم  الركاب وأفراد 
كانت قادمة من رحلة داخلية من مدينة بيدوا.

أنباء فورية عن أي إصابات أو سبب  ولم ترد 
تــحــطــم الــطــائــرة وفــقــمــا ذكــــرت “األســوشــيــتــد 

برس”.
وتحطمت الطائرة، التي تديرها خطوط جوبا 
ــارج مــطــار مــقــديــشــو الـــدولـــي ثم  ــجــويــة، خــ ال

اشتعلت فيها النيران.

بوتين: ال يستطيع الغرب عزل روسيا

بـــالده  بيـــن  التوتـــر  تصاعـــد  وســـط 
والـــدول الغربية على خلفيـــة العملية 
العســـكرية التي أطلقها على األراضي 
الروســـي  الرئيـــس  أكـــد  األوكرانيـــة، 
فالديميـــر بوتيـــن أنه من المســـتحيل 

عزل روسيا عن بقية العالم.
كما اعتبر فـــي مؤتمر عبر الفيديو مع 
شخصيات حكومية، أمس اإلثنين أن 
العقوبات التي تفرضها الدول الغربية 
لـــن تعيد عقارب الســـاعة إلـــى الوراء 

فيما يتعلق بالتنمية الروسية.
وقال بوتيـــن إن “األمر ال يقتصر على 
القيـــود فحســـب، بـــل يتم اســـتخدام 
مـــن  بمنعنـــا  الكامـــل  شـــبه  اإلغـــالق 
تقنيـــة  منتجـــات  أي  إلـــى  الوصـــول 

أجنبية”.
كذلـــك أضـــاف أن “هـــذا يمثـــل تحديا 
كبيـــرا لبلدنـــا”، مشـــيرًا إلـــى أن بـــالده 
لن تستســـلم أو كما يأمـــل البعض بأن 

ترجع عقودًا إلى الوراء.
وقال بوتين إن روسيا سيتعين عليها 
تطوير شـــركات التكنولوجيا المحلية 

الخاصة بها.
يأتـــي ذلك في وقت بحث فيه وزراء 
األوروبـــي  االتحـــاد  دول  خارجيـــة 

تشديد العقوبات على موسكو.

تشديد العقوبات
يواصل االتحاد األوروبي ضغطه على 
موســـكو بفرضه عقوبـــات جديدة من 
جهة وتقديم الدعم المالي والعسكري 

ألوكرانيا من جهة أخرى.
وقال وزيـــر الخارجية الهنغـــاري بيتر 
زييارتـــو إن قائمـــة عقوبـــات االتحـــاد 
األوروبي الجديدة تشمل 48 شخصا، 
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  بينهـــم  مـــن 
“ســـتتم  زييارتـــو:  وقـــال  الروســـي. 
إضافـــة 48 شـــخصا وتســـع منظمـــات 
إلى قائمة عقوبات االتحاد األوروبي، 

بمـــا فـــي ذلـــك نائـــب رئيـــس الـــوزراء 
الروســـي وقـــادة سياســـيون من عدة 
مناطق وسبيربنك”. وتسببت التدابير 
المتتاليـــة التـــي تبّناها االتحـــاد حتى 
اآلن بعزل روســـيا وضربها اقتصادًيا، 
لكّنهـــا لـــم تجعلهـــا تتراجـــع أو توقـــف 
هجومهـــا علـــى أوكرانيا الـــذي بدأ في 

24 فبرير.

650 حالة خيانة 
أعلـــن الرئيـــس األوكرانـــي فولوديمير 
العامـــة  المدعيـــة  إقالـــة  زيلينســـكي 
البـــالد؛  فـــي  األمـــن  أجهـــزة  ورئيـــس 
بوجـــود  الشـــكوك  مـــن  كثيـــر  بســـبب 
حاالت خيانة عدة ارتكبها مســـؤولون 

محليون لصالح الروس.
وقال زيلينســـكي فـــي خطابه اليومي 
الموجـــه إلـــى األمـــة “اليـــوم اتخـــذت 
قرارا بإعفـــاء المدعية العامـــة )إيرينا 
فينيديكتوفـــا( ورئيـــس أجهـــزة األمن 

)إيفان باكانوف(”.
وأشـــار إلـــى أن الســـلطات األوكرانية 
تحقـــق حاليا في أكثر مـــن 650 حالة 

خيانة مشـــتبه بها ارتكبها مســـؤولون 
فـــي  حالـــة  ســـتون  بينهـــا  محليـــون، 
المناطق التي تحتلها القوات الروسية 

وتلك الموالية لموسكو.
وأضاف زيلينكســـي أن “العـــدد الكبير 
من الجرائم ضد أسس األمن القومي، 
والروابط التي أقيمت بين مسؤولين 
أوكرانيين مكلفيـــن بتطبيق القوانين 
وبيـــن األجهزة الروســـية الخاصة” هو 
أمر “يثير أســـئلة خطرة جدا”، مشددا 
علـــى أنه “ســـيتم الرد على كل ســـؤال 

من هذه األسئلة”.
خصوصـــا  فينيديكتوفـــا  وقـــادت 
مزعومـــة  فظائـــع  حـــول  التحقيـــق 
القـــوات  غـــزو  بدايـــة  فـــي  ارُتِكبـــت 
الروســـية فـــي مدينـــة بوتشـــا، إحدى 
ضواحـــي شـــمال غرب كييـــف، والتي 
اســـتحالت فـــي نظـــر الغـــرب رمـــزا لــــ 
“جرائم الحرب” الروسية في أوكرانيا.

خسائر الجيش الروسي
القـــوات  قائـــد  قـــال  األثنـــاء،  فـــي 
المســـلحة البريطانية األدميرال توني 

راداكين فـــي مقابلـــة تلفزيونية بثتها 
هيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة )بـــي بـــي 
ســـي( إن 50 ألفـــا مـــن عديـــد الجيش 
الروسي ســـقطوا بين قتلى وجرحى، 
كما خسرت قواته آالف المدرعات أي 
“أكثـــر من 30 بالمئة مـــن فاعليتها في 

القتال البري”.
وتـــدارك “لكـــن روســـيا ال تـــزال قـــوة 
نووية” وقادرة علـــى مواصلة حملتها 
العســـكرية، معتبرا أن التكهنات حول 
فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  مـــرض 
بوتيـــن أو إمـــكان تعرضـــه لالغتيـــال، 

مجرد “تفكير رغبوي”.
وأحصت األمم المتحدة نحو خمســـة 
آالف قتيل، بينهم أكثر من 300 طفل، 
مشـــيرة إلى أن العدد الفعلي بالشـــك 

أعلى من ذلك بكثير.
وتحدثـــت مصـــادر أمنيـــة غربيـــة عن 
مقتـــل مـــا بيـــن 15 و20 ألـــف جنـــدي 
روســـي، فيما أبلغـــت كييف عن مقتل 

10 آالف من قواتها.

عواصم ـ وكاالت

متظاهرون أمام السفارة الروسية في وارسو احتجاًجا على الغزو الروسي ألوكرانيا 

بغداد ـ وكاالت

مازالت تداعيات التسجيل الصوتي المسرب عن حديث 
لرئيس الوزراء األســـبق نوري المالكـــي متواصلة، والذي 
انتقد واتهم خالله معظم الشخصيات السياسية، السيما 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وردًا على التســـريبات، طالب الصدر في بيان عبر تويتر، 
أمس اإلثنين، بإطفاء الفتنة من خالل استنكار القيادات 
المتحالفـــة مـــع المالكـــي وعشـــيرته، معتبـــرا أن ال حـــق 
للمالكـــي بقيـــادة العراق بأي شـــكل. كما أكـــد في معرض 
رده، تعجبـــه مـــن “محاولـــة قتلـــه من قبل حـــزب الدعوة 
وكبيرهـــم المالكـــي”. وقـــال “أنصـــح المالكـــي باالعتكاف 
واعتـــزال العمـــل السياســـي”، مشـــيرًا إلـــى أن “وصولـــه 

للسلطة سيكون خرابا ودمارا للعراق وأهله”.
وكانت التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس ائتالف 
دولـــة القانـــون نـــوري المالكي، قـــد أثارت ضجة واســـعة 
فـــي األوســـاط السياســـية والشـــعبية، وســـط تحذيـــرات 
من ارتفاع منســـوب االســـتفزاز بين تلك األطراف. ونشر 
الناشـــط والصحافـــي العراقـــي، علي فاضـــل، المقيم في 
الواليـــات المتحـــدة، تســـريبًا صوتيـــًا منســـوبًا للمالكـــي، 
تنـــاول فيـــه جملـــة قضايـــا، أبرزهـــا عالقتـــه بالصدريين، 

حيـــث اتهم الصدر بأنـــه “قاتل”، كما اتهـــم رئيس الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني مســـعود بارزاني، بأنه ســـعى 
إلـــى ضرب الشـــيعة، عبر احتضـــان النازحين من الســـنة، 
وكذلك قياداتهم. كذلك في مقطع جديد مما بات ُيعرف 
فـــي العـــراق بـ”ويكيليكس المالكي”، هـــّدد رئيس الوزراء 
األسبق بمهاجمة النجف لـ “حماية المرجعية” إذا هاجمها 
الصـــدر. كمـــا تحـــّدث عـــن “حرب طاحنـــة ال يخـــرج منها 
أحـــد”، وأنَّه أعد العدة لذلك من خالل تســـليح 15 تجمعًا 

لمواجهة ذلك.

حذر من وصول زعيم حزب الدعوة للسلطة

الصدر يرد على تسريبات المالكي: أتعجب من محاولة قتلي

زعيم التيار الصدري في العراق

عواصم ـ وكاالت

أن  إســـرائيلي  أمنـــي  مســـؤول  كشـــف 
صفقة بيع الطائرات المســـيرة بين إيران 
وروســـيا ليـــس مـــن المتوقـــع أن تشـــمل 
اتفاًقا يقيد عمليات إسرائيل في سوريا.

فقـــد أكد المســـؤول لصحيفة “يســـرائيل 
هيوم” اإلسرائيلية، أنه “عموما إسرائيل 
ال تحـــب التقـــارب بيـــن روســـيا وإيران”، 
وذلـــك مـــع الزيـــارة المتوقعـــة للرئيـــس 
الروسي خالل األيام المقبلة إلى طهران 
واالجتماع مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

كذلك قدر المســـؤول األمني اإلسرائيلي 
أن الحاجـــة األساســـية للـــروس ترتبـــط 
المعلومـــات  لجمـــع  بالقـــدرات  بالـــذات 
المســـيرة،  للطائـــرات  االســـتخباراتية 

وليس قدراتها الهجومية.
وكشف مستشار األمن القومي للواليات 
المتحدة جيك ســـوليفان نهاية األسبوع 
الماضـــي عن إبرام صفقـــة كبيرة لتوفير 
إنتـــاج  مـــن  المســـيرة  الطائـــرات  مئـــات 

إيـــران، وهي قادرة علـــى حمل صواريخ 
موجهة.

إلى ذلك، أفادت وكالة “سانا” أن وحدات 
من الجيش السوري انتشرت في مناطق 
عـــدة بريفـــي حلـــب والرقـــة الشـــماليين 

القريبين من الشريط الحدودي.
الفتـــة إلـــى أن “هـــذا اإلجـــراء يأتـــي في 
ســـياق الخطـــوات التي تقـــوم بها الدولة 
لترســـيخ األمن واالســـتقرار علـــى كامل 

الجغرافيا السورية”.
من جانب آخر، أعلن الجيش اإلسرائيلي، 
أمـــس االثنيـــن، إســـقاط طائـــرة مســـيرة 
تابعـــة لــــ “حـــزب هللا”، تســـللت األراضي 

اللبنانية نحو األراضي اإلسرائيلية.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
اإلســـرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن “قوات 
الجيـــش رصـــدت تســـلل طائرة مســـيرة 

وقامت بإسقاطها”.

أعلنت إسقاط طائرة مسيرة لـ “حزب اهلل” على الحدود اللبنانية

إسرائيل: اتفاق موسكو وطهران لن يقيدنا في سوريا

من تعزيزات الجيش السوري

 اختراق روسي كبير يطيح برئيس أجهزة األمن والمدعية العامة في أوكرانيا 

 االتحاد األوروبي يدرج 48 روسيا وتسع منظمات على قائمة عقوباته الجديدة
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للتواصل: 17111483

فيزا سياحية... أحداث ووقائع تنذر بأخطار
قصصنا مع العمالة الســـائبة ومن في حكمها عن طريق الســـمع أو 
النقـــل متعـــددة الدالالت، وتحتاج إلى شـــرح وتفســـير الكثير من 

األمور، ألن األحداث والوقائع تنذر بأخطار ال تحمد عقباها.
اســـتوقفني في الشـــارع بينما كنـــت ذاهبا إلى الجريـــدة، مواطن 
آســـيوي فـــي حالة يرثـــى لها، ومصابيـــح روحه منطفئـــة وتنطبق 
عليه مقولة الفيلســـوف الوجودي سارتر “اآلخرون هم الجحيم”، 
أوقفت الســـيارة وقلـــت ما خطبك.. قال بلكنة إنجليزية مكســـرة 
أنـــا محتاج وأريد مســـاعدة، أي نوع من المســـاعدة! أجاب.. أريد 
أن أرجـــع إلى وطني وال أملك قيمة التذكرة، هرب مني دمي وأنا 
أســـتمع إلى هـــذه القصة واحترقـــت تفاصيل عمري من الدهشـــة 
وقلت له.. أي نوع من الفيزا عندك، أجاب ببرود.. فيزا سياحية!

غبـــت غيبة محدودة عن العالم محـــاوال اإلحاطة بما يحدث لهذا 
الرجل ثم قلت له.. كيف تسافر إلى بلد للسياحة بال خطة رجوع 
أو مـــال كاف.. هـــل أنـــت موعـــود بعمل فـــي البحرين أو ما شـــابه 
ذلـــك؟ ظـــل يحدق بي وهو مغمـــور الجراح ولم يجـــب ثم “توكل 

على هللا”.
لكن السؤال الذي يحتاج إلى كلمات واضحة وصريحة وحاسمة، 
هل من الممكن اعتبار قضية هذا الرجل أنها في نطاق “سمســـرة 
المؤسســـات” أو العوائـــل التـــي تدعوا أقرباءها إلـــى الحضور إلى 
البلد مع وعود لهم بالسعادة الكبرى عبر توفير عمل لهم، ومن ثم 
يرون بدل العمل الشقاء والبؤس والعذاب وحياة باطنية ال يعلم 
بهـــا إال هللا؟ وهـــل هناك محاســـبة تدخل في عمق هـــذه القضية، 
خصوصـــا إذا بقـــي هذا الرجل وربما غيره المئات في البلد بإقامة 
منتهيـــة أو إقامة ســـارية المفعـــول لكن بجيب مفلس، والشـــمس 
تلســـع وجوههم وأرجلهم وهـــم يجوبون الشـــوارع مثل صاحبنا، 
ومـــاذا لو ال ســـمح هللا خرج مثل هذا الرجل علـــى زمنه المقدس 

وارتكب جريمة، فمن المسؤول.
بـــكل التراكيب العربية والتعابير نقـــول.. أفيدونا ألن هذا األمر ال 
يتماشـــى مع الواقع، ويكفي ما نعانيه من “بالوي” العمالة السائبة 

المتجددة على الدوام.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بعـــد أن عرضنـــا خلفيـــة تاريخيـــة النطـــالق تأســـيس الشـــركات فـــي مملكة 
البحريـــن - فـــي )1957م( حتـــى )2021م( ( -والمبينـــة فـــي قائمـــة “أقوى 50 
شـــركة بحرينية لعام )2022م(” وفقًا لتقرير “البالد” الســـنوي الصادر مؤخرًا، 
والـــذي يعتبـــر مرجعـــًا قيمـــًا يعتمـــد عليـــه فـــي توفيـــر إحصائيات عـــن هذه 
الشركات مع نهاية العام الماضي، والتي استمدت من أربعة معايير أساسية 
اختيـــرت من قبل لجنة مختصة، وهي: القيمة الســـوقية، وإجمالي األصول 
وصافـــي األربـــاح، والمبيعـــات/ الدخـــل التشـــغيلي، باإلضافة إلى مؤشـــرات 

بنسب البحرنة فيها، والتي نتابعها اليوم بشيء من التفصيل.
قطـــاع الخدمـــات في البـــالد كان رائدًا فـــي قائمة أقوى 50 شـــركة بحرينية 
مســـتحوذًا على نصيب األســـد بعـــدد )19( مصرفًا ومؤسســـة مالية بنصيب 
بلغ )38 %( من إجمالي الشـــركات، وبأصول بلغت )84( مليار دينار بحريني، 
وتـــراوح مســـتوى البحرنة فيه ليصـــل إلى معدل عال وبمتوســـط )86 %( لـ 
)18( مؤسســـة وفرت بيانـــات البحرنة، وبقيمة ســـوقية )6.9( مليارات دينار 
لـ )14( شـــركة فقط، أما المبيعات/ الدخل التشـــغيلي واإليرادات التشـــغيلية 
وحقوق المســـاهمين وغيرهـــا، فكانت )3.5( مليارات دينـــار، وبصافي أرباح 
وصـــل إلـــى )711( مليـــون دينار، أما قطاعا الســـلع االســـتهالكية األساســـية، 

واالستثمار، فقد استقطبا )5( شركات، لكل قطاع، فكانت البحرنة )33 – 98 
%(، و) 25 – 82 %( للثانـــي علـــى التوالـــي، وتباين إجمالي قيمها الســـوقية، 
وأصولهـــا، ومبيعاتها، وأرباحها علـــى التوالي أيضًا، كما أن قطاعي العقارات 
والتأميـــن فلديهما )4( لكل شـــركة، ببحرنـــة )62 – 100 %( لألول و)76 – 83 
%( للثاني على التوالي، وكانت باقي المؤشرات تحتاج مزيدًا من المتابعة، 
وهنـــاك )3( شـــركات لالتصـــاالت والمعلومـــات، ببحرنـــة )60 – 93 %(، وعلى 
ســـبيل المثال ال الحصر، شـــهد قطاع الصناعة بحرنة بلغت )84 %( وأصوالً 
)2.6( مليار، وقيمة ســـوقية )1.1( مليار، ومبيعات )1.6( مليار، محققا أرباحًا 
بلغـــت )452( مليون دينار، وفي قطاع التطوير العقاري وصلت البحرنة إلى 
)86 %(، بأصـــول زهـــاء )180 مليونـــا(، وقيمة ســـوقية أكثر مـــن )81( مليونا 

بقليل، وإيرادات وأرباح )12.5( و)5( ماليين على التوالي.
أما باقي المؤشـــرات ذات التمثيل الهامشـــي - 1 أو 2 شركة لكل قطاع - في 
القائمة، فربما تتضح الصورة لعقد المقارنات في التقارير الســـنوية القادمة 
مـــن جهـــة، مع تمثيـــل أكبـــر للباقي من الشـــركات التـــي قدرت بنحـــو )250( 
فـــي مختلـــف القطاعات االقتصادية فـــي مملكة البحريـــن، والتي قد تتأهل 

للدخول في القائمة القادمة.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

قائمة أقوى 50 شركة بحرينية )2022م( )2(

حتى حليب األطفال لم يسلم منه
غـــالء األســـعار طـــال كل شـــيء، وأي شـــيء، حتى حليـــب األطفال 
لـــم يســـلم منـــه، واألســـباب واالتهامات حول ذلـــك مختلفـــة، فهناك 
مـــن يقـــول إنها الحرب الروســـية األوكرانيـــة، وهناك من يشـــير إلى 
ارتفاع أسعار الشحن البحري، وآخرون يتحدثون عن ارتفاع أسعار 
النفـــط العالميـــة، وزيـــادة كلفة اســـتهالكها للمســـتخدم المحلي.. كل 
هـــذه األســـباب ال تهم المواطـــن، وال تعنيه، مع وقوفـــه وحده اليوم 
بمواجهة موجة غالء غير مســـبوقة، ونسبة تضخم واضحة، وثبات 

في المدخول، وغير ذلك.
ويواجـــه أيضـــا عجـــز بعض األجهـــزة الطبية فـــي تلبيـــة احتياجاته 
الســـلمانية  مستشـــفى  فمواعيـــد  بـــأول،  أوالً  أوالده  واحتياجـــات 
المتباعدة جدًا حدث وال حرج، وحالة قســـم الطوارئ ليست بمعزل 
عن ذلك أيضًا، حيث يضطر المراجعون أحيانًا لالنصراف دون أخذ 

العالج، منها موقف تعرضت له أنا شخصيا قبل عدة أسابيع.
هذا الواقع المؤسف، والمشهود، يحمل رب األسرة اليوم، مسؤوليات 
كبيرة ومنهكة، ما بين سداد االلتزامات العائلية اليومية، ومصاريف 
الزوجـــة واألوالد، ومتطلبات العالج واألدويـــة والتعليم، وهو وضع 
غير محتمل بالنســـبة له، ألن مســـاحة الوفرة المالية لديه ال تســـاعد 

