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آخر عملية أجراها محمد الشيخ الستئصال الرئة في تركيا

روسيــا “تخنــق” أوروبــا بالغــاز
عواصم ـ وكاالت

على وقع خفض إمدادات الغاز الروسي، تواصل 
أســـعار هـــذه الســـلعة صعودهـــا الصاروخـــي في 
أوروبـــا، إذ تخطـــت أمس، حـــد 2000 دوالر لكل 
ألـــف متر مكعـــب، للمرة األولى منذ شـــهر مارس 

الماضي.
وفـــي ظـــل هـــذا الســـياق، قـــررت دول االتحـــاد 
األوروبـــي، أمس، خفض اســـتهالك الغاز بنســـبة 
15 % وخفـــض االعتمـــاد علـــى إمـــدادات الغـــاز 
الروسي، ضمن خطة طوارئ لتقليل استخدامها 
لهـــذه المـــادة اإلســـتراتيجية في فصل الشـــتاء، 

منطقة سكنية دمرتها غارة جوية في قرية زاتوكا، منطقة أوديساالذي يحّل باكرًا في أوروبا. )١٢(
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فـــلل
Villas
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Broker's license No. 3
Property Manager's license No. 23

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى مـــا يمثلـــه 
أهميـــة  مـــن  واآلثـــار  الثقافـــة  قطـــاع 
بالغة؛ كونه أحد األســـس التي تعكس 
ثقافـــة وهوية وتاريـــخ البحرين الذي 
تميز بأصالته وعراقته، مشـــيدًا سموه 
بمـــا تحقـــق من نقـــل للصـــورة المميزة 
عنـــه وما نتج عـــن ذلك مـــن نجاحات 
بـــارزة في تســـجيل عـــدد مـــن المعالم 
قائمـــة  ضمـــن  البحرينيـــة  التراثيـــة 
التـــراث العالمـــي. جاء ذلك لـــدى لقاء 
ســـموه بقصـــر الرفـــاع أمـــس، رئيـــس 
مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث الشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة، إذ أشـــاد سموه 
بعطـــاء معاليهـــا طوال رئاســـتها هيئة 
الثقافة واآلثار وإســـهاماتها في تعزيز 
موقـــع البحريـــن الثقافـــي والتاريخي 
من خـــالل الترويج المميـــز للمقومات 
الثقافيـــة والتراثيـــة التـــي تتمتـــع بهـــا 

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقباًل الشيخة مي بنت محمدالمملكة.

المنامة - بنا
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مي بنت محمد روَّجت بشكل مميز للمقومات الثقافية
األصالة والعراقة ميَّزتا تاريخ وهوية البحرين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أصـــدر ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، رئيـــس 
مجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفط 
والغـــاز، ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة قرارًا بتعييـــن كمال أحمد 
والشـــيخ فهـــد بـــن ســـلمان آل خليفة 
وعلي شـــفيعي كممثلين عن الشـــركة 
القابضـــة للنفـــط والغـــاز فـــي مجلس 
للصناعـــات  الخليـــج  شـــركة  إدارة 

البتروكيماوية )جيبك(. 
ويتضمـــن القـــرار تعيين كمـــال أحمد 
رئيســـًا لمجلـــس إدارة شـــركة الخليج 

للصناعات البتروكيماوية )جيبك(.
ويمتلـــك الممثلـــون المعينـــون خبـــرة 

الهندســـة  مجـــاالت  فـــي  واســـعة 
وإدارة  البتروكيماويـــة  والصناعـــات 

المشاريع.

كمال أحمد رئيسًا لـ“جيبك”
المنامة - بنا

نـــزل مئـــات مـــن أنصـــار الرئيـــس 
التونسي، قيس سعيد، إلى وسط 
العاصمـــة مســـاء االثنيـــن ابتهاجًا 
بنتائج االستفتاء على التعديالت 
الدستورية التي أيدها 90 % من 

الناخبين.
وبحســـب الهيئة العليا المســـتقلة 

لالنتخابـــات، فقد صوت 2 مليون 
وتجـــاوزت  شـــخص،  ألـــف   458
ونـــزل   .%  27 اإلقبـــال  نســـبة 
المئات من أنصار سعيد ملفوفين 
إلـــى الشـــارع  باألعـــالم الوطنيـــة 
تونـــس،  العاصمـــة  فـــي  الرئيـــس 

بشارع الحبيب بورقيبة.

90 % من التونسيين يؤيدون الدستور الجديد
تونس - وكاالت
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البحريـــن  فـــي  مريًضـــا   358 أصيـــب 
بفيـــروس التهاب الكبـــد الوبائي C في 
الفترة من العام 2016 إلى 2018، وفق 
آخر إحصاء نشـــرته وزارة الصحة في 

العام 2019.
هـــل كان نقـــل الـــدم بمجمع الســـلمانية 
الطبي في الفترة الزمنية التي ســـبقت 
لتفشـــي  الســـبيل  هـــو   1990 العـــام 

الفيروس بين البحرينيين؟
يعتقـــد أكثـــر مـــن 80 شـــخًصا مصاًبـــا 
بالتهـــاب الكبـــد الوبائـــي C أن مصـــدر 
إصابتهـــم بالفيروس هو نقل دم ملوث 
إمـــا في البحريـــن أو خارجها قبل أكثر 

من 20 عاًما.
بينمـــا يفند أطباء هذا الرأي باعتبار أن 
الفيروس يجد ســـباًل كثيـــرة لالنتقال، 
تبـــرع  ينفـــون  ال  ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي 
بعـــض مدمنـــي المخـــدرات بالـــدم في 
فترات ماضية مثل مرحلة الثمانينات 

للحصول على أموال تســـد احتياجهم 
من المواد المخدرة.

وتعليًقـــا على ما تداوله بعض المرضى 
بـــأن البحريـــن كانـــت تشـــتري أكيـــاس 
الـــدم مـــن دول أجنبيـــة، يقـــول ماجـــد 
الماجـــد، طبيـــب عام متقاعـــد من بنك 
الدم بمجمع السلمانية الطبي “ال أعتقد 
أنهـــا معلومة صحيحـــة. عملت منذ 26 
عاًمـــا فـــي الســـلمانية ولم أَر أو أســـمع 

بذلك”.
أمـــا عن متعاطي المخـــدرات وتبرعهم 
بالـــدم لقـــاء مبالـــغ ماليـــة فقـــال “ربمـــا 
حدث ذلك قبل فترة التســـعينات؛ ألن 
وزارة الصحـــة كانـــت تمنـــح مبلًغـــا من 
المـــال يعـــادل 7 دنانيـــر لـــكل متبـــرع، 
وهـــذا قـــد يجـــذب مدمنـــي المخدرات 
المـــواد  لشـــراء  مـــال  علـــى  للحصـــول 
ا حادثة من  المخدرة، وشهدت شخصيًّ

هذا النوع”.

“7 دنانير”... حوَّلت حياة مئات 
البحرينيين إلى جحيم في التسعينات
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

حوراء مرهون
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أكـــد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة على ما يمثلـــه قطاع الثقافـــة واآلثار من 
أهميـــة بالغة؛ كونه أحد األســـس التـــي تعكس ثقافـــة وهوية وتاريخ 
البحريـــن الـــذي تميز بأصالته وعراقته، مشـــيدًا ســـموه بما تحقق من 
نقـــل للصـــورة المميزة عنه وما نتـــج عن ذلك من نجاحـــات بارزة في 
تســـجيل عدد مـــن المعالـــم التراثيـــة البحرينيـــة ضمن قائمـــة التراث 

العالمي.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه بقصر الرفـــاع أمس، رئيس مركز الشـــيخ 
إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة والبحوث الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة، حيث أشـــاد ســـموه بعطاء معاليها طوال رئاســـتها 
هيئـــة الثقافة واآلثار وإســـهاماتها في تعزيز موقـــع البحرين الثقافي 
والتاريخـــي من خالل الترويـــج المميز للمقومـــات الثقافية والتراثية 

التي تتمتع بها المملكة.
مـــن جانبهـــا، أعربت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة عن شـــكرها 
وتقديرهـــا لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
على حرصه واهتمامه الدائم بقطاع الثقافة واآلثار، مؤكدة أن الدعم 
الالمحدود الذي لقيته من سموه طوال رئاستها هيئة الثقافة واآلثار 
كان له عظيم األثر فيما تم تحقيقه من منجزات لهذا القطاع الحيوي.

المنامة - بنا

مي بنت محمد روَّجت بشكل مميز للمقومات الثقافية في المملكة
األصالة والعراقة سمتان ميَّزت تاريخ وهوية البحرين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول  الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمس، وزيرة السياحة فاطمة  الصيرفي، وذلك بحضور رئيس األمن العام 

الفريق طارق الحسن.
ورحب الوزير بوزيرة الســـياحة، مشـــيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بما 
يســـهم فـــي تقديم أفضـــل الخدمـــات الســـياحية، باعتبار الســـياحة، رافدًا 
أساسيًا مهمًا لالقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية.
مـــن جهتهـــا، عبـــرت الوزيرة، عن شـــكرها وتقديرهـــا لوزيـــر الداخلية على 

التعاون والتنسيق المشترك.

تعاون وتنسيق بين “الداخلية” و“السياحة”
المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، امـــس بمكتبـــه في قصـــر القضيبية، ســـفير دولة إســـرائيل لدى 
مملكة البحرين السفير إيتان نائي.  وخالل اللقاء، رحب الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة بالســـفير، منوًها بما تشـــهده العالقات بين مملكة البحرين ودولة 
إسرائيل من تطور وتقدم على المستويات كافة بما يعكس تطلعهما للمضي ُقدًما 
بالتعـــاون الثنائي آلفاق أرحب بما يعزز مصالحهما المشـــتركة، متمنًيا للســـفير كل 
التوفيـــق والنجـــاح. من جانبه، عبر الســـفير إيتـــان نائي عن اعتزازه بلقاء الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بن محمـــد آل خليفـــة، مؤكـــًدا حرص بـــالده على المضـــي بأوجه 
التعـــاون المشـــترك مـــع مملكة البحرين آلفاق أوســـع في شـــتى المجـــاالت، متمنًيا 
لمملكـــة البحريـــن كل الرقـــي واالزدهـــار.  كمـــا جرى خـــالل اللقاء اســـتعراض آخر 

التطورات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

خالد بن أحمد: العالقات مع إسرائيل متطورة

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

اســـتقبل رئيس جهاز المســـاحة 
رئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة 
الشـــيخ ســـلمان بن عبـــدهللا بن 
مكتبـــه  فـــي  خليفـــة  آل  حمـــد 
المحاميـــة مريـــم عقـــاب، حيث 
أهدته رســـالة الماجســـتير التي 
حصلت عليها من جامعة العلوم 
الرســـالة  وحملـــت  التطبيقيـــة 

عنوان “التحكيم في منازعات المساعدة واإلنقاذ البحري” دراسة مقارنة. 
وأثنى الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا آل خليفة على الجهد المبذول من قبل 
الباحثـــة، والنتائـــج التي خلصت إليها فـــي هذه الدراســـة المقارنة القيمة، 
مؤكـــدًا على أهميـــة البحث األكاديمـــي خاصة في موضوع الرســـالة التي 
تناولـــت المنازعات الناتجة عن الحوادث واإلنقـــاذ البحري وما تحمله من 
أهميـــة فـــي الجوانب التجارية وتســـوية منازعاتها، متمنيـــًا للباحثة مزيد 
مـــن التوفيق والنجاح في حياتها العلميـــة والعملية وبما يعود بالنفع على 

وطنها.

رئيس “المساحة” يتسلم رسالة 
عن “المنازعات البحرية”

إنشاء وتشكيل فريق مكافحة األمراض المزمنة “غير السارية”
برئاسة وزير الصحة وعضوية 19 آخرين... قرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

صـــدر عن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم 
وتشـــكيل  بإنشـــاء   2022 لســـنة   )36(
لمكافحـــة  الوطنـــي  العمـــل  فريـــق 
األمراض المزمنة )غير الســـارية(، جاء 

فيه:
المادة األولى:

العمـــل  “فريـــق  ُيســـمى  فريـــق  ُينشـــأ 
الوطنـــي لمكافحـــة األمـــراض المزمنة 
)غيـــر الســـارية(”، وُيشـــار إليـــه في هذا 

القرار بكلمة “الفريق”.
المادة الثانية:

ُيشـــكل الفريق برئاســـة وزيـــر الصحة، 
وعضوية ُكل من:

1. الوكيـــل المســـاعد للصحـــة العامـــة 
بوزارة الصحة.

2. مديـــر إدارة الصحـــة العامـــة بوزارة 
الصحة.

3. مديـــر إدارة تعزيـــز الصحـــة بوزارة 
الصحة.

والمقاييـــس  الفحـــص  إدارة  4. مديـــر 
بوزارة الصناعة والتجارة.

الحيوانيـــة  الصحـــة  إدارة  مديـــر   .5
بوزارة شئون البلديات والزراعة.

6. مديـــر إدارة تمكين الشـــباب بوزارة 
شئون الشباب والرياضة.

والتوعيـــة  االتصـــال  إدارة  مديـــر   .7
للمجلـــس  التنفيـــذي  بالجهـــاز  البيئيـــة 

األعلى للبيئة.
المجتمعيـــة  الشـــراكة  إدارة  مديـــر   .8

بوزارة التربية والتعليم.
9. مدير إدارة التلفزيون بوزارة شئون 

اإلعالم.
10. رئيس مستشفى الطب النفسي.

11. رئيـــس الخدمـــات الطبيـــة بمراكـــز 
الرعاية الصحية األولية.

القلـــب  أمـــراض  قســـم  رئيـــس   .12
بالمستشفيات الحكومية.

13. استشـــاري ورئيـــس قســـم جراحة 
الدمويـــة  واألوعيـــة  والصـــدر  القلـــب 
بمركـــز محمد بن خليفة بن ســـلمان آل 

خليفة التخصصي للقلب.
أســـرة  طـــب  أول  استشـــاري   .14

بمستشفى قوة دفاع البحرين.
15. استشاري الغدد الصماء والسكري 

بمستشفى الملك حمد الجامعي.
وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة  عضـــو   .16

البحرين.
17. رئيس جمعية مكافحة الســـرطان 

البحرينية.
18. رئيس جمعية مكافحة التدخين.

الســـكري  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب   .19

البحرينية.
المادة الثالثة:

يصدر بتسمية أعضاء الفريق قرار من 
وزير الصحة بعد التنســـيق مع الجهات 

ذات العالقة.
ويختـــار الفريـــق فـــي أول اجتمـــاع له 
نائبًا للرئيس مـــن بين أعضائها، يتولى 

اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة الرابعة:

تكون مـــدة العضوية في الفريق ثالث 
ســـنوات قابلـــة للتجديـــد لمـــدد أخـــرى 
مماثلـــة، وإذا خال محـــل أحد األعضاء 
ألي ســـبب من األسباب ُيعين من يحل 
العضـــو  وُيكمـــل  األداة،  بـــذات  محلـــه 

الجديد مدة سلفه.
المادة الخامسة:

يختص الفريق بالمهام اآلتية:
لمكافحـــة  وطنيـــة  خطـــة  وضـــع   -  1

الســـارية(،  )غيـــر  المزمنـــة  األمـــراض 
العالميـــة  لالســـتراتيجية  اســـتنادًا 
والخطة الخليجيـــة الموحدة، ووثيقة 
المنامـــة لمكافحـــة األمـــراض المزمنـــة 

)غير السارية(.
2 - صياغـــة الخطـــط التنفيذية ووضع 
بيـــن  المشـــتركة  واألنشـــطة  البرامـــج 

الجهات ذات العالقة.
3 - اإلشـــراف على البرامج واألنشـــطة 
)غيـــر  المزمنـــة  باألمـــراض  الخاصـــة 
السارية( الموجهة لمكافحتها، ومتابعة 

وتقييم تلك البرامج واألنشطة.
4 - توحيـــد الجهـــود وإشـــراك القطـــاع 
الخـــاص واألهلـــي لمكافحـــة األمراض 

المزمنة )غير السارية(.
5 - رفـــع الوعي الصحـــي حول عوامل 
الخطـــر المؤديـــة لإلصابـــة باألمـــراض 

المزمنة )غير السارية(.

واألنظمـــة  التشـــريعات  دراســـة   -  6
الخاصـــة بمكافحـــة األمـــراض المزمنة 

)غير السارية( وإبداء الرأي بشأنها.
7 - تدعيم وسائل البحوث والدراسات 
)غيـــر  المزمنـــة  باألمـــراض  الخاصـــة 

السارية(.
المادة السادسة:

يكون للفريق أمين سر يختاره الرئيس 
من بين موظفي وزارة الصحة، يتولى 
االجتماعـــات  أعمـــال  جـــداول  إعـــداد 
وتدوين المحاضر وحفظ المســـتندات 
والســـجالت الخاصـــة بالفريـــق، فضـــالً 
عـــن القيـــام بـــكل مـــا يكلفه بـــه الفريق 
أو رئيســـها من مهام أخـــرى في مجال 

عمله.
 المادة السابعة:

يجتمـــع الفريـــق بدعوة من رئيســـه أو 
نائبـــه كل ثالثـــة أشـــهر علـــى األقـــل أو 

كلمـــا دعـــت الحاجة إلى ذلـــك، ويحدد 
في الدعوة مكان االجتماع وُيرفق بها 

جدول أعمال االجتماع.
صحيحـــًا  الفريـــق  اجتمـــاع  ويكـــون 
بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون 

من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتوصياتـــه  قراراتـــه  الفريـــق  يصـــدر 
بأغلبية أصوات األعضـــاء الحاضرين، 
وعند تساوي األصوات يرجح الجانب 

الذي منه رئيس االجتماع.
المادة الثامنة:

يرفـــع الرئيـــس إلـــى مجلـــس الـــوزراء 
تقاريـــر دوريـــة كل ثالثـــة أشـــهر عـــن 

أعمال الفريق وسير العمل به.
المادة التاسعة:

يجـــوز للفريـــق أن يســـتعين فـــي أداء 
أعمالـــه بمـــن يـــرى االســـتعانة بهـــم من 
لحضـــور  واالختصـــاص  الخبـــرة  ذوي 
اجتماعاته دون أن يكون لمن ُيستعان 
مـــداوالت  فـــي  معـــدود  صـــوت  بهـــم 

الفريق.
المادة العاشرة:

يجوز بقرار من الرئيس تشـــكيل لجان 
فرعيـــة تختـــص بالموضوعـــات التـــي 

يحددها.
المادة الحادية عشرة:

ُيلغى القرار رقم )18( لسنة 2012 بشأن 
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة األمـــراض 
المزمنـــة )غيـــر المعدية(، كمـــا ُيلغى كل 

نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثانية عشرة:

علـــى وزير الصحـــة والجهـــات المعنية 
- ُكٌل فيمـــا يخصـــه – تنفيذ أحكام هذا 
القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالـــي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم )37( لسنة 2022 بشأن استبدال عضو 
فـــي اللجنـــة االستشـــارية لإلطـــار الوطني للمؤهـــالت بهيئة جـــودة التعليم 

والتدريب، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيســـتبدل الســـيد أحمـــد عبـــد هللا عبد الرحيم، بالســـيد ياســـر عبـــد الرحيم 

العباســـي - كعضـــو عـــن القطاع الخاص - فـــي عضوية اللجنة االستشـــارية 
ـــالت بهيئـــة جودة التعليـــم والتدريـــب، وتكون مدة  لإلطـــار الوطنـــي للمؤهِّ

عضويته في اللجنة لنهاية مدة سلفه.
المادة الثانية:

علـــى رئيس مجلس إدارة هيئة جـــودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

بقرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

استبدال عضو في “استشارية اإلطار الوطني للمؤهالت”
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أكد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة مواصلة دعم ومســـاندة جميع الجهود 
يحققـــوا  لكـــي  العزيمـــة  ذوي  لتمكيـــن  الهادفـــة 
طموحاتهـــم وتطلعاتهـــم ومـــا يصبـــون إليـــه مـــن 
فـــي  أن يصبحـــوا أعضـــاء فاعليـــن ومندمجيـــن 

مجتمعهم ووطنهم.
وأشـــار ســـموه إلى أن أوجه الرعايـــة االجتماعية 
والصحية والتعليمية في إطار المســـيرة التنموية 
الشـــاملة التي يقودها ملك البالد المعظم صاحب 

خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
العزيمـــة  ذوي  باحتياجـــات  االهتمـــام  تضمنـــت 
وفـــق إســـتراتيجيات وطنية وبرامـــج ترتكز على 
تشـــريعات شـــاملة فـــي هـــذا الجانـــب، مـــا يدعـــم 
ويتكامل مـــع جهود المؤسســـات األهلية لتحقيق 
الشراكة المجتمعية الفاعلة في خدمة هذه الفئة.