على ذلك كله.
كل ما يحدث أوجد حالة من الضنك للكثيرين، وقلة النوم واإلجهاد 
النفســـي والجســـدي، خصوصا مع قرب اســـتقطاع البنوك أقســـاطها 
المســـتحقة، ودنـــو مواجهـــة المواطنيـــن واقعهـــم الجديـــد، والـــذي 
يتطلـــب تشـــديد ربط الحزام، وزيـــادة الضغط عليه بقـــوة، وإال كان 

اإلفالس المبكر الواقع الذي ال مفر منه.
إدارة مصاريـــف األســـرة بحكمـــة لـــم تعـــد كافيـــة في ظـــل الظروف 
الراهنـــة، والتـــي تحاصـــر المواطن مـــن كل االتجاهـــات، وتضيق له 
الخيـــارات والحلـــول، بل وتعدمها، وعليه نأمـــل من الدولة أن تضخ 
حزمـــا اقتصاديـــة جديدة، مشـــابهة لنظيرتها بزمـــن الجائحة، توجد 

خاللها األمل والنجدة للناس، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عذاري اليوم واألمس
لـــم تعـــد مملكـــة البحرين غنيـــة بالعيـــون والينابيع العذبـــة كما كانت 
فـــي الماضي، وقد روى لي جـــدي - رحمه هللا - ذات مرة أن الينابيع 
كانت تتواجد بكثرة في المحرق، وهو يشـــير إلى أماكن محددة في 

المحرق األصلية التي ال تعتبر جزءًا من دفان البحر.
ومن الطريف حقيقة أن يســـتغرب بعض أهل الخليج منا ارتياد برك 
الســـباحة كعادة ســـنوية صيفية، وهـــو ما اعتدناه فـــي البحرين منذ 
قديـــم الزمن بارتياد العيون وبرك الميـــاه االرتوازية التي كانت تمأل 
أراضينا بوفرة، وقد اشـــتهرت البحرين بالكثير من العيون والينابيع 
التي كانت مالذًا من حر الصيف الشـــديد، ونشـــاطًا عائليًا محببًا لدى 
أهـــل البحرين، أما اليـــوم فتعد المياه االرتوازية شـــحيحة للغاية إال 
مـــا ندر جـــدًا وصمد في وجه التطور والزحـــف العمراني، ولربما كان 
أشـــدها غلظـــة نضوب عيـــن عـــذاري األم التي كان المـــاء يتفجر من 

قاعها بقوة حتى أضحت هادئًة ساكنة.
ونشـــهد اليـــوم تطـــورًا ملحوظًا فـــي هذا النشـــاط الصيفـــي، إما في 
تدريبـــات الســـباحة لألطفال مثـــالً، أو ارتيـــاد العوائل برك الســـباحة 
المعقمـــة التـــي درج على تعقيمهـــا بمادة الكلور، وذلك بنســـبة معينة 
حتى تكون صالحة للســـباحة، ومن المالحظ أن هذه البرك التجارية 
تؤجـــر على فترتين، وهو ما يزيـــد أعداد مرتاديها في اليوم الواحد، 
وبناًء عليه، فإن أي خلل في نســـبة تعقيم هذه البرك سيعود بالضرر 
علـــى النـــاس من خالل نشـــر األمـــراض لما قـــد تحتويه مـــن بكتيريا 
وفيروســـات، والســـؤال، هل هناك رقابة صارمة ودورية لضمان بقاء 
تركيز معقم البرك في المستوى اآلمن؟ وما مدى صحة تهاون بعض 

أصحاب هذه البرك في عملية التعقيم الضرورية؟
هـــذا فضـــالً عـــن الخطـــورة األخـــرى التـــي تعتـــرض العائـــالت، وهي 
خطـــورة الغـــرق بســـبب غفلـــة أو إهمـــال أو أي ســـبب آخـــر، فإن من 
الضـــرورة بمـــكان أن ينتبه أولياء األمور إلـــى أبنائهم، وأال تكون برك 
اليوم عذاري األمس التي اشـــتهرت بســـلبها في كل ســـنة روحًا كان 

يعتقد في الماضي أنها قرابين لبقاء اآلخرين!.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

من الشـــخصيات الخيرة التي تســـبقها النية الحســـنة في كل تصرف، شـــخصية 
القائـــد لعملية بناء وإصالح العالقات بين النـــاس، فنواياها الصادقة قوالً وفعالً 
تتجه دائًما إلســـعاد الغير، هي شـــخصية المرشـــد الوسيط، يتصرف وفق مبادئ 
عالية وليس بالتســـرع أو االنفعال، وليس بالمكافآت والعقوبات. أهم ما يسعده 
ويشـــعره بالفخـــر هـــو رضـــا الناس ومســـاعدتهم فـــي تحقيق غاياتهـــم، حتى لو 
كلفـــه ذلك راحتـــه أو جزًءا من أمواله، وغالًبا ال يدرك الجميع الدوافع وراء هذه 
المشـــاعر التـــي قد تؤدي بهم إلـــى مضايقات عدة من اآلخريـــن الذين تصل بهم 

حالة سوء الفهم إلى الدهشة واالستغراب.
هذه الشـــخصية نســـميها “بـــوزن الذهب”، يرتفع مقامها دائًمـــا، نتيجة ما تحصل 
عليـــه مـــن تقديـــر ومحبـــة، لذلك يكثـــر الحديث عنهـــا ويتذكرها النـــاس في كل 
موقف، لكن القلة القليلة التي تعرف قدرها وتحتذي بها، وتحاول الوقوف على 
أســـرارها ودوافعهـــا، وعادة نكتفي بكلمـــة “فالن على نياته ذهـــب، يحب الخير 

ومساعدة الغير”.
ومـــن هنا أعزائـــي القراء، أرى من الخير أن نبرز هذه الشـــخصية التي نراها في 

مختلف مواقف حياتنا تعيش معنا ضمن األســـرة أو نلتقي بها في نطاق العمل 
أو غيره، “شخصية بوزن الذهب”، هذه الشخصية دائما تجدها قوية متواضعة، 
والســـبب تمكنها من التواصل مع اآلخرين، وتميزها في إطالق األمثال والحكم 
والقصص الملهمة، وقدرتها على التعبير عن الذات والكشف عن جمالها وأسرارها 
من خالل االستعارات والشخصيات الخيالية، نظرتها وردية، تتعرض للصدمات 
دوم أن يـــدري عنها أحـــد، فقد تعلمت الصبر مما واجهـــت من ظروف ومواقف، 
كمـــا أن لديهـــا مخزونا لغويا مميزا وتتكلم بما يفيد غيرها دائًما، والمبرر الوحيد 
في ذلك حب اإليثار والمثالية التي تغلب على ســـلوكياتها، هذه الشـــخصية من 
أروع نمـــاذج الشـــخصيات التي قـــد يغيب عنها الكثيرون، وأرى الشـــخص الذي 

ينال قربها أو فرصة التعامل معها محظوظا محظوظا.
بإمكاننـــا أن نجزم بأن شـــخصية بوزن الذهب هي عنوان لكل شـــخصية مثالية 
يســـعى لهـــا الكثيرون، وهي تمثـــل مصدر حمايـــة للغير ضد تيـــارات التحديات 
الحياتيـــة، هـــؤالء ابحثوا عنهم وتذكروا دائًما أن بعـــض النعم تأتي على صورة 

أشخاص.

د. حورية الديري

بوزن الذهب



محمود حسن: سأحسم وجهتي قريبا.. والنجمة األقرب
قـــال كابتـــن المنتخـــب األول للكـــرة الطائـــرة 
هـــدف  إن  حســـن  محمـــود  داركليـــب  نجـــم 
المنتخب خالل مشـــاركته ببطولة كأس آســـيا 
التي ســـتقام بشهر أغســـطس المقبل هو بلوغ 
الدور ربع النهائـــي في ظل صعوبة المجموعة 
التـــي وقع فيها األحمر بجانـــب كل من الصين 

والصين تايبيه وتايلند.
محمـــود حســـن  مشـــاركة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
ببرنامج “خلك رياضي مع بدور” والذي تقدمه 

الزميلة بدور عدنان.
ولـــم يحمل حســـن المدرب البرازيلـــي راميريز 
مســـؤولية عـــدم تحقيق ذهبيـــة دورة األلعاب 
قائـــال  بالكويـــت  أقيمـــت  التـــي  الخليجيـــة 
“المـــدرب انتهج أســـلوب التغيير وعدم الثبات 
على التشـــكيلة وأعطى فرصـــة ألكبر عدد من 
الالعبين، ولكنه ليس سببا رئيسا، فالمجموعة 
الحالية هي األفضل ولعبوا مع بعضهم البعض 
فترة طويلة على مستوى األندية والمنتخبات 
وعمومـــا قدمنـــا مســـتوى جيدا ولم نخســـر إال 

من قطر وعلينا احترام قرار المدرب”.
وأضـــاف أن أداء المنتخـــب فـــي بطولة آســـيا 

األخيرة باليابان 2021 كان أفضل وأن تحقيق 
الفضيـــة الخليجيـــة ال يعتبـــر إخفاقـــا في ظل 
الفـــارق الكبيـــر بيـــن منتخبنا وقطـــر بعد تأهل 
األخيـــر لكأس العالم وهـــو المصنف 22 عالميا، 
مؤكـــدا أن مـــا ينقـــص المنتخب هـــو االحتكاك 
وأن  اآلســـيوية،  البطـــوالت  فـــي  والمشـــاركة 
االتحاد حاليـــا يتجه نحو المشـــاركات القارية 

للمنتخب األول.
وأوضح أن أكثـــر العبين يمنحانه الثقة داخل 
الملعـــب عند تنفيذ اإلرســـال هـــو ضارب مركز 
)4( محمـــد يعقـــوب والمرحوم جاســـم النبهان 
ضارب مركز )2( مشـــيدا بمســـتوى هذا األخير 
وفكـــره االحترافـــي وأدائه المهـــاري واهتمامه 

بالتغذية والتقوية البدنية.
وذكـــر حســـن أن الجيـــل الحالي مـــن الالعبين 
معظمهـــم فـــوق ســـن الــــ 30 وحتـــى البارزيـــن 
منهم في هذا العمر مســـيطرين على التشكيلة 
األساســـية في معظم الفرق، مشـــيرا إلى بروز 
بعـــض العناصـــر مثل جاســـم تركـــي وإبراهيم 
محمـــد العبـــا النصـــر وعبـــدهللا محمـــد جعفـــر 

العب داركليب.

وكشـــف حســـن عن قرب انتقاله لنادي النجمة 
حتى هذه اللحظة لكنه فتح الباب أمام البقاء 
في داركليب وأن الحســـم ســـيكون بعد قرابة 

أسبوعين أو خالل شهر.
وعـــارض حســـن التجنيـــس فـــي لعبـــة الكـــرة 
الطائـــرة، ألن البحريـــن وباقـــي دول الخليـــج 
تمتلـــك خامـــات جيدة وأن الالعـــب البحريني 
هـــو الخيار األول خليجيا واألمـــر ذاته ينطبق 
تطبيـــق  متمنيـــا  البحرينيـــة  اليـــد  كـــرة  علـــى 
التجنيـــس فـــي لعبـــة الكـــرة الطائـــرة، مشـــيرا 
فـــي الوقت ذاته إلى االســـتفادة من مشـــاركة 
ولكنـــه  مســـابقاتنا  فـــي  األجنبـــي  المحتـــرف 
أوضـــح أنـــه من أصـــل 8 محترفين فـــإن هناك 
اثنين فقط يكونان في العادة مميزين وأفضل 

من الالعبين المحليين.

وأبدى تحفظه على نظام دوري الدمج الجديد 
واعتبره مفيدا لألندية التي ستنافس وتتأهل 
للسداســـي بينما لن يكون جيـــدا لألندية التي 
لـــم تنافس، مشـــيرا إلى إيجابيـــات زيادة عدد 
المباريات واحتكاك بعض الالعبين الشبان مع 

الكبار. 
وأوضـــح أن اتحاد الكرة الطائرة لم يتخذ هذا 

القرار إال بعد دراسة اإليجابيات والسلبيات.
وعن ســـبب احتكاره لمركـــز صناعة اللعب في 
داركليـــب قـــال “داركليـــب يخـــرج العديـــد من 
الالعبين فـــي هذا المركز أبرزهـــم علي حبيب 
الـــذي لعب فـــي النجمة واألهلي، واســـتمراري 
20 ســـنة مـــع داركليـــب ربمـــا عائد إلـــى الرغبة 
مني في اللعب والتميز وتمسك النادي بي من 

جهة أخرى”.

تحدث عن أسباب احتكار 
مركز صناعة اللعب 

بداركليب

هذا رأيي عن مدرب 
المنتخب ونظام دوري 

الدمج

محمود حسن خالل “اليف البالد”
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

أشــاد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة 
للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
بالجهــود المتميــزة لتنظيــم المعــرض الدولــي األول للرمايــة والصيد الــذي أقيم في 
شــهر مايو الماضي، والذي احتفى وأبرز هاتين الرياضتين اللتين تعتبران من أقدم 

الرياضات وترتبط بالعديد من الثقافات والمجتمعات.

وأكد ســـموه أن إقامة مختلف الفعاليات 
الرياضيـــة المتنوعـــة يجســـد توجيهـــات 
ســـيدي الوالـــد حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البالد المعظم حفظه هللا ورعاه لمواصلة 
تطويـــر الرياضـــة البحرينيـــة، ممـــا يلقـــى 
الدعـــم من صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهد 
هللا،  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
ومتابعـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله ســـموه أمـــس 
مستشـــار الديـــوان الملكي رئيـــس اللجنة 
المنظمـــة للمعرض الدولـــي االول للرماية 
آل  عبـــدهللا  بـــن  علـــي  الشـــيخ  والصيـــد 
خليفة، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة، والرئيـــس التنفيـــذي 
للهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن صادق 
عسكر، ومساعد رئيس األمن العام اللواء 

الشيخ حمد بن محمد آل خليفة.
هـــذه  مثـــل  إقامـــة  إن  ســـموه  وقـــال   
جوانـــب  يبـــرز  المتخصصـــة  الفعاليـــات 
أخرى من الرياضات إلى جانب ممارستها 

الفعليـــة، كتاريخهـــا والتقنيـــات التي يتم 
توظيفهـــا فيهـــا ومـــا يتداخـــل فيهـــا مـــن 
صناعـــات وقطاعـــات متنوعـــة، مما يبين 
الـــدور التنموي للرياضـــة ومردودها على 

مختلف المستويات.
وأشـــاد ســـموه بتضافر الجهود والتعاون 

االتحـــاد  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  بيـــن 
اتصـــاالت  وشـــركة  للرمايـــة  البحرينـــي 
البروتوكول الدبلوماســـي وكافة الجهات 
نجـــاح  فـــي  ســـاهمت  التـــي  الداعمـــة 
المعـــرض الدولـــي األول للرماية والصيد، 
متمنيًا ســـموه المزيد من النجاح والتميز 

للمعـــرض في نســـخه القادمـــة. كما خص 
ســـموه بالشـــكر وزارة الداخليـــة والفريق 
أول وزير الداخلية الشـــيخ راشد بن عبد 
هللا آل خليفـــة وكافـــة أجهزتهـــا المعنيـــة 
علـــى الجهـــود الداعمـــة إلقامـــة وإنجـــاح 

المعرض.

من جانبه، أعرب الشـــيخ علي بن عبدهللا 
والتقديـــر  الشـــكر  بالـــغ  عـــن  خليفـــة  آل 
لســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
علـــى رعايتـــه الكريمـــة للمعـــرض ودعمه 
مـــا يتعلـــق  لـــكل  المســـتمرين  ومتابعتـــه 

بتطوير الرياضات في مملكة البحرين.

أكـــد النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، رئيـــس 
الهيئـــة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة أن مملكة 
البحرين تقدر عاليًا المسيرة الحافلة 
ومـــن  العريقـــة  الرياضيـــة  ألنديتهـــا 
ضمنها النادي األهلي بما له من بصمة 
بارزة ومســـيرة ممتدة في المجاالت 

الرياضية والشبابية واالجتماعية.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
علـــى  القائميـــن  بجهـــود  خليفـــة  آل 

النـــادي األهلـــي الذي نـــال العديد من 
البطـــوالت بروح تنافســـية عالية في 

مختلف الرياضات.
جاء ذلك لدى استقبال سموه صباح 
أمـــس بمكتبه في قصـــر الوادي خالد 
كانـــو رئيس النادي األهلـــي، بحضور 
نائب رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل 
خليفـــة والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
العامـــة للرياضـــة عبدالرحمن صادق 
عســـكر، والنائب األول لرئيس النادي 

باسم صالح آل شهاب. 

واطلـــع ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة خالل اللقاء على الخطط 
والبرامج المستقبلية، التي سينفذها 

النـــادي في الفترة المقبلة، بما يضمن 
الرياضيـــة  الفـــرق  مســـتوى  تطويـــر 
اإلداريـــة  الكـــوادر  مـــن  ومنتســـبيها 

والفنيـــة والرياضيـــة بالنـــادي، علـــى 
للمشـــاركة  يدفعهـــا  الـــذي  الشـــكل 
تحقيـــق  فـــي  والمنافســـة  المثاليـــة 

المزيد من النجاحات.
ونوه ســـموه بأهميـــة مواصلة جهود 
التطويـــر ودعـــم األجهـــزة اإلداريـــة 
والفنيـــة فـــي األنديـــة الرياضية في 
مملكة البحرين لتســـتمر في العطاء 
والتميـــز وتحافـــظ علـــى المســـتوى 

العالي من األداء والتنافسية.
من جانبـــه، أعرب خالـــد كانو رئيس 
النـــادي األهلـــي عن الشـــكر والتقدير 
لجهود ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة وعلـــى متابعتـــه ودعمـــه 

البحرينيـــة  للرياضـــة  المســـتمر 
توجيهـــات  مثمنـــًا  أشـــكالها،  بكافـــة 
ســـموه واهتمامـــه بمواصلـــة تطوير 
بمـــا  واألداء  األنديـــة  مســـتويات 
يرفـــد القطـــاع الرياضي فـــي مملكة 

البحرين. 
وأشـــار إلـــى أن النـــادي وضـــع نصب 
العمـــل علـــى تنفيـــذ كل مـــا  عينيـــه 
يتماشى مع السياسات التي رسمتها 
الهيئة العامة للرياضة برئاسة سموه؛ 
لتطوير مســـتوى األلعـــاب الرياضية 
ودعمهـــم  والرياضييـــن،  بالنـــادي 
لمواصلـــة المســـيرة التي يتحقق من 

خاللها المزيد من اإلنجازات.

من اللقاء

لدى استقبال سموه مستشار الديوان الملكي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض

سمو الشيخ خالد بن حمد مستقبال رئيس النادي األهلي:

خالد بن حمد يشيد بنجاح المعرض الدولي األول للرماية

مواصلة دعم األجهزة اإلدارية والفنية في األندية 

سمو الشيخ خليفة بن علي يشهد تحضيرات منتخب الشباب

شـــهد نائـــب رئيس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي بـــن عيســـى آل خليفـــة، تدريب 
منتخـــب الشـــباب قبـــل المغـــادرة إلى 
مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، 
للمشـــاركة في كأس العـــرب تحت 20 
ســـنة المقـــررة خالل الفتـــرة 20 يوليو 

الجاري حتى 6 أغسطس المقبل.
ويخـــوض منتخـــب الشـــباب البطولـــة 
فـــي المجموعة الخامســـة إلـــى جانب 

منتخبي تونس وجيبوتي.

والتقى ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
بن عيســـى آل خليفة، خالل التدريب 
واإلداري  الفنـــي  الجهازيـــن  بأفـــراد 
التدريـــب  خـــالل  المنتخـــب  والعبـــي 
الظهـــور  علـــى  إياهـــم  حاًثـــا  األخيـــر، 
اإليجابـــي فـــي البطولـــة، بمـــا يعكـــس 
رقـــي وتطـــور كـــرة القـــدم البحرينية، 
مشيًرا ســـموه إلى أن البطولة العربية 
محطة إعداد مهمة لالستحقاق األكثر 
أهميـــة، والمتمثل فـــي تصفيات كأس 
آســـيا تحـــت 20 عاًمـــا 2023، المقررة 

سبتمبر المقبل.
ولفـــت إلـــى أن االتحاد يولـــي اهتماًما 
كبيًرا بمشـــاركات المنتخبات الوطنية 

متمنًيـــا  الخارجـــي،  المســـتوى  علـــى 
فـــي  للمنتخـــب  التوفيـــق  كل  ســـموه 

البطولة.