وشـــهد الحفل حضور وزير شؤون اإلعالم رمزان 
النعيمي، ووزير األشـــغال إبراهيم الحواج، ووزير 
التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة العصفـــور، ووزيـــرة 
السياحة فاطمة الصيرفي، ورئيس جهاز الخدمة 
المدنيـــة أحمد الزايد، ورئيس مجلس أمناء مركز 

تفـــاؤل للتربيـــة الخاصـــة صالـــح الفضالـــة، وعدد 
مـــن المســـؤولين وكبـــار الشـــخصيات والمدعوين 

والمكرين في هذا الحفل وأولياء أمور الطلبة.
وهنـــأ ســـموه الخريجيـــن وذويهـــم، مؤكـــًدا أن ما 
يتملكـــه ذوو العزيمة من إصـــرار وإرادة يتحدون 
بهـــا إعاقاتهـــم علـــى اختـــالف أنواعهـــا تبـــث روح 
األمـــل والتفاؤل، ليذكـــروا الجميـــع أن ال يتوقفوا 
عنـــد مـــا يواجهونـــه مـــن عائـــق وحســـب، بـــل أن 
يقدروا جوهر شخصياتهم وما يحملونه من آمال 

وتطلعات.
وأعرب ســـموه عن بالغ التقدير ألولياء أمور ذوي 
العزيمة الـــذي يبذلون جهـــوًدا مضاعفة لرعايتهم 
ليقدمـــوا دروًســـا فـــي العطـــاء واإليثـــار والصبـــر 

والتضحية.
الخاصـــة  للتربيـــة  تفـــاؤل  لمركـــز  ســـموه  وبـــارك 
تخريج هذه الدفعة من منتســـبي المركز، مشـــيًدا 
بمـــا يقوم بـــه المركـــز لدعـــم احتياجـــات األطفال 
من ذوي العزيمة ومســـاعدة أوليـــاء أمورهم، كما 
ثمـــن ســـموه دور داعمي المركز علـــى ما يقدمونه 

لمساندة األهداف النبيلة التي يعمل من أجلها.
وقـــد ألقـــى رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز تفـــاؤل 
للتربيـــة الخاصة صالح الفضالـــة كلمة أعرب فيها 
عن شـــكره لسمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
علـــى رعايتـــه الكريمة للحفل، كما اســـتعرض أبرز 
إنجـــازات المركز خالل العاميـــن الماضيين. وقدم 
التحيـــة إلـــى أوليـــاء أمـــور ذوي العزيمـــة، مؤكًدا 

وتقـــدم  أجـــل مســـاندتهم،  مـــن  العمـــل  اســـتمرار 
بالشـــكر الجزيل لموظفـــي المركز على ما يقومون 
به مـــن جهود متواصلة وإلـــى داعمي المركز على 
مـــا يقدمونـــه مـــن دعـــم مشـــكور ينـــم عـــن وعـــي 
مجتمعـــي راٍق وفهـــم لقضايـــا إنســـانية محوريـــة 
الشـــراكة  مبـــادئ  لتعزيـــز  الحاجـــة  بأمـــس  هـــي 
المجتمعيـــة، خصوًصا مع الزيـــادة المضطردة في 
أعداد المشـــخصين والمصابين مـــن ذوي العزيمة 
والتكلفـــة المادية الباهظة لتأهيلهم وهي من أكثر 

القضايا التي ترهق كاهل أولياء األمور.
وتضمـــن الحفـــل تكريًمـــا للمؤسســـات الحكوميـــة 
وقدامـــى  للمركـــز  الداعمـــة  والخاصـــة  واألهليـــة 

الموظفين والمتطوعين.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يرعى حفل تخريج ذوي العزيمة من “مركز تفاؤل”
بإصرارهم يتحدون اإلعاقة على اختالف أنواعها



local@albiladpress.com

األربعاء 27 يوليو 2022 - 28 ذو الحجة 1443 - العدد 5034
04

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  أن  الخارجيـــة  وزارة  أكـــدت 
البحرين حققـــت العديد من اإلنجازات 
حقـــوق  وحمايـــة  تعزيـــز  مجـــال  فـــي 
اإلنســـان، ومـــن هـــذه المنجـــزات ما تم 
تقديمـــه مـــن خدمـــات ورعايـــة صحية 
متكاملـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن على 
حـــد ســـواء، خـــال جائحـــة فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، وفًقا للتوجيهات 
الســـامية لملـــك البـــاد الُمعظم صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفة، وبمتابعـــة ودعم من ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 

خليفة.
جـــاء ذلك لدى مشـــاركة قطاع شـــؤون 
حقـــوق اإلنســـان بالـــوزارة فـــي المؤتمر 
اإلقليمي الرابع رفيع المســـتوى لحماية 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان بمقـــر األمانة 
العامة لجامعة الـــدول العربية بالقاهرة 
علـــى  األزمـــات  “أثـــر  موضـــوع:  حـــول 
التمتع بحقوق اإلنســـان: جائحة كوفيد 
كنمـــوذج”، والـــذي عقـــد بالتعـــاون بيـــن 
جامعـــة الدول العربيـــة ومكتب مفوض 
األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان.

وفي كلمة مملكة البحرين أمام المؤتمر، 
أعربت المستشار بقطاع حقوق اإلنسان 
بدور عبدالعزيز، عن اعتزازها بإنجازات 
فريق البحرين برئاســـة صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء، كأنموذج حضـــاري عالمي في 
التصـــدي لتداعيـــات جائحـــة فيـــروس 
فـــي  ونجاحهـــا  )كوفيـــد19-(،  كورونـــا 

توفير خدمات صحيـــة متكاملة لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن دون تمييز، من 
عاج وفحوصـــات وتطعيمات مجانية، 
مـــا أســـهم فـــي تحقيـــق مبـــدأ “الصحـــة 

للجميع”.
ونوهـــت إلـــى تعامـــل مملكـــة البحريـــن 
مـــع الجائحة العالمية بشـــفافية ونزاهة 
وعدالـــة، وفق منظومة عصرية شـــاملة 
ومتكاملـــة من رعاية صحيـــة ووقائية، 
وتقديـــم حـــزم ماليـــة اقتصاديـــة لدعم 
تضـــرًرا،  األكثـــر  والقطاعـــات  األفـــراد 
اإلنســـانية  األبعـــاد  مراعـــاة  إطـــار  فـــي 
واالجتماعية، ومواكبة التحول الرقمي 
الخدمـــات  مـــن  العديـــد  تقديـــم  فـــي 
الصحيـــة  ضمنهـــا  ومـــن  الحكوميـــة، 
باإلجـــراءات  والتوعيـــة  والتعليميـــة، 
االحترازيـــة عبـــر جميع وســـائل اإلعام 
واٍع  مجتمـــع  ظـــل  فـــي  واالتصـــال 
ومتكاتـــف عـــزز مـــن المحافظـــة علـــى 

الصحة العامة.
وأكدت أن مملكـــة البحرين ماضية في 
إنجازاتها الحقوقيـــة والتنموية الرائدة 
كمثـــال عالمي مبهر فـــي تعزيز الحقوق 
الرعايـــة  وكفالـــة  العامـــة،  والحريـــات 
الصحية، وتحســـين المستوى المعيشي 
محـــور  كونهـــم  المواطنيـــن؛  لجميـــع 
التنميـــة الشـــاملة وغايتهـــا بالتوافق مع 
الدســـتور، وبرنامـــج الحكومة، والخطة 
2022-( اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 

2026(، فـــي ضـــوء الرؤيـــة االقتصادية 
2030 بمبادئها المرتكزة على أسس من 

االستدامة والتنافسية والعدالة.

 البحرين أنموذج حضاري عالمي 
في التصدي لكورونا

رعى رئيس مجلس األوقاف الســـنية راشد الهاجري، حفل تكريم 
شـــركاء النجـــاح من الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة والجمعيات 
الخيرية والصحف المحلية وعدد من المتطوعين الذين ســـاهموا 
فـــي إنجـــاح فعالية إقامة صاتـــي عيد الفطر واألضحـــى المبارك 
لهـــذا العـــام 1443هــــ - 2022م، وذلك بحضور نائـــب رئيس األمن 
العام اللواء الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة ووكيل شؤون 
البلديات الشيخ محمد بن أحمد بن آل خليفة وعدد من مسؤولي 
الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة والجمعيات الخيريـــة والصحف 
المحلية. وأشاد الهاجري، بالدور الفاعل لجميع الوزارات والهيئات 
الحكومية والمؤسســـات األهلية التي ســـاهمت في إنجاح فعالية 
إقامـــة صاتـــي العيـــد فـــي المصليات الرئيســـية مراكـــز الجاليات 

والجوامع التابعة لإلدارة .
وأكـــد أن ما تشـــهده مملكة البحرين من تميـــز وإبداع في مفهوم 
الشراكة المجتمعية المثمرة هو نتيجة للتوجيهات السامية لملك 
البـــاد المعظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ومتابعـــة من ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، فـــي االرتقاء 
بالعمـــل االجتماعـــي واألمنـــي والخدمـــي ودعم الصلـــة بين أفراد 

المجتمع.
وبّيـــن أن التعـــاون بيـــن المؤسســـات الحكوميـــة تصـــب في دعم 
مفهوم الشـــراكة المجتمعية التي أصبحت نموذجًا ونهجًا يحتذى 

بـــه، مـــن خال العمـــل بـــروح الفريق الواحـــد في كافـــة الفعاليات 
والبرامـــج التي تقيمهـــا اإلدارة، األمر الذي يمثـــل إضافة حقيقية 
علـــى نهج التواصل والشـــراكة مع مختلف القطاعـــات، منوهًا في 
الوقـــت ذاتـــه بما قدمته الجهـــات الداعمة من نمـــاذج ناجحة كان 
لها أثر إيجابي في التسهيل على المصلين ألداء صاتي العيدين 
بكل يســـر وســـهولة، ثم اســـتعرض الحفل فيلمًا قصيرًا عن جهود 

اإلدارة في إقامة المصليات في كافة مناطق مملكة البحرين. 
وبعد ذلك تفضل رئيس مجلس األوقاف الســـنية بتكريم شـــركاء 
النجاح والتي تمثلت في الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة 
المحليـــة  الصحـــف  لممثلـــي  باإلضافـــة  األهليـــة،  والمؤسســـات 

والجمعيات الخيرية ومراكز الجاليات.
وكـــرم رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الســـنية صحيفة البـــاد من بين 
الجهـــات التي ســـاهمت في التغطيـــة اإلعامية لفعاليـــات اإلدارة 

خصوصا تغطية صاة عيد الفطر وصاة عيد األضحى.
ومثل الصحيفة المصور المحترف عبدالرسول الحجيري.

وجرى تكريم عدد من المســـؤولين بالجهات الحكومية والخاصة 
واألهلية.

العمـل بروح الفريـق الواحـد سهـل أداء صالة العيـدين
كرم “^” ممثالً بالمصور المحترف الزميل الحجيري... رئيس “السنية”:

إصرار إيراني على رفض التعايش مع محيطها اإلقليمي
سياستها في توظيف األزمات تهديد ألمن الخليج والعالم... عبداهلل بن أحمد:

أكـــد رئيس مجلس أمنـــاء مركز البحرين 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
عبـــدهللا  الشـــيخ  )دراســـات(،  والطاقـــة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أن إيـــران مازالـــت 
ترفـــض التعايـــش مع محيطهـــا اإلقليمي 
وفًقا لقواعـــد القانون الدولي، التي تدعو 
الحترام ســـيادة الدول واستقالها وعدم 

التدخل في شؤونها. 
جـــاء ذلـــك خـــال كلمـــٍة ألقاها فـــي ندوٍة 
افتراضيـــٍة عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي 
للدراســـات  اإلمـــارات  مركـــز  نظمهـــا 
دولـــة  فـــي  االســـتراتيجية  والبحـــوث 
بالتعـــاون  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
مـــع مظلـــة التجمـــع األوروبـــي لمكافحـــة 
التطرف واإلرهاب، امس ، بعنوان “الدور 
اإليرانـــي فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي: 
خلفياته، مخاطرة ومســـتقبله”، بمشاركة 
نخبٍة من السياسيين والدبلوماسيين من 
دول الخليج العربي، والسويد، وبلجيكا، 

وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا. 
وحملت الجلســـة التي شـــارك فيها رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مركـــز “دراســـات” عنـــوان 
“إيـــران ودول الخليـــج العربـــي: مـــا بيـــن 
السياســـي”،  والُبعـــد  الجغرافـــي  الُبعـــد 
وهدفت الستعراض خلفية العاقات بين 
إيـــران ودول الخليـــج العربـــي، وســـلطت 
الضـــوء علـــى دور إيـــران فـــي المنطقـــة، 

ومخاطر ذلك الدور على اإلقليم. 
وأضاف أن اســـتهداف المنشآت النفطية 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  أرامكـــو  لشـــركة 
الســـعودية، واســـتهداف بعض المنشـــآت 
الحيويـــة لم يكن ســـوى مؤشـــراٍت وأدلٍة 
علـــى مضاميـــن السياســـة اإليرانية تجاه 
تراعـــي  ال  التـــي  العربـــي،  الخليـــج  دول 
حســـن الجـــوار وتعـــرض أمـــن المنطقـــة 

للخطر. 
وأشار إلى أن كل المبادرات التي طرحتها 
إيـــران ذات مضمـــوٍن واحـــد تنطوي على 
المنطقـــة،  دول  شـــؤون  فـــي  التدخـــل 
ولفـــت االنتباه إلى انتهاج إيران سياســـة 
الغمـــوض بشـــأن برامجهـــا النوويـــة عبـــر 
إثارة األزمات مع مســـؤولي وكالة الطاقة 
الذريـــة، مما يؤكد مخـــاوف دول الخليج 
العربي بشأن تلك البرامج، وتأثيرها على 
تكريس الخلل في موازين القوى، إضافًة 
إلـــى مخاطرهـــا البيئية الحتمـــال حدوث 
تســـرباٍت إشـــعاعيٍة من خال المفاعات 

النووية اإليرانية. 
عبـــر  اإليرانيـــة  التهديـــدات  مـــن  وحـــذر 
وإنشـــغال  اإلقليميـــة  األزمـــات  توظيـــف 
العالـــم باألزمة األوكرانية، التي ســـيكون 
لهـــا تداعيـــاٌت علـــى المنطقـــة، ليس فقط 
بالنســـبة ألمـــن دول الخليـــج العربـــي، بل 

لمنظومة األمن اإلقليمي والعالمي.

المنامة - بنا

البحرين تمنح سويسرا حق السيادة على بيانات مشتركيها
دعماً لتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم اإللكترونية

عبداللطيف  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ عــقــد 
تقنية  عبر  أمــس،  اجتماًعا  الــزيــانــي، 
االتحاد  سفير  مــع  المرئي،  االتــصــال 
الــســويــســري لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والمقيم في أبوظبي ماسيمو بادجي.

وتـــم خـــال االجـــتـــمـــاع، اســتــعــراض 
الثنائية  والصداقة  التعاون  عاقات 
تعزيزها  وسبل  والمتميزة،  الوطيدة 
ــمــجــاالت بــمــا يــخــدم  فـــي مــخــتــلــف ال
الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة لــكــا الــبــلــديــن 
ــى  ــقــيــن، هــــذا إل ــصــدي والــشــعــبــيــن ال
جانب مناقشة عدد من القضايا ذات 
الساحتين  على  المشترك  االهــتــمــام 

اإلقليمية والدولية.
االتحاد  الخارجية سفير  وسلم وزير 

الموافقة  بشأن  رســالــة،  السويسري 
حق  السويسري  االتــحــاد  منح  على 
المشتركين  بــيــانــات  عــلــى  الــســيــادة 
الــتــابــعــيــن لـــه فـــي مـــراكـــز الــحــوســبــة 
ــة فــــي مــمــلــكــة  ــمـ ــائـ ــقـ الـــســـحـــابـــيـــة الـ

البحرين، على النحو المقرر بالمرسوم 
بشأن   2018 لسنة   )56( رقــم  بقانون 
السحابية  الحوسبة  خدمات  تزويد 
الوزارية  والقرارات  أجنبية،  ألطراف 
ــعــاون  ــت ال يـــدعـــم  ــمــا  ب الـــصـــلـــة،  ذات 

بين  والــخــبــرات  المعلومات  وتــبــادل 
ــبــلــديــن الــصــديــقــيــن فـــي مــجــاالت  ال
وتقنية  واالتصاالت  الرقمي  التحول 
ــم  ــجــرائ الـــمـــعـــلـــومـــات، ومــكــافــحــة ال

اإللكترونية.

المنامة - وزارة الخارجية
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المنامة - وزارة األشغال

إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
الحـــواج، في مكتبه بمبنـــى الوزارة 
ســـفير دولـــة إســـرائيل لـــدى مملكة 

البحرين إيتان نائيه.
واســـتعرض الطرفـــان خـــال اللقاء 
تجمـــع  التـــي  الثنائيـــة  العاقـــات 
بيـــن البلدين وســـبل تطويرهـــا، كما 
بحثـــا عددًا مـــن الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.
من جانبه، أشاد سفير دولة إسرائيل 
لـــدى المملكـــة إيتان نائيـــه بالتعاون 
الذي تبديه الوزارة مع ســـفارة دولة 
تعزيـــز  نحـــو  وجهودهـــا  إســـرائيل 
التعاون المشـــترك، متمنيًا اســـتمرار 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن بمـــا يحقق 

األهداف المشتركة.