االتحاد البحريني لكرة القدم

سمو الشيخ خليفة بن علي يتوسط منتخب الشباب

حسن علي

من اللقاء



اليـــد  بكـــرة  الوطنـــي  المـــدرب  أبـــدى 
بإمكانـــات  ثقتـــه  محمـــد  عبدالرحمـــن 
منتخبنـــا الوطني للشـــباب في الوصول 
البطولـــة  فـــي  ممكنـــة  محطـــة  ألبعـــد 

اآلسيوية 17.
وقال محمد لـ “البالد سبورت إن منتخبنا 
حقـــق هدًفا من أهداف المشـــاركة، وهو 
التأهل لكأس العالم 2023، وتبقى عليه 
تحقيق الطموح باللقب اآلســـيوي، وهو 
قـــادر على ذلك في ظل وجود الخامات 

الممتازة.
ظهـــر  قـــد  منتخبنـــا  أن  محمـــد  وبيـــن 
بصـــورة طيبـــة أمـــام الهنـــد وباكســـتان، 
وقـــد احترمهمـــا كثيـــًرا بدليـــل الجديـــة 
والتركيز الذي ظهر عليه والنتيجة التي 
حققهـــا في كلتـــا المواجهتيـــن. موضًحا 
أن مباراة األحمـــر اليوم أمام اليابان قد 
أتت فـــي وقتها؛ كونها اختبـــاًرا للتعرف 
على مـــدى جاهزيته قبل خـــوض الدور 

قبل النهائي.

األولـــى،  للمجموعـــة  توقعـــه  وحـــول 
أكـــد محمـــد أنـــه مـــن الصعـــب التكهـــن 
بهويـــة المنتخبـــات التـــي ســـتتأهل في 
ظـــل قوتهـــم وهـــم )الســـعودية – كوريا 
الجنوبية والكويت(، حيث المســـتويات 

الفنية بينهم متقاربة للغاية.
القيـــادة  إلـــى  تهانيـــه  محمـــد  وقـــدم 
الرشيدة والشعب البحريني والجهازين 
المنتخـــب  والعبـــي  واإلداري  الفنـــي 
بمناســـبة تأهلهـــم للمونديـــال، ومتمنًيـــا 
التوفيـــق لهـــم فـــي البطولـــة اآلســـيوية 
وإحـــراز اللقـــب الثاني لمملكـــة البحرين 

على الصعيد اآلسيوي.

محمد: كلنا ثقة بإمكانات األحمر

اللجنة األولمبية

أشـــاد نائب رئيس اللجنة األولمبية ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة بتأهـــل 
منتخـــب الشـــباب لكـــرة اليـــد إلـــى نهائيـــات كأس 
العالـــم بألمانيا واليونـــان ٢٠٢٣ للمـــرة الرابعة في 

تاريخه.
ونوه ســـموه باألداء المتميـــز لالعبي منتخب كرة 
اليد للشباب بقيادة المدرب الوطني عادل السباع 
فـــي البطولـــة اآلســـيوية التـــي تحتضنهـــا المملكة 
حاليا، منوها بـــروح العزيمة واإلصرار التي قادت 
منتخب شـــباب اليد لتخطي باكســـتان والهند في 

دور المجموعـــات وبلـــوغ الـــدور الثانـــي وخطـــف 
تذكـــرة التأهـــل للمونديـــال العالمـــي بـــكل جـــدارة 

واقتدار.
وأضاف ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة “نفتخر بـــاألداء الرائع لمنتخب شـــباب 
اليد وما قدموه حتى اآلن من مستويات في ظل 
مـــا يتمتـــع بـــه المنتخب مـــن عناصر شـــابة تمتلك 
الطول والبنية والمهارة؛ األمر الذي يجعلنا نطمأن 
لمســـتقبل كـــرة اليـــد البحرينيـــة بوجـــود هـــؤالء 

األبطال والذين يشكلون نواة المنتخب األول”.

واثنـــى ســـموه علـــى الـــدور الـــذي يقوم بـــه اتحاد 
كـــرة اليـــد برئاســـة علي عيســـى اســـحاقي وباقي 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وجهـــود الطاقمين الفني 
واإلداري، متمنيا للمنتخب اســـتكمال مشواره في 
البطولـــة اآلســـيوية من خـــالل مواصلـــة العروض 
القويـــة لبلـــوغ النهائـــي والفـــوز باللقب اآلســـيوي 
ليؤكد المنتخـــب جدارته وتفوقها، مطالبا ســـموه 
الجماهيـــر البحرينيـــة بالوقوف مـــع المنتخب في 
المرحلة القادمـــة لمؤازرته في مهمة الفوز باللقب 

القاري.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بتأهل منتخب الشباب

المنتخبـــات  رابطـــة  دعـــت 
الصـــاالت  أللعـــاب  الوطنيـــة 
راشـــد  حســـن  فـــي  متمثلـــة 
الجمهـــور  هيـــات،  ونـــواف 
بالحضـــور  الوفـــي  البحرينـــي 
اإلمـــكان  مـــن  عـــدد  بأكبـــر 
مســـاء اليـــوم، وذلـــك لمؤازرة 
وتشجيع منتخبنا في مباراته 

المهمة.
وقال هيات لـ “البالد سبورت” 
إن شـــباب المنتخـــب يحتـــاج 
للدعـــم المعنوي، الـــذي يدفعه 

المســـتويات  أفضـــل  لتقديـــم 
والخـــروج بنتيجـــة االنتصـــار 
التـــي تســـعد الجميـــع، وهـــذا 
ســـيتحقق بـــإذن هللا بوجـــود 
الجمهـــور، المعـــروف بمواقفه 
وحبـــه  وإخالصـــه  المثاليـــة 
لمملكة البحرين في مثل هذه 
األوقات، والبطوالت الســـابقة 
خيـــر دليـــل علـــى ذلـــك، طالًبا 
أن يرتـــدي الجمهـــور قمصاًنـــا 
باللون األحمر ويكون حماسًيا 

لألحمر ومؤثًرا على الخصم.

رابطة المنتخبات الوطنية: اليوم يوم الجمهور

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 

األزرق يهزم األخضر وكوريا يجتاز إيران
انتهـــت قمـــة البطولة اآلســـيوية 17 
جمعـــت  التـــي  اليـــد  لكـــرة  للشـــباب 
منتخبّي الكويت والســـعودية، بفوز 
األول بنتيجـــة )26/30( فـــي المباراة 
التـــي جمعتهمـــا عصـــر االثنيـــن على 
الرياضيـــة  خليفـــة  مدينـــة  صالـــة 

بمملكة البحرين.
بالتعـــادل  األول  الشـــوط  وانتهـــى 
المنتخـــب  حقـــق  وبذلـــك   ،)17/17(
فـــي  األول  انتصـــاره  الكويتـــي 
المجموعـــة الحديدية وصار رصيده 
)3 نقاط( ليعزز آماله بالمنافسة على 
بطاقة التأهل للـــدور الثاني للبطولة 
اآلســـيوية مع تبقي مباراة أخيرة له 
ستكون أمام المنتخب اإليراني غدا 
االربعـــاء، فيمـــا المنتخب الســـعودي 
تلقى الخســـارة األولى بعد فوزه في 
الجولـــة األولى وتجمـــد رصيده عند 
نقطتيـــن، وبـــاّت وضعـــه صعًبـــا فـــي 

دائرة التأهل.
اجتـــاز  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
المنتخـــب الكـــوري الجنوبـــي نظيره 
بعدمـــا   )27/32( بنتيجـــة  اإليرانـــي 
انتهـــى الشـــوط األول بتقـــدم كوريا 

6 أهـــداف )10/16(، وبذلـــك  بفـــارق 
حقـــق المارد الكـــوري انتصاره األول 
فـــي  تعـــادل  بعدمـــا  البطولـــة  فـــي 
الجولة الســـابقة ليصبـــح رصيده )3 
نقاط( متســـاوًيا مـــع الكويت ومعزًزا 

حظوظـــه في التأهـــل للـــدور الثاني 
خـــالل  مـــن  للنهائيـــات  والوصـــول 
الجولـــة األخيرة يـــوم االربعاء، فيما 
إيـــران تعـــرض للهزيمـــة الثانية على 

التوالي وخرج من المنافسة.

لقاء الكويت والسعودية لقاء كوريا الجنوبية وايران

البحرين واليابان.. لقاء االنفراد بالصدارة
يبـــدأ منتخبنـــا الوطنـــي للشـــباب لكـــرة 
اليـــد اليـــوم )الثالثاء( مرحلـــة الجد في 
البطولة اآلســـيوية 17 لكرة اليد عموًما 
مـــن  خصوًصـــا،  الثانيـــة  ومجموعتـــه 
خـــالل مواجهته نظيـــره الياباني وذلك 
فـــي تمـــام الســـاعة 6.30 مســـاًء، وقبل 
ذلـــك يلتقـــي المنتخب الهنـــدي بنظيره 

الباكســـتاني عند الساعة 4 عصًرا وذلك 
على صالة مدينة خليفة الرياضية.

هـــي  اليـــوم  مبـــاراة  أن  شـــك،  ودون 
إمكانـــات  إلظهـــار  األول  االختبـــار 
عـــن  والكشـــف  “األحمـــر”  وقـــدرات 
نياتـــه التنافســـية بعدما ضمـــن وصوله 
نهائيـــات كأس العالـــم 2023 ولـــألدوار 

بعدمـــا  اآلســـيوية،  للبطولـــة  النهائيـــة 
كسب مباراَتي الهند وباكستان بسهولة 
تامة، كما هو حال اليابان الذي اكتســـح 
األخيريـــن دون عنـــاء، لتكـــون مواجهة 
هـــي  اليابانـــي  والكمبيوتـــر  منتخبنـــا 
الفيصل لتحديد متصدر ووصيف هذه 

المجموعة بشكل رسمي.

منتخبنـــا يحتل صـــدارة الترتيب حالًيا 
برصيـــد )4 نقـــاط( بفارق األهـــداف عن 
اليابـــان الـــذي يمتلـــك الرصيـــد نفســـه، 
واآلمال البحرينيـــة معقودة على أفراد 
منتخبنـــا بأن يظهر بالمســـتوى المرضي 
الـــذي يلبي الطمـــوح ويبـــدي الطمأنينة 

على مستقبله في هذه البطولة.

منتخب البحرين للشباب لكرة اليد
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نتائج األمس – االثنين 

مباريات اليوم – الثالثاء

السعودية 

كوريا ج

26

32

30

27

الكويت

ايران

الهند

اليابان

الساعة 4

 الساعة 6.30

باكستان

البحرين

جدول النتائج 
والمباريات

جدول 
المجموعة الثانية

المنتخبات                  فاز        تعادل      خسر        النقاط   

4--2البحرين

4--2اليابان

20--باكستان

20--الهند

جدول 
المجموعة األولى

المنتخبات      فاز    تعادل     خسر        النقاط

3-11كوريا ج

3-11الكويت

12-1السعودية

20--إيران

سبورت

نواف هيات

تغطية - علي مجيد  )تصوير: رسول الحجيري(

سبورت

عبدالرحمن محمد

سبورت
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سيعرض فيلم األكشن والفانتازيا 
“Day Shift” حول أب يحاول توفير 

حياة كريمة البنته فيعمل بوظيفة 
وهمية كمنّظف لحمامات السباحة  

لتغطية وظيفته الحقيقية على 
“نتفليكس” في 12 أغسطس المقبل. 

الفيلم الجديد من بطولة جيمي 
فوكس ويشارك في العمل أيضًا نجم 

الراب ”سنووب دوغ“.

tariq_albahhar

الصالة الثقافية تواصل استضافة النشاط الثقافي لصيف البحرين 

يســـتمر مهرجـــان صيـــف البحريـــن الرابع عشـــر بتقديم 
نشـــاطه وبرامجه في الصالة الثقافية، حيث اســـتضاف 
منـــذ انطالقته العديد من األمســـيات الفنيـــة والعروض 
المســـرحية. فمن بعد حفل الموســـيقى الكالســـيكية من 
البحريـــن، وعـــروض “برينيـــاك ريميكســـد” المقبلـــة مـــن 
بريطانيـــا، قدمـــت الصالـــة للجمهـــور العرض المســـرحي 
“القنديـــل الصغيـــر” بالتعاون مع ســـفارة دولة فلســـطين 
لـــدى المملكـــة.  وبالتعاون مع ســـفارة جمهوريـــة كوريا، 
الراقـــص  الموســـيقي  العـــرض  إقامـــة  الصالـــة  شـــهدت 
المميـــز لفريق األداء الفني الكـــوري “MAKERS”، والذي 
اســـتعرض األحـــداث والســـمات الرئيســـة فـــي التاريـــخ 
الحديث والمعاصر لكوريا، بدًءا من الحركات التاريخية 
وصـــوالً إلـــى يومنا الحاضـــر واالنتشـــار العالمـــي للبوب 
الكـــوري “كـــي بـــوب”.  وإلـــى جانب ما قدمه من رســـائل 
تاريخيـــة هادفـــة، كان الجمهـــور علـــى موعـــٍد مع عرض 

ممتـــع يتمـــازج مـــع رقص الشـــارع ذي المســـتوى الُمتَقن 
والمصحوب بالموسيقى الكورية التقليدية “جوجاك”.

أمـــا يـــوم أمـــس األول، شـــهدت الصالـــة الثقافية عرض 
ســـاحر لفن الفالمينكو عرف الحضور بالجوانب الفريدة 

لهـــذا الفن اإلســـباني األصيل، حيث قـــدم العرض عازف 
الغيتار سالفي من مدينة قادس فنونه الرائعة والممتعة، 
ورافقتـــه فنانة رقص الفالمينكو المحترفة بيزا ديلوس 

موروس من برشلونة. 
ويســـتمر مهرجـــان صيـــف البحرين في نســـخته الرابعة 
عشـــرة حتى نهاية شـــهر يوليـــو الجاري مـــا بين متحف 
البحرين الوطني، الصالة الثقافية ومركز الفنون، والذي 
يســـتضيف العديد من ورش العمـــل التعليمية والثقافية 

المتنوعة والمناسبة لمختلف األعمار. 
ولمزيـــد مـــن المعلومـــات عن مهرجـــان صيـــف البحرين 
وفعالياتـــه المختلفـــة يمكـــن زيارة موقع هيئـــة البحرين 
أو   ،culture.gov.bh االنترنـــت  علـــى  واآلثـــار  للثقافـــة 
تصفـــح منصـــات مهرجان صيـــف البحرين علـــى مواقع 
 @NakhoolBah التواصـــل االجتماعـــي علـــى العنـــوان

.@CultureBah ومنصات هيئة الثقافة

يعرض مسرح مركز األميرة الجوهرة المسرحية الكوميدية التربوية 
الهادفة “حكايا عمار” مع مجموعة من األناشيد المميزة، وذلك ابتداء 
مـــن يـــوم الثالثاء الموافـــق 19 يوليو ولغاية 23 الشـــهر نفســـه بواقع 
عرضيـــن يوميـــا. العـــرض األول فـــي تمـــام الســـاعة الرابعـــة والنصف 

عصرا، والعرض الثاني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.
المسرحية من إنتاج “حكايا لإلنتاج الفني”، ومن بطولة الفنان القدير  «

جاسم الصايغ، والفنان محمد علي عبود، بمشاركة: أحمد عيسى، أحمد 
الحلي، سيد أحمد الماجد، حسين السماك، علي كميل، عبدالله صادق، 

ميثم زكريا ومحمود الخضران .

حكايا لإلنتاج الفني تعرض مسرحية “ حكايا عمار”
محرر مسافات

للمـــرة األولى فـــي تاريخ الدراما، 
جرى ترشيح المسلسل األميركي 
“Moon Knight”  والذي يخرجه 
المصـــري محمد ديـــاب للحصول 
مـــن  ترشـــيحات  ثمانيـــة  علـــى 
مهرجان إيمـــي العالمـــي وفقًا على 
القوائـــم التـــي أعلنـــت ويضم المسلســـل 
المذكـــور في فريـــق عمله اثني عشـــر ممثالً 
مصريـــًا وهـــو مـــن إنتـــاج ســـتوديهات مارفل، 
للبطـــل  الفصاميـــة  الشـــخصية  علـــى  ويركـــز 
بعـــد  ســـعادته  عـــن  ديـــاب  وعّبـــر  ”ســـتيفن”. 
إعالن ترشـــيح المسلســـل، وكتب فـــي صفحته 
الخاصـــة بموقـــع للتواصـــل االجتماعـــي: “فخور 
بـــأن مـــون نايـــت مرشـــح لــــ8 مـــن جوائـــز إيمـــي، 
والمالبـــس،  واألكشـــن،  والتصويـــر،  التمثيـــل،  عـــن 
والصـــوت، والموســـيقى التصويريـــة للموهوب هشـــام 
نزيـــه“. وتابـــع: “ســـنتين مـــن حياتـــي كمخـــرج رئيســـي، 
ومنتـــج منفـــذ، تكللـــت بالنجـــاح دا! الحمـــد 
للـــه”. وتصدر مسلســـل “ساكسيشـــن” 
مـــن إنتـــاج “إتـــش بـــي أو”، عـــن عائلة 
يتبـــادل أفرادهـــا الغـــدر والمؤامـــرات، 
الثالثاء ســـباق الترشيحات لجوائز 

“إيمي”، الرديفة لألوســـكار لألعمـــال التلفزيونية األميركية، 
بـ25 ترشـــيحًا فـــي المجموع من األكاديميـــة الدولية للفنون 
والعلـــوم التلفزيونيـــة، المانحـــة لجوائـــز إيمـــي في نســـخته 

الـ74.
وســـيواجه “ساكسيشـــن” مسلســـل “ســـكويد غيـــم” الكـــوري 
الجنوبـــي القاتم والعنيف، الـــذي دخل التاريخ باعتباره أول 
إنتاج بلغة غير اإلنجليزية ينافس للفوز في الفئة الرئيسية 

ألفضل مسلسل درامي.
ويضـــم المسلســـل الذي تصدر قائمة أكثر األعمال مشـــاهدة 
فـــي تاريـــخ “نتفليكـــس”، مئـــات الشـــخصيات المتأتيـــة من 
الفئـــات األكثـــر تهميشـــًا فـــي كوريـــا الجنوبيـــة. ويبـــدو أن 
المنافســـة ستكون محتدمة لنيل الجوائز في حفلة توزيعها 
فـــي نســـختها الـ74 فـــي 12 ســـبتمبر المقبل، مـــع أعمال من 
العيار الثقيل من أمثال “ســـترينجر ثينغز” و”أوزارك” و”بيتر 

كال سال“. وبعد القيود الصحية التي أرغمت هوليوود على 
إغـــالق مواقع التصوير خالل الجائحة، تعود اإلنتاجات إلى 
“مســـتوى تاريخـــي”، وتلقـــت أكاديميـــة جوائز إيمـــي “عددًا 
قياسيًا من الترشيحات هذا الموسم”، وفق مدير األكاديمية 

فرانك شيرما.
على صعيد األعمال الكوميدية، تصدر “تيد السو” من إنتاج 
“آبل تي في بالس”، الفائز في العام الماضي، المنافسة بـ 20 
ترشـــيحًا.  ويتنافس المسلســـل الذي يتمحـــور حول مدرب 
لرياضـــة كـــرة القدم األميركيـــة يلحق بفريـــق إنجليزي لكرة 
القدم، مع مسلسلي “ذي مارفيلوس ميسز مايزل” و”باري”. 
كمـــا تضم المنافســـة مسلســـلي “هاكس” و”أونلـــي مردرز إن 
ذي بيلدينـــغ” اللذيـــن حصـــل كل منهمـــا علـــى 17 ترشـــيحًا 
لهـــذه الجوائـــز. وعلى صعيد المسلســـالت القصيـــرة، تصدر 
المنافســـة مسلسل “ذي وايت لوتس” من إنتاج “إش بي أو” 

الســـاخر عن ســـطحية النـــزالء األثرياء في فنـــدق فاره في 
هاواي، بـ20 ترشيحًا بينها ثمانية للممثلين في العمل.