استعراض تطوير العالقات مع إسرائيل

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزير األشـــغال إبراهيم الحواج بمكتبه عددًا من منتســـبي الوزارة بمناسبة 
حصولهم على درجة الماجســـتير، حيث قدموا إليه نســـخًا من رســـائلهم. واســـتقبل 
الوزير كاً من ســـبيكة محمد الجال الحاصلة على ماجســـتير في اإلدارة الهندسية 
عن )تحسين منهجية العمل لدورة حياة مخلفات الهدم والبناء في البحرين( وجاسم 
محمـــد رحمة الحاصل على ماجســـتير اإلدارة العامة عن )استكشـــاف العوامل التي 
تؤثـــر على القيـــم الثقافية للقوى العاملة في القطاع العام مـــن منظور إدارة الموارد 
البشـــرية(، وعبدهللا محمد العباســـي الحاصل على ماجســـتير في الهندســـة المدنية 
عن )دراســـته التجريبية والرقمية لتقوية الجســـور الخرســـانية المسلحة باستخدام 
مادة UHPC(، والموظف ســـلمان عبداإلله حســـن الحاصل على ماجســـتير في إدارة 
األعمال عن )العوامل المؤثرة في المســـتهلك عند شـــراء العقار في مملكة البحرين(. 
وهنأ الوزير منتســـبي الـــوزارة لحصولهم على الدرجات العلمية العالية، مشـــيرًا إلى 
أهميـــة التحصيل العلمي ودوره في صقل قدراتهم العلمية وتعزيز خبراتهم العملية 
ومواكبة التطورات التي تشـــهدها مملكة البحرين مما ســـيكون له انعكاس إيجابي 

على أدائهم في مختلف المواقع الخدمية في الوزارة. 

 اســـتقبل وزير التنمية االجتماعية، أســـامة العصفور، في مكتبه، ســـفير جمهورية مصر 
العربية لدى مملكة البحرين، ياســـر محمد شـــعبان؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك 
فـــي المجـــاالت التنموية بيـــن الجانبين.  وفـــي اللقاء، رحـــب وزير التنميـــة االجتماعية 
بالســـفير المصري، مؤكدًا عمق العاقات األخوية الراســـخة التـــي تجمع مملكة البحرين 
وجمهورية مصر العربية الشـــقيقة، مســـتعرضًا أبرز البرامج والمشـــروعات التي تقدمها 

الوزارة لارتقاء بالمجتمع، إلى جانب المشروعات المشتركة بين الجانبين. 
من جانبه، أكد الســـفير حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز التعاون المشـــترك مع 
مملكـــة البحريـــن بمـــا يحقـــق المصالح الثنائيـــة، معربًا عن االســـتعداد والتطلـــع إلى رفع 
مســـتويات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبيـــن بما يصب في اتجاه تعزيز الخبرات 

النوعية.

الحواج: التحصيل العلمي يعزز الخبرات العملية

العصفور: عالقات راسخة بين البحرين ومصر

حميدان: حلول مرنة لتعزيز تنافسية سوق العمل
جمشير: تشريعات للمحافظة على حقوق أطراف اإلنتاج

التقـــى وزير العمل، رئيـــس مجلس إدارة 
هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، 
بالـــوزارة،  مكتبـــه  فـــي  الثاثـــاء،  امـــس 
نوف جمشـــير، بمناســـبة صدور المرسوم 
الملكي الســـامي بتعيينها رئيًســـا تنفيذًيا 
لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، حيـــث قدم 
لها التهاني بمناســـبة هذه الثقـــة الملكية، 
متمنًيـــا لهـــا التوفيـــق فـــي مهـــام عملهـــا 

الجديد.
عمـــل  برنامـــج  حميـــدان  واســـتعرض   
الهيئـــة واألولويات التي يتم تنفيذها في 
المرحلـــة الحالية، مؤكـــًدا أهمية مواصلة 
البناء على ما تحقق من منجزات، خاصة 
فـــي ظـــل مرحلـــة التعافـــي االقتصـــادي 
الـــذي أطلقتـــه الحكومة، وبما يســـهم في 
العمـــل،  ســـوق  وتـــوازن  اســـتقرار  دعـــم 

وخلق الحلول المرنة التي تعزز تنافسية 
وقـــدرات الســـوق، مشـــيًرا إلـــى أن هيئـــة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل حققت علـــى مدى 
الســـنوات الماضية نقات نوعية وتنفيذ 
السياسات االستراتيجية المتعلقة بالنمو 
االقتصادي وتســـهيل إجراءات ممارســـة 

األعمال في مملكة البحرين.
التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة  الوزيـــر  وأكـــد 
وهيئـــة  العمـــل  وزارة  بيـــن  والتكامـــل 
تنظيم ســـوق العمل، إلى جانب الشـــركاء 
مـــن فريـــق البحرين بالجهـــات الحكومية 
األخـــرى ذات الصلـــة، والقطـــاع الخاص، 
ودعم الشـــراكة والتشـــاور والتعاون بين 
أطـــراف اإلنتـــاج الثاثة مـــن أجل تطوير 

سوق العمل في المملكة.
بدورهـــا، أعربـــت جمشـــير عـــن اعتزازها 

بالثقـــة الملكية الســـامية بتعيينها رئيًســـا 
تنفيذًيـــا لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل، كما 
قدمت الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة 
علـــى دعمـــه، مؤكـــدة أهميـــة المضي في 

االرتقاء بســـوق العمل سعًيا لتعزيز موقع 
البحريـــن كبيئـــة عمـــل جاذبـــة بمـــا تزخر 
به من نظـــم وتشـــريعات المحافظة على 

حقوق أطراف اإلنتاج.

المنامة - وزارة العمل

وزير العمل ملتقيًا جمشير

تخصيص 16 موقعًا رئيسًا لتطوير األراضي الحكومية بالرملي
توّفر 3000 شقة سكنية وتجهيز التصاميم لعدد 300... الرميحي:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
العمرانـــي آمنـــة الرميحـــي االســـتمرار في 
المدرجـــة  اإلســـكانية  المشـــاريع  تنفيـــذ 
ضمـــن برنامـــج حقـــوق تطويـــر األراضـــي 
الـــذي أطلقته وزارة اإلســـكان والتخطيط 
العمرانـــي بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص؛ 
بهـــدف توفيـــر خيـــارات وحلول إســـكانية 
مبتكـــرة تكفـــل ســـرعة توفيـــر الوحـــدات 
المـــدن  مـــن  بعـــدد  للمواطنيـــن،  الســـكنية 
مســـاندة  خدمـــات  متضمنـــًا  اإلســـكانية 

ومرافق عامة للمنتفعين.
لوزيـــرة  تفقديـــة  زيـــارة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
اإلسكان والتخطيط العمراني إلى ضاحية 
المســـؤولين  مـــن  عـــدد  بحضـــور  الرملـــي 
بالـــوزارة وبنـــك اإلســـكان، حيـــث اطلعت 
حقـــوق  برنامـــج  مشـــاريع  علـــى  خالهـــا 
والمواقـــع  الحكوميـــة  األراضـــي  تطويـــر 

المخصصـــة لهـــا والبالغ عددهـــا 16 موقعًا 
رئيسيًا بالضاحية، والتي توفر 3000 شقة 
سكنية، وقد تم تجهيز تصاميم عدد 300 
شقة سكنية لتكون جاهزة للتنفيذ الفوري 

ضمن المشروع.
وأشـــارت الرميحي في الزيارة إلى أهمية 

المشـــاريع  فـــي  توفيـــر جميـــع الخدمـــات 
الرملـــي والتـــي تســـير  القائمـــة بضاحيـــة 
بوتيرة متســـارعة ووفـــق الجدول الزمني 
المعـــد لبرنامـــج حقـــوق تطويـــر األراضي 
الحكوميـــة، إذ ســـاهمت هيئـــة التخطيـــط 
مـــن  عـــدد  بتجهيـــز  العمرانـــي  والتطويـــر 

المواقع المناسبة لهذا الغرض.
ولفتـــت إلـــى أن ضاحية الرملـــي تضم 16 
موقعـــا رئيســـيا لبرنامـــج حقـــوق تطويـــر 
األراضـــي الحكومية بالشـــراكة مع القطاع 
الخـــاص، وهـــو المشـــروع الـــذي سيشـــهد 
توســـعًا في تنفيذ مراحله خـــال المرحلة 

المقبلة مع شركات التطوير العقاري.
ونوهـــت في ختـــام الجولـــة التفقدية إلى 
أن مشـــروع ضاحية الرملي أحد المشاريع 
اإلســـكانية المتكاملـــة والتـــي أقيمت على 
مســـاحة تبلـــغ 100 هكتـــار، ويوفـــر 4261 
وحدة وشـــقق سكنية، خصص منها 1261 
وحدة ســـكنية إلـــى المنتفعيـــن، باإلضافة 
إلـــى وجـــود تخطيط عام للمنطقة يشـــمل 
المرافـــق الخدميـــة والخدمات المســـاندة 
جعل منها موقع جذب للمواطنين لموقعها 

المناسب.

المنامة - وزارة  اإلسكان والتخطيط العمراني

زيارة وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني إلى الرملي

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  أكـــد 
الشـــيخ محمد بن أحمد آل خليفة اجتياز 
متطلبـــات  الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة 
 ISO 9001:2015 الدوليـــة  المواصفـــة 
بنجاح واستحقاقها لشهادة نظام الجودة 
االستشـــارية،  الشـــركة  توصيـــة  حســـب 
بلديـــة  تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  مشـــيدا 
بمســـتوى  لارتقـــاء  الشـــمالية   المنطقـــة 

الخدمات البلدية.
وجاء ذلك خال اســـتقبال الشيخ محمد 
لمدير عام بلدية المنطقة الشـــمالية لمياء 
الفضالة وبحضور رئيس قسم التخطيط 
اإلســـتراتيجي أمـــل الكوهجي ورؤســـاء 

األقسام في بلدية المنطقة الشمالية.
وأوضح الشـــيخ محمد بأن الوزارة تعمل 
بـــكل إداراتهـــا لارتقـــاء بالخدمـــات التي 
تقدمهـــا وفقا ألعلـــى مواصفـــات الجودة 
وبما يخدم المواطنين والمقيمين ويسهم 

في تطوير كافة الخدمات البلدية. 
وقـــال الشـــيخ محمـــد، مشـــيدا بالجهـــود 
المنطقـــة  بلديـــة  أقســـام  مـــن  المبذولـــة 
المراجعيـــن”  الشـــمالية ومركـــز خدمـــات 
بـــأن  األقســـام أثبتـــت القـــدرة والمهنيـــة 
العاليـــة فـــي تطويـــر أســـاليب العمـــل في 
باســـتمرار  فقـــط  ليـــس  الجائحـــة  فتـــرة 
تقديـــم الخدمات للمواطنيـــن والمقيمين 
بـــل بابتـــكار أســـاليب جديـــدة ومواكبـــة 
التطورات التكنولوجية لتبسيط وتسريع 

وتيرة العمل في القطاع البلدي والســـعي 
الـــدءوب تحقيـــق رؤيـــة وتوجهـــات ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
الخدمـــات  أفضـــل  بتقديـــم  خليفـــة  آل 
الحكوميـــة بأعلـــى درجـــات مـــن الكفاءة 
العاصمـــة  أمانـــة  أداء  ورفـــع  والفاعليـــة 
لتحقيـــق  تنافســـية  مســـتويات  إلـــى 
رؤيـــة البحريـــن 2030 وأهـــداف التنميـــة 

المستدامة وكسب رضا المتعاملين”.

محمد بن أحمد: “البلديات” تعمل بكل إداراتها لالرتقاء بالخدمات

بلدية المنطقة الشمالية تجتاز متطلبات “اآليزو”

تسليم شهادة الجودة لـ”الشمالية”

المنامة - وزارة الصحة

استشـــاريا   70 نحـــو  شـــارك 
واختصاصيا في األمـــراض الجلدية 
الطبـــي  الســـلمانية  مستشـــفى  مـــن 
بشـــكل أساســـي إضافة إلـــى عاملين 
صحييـــن ومخبرييـــن وفنييـــن فـــي 
األول”  الجلديـــة  األمـــراض  “ملتقـــى 
فـــي مملكـــة البحريـــن، والـــذي نظمه 
مركز “بي دي إيـــه” للفعاليات الطبية 
والتدريبيـــة” بالتعـــاون مـــع “جلوبال 
مـــن شـــركة  ديرموتالوجـــي” ودعـــم 

نوفارتوس.
وتنـــاول الملتقـــى آخـــر المســـتجدات 
المتعلقـــة باألمـــراض الجلديـــة، مثـــل 
البهـــاق واألكزيما والصدفية والتهاب 
والبكتيريـــا  وحساســـيته  الجلـــد 
وغيرهـــا،  الـــرأس  فـــروة  و فطريـــات 
الجديـــدة  العاجـــات  إلـــى  إضافـــة 
الجلـــد  ألمـــراض  طرحهـــا  تـــم  التـــي 

المستعصية.
وشـــهد الملتقـــى تنظيم مســـابقة في 
أطبـــاء  بمشـــاركة  العلميـــة  البحـــوث 
مـــن  العديـــد  فـــي  مقيميـــن  جلديـــة 
الصحيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
الحكومية والخاصة. كما أن الملتقى 
الوطنيـــة  الهيئـــة  قبـــل  مـــن  معتمـــد 
لتنظيـــم المهـــن والمعلومات الصحية 
بــــست ساعات ضمن برنامج التعليم 

الطبي المستمر.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية لملتقى 
األمراض الجلدية أمين العوضي، أن 
هـــذا الحـــدث الطبـــي منصـــة لتبـــادل 
أطبـــاء  وإطـــاع  والخبـــرات،  اآلراء 
التطـــورات  أحـــدث  علـــى  الجلديـــة 
اآلراء  وتبـــادل  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
والنقاشـــات حـــول آخر المســـتجدات 

الطبية المتعلقة بتخصصاتهم.

وقال العوضي إن الملتقى تمكن من 
تحقيق نجـــاح ملحوظ في نســـخته 
األولـــى، حيـــث شـــهد إقبـــاال واســـعا 
وخـــرج  والمهتميـــن،  األطبـــاء  مـــن 
بتوصيـــات مهمـــة، وكشـــف أن هـــذا 
الملتقـــى ســـيكون ســـنويا، وســـيضم 
األعـــوام  فـــي  خليجيـــة  مشـــاركات 

المقبلة.
الحـــدث  وأضـــاف أن مواصلـــة هـــذا 
الطبـــي انعقـــاده بنجـــاح يؤكـــد عـــزم 
القائميـــن عليه إقامتـــه دوريا؛ بهدف 
مواصلـــة االرتقاء في طـــب الجلدية 
في مملكـــة البحريـــن، والحفاظ على 
مكتســـبات هـــذا القطـــاع وجاذبيتـــه 
نتيجة للسمعة الطيبة التي يتمتع بها 
أطباء الجلدية فـــي البحرين والبنية 
التحتيـــة المتقدمـــة لمنشـــآت القطاع 

الصحي.

70 استشارياً واختصاصياً يناقشون آخر المستجدات الطبية... العوضي:

البحرين ذات سمعة طيبة في عالج األمراض الجلدية

مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البحرين وتركيا
مستعرضاً مع الوفد الزائر أبرز المشروعات... وزير الكهرباء:

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
ياســـر حميـــدان، وفدًا رفيع المســـتوى من 
المعهد التركي للتقييس تقدمتهم السيدة 
ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية 
وفـــي  البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى  المعتمـــدة 
بداية اللقـــاء رحب الوزير حميدان بالوفد 
مشيدًا بالعاقات التاريخية الوثيقة التي 
تربـــط البلديـــن الصديقين والتـــي لها األثر 
المهـــم واإليجابي في إثراء أوجه التعاون 
المشـــترك في مجـــاالت مختلف المجاالت 
التنمويـــة بما يعزز هـــذه العاقات ويحقق 

النماء والتطور للبلدين.
وخـــال اللقـــاء قام وزير شـــؤون الكهرباء 
والمـــاء باالطـــاع علـــى حـــزم الخدمـــات 
والتقنيـــات التـــي يقدمهـــا المعهـــد التركي 
 Turkish Standardization للتقييـــس 
Institute )TSE(، والتـــي تحظـــى بإشـــادة 
واســـعة فـــي الجمهوريـــة التركيـــة ولـــدى 

مختلف الشركاء من دول حول العالم.
 وألقـــى الوزير الضوء على أبرز المشـــاريع 
الحاليـــة والمقبلة فـــي مملكة البحرين في 
مجـــاالت تطوير خدمـــات الكهرباء والماء 
وكفـــاءة  المتجـــددة  الطاقـــة  وقطاعـــي 
الطاقة، متطرقـــًا إلى األهداف المعلنة من 
قبـــل مملكة البحريـــن للوصول إلى الحياد 
الصفري للكربون بحلول 2060، وما تحمل 
هـــذه األهـــداف معهـــا مـــن فـــرص لتعزيـــز 

التعـــاون المتبـــادل فـــي مجـــاالت الطاقـــة 
المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة بيـــن مملكـــة 

البحرين والدول الصديقة والمجاورة.
 وناقـــش الوزيـــر آفـــاق التعاون المشـــترك 
وتشـــجيع  الخبـــرات  تبـــادل  وفـــرص 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  االســـتثمارات 
خاصـــة فـــي مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة 
وكفـــاءة الطاقـــة، من خال طـــرح الفرص 
والمؤسســـات  للشـــركات  االســـتثمارية 

التركيـــة للمســـاهمة في مشـــاريع الكهرباء 
والمـــاء والطاقـــة فـــي المملكـــة، باإلضافة 
الى إمكانيات تبادل الخبرات واالستفادة 
من التجـــارب الناجحـــة للبلديـــن في هذه 
المجـــاالت الحيويـــة، مشـــددًا علـــى أهمية 
مثـــل هـــذا التعـــاون لخلق فـــرص تدريبية 
واعـــدة للشـــباب البحرينـــي وتوفير فرص 
عمـــل اختصاصيـــة وفريـــدة فـــي مجاالت 

الكهرباء والماء والطاقة.
ومـــن جانبـــه، أعـــرب الوفـــد التركـــي عـــن 
بالغ ســـرورهم لاطاع علـــى التقدم الذي 
االرتقـــاء  فـــي  البحريـــن  أحرزتـــه مملكـــة 
وبقطاعـــي  والمـــاء  الكهربـــاء  بخدمـــات 
الطاقة المتجـــددة وكفاءة الطاقة، وأبدوا 
ترحيبًا واســـتعدادًا لتوسعة آفاق التعاون 
المشـــترك فـــي مختلـــف المجـــاالت وعلى 
جميـــع األصعدة التي من شـــأنها بأن تعود 

على الطرفين بالمنفعة المتبادلة.