ويتنافـــس الممثـــل الرئيســـي في “ســـكويد غايـــم” لي جونغ 
جاي، في فئة المسلسالت الدرامية، مع نجمي “ساكسيشن” 
برايـــن كوكـــس، وجيريمي ســـترونغ. وبيـــن الممثالت، باتت 
الشـــابة زندايا التي تحقق نجاحًا في هوليوود منذ ســـنوات 
والتـــي فازت بجائـــزة “إيمي” في 2020 عـــن “يوفوريا”، في 
موقـــع متقـــدم للفـــوز، وتنافس جـــودي كورنر وســـاندرا أوه 
“كيلينـــغ إيـــف” وريـــز ويذرســـبون التي ُرشـــحت للمنافســـة 
خالفًا لشريكتها في “ذي مورنينغ شو” جنيفر أنيستون التي 

لم تحصل على أي ترشيح.
من بين النجوم الذين لم ينتزعوا ترشيحات الثالثاء جوليا 
روبرتس “غاســـليت” وجيســـيكا تشاستين “ســـينز فروم إيه 
ماريدج” في فئة المسلسالت القصيرة، لصالح ممثالت أقل 
شـــهرة مثل أماندا ســـيفريد “ذي دروب أوت”، وجوليا غارنر 
“إنفنتينـــغ أنـــا“. وفي فئـــة أفضل ممثل في مسلســـل قصير، 
يتنافـــس كوليـــن فيـــرث “ذي ســـتيركيس” وأنـــدرو غارفيلد 
“أندر ذي بانر اوف هافن” وأوســـكار أيســـاك “سينز فروم إيه 

ماريدج” ومايكل كيتن “دوبسيك”.
وفي المحصلة، خرجت “إتش بي أو” ومنصتها للفيديو عند 
الطلـــب “إتش بي أو ماكس” بالحصة االكبر بـ140 ترشـــيحًا، 

مقابل 105 فقط لمنافستها الكبرى “نتفليكس”.

فرينـــدس  مسلســـل  نجـــم  كشـــف 
ماثيـــو بيـــري أنـــه انتهى مـــن كتابة 
مذكراتـــه الشـــخصية، ومـــن المقرر 
بعنـــوان  كتـــاب  فـــي  إصدارهـــا 
 Friends, Lovers, and The Big“
النجـــم  وشـــارك   ،“Terrible Thing
الكوميـــدي صورة لصفحـــة عنوان 
الكتاب فوق مجموعة من األوراق 
محمـــول،  كمبيوتـــر  جهـــاز  تحتهـــا 
وأشـــار فـــي التعليق علـــى الصورة 
إلـــى انتهائه من الكتـــاب، موضًحا: 
“الكتاب انتهى اآلن، إذن 

هذا هو”.
الســـيرة الذاتيـــة، التـــي 

مـــن  فـــي األول  المقـــرر إصدارهـــا  مـــن 
نوفمبـــر المقبـــل، تتناول مـــا حدث وراء 
الكوميـــدي  المسلســـل  مـــن  الكواليـــس 

تنـــاول  مـــع  بيـــري  وصـــراع   ”Friends“
الممنوعات. 

وكان ماثيـــو بيري قد أعلـــن عن الكتاب 

فـــي فبراير، موضًحا أنـــه يتناول الكثير 
عنـــه فـــي الماضـــي، وقـــال: “أعتقـــد أن 
الوقـــت قد حان ألن يســـمع الناس مني، 
فقـــد كان هنـــاك الكثيـــر مـــن النجاحـــات 

واإلخفاقات”.
 ”Flatiron Books“ النشـــر  دار  قالـــت 
فـــي بيـــان صحافـــي العـــام الماضـــي إن 
بيـــري ســـيكون صريًحـــا بشـــأن  ماثيـــو 
مشاكله السابقة مع تعاطي الممنوعات، 
موضحـــًة: “فـــي الكتـــاب، يأخـــذ بيـــري 
القـــراء وراء الكواليس ألنجح مسلســـل 
كوميدي على اإلطالق، كما يتحدث عن 

صراعاته الخاصة مع اإلدمان”. 
وأوضحـــت أيًضـــا أن المذكـــرات تحمل 

بطريقـــة  بـــه  الخاصـــة  الدعابـــة  روح 
صريحـــة وواعيـــة، حيث يوضـــح بيري 
تفاصيل معركته المستمرة طوال حياته 
مـــع المرض، وما الذي أدى إلى تأجيجها 
علـــى الرغـــم مـــن امتالكـــه كل شـــيء“ 
بحســـب مجلة هي، وفي الســـياق ذاته، 
صرح مصدر لمجلـــة “US Weekly” في 
فبرايـــر أن ماثيـــو بيـــري كان يتطلع إلى 
إعادة ســـرد تجاربه، ســـواء كانت جيدة 
أو ســـيئة، لمســـاعدة اآلخريـــن ووضـــع 
األمور في نصابها الصحيح بشـــأن عدد 
من الحوادث التي كانت إما غير مروية 
حتـــى اآلن، أو تم إخراجها من ســـياقها 

الحقيقي.

ترشيحات جوائز إيمي التلفزيونية... ”ساكسيشن” و“سكويد غيم“ في المقدمة

نجم مسلسل “Friends” ماثيو بيري يصدر مذكراته الشخصية في كتاب

“Moon Knight” للمخرج المصري محمد دياب يحصل على 8 ترشيحات
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“السالم” يتبنى عدًدا من مبادرات الرقمنة في رحلته للتحول الرقمي
تمكن بنك الســـام، منذ تأسيســـه العام 2006، من ترسيخ سمعته 
كأحد أسرع البنوك نمًوا في مملكة البحرين، ما جعله قوة مؤثرة ال 
ُيستهان بها في قطاع الصيرفة اإلسامية على الصعيد اإلقليمي. 
وســـاهمت مكانته المالية وحيازته ألقـــوى رأس مال من األصول 
ضمـــن القطاع وتطبيقه الســـتراتيجية نمو مرنة ومتماســـكة، في 
امتاكـــه لســـجل حافل بمجـــال التخفيف من المخاطـــر والتحول 
الفّعال نحو ديناميكيات الســـوق، عاوة على تحقيقه ألداء مالي 

قوي.
وحـــرص بنـــك الســـام على تبنـــي عقليـــة رقميـــة ســـّباقة لتوفير 
خدمـــات مصرفية ذكيـــة وفّعالة ومنـــح الزبائن تجربـــة مصرفية 
تتميز بالراحة والبساطة والكفاءة. وسعى منطلًقا في رحلته نحو 
التحول الرقمي مرتكًزا بذلك على توجهه االســـتراتيجي الجديد 
ومعتمـــًدا على ماحظات وآراء الزبائن. وقد ســـاهمت جميع تلك 
العوامـــل بإطاق الرؤية المؤسســـية في العـــام 2021 والمتضمنة 
للمبـــادئ التوجيهية التاليـــة: نتخطى الحدود إلبهـــار زبائننا، نلهم 

ز، الرقمنة أســـاس عملنا، التعامل القويم  موظفينـــا لإلبداع والتميُّ
منهاجنـــا، متضامنين مع مجتمعنا نمضـــي قدًما، حيث تهدف في 

مجملها لتحقيق الوعد المؤسسي “تجربة مميزة لعاقة دائمة”.
وجاء تدشين 4 فروع ال ورقية إلكترونية بالكامل مؤخرًا، تنفيًذا 
الســـتراتيجية الرقمنة التي تتمحور بدورها حول تعزيز محفظة 
الخدمـــات والمنتجـــات المصرفيـــة الرقمية مع رقمنـــة المزيد من 
العمليـــات، واالســـتمرار بتطويـــر وتحديـــث التطبيـــق اإللكتروني 
بمميـــزات وخصائـــص جديـــدة إلثـــراء تجربـــة المســـتخدم. وقـــد 
ســـاهمت مســـاعي بنـــك الســـام الناجحة والمســـتمرة منـــذ العام 
2018 حتـــى اآلن بتعزيز االســـتراتيجية الجديـــدة المعنية بزيادة 

التركيز على األنشـــطة المصرفية األساســـية، والمسارعة بإطاق 
مبـــادرات الرقمنـــة وأتمتـــة قطـــاع الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد 
بالكامـــل وهو ما ســـاهم بتســـريع عملية تقديـــم الخدمات، إضافة 
إلى توسيع عمليات المعامات المصرفية الدولية، والتتبع السريع 
لقطـــاع إدارة األصـــول. كمـــا تـــم تدشـــين برنامج مكافـــآت الوالء 
الحصـــري واألول مـــن نوعـــه في مملكـــة البحرين، والـــذي يهدف 
لمكافـــأة جميع المعامـــات المصرفية اليومية للزبائـــن وتمكينهم 
من اســـتبدال النقاط التي تم جمعها ُمقابل مجموعة واســـعة من 

المكافآت والمزايا القّيمة.
وعلى صعيد آخر، طرح بنك الســـام بطاقة الدفع المســـبق بعملة 
الليرة التركية وحســـاب السام للتخطيط المستقبلي الذي يتمتع 
بمعـــدالت ربـــح تنافســـية علـــى االدخـــارات المتوســـطة وقصيرة 
األجـــل، إضافـــة إلى مميـــزات حمايـــة تكافليـــة لتعليـــم األبناء أو 
التأميـــن التكافلـــي علـــى الحيـــاة والتأمين الصحي ضـــد فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(. بينمـــا شـــملت المبـــادرات الرقميـــة األخـــرى 

إنشـــاء أرقـــام التعريف الشـــخصية غير الورقية من خال شـــبكة 
أجهـــزة الصـــراف اآللـــي وتفعيـــل البطاقـــة أو إلغائهـــا عـــن طريق 
االســـتجابة الصوتية التفاعلية، إضافة إلى إمكانية فتح الحساب 

دون الحاجة الستخدام الورق.
المصرفيـــة  الخدمـــات  منصـــة  طـــرح  تـــم  الســـياق،  ذات  وفـــي 
اإللكترونية للشـــركات والتي توفر أساًســـا فّعاالً إلجراء العمليات 
بـــكل كفاءة. أعقبها اإلعـــان عن مجموعة جديـــدة من البطاقات 
الُمخصصة للزبائن من فئة الشركات والمؤسسات متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوســـطة في مملكة البحرين والتي تشـــمل بطاقة 
المشـــتريات وبطاقـــة الســـفر االفتراضيـــة وبطاقـــة إلدارة نفقات 
رحـــات العمـــل، إذ تتميـــز جميعهـــا بإمكانيـــة إدارتهـــا عبـــر منصة 
الخدمـــة الذاتيـــة الرقميـــة، مـــا يتيـــح للشـــركات إصـــدار بطاقات 
ائتمانيـــة متعددة وتحديد الحد االئتماني لها والقيام بالعديد من 
العمليـــات التشـــغيلية كتفعيـــل البطاقـــة وإيقافهـــا واالطاع على 

النفقات والمصاريف وغيرها الكثير.

أعلـــن بيـــت التمويل الكويتـــي- البحرين 
عن توقيع مذكرة تفاهم مع المستشـــفى 
الملكـــي للنســـاء واألطفـــال، تنـــص على 
قيام األخيـــرة بتقديم خصومات خاصة 
لعمـــاء البنك من حاملـــي بطاقات بيتك 
ديســـمبر   31 تاريـــخ  حتـــى  االئتمانيـــة 

.2022
فـــي  المذكـــرة  توقيـــع  مراســـم  وتمـــت 
المقـــر الرئيس للبنك فـــي مركز البحرين 
التجـــاري العالمـــي وذلـــك يـــوم الخميس 
الموافـــق 23 يونيـــو 2022 بحضـــور كل 
مـــن رئيس الخدمـــات المصرفية لألفراد 
فـــي بيت التمويـــل الكويتـــي – البحرين 
حامـــد مشـــعل، والرئيـــس التنفيذي لدى 

المستشـــفى الملكـــي للنســـاء واألطفـــال 
روهيـــت سريفاســـتافا، إضافـــة إلى عدد 

من الموظفين من كا الطرفين.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي 
للنســـاء  الملكـــي  المستشـــفى  لـــدى 
واألطفـــال روهيـــت سريفاســـتافا بقوله 
“إنـــه لمن دواعي ســـرورنا أن نتعاون مع 
بيـــت التمويل الكويتـــي – البحرين، أحد 
المصارف اإلســـامية الرائدة في مملكة 
خاصـــة  خصومـــات  لتقديـــم  البحريـــن، 
بطاقـــات  مـــن حاملـــي  الكـــرام  لعمائـــه 
العـــام  نهايـــة  حتـــى  االئتمانيـــة  بيتـــك 
الجـــاري. ونحن حريصون على توســـيع 
نطاق شـــراكاتنا لتشمل جميع مؤسسات 

وهيئـــات الدولـــة مـــن القطاعيـــن العـــام 
والخاص”.

الخدمـــات  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بيـــت التمويـــل 
مشـــعل  حامـــد  البحريـــن   – الكويتـــي 
“تشـــهد قاعدة شـــراكاتنا نمًوا مضطرًدا، 
وذلك انطاًقا من ســـعينا الدؤوب لتلبية 
احتياجـــات عمائنا. لذا، يســـرنا أن نعلن 
عـــن حصـــول عمائنـــا علـــى تخفيضات 
خاصة مـــن المستشـــفى الملكي للنســـاء 
واألطفـــال مقابـــل اســـتخدامهم ألّي من 
بطاقـــات بيتك االئتمانيـــة. ونتطلع ُقدًما 
لاســـتمرار بإثـــراء التجربـــة المصرفيـــة 

لعمائنا الكرام”.

المستشفى يقدم خصومات خاصة لحاملي بطاقات البنك االئتمانية

“بيتك” البحرين يوقع مذكرة تفاهم مع “الملكي للنساء”

للمرة األولى في تاريخه بمناسبة مرور 10 سنوات على انطالق الحدث

“السهام الحمراء” البريطاني سيشارك في معرض البحرين الدولي للطيران
أعلنـــت وزارة المواصـــات واالتصـــاالت 
أمـــس أن فريق األكروبات الشـــهير التابع 
لســـاح الجو الملكي البريطاني، “الســـهام 
الحمراء”، سيشـــارك في معرض البحرين 
الدولي للطيران للمرة األولى في تاريخه 
بمناســـبة مرور 10 ســـنوات على انطاق 
المعـــرض. وقـــد تـــم اإلعـــان عـــن هـــذه 
المشـــاركة خـــال لقـــاء مستشـــار الدفاع 
لشـــؤون الشـــرق األوسط المشـــير الجوي 
ســـامي سامبســـن مـــع وزيـــر المواصات 
واالتصـــاالت محمد الكعبـــي على هامش 
 Royal International Air زيارة معـــرض
Tattoo، الـــذي تنظمـــه الهيئـــة الخيريـــة 
التابعة لســـاح الجـــو الملكـــي البريطاني 
في المملكة المتحدة خال الفترة من 15 

- 17 يوليو 2022. 
ويقام معـــرض البحرين الدولـــي للطيران 
كل عاميـــن تحـــت رعايـــة ملكيـــة ســـامية 
مـــن ملـــك البـــاد المعظم حضـــرة صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وذلـــك خـــال الفتـــرة مـــن 9 - 11 نوفمبر 

2022 بقاعدة الصخير الجوية. 

 وبهذه المناسبة، صرح الممثل الشخصي 
رئيـــس  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  لجالـــة 
اللجنـــة العليا المنظمة لمعـــرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة “يســـعدنا أن نرحب 
بالســـهام الحمـــراء فـــي معـــرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران 2022، والـــذي نحتفـــل 
بمـــرور 10 ســـنوات على نجـــاح المعرض 
فـــي اســـتقطاب أبـــرز الشـــركات العالمية 
المتخصصـــة فـــي عالـــم الطيـــران وفـــرق 
مملكـــة  إلـــى  الجويـــة  االســـتعراضات 
البحريـــن. وان هذه المشـــاركة دليل على 
عمـــق العاقـــات التاريخيـــة الوثيقة التي 
تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 
المتحـــدة الصديقة والمؤهلة على الدوام 
للتطـــور والمضي قدما نحـــو آفاق أرحب 

وتوسيع مسارات التعاون الثنائية”. 
ويتـــم تنظيـــم معـــرض البحريـــن الدولـــي 
المواصـــات  وزارة  قبـــل  مـــن  للطيـــران 
الملكـــي  الجـــو  وســـاح  واالتصـــاالت 
البحرينـــي، الذي يهـــدف إلى بناء عاقات 
طويلة األمـــد مع الدول المشـــاركة وعلى 

وجـــه التحديـــد القـــوات الجويـــة الملكية 
البريطانيـــة وقـــوة دفاع البحريـــن والذي 
تمتـــاز عاقتهـــم بروابط تمتـــد لعقود من 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  تلعـــب  إذ  الزمـــن، 
دوًرا نشـــًطا في معـــرض البحرين الدولي 
للطيران والمســـاهمة فـــي برنامج الوفود 

العسكرية.
مـــن جانبه، قـــال وزير الدفـــاع البريطاني 
بـــن واالس “إن فريـــق الســـهام الحمـــراء 
مثال لتميز ساح الجو الملكي البريطاني 
وتفاني طياري وطاقم الفريق في تقديم 

عروض عالمية المستوى”.
وأضاف “تتمتع المملكة المتحدة ومملكة 
البحريـــن بعاقـــة راســـخة وتاريخية وان 
جولة فريق الســـهام الحمراء تمثل التزام 
المملكـــة المتحـــدة في تعزيـــز الروابط ما 

بين البلدين”.
 ســـوف يقـــوم فريق الســـهام الحمراء في 
جولة في المنطقة والتي ستشمل زيارات 
العربيـــة  والمملكـــة  الكويـــت  دولـــة  الـــى 
الســـعودية واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
وعلى هامش هذه الزيارات ســـوف يغتنم 

الفريـــق فرصـــة وجودهـــم فـــي المنطقـــة 
الدولـــي  البحريـــن  بمعـــرض  بالمشـــاركة 
للطيـــران وتقديـــم سلســـلة مـــن العروض 

الجوية.
وإضافـــة إلـــى العـــروض الجوية، ســـيعقد 
الفريق سلســـلة مـــن الندوات والجلســـات 
التـــي تهـــدف إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى 
أهميـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة 

والرياضيـــات للشـــباب. وتمثـــل العـــروض 
والنـــدوات فرصـــة للتواصـــل فـــي تطوير 
والعســـكرية  الدبلوماســـية  العاقـــات 
مملكـــة  بيـــن  األمـــد  طويلـــة  والتجاريـــة 

البحرين والمملكة المتحدة.
وصـــرح وزيـــر المواصـــات واالتصـــاالت 
محمـــد الكعبي “أن العـــروض الجوية هي 
إحدى الميزات الرئيســـة لمعرض البحرين 

الدولي للطيـــران والتي نســـعى دائًما إلى 
تطويرها. ولذلك يســـرنا اســـتضافة فريق 
الســـهام الحمـــراء البريطاني، الـــذي يعتبر 
مـــن فرق العـــرض الرائدة فـــي العالم، في 
إذ  للطيـــران،  الدولـــي  البحريـــن  معـــرض 
واســـتثنائية  رائعـــة  إضافـــة  ســـيكونون 

للعروض الجوية” 
الدفـــاع  مستشـــار  أضـــاف  جانبـــه،  مـــن 
لشـــؤون الشـــرق األوسط المشـــير الجوي 
سامي سامبســـن “إنه لمن دواعي سرورنا 
اإلعان أن فريق السهام الحمراء سيكون 
فـــي البحريـــن فـــي شـــهر نوفمبر مـــن هذا 
العـــام. ان البحرين شـــريك حيوي للدفاع 
البريطانـــي وأنـــا متأكـــد مـــن أن الســـهام 
الحمراء سيقدمون عرًضا ممتًعا ومميًزا”.
يذكـــر أنـــه علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر 
الماضية، رســـخ معـــرض البحرين الدولي 
للطيران مكانته باعتبـــاره حدًثا رائًدا في 
مجـــال الطيـــران، إذ مـــن المتوقـــع حضور 
أكثـــر من 50000 زائـــر تجاري في معرض 
العـــام 2022 وحضـــور حوالـــي 215 وفًدا 

عسكرًيا ومدنًيا.

نظمـــت جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية 
بالتعـــاون مع معهد البحرين للدراســـات 
المصرفية والمالية BIBF وبنك البحرين 
والكويت ورشـــة عمـــل للصحافيين عن 
التحـــول الرقمـــي والتقنيـــة المالية في 

مقر المعهد.
وقدم الندوة المحاضـــر األول في مركز 
التحـــول الرقمـــي بمعهد BIBF يوســـف 
فرج، حيـــث تحدث عن معنـــى التحول 
الرقمـــي قائـــاً “إنـــه عمليـــة تغييـــر فـــي 
باســـتعمال  ويتعلـــق  الشـــركات  بنيـــة 
التكنولوجيا، وتسهيات الوسط الرقمي 
لتعديل العمليـــات الداخلية والخارجية 
وأضـــاف  العميـــل”.  خبـــرة  وتحســـين 
“التحـــول الرقمي هو دمـــج التكنولوجيا 
الرقميـــة فـــي جميـــع مجـــاالت األعمـــال 
التجارية، وتغيير جذري في كيفية أداء 

األعمال وتقديم قيمة للعماء”.
وتابـــع “أن التحـــول الرقمـــي ال يقتصـــر 
تبيـــع منتجـــات  التـــي  الشـــركات  علـــى 
اإلنترنـــت  علـــى  تركـــز  أو  رقميـــة 
والتكنولوجيـــا، بـــل تؤثـــر علـــى جميـــع 
المجاالت واألقسام”، مبينا بأن التحول 
الرقمي يتطلب عدة أمور البد أن تتوفر 
في أي مؤسســـة وهي: القيادة، األفكار، 

التخطيـــط، العمل الجماعـــي وبعد ذلك 
يأتي التنفيذ”.