المنامة - مكتب وزير شؤون الكهرباء والماء



الجفير - جهاز الخدمة المدنية

اســـتقبل رئيس جهـــاز الخدمـــة المدنية 
الصحـــة جليلـــة  الزايـــد، وزيـــرة  أحمـــد 
الـــوزارة  بـــدور  أشـــاد  حيـــث  الســـيد، 
مـــن  تقدمـــه  فيمـــا  الطبيـــة  والكـــوادر 
خدمات ذات جودة وكفاءة للمواطنين 
الجهـــاز  اســـتعداد  مؤكـــدًا  والمقيميـــن، 
مجـــال  فـــي  الخدمـــات  كافـــة  لتقديـــم 

الموارد البشرية للوزارة.
من جانبها، أكدت وزيرة الصحة حرصها 

علـــى تعزيـــز العمـــل مـــع جهـــاز الخدمة 
المدنيـــة، معربـــًة عـــن خالـــص شـــكرها 
وتقديرهـــا لرئيـــس الجهـــاز ومنتســـبيه 
علـــى اهتمامهم بالكـــوادر البشـــرية في 
الجهـــات الحكوميـــة. حضـــر اللقـــاء من 
جانـــب وزارة الصحـــة، وكيـــل الـــوزارة 
وليـــد المانع، ومن جهاز الخدمة المدنية 
مديـــر عـــام التنظيم وموازنـــة الوظائف 

الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة.

تقديم خدمات الموارد البشرية لـ“الصحة”

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة وكيـــل وزارة الداخلية 
لشـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة، المقدم يوســـف أحمـــد الماجد، إذ 
قدم إليه نســـخة من رســـالة الدكتـــوراه، تحت عنوان “فاعلية االســـتجواب 
البرلماني في التشريع البحريني”، والتي كانت جزءًا من متطلبات الحصول 
علـــى درجـــة الدكتـــوراه في الفلســـفة فـــي القانون العـــام التي حصـــل عليها 

بتقدير امتياز من جامعة البحرين.
وفـــي االســـتقبال، هنأ الوكيـــل المقدم يوســـف الماجد على الدرجـــة العالية، 
معربـــًا عن تقديره للجهد المبذول في إعداد الرســـالة القّيمة، التي ســـتكون 
إضافـــة لمراجـــع القانون في مملكـــة البحرين، وكذلك للباحثيـــن والمهتمين 

بهذا الشأن، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والسداد في حياته المهنية.

وكيل “الجنسية”: “فاعلية االستجواب” 
إضافة لمراجع القانون
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مشـاريــع لــزيــادة عــوائــد الـوقفيــات ورعـايــة األيتــام
وجمعيـــة  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أبرمـــت 
الكوثـــر للرعايـــة االجتماعيـــة - رعايـــة اليتيـــم - 
مذكـــرة تفاهـــم لتعزيـــز التنســـيق والتعـــاون في 
العمـــل الخيـــري فـــي المملكـــة في إطـــار التعاون 
والتنســـيق مع الجهات الخيرية واألهلية، وشهد 
حفل التوقيع رئيس األوقاف الجعفرية يوســـف 
الصالـــح فيمـــا وقـــع بالنيابة عـــن الجمعية رئيس 

مجلس إدارتها حسين العلي.
ونـــوه الصالـــح بمـــا بلغتـــه المملكـــة من مســـتوى 
متقـــدم في العمل الخيري في ظـــل العهد الزاهر 
لعاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، ومـــؤازرة من ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتهـــدف المذكرة إلى المشـــاورات ببين الطرفين 
فيما يتعلق بالموضوعات ذات االهتمام المشترك 
بمـــا يعود علـــى الوقفيـــات بالمنفعـــة العامة وبما 
يخـــدم رعايـــة األيتـــام واألعمـــال الخيريـــة فـــي 

إطـــار التنســـيق بيـــن الطرفيـــن حـــول المشـــاريع 
ضمـــن  تدخـــل  التـــي  والخيريـــة  االجتماعيـــة 
نشـــاطات عمل الجمعية من خـــالل االجتماعات 
المســـتمرة وتقديـــم المقرحـــات والخطـــط التـــي 

تخدم المجتمع.
وأكـــد الصالـــح أن اإلدارة حريصـــة كل الحـــرص 
مؤسســـات  مـــع  والشـــراكة  التواصـــل  علـــى 
المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع  والشـــراكة  المجتمـــع 
المدنـــي واســـتثمار اإلمكانيات المتاحـــة لخدمة 
مختلـــف شـــرائح المجتمـــع وترتكـــز علـــى تعزيز 
إيـــرادات األوقـــاف فـــي تطوير التنمية البشـــرية 
واالجتماعيـــة، إضافة إلى تحقيق عوائد مجزية 

للوقفيات.
وأشـــاد الصالـــح بـــدور جمعية الكوثر في ســـبيل 
توفير الرعاية الشاملة لأليتام والقيام بشؤونهم 
ومساعدة المستحقين منهم بالوسائل واألنشطة 
إلـــى أن األوقـــاف ســـعيدة  المشـــروعة، مشـــيرًا 

بالعمل المشترك مع الجمعية لخدمة األيتام.
مـــن جانبه، نـــوه العلـــي بأهميـــة المذكـــرة والتي 

ســـيعود نفعهـــا على األيتـــام واألعمـــال الخيرية، 
معربـــًا عن شـــكر وتقديـــر مجلـــس إدارة وجميع 

منتسبي الجمعية إلدارة األوقاف الجعفرية. 
وقـــال العلـــي “إن جمعيـــة الكوثـــر، أخـــذت علـــى 
عاتقهـــا مســـؤولية رعايـــة اليتيـــم، فنحـــن نقـــدم 
الرعاية التي يحتاجهـــا الطفل اليتيم في حياته 
اليوميـــة كالرعاية الصحية والنفســـية، والرعاية 
الرياضيـــة  والرعايـــة  والتعليميـــة  التربويـــة 

والترفيهية وغيرها”.
وتأسســـت جمعيـــة الكوثـــر للرعايـــة االجتماعية 
فـــي العـــام 2003م، وتعمل الجمعيـــة على تعزيز 
التعاون وتكامل الجهود مع المؤسسات الرسمية 
والجمعيـــات الصديقـــة والقطـــاع الخـــاص، ممـــا 
يســـاهم فـــي توجيـــه الطاقـــات وبنـــاء القـــدرات 

وتوسيع آفاق الشراكة الفعالة.

المنامة - األوقاف الجعفرية

تحت رعاية األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية مصطفى السيد، نظمت 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية حفل 
تخريـــج الفـــوج األول مـــن الـــدورة األولى 
ألساســـيات الطهـــي، ضمـــن مشـــروع نتاج 
خيـــر البحريـــن والـــذي ضم نحـــو 15 امرأة 

من المنتسبات للمؤسسة.
وبهـــذه المناســـبة، بيـــن الســـيد أن اهتمـــام 
يأتـــي  الـــدورة  هـــذه  بتنظيـــم  المؤسســـة 
ضمـــن إســـتراتيجيتها في دعم منتســـبيها 
إلـــى  للدعـــم  محتاجيـــن  مـــن  وتحويلهـــم 
األول  المشـــروع  يعتبـــر  حيـــث  منتجيـــن، 
مـــن نوعـــه فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي، 
وهـــو عبارة عن مطبـــخ إنتاجي يهدف إلى 
تدريـــب وتأهيـــل مجموعـــة مـــن األرامـــل 
واأليتام على أساســـيات فـــن الطبخ، وأمن 

وسالمة الغذاء والعمل على تأهيلهم لبناء 
كوادر منتجة فعالة في المجتمع من خالل 
تدريبهم وتمكينهم؛ لخلق فرص استثمارية 

اقتصادية تحقق االكتفاء الذاتي لهم.
كما أشار الســـيد إلى أن الخريجات حصلن 
على شـــهادتي حفظ أمن وســـالمة الغذاء، 

وأساسيات فنون الطهي، بعد تدربهم على 
إعـــداد مجموعة من األطبـــاق العالمية من 
والخليجـــي  واإليطالـــي  الهنـــدي  المطبـــخ 
والعربـــي، باإلضافـــة إلى عمـــل المخبوزات 
أشـــاد  كمـــا  عالميــــة،  أطبـــاق  والحلويـــات، 
بالجهـــات الداعمة هـــذه الدورة والشـــريك 

مشـــروع  فـــي  للمؤسســـة  اإلســـتراتيجي 
متاح خيـــر البحرين شـــركة لمـــار القابضة، 
قـــدرات  شـــركة  مـــن  المباشـــر  واإلشـــراف 

الوطنية.
وفـــي ختـــام الحفـــل، كـــرم األميـــن العـــام 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  بالمؤسســـة 

الموسســـة،  منتســـبي  مـــن  الخريجـــات 
باإلضافـــة إلـــى ممثل شـــركة لمـــار القابضة 
رميـــت جين، الرئيـــس التنفيـــذي للعمليات 
بشـــركة قدرات القابضـــة عبدهللا عطا هللا، 
قـــدرات  بشـــركة  البشـــرية  المـــوارد  مديـــر 

القابضة، والمستشار أكبر جعفري.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تخريج الفوج األول من منتسبات دورة أساسيات الطهي
ضمن مشروع نتاج خير البحرين

“إنجاز” رائدة في قيادة مبادرات تنمية الشباب
تشجيع التعليم العالي للمشاركة مع المؤسسة... رنا بنت عيسى:

اجتمعـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي 
نائـــب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة 
بمكتبهـــا مـــع الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة إنجاز 

البحرين  هناء سرواني.
وخالل اللقاء، أشـــادت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بن دعيج آل خليفة بدور مؤسسة إنجاز البحرين 
الرائـــدة في قيادة مبادرات تنمية الشـــباب، حيث 
تـــم بحـــث ســـبل تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بيـــن 
الطرفين لتشجيع مؤسســـات التعليم العالي نحو 
المشاركة التكاملية مع المؤسسة؛ من أجل تأهيل 
الطلبـــة لمواكبـــة احتياجات ســـوق العمل، وصقل 
المهـــارات ووضـــع أساســـيات التفكيـــر اإلبداعـــي 
فـــي عالم األعمال لتقديم العروض وكيفية نشـــأة 
االعمـــال التجارية بطريقة عملية من خالل طرح 
in�  برامـــج ذات االهتمام المشـــترك مثـــل برنامج

company وبرنامـــج  novation camp برنامـــج 

 .Head Start
اعتزازهـــا  عـــن  ســـرواني  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
وتقديرهـــا بلقاء االمين العام وأثنت على حرصها 
لتنميـــة مهـــارات الطلبة وإعـــداد شـــباب البحرين 

لسوق العمل ومتطلباته ودعم مؤسسات التعليم 
ورســـالتها  مهامهـــا  أداء  مـــن  لتمكينهـــا  العالـــي؛ 
التعليميـــة والعلميـــة لالرتقـــاء بمســـيرة التعليـــم 

العالي بمملكة البحرين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مسار اللؤلؤ وقلعة البحرين أمام خطر ارتفاعات منسوب المياه
21 موقعاً في المنطقة العربية مدرجة على “قائمة المخاطر”

لبنـــاء  اإلقليمـــي  التدريـــب  برنامـــج  بـــدأ 
المخاطـــر  إدارة  مجـــال  فـــي  القـــدرات 
والكـــوارث بمواقـــع التـــراث العالمـــي فـــي 
المنطقة العربيـــة أعماله في البحرين يوم 
األحـــد الموافـــق 24 يوليو الجـــاري بتنظم 
المركـــز اإلقليمـــي العربي للتـــراث العالمي 
بالتعاون مع المركز الدولي لدراســـة صون 

وترميم الممتلكات الثقافية.
ويشـــارك فـــي البرنامـــج 19 متـــدرب مـــن 
مديـــري مواقع التـــراث العالمي في الدول 
العربيـــة باإلضافـــة إلى المعنييـــن بالتراث 
في المؤسسات المعنية بالتراث وذلك من 

ثالث عشرة دولة عربية.
خمســـة  تســـتمر  التـــي  الـــدورة  وتهـــدف 
أيـــام إلـــى تنميـــة وعـــي المشـــاركين بأهم 
إســـتراتيجيات التعامل مع المخاطر التي 
والتـــي  العالمـــي  التـــراث  مواقـــع  تواجـــه 

يأتـــي علـــى رأســـها اآلن التغييـــر المناخي 
واالضطرابـــات السياســـية واإلرهـــاب، كل 
تلك العوامل ألحقت ضـــررًا بالغًا بالمواقع 

األثرية بالمنطقة العربية. 
يوجـــد  العربيـــة  المنطقـــة  فـــي  أن  يذكـــر 
العالمـــي  التـــراث  لمواقـــع  تجمـــع  أكبـــر 
فمـــن  الخطـــر،  قائمـــة  علـــى  المدرجـــة 
إجمالـــي 52 للتـــراث العالمـــي مـــدرج على 
القائمـــة المهـــددة بالخطـــر يقـــع 21 منهـــم 

فـــي المنطقـــة العربيـــة. يتضمـــن البرنامج 
التدريبـــي محاضرات ودراســـات حالة من 
عـــدد من مواقـــع التـــراث العالمـــي بالدول 
العربية المشاركة منها فلسطين والبحرين 
واليمن وفلســـطين وســـوريا وتونس. كما 
ميدانيتيـــن  زيارتيـــن  البرنامـــج  يتضمـــن 
لموقع مسار اللؤلؤ بمدينة المحرق وموقع 
قلعـــة البحرين للتعـــرف على جاهزية تلك 
المواقـــع لمواجهة المخاطـــر الطبيعية من 

ارتفاعـــات فـــي منســـوب الميـــاه والتلوث 
والتغيـــر المناخي. ومن المؤمل أن يتمكن 
إلدارة  خطـــط  إعـــداد  مـــن  المشـــاركون 
المواقع التابعة لهم مشمول فيها موضوع 
إدارة المخاطر والكوارث. هذا وتعد إدارة 
المخاطـــر جزءًا مهمـــًا من إســـتراتيجيات 
حمايـــة وحفـــظ مواقـــع التـــراث العالمـــي 
الفتـــرة  وفـــي  العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي 
الماضيـــة فإن هناك تركيـــزًا على الربط ما 
بيـــن الكـــوارث التي تتعـــرض لهـــا المواقع 
ومظاهـــر التغيـــر المناخي، مـــن أجل دمج 
مـــع  التعامـــل  وإســـتراتيجيات  سياســـات 
التغيـــر المناخي فـــي إدارة مخاطر التراث 
الثقافـــي. يذكر أن المركز اإلقليمي العربي 
للتـــراث العالمـــي تأســـس في العـــام 2012 
وهو مركز تابع لليونسكو من الفئة الثانية 
يهـــدف إلـــى دعـــم وتطوير مواقـــع التراث 

العالمي في المنطقة العربية.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

“الجعفرية” و“الكوثر” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون



local@albiladpress.com

األربعاء 27 يوليو 2022 - 28 ذو الحجة 1443 - العدد 5034
07

المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية الوكيل المســـاعد للشـــئون القانونية العميد حمود ســـعد حمود 
نظمـــت إدارة الشـــئون القانونية بالتعـــاون مع المديريـــات األمنية محاضرة 
بعنـــوان “العمليـــة االنتخابيـــة مـــن منظور قانونـــي وأمني” لضبـــاط وباحثي 
وحـــدات الشـــئون القانونيـــة فـــي المديريـــات األمنيـــة؛ بهـــدف نشـــر الثقافة 
القانونيـــة المتعلقـــة بعملية االنتخابـــات، وذلك انطالًقا مـــن توجيهات وزير 
الداخليـــة، وإشـــراف ومتابعـــة رئيـــس األمـــن العـــام فـــي إطـــار رفـــع كفـــاءة 

وجاهزية منتسبي الوزارة.

محاضرة عن “العملية االنتخابية
 من منظور قانوني وأمني”

قــال أســتاذ الفيزيــاء التطبيقيــة، رئيــس الجمعيــة الفلكيــة البحرينية وهيــب الناصر، 
إن هنــاك العديــد مــن النمــاذج الرياضيــة فيما يخص تنبــؤات الطقس ومنهــا النموذج 

األميركي، البريطاني، الكندي واأللماني. 

وأكـــد لـ“البالد” أن جميع النماذج الرياضية 
تتفـــق علـــى أن هنـــاك نوعـــا مـــن الغيـــوم 
والجمعـــة  الخميـــس  يومـــي  واألمطـــار 
المقبليـــن وأن 90 % مـــن هـــذه النمـــاذج 
بينـــت أن معـــدل هبوط األمطـــار ما بين 1 
إلـــى 2 ملمتـــر ويعد معدالً لطيفـــًا، بخالف 
النموذج األلماني الذي أشـــار إلى أن معدل 
هطـــول األمطار قد يصل إلـــى 100 ملمتر 

الذي يعد كارثة، بحسب وصف الناصر.

وأشار إلى أن ما يصدر عن المتنبئ الجوي 
إضافـــة إلـــى نمـــاذج الـــدول والمنظمات ال 
تعـــد “رجمًا بالغيـــب”، موضحـــًا أنها مجرد 
دقيقـــة  رياضيـــة  ومعـــادالت  مؤشـــرات 

بحسب مصممي البرنامج. 
ودعـــا المواطنيـــن والمقيميـــن إلـــى األخذ 
بـــكل ما يصـــدر عـــن األرصـــاد الجوية إلى 
الجهـــة  كونهـــا  منهـــا؛  تحذيـــر  أي  جانـــب 
الرســـمية، مشـــددًا على ضروة عدم إعارة 

االهتمـــام لكل ما يتـــم تداوله عبر منصات 
التواصـــل االجتماعـــي المختلفـــة تحســـبًا 

ألي أضـــرار قـــد تحـــدث.  يذكـــر أن إدارة 
المواصـــالت  بـــوزارة  الجويـــة  األرصـــاد 
واالتصـــاالت أوضحـــت منـــذ يوميـــن عبر 
قنواتها بمنصـــات التواصل االجتماعي أن 

مملكة البحرين شهدت في األيام الماضية 
ونســـب  الحـــرارة  درجـــات  فـــي  ارتفاعـــًا 
الرطوبة الســـطحية وذلك نتيجة لسيطرة 

الرياح الشرقية المحملة ببخار الماء.
ولفتـــت إلـــى أن الحـــرارة وصلـــت إلى 45 
درجة مئويـــة بينما المحسوســـة قد تصل 
إلى أكثر من ذلك ومن المتوقع حســـب ما 
صدر عنهـــا أن تتحول الرياح خالل األيام 
المقبلـــة إلى شـــمالية غربية وأن تصل إلى 
نشطة الســـرعة أحيانًا خالل النهار بحيث 

معها تقل نسبة الرطوبة السطحية. 
وأوضحت اإلدارة أن من خالل تحديثات 
أن  يتضـــح  العدديـــة  التنبـــؤات  نمـــاذج 
المملكـــة تتأثـــر بطقـــس غير مســـتقر بدءًا 

من تاريخ 27 من هذا الشـــهر، حيث تتهيأ 
الفرص لتســـاقط أمطار متفرقة قد تكون 
رعديـــة أحيانـــًا مصحوبـــة بهبات شـــديدة 
الســـرعة وأمـــواج عالية؛ ويعـــزى ذلك إلى 
اقتـــراب خط تشـــكل المنخفضات الجوية 
المدارية من جنوب شـــبه الجزيرة العربية 
وبحـــر العرب، وتشـــكل الســـحب الركامية 
مما يتســـبب بطقس غير مســـتقر وهطول 
أمطـــار رعديـــة مصحوبـــة بهبات شـــديدة 
الســـرعة على تلك المناطق، وعليه أهابت 
إدارة األرصاد الجوية الجمهور وخصوصًا 
مرتـــادي البحـــر بتوخـــي الحـــذر ومتابعـــة 
تحديثات النشـــرات الجويـــة عبر القنوات 

الرسمية في هذه الفترة.