وقـــال فرج “لقـــد فهم العمـــاء والزبائن 
شـــركات  مـــن  االســـتهاكية  المزايـــا 
فـــي  الرقمـــي  التطـــور  وتدمـــج  تطبـــق 
عملياتهـــا، وباتـــوا يطلبـــون ذلك بشـــكل 
أســـاس وبإلحـــاح مـــن جميع المـــاركات 
ويشـــترون  معهـــا  يتعاملـــون  التـــي 
منهـــا”، مســـتطردًا “لكـــن ال تعتقـــدوا أن 
األمـــر متعلق فقـــط باســـتخدام التقنية 
والتواجـــد علـــى وســـائل اإلعـــام، بـــل 
يجـــب أن نفكـــر مجـــددًا بكامـــل البنيـــة 
فـــي  الديناميكيـــة  تكامـــل  التنظيميـــة، 
الوسط الرقمي وتقديم النتائج الشاملة 

حقًا والرائدة وكذلك النتائج المهمة”.
تقـــذف  التـــي  الشـــركات  أن  وأوضـــح 
المباشـــرة  باإلعانـــات  المســـتخدمين 

طـــوال الوقـــت لـــم يعـــد لهـــا حيـــز كبير 
بإعـــادة  بـــدأت  لذلـــك  الســـوق،  فـــي 

استراتيجياتها التسويقية”.
فـــي  التقنيـــة  تطبيـــق  أن  فـــرج  وأكـــد 
العمليات للشـــركات يعتبر مفيدًا، حيث 
يســـمح لرائـــد األعمـــال بالحصـــول على 
الكـــم األكبر من المعلومـــات التي تتعلق 
باألشخاص الذين يرغبون في الوصول 
لهـــم وتتعـــرف علـــى ســـلوكهم وتحـــدد 
االحتياجـــات واالعتراضـــات التي تأتي 
مـــن جانبهـــم، مبينا أن التحـــول الرقمي 

يظهر تأثيره على عدة نقاط أبرزها:
طريقـــة جديـــدة للمتاجـــرة بالمنتجـــات 
الزبـــون،  خبـــرة  تحســـين  والخدمـــات، 
التفكيـــر  العمليـــات،  تحســـين 
اإلســـتراتيجي، إعـــادة صياغـــة الثقافة 

التنظيمية، وتحليل البيانات.

بالتعاون مع معهد BIBF وبنك البحرين الكويت

ورشة عن التحول الرقمي والتقنية المالية بتنظيم “الصحفيين”
المحرر اإلقتصادي



ديفيد اليناس رافي جاياسندرا

لالستشارات،  أعلنت سيسبروف 
تقنيـــة  استشـــارات  شـــركة 
التي  اإلســـتراتيجية  المعلومـــات 
ا  تتخـــذ مـــن مملكة البحريـــن مقرًّ
لشـــركة  الرســـمي  والشـــريك  لهـــا 
لالستشـــارات  الينـــاس  ديفيـــد 
التي يرأســـها ديفيد اليناس، أحد 
مؤلفـــي إطـــار عمـــل سابســـا، عن 
توفيـــر الفـــرص للمؤسســـات في 
البحريـــن لتحديـــد هندســـة أمـــن 
المؤسســـات الخاصة بها استناًدا 
إلـــى إطـــار عمـــل سابســـا، وذلـــك 

بالتعاون مع معهد سابسا. 
 وتعـــد هندســـة أمـــن المؤسســـة 
ا من إســـتراتيجيتها  جـــزًءا حيويًّ
ـــن  يمكِّ مـــا  المعلومـــات،  ألمـــن 
المؤسســـات من تحليل تحديات 
األعمـــال وتقييمها بشـــكل فعال، 
أحـــدث  بمعالجـــة  لهـــا  ويســـمح 
الســـيبراني  األمـــن  مخاطـــر 
وتصميـــم حلـــول أمنيـــة مصممة 
مـــع  تتماشـــى  مناســـب  بشـــكل 

أهداف وغايات أعمالها. 
واســـتفادت عدد من المؤسسات 
في مملكة البحرين والمنطقة من 
خدمات هندســـة أمن المؤسسات 
سيســـبروف  تقدمهـــا  التـــي 
لالستشـــارات بالتعاون مع شركة 
لالستشـــارات.  الينـــاس  ديفيـــد 
ويشـــمل ذلك مشـــغل االتصاالت 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الرائـــد 

حيـــث تـــم تحديـــد إســـتراتيجية 
أمنية كاملة، ما يمّكن المؤسســـة 
شـــامل.  أمنـــي  نهـــج  اتبـــاع  مـــن 
هندســـة  مشـــاريع  تشـــمل  كمـــا 
نفذتهـــا  التـــي  المؤسســـات  أمـــن 
الشـــركتان هيئة وطنية للمنشآت 

الحيوية في السعودية.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
رافي  لالستشـــارات  سيســـبروف 
أصبحـــت  “لقـــد  جاياســـندرا 
التحديـــات األمنية التي تواجهها 
تعقيـــًدا  أكثـــر  المؤسســـات 
اســـتراتيجية  تنفيـــذ  وتتطلـــب 
نعمـــل  قويـــة.  أمنيـــة  وهندســـة 
مـــن  المؤسســـات  تشـــجيع  علـــى 
مختلـــف القطاعات فـــي البحرين 
لتطبيـــق إطـــار عمل شـــامل مثل 
سابسا إلدارة إستراتيجيات أمن 

المؤسسات الخاصة بهم”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
الينـــاس  ديفيـــد  شـــركة  فـــي 
فخـــورون  “نحـــن  لالستشـــارات 
أن نكـــون المـــزود الرائـــد عالمًيـــا 
لمنهجية سابســـا التـــي تقدم حالًّ 
للمشـــكالت في البيئـــات المعقدة 
المتغيـــرة باســـتمرار. كمـــا نســـعد 
سيســـبروف  مـــع  شـــراكتنا  أن 
ســـتوفر للمؤسســـات والمهنييـــن 
في المنطقة سهولة الوصول إلى 
فريـــق مـــن المهنييـــن والمدربين 

المعتمدين من سابسا”.

“سيسبروف” و“ديفيد اليناس” لالستشارات 
تعالجان مخاطر األمن السيبراني

“الوطني” يطلق برنامجه التدريبي االفتراضي “e-Evolve” في أغسطس

الصيرفي: مباحثات مع وزارات وهيئات سياحة خليجية إلطالق برامج مشتركة

التسجيل لطلبة المدارس والجامعات ممن أعمارهم بين 15 - 24 عاًما

عقدت لقاء تشاوريًّا مع مجموعة جديدة من أصحاب المنشآت السياحية

أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي )NBB( عن 
إطـــالق برنامجـــه التدريبـــي االفتراضـــي 
“e-Evolve”، الـــذي يعـــد امتـــداًدا لبرنامج 
“Evolve”، بدًءا من 1 أغســـطس ســـيكون 
وااللتحـــاق  للتســـجيل  مفتوًحـــا  المجـــال 
المـــدارس  لطلبـــة  أســـبوعي  بشـــكل 
والجامعـــات ممـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 
15 عاًمـــا و24 عاًمـــا. ومن المقـــرر أن يبدأ 
البرنامـــج عبر منصة التدريب االفتراضية 
التابعة لبنك البحرين الوطني، بعد اكتمال 

مرحلة التسجيل.
ويأتـــي طـــرح هـــذا البرنامـــج تماشـــًيا مع 
التـــزام البنـــك بتوجيه مبادراتـــه وبرامجه 
التدريبية لتشـــمل أكبر شـــريحة من أفراد 
المجتمـــع. وسيســـتفيد مـــن البرنامج 750 
طالًبا في كل جلســـة على مدار 5 أســـابيع، 
وهو متاح بشـــكل مجاني للجميع. وخالل 
البحريـــن  بنـــك  يعتـــزم  األســـبوع،  هـــذا 

الوطنـــي اإلعـــالن عـــن تفاصيـــل البرنامج 
عبر الموقع اإللكتروني ومنصات التواصل 
ســـيتم  إذ  بالبنـــك،  الخاصـــة  االجتماعـــي 
مشـــاركة العـــروض إلتاحـــة المجـــال أمام 
ـــا قبل كل  المشـــاركين للتســـجيل إلكترونيًّ

جلسة. 

e-“ برنامـــج  وإعـــداد  تصميـــم  وتـــم 
Evolve”؛ بهـــدف تعريـــف المشـــاركين عن 
المهـــن المســـتقبلية فـــي القطـــاع المالـــي. 
محـــاور   8 حـــول  البرنامـــج  وســـيتمحور 
أساســـية وهـــي: الثقافـــة الماليـــة وصقـــل 
افتراضيـــة  ونـــدوات  المهنيـــة،  المهـــارات 
والمهـــام  المؤسســـية  الهيكلـــة  حـــول 
واإلســـعافات  اإلشـــارة  ولغـــة  الوظيفيـــة 
الماليـــة،  التكنولوجيـــا  وركائـــز  األوليـــة 
بجانب تطوير مهارات التواصل والتأهيل 

الوظيفي.
وبمناســـبة إطـــالق البرنامج، صـــرح مدير 
أول للمـــوارد البشـــرية لدى بنـــك البحرين 

الوطنـــي محمـــد مطـــر “إنـــه لمـــن دواعـــي 
ســـرورنا فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي أن 
نواصـــل مســـيرة العطـــاء المجتمعي الذي 
نســـعى من خاللهـــا لتهيئة وتأهيل شـــبابنا 
الناشـــئ ومنحهـــم فـــرص للتطـــور والنمـــو 
عبـــر صقـــل مهاراتهـــم وتعزيـــز مواهبهـــم 
لدعـــم مســـتقبلهم المهنـــي. وإنمـــا نتطلـــع 
لتعزيـــز   ”e-Evolve“ برنامـــج  خـــالل  مـــن 
معرفتهم بآليات العمـــل وتهيئتهم للفرص 
الوظيفيـــة المســـتقبلية. ويأتـــي ذلـــك من 
منطلـــق حرصنا في البنك نحو االســـتثمار 
المجتمعـــي فـــي ســـبيل خلـــق جيـــل واعد 

لريادة القطاع مستقباًل”.

محمد مطر

غرفـــة  أعدتـــه  اقتصـــادي  تقريـــر  أكـــد 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن النمـــو الكبيـــر 
فـــي صـــادرات األلمنيـــوم البحرينـــي إلـــى 
الواليـــات المتحـــدة مـــع تنامـــي العالقات 
التجارية وتأســـيس منطقـــة تجارية حرة 

بين البلدين في المنامة.
وجاء في تقرير “التجارة تحت المجهر في 
نســـخته الرابعة”، الذي ســـلط الضوء على 
العالقـــات التجارية البحرينيـــة األميركية 
أن البحريـــن صـــدرت خالئـــط االلومنيوم 
الخـــام إلى الواليات المتحـــدة بقيمة 572 
مليـــون دوالر في العـــام 2021، وهي أكبر 
ســـلعة ُمصـــدرة، إذ شـــكل هـــذا المنتج 43 
% مـــن إجمالي الصادرات في العام 2021 
ونمـــا بنســـبة 342 % مقارنًة بعـــام 2020. 
كان المنتـــج الرئيـــس الثانـــي المصـــدر هو 
أســـالك األلمنيوم غير المشـــغولة بســـماكة 
تزيـــد عـــن 7 مـــم، وقـــد شـــكل 13 % مـــن 
إجمالـــي الصادرات الســـنوية وشـــهد نموًا 

سنويًا بمعدل 54 %.
أما ثالث أكبر منتج تم تصديره فقد كانت 
األلواح المستطيلة من خالئط االلومنيوم، 
التي يزيد ســـمكها عن 0.2 مم، وقد مثلت 
9.3 % من إجمالي الواردات ونمت بنسبة 

206 % مقارنًة بعام 2020.
ويتنـــاول التقريـــر فـــي طياتـــه العالقـــات 
التجاريـــة بين مملكة البحريـــن والواليات 
ا  المتحـــدة األميركيـــة والتـــي تشـــهد نمـــوًّ
مطرًدا منذ العام 2017، إذ تعتبر الواليات 
الشـــركاء  أكبـــر  مـــن  واحـــدة  المتحـــدة 
التجارييـــن للبحريـــن، وتعتبـــر ثالـــث أكبر 
شـــريك تصديـــر للبحريـــن وســـادس أكبـــر 

شريك استيراد خالل العام 2021.
وأكـــد التقرير أنه مازالـــت هناك الكثير من 
المنتجـــات غير المســـتغلة كمـــا ينبغي من 
حيث التصدير إلـــى الواليات المتحدة، إذ 
يعتبـــر األلمنيـــوم وســـبائك األلمنيـــوم غير 
المســـبوكة وغيـــر المشـــغولة أكبـــر منتـــج 

ُمســـتغلة  بإمكانيـــة تصديـــر غيـــر  يتمتـــع 
إلى الواليـــات المتحـــدة األميركية، بقيمة 
تليـــه  دوالر،  مليـــون   129 حوالـــي  تبلـــغ 
المجوهـــرات المعدنيـــة الثمينـــة بإمكانيـــة 
تصدير غير ُمستغلة تبلغ 56 مليون دوالر. 
وتتضمـــن إمكانات التصديـــر األخرى غير 
الواليـــات  إلـــى  البحريـــن  مـــن  المســـتغلة 
المســـتحضرات  األميركيـــة  المتحـــدة 
الغذائيـــة والمنتجـــات الحديديـــة واألثاث 
غيـــارات  وقطـــع  واليوريـــا  الخشـــبي 

السيارات والعطور.
وفـــرص  باالســـتيراد  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا 
تطويرها، تعتبر ســـيارات نقل األشـــخاص 
أكبـــر منتج يتمتـــع بإمكانية اســـتيراد غير 
مســـتغلة مـــن الواليـــات المتحـــدة بقيمـــة 
تبلغ حوالي 54 مليون دوالر، تليه الطيور 
بإمكانـــات  المجمـــدة  والقطـــع واألحشـــاء 

اســـتيراد غيـــر ُمســـتغلة تبلـــغ 24 مليـــون 
دوالر. أما المنتج الرئيس الثالث فهو قطع 
غيار توربينـــات الغاز، مع فجوة اســـتيراد 
تبلغ 21 مليـــون دوالر. وتتضمن الواردات 
المحتملـــة األخرى من الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة إلـــى البحرين الشـــاحنات التي 

تعمل بالغاز والقمح وتوربينات الغاز.

 الصناعات التحويلية

وفيما يتعلق بفرص االســـتثمار البحرينية 
فـــي الواليات المتحدة، فقد أشـــار التقرير 
إلـــى أن الصناعة التحويليـــة في الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة تكتســـب زخًمـــا بعد 
جائحـــة كورونـــا، مـــع زيـــادة التوجـــه نحو 
الصناعـــات  قطـــاع  ويحتـــل  الرقمنـــة. 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  التحويليـــة 
بعـــد  ـــا  عالميًّ الثانـــي  المركـــز  األميركيـــة 

جمهوريـــة الصين، واكتســـب هـــذا القطاع 
ـــا بعـــد جائحة كورونا بســـبب  زخًمـــا عالميًّ
طـــرح اللقاحات وزيادة الطلب. يشـــار إلى 
وجود زيادة كبيـــرة في الطلبات الجديدة 
الرئيســـة  الفرعيـــة  القطاعـــات  لجميـــع 
القـــدرة  واســـتخدام  الصناعـــي  واإلنتـــاج 

بمستويات أعلى مما قبل الجائحة.
وفًقـــا لتوقعـــات ديلويـــت المســـتندة إلـــى 
نموذج أكســـفورد االقتصادي، من الُمتوقع 
أن يصـــل نمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالي، 
فـــي قطاع الصناعـــات التحويلية إلى 4.1 
% فـــي العـــام 2022 حيـــث إنه مـــن المهم 
للصناعات التحويلية الحفاظ على قدرتها 
التنافسية من خال دمج الرقمنة في هذه 
الصناعات، وهذا يشمل مبادرات المصانع 
الذكيـــة وتحويـــل المؤسســـات والتجـــارة 
اإللكترونية. تشـــمل االتجاهـــات الحديثة 

المستشـــعرات  اســـتخدام  التصنيـــع  فـــي 
لتتبـــع األصـــول وربـــط اآلالت بالســـحابة 
الذكيـــة، باإلضافـــة إلى اســـتخدام إنترنت 
األشـــياء، والروبوتات ومنصات التشـــغيل 
اآللـــي وأدوات تمكين الذكاء االصطناعي 

في اإلنتاج.
المنافســـين  مـــن  العديـــد  مـــع  وبالمقارنـــة 
على مســـتوى العالم، هنـــاك إمكانية جيدة 
لتنفيذ إنتاج صناعي متقدم في الواليات 
المتحدة، ومن الممكن أن يؤدي االستثمار 
الكفـــاءة  زيـــادة  إلـــى  الروبوتـــات  فـــي 
التشـــغيلية، مـــن جانـــب آخر يمكـــن زيادة 
الكفاءة أيًضا من خال االعتماد على بعض 
التقنيات مثل الحوســـبة الســـحابية ونشر 

الجيل الخامس. 
وأكـــدت الغرفـــة فـــي خالصـــة التقرير، أن 
البحرين والواليات المتحدة حافظتا على 

عمـــق العالقات التجارية بينهما على مدى 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، حيث كانت 
الواليـــات المتحـــدة أحـــد أكبر 10 شـــركاء 

تجاريين للبحرين.
اتفاقيـــة  مـــن جانـــب آخـــر، فقـــد ســـهلت 
التجارة الحرة اتفاقية التجارة الحرة بين 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والبحرين 
من التبادل التجاري بين البلدين، ووسعت 
آفاق التعاون االقتصادي واالســـتثمار منذ 
تنفيذهـــا فـــي العـــام 2006، وعـــالوة على 
ذلـــك فقـــد انتعـــش حجـــم التجـــارة بيـــن 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة فـــي العام 
2021، بعـــد انكماش طفيف لمـــدة عامين 
حيث تجاوز مبلغ 2 مليار دوالر، ومع ذلك 
فهنـــاك إمكانية لزيادة حجـــم التجارة بين 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة مـــن خالل 

التعاون في القطاعات الواعدة.

 نمو كبير في صادرات األلمنيوم إلى الواليات المتحدة
فرص واعدة لزيادة حجم صادرات المملكة... غرفة البحرين:
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علي الفردان

كشفت وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر 
اســـتكمال  بصـــدد  الـــوزارة  أن  الصيرفـــي 
المباحثـــات مع وزارات وهيئات الســـياحة 
فـــي عدد مـــن الـــدول الخليجية الشـــقيقة 
بهـــدف إطـــالق برامج ســـياحية مشـــتركة 
محطـــة  البحريـــن  مملكـــة  فيهـــا  تكـــون 
أساســـية مـــن الجولـــة الخليجية للســـياح 
األجانب، وبما يسهم في جذب المزيد من 

السياح والزوار للبحرين.
جـــاء ذلك خـــالل اللقاء التشـــاوري الثاني 
الـــذي عقدته الوزيرة مع عدد من أصحاب 
ومديـــري منشـــآت ســـياحية مختلفـــة من 
فنادق وشـــركات تنظيم فعاليات سياحية 
وترفيهية ومكاتب سياحة وسفر وغيرها، 
ضمن سلســـلة اجتماعات دشـــنتها الوزيرة 
الصيرفـــي أخيًرا وترمي إلـــى تعزيز الدور 
القيادي لمنشآت القطاع السياحي الخاص 

في تطوير السياحة بالبحرين.
اللقـــاء  خـــالل  الســـياحة  وزيـــرة  وقالـــت 
التشـــاوري: “نواصل البناء على مخرجات 
هـــذه اللقـــاءات مـــن أجـــل جعـــل مملكـــة 
البحريـــن وجهـــة رئيســـية ضمـــن برنامـــج 

لمنطقـــة  قدومهـــم  لـــدى  الســـياح  رحلـــة 
الخليـــج العربـــي بشـــكل فـــردي أو ضمـــن 
مجموعـــات ســـياحية، والتأكيـــد علـــى أن 
المقاصد الســـياحية البحرينيـــة من المهم 
ا مـــن مخطط أي  أن تكـــون جـــزًءا أساســـيًّ

سائح زائر للمنطقة”. 
ل أيًضا على دور منشـــآت  وأضافـــت “نعـــوِّ
القطـــاع الســـياحي الخـــاص فـــي مملكـــة 
البحرين في دعـــم جهودنا هذه من خالل 
ســـياحية  وخدمـــات  منتجـــات  تقديـــم 
مبتكرة وبجودة عالية وأسعار تنافسية”.