البحرين تشهد أمطاراً لطيفة وفق النموذج األميركي و“كارثية” وفقًا لأللماني
ال إلعارة االنتباه لصفحات “السوشيال ميديا” المتخصصة بالطقس... الناصر لـ“^”:

المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية أمين الوكيل المساعد 
للمـــوارد البشـــرية بـــوزارة الداخلية 
العميـــد عادل عبدهللا، أقامت إدارة 
برنامـــج  تخريـــج  حفـــل  التدريـــب 
خدمـــة  فـــي  التدريبـــي  “الدبلـــوم 
إدارة  نظمتـــه  والـــذي   “ العمـــالء 
التدريب بالتنســـيق مع معهد “اكت 
العالقـــات  الستشـــارات  ســـمارت” 
العامة، بمشـــاركة 20 من منتســـبي 

وزارة الداخلية.
الوكيـــل  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 

أن  البشـــرية  للمـــوارد  المســـاعد 
والـــدورات  البرامـــج  هـــذه  تنظيـــم 
اســـتراتيجية  إطـــار  فـــي  يأتـــي 
التطويـــر والتحديث التـــي يتبناها 
وزيـــر الداخلية وبمتابعة مســـتمرة 
من قبل رئيس األمـــن العام؛ بهدف 
االرتقـــاء بـــأداء منتســـبي الـــوزارة، 
مؤكـــدًا أهميـــة تنظيـــم مثـــل هـــذه 
البرامـــج لما لها من أهداف وغايات 
المهـــام  إيجابيـــة تســـهم فـــي أداء 

والواجبات بكفاءة.

تخريج منتسبي برنامج “الدبلوم 
التدريبي في خدمة العمالء” محافظ المحرق: نضع جميع إمكاناتنا إلنجاح “عاشواء”

رؤساء المآتم: سنلتزم باإلجراءات لضمان صحة وسالمة الجميع

أشـــاد محافظ المحرق ســـلمان بـــن هندي 
تعزيـــز  فـــي  العبـــادة  ودور  المآتـــم  بـــدور 
الشـــعور بالمســـؤولية الوطنيـــة، مؤكدًا أن 
محافظـــة المحرق تضع كل إمكانياتها في 
ســـبيل إنجاح مختلف المناسبات الدينية، 
مشددًا على أهمية مواصلة االلتزام بكافة 

التوجيهات الصحية واألمنية.
جاء ذلك خالل استقبال المحافظ رؤساء 
المآتم والحسينيات في محافظة المحرق 
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميـــد عبدهللا 
الجيـــران محافظـــة المحـــرق، ومدير عام 
مديريـــة شـــرطة المحافظـــة العميد صالح 
العامـــة  اإلدارة  عـــن  وممثـــل  الدوســـري، 
للمـــرور وبلدية المحـــرق وهيئـــة الكهرباء 

والماء واألوقاف الجعفرية.
ونقـــل المحافظ خالل اللقاء تحيات وزير 
الداخلية الفريق أول معالي الشـــيخ راشد 

بن عبدهللا آل خليفة إلى رؤســـاء وممثلي 
المآتـــم والحســـينيات بكافـــة مـــدن وقرى 
المحافظـــة، مؤكـــًدا أن كافـــة اإلجـــراءات 
االحترازية تهدف إلى ضمان أمن وسالمة 
المشـــاركين فـــي مواكـــب  وصحـــة كافـــة 

العزاء وإحياء موسم عاشوراء.
ومـــن جهـــة أخـــرى، أشـــار نائـــب المحافظ 
إلـــى دور رؤســـاء المآتم فـــي إيصال كافة 
اإلرشـــادات والتعليمات لرواد المآتم األمر 

الـــذي يســـاهم في زيـــادة الوعـــي وضمان 
ســـالمة الجميـــع، وأن المحافظة ســـتعمل 
علـــى توفير جميـــع االحتياجـــات الالزمة؛ 
لضمان نجاح االستعدادات لهذه المناسبة 
المناســـبات  الدينيـــة، معتبـــرًا مثـــل هـــذه 
فرصة لتوطيد أواصر المحبة واأللفة بين 

األهالي.
وقدم مدير عام مديرية شـــرطة محافظة 
المحرق شـــكره لكافة المآتم على التعاون 

والتنســـيق الدائم مـــع المديريـــة، موضحًا 
كافـــة اإلجـــراءات األمنية الخاصـــة، التي 
تهدف إلى إنجاح وضمان ســـالمة مواكب 

العزاء وقت إحياء موسم عاشوراء.
مـــن جانبهم، عـــرض رؤســـاء المآتم خالل 
ومرئياتهـــم،  احتياجاتهـــم  االجتمـــاع 
الجهـــات  جميـــع  بتعـــاون  مشـــيدين 
الرســـمية واألهليـــة فـــي توفيـــر الخدمات 
واالحتياجـــات الالزمـــة، مؤكدين وقوفهم 
التام مع القـــرارات والتزامهم باإلجراءات 

المعززة؛ لضمان صحة وسالمة الجميع.
وفـــي الختـــام، رفـــع المحافـــظ والحضـــور 
المقـــام  إلـــى  واالمتنـــان  الشـــكر  عظيـــم 
الســـامي لملـــك البـــالد المعظـــم، وصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، علـــى الدعم الالمحـــدود لتقديم 
إلنجـــاح  الالزمـــة  االحتياجـــات  وتوفيـــر 

جميع المناسبات الدينية.

البسيتين - محافظة المحرق

المنامة - بنا

الوطنية  المبادرة  تنظم 
الزراعي  القطاع  لتنمية 
ــان الـــثـــقـــافـــي  ــرجــ ــهــ ــمــ ــ ال
والــــــتــــــراثــــــي خــــيــــرات 
الثالثة،  بنسخته  النخلة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع كــــٍل من 
البحرين  بنك  مجموعة 
شــؤون  ووزارة  للتنمية 
في  والــزراعــة،  البلديات 
الدائم  المزارعين  ســوق 
وبمشاركة  عالي،  بهورة 
الــعــديــد مــن الــمــزارعــيــن 
والشركات  البحرينيين 
الـــزراعـــيـــة والــحــرفــيــيــن 
وذلــك  المنتجة  واألســـر 

على مدى ثالثة أيام في الفترة من 28 - 30 يوليو الجاري 
في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساًء.

ويعد مهرجان خيرات النخلة من الفعاليات السنوية التي 
أطلقتهـــا المبـــادرة لالحتفـــال بموســـم الرطب والتشـــجيع 
علـــى الصناعـــات التحويليـــة المرتبطـــة بالنخلـــة والتركيز 

الزراعـــي  اإلرث  علـــى 
البحرين  لمملكـــة  الغنـــي 
النخلـــة مـــن  الـــذي تعـــد 
أهـــم ركائـــزه علـــى مدى 

السنين.
ــذا  ــة هــ ــ ــي ــمــ وتـــــأتـــــي أهــ
ــان لــتــســلــيــط  ــرجــ ــهــ ــمــ ــ ال
الضوء على مكانة شجر 
المجتمع  ــدى  لـ الــنــخــيــل 
والخليجي،  البحريني 
ــى نــشــر  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
الصحيحة  الــمــمــارســات 
وتطوير  بالنخلة  للعناية 
أســالــيــب زراعـــتـــهـــا. كما 
الــمــهــرجــان منصة  يــوفــر 
ــة لـــلـــمـــزارعـــيـــن  ــ ــاري ــجــ ــ ت
والمشاركين لعرض أجود أنواع الرطب المحلي ومختلف 
النخلة  بأجزاء  المرتبطة  والحرفية  الغذائية  المنتجات 

وثمارها. 
ويعتبـــر المهرجان محطة لتبـــادل الخبرات بين المزارعين 

والزوار في مجال العناية بالنخلة والحفاظ عليها.

“خيرات النخلة” تتساقط على سوق المزارعين غداً
المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت محافظـــة العاصمة بالتعـــاون مع 
نـــدوة  المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة 
حول إرشـــادات الســـالمة العامة في برك 
الســـباحة للطلبة المشـــاركين في برنامج 
النشـــاط الصيفـــي لنـــادي ســـترة الثقافي 
والرياضي، إذ قدم المحاضرون مجموعة 
من النصائح واإلرشـــادات الـــالزم اتباعها 
عنـــد ارتياد برك الســـباحة، بما يســـهم في 

الحفاظ على األرواح والممتلكات.
وقـــال مديـــر إدارة الخدمـــات الهندســـية 
واالســـتثمار بالمحافظـــة جميل الرويعي، 
إن تنظيم محافظة العاصمة للورشة يأتي 
ضمن سلســـلة البرامـــج والمشـــاريع التي 
تقيمهـــا بهدف تعزيـــز الوعـــي المجتمعي 
حول قضايـــا األمن والســـالمة، خصوصا 
مـــع تزايد ارتياد برك الســـباحة في فصل 
الصيـــف، األمـــر الـــذي يتطلـــب معه نشـــر 
نصائـــح وإرشـــادات األمن والســـالمة في 
البرك بما يســـهم في الحفاظ على سالمة 

أفراد المجتمع.

النشـــاط  مديـــرة  أشـــادت  جهتهـــا،  مـــن 
العالـــي،  نوريـــة  ســـترة  لنـــادي  الصيفـــي 
واإلدارة  العاصمـــة،  محافظـــة  بحـــرص 
تقديـــم  علـــى  المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة 

النـــدوة التوعوية للمشـــاركين، بما يعكس 
جهودهـــم الرامية في الحفـــاظ على أمن 
وســـالمة المجتمـــع، ويبـــرز دورهـــم فـــي 

تحقيق الشراكة المجتمعية.

ورشة عن إرشادات السالمة في برك السباحة

توصيات بإعادة إدماج المستفيدين من العقوبات البديلة
البوعينين يتسلم التقرير األول لمبادرة “رعاية”

استقبل النائب العام، علي البوعينين، في 
مكتبه صباح أمس، رئيســـة نيابة األســـرة 
والطفـــل، زينب العويناتـــي  والتي قدمت 
للنائب العام التقرير األول لمبادرة )رعاية( 
منذ تدشـــينه لها في ديســـمبر عـــام 2021 

حتى نهاية يونيو من العام الجاري.
وتضمـــن التقريـــر تقييمـــا كامال عـــن عمل 
المبـــادرة، وبيانـــا وافيـــا بمؤشـــرات قياس 
الفئـــات  نطـــاق  فـــي  أهدافهـــا  تحقيقهـــا 
المســـتهدفة، وســـبل تطويـــر العمـــل بهـــا، 
للمعوقـــات  الالزمـــة  الحلـــول  وإيجـــاد 
القانونية والعملية التي واجهتها، وتقييم 
جـــودة الخدمـــات المقدمـــة من الشـــركاء، 
ومدى تأثيرها على الحاالت التي ُشـــملت 

بالرعاية.
وشـــمل التقرير بيـــان قدرة النيابـــة العامة 
علـــى رصـــد الحـــاالت وتقييمهـــا، وتحديد 
نـــوع الدعـــم والخدمـــات المـــراد الحصول 
بالتنفيـــذ،  المعنـــي  والشـــريك  عليهـــا، 
وتفاعـــل الشـــركاء والجهـــات المعنيـــة مع 

توافقهـــا  ومـــدى  ومخرجاتهـــا،  المبـــادرة 
المبتغـــى  والمتطلبـــات  االحتياجـــات  مـــع 
تقديمها، مع توضيح صور الدعم المقدمة 
مســـتوى  وقيـــاس  الشـــركاء  كافـــة  مـــن 
الخدمات والمساعدات المقدمة وتأثيرها 
على األوضاع المادية واألسرية واألطفال 
بيـــان  مـــع  والجانحيـــن،  عليهـــم  المجنـــي 
إحصائـــي وتحليلـــي للحـــاالت المشـــمولة 
بالرعايـــة منـــذ إطـــالق المبـــادرة، موضحًا 
فيـــه عـــدد األســـر واألطفال المســـتفيدون 
والحـــاالت المشـــمولة بالرعايـــة ونتائجهـــا 

التـــي تحققـــت، مـــع بيـــان أنـــواع الرعايـــة 
والخدمات المقدمة والتي تنوعت ما بين 
الخدمـــات التعليمية والصحية والنفســـية 

والنقدية واالجتماعية والتنموية.
كمـــا تضمـــن التقريـــر متطلبـــات التطويـــر 
المســـتقبلية وســـبل تعزيز أواصر التعاون 
والتواصل المشـــترك مع الشـــركاء؛ إلعداد 
منظومـــة عمل متكاملـــة تعمل على توفير 
علـــى  الالزمـــة،  والرعايـــة  الدعـــم  ســـبل 
التأهيليـــة  الغايـــات  الـــذي يحقـــق  النحـــو 

واالجتماعية المنظورة من المبادرة.

وخلص التقرير إلى العديد من التوصيات 
على المســـتويين الوطني والدولي والتي 
مـــن بينهـــا إبرام مذكـــرات تفاهـــم وتعاون 
وكافـــة  العامـــة  النيابـــة  بيـــن  مشـــتركة 
الشـــركاء؛ بهدف تعزيز التخصص المهني، 
وتيسير تلقي الخدمات وتحسين جودتها 
وتناســـبها مع كل حالة على حدة، وتقديم 
الدعم والتدريب الالزمين لتحقيق أغراض 
المبـــادرة، من خالل التعاون المشـــترك مع 
منظمـــة األمم المتحـــدة للطفولـــة، اللجنة 
الوطنيـــة للطفولة، مكتـــب األمم المتحدة 
المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة، وبرنامج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي، والســـعي نحو 
تطوير عمل المبادرة لتشـــمل إعادة إدماج 
المفرج عنهم حديثًا ومستفيدي العقوبات 
البديلـــة فـــي المجتمـــع عبر تقديـــم الدعم 
الالزميـــن ومعاونتهـــم  المـــادي والنفســـي 
علـــى اســـتكمال تعليمهـــم وإيجـــاد فـــرص 
العقبـــات  كل  وتذليـــل  المناســـبة،  العمـــل 
التي تواجههم في ســـبيل إعادة إدماجهم 

المجتمعي.

المنامة - بنا

وهيب الناصر

منال الشيخ
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أصيب 358 مريًضا في البحرين بفيروس التهاب الكبد الوبائي C في الفترة 
من العام 2016 إلى 2018، وفق آخر إحصاء نشــرته وزارة الصحة في العام 

.2019
هــل كان نقــل الــدم فــي الفتــرة الزمنية التي ســبقت العــام 1990 هو الســبيل 

لتفشي الفيروس بين البحرينيين؟
يعتقــد أكثــر مــن 80 شــخًصا مصاًبــا بالتهــاب الكبــد الوبائــي C أن مصــدر 
إصابتهــم بالفيــروس هو نقل دم ملوث إما فــي البحرين أو خارجها قبل أكثر 

من عشرين عاًما.
بينمــا يفنــد أطبــاء هذا الرأي باعتبار أن الفيروس يجد ســباًل كثيرة لالنتقال، 
وفــي الوقــت ذاتــه ال ينفــون تبرع بعض مدمنــي المخدرات بالــدم في فترات 
ماضيــة مثــل مرحلــة الثمانينــات للحصــول علــى أمــوال تســد احتياجهــم من 

المواد المخدرة.

من ”الطعمية الشهية“ 

أن  ينبغي  الذي  الدم  أن  لم يكن يعرف 
ينقذ حياته سيكون نقمته اآلتية، ولياٍل 
َم فيها فمه بيده خوًفا من أن  طويلة كمَّ
يصرخ  وهــو  أطفاله  أو  زوجته  تسمعه 

من فرط األلم. 
يروي الرئيس السابق لجمعية أصدقاء 
تناول  أنه  الشيخ  محمد  الكبد  مرضى 
مصر،  فــي  الطعمية  مــن  شهية  وجــبــة 
فتكسر دمه، وأجري له نقل دم تسرب 
القاتل  له  يقال  شــرس،  فيروس  خالله 
ــتــهــاب الــكــبــد  ــصــامــت أو فـــيـــروس ال ال

.C الوبائي
ــام الــفــيــروس بـــدفء بين خــاليــا دمه  ن
ــوان  ــا يــمــتــص ألـ لــعــشــريــن عـــاًمـــا، ســاكــًن
األطباء  أخــبــره  حتى  وحياته،  بشرته 
”أنـــت مــصــاب بــفــيــروس الــتــهــاب الكبد 
الوبائي C، والورم السرطاني قد تفشى 
في الكبد المعتكف على تصدير أورامه 

لكل أعضاء الجسد”. 
انتظر  قدمين.  على  يمشي  ورم  “أنــت 
ــاذا؟”  مــ “أنــتــظــر  فــســأل طبيبه  فــقــط”، 

وكانت اإلجابة: “الموت”.
لكن محمد رفض الموت قائاًل “ال أهابه، 
لكنني ال أتمناه“، ومن هنا بدأت الرحلة.

الكثير  تتقاطع رواية محمد الشيخ مع 
مــن الـــروايـــات الــتــي يــســردهــا مرضى 

التهاب الكبد الوبائي C في البحرين.
مريًضا،   16 لـ  مررتها  استبانة  وحسب 
وجدت أن 13 شخًصا منهم ممن يفوق 
مصدر  أن  يعتقدون  عــاًمــا   44 عمرهم 
اإلصابة هو نقل دم سابق في البحرين 
وأن  ومصر،  الهند  مثل  أخــرى  دول  أو 
أكثر من نصف العدد خضع الحًقا لعملية 
بمضاعفات،  اإلصابة  بعد  الكبد  زراعــة 
السرطانية.  واألورام  الكبد  تليف  منها 
لزراعة  اللجوء  مشهد  تركيا  وتتصدر 
الهند كوجهتين رئيستين  الكبد، وتليها 
العملية،  البحرينيون إلجراء  إليهما  لجأ 
الـــخـــاص أو على  ــا عــلــى حــســابــهــم  إمــ
العملية  تكلفة  تزيد  إذ  الدولة،  حساب 

عن 70 ألف دينار في الخارج.