وأكدت الصيرفي أهمية تكامل العمل بين 

مختلـــف منشـــآت الســـياحي الخـــاص من 
أجل زيادة حصتها من الســـوق الســـياحي 
الخليجي من خالل اســـتقطاب المزيد من 
الســـياح الخليجيين للبحرين، مشيرة إلى 
أن الـــوزارة تركز على الترويج الســـياحي 
خليجيـــة،  أســـواق  عـــدة  فـــي  للبحريـــن 
دون إغفـــال أســـواق باقي الـــدول األخرى 

المصدرة للسياح في المنطقة والعالم.
واســـتمعت خالل االجتمـــاع إلى المرئيات 
التـــي تقـــدم بهـــا المشـــاركون مـــن ممثلـــي 
فـــي  بمـــا  الخاصـــة،  الســـياحية  المنشـــآت 
ذلك تطوير عمل المرشـــدين الســـياحيين، 

إجـــراءات تســـهيل  مـــن  المزيـــد  وتوفيـــر 
إصدار الفيز للزوار والسياح، وفتح المزيد 
مـــن وجهات الســـفر أمام طيـــران الخليج، 
وتنويـــع البرامـــج الســـياحية، واســـتخدام 
الســـياحة،  فـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
والتوســـع في الســـياحة المتخصصة مثل 
الســـياحة الثقافيـــة وســـياحة الرياضـــات 
البحريـــة، والتأكيـــد علـــى أهمية مشـــروع 
جـــذب  كمعلـــم  المنامـــة  ســـوق  تطويـــر 

سياحي.
وأكـــد عدد من المشـــاركين فـــي االجتماع 
أهمية الجهود التي تبذلها وزارة السياحة 
مـــن أجـــل تكويـــن فهـــم أعمـــق لمتطلبات 
واحتياجـــات منشـــآت القطـــاع الســـياحي 
الخـــاص، وتلبيتها بأفضـــل فاعلية ممكنة، 
الفتيـــن أيًضـــا إلـــى أهميـــة هـــذه اللقاءات 
التشـــاورية فـــي االطـــالع عـــن كثـــب على 
وزارة  ومشـــروعات  وبرامـــج  خطـــط 
الســـياحة مـــن جهـــة، وكيفية مشـــاركتهم 
الفاعلـــة فيها من جهة أخرى، وبما يســـهم 
فـــي مزيد من االرتقاء بالقطاع الســـياحي 

في البحرين.
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التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  أكـــد 
لغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين عبدهللا 
الســـادة، عن مشـــاركة 179 صاحب أعمال 
ضمن الدورات التدريبية المكثفة لبرنامج 
“تجـــار البحرين” الذي أعلنـــت عنه الغرفة 
بمايـــو الماضـــي، والـــذي يقـــدم المهـــارات 
األساســـية الالزمة ألصحاب المشـــروعات 
الصغيرة والمتوســـطة، بهدف التقليل من 
المخاطـــر التي قـــد تواجههم فـــي بدايات 
جوانـــب  جميـــع  ومناقشـــة  مشـــروعاتهم 
العمليـــات التجاريـــة لتنمية مشـــروعاتهم، 
االســـتراتيجيات  تطويـــر  إلـــى  باإلضافـــة 
لتعزيـــز  والفـــرص  التحديـــات  ومعرفـــة 

النجاح.
سلســـلة  البحريـــن  غرفـــة  نظمـــت  حيـــث 
مـــع  بالتعـــاون  التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن 

صنـــدوق العمـــل تمكيـــن ومعهـــد البحرين 
للدراســـات الماليـــة والمصرفي، في الفترة 
من 14 يونيو وستســـتمر حتـــى 28 يوليو 
2022، وتهـــدف إلـــى االرتقـــاء بنمو جميع 
القطاعـــات التجارية في المملكة ال ســـيما 
قطـــاع المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، 
وتوفيـــر الدعـــم الـــالزم لتطويـــر المهارات 
وتزويدهـــا بأفضـــل الممارســـات المطلوبة 

في سوق العمل.
مـــن  عـــدد  علـــى  الـــدورة  واشـــتملت 
المحاضـــرات النظريـــة والـــورش العمليـــة 
المتنوعـــة التي تناولـــت جوانب مهمة في 
المشـــروعات  أصحـــاب  وتدريـــب  تأهيـــل 
الصغيرة والمتوســـطة، وأبرزها التســـويق 
لـــرواد األعمال، االتجاهـــات الرقمية لرواد 
األعمال، التخطيط االســـتراتيجي وإدارة 

الذاتـــي،  التمكيـــن  المصلحـــة،  أصحـــاب 
كيفيـــة إنشـــاء خطة عمل ناجحـــة، النظام 
البيئـــي لريادة األعمـــال، وكذلـــك التمويل 

لرواد األعمال.
وذكر الســـادة أهمية تعاون غرفة البحرين 
“تمكيـــن”  االســـتراتيجي  شـــريكها  مـــع 
البحريـــن  معهـــد  المعرفـــي  وشـــريكها 
للدراســـات المصرفية والمالية BIBF لرفع 
كفـــاءة ومقـــدرة القطـــاع وتعزيـــز قدراته 
التنافســـية فـــي ســـوق العمـــل المحلية، ما 
ينعكـــس علـــى مصلحـــة القطـــاع الخاص، 

واالقتصاد الوطني عموما.
مـــدى  الـــدورة  فـــي  المشـــاركون  وأكـــد 
أهميـــة هـــذه الـــدورة التي ســـاعدتهم في 
التعرف على أهميـــة تنمية قطاع األعمال 
وتحقيـــق  المخـــاوف  وتبديـــد  خصوصـــا، 

فـــرص النجاح لتحقيق عـــدٍد من األهداف 
كتطويـــر المشـــاريع للمؤسســـات الصغيرة 
التدهـــور  مـــن  وحمايتهـــم  والمتوســـطة 
بتحقيـــق  رغبتهـــم  إلـــى  إضافـــة  المالـــي، 
أهدافهـــم في تحصيـــل األرباح وأخذ رضا 

جميع عمالئهم والجمهور المستهدف، إلى 
جانب تطوير وتحديث خططهم وإدارتهم 
وطريقـــة تفكيرهـــم وطرقهم التســـويقية 
واإلعالنيـــة بمـــا يلبـــي رغبة المســـتهلكين 
ويجذبهم. كما بين المشـــاركون أن الفائدة 

المحصلـــة من الـــدورة تجـــاوزت المهارات 
المهنية وصوال إلـــى العالقات االجتماعية 
وذلـــك بالتعرف على ســـبل تطبيق تطوير 
وزيـــادة  التجـــارة  مجـــال  فـــي  المهـــارات 
خبرات جميـــع العاملين في هـــذا المجال، 
الذي بـــدوره يعكس أرباحا كثيرة ونجاحا 

مميزا للعمل التجاري.
االســـتراتيجية  ضمـــن  الـــدورة  وتأتـــي 
وأهـــداف  توجهـــات  ضمـــن  الموضوعـــة 
مجلـــس اإلدارة للـــدورة 30، والتـــي ترمي 
الخـــاص  القطـــاع  مســـاهمة  تعزيـــز  إلـــى 
فـــي االقتصـــاد المحلـــي عبر دعـــم التجار 
الصغيـــرة  والمؤسســـات  البحرينييـــن 
والمتوســـطة، باإلضافـــة إلـــى خلـــق قطاع 
خاص قوي قادر علـــى توليد فرص العمل 

للمواطنين.

179 صاحب أعمال شاركوا بالدورات التدريبية المكثفة لـ “تجار البحرين”
مؤكدين أن البرنامج يحاكي حماية الشركات من التدهور المالي واإلداري... السادة:

أقامت الجامعة الخليجية في البحرين 
احتفااًل بمناسبة تدشين كليتي االتصال 
وتقنيات اإلعالم والقانون، تحت رعاية 
وحضـــور األمين العـــام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، وذلك في 

مقر الجامعة بمنطقة سند.
 وكّرمت الشيخة رنا أثناء الحفل رئيس 
وســـكرتير  المـــردي  مؤنـــس  التحريـــر 
وصحافيـــة  الغائـــب  راشـــد  التحريـــر 

الفيديو حوراء مرهون.
وأشـــارت األمين العـــام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي في كلمتها خالل 
الحفـــل بهذه المناســـبة إلـــى أن للتعليم 
مهمـــا  دورا  العلمـــي  والبحـــث  العالـــي 
فـــي االقتصـــاد وفـــي المجـــاالت كافـــة، 
مبينـــة أن تقدم األمم ورقيهـــا ونماءها 
يعتمـــد باســـتمرار علـــى مـــدى تقدمهـــا 
والمعلوماتـــي،  والتكنولوجـــي  العلمـــي 
موضحـــة أن التعليـــم العالي في مملكة 
البحريـــن يعـــد اليوم من أهـــم مقومات 
والتنميـــة  التقـــدم  عمليـــة  اســـتمرار 
الشـــاملة، مشـــددة على أنه مع تدشـــين 
كليـــة االتصال وتقنيـــات االعالم أصبح 

للطلبـــة فرًصـــا مثالية مـــن التخصصات 
المتاحـــة التـــي ســـتصب فـــي صالحهم 
مـــن خـــالل تنميـــة مهاراتهـــم وتحقيـــق 
االتصـــال المتكامل بوجهيه الشـــخصي 
واإلعالمـــي، وذلك من خالل اكتشـــاف 
كيفية اســـتخدام هذه المهـــارات لتولي 
أدوار قياديـــة مهمة فـــي بلدهم وضمن 
مجتمعهـــم وحتـــى في نطاق أســـرتهم. 
وبينـــت أنه مع إعادة فتح كلية القانون 
فـــإن الجامعـــة الخليجيـــة تســـعى إلـــى 

إعداد كوادر قانونية متميزة للعمل في 
مجـــاالت القانـــون بمختلـــف مســـاراته، 
من خـــالل توفير تعليـــم قانوني متميز 
الالزمـــة  بالخبـــرات  الطلبـــة  وتزويـــد 
التـــي تمكنهم من حمل المســـؤولية في 
المجتمـــع البحرينـــي والخليجي بمهنية 

واحتراف عاليين.
من جانبه، أوضح رئيس الجامعة مهند 
افتتـــاح  أن  كلمتـــه،  فـــي  المشـــهداني، 
وتقنيـــات  واالتصـــال  القانـــون  كليتـــي 

اإلعـــالم يأتي ضمـــن قائمـــة اإلنجازات 
الخليجيـــة  الجامعـــة  حققتهـــا  التـــي 
مـــا يصـــب  األكاديمـــي،  الصعيـــد  علـــى 
فـــي تحقيق التنميـــة الشـــاملة والرؤية 
الوطنيـــة 2030 لعاهـــل البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللـــة الملك المعظـــم الملك 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مشـــيًرا  حمـــد 
إلـــى الدعـــم الكامـــل لهـــذا التوجـــه مـــن 
قبـــل مجلـــس التعليم العالـــي الذي يعد 
الداعم األول للجامعات والمشجع على 

االبتـــكار في الوقت ذاتـــه وتحديًدا في 
المجـــال التعليمي بما يحقـــق متطلبات 
ســـوق العمل البحرينية ويبرز خريجين 
متميزين قادرين على قيادة المستقبل.
وأضـــاف أن كلية القانـــون تحتوي على 
برنامـــج بكالوريوس القانـــون الذي يعد 
فريـــدا مـــن نوعـــه ومختلفـــا تماًمـــا عن 
برامـــج القانـــون األخـــرى فـــي المملكـــة 
 3 يتضمـــن  لكونـــه  عموًمـــا،  والمنطقـــة 
مســـارات فرعيـــة فـــي مجـــال القانـــون 

والتكنولوجيـــا  والقانـــون  والعقـــارات 
والقانون وقطاع األعمال. 

شراكات قوية

من جانبه، قال القائم بأعمال عميد كلية 
االتصـــال وتقنيـــات اإلعـــالم عميد كلية 
العلـــوم اإلدارية والمالية شـــريف بدران 
إن فكرة إنشاء كلية لالتصال وتقنيات 
واإلعـــالم بدأت منذ 5 ســـنوات، معتبًرا 
أنها لم تكن لترى النور لوال قرار مجلس 
التعليـــم العالـــي الصائـــب بإنشـــاء أول 
كليـــة لإلعالم في البحرين، مشـــيًرا إلى 
أن قســـم اإلعالم والعالقات العامة في 
خدمـــة المجتمع وأســـهم بتقديم الدعم 
لجهات عدة منهـــا الحكومية والخاصة 
عـــالوة علـــى أنـــه أوجد شـــراكات قوية 
مع مؤسســـات المجتمع البحريني كافة 
وعلى رأســـها وزارة شؤون اإلعالم لسد 
التنظيريـــة  االتجاهـــات  بيـــن  الفجـــوة 
من جهـــة والمهنية من جهـــة أخرى في 

قطاع اإلعالم.
مـــن جانبه، صـــرح القائـــم بأعمال عميد 
كليـــة القانون فـــراس محمد، بأن الكلية 
مهـــارات  ذوي  طلبـــة  تخريـــج  تعتـــزم 
معرفيـــة وصفـــات شـــخصية مطلوبـــة 
في سبيل تحقيق النجاح بسوق العمل 
وفي الوقـــت ذاته تهيئ الطالب للحياة 
المهنيـــة واألكاديمية في مجال القانون 

مع تخصصات أخرى.

الجامعة الخليجية تفتتح كلية القانون وأول كلية إعالم على مستوى البحرين
برعاية وحضور الشيخة رنا بنت عيسى.. وشهد الحفل تكريم “^”

ــة ــدولـ ــات الـ ــاعـ ــرار فـــي قـــطـ ــ ــق ــ ــل وصـــنـــاع ال ــب ــق ــت ــس ــم ــادات ال ــ ــي ــ الـــخـــريـــجـــون ق
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^ قالت األمين العام لمجلس التعليم 
العالـــي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة أن كليـــة االتصـــال 
وتقنيات اإلعالم بالجامعة الخليجية تعد 

األولى بالمملكة.
إعالميـــة  كـــوادر  لتخريـــج  وتطلعـــت 
بمهـــارات عاليـــة تتواكـــب مـــع المتغيرات 
يكتســـب  أن  آملـــة  العالميـــة،  اإلعالميـــة 
الطلبـــة هـــذه المهارات في ســـبيل دخول 

سوق العمل بتنافسية. 

جيل إعالمي

المـــردي  التحريـــر مؤنـــس  وأكـــد رئيـــس 

بـــأن هناك حاجـــة لجيل إعالمـــي مواكب 
الســـاحة  فـــي  تحـــدث  التـــي  للتطـــورات 
الخاصـــة  الجامعـــات  داعًيـــا  اإلعالميـــة 
بالمملكـــة إلـــى االهتمام باإلعالم وبشـــكل 
أكبـــر مقدما شـــكره لهم، مختتًمـــا حديثه 
بالقـــول “اإلعالم هو المهـــم والمحرك ألي 

تنمية وتطور في أي بلد”. 
الفيديـــو  صحافيـــة  وجهـــت  ذلـــك،  إلـــى 
حـــوراء مرهون شـــكرها إلدارة الصحيفة 
وقدراتهـــم  بالشـــباب  إيمانهـــا  علـــى 
وبصحافـــة الفيديـــو، مبينـــة أن التوجـــه 
نحـــو صحافـــة الفيديو مهـــم بحكم تطور 
التقنيـــات وتوجه عامة الناس لمشـــاهدة 

الصور والفيديوهات أكثر من القراءة.

ــة بـــمـــهـــارات عــالــيــة ــي ــالم الــشــيــخــة رنــــا: نــتــطــلــع لــتــخــريــج كـــــوادر إع

الشيخة رنا مصرحة لـ “البالد”

 المشهداني: بكالوريوس القانون يتضمن 3 مسارات 
بمجال العقارات والتكنولوجيا وقطاع األعمال

بدران: “إعالم الخليجية” يمتاز بشراكاته مع جميع 
مؤسسات المجتمع البحريني

المردي: على 
الجامعات الخاصة 
االهتمام باإلعالم 

بشكل أكبر

مرهون: توجه 
مهم نحو صحافة 

الفيديو



3.2
مليون دينــار

تنافست 6 شركات في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس على 
مناقصـــة لوزارة األشـــغال إلبرام عقد 
لمدة 39 أسبوًعا لتنفيذ أعمال الدفان 
ضمن الحزمة األولى إلنشـــاء خدمات 
تطويـــر  لمشـــروع  التحتيـــة  البنيـــة 
منطقة الرفـــة بمجمع 947، وكان أقل 
عطاء لشـــركة داون تـــاون للمقاوالت 
بنحو 3.2 مليـــون دينار، في حين بلغ 

أكبرها قرابة 10 ماليين دينار.
وتبلـــغ مســـاحة التنميـــة حوالـــي 102 
طريـــق  بيـــن  الموقـــع  ويقـــع  هكتـــار، 
الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان الســـريع 
علـــى طـــول الغـــرب وطريـــق الـــزالق 
الســـريع على طول الجنوب الشـــرقي 
لحدود المشروع ويقع في المحافظة 
الجنوبية لمملكـــة البحرين. والمرحلة 
األولى من المشروع عبارة عن أعمال 
تشـــكيل  إعـــادة  أي  ترابيـــة،  تســـوية 
األرض الحاليـــة لتوفيـــر طبوغرافيـــا 
البنيـــة  أعمـــال  لتركيـــب  مناســـبة 
التحتيـــة، وإنشـــاء المبانـــي والتعامل 

مع الطرق الموجودة.
كما تنافســـت 7 شركات على مناقصة 
لوزارة األشغال لتنفيذ أعمال الصيانة 
الشـــاملة لمدرســـة عثمـــان بـــن عفـــان 
اإلعداديـــة للبنيـــن ومدرســـة عمـــر بن 
اإلعداديـــة  االبتدائيـــة  عبدالعزيـــز 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  للبنيـــن، 
دادابـــاي للمقـــاوالت بنحـــو 435 ألـــف 
علـــى  شـــركات   3 وتنافســـت  دينـــار، 
لتقديـــم  للـــوزارة  أخـــرى  مناقصـــة 
الخدمات االستشارية للمرحلة الثانية 
لتصميم شبكات الصرف الصحي في 
أقـــل عطـــاء  مناطـــق مختلفـــة وكان 
لشـــركة أيكـــوم ميـــدل إيســـت ليميتد 

بنحو 313.9 ألف دينار.
وفتح المجلس مزايدة لوزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الســـتثمار أرض 
حكوميـــة في الحد إلنشـــاء وتشـــغيل 
مدرسة خاصة لمدة 25 عاًما بمساحة 
23,888 مترا مربعا، بقيمة 2.8 مليون 
دينـــار، وكان قد تقدم إليها شـــركتان، 
كما فتـــح المجلـــس مناقصـــة للوزارة 
بيانـــات  قاعـــدة  أخصائـــي  لتوفيـــر 
)تطبيقـــات أوراكل( إلدارة تطبيقـــات 
أوراكل ونظام هايبريون ونظام ذكاء 
األعمـــال تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة إتصالكـــوم 

البحرين بنحو 84.5 ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مزايـــدة لـــوزارة 
شـــؤون البلديات والزراعة الســـتثمار 
ممشـــى  علـــى  موقـــع  وتشـــغيل 
االستقالل وذلك لمدة 25 عاًما، بنحو 
 Realcorp( 1.3 مليـــون دينار لشـــركة
Realestate Services(، وكانـــت قـــد 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات. كما فتح 
البحريـــن  لشـــركة  مزايـــدة  المجلـــس 
لالستثمار العقاري )إدامة( إلبرام عقد 
منفعـــة لتطويـــر وتشـــغيل ألرض في 
منطقـــة الحد بقيمة 1.2 مليون دينار، 

وكان قـــد تقدم إليها 3 شـــركات، وتم 
تعليق أحد العطاءات.

وتم إجماال، فتح 13 مناقصة ومزايدة 
تابعـــة لـ 9 جهـــات حكوميـــة بإجمالي 
58 عطـــاء، في حيـــن تم تعليق عطاء 
وحيـــد. وبلغ مجموع أقـــل العطاءات 

المقدمة نحو 10.5 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لـــوزارة 
الصحة ألعمال ترميم في مستشـــفى 

 9 عليهـــا  تنافســـت  النفســـي،  الطـــب 
شركات، وكان أقل عطاء لشركة سيال 
ألـــف دينـــار،   44.3 بنحـــو  للمقـــاوالت 
والثانية لتهيئة مكاتب مركز الجينوم 
الوطنـــي فـــي مبنـــى المقـــر الرئيســـي 
بالسنابس تنافســـت عليها 4 شركات، 
التينـــه  لمؤسســـة  عطـــاء  أقـــل  وكان 
لمقاوالت البناء وتأجير معدات البناء 

بنحو 76.8 ألف دينار.