نصف رئة وبذرة كبد 

جــلــس أمـــامـــي مــحــمــد الــشــيــخ بــأقــل 
مــن نــصــف رئـــة، وكــبــد صــغــيــرة زرعــت 
كبده  فــراغ  لتغطي  نموها  ينتظر  للتو، 
ــة، وقــلــيــل مـــن األنــابــيــب  ــمــســتــأصــل ال

المتخفية في جسده هنا وهناك. 
يروي قصة مرضه “بعد 20 عاًما من نقل 
االنتكاسات  عــادت  في مصر،  لي  الــدم 
واشتد صفار وجهي وعيني،  الصحية، 
ــى الـــرؤيـــة،  حــتــى فـــقـــدت قـــدرتـــي عــل
مستشفى  فــي  التحاليل  ــراء  إجـ وبــعــد 
السلمانية أخبرني األطباء بأنني أعاني 
والحــًقــا   ،C الــوبــائــي  الكبد  التهاب  مــن 
الكبد  فــي  كبير  ورم  مــن  أشــكــو  بأنني 

يستحيل النجاة منه”.
ــي مــــــــراودة غـــرف  اســـتـــمـــر الـــشـــيـــخ فــ
بعد  وخارجها  البحرين  فــي  العمليات 
انتشار األورام في جسده، وفي كل مرة 
كان األطباء يحددون له تاريًخا للموت، 
لكنه لم يستسلم وأجرى 3 عمليات في 
يفقد  ولــم  الكبد،  فــي  وعمليتين  الــرئــة 
تطيل  ”أربعة  الذهبية  بقاعدته  إيمانه 
الصحي،  األكــل  النفسية،  الحالة  العمر: 
والتواصل  بالمعتقد  الروحي  االلتصاق 

االجتماعي“.
أورامــي  أكتشف  “كنت  الشيخ  وأردف 
السرطانية بسبب الحكة الشديدة التي 
بنزيف، ظننته مرًضا جلدًيا في  تنتهي 
البداية لكنني عرفت الحًقا بأنها األورام 

والقنوات الصفراوية”.

20 عاًما من اإلهمال... من الُمالم؟

عانوا  الذين  المرضى  أكثر  رواية  تنص 
الوبائي  الكبد  التهاب  مضاعفات  مــن 
أن الفيروس سكن أجسادهم ألكثر من 
عشرين عاًما دون عالج، ويعلق محمد 
الشيخ على ذلك “ال يمكن لوم الطبيب 
وحده حتى وإن افترضنا وجود أوجه 
أيًضا  المريض  المستشفى،  من  قصور 
كثير  الصحية،  حالته  إهمال  في  مــالم 
بإصابتهم  علم  على  كانوا  المرضى  من 
أنفسهم  يعرضوا  لم  لكنهم  بالفيروس 

للمتابعة الطبية طوال هذه السنوات”.

حميدان  ســيــدشــرف  رأى  جــانــبــه،  مــن 
المصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي 
بآخر  أو  بشكل  الــصــحــة  وزارة  أن   C
تتحمل جزًءا من المسؤولية في نقل دم 
له، ويتمنى أن تنصفه بتعويض  ملوث 
“بلدنا  العالج، مستدركا  كلفة  مالي عن 
معطاء، واألدوية توفر لنا بالمجان رغم 
أن الكثير من الدول األخرى تمتنع عن 

ذلك“.
تــؤمــن أن مجمع  لــكــن فــاطــمــة مــحــمــد 
مسؤولية  يتحمل  الــطــبــي  السلمانية 
“أعاني  وتضيف  إليها  الفيروس  انتقال 
من نزيف في المريء بين فترة وأخرى 
بعد عملية زراعة الكبد التي أجريتها في 
لكن  مشكورة،  الدولة  نفقة  على  تركيا 
المسؤولية؛  المستشفى  يتحمل  بالطبع 
إجــراء  بعد  ملوًثا  دًمــا  لــي  نقلوا  ألنهم 
ولو   ،1989 الــعــام  فــي  جراحية  عملية 

أخبروني لتبرع لي أحد من أهلي“.

المصدر األول لكيس الدم

ــيــب عـــام  يـــؤكـــد مـــاجـــد الـــمـــاجـــد، طــب
متقاعد من بنك الدم بمجمع السلمانية 
الطبي، أنه كان يعمل على فحص الدم 
وعشرين  لستة  ســالمــتــه  مــن  والــتــأكــد 
عن  ويتحدث   ،1984 الــعــام  منذ  عــاًمــا 
“البحرين  قــائــال  ــدم  الـ أكــيــاس  مــصــادر 
التي  الخليج  في  الوحيدة  الدولة  هي 
للتبرع  المواطنين  على  اعتمدت  طالما 
بالدم بشكل أساس، وربما كانت الفترة 
الوحيدة التي اعتمد فيها على األجانب 

هي إبان الحماية البريطانية”.

تجارة المخدرات والدم  

 في الثمانينات

المرضى  بعض  تــداولــه  ما  على  تعليًقا 
بأن البحرين كانت تشتري أكياس الدم 
من دول أجنبية، يؤكد الماجد “ال أعتقد 
 26 منذ  عملت  معلومة صحيحة،  بأنها 
أسمع  أو  أَر  ولــم  السلمانية  فــي  عــاًمــا 

بذلك”.
وتبرعهم  المخدرات  متعاطي  عن  أمــا 
بالدم لقاء مبالغ مالية فقال “ربما حدث 
وزارة  ألن  التسعينات؛  فترة  قبل  ذلــك 
الــمــال  مــن  مبلًغا  تمنح  كــانــت  الــصــحــة 
قد  وهــذا  متبرع،  لكل  دنانير   7 يعادل 

للحصول  الــمــخــدرات  مــدمــنــي  يــجــذب 
ــال لـــشـــراء الـــمـــواد الــمــخــدرة،  عــلــى مــ
ــا حـــادثـــة مـــن هــذا  وشـــهـــدت شــخــصــيًّ

النوع”.
تم  التسعينات  فــتــرة  “بــعــد  ويــســتــدرك 
بالدم،  التبرع  مقابل  المال  منح  إيقاف 
وزادت ثقافة التبرع بالدم في البحرين، 
وأصبحت أكياس الدم خاضعة للتحليل 
والتدقيق الشديد، إذ يخضع كيس الدم 
)فيروس  أساسية:  تحاليل   3 لـــ  حالًيا 
الــتــهــاب الــكــبــد، الـــزهـــري واإليــــــدز(. ثم 
للفحص،  العامة  للصحة  العينات  نرسل 
نحصل  حتى  الــدم  كيس  نستخدم  وال 

على نتيجة الفحص”.
ليست  البحرين  أن  الماجد  ويستطرد 
مجمع  ألن  الــدم  بأكياس  للتجارة  مقًرا 
المخول  الوحيد  هو  الطبي  السلمانية 
بــاســتــالم عــيــنــات الــتــبــرع بـــالـــدم، وأن 
حمالت  نظمت  إذ  عالية  التبرع  ثقافة 
التبرع بالدم منذ أكثر من 22 عاًما في 

البحرين.

نوعان اللتهابات الكبد

الهضمي  الــجــهــاز  اســتــشــاريــة  وقـــالـــت 
الكبد  التهاب  إن  عبدهللا  مهيبة  والكبد 
الوبائي ينقسم لنوعين: االلتهاب الحاد 
مثل “A, C” الذي ينتقل باألكل واللمس، 
ينتقل  الــذي   ”B, C“ المزمن  وااللتهاب 
عــن طــريــق الـــدم واســتــخــدام األدوات 

الحادة أوالجنس.
المزمن  الكبد  التهاب  خــطــورة  وتكمن 
في أنه قد يتطور ويسبب تليف الكبد، 
وقد  الحيوية،  وظائفه  الكبد  يفقد  ما 
يؤدي لنزيف في الجهاز الهضمي، تجمع 
الغيبوبة  والجسم،  البطن  في  السوائل 
الكبدية، تأثر وظائف الكلى حتى تصل 

ألورام وسرطان الكبد.
ــمــرضــى بــالــمــتــابــعــة  وتــنــصــح مــهــيــبــة ال
ألن  الطبيب؛  مــع  والمستمرة  الــدوريــة 
المصاب بتليف الكبد قد يتطور المرض 
لديه ويحتاج لعالج جذري للتليف وهو 

زراعة الكبد.

نقل الدم ليس السبب األوحد 

هل نقل الدم الملوث هو السبب الرئيس 
اللتهاب الكبد الوبائي C؟

سألت الطبيبة عبدهللا فأجابت ”وجدت 
الفترة  في  البحرين  في  المشكلة  هــذه 
ألن  1990؛  العام  سبقت  التي  الزمنية 
يكن  لم  الوبائي  الكبد  التهاب  فيروس 
هنالك  يكن  ولــم  األطــبــاء  لــدى  معروًفا 
مــعــرفــة بــإمــكــانــيــة انــتــقــالــه عــن طريق 

الدم“.
أخــرى النتقال  ”هنالك طــرق  وأضــافــت 
الــفــيــروس مــثــل الــجــنــس واســتــخــدام 
شـــفـــرات الـــحـــالقـــة الــمــشــتــركــة، ومــن 
لجنينها  الحامل  األم  تنقل  أن  الممكن 

الفيروس أيًضا“.
الخمس  السنوات  أن  مهيبة  أكــدت  كما 
ممتازة  أدويــة  صناعة  شهدت  األخيرة 
تعالج التهاب الكبد الوبائي في 3 أشهر 
فقط، وتصل نسبة الشفاء إلى 100 %.

دواء ألكثر من 170 مصاًبا 

مرضى  أصدقاء  جمعية  الشيخ  أســس 
”السكلر“  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون  الــكــبــد 
وساهمت  المقر،  وتشاركوا  البحرينية 
الــمــقــدم  ــعــالج  ال تــطــويــر  فــي  الجمعية 
بالشراكة  الوبائي  الكبد  التهاب  لمرضى 
افــتــتــحــت  ــي  ــتـ الـ الـــصـــحـــة  وزارة  مــــع 
ــكــبــد: الـــزراعـــة  ــراض ال ــ ــادات ألمـ ــيـ 3 عـ
الكبد  لزراعة  للبالغين  وعيادة  لألطفال 

وعيادة اللتهاب الكبد الفيروسي.
ومدت الجمعية يد العون لتوافر الدواء 
بالمرض،  170 شخًصا مصاًبا  ألكثر من 
حين كانت كلفة الدواء تصل لـ 40 ألف 
ــــدواء الحــًقــا في  ديــنــار، حتى تــوافــر ال

عيادة السلمانية مجاًنا.

رأيت الموت وشعرت  

 بكبدي تتقطع

كبدي  يقطع  حــاد  بمشرط  أشعر  “كنت 
وغبت عن الوعي من شدة األلم، شحب 
بطني  انتفخ  جــســدي،  وضعف  وجهي 
وساقي، رأيت الموت رؤيا العين، وكنت 

أشعر بملك الموت”. 
هكذا وصف سيدشرف حميدان رحلته 
الذي  الوبائي  الكبد  التهاب  مع فيروس 
قصة  ويــروي  الكبد.  في  لتليف  تحول 
ــاًل ”فـــي الــعــام  إصــابــتــه بــالــفــيــروس قــائ
1986 كــنــت فــي الــســادســة عــشــرة من 
عمري، وتعرضت لحادث سيارة نقل لي 

السلمانية،  إثره دم في مستشفى  على 
 22 بعد  إال  بإصابتي  أعــرف  لم  ولكنني 
لمرحلة  الكبد  تليف  وصــل  حين  عــاًمــا، 
متقدمة ال يمكن النجاة منه إال بزراعة 

الكبد“.

كلفني العالج 70 ألف دينار

”عــائــلــتــي مشكورة  حــمــيــدان  ــاف  وأضــ
ــي، ثــم  ــالجـ ــعـ ــجــنــة أهـــلـــيـــة لـ ــت ل ــامــ أقــ
زراعة  إلجــراء  الصحة  وزارة  ابتعثتني 
السعودية،  العربية  المملكة  في  الكبد 
لكنني لم أتمكن من العثور على متبرع 
كبدي. فسافرت على وجه  مع  يتوافق 
العملية  وأجريت  أخرى  لدولة  السرعة 
تفوق  بكلفة  الشخصي  حسابي  على 
آماًل أن تعوضني وزارة  ألف دينار،   70
الصحة الحًقا بالمبلغ المالي كما عوضت 
هذا  على  أحــصــل  لــم  لكنني  اآلخــريــن، 
تنصفني  أن  أتمنى  زلت  وما  التعويض 
الوزارة وتعوضني ولو بجزء يسير من 

التكلفة“.

 سالمة الدم 

ــمــاجــد أن جــــودة الـــدم  وأكــــد مــاجــد ال
معايير  البحرين  واعــتــمــدت  تحسنت 
ــتــأكــد مـــن ســـالمـــة الـــدمـــاء  ــل ــمــيــة ل عــال
قائًما  زال  مــا  الــخــطــر  لــكــن  الــمــتــبــرعــة، 
في اآلن ذاته ألسباب عدة، منها: عدم 
ــمــتــبــرع، فـــي حـــال تعرضه  ال صـــراحـــة 
العالقات  مثل  شرعية  غير  لممارسات 
اآلخر  والسبب  والمخدرات،  الجنسية 
بالدم وهو مصاب  هو تبرع شخص ما 
ــتــهــاب الــكــبــد فـــي بــدايــتــه  بــفــيــروس ال
والذي ال يظهر في تحليل الدم إال بعد 6 

أسابيع على األقل من اإلصابة. 
ــرات  ــ ــي ــ ــدب ــ ــت ــ ــل ال ــ ــ وأضـــــــــــاف ”رغـــــــــم ك
للدم،  الدقيقة  والتحليالت  االحتياطية 
لفحوصات  وجــود  ال  ولألبد  اآلن  حتى 
سالمة  تثبت   %  100 بنسبة  موثوقة 
الدم من كل الفيروسات في كل العالم، 

لذا الخطر ما زال قائًما“.

ماذا بعد؟

تطفو  التي  الثقة  أزمــة  من  الرغم  على 
على السطح في حديث المصابين بهذا 
وارًدا  احتمااًل  ليس  أنــه  إال  الفيروس، 
مطلًقا أن األطباء من الكوادر البحرينية 
الطبي  السلمانية  مجمع  في  المخلصة 
أكثر من  ــدم قبل  ال أدركـــوا أن نقل  قــد 
هذه  جنباته  بين  يحمل  قــد  عــاًمــا   20

الخطورة على حياة المرضى.
ــوام  األهـــم مــن كــل ذلــك بعد هــذه األعـ
الطوال، هو كيفية معالجة هذه المشكلة 
الصحية ونشر التوعية قدر المستطاع 
القاتل  الفيروس..  هذا  انتشار  إليقاف 

الصامت.

حوراء مرهون

سيد شرف حميدانمهيبة عبدالله محمد الشيخ
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Vacancies Available
M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 17230808 or muazzams3@gmail.com

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

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 66382836 or AKHIL.KNOVENTURE@OUTLOOK.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

KAMRAN CLEANING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33034631 or MK6562849@GMAIL.COM

INHERITED TRADITIONAL SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33066515 or bhfalcon@hotmail.com

BARBER CHAIR SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 17332808 or BATOOLALSAMAAK@GMAIL.COM

ALMASAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36606655 or ALMASARAUTO@hotmail.com

Byleila Skincare & Hair Spa 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36555167 or leilanasser@yahoo.com

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

MUNICH CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39477811 or MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM

MANAMA PRINTING PRESS Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 BOOKBINDER
, suitably qualified applicants can contact

 17253399 or MPRINTER@BATELCO.COM.BH

ALWASMI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 33446544 or alwasmi.decor@gmail.com

DAR MANAER ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 39085509 or MOOZA.ALROUMAIHI@MOE.GOV.BH

ALDANA COUTURE 
has a vacancy for the occupation of

 EMBROIDERER(MACHINE)
, suitably qualified applicants can contact
 39555905 or danashamsan69@gmail.com

Wadi texas Hairdressing 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact
 17591259 or ALMUTASEL@GMAIL.COM

ICE TOWN JUICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39418444 or MOHAMED@GMAIL.COM

GOLD MAJESTIC Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39043725 or AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH

Al bustani markets 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17611522 or YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 39165508 or AMBALICLEANING@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33338221 or myra@sevenleisure.net

QUEEN BEE NAILS & SPA 
has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST
, suitably qualified applicants can contact

 36864444 or A.ALROMAIHI92@GMAIL.COM

SILVER RADIANCE JEWELLERY - Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33218916 or WATCHES3425@GMAIL.COM

ALAWADHI CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 17273114 or alawadhicarservices@gmail.com

OMAIMA ADVERTISING AND ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33119739 or BH.DG432@GMAIL.COM

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

DANZIL SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 36660056 or AWADHI66@BATELCO.COM.BH

GOLDEN MOTOR CARS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 39693931 or INFO@GOLDEN-MOTOR.COM

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 17272998 or SSALEH@AMERICANA.BH

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17272883 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM

Creative World Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39631928 or SARAHAMAD2009@YAHOO.COM

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

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

ARYAF BILADEE DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(INTERIORS)
, suitably qualified applicants can contact

 17644443 or S-SAYEDHAIDER@HOTMAIL.COM

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

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

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

GHUSOON SPA BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST
, suitably qualified applicants can contact

 39670705 or YERASHID@YAHOO.COM

KINGDOM GAS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36666995 or NASER3349@LIVE.COM

PRO RACING AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36199987 or INFO@PRORACINGBH.COM

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17000490 or bolanbh@gmail.com

FRANKS A LOT RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17811970 or rayjaffar@gmail.com

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

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

Rawia Palace Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33440109 or raf39888@gmail.com

AL KINDI HOSPITAL B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
, suitably qualified applicants can contact

 39609092 or INFO@ALKINDIHOSPITAL.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

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

 WAITER (HOTEL)
, suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

PRINCE BURGER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39168636 or R.ALNASS@RMEDIACO.COM

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34092612 or BHOLAGI@YAHOO.COM

TAWZEATY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36690049 or MOHAMMEDRAFFI23@GMAIL.COM

KEY GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact
 34158002 or AMFJER.12@HOTMAIL.COM

THE GROVE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 39456616 or HASAN@NARDINPROPERTIES.NET

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

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

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

KHALID SAAD TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17001360 or FAROOQUE@KHALIDSAAD.COM

ALDEERAH PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 77207730 or INFO@ALDEERAH.INFO

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 39262606 or ahmed@sanarep.com

CAFETERIA ALSALAM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33169704 or WAL-AL-B@HOTMAIL.COM

ALKAREEMA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39319998 or Alikarmazi60@gmail.com

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17644170 or bills.worldshading@GMAIL.COM

Ain alsebaa electronics 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact
 33511656 or MALAK-197@HOTMAIL.COM

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

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  HOUSEKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM

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

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

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

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشٔان￼بيع￼محل￼تجاري￼)مٔوسسة￼فردية(￼وتحويله￼الى￼)ذ.م.م(

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼مالك￼المٔوسسة￼
حسين(￼ نوروز￼ )احمد￼ المرحوم￼ لورثة￼ والمملوكة￼ الرحال(￼ )كراج￼ المسماة￼ الفردية￼
والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼)22652-2(،￼بطلب￼بيع￼المحل￼التجاري￼)المٔوسسة￼الفردية(￼
بتنازل￼مالك￼ دينار￼بحريني￼وذلك￼ الى￼)ذ.م.م(￼برٔاسمال￼وقدره￼)500(￼ المذكور￼وتحويله￼
التجاري￼ المحل￼ وموجودات￼ ٔاصول￼ من￼ جزء￼ عن￼ الفردية(￼ )المٔوسسة￼ التجاري￼ المحل￼

ليصبح￼مملوكا￼للشركاء￼التالية￼ٔاسمأوهم:
)خليل￼ابراهيم￼محمد￼ابراهيم￼الشقاق(￼بنسبة￼)100(%

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

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼بتصفية

)شركة￼المستقبل￼للدعاية￼واإلعالن￼والترجمة￼)شركة￼تضامن(
وتحويل￼القيد￼إلى￼مٔوسسة￼فردية

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼شركة￼)شركة￼
رقم￼ القيد￼ بموجب￼ المسجلة￼ تضامن((￼ )شركة￼ والترجمة￼ واإلعالن￼ للدعاية￼ المستقبل￼
)54955(،￼بطلب￼تصفية￼الشركة￼تصفية￼)اختيارية(￼وتعيين￼السيدة￼)هيام￼السيدجالل￼باقر￼
علي￼مهدي(￼مصفيا￼للشركة.￼وتحويل￼قيدها￼بما￼فيه￼من￼ٔاصول￼وموجودات￼إلى￼مٔوسسة￼

فردية￼باسم￼)فارس￼عماد￼الدين￼حاتم￼عبدالقادر￼حاتم￼الكوهجي(.
عنوان￼المصفي:￼)اسم￼المصفي:￼هيام￼السيدجالل￼باقر￼علي￼مهدي(

)رقم￼هاتف￼المصفي:￼37311117 973 +(
)azsolutionsbh@gmail.com￼:إيميل￼المصفي(

التاريخ￼:￼24/7/2022
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

إدارة￼السجل￼التجاري
  CR2022-102323￼إعالن￼رقم

تسجيل￼اسم￼تجاري

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

مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
اسم￼التاجر￼:￼اسماعيل￼بخيت￼سلمان￼سالم
االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼اروما￼للتصوير

االسم￼التجاري￼الجديد￼:￼اروما￼استوديو￼ديجيتل
قيد￼رقم￼:￼13432 – 5
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￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشٔان￼تغيير￼اسم￼شركة￼مجوهرات￼زوريك￼غولد￼ذ.م.م

إليها￼ تقدم￼ قد￼ بٔانه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
￼،127689 القيد￼رقم￼ المسجلة￼بموجب￼ ذ.م.م￼ شركة￼مجوهرات￼زوريك￼غولد￼

بطلب￼تغيير￼اسم￼الشركة
من:￼شركة￼مجوهرات￼زوريك￼غولد￼ذ.م.م

ZURIK￼GOLD￼JEWELLERY￼CO￼W.L.L
الى:￼شركة￼اي￼او￼تى￼غلوبال￼فورواردنغ￼ذ.م.م

AOT￼GLOBAL￼FORWARDING￼COMPANY￼W.L.L
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼بخصوص￼تغيير￼االسم￼التجاري￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼
اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشٔان￼وتحويل￼قيد￼المٔوسسة￼الفردية￼)فور￼اكس￼للتجارة(￼إلى￼)ذ.م.م(

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼مالك￼
المٔوسسة￼الفردية￼المسماة￼)فور￼اكس￼للتجارة￼(￼لجميع￼فروعها￼والمملوكة￼للسيد/

السيدة￼)حسن￼محمد￼عبدالرسول￼نصيف￼علي(￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم
￼،) ￼5-141191( ￼)4-141191( ￼)3-141191( ￼) ￼2-141191()1-141191(
بطلب￼تحويل￼قيد￼المٔوسسة￼الفردية￼المذكور￼إلى￼)ذ.م.م(￼برٔاسمال￼وقدره￼)1000( 

دينار￼بحريني،￼وذلك￼بكافة￼ٔاصول￼وموجودات￼والتزامات￼المحل￼التجاري.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل
إعالن￼تصفية

شركة￼بي￼آي￼اي￼للتجارة￼ذ.م.م
سجل￼تجاري￼رقم￼1-06676

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼شركة￼بي￼آي￼
اي￼للتجارة￼ذ.م.م￼المسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼66760 – 1￼￼،￼بطلب￼تصفية￼الشركة￼تصفية￼

اختيارية￼وتعيين￼السادة￼￼BIBIN PAUL JOHN￼مصفيا￼للشركة.
عنوان￼المصفي￼:

NBIBIN PAUL JOHN
)+973(￼36045100 

bpj@bahrainindia.com

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼بيع￼محل￼تجاري￼￼ذا￼نارشر￼لإلدارة
وتحويله￼الى￼￼شركة￼ذات￼مسؤولية￼محدودة

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼
إليها￼مالك￼المؤسسة￼الفردية￼المسماة￼￼ذا￼نارشر￼لإلدارة￼￼￼والمملوكة￼
للسيد￼￼حمد￼عبدالرحمن￼سعد￼ابراهيم￼سعيد￼￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼
لإلدارة￼￼ نارشر￼ ذا￼ ￼ التجاري￼ المحل￼ بيع￼ بطلب￼ ￼ ￼ ￼1 -  89402 ￼ ￼ رقم￼
المذكور￼وتحويله￼الى￼￼شركة￼ذات￼مسؤولية￼محدودة￼￼برأسمال￼وقدره￼￼￼
1000￼￼￼دينار￼بحريني￼وذلك￼بتنازل￼مالك￼المحل￼التجاري￼￼المؤسسة￼
ليصبح￼ التجاري￼ المحل￼ وموجودات￼ أصول￼ من￼ جزء￼ عن￼ ￼ الفردية￼

مملوكا￼للشركاء￼التالية￼أسماؤهم:
حمد￼عبدالرحمن￼سعد￼ابراهيم￼سعيد￼بنسبة￼90 %

فالت￼6￼البز￼البحرين￼ذ.م.م￼بنسبة￼10 %
وتغيير￼االسم￼التجاري
من:￼ذا￼نارشر￼لإلدارة

THE NOURISHER MANAGMENT
الى:￼شركة￼ذا￼ناريشرز￼ذ.م.م

THE￼NOURISHERS￼CO.￼W.L.L
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼على￼تغيير￼االسم￼التجاري￼المذكور￼أعاله￼
التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوما￼

من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشٔان￼إشهار￼انتهاء￼ٔاعمال￼تصفية￼شركة￼زري￼تاباس￼ذ.م.م

قد￼ بٔانه￼ والسياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
تقدم￼إليها￼السيد￼/￼انمار￼ابراهيم￼عبدهللا￼غلوم￼حسين￼احمدي￼باعتباره￼
بموجب￼ والمسجلة￼ ذ.م.م،￼ تاباس￼ زري￼ لشركة￼ القانوني￼ المصفي￼
القيد￼رقم￼58006،￼طالبا￼إشهار￼انتهاء￼ٔاعمال￼تصفية￼الشركة￼تصفية￼
قانون￼ ألحكام￼ وفقا￼ وذلك￼ التجاري،￼ السجل￼ من￼ وشطبها￼ )اجبارية(￼
الشركات￼التجارية￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼21￼لسنة￼2001.

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

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

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشٔان￼بيع￼محل￼تجاري￼)مٔوسسة￼فردية(￼وتحويله￼الى￼)ذ.م.م(

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼مالك￼المٔوسسة￼
حسين(￼ نوروز￼ )احمد￼ المرحوم￼ لورثة￼ والمملوكة￼ الرحال(￼ )كراج￼ المسماة￼ الفردية￼
والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼)22652-2(،￼بطلب￼بيع￼المحل￼التجاري￼)المٔوسسة￼الفردية(￼
بتنازل￼مالك￼ دينار￼بحريني￼وذلك￼ الى￼)ذ.م.م(￼برٔاسمال￼وقدره￼)500(￼ المذكور￼وتحويله￼
التجاري￼ المحل￼ وموجودات￼ ٔاصول￼ من￼ جزء￼ عن￼ الفردية(￼ )المٔوسسة￼ التجاري￼ المحل￼

ليصبح￼مملوكا￼للشركاء￼التالية￼ٔاسمأوهم:
)خليل￼ابراهيم￼محمد￼ابراهيم￼الشقاق(￼بنسبة￼)100(%

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

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼بتصفية

)شركة￼المستقبل￼للدعاية￼واإلعالن￼والترجمة￼)شركة￼تضامن(
وتحويل￼القيد￼إلى￼مٔوسسة￼فردية

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼شركة￼)شركة￼
رقم￼ القيد￼ بموجب￼ المسجلة￼ تضامن((￼ )شركة￼ والترجمة￼ واإلعالن￼ للدعاية￼ المستقبل￼
)54955(،￼بطلب￼تصفية￼الشركة￼تصفية￼)اختيارية(￼وتعيين￼السيدة￼)هيام￼السيدجالل￼باقر￼
علي￼مهدي(￼مصفيا￼للشركة.￼وتحويل￼قيدها￼بما￼فيه￼من￼ٔاصول￼وموجودات￼إلى￼مٔوسسة￼

فردية￼باسم￼)فارس￼عماد￼الدين￼حاتم￼عبدالقادر￼حاتم￼الكوهجي(.
عنوان￼المصفي:￼)اسم￼المصفي:￼هيام￼السيدجالل￼باقر￼علي￼مهدي(

)رقم￼هاتف￼المصفي:￼37311117 973 +(
)azsolutionsbh@gmail.com￼:إيميل￼المصفي(

التاريخ￼:￼24/7/2022
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

إدارة￼السجل￼التجاري
  CR2022-102323￼إعالن￼رقم

تسجيل￼اسم￼تجاري

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

مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
اسم￼التاجر￼:￼اسماعيل￼بخيت￼سلمان￼سالم
االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼اروما￼للتصوير

االسم￼التجاري￼الجديد￼:￼اروما￼استوديو￼ديجيتل
قيد￼رقم￼:￼13432 – 5

التاريخ￼:￼24/7/2022
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

إدارة￼السجل￼التجاري
  CR2022-102323￼إعالن￼رقم

تسجيل￼اسم￼تجاري

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

مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
اسم￼التاجر￼:￼اسماعيل￼بخيت￼سلمان￼سالم
االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼اروما￼للتصوير

االسم￼التجاري￼الجديد￼:￼اروما￼استوديو￼ديجيتل
قيد￼رقم￼:￼13432 – 5

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشٔان￼تغيير￼اسم￼شركة￼مجوهرات￼زوريك￼غولد￼ذ.م.م

إليها￼ تقدم￼ قد￼ بٔانه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
￼،127689 القيد￼رقم￼ المسجلة￼بموجب￼ ذ.م.م￼ شركة￼مجوهرات￼زوريك￼غولد￼

بطلب￼تغيير￼اسم￼الشركة
من:￼شركة￼مجوهرات￼زوريك￼غولد￼ذ.م.م

ZURIK￼GOLD￼JEWELLERY￼CO￼W.L.L
الى:￼شركة￼اي￼او￼تى￼غلوبال￼فورواردنغ￼ذ.م.م

AOT￼GLOBAL￼FORWARDING￼COMPANY￼W.L.L
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼بخصوص￼تغيير￼االسم￼التجاري￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼
اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشٔان￼وتحويل￼قيد￼المٔوسسة￼الفردية￼)فور￼اكس￼للتجارة(￼إلى￼)ذ.م.م(

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼مالك￼
المٔوسسة￼الفردية￼المسماة￼)فور￼اكس￼للتجارة￼(￼لجميع￼فروعها￼والمملوكة￼للسيد/

السيدة￼)حسن￼محمد￼عبدالرسول￼نصيف￼علي(￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم
￼،) ￼5-141191( ￼)4-141191( ￼)3-141191( ￼) ￼2-141191()1-141191(
بطلب￼تحويل￼قيد￼المٔوسسة￼الفردية￼المذكور￼إلى￼)ذ.م.م(￼برٔاسمال￼وقدره￼)1000( 

دينار￼بحريني،￼وذلك￼بكافة￼ٔاصول￼وموجودات￼والتزامات￼المحل￼التجاري.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل
إعالن￼تصفية

شركة￼بي￼آي￼اي￼للتجارة￼ذ.م.م
سجل￼تجاري￼رقم￼1-06676

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼شركة￼بي￼آي￼
اي￼للتجارة￼ذ.م.م￼المسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼66760 – 1￼￼،￼بطلب￼تصفية￼الشركة￼تصفية￼

اختيارية￼وتعيين￼السادة￼￼BIBIN PAUL JOHN￼مصفيا￼للشركة.
عنوان￼المصفي￼:

NBIBIN PAUL JOHN
)+973(￼36045100 

bpj@bahrainindia.com

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼بيع￼محل￼تجاري￼￼ذا￼نارشر￼لإلدارة
وتحويله￼الى￼￼شركة￼ذات￼مسؤولية￼محدودة

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼
إليها￼مالك￼المؤسسة￼الفردية￼المسماة￼￼ذا￼نارشر￼لإلدارة￼￼￼والمملوكة￼
للسيد￼￼حمد￼عبدالرحمن￼سعد￼ابراهيم￼سعيد￼￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼
لإلدارة￼￼ نارشر￼ ذا￼ ￼ التجاري￼ المحل￼ بيع￼ بطلب￼ ￼ ￼ ￼1 -  89402 ￼ ￼ رقم￼
المذكور￼وتحويله￼الى￼￼شركة￼ذات￼مسؤولية￼محدودة￼￼برأسمال￼وقدره￼￼￼
1000￼￼￼دينار￼بحريني￼وذلك￼بتنازل￼مالك￼المحل￼التجاري￼￼المؤسسة￼
ليصبح￼ التجاري￼ المحل￼ وموجودات￼ أصول￼ من￼ جزء￼ عن￼ ￼ الفردية￼

مملوكا￼للشركاء￼التالية￼أسماؤهم:
حمد￼عبدالرحمن￼سعد￼ابراهيم￼سعيد￼بنسبة￼90 %

فالت￼6￼البز￼البحرين￼ذ.م.م￼بنسبة￼10 %
وتغيير￼االسم￼التجاري
من:￼ذا￼نارشر￼لإلدارة

THE NOURISHER MANAGMENT
الى:￼شركة￼ذا￼ناريشرز￼ذ.م.م

THE￼NOURISHERS￼CO.￼W.L.L
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼على￼تغيير￼االسم￼التجاري￼المذكور￼أعاله￼
التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوما￼

من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشٔان￼إشهار￼انتهاء￼ٔاعمال￼تصفية￼شركة￼زري￼تاباس￼ذ.م.م

قد￼ بٔانه￼ والسياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
تقدم￼إليها￼السيد￼/￼انمار￼ابراهيم￼عبدهللا￼غلوم￼حسين￼احمدي￼باعتباره￼
بموجب￼ والمسجلة￼ ذ.م.م،￼ تاباس￼ زري￼ لشركة￼ القانوني￼ المصفي￼
القيد￼رقم￼58006،￼طالبا￼إشهار￼انتهاء￼ٔاعمال￼تصفية￼الشركة￼تصفية￼
قانون￼ ألحكام￼ وفقا￼ وذلك￼ التجاري،￼ السجل￼ من￼ وشطبها￼ )اجبارية(￼
الشركات￼التجارية￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼21￼لسنة￼2001.

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

فيكتوريا كونتراكتورس شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 141311-1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم 
إليها شركة فيكتوريا كونتراكتورس شركة تضامن بحرينية المسجلة 
تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،  141311-1 رقم  القيد  بموجب 
علي مصفيا  زهير رمضان عوض حسن  السادة  وتعيين  )اختيارية( 

للشركة.
عنوان المصفي:

زهير رمضان عوض حسن علي
ah.swapon24@gmail.com 36451604 )973 +(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية شركة مطاعم الكتكوت طيب ذ.م.م

سجل تجاري رقم )125201(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / )خالد 
علي عبدالرحمن الشيخ ال محمود( نيابة عن السادة شركة )شركة مطاعم الكتكوت طيب 
ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )125201(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية(

وتعيين السادة )سلمان خالد علي عبدالرحمن الشيخ ال محمود( مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان 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 دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي: عنوان المصفي:
سلمان خالد علي عبدالرحمن الشيخ ال محمود

+ 973  39206863 
leomoan@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان وتحويل قيد المٔوسسة الفردية )متاجر محطة ٔا لإللكترونيات(
إلى )شركة ذات مسٔوولية محدودة (

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
والمملوكة  لإللكترونيات(  ٔا  محطة  )متاجر  المسماة  الفردية  المٔوسسة  مالك 
للسيد/السيدة )فوزيه علي غلوم حاجي( والمسجلة بموجب القيد رقم -32996
مسٔوولية  ذات  )شركة  إلى  المذكور  الفردية  المٔوسسة  قيد  تحويل  بطلب   3
ٔاصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   )5000( وقدره  برٔاسمال  محدودة( 

وموجودات والتزامات المحل التجاري.

تاريخ :26-7-2022
)CR2022- 108727( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

التالي: إلى  إلينا السيد زهير محمد جواد العلقم بتحويل المحل التجاري  تقدم 
السيدة/ مريم جعفر احمد معراج

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

االسم التجاري: صالون ايمن للحالقة الرجالية
رقم القيد: 31988-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة تركيب للتمديدات ذ.م.م سجل تجاري رقم )143332-1(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،)143332-1( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للتمديدات  تركيب  شركة 
بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )خالد احمد حسن علي 

بوجيري( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي: )خالد احمد حسن علي بوجيري(

+ 973 39688868
buchery@gmail.com 

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)اوول انجلد ديزاين اند كونتراكتنغ ذ.م.م( سجل تجاري رقم )110490(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة )اوول 
انجلد ديزاين اند كونتراكتنغ ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )110490(، 
 KATHY( السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب 

THREZA PAIS( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

KATHY THREZA PAIS 
33218036

amupak2@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقد مت إليها 
السيدة  والمملوكة  للتكنولوجيا  تكنوباي  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
بطلب   ،  89657 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  سند  مسعود  جعفر  عواطف 
ذات  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع 
بتنازل مالك  1000 دينار بحريني، وذلك  مسئولية محدودة برأسمال وقدر ه 
المحل  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل 
التجاري ليصبح مملوكا الي السيد حسين علي ابراهيم شر ف بنسبة 100 %
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 إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بو لي تريدينغ ذ.م.م.