لبنـــك  كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة 
خدمـــات  لتقديـــم  للتنميـــة  البحريـــن 
االستشـــارات واإلشـــراف بعـــد العقـــد 
مشروع تجديد ســـترة مول تنافست 
عليهـــا 6 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء 
بنحـــو 92 ألف دينار، مناقصة لشـــركة 
وصيانـــة  لدعـــم  البحريـــن  مطـــار 
المســـتوى 4 لنظـــام اإلذاعـــة الداخلية 
تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة بقيمة 

148.5 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لوزارة 
الخارجية لترقية الشـــبكة باستخدام 
هندســـة الشـــبكات الرقمية المتطورة 
واالتصال بالشـــبكات واســـعة النطاق 
لــــ “سيســـكو”،  المعرّفـــة بالبرمجيـــات 
تنافســـت عليها 4 شـــركات وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة عالـــم االتصـــال بنحـــو 
175.5 ألـــف دينـــار، ومناقصة لشـــركة 
تطويـــر للبتـــرول إلبـــرام عقـــد لمدة 5 

ســـنوات لتوريـــد المحـــوالت من أجل 
تجديد نظام المخـــزون وتلبية جميع 
الحـــاالت العاجلـــة وحـــاالت الطوارئ 
لخطط الصيانة الدورية المســـتقبلية 
وللمشـــروعات المســـتقبلية والحالية، 
تنافســـت عليها 7 شـــركات، وكان أقل 
عطاء لشـــركة أنيرسرف بنحو 671.3 

ألف دينار.

إلنشاء البنيـة التحتيـة لتطويـر منطقـة الرفــة
مزايدة إلنشاء وتشغيل مدرسة خاصة في الحد بـ 2.8 مليون دينار

االســتــقــال  ممشى  عــلــى  ــع  ــوق م وتــشــغــيــل  الســتــثــمــار  ــار  ــن دي مــلــيــون   1.3
ــار ــنـ ديـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  1.2 ـــ  ــ ب الـــحـــد  ــي  ــ ف أرض  وتـــشـــغـــيـــل  ــر  ــويـ ــطـ تـ
ــى الــــــطــــــب الـــنـــفـــســـي ــ ــف ــ ــش ــ ــت ــ ــس ــ أعـــــــمـــــــال لــــتــــرمــــيــــم م
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زار رئيـــس وحدة التدريـــب الميداني في 
كليـــة الحقوق بجامعـــة العلوم التطبيقية 
حـــازم الشـــوابكة، اإلدارة العامـــة للمـــرور 
التدريـــب  عمليـــة  ســـير  علـــى  لالطـــالع 
باســـتقباله  كان  حيـــث  للكليـــة،  العملـــي 
الرائد خالد بوقيس رئيس شعبة الشؤون 
القانونية في اإلدارة العامة للمرور، حيث 
تضمنت الزيارة عرًضا للبرنامج التدريبي 

في اإلدارة.
 وأعـــرب الشـــوابكة عـــن ســـعادته بزيارة 
اإلدارة العامـــة للمرور ولقـــاء الرائد خالد 
بوقيس، مشـــيًدا بالدور المهم الذي تقوم 
بـــه اإلدارة فـــي خدمـــة طلبـــة التدريـــب 
العملـــي وتوعيتهـــم بالقوانيـــن المرورية، 
كما عبر عن شـــكره لإلدارة العامة للمرور 
مـــن طلبـــة  علـــى اســـتقبالها عـــدد كبيـــر 
التدريـــب العملـــي خـــالل جائحـــة كورونا 
األمر الـــذي يعكس حـــرص اإلدارة الكبير 
علـــى خدمة المجتمع، ويؤكد على دورها 
فـــي دعم واســـتيعاب الشـــباب البحريني 

وتدريبه.

مـــن جانبـــه، صـــرح الرائـــد خالـــد بوقيس 
بـــأن جامعـــة العلـــوم  التطبيقية مؤسســـة  
مثـــاالُ  تعتبـــر  رائـــدة   تعليميـــة   بحرينيـــة 
للجامعـــات المرموقة التي تتمتع بســـمعة 
علميـــة وأكاديمية متميزة على مســـتوى 

مملكة البحرين والمستوى العالمي.     
وأعرب رئيس شـــعبة الشـــؤون القانونية 
فـــي اإلدارة العامـــة للمـــرور عـــن اعتزازه 
العلـــوم  لجامعـــة  الفاعلـــة  بالجهـــود 
التطبيقية في االرتقاء بالعملية التعليمية 
وتعزيز الســـمعة المتميـــزة للتعليم العالي 
تجعلهـــا  والتـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
صرحـــا أكاديميـــا يحصل باســـتمرار على 
اإلشـــادات الدوليـــة بمســـتوى المخرجات 
والتصنيفـــات االكاديميـــة المتقدمة على 

مستوى جامعات العالم.
وأوضح الرائد خالد بوقيس أن المستوى 
الجامعـــة  لخريجـــي  المتميـــز  العلمـــي 
الذيـــن يعملون فـــي اإلدارة العامة للمرور 
مستوى متميز جًدا ويبعث على االعتزاز 
معرًبـــا  الشـــابة،  البحرينيـــة  بالكـــوادر 

عـــن ســـعادته بوجـــود جامعـــة بحرينيـــة 
قادرة علـــى تخريج مثل هـــذه الكفاءات 
الذيـــن يتمتعـــون بمعرفة علمية واســـعة، 
ومهـــارات عمليـــة تجعلهـــم قادريـــن على 
االنخراط في العمل وإثبات قدراتهم في 

وقت قصير.
من جانب آخر، قال رئيس قسم التوقيف 
عبـــدهللا  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  فـــي 
يتمتـــع  التـــي  المهـــارات  إن  الدوســـري 
بهـــا خريجـــو جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  فـــي  العامليـــن 
تجعلهـــم قادرين علـــى العمل والتميز في 
مختلف المواقع التي يعملون بها، مشيًدا 
لخريجـــي  المتميـــز  العلمـــي  بالمســـتوى 
الجامعة ومهاراتهم العالية في العمل في 

مجاالت عدة.
وأشـــاد رئيس قســـم التوقيف في اإلدارة 
العامة للمرور بالعمل الذي تقوم به جامعة 
الكفـــاءات  لتخريـــج  التطبيقيـــة  العلـــوم 
الوطنيـــة وتأهيل الشـــباب البحريني عبر 
تزويدهـــم بالمعرفـــة العلميـــة والمهـــارات 

العمليـــة قبل تخرجهم من الجامعة، األمر 
الذي يساعدهم في سهولة االنخراط في 

سوق العمل بعد التخرج.
وفـــي ختام الزيـــارة قدم الشـــوابكة درعا 
مـــن الجامعة شـــكرا وتقديرا إلـــى اإلدارة 
العامة للمرور، كما نقل إليه شـــكر وتقدير 
إدارة جامعـــة العلـــوم التطبيقية نظًرا لما 
تقدمه اإلدارة العامة للمرور من مساعدة 
ودور توعـــوي للمجتمع وطلبة الجامعات 

في مختلف المجاالت.
وتأتي زيارة الشوابكة إلى اإلدارة العامة 
للمرور لالطالع على سير عملية التدريب 
العملـــي لطلبـــة الكليـــة، واالطـــالع علـــى 
احتياجاتهـــم فـــي إطار سياســـة الجامعة 
التـــي تركـــز على تلقـــي الطلبـــة لتدريبهم 
العملي قبل التخرج بما يسهم في سهولة 

انخراطهم في سوق العمل
يذكـــر أن التســـجيل فـــي جامعـــة العلـــوم 

التطبيقية مستمر للفصل الدراسي األول 
2022 - 2023 حيـــث طرحـــت الجامعـــة 
حديًثـــا 4 برامـــج جديـــدة بالتعـــاون مـــع 
جامعـــة لنـــدن ســـاوث بانـــك البريطانيـــة 
تتمثـــل فـــي البكالوريـــوس فـــي القانون، 
وإدارة األعمـــال، والهندســـة الميكانيكية، 
واإللكترونيـــة،  الكهربائيـــة  والهندســـة 
الهندســـة  تخصصـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
المدنية والهندسة المعمارية التي خرجت 
الجامعـــة الدفعـــة األولى مـــن طلبتها هذا 
العـــام، وتخصصـــات البكالوريـــوس فـــي 
الحقوق، إدارة األعمال، المحاسبة، العلوم 
الماليـــة والمحاســـبة، العلـــوم السياســـية، 
نظم المعلومات اإلدارية، علم الحاسوب، 
التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، 
وتخصصـــات الماجســـتير فـــي القانـــون، 
المـــوارد  وإدارة  التجـــاري،  والقانـــون 
والمحاســـبة  األعمـــال،  وإدارة  البشـــرية، 

والتمويل.

إشادة بالمستوى العلمي لخريجي “التطبيقية” من قبل المسؤولين وأرباب العمل
رئيس الشعبة القانونية بـ “المرور”: الجامعة مؤسسة   تعليمية   بحرينية رائدة

اعداد: أمل الحامد

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

وزارة األشغال 

أعمال الدفان للحزمة األولى إلنشاء خدمات البنية 
Down Town Construction 6التحتية لمشروع تطوير منطقة الرفة بمجمع 947

Company3,229,759.09

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة عثمان بن عفان 
اإلعدادية للبنين ومدرسة عمر بن عبدالعزيز 

االبتدائية اإلعدادية للبنين
7DADABHAI CONSTRUCTION434,997.11

المرحلة الثانية للخدمات االستشارية لتصميم 
AECOM Middle East Limited 3شبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة 

Foreign Branches Company
313,906

وزارة الصحة

9SILLA CONSTRICTION CO44,301.95أعمال ترميم في مستشفى الطب النفسي

تهيئة مكاتب مركز الجينوم الوطني في مبنى المقر 
4Altinah Building Contracting Est76,753.53الرئيسي بالسنابس

وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني

استثمار أرض حكومية في الحد إلنشاء وتشغيل 
FAISAL SHARAF FOR 2مدرسة خاصة

CONSRUCTION2,762,816

توفير أخصائي قاعدة بيانات )تطبيقات أوراكل(، 
إلدارة تطبيقات أوراكل ونظام هايبريون ونظام 

ذكاء األعمال
84,480شركة إتصالكوم البحرين3

وزارة شؤون البلديات 
والزراعة

مزايدة استثمار وتشغيل موقع على ممشى 
3Realcorp Realestate Services1,293,313االستقالل

7Enerserv671,343.43عقد لمدة 5 سنوات لتوريد المحوالتتطوير للبترول

هندسة الشبكة الرقمية واالتصال بالشبكات وزارة الخارجية
175,541.52عالم االتصال4الواسعة المعرّفة بالبرمجيات لسيسكو

إبرام عقد منفعة لتطوير وتشغيل ألرض في منطقة شركة إدامة
3Gharnatah Real Estate1,200,000الحد

خدمات االستشارات واإلشراف بعد العقد مشروع بنك البحرين للتنمية
6Phoenix engineering Services92,042.50تجديد سترة مول

1Mohammed Fakhroo & Bros148,500دعم وصيانة المستوى 4 لنظام اإلذاعة الداخليةشركة مطار البحرين

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

إعداد وتقديم: حسن عبدالنبي | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير فيديو وفوتوغرافي: بدر الحايكي

^ رأى المستشار االستثماري أسامة معين، أن دول 
الخليـــج تتجه بقـــوة لتحقيـــق رؤاهـــا االقتصادية في 
العـــام 2030، ومـــن بينها مملكة البحريـــن وفًقا للنظرة 
المستقبلية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
والمملكـــة تســـير بهذا االتجاه بشـــكل قوي، والتي 
تشمل األمن واالقتصاد واألمان للمواطن 
ممـــا ي صـــب فـــي مصلحـــة االقتصـــاد 
الوطنـــي، وذلك في رده على ســـؤال 
بشـــأن قراءتـــه لنتائـــج قمـــة جـــدة 
لألمـــن والتنميـــة علـــى القطاعات 
المالية والخدمية وانعكاســـاتها 

على بورصات الخليج.
وأوضـــح معين فـــي برنامج 
صحيفة “البالد” األسبوعي 
أرقـــام”  فـــي  “البحريـــن 
مباشـــرة  يبـــث  والـــذي 
مـــن قاعـــة التـــداول في 

بورصـــة البحريـــن، أن البورصة هي انعكاس االقتصاد في الدولة، مشـــيًرا 
إلـــى أن بورصـــة البحريـــن لم تكـــن في أوقات ســـابقة انعـــكاس اقتصادي 
للمملكة، إذ إن المملكة كانت تتجه إلى صعود في االقتصاد والتطور، في 
حين أن البورصة كانت هادئة جًدا وليس فيها سيولة أو حركة، الًفًتا إلى 
أن البورصة حالًيا بدأت تتحرك بشـــكل أفضل، وبها ســـيولة وأسهم قوية، 
داعًيا إلى أن تحذو السوق المالية حذو النمو االقتصادي وتتجه معه إلى 

المستقبل.
وعن تحليله الســـتمرار تصدر شـــركة ألمنيوم “ألبا” للتداوالت في بورصة 
البحرين، أوضح معين أن شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” منذ العام الماضي 
وسهمها مسيطر على أداء البورصة ويحظى بالحصة األكبر من التداوالت 
نتيجـــة للنتائج المالية التي حققتها ألبا والتطورات التي شـــهدتها، كما أن 
الشـــركة مميزة، حيث لديها أســـهم مطروحة بالبورصة وفي نفس الوقت 
بهـــا تملـــك حكومـــي وخاص، مشـــيًرا إلـــى أن “ألبا” فـــي الســـابق كانت من 
األســـهم التي يقل فيها التداول، ولكن بعد تحقيقها نتائج ممتازة ارتفعت 
السيولة لديها بشكل كبير، حيث بدأت تسيطر على السوق  ومازالت منذ 

نحو 8 أشهر مسيطرة على البورصة.
وأضـــاف أن  “ألبـــا” ســـيطرت على الســـيولة وتمكنـــت من أخـــذ الكثير من 
السيولة من البورصة وبعدها البنك األهلي المتحد، ثم مجموعة “جي اف 

اتـــش” الماليـــة ومجموعة بتلكو، وبنك البحرين الوطنـــي، داعًيا إلى البدء 
فـــي التداول على أســـهم أخرى؛ نظًرا ألن الســـوق وبحكم حجم الســـيولة 
المتوفـــرة مؤهلة الرتفاع أســـهم أخرى وتكون أســـهم ممتازة في التداول 
بشكل كبير جًدا، متوقًعا أن يواصل أسهم “ألبا” سيطرته على أداء السوق.
ودعا أصحاب رؤوس األموال في البورصة ومن بينهم مديرو االســـتثمار 
ومديـــرو الصناديـــق الماليـــة وصانعـــو الســـوق لالســـتفادة مـــن الســـيولة 

المتوفرة في السوق.
أمـــا بخصوص تأثير التضخـــم العالمي على البورصات وانعكاســـاتها على 
بورصـــة البحريـــن، قال معيـــن إن هنالك عالقـــة بين ارتفاع أســـعار النفط 
وزيـــادة التضخـــم والحرب فـــي أوكرانيا، وهنـــاك عوامل مخاطـــرة كبيرة 
موجـــودة في األســـواق العالمية وهي الحرب فـــي أوكرانيا، هبوط اليورو 
مقابـــل ارتفـــاع عمـــالت أخـــرى، جميع هـــذه العوامـــل تؤثر فـــي االقتصاد 

العالمي ونحن “ لسنا بمعزل عن األسواق العالمية”.
وأضـــاف أن االقتصـــاد يؤثـــر باتجاهيـــن والبـــد أن نتأثـــر بهـــذا النـــوع من 
التضخم، إذ إن دول الخليج مصدرة للنفط ومســـتهلكة للمواد األساســـية 
وتعتمـــد علـــى اســـتيراد غالبيـــة المـــواد األساســـية، وعند حـــدوث تضخم 
عالمي يحدث ارتفاع في األســـعار وســـيؤثر على ارتفاع في أسعار المواد 

األساسية، وبالتالي يتأثر المستهلك.

دول الخليج تتجه بشكل قوي لتحقيق رؤاها االقتصادية
مشيًدا بنتائج قمة جدة لألمن والتنمية... معين:

أسامة معين 

توقع الخبير العقاري ناصر األهلي أن تتجاوز قيمة التداوالت العقارية في البحرين بالنصف الثاني من العام الجاري 1.5 مليار دينار، مشيًرا إلى أن التداوالت العقارية بالنصف 
األول 2022 وصلت إلى 547 مليون دينار.

وركزت فقرة “حديث الساعة” في برنامج صحيفة 
“البالد” األســـبوعي )البحرين فـــي أرقام(، الذي يبث 
مباشـــرة مـــن قاعـــة التداول فـــي بورصـــة البحرين 
علـــى التداول العقـــاري بالمملكة فـــي النصف األول 
2022 والـــذي تجـــاوز النصـــف مليار دينـــار، محقًقا 
نســـبة زيادة قـــدرت بحوالـــي 13 % مقارنة بالفترة 
نفســـها مـــن العـــام 2021. كمـــا بلـــغ عـــدد معامـــالت 
التســـجيل العقـــاري للنصـــف األول مـــن هـــذا العـــام 
مـــا قـــدره 12,399 معاملة عقارية أي بنســـبة زيادة 
قـــدرت بحوالـــي 5 %. وســـلطت الضـــوء على دور 
القطاع العقاري فـــي تعزيز الدخل القومي للمملكة، 
وتوقعات النمو في النصف الثاني من العام الجاري.

وعـــن كيفية قـــراءة النمو المقدر بـ 13 % في حجم 
التـــداول العقـــاري خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام 
الجاري، أكد األهلي أنه الشك أن هذه الزيادة بالعام 
2022 خـــالل فتـــرة شـــهدت بعض الركـــود وجائحة 
كورونـــا وتأثر فيها الجميـــع، إذ خالل فترة العامين 
التـــداوالت  نســـبة  انخفضـــت  الماضيـــة  والنصـــف 
العقارية بســـبب الجائحـــة والمجريات التي حدثت 
باالقتصاد العالمي خالل تلك الفترة، مشيًرا إلى أنه 
خالل فترة كورونا تمكـــن القطاع العقاري بالمملكة 
من الصمود ولم يشـــهد انخفاضات بدرجات كبيرة، 
إذ إن نســـبة التـــداوالت العقاريـــة بفتـــرة الجائحـــة 
تراوحـــت ما بيـــن 400 مليون و420 مليـــون دينار، 

والتي تعتبر جيدة بالنسبة للقطاع العقاري.
ولفـــت إلى أنه خالل العام 2022 في فترة التعافي 

التـــداوالت  وصلـــت  بالبحريـــن  االقتصـــادي 
العقاريـــة بالنصف األول إلـــى 547 مليون 

دينـــار مقارنة بــــ 480 مليـــون دينار في 
الفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2021، ما 

العقـــاري،  للقطـــاع  طمأنـــة  يعطـــي 
ودفعة قوية بـــأن القطاع العقاري 

مطمئـــن،  وضـــع  فـــي  بالمملكـــة 
التـــي  باإلجـــراءات  مشـــيًدا 
اتخذتها المملكة لبقاء القطاع 
أهمهـــا  وكان  بمأمـــن  العقـــاري 
الدعم الحكومـــي الذي تجاوز 
4 مليـــارات دينـــار، والقطـــاع 
يعتبر مـــن القطاعات المهمة 
جًدا في الثبوت واالستقرار، 

مشـــيًرا إلـــى أن الزيـــادة فـــي 

حجم التداوالت العقاريـــة نتيجة للبرامج العقارية 
ومنهـــا برنامج الســـكن االجتماعي “مزايـــا” ووجود 
عـــدة  بمناطـــق  تطويريـــة  عقاريـــة  اســـتثمارات 
بالبحريـــن فأدت إلى زيـــادة التداوالت العقارية في 
العـــام 2022، متوقًعـــا زيـــادة في حجـــم التداوالت 
العقارية في النصف الثاني من العام الجاري بشكل 

أكبر، لتتجاوز القيمة 1.2 مليار دينار.
وعن أســـباب زيـــادة حجم اســـتثمارات الخليجيين 
واألجانـــب في القطاع العقـــاري بالمملكة وتوقعاته 
لنهايـــة العـــام الجاري، قال األهلـــي إن من المعروف 
أن المســـتثمر الخليجـــي واألجنبـــي موجودون في 
البحريـــن، وكانـــت نســـبتهم منـــذ 40 إلـــى 45 عاًمـــا 
تشكل أكبر مما هو موجود حالًيا، حيث كانت نسبة 
االســـتثمار األجنبي والخليجي خصوًصا ال تقل عن 
30 %، مشـــيًرا إلـــى أن هذه النســـبة انخفضت بعد 

جائحـــة كورونـــا واألحـــداث العالميـــة إال أننا نطمح 
لزيادتهـــا مســـتقبال، مضيًفا أن المســـتثمر الخليجي 
لديـــه جانـــب مهم اليوم ومشـــجع فـــي البحرين، أال 
وهو قانون التسجيل العقاري الذي يعتبر مأمنا ألي 
مستثمر خليجي، مشيًدا بقانون التسجيل العقاري، 
إذ إن البحريـــن تعتبر من أوائل الدول التي منحت 
الخليجي حق التملك بالكامل دون قيد أو شرط أو 
مـــدة زمنية كامل هو مطبق فـــي القانون الخليجي 
الموحد للعقارات على مستوى دول الخليج، وهذه 
الميـــزة أعطـــت المســـتثمر الخليجـــي دفعـــة قويـــة 
لألمـــن واالطمئنان على ملكيتـــه ودفعة قوية على 

استثماراته.
وأضـــاف أن مـــن الجوانب األخرى المشـــجعة اليوم 
هي أن عمليات االستثمارات العقارية في البحرين 
أخـــذت منحنى آخـــر بخالف الـــدول األخرى، وهي 
حـــق اســـتثمار العقـــارات التـــي يمتلكها مـــن ناحية 
تطويرهـــا أو بيعها كمخططات وتطويرها لمســـاكن 
أو مكاتـــب إداريـــة، مـــا أعطى زخما كبيـــرا في حق 
التصرف في العقارات بشـــكل آمن وحق االستثمار 
فـــي العقـــارات بشـــكل ميســـر، إذ إن قوانيـــن البناء 
والتعميـــر واالســـتمالك وقوانيـــن التملـــك جميعهـــا 
أعطـــت الخليجي المجـــال ليعود مرة أخـــرى، الفًتا 
إلى أن نســـبة تملك المســـتثمر الخليجي ال تقل عن 
35 % سابًقا ونطمح لعودة الخليجي في االستثمار 
بالفتـــرة المقبلة في مشـــروعات مختلفة، خصوًصا 
أنـــه ليس هنالك أي قيد أمام المســـتثمر الخليجي 
لالستثمار الســـكني أو المكتبي أو اإلداري أو 
الصناعـــي، داعًيـــا إلعادة النظـــر في بعض 
القوانيـــن التي يتحفظ عليها المســـتثمر 
الخليجـــي، حيـــث نهدف لزيـــادة حجم 
التداوالت العقاريـــة في النصف األول 
مـــن 547 مليون دينار إلـــى 1.5 مليار 
دينـــار في النصف الثاني في حال تم 

تغير بعض النظم والقوانين.

تأخر الموافقات من جهات 
رسمية

المســـتثمر  أن  األهلـــي  وأوضـــح 
يبيـــع  الســـابق  فـــي  كان  الخليجـــي 
أي  دون  العقـــارات  ويشـــتري 

قيد أو شـــرط، أما حالًيا فإنه يجب أن يحصل على 
موافقـــة مـــن  قبـــل جهات رســـمية وقـــد تتأخر هذه 
الموافقـــات، معرًبـــا عـــن أملـــه بـــأن تكـــون الموافقة 
إلكترونية وتتم خالل يوم أو يومين في حال عدم 

وجود قيد على المشتري الخليجي نفسه.
ولفـــت إلـــى أن اإلقامـــة الذهبيـــة حركـــت التملـــك 
األجنبـــي، إذ هنالـــك تملـــك فـــي مناطـــق مختلفـــة 
بالمملكة وباســـتطاعة األجنبي التملـــك فيها، داعًيا 
لالستفادة من هذه اإلقامة الذهبية بما يخدم زيادة 

التداوالت العقارية.
وأشـــار إلى أن المستثمر األجنبي باستطاعته شراء 
شـــقة أو بيـــت بســـعر يبدأ من 60 ألـــف دينار وتصل 
إلـــى 150 ألف دينـــار وذلك في المناطق المســـموح 
لهـــم بالتملك فيهـــا بجميع المحافظات، مشـــيًرا إلى 
إعطـــاء مزيـــد مـــن التســـهيالت لمنـــح الموافقـــات 
الســـتمالك األجانـــب المقيمين، ما ســـيؤدي لتجاوز 
العـــام  مـــن  الثانـــي  بالنصـــف  العقاريـــة  التـــداوالت 
الجـــاري لحاجـــز 1.5 مليـــار دينـــار، ونأمـــل الوصول 
لهـــذا الرقم من خالل بعض التســـهيالت البســـيطة، 
مشـــيًدا بالتسهيالت المقدمة من الحكومة، آمال من 

الجهات المعنية تقديم هذه التسهيالت البسيطة.
وعن أين ســـيتركز الطلب في الفترة المقبلة “سكن، 
اســـتثماري، صناعـــي” واألســـباب، أوضـــح الخبيـــر 
العقـــاري أن “هدفنـــا فـــي المملكـــة تحريـــك جميـــع 
القطاعات التي تشمل السكني واإلداري والصناعي 
واالســـتثماري التطويـــري”، مشـــيًرا إلـــى أنـــه خالل 
األعـــوام الماضيـــة اتجـــه الناس لالســـتثمار بشـــكل 
أكبـــر فـــي القطـــاع الســـكني بســـبب أمور عـــدة من 
بينها رســـوم البنية التحتية وزيادة تعرفة الكهرباء 

والماء.
التـــداوالت  مؤشـــرات  تتضمـــن  أن  “نطمـــح  وقـــال 

العقارية لجهاز المســـاحة العقاري بحســـب تصنيف 
التـــداوالت العقاريـــة”، الفًتا إلى أن برنامج الســـكن 
االجتماعـــي “مزايـــا” يعتبر من أحد أهـــم المحفزات 
فـــي القطاع العقاري، إذ يضخ ســـنوًيا ما ال يقل عن 
400 مليون دينار، مؤكًدا أن القطاع الســـكني يعتبر 
القطـــاع األكثر تـــداوال في مملكـــة البحرين، ويعتبر 
قطاعـــا مهما جـــدا لشـــريحة كبيرة مـــن المواطنين، 
وعدد الطلبات ال يقل عن 40 ألف إلى 45 ألف طلب 
إســـكاني، مشـــيًدا بالجهـــود الحكوميـــة في الســـكن 

والقروض والتمويالت في القطاع السكني.
وذكـــر أن غالبية المســـتثمرين والمطورين يتجهون 
لالســـتثمار في برنامج الســـكن االجتماعـــي “مزايا” 

لوجود طلب متزايد في البحرين.
وأكد األهلي أن الطلب يتركز أوال على السكن، وفي 
المرتبـــة الثانيـــة العقارات االســـتثمارية المســـاعدة 
للســـكن والتي تشمل مشـــروعات تطويرية لبرنامج 
“مزايا” وتشمل الشقق السكنية، كما أن المشروعات 
العقارية الحاصلة على جوائز عالمية تشـــهد تداوال 

من المستثمرين األجانب.
الطلـــب علـــى  فـــي  انخفـــاض  إلـــى وجـــود  وأشـــار 
القطاع االستثماري في مجال التأجير، واالستثمار 
الصناعي بسبب بعض اإلجراءات التي حصلت في 
الفتـــرة األخيرة ومـــن بينها ارتفاع تعرفـــة الكهرباء 
والبنيـــة التحتية، ووجود حاجـــة إلى تعديل بعض 
القوانيـــن الخاصة بالتأجير، مشـــيًدا بقانون اإليجار 
الـــذي صـــدر فـــي العـــام 2014 وأنه محفـــز، لكن في 
الفترة األخيرة فإن مستأجر العقارات لديه هاجس 
بخصـــوص التنفيـــذ وفي حاالت اإلخـــالء، ومطالبة 
المســـتأجر بحقـــه فـــي اإليجـــار المتخلف عنـــه، فيه 
بطء بالتشـــريعات، وهنالك حاجة لتعديل وتسريع 

فيها.

قيمة التداوالت العقارية المتوقعة بالنصف الثاني
“مزايا” يضخ سنويًّا 400 مليون دينار... األهلي:

األهلي متحدًثا خالل البرنامج
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استقبلت شركة البحرين للسينما بالتعاون مع جمعية النور للبر خمسا من عضوات لجنة 
األيتـــام وأربعيـــن يتيمـــا ويتيمة مـــن المكفولين فـــي الجمعية في رحلة ترفيهية لســـينما 
السيف، وذلك في إطار بناء وتفعيل الشراكة المجتمعية. وأكدت رئيس الشؤون اإلدارية 
بشركة البحرين للسينما كريمة فرهاد أن ما تقوم به الشركة من مشاركات وفعاليات دعمًا 
للعمل الخيري وتفعيالً للشراكة المجتمعية بالمملكة هو واجب وطني وعمل إنساني نابع 

من إيمان الشركة بمبدأ التكافل االجتماعي الذي يحثنا عليه ديننا اإلسالمي الحنيف. 
وتوجهـــت جمعيـــة النـــور للبر بالشـــكر الجزيل لشـــركة ســـينما البحرين على اســـتضافتها 

األيتام، كما توجهت بالشكر الجزيل لجميع من ساهم في نجاح الفعالية.

“البحرين للسينما” تستضيف أيتام جمعية النور في رحلة ترفيهية

“بنفت” تستعرض البنية التحتية الناجحة للمدفوعات مع وفد “بروناي”
تعريف الزوار على الميزات األساسية وطرق التنفيذ الفورية

استضافت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا 
الماليـــة وخدمة المعامالت المالية اإللكترونية في مملكة البحرين، وفًدا 
من ســـلطنة بروناي الشـــهر الماضي؛ بهدف اطالعهم على البنية التحتية 
الناجحـــة للمدفوعـــات التي عملت شـــركة بنفت علـــى تطويرها على مر 

الســـنين. وخالل استضافتها للوفد، قامت شركة بنفت بتعريف 
الزوار على الميزات األساســـية وطـــرق تنفيذ المدفوعات 

الفوريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك عوامـــل النجـــاح والتحديـــات 
الرئيســـية. وتتماشـــى هذه الخطوة مع إعالن الشركة 
في وقت سابق من هذا العام عن تطوير بنية تحتية 
للمدفوعـــات الفورية بهدف تعزيـــز الفائدة التجارية 

واالجتماعية واالقتصادية للمملكة. 
إضافـــة إلى ذلك، تعتبـــر البنية التحتيـــة للمدفوعات 
فـــي شـــركة بنفـــت واحـــدة مـــن أكثـــر النمـــاذج تقدًما 
وريـــادة على مســـتوى العالـــم، وتهدف الشـــركة إلى 

توفيـــر بيئـــة مواتيـــة بشـــكل أكبر مـــن خالل 
مشـــاركة اســـتراتيجيات النجاح الرئيســـية 

التي نفذتها مع الوفد الزائر.

وبهذه المناســـبة، صرحـــت رئيس خدمات المدفوعات في شـــركة بنفت 
شـــفق الكوهجي بالقول “تلعب شـــركة بنفت دوًرا رائًدا في مجال رقمنة 
البنية التحتية للمدفوعات في مملكة البحرين ومنطقة الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا. نحن نعمل باســـتمرار على مشـــاركة قصـــة نجاحنا مع 
العبيـــن آخريـــن فـــي المنطقة بهـــدف بناء المزيـــد من األنظمـــة البيئية 
التمكينية. نحن فخورون باســـتضافة الوفد من سلطنة بروناي 
ومشـــاركتهم قصـــص النجـــاح لدينـــا والتحديـــات وتســـليط 
الضوء أيًضا على األفكار التي يمكن أن تساهم في تبسيط 
ودعم جهودهم في مجال المدفوعات. يسعدنا دعم خطة 
المدفوعات الرقمية في ســـلطنة بروناي والمساهمة فيها، 
ونتطلع إلى أن نشـــهد المزيد من االبتكار على الصعيدين 
اإلقليمـــي والعالمي”. تجدر اإلشـــارة إلى أن شـــركة بنفت 
اســـتضافت العديـــد من جلســـات تبادل المعرفـــة والوفود 
لتمهيـــد الطريـــق أمـــام العبيـــن آخرين فـــي المنطقة، 
وذلك بفضل حضور الشركة القوي ودورها الرائد 
فـــي ســـوق التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي منطقـــة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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إعداد: منى المطلق

 اإلجابـــة: لقـــد عـــرف القانـــون المدني المـــادة رقـــم )72( بأن  «
األهليـــة فـــي التعاقـــد تنطبـــق على كل شـــخص أهل للتعاقـــد ما لم 
تســـلب أهليتـــه أو ينقـــص منهـــا بحكم القانـــون، كما حـــددت المادة 
)73( من ذات القانون بأن الصغير الذي لم يبلغ ســـن الســـابعة تكون 
تصرفاته جميعها باطلة، أما المادة )74( قد نصت على أنه )إذا كان 
الصبـــي مميـــزا كانت تصرفاتـــه المالية صحيحة متـــى كانت نافعة 
نفعـــا محضا، وباطلة متى كانت ضارة 

ضررا محضا(.
ــيــة  ــمــال ــات ال ــرفـ ــصـ ــتـ أمـــــا الـ
الدائرة بين النفع والضرر، 
لإلبطال  قــابــلــة  فــتــكــون 
ــة الــــقــــاصــــر،  ــلـــحـ ــمـــصـ لـ
ــق الــتــمــســك  ــزول حـ ــ ــ وي
ــاز  ــ أجـ إذا  بــــاإلبــــطــــال 
الــقــاصــر الــتــصــرف بعد 
الــرشــد،  ســن  بلوغه 
صــدرت  إذا  أو 
اإلجــــــــــازة مــن 
مــن  أو  ولـــيـــه 

في  من  أو  القاصرين،  أمــوال  على  الــواليــة  من مجلس  أو  وصيه 
حكمهم بحسب األحوال وفقا للقانون.

 وبنــاء على تلك النصــوص يتبين لنا بأن جميع التصرفات الصادرة 
مــن الشــخص المميز الذي تجاوز عمره الســابعة مــن العمر ولم يبلغ 
ســن الرشــد فــإن كانــت تصرفاتــه نافعة تصــب في مصلحتــه يعتبر 
التصــرف صحيًحــا، وبخالف ذلك فإن كانت هــذه التصرفات ضارة 
به وبمركزه المالي تعتبر تصرفاته باطلة، أما التصرفات التي تدور 
مــا بيــن النفــع والضرر فتكون قابلة لألبطــال لمصلحة القاصر إال إذا 
أجازها القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو صدرت اإلجازة من وليه أو 
من وصيه أو من في حكمهم ويتولى رعاية القاصر، ويحق لناقص 
األهليــة أو مــن القائميــن عليــه أن يطلبــوا إبطــال العقــد إال إذا لجــأ 
القاصر إلى طرق احتيالية إلخفاء نقص أهليته فعليه يكون ملتزًما 
بالتعويض لمن تعاقد معه بسبب ما سببه له إبطال العقد من ضرر، 
إضافــة إلــى أن القانــون قد أجاز للقاضي أن يرفــض دعوى اإلبطال 
إذا أثبــت المتضــرر قيــام القاصــر باالحتيــال عليــه وإخفــاء أهليتــه 
فــي التعاقــد وهــذا ما نصت عليــه المــادة )76( من القانــون المدني، 
وعليــه عنــد التعاقد يجب على المتعاقدين التأكد من أهلية الطرف 
اآلخر بكل الوسائل المتاحة لديه لكي يتقين من صحة العقد المراد 

إبرامه وينعقد العقد بكافة أركانه القانونية.

 السؤال: هل يلزم بالعقد المكتوب بين محل وشخص لم يبلغ السن القانوني؟ وهل يمكن المطالبة بالمبالغ؟ «

تصرفات القاصر النافعة تعتبر صحيحة 
والضارة باطلة وفًقا للقانون المدني

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

عمومــًا،  القانونيــة  االستشــارة  وطلبــات  االستفســارات  مختلــف   ”^“ تســتقبل 
واالقتصاديــة والتجاريــة والعماليــة تحديــدًا. وجــرى التعــاون مع نخبة مــن المحامين 
المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت 
ة الزاويــة أو مــن خــال حســابات “^” بمنصــات التواصــل االجتماعي.  لبريــد ُمعــدَّ
وللسائل ذكر اسمه ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم  المحامي أحمد النمشان الدوسري   

أعلنـــت مجموعـــة جي إف إتـــش المالية أمـــس أنها عملت 
كمديـــر رئيس مشـــترك، إلـــى جانب أطـــراف أخـــرى، فيما 
يتعلـــق بتســـعير وإصدار صكوك بقيمـــة 400 مليون دوالر 
مـــن قبـــل دار األركان “الشـــركة”، وهـــي من كبرى شـــركات 
التطويـــر العقاري فـــي المملكة العربية الســـعودية. تم بيع 
الصكـــوك البالـــغ مدتهـــا 3 ســـنوات فـــي 30 يونيـــو 2022، 
وقـــد القت طلبـــا كبيرا من قبـــل المســـتثمرين اإلقليميين 
والدولييـــن، ويعـــد هذا اإلصدار الثاني عشـــر في الســـوق 

للشركة حتى اآلن.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن دار األركان، المدرجـــة في تداول، 
تعتبـــر أكبـــر مطـــور ســـعودي مـــن حيـــث القيمة الســـوقية 
ولديهـــا محفظـــة من األصـــول تقدر قيمتهـــا بأكثر من 8.5 
مليار دوالر. وتنتشـــر المشـــاريع الكبرى للشركة في جميع 
أنحـــاء المملكـــة وفي األســـواق الدولية بما فـــي ذلك دبي 

لدعـــم  اســـتخدام عائـــدات اإلصـــدار  وســـراييفو. ســـيتم 
أهـــداف التطويـــر الخاصة بالشـــركة ومجموعة المشـــاريع 

التي تعتزم تنفيذها على مستوى العالم. 
وقـــال رئيس االســـتثمار، أســـواق الديـــن ورأس المال في 
مجموعـــة جـــي إف إتـــش الماليـــة ســـليم باتيـــل “يســـعدنا 
العمـــل كمديـــر رئيس مشـــترك إلصـــدار آخر ناجح لشـــركة 
دار األركان. لقـــد قمنا بدور محـــوري في توحيد الصكوك، 
مـــا جعـــل هـــذه المعاملـــة تعكـــس قـــدرات جـــي إف إتـــش 
القويـــة فـــي ســـوق رأس المـــال وقدرتنا علـــى الريادة في 
المعامـــالت المهمة لدعم تطلعات عمالئنـــا وتحقيق النمو. 
ســـنواصل تعزيز وتوسيع خدماتنا في أسواق رأس المال 

واالستشارات لدعم عمالئنا بشكل أكبر”.
وقامـــت جي إف إتـــش بدور القائم بالترتيب والمستشـــار 
إلصـــدارات صكوك بلغـــت قيمتها حوالـــي 1.5 مليار دوالر 

أميركـــي منـــذ مطلـــع العـــام 2022، بمـــا فـــي ذلـــك 
صكـــوك إنفراكـــورب الدائمـــة، التـــي تعتبر أول 
قبـــل  مـــن  إصدارهـــا  يتـــم  خضـــراء  صكـــوك 

مؤسسة بحرينية. 
دار  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأضـــاف 
األركان آندي راهيجا “كانت جي إف إتش 
داعمـــا إقليميا هاما وقدمـــت دعما ال يقدر 

بثمـــن في مســـاعدتنا لتنفيذ هـــذه المعاملة 
الناجحـــة علـــى الرغـــم مـــن أوضـــاع الســـوق 

المليئة بالتحديات. نود أن ننتهز هذه المناسبة 
لكي نشـــكر فريق العمل في جي إف إتش 

لدورهم المحوري ونتمنى للمجموعة 
اآلن  والتوفيـــق  النجـــاح  كل 

ومستقبالً”.

“جي إف إتش” مديًرا رئيًسا مشترًكا إلصدار صكوك “دار األركان” بـ 400 مليون دوالر

آندي راهيجاسليم باتيل

شفق الكوهجي

أعلن مصـــرف البحرين المركـــزي أنه تمت تغطية 
اإلصدار رقم 1921 من أذونات الخزانة الحكومية 
البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا  التـــي  األســـبوعية 

المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار بحريني 
لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ فـي 20 يوليو 2022 
وتنتهي في 19 أكتوبر 2022، كما بلغ معدل سعر 

الفائدة على هذه األذونات 4.06 % مقارنة بسعر 
الفائدة 3.96 % لإلصدار الســـابق بتاريخ 6 يوليو 
2022. وبلغ معدل ســـعر الخصم 98.983 % وتم 
قبـــول أقـــل ســـعر للمشـــاركة بواقـــع 98.974 %، 
علمًا أنه قد تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 264 %. 
كمـــا بلغ الرصيـــد القائم ألذونـــات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

18 يوليو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.09

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.242

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.89

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.312

بنك السالم 
SALAM BD 0.085

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.465

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.476

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.3

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.052

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.597

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.46

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.164

المحامي أحمد النمشان الدوسري 