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيد / السيدة BING YOU باعتباره المصفي القانوني 

لشركة بو لي تريدينغ ذ.م.م. والمسجلة بموجب القيد رقم
تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  1  -  116569
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  )اختيارية( 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001
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11 األربعاء 27 يوليو 2022 - 28 ذو الحجة 1443 - العدد 5034 Vacancies Available
BIW LABOUR ACCOMODATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 SECURITY GUARD

, suitably qualified applicants can contact
 69694000 or TALMULLA@INOVEST.BH

HANAEN BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 33547719 or UMNABAA00@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

BIN FAQEEH REAL ESTATE INVESTMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact
 17561407 or AAYFAN@BINFAQEEH.COM

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

 WAITER (HOTEL)
, suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39699957 or a.a.qarata.bh@gmail.com

THE DOCTOR FOR COMMUNICATIONS AND  ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 66666969 or PROF_NIZAR@HOTMAIL.COM

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17759999 or HR@RHWC.COM.BH

LULIA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39212334 or MUFADDALLULIA@YAHOO.COM

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

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

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

MOOZA MOTORCYCLE REPAIRING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33442484 or RIGHTEFFECT@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

NAYEF AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36667546 or nafl77962@gMAIL.COM

Infura Consulting W L L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 36330690 or FAISAL@ARAMISSOLUTIONS.COM

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17181500 or CAREERS@JBFBAH.COM.BH

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

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39972993 or ABBASAHMED@LIVE.COM

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822228 or RASHEED@SECURICORE.BH

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36336233 or suhailaconstruction@gmail.com

AL KWAR RESTAURANT & GRILLS  CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 77116644 or ahmed.arahman@gmail.com

WADI ALGADEER BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39699197 or MAJEED_JAAFAR@HOTMAIL.COM

NOVA STAR  BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33116422 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39788869 or KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM

CRAFTY DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact
 17006170 or IQBAL92.ALI@GMAIL.COM

FLEX PLUS GYM 
has a vacancy for the occupation of

 SPORTS COACH
, suitably qualified applicants can contact

 33203399 or flexplusgym@gmail.com

Alkanafany alasley 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
, suitably qualified applicants can contact

 17000585 or hrsupport@alshammarygroup.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

FLASH STAR INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39618150 or ZIYADNET@BATELCO.COM.BH

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

CAPTAIN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39198839 or SYRASHABBIR.95@GMAIL.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

RED TAP ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 37778298 or ALLSOPER7AMODII@GMAIL.COM

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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

CREPELE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17000585 or alanood@alshammarygroup.com

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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

AL MAJD INSURANCE BROKERAGE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 BUSINESS RELATIONS MANAGER

, suitably qualified applicants can contact
 17583293 or hr@amibahrain.com

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Al banoosh electrcal equipments 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33261002 or WEABSHER4YOU@GMAIL.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17722171 or FUDDS@BATELCO.COM.BH

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

NATIONAL BANK OF BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17205544 or FAHAD.ALQADHI@NBBONLINE.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

SHINE CLEAN CUT PLUS CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36507740 or JUNAID@SHAHICO.NET

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Mega Mart 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 17341070 or anil.nawani@babasons.com

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17722171 or FUDDS@BATELCO.COM.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact
 33688622 or HR.S@EKKANOO.COM.BH

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17730437 or office@almezeal.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

AL 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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17730437 or office@almezeal.com

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

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

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

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

Asad Mohammed Taqi Sharafooie Sons Co. (ASAD) WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17214230 or KADHIM007@YAHOO.COM

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

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17561222 or amin.alarrayed@edamah.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

Asad Mohammed Taqi Sharafooie Sons Co. (ASAD) WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17214230 or KADHIM007@YAHOO.COM

Brazil Studio Salon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 66366303 or BRAZILSTUDIOSALON@GMAIL.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 66664555 or JABALALI-199@HOTMAIL.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

JASSIM HASAN ALFARDANI AUTO SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39665911 or fhfardan@gmail.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36370006 or KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM

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

 SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com

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

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

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

ASIM JEWELERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35075586 or MS4WLL@GMAIL.COM

INSPIRING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39992299 or FAISAL644@yahoo.COM

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com

ZANGUL BURGER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66945035 or ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM

STRATEGIC PIONEERS CONSTRUCTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33600506 or Umabeeha1987@gmail.com

FISH LOUNGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 37777738 or SALAHNASAER38@GMAIL.COM

AYEDH ALKAABI SUPER MARKET  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39478500 or AK.ABDULLA5@GMAIL.COM

JASSIM HASAN ALFARDANI AUTO SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39665911 or fhfardan@gmail.com

ALRIFAIYA TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36552441 or JANAHI00@MY.COM

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

FISH LOUNGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 37777738 or SALAHNASAER38@GMAIL.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

WHITE LOTUS LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 39656912 or ABUALI5311@GMAIL.COM

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

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

SAMHAN GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39213222 or LLMMDD1985@HOTMAIL.COM

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

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17561222 or amin.alarrayed@edamah.com

FLAVOURS OF KERALA SWEETS&MATHAI 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39311119 or EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM

HUSAIN JAAFAR MOHAMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34444690 or Halalawihf@gmail.com

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

 ALTERNATIVE MEDICINE PRACTITIONER
, suitably qualified applicants can contact

 17813150 or KMRKBH@GMAIL.COM

THE WHITE CONNECTION TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR, MADE-TO MEASURE GARMENTS (LADIES)
, suitably qualified applicants can contact

 36686788 or INFO@NAWALPHOTOGRAPHY.COM

MOROCCAN PALACE SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 17211110 or ABUJHAD@GMAIL.COM

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

 PURCHASING MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17561222 or amin.alarrayed@edamah.com

UNCLE FLUFFY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33441556 or YELLOW.CAFEBH@GMAIL.COM

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 39721721 or saju@falkhor.com

Alashball decor construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33600065 or COZYD215@GMAIL.COM

M & M BEAUTY LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 37335522  or  MARWANMOST@hotmail.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, 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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.COM

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

 HEAD OF DIVISION
, suitably qualified applicants can contact

 17585778 or girish.menon@ahliunited.com

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

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17585778 or girish.menon@ahliunited.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

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

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33802366 or club88bah@yahoo.com

SUCCESS DEAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17001640 or ceo@SSS.bh

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

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

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

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

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

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

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

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

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17484815 or Edamabh@gmail.com

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

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

UM FARYAL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33395223 or GTR.ZX300@GMAIL.COM

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

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

دان مجلـــس األمـــن الهجوم الذي وقع 
في محافظـــة دهوك بالعراق، وأســـفر 
عـــن مقتل 9 مدنيين علـــى األقل، بعد 
الخارجيـــة  وجهتهـــا  شـــكوى  رســـالة 

العراقية.
وأعلـــن مجلس األمـــن إدانته للهجوم، 
العـــراق  الســـتقالل  دعمـــه  وجـــدد 

وسيادته ووحدته وسالمة أراضيه.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان، قـــد قـــال في وقت ســـابق، 
أمس الثالثاء، إن الهجوم على دهوك 
نفذه إرهابيون هدفهم إرباك العالقات 

مع العراق.
في غضون ذلك، أفاد مراســـل RT في 
العـــراق، أمـــس، بـــأن الطيـــران التركي 

قصـــف منطقـــة فـــي محافظـــة دهوك 
بشمال العراق.

وذكـــر بـــان الطيـــران الحربـــي التركي 
قريـــة  مـــن  بالقـــرب  منطقـــة  قصـــف 
ســـجيري في نهيلـــي بمحافظة دهوك 

بشمال البالد.
وأضـــاف، لم تتضح حتـــى اآلن إذا ما 
كانت هناك خسائر بشرية نتيجة لهذا 

القصف الجديد.
هـــذه  فـــي  ســـياحي  منتجـــع  وكان 
المحافظة العراقية الشـــمالية الواقعة 
عند حدود تركيا قد تعرض األســـبوع 
راح  مماثـــل  قصـــف  إلـــى  الماضـــي 
ضحيتـــه 9 قتلى وعـــدد من الجرحى، 
واتهمت بغداد القوات التركية بشنه.

مجلس األمن يدين هجوم دهوك ويدعم استقاللية العراق

الخرطوم ـ أ ف ب

ــيــــن فــي  ــيــ ــ ــــســــودان ــات ال ــ ــئ خــــــرج مــ
ــاء ضــد  ــ ــالث ــ ــث ــ ــس ال ــ ــرات أمــ ــاهــ ــظــ ــ ت
قائد  نفذه  الــذي  العسكري  االنقالب 
العام  الــبــرهــان  الفتاح  عبد  الجيش 
التي  القبلية  واالشتباكات  الماضي 
أوقعت أكثر من 100 قتيل، بحسب 

فرانس  وكالة  مراسلو  أفــاد  ما 
برس.

ــة  ــريـ ــحـ كــــانــــت قـــــــوى الـ
ائتالف  وهــي  والتغيير، 
في  الرئيسي  المعارضة 

ــالد، دعـــــت األســـبـــوع  ــ ــبـ ــ الـ
مواكب  “تسيير  إلــى  الماضي 

السودان الوطن الواحد في العاصمة 
والواليات”، يوم األحد قبل أن ُترجأ 

إلى الثالثاء.
وشـــوهـــد مـــتـــظـــاهـــرون بــالــعــاصــمــة 
السوداني  العلم  يحملون  الخرطوم 
“الــســودان وطــن لكل  وهــم يهتفون 

الناس”.
للجهوية”  وال  للقبيلة  “ال  هتفوا  كما 
“للعودة  الجيش  ــرون  آخـ دعــا  فيما 
إلى الثكنات”، على ما أفاد صحافيو 
سياسيون  ــارك  وشــ بـــرس.  فــرانــس 
ــي تــظــاهــرات  ــمــســتــوى فـ رفــيــعــو ال
الفقي  مــحــمــد  بــيــنــهــم  الــثــالثــاء 
ــر الــســابــق خــالــد عمر  ــوزيـ والـ

يوسف.
ــن بــيــن  كـــــان االثــــنــــان مــ
مــجــمــوعــة الــمــســؤولــيــن 
أطاحهم  الــذيــن  المدنيين 
انقالبه  فــي  السلطة  مــن  البرهان 

العسكري.
ويشهد السودان اضطرابات سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة ويــــخــــرج لــلــتــظــاهــر 
الــســودانــيــيــن  آالف  منتظم  بــشــكــل 
للمطالبة  أخرى  ومدن  العاصمة  في 

بعودة الحكم المدني.

تظاهرات في الخرطوم تحت شعار “وطن واحد”
تايبيه ـ أ ف ب

حضـــرت رئيســـة تايـــوان، تســـاي إنـــغ 
ويـــن، أمـــس الثالثاء، محـــاكاة لعملية 
صينيـــة  بحريـــة  لهجمـــات  التصـــدي 
محتملة، خالل اليـــوم الثاني من أكبر 
منـــاورات حربيـــة ســـنوية تجري على 

الجزيرة، وفق “فرانس برس”.
التايوانيـــة،  الرئيســـة  وصعـــدت 

تساي إنغ وين، التي ارتدت 
بـــزة عســـكرية، إلـــى متن 
مدمرة من فئة “كي لونغ” 
تمريـــن  علـــى  لإلشـــراف 

إلطـــالق النـــار الحـــي قبالـــة 
ساحل تايوان الشرقي.

وفي رسالة إلى السفينة، قالت تساي 
“يظهر التدريب الدقيق والصلب الذي 
قـــام بـــه الجميـــع إمكانـــات وتصميـــم 
)االســـم  الصيـــن  جمهوريـــة  جيـــش 
الرســـمي لتايوان( علـــى حماية وطننا 

والدفاع عن بلدنا”.

وكشف الجيش التايواني أن “طائرات 
مختلـــف  أطلقـــت  حربيـــة  وســـفنا 
أنـــواع الصواريـــخ الهادفـــة العتراض 
مجموعـــة مـــن ســـفن العـــدو”، كمـــا تم 
إطـــالق صواريـــخ مضـــادة للغواصات 
وقنابـــل عميقـــة، بينما قامـــت غواصة 
مـــن فئة “ســـوورد دراغـــون” التي 
بعمليـــة  هولنـــدا  فـــي  بنيـــت 

صعود طارئ.
“هان  منـــاورات  وشـــملت 
كوانغ” هذا العام، دروســـا 
العســـكرية  العمليـــة  مـــن 
الروســـية في أوكرانيا، التي عززت 
المخاوف من إمكانية مهاجمة الصين 

لجزيرة تايوان.
فـــي  الصينيـــة  الخارجيـــة  وحـــذرت 
تعليقها علـــى تدريبات أمس الثالثاء، 
االســـتقالل  إلـــى  “الطريـــق  أن  مـــن 

مسدود”.

تايوان تتمرن على “صد غزو بحري صيني”
أنقرة - وكاالت

تكشـــف تصريحـــات الرئيـــس التركـــي 
رجب طيـــب أردوغـــان بشـــأن احتمال 
المســـتوى  رفيعـــة  محادثـــات  عقـــد 
مـــع مصـــر، تطلـــع أنقـــرة إلـــى الوصول 
بعالقتهـــا مـــع القاهرة إلـــى المربع الذي 

بلغته مع الرياض وأبوظبي.
وقـــال أردوغـــان فـــي مقابلـــة مـــع 

اإلخباريـــة  )تي.آر.تـــي(  قنـــاة 
الرسمية إنه “ال يوجد سبب 
محادثـــات  إجـــراء  لعـــدم 
رفيعة المســـتوى مـــع مصر، 

حيث مـــا زالـــت جهـــود أنقرة 
إلصـــالح العالقـــات مـــع القاهـــرة 

تراوح مكانها”.
وأضاف “المحادثات على المســـتويات 
أن  مســـتبعدا  ليـــس  مســـتمرة.  الدنيـــا 
يحـــدث هـــذا على مســـتويات أعلى، ما 
دمنـــا نفهـــم بعضنـــا بعضا”، مشـــيرا إلى 
أنـــه يتعين على البلديـــن تجنب إصدار 

بيانات “تؤذي” أحدهما اآلخر.
وشـــرعت تركيا العـــام 2020 في حملة 
إذ  مـــع خصومهـــا،  العالقـــات  إلصـــالح 
حاولـــت التقـــرب مـــن مصـــر واإلمارات 
والســـعودية، فيما لم تســـفر الجهود مع 

القاهرة حتى اآلن عن تقدم يذكر.
لكـــن أردوغان قال إن تركيا بدأت 
البلديـــن  مـــع  جديـــدة  مرحلـــة 
)اإلمـــارات والســـعودية( من 
خالل الزيـــارات المتبادلة 
فـــي عام، وأن مؤسســـات 
البلدين تواصل نشاطها من 
أجل تطوير العالقات بشـــكل سريع 

في كافة المجاالت.
وبـــدأت مصـــر وتركيا منذ أشـــهر إعادة 
العالقات المتأزمـــة منذ 2013، وعقدتا 
جولتيـــن مـــن المحادثـــات، لكـــن بقـــي 
العديـــد مـــن الملفـــات حجر عثـــرة أمام 

مسار استئناف العالقات.

أردوغان يلمح لمحادثات “رفيعة المستوى” مع مصر

بمسيرة تركية.. مقتل 
قيادي من “قسد” في الرقة

ــًا مــع الــتــصــعــيــد الــتــركــي بــشــن عملية  تــزامــن
قــوات  سيطرة  نــفــوذ  مناطق  ضــد  عسكرية 
المرصد  أفادت مصادر  الديمقراطية،  سوريا 
السوري، بأن مسّيرة تركية استهدفت سيارة 
بير  قــريــة  فــي  الــثــاثــاء  أمــس  عسكرية فجر 
ــرب ريـــف تــل أبــيــض شــمــالــي الـــرقـــة، كــان  عـ
أدى  مما  “قــســد”،  مــن  عسكري  قائد  بداخلها 
قوات  أعلنت  أيــام،  وقبل  الفور.  على  لمقتله 
سوريا الديمقراطية مقتل اثنين من مقاتليها 
مدينة  في  لهم  تركية  طائرة  استهداف  إثــر 

عين العرب شمالي سوريا.

مقتل أكثر من 40 مرتزقا أجنبيا بضربة صاروخية في دونيتسك

روسيا “تخنق” أوروبا بالغاز... وتهددها بـ “لياٍل قارسة”
علـــى وقـــع خفض إمـــدادات الغـــاز الروســـي، تواصل 
أســـعار هذه الســـلعة صعودها الصاروخي في أوروبا، 
إذ تخطـــت أمـــس )الثالثـــاء(، حـــد 2000 دوالر لـــكل 
ألف متر مكعب، وذلك للمرة األولى منذ شـــهر مارس 

الماضي.
وفي ظل هذا السياق، قررت دول االتحاد األوروبي، 
أمـــس، خفـــض اســـتهالك الغـــاز بنســـبة 15 فـــي المئة 
الغـــاز الروســـي،  وخفـــض االعتمـــاد علـــى إمـــدادات 
ضمـــن خطة طـــوارئ لتقليل اســـتخدامها لهذه المادة 
اإلســـتراتيجية فـــي فصل الشـــتاء، الذي يحـــّل باكرًا 
في أوروبا. ويخشـــى األوروبيون من سياسة روسيا 

الغامضة بشأن إمدادات الغاز.
ويـــرى خبـــراء اقتصاديـــون أن األمـــور تتجـــه نحـــو 
تســـعير “حرب الطاقة” بين الـــروس واألوروبيين، مع 
تواصـــل الحـــرب العســـكرية فـــي أوكرانيـــا، محذرين 
مـــن أن هوامـــش التحـــرك تـــكاد تكون معدومـــة أمام 
األوروبيين لتعويض الغاز الروســـي، خاصة أن عامل 
الوقـــت يضغـــط عليهم، ففصل الشـــتاء عادة ما يحل 

باكرًا في البلدان األوروبية.
وكانـــت روســـيا أعلنـــت فـــي وقت ســـابق مـــن يوليو 
الجاري وقف إمدادات الغاز في خط “نورد ستريم1” 
الـــذي يمـــد ألمانيـــا بالغـــاز ألســـباب قالت إنهـــا تتعلق 
بالصيانة، وبعدما عادت إمدادات الغاز، قالت موسكو 

إنها ستنخفض مجددًا بسبب تقني لم يقنع برلين.
وقال المتحدث باســـم الكرملين دميتري بيســـكوف، 

أمـــس، إن التوربيـــن الـــذي يعمـــل بالغـــاز فـــي خـــط 
األنابيـــب الروســـي نورد ســـتريم 1 لم يصـــل بعد من 
كندا حيث تجرى له أعمال صيانة لكن موسكو تأمل 

أن يتم تركيبه “عاجالً وليس آجالً”.
وأضـــاف أن العقوبـــات المفروضة على روســـيا تعقد 
عمل خط أنابيب نورد ستريم 1 مما يخفض إمدادات 
الغـــاز ألوروبـــا إلى 20 % فقط من طاقة الخط خالل 

أعمال الصيانة.
أمـــس  الروســـية،  الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  ميدانيـــًا، 
)الثالثـــاء(، مقتل أكثر من 40 مرتزقًا أجنبيًا معظمهم 

مـــن البولندييـــن بضربـــة صاروخية عاليـــة الدقة في 
دونيتسك.

وقال المتحدث باســـم وزارة الدفاع الروســـية إيغور 
كوناشـــينكوف، إن نقطـــة االنتشـــار المؤقت لوحدات 
الفيلـــق األجنبـــي التـــي أصيبـــت فـــي منطقـــة قريـــة 

“كونستانتينوفكا” في دونيتسك.
كمـــا قال إن القـــوات الروســـية قصفت مواقـــع تابعة 
فـــي  “زايتســـيفا”  قريـــة  فـــي  األوكرانيـــة  للقـــوات 
دونيتســـك، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 أوكرانيًا، 

بينما تم تدمير مستودع الذخيرة.

عواصم ـ وكاالت

أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، أمس )الثالثاء(، أن بطارية روسية 
أطلقـــت النار على طائرات ســـالح الجو اإلســـرائيلي في ســـوريا في شـــهر مايو 
الماضـــي. وقـــال غانتس: “بطارية روســـية مضـــادة للطائرات أطلقـــت صاروخًا 
تجاه مقاتالت روســـية خالل تنفيذها هجوم في ســـوريا قبل شهرين”، مضيفًا: 
“كان هذا حدث لمرة واحدة، مقاتالتنا لم تكن في المنطقة، الوضع مستقر، لكننا 
نـــدرس هـــذا الحدث كأننـــا فقط اليوم بدأنـــا ومن الجيد أننا نقـــوم بذلك وهكذا 
نحـــن نتصرف”.  ووفقًا للقناة 13، “قامت بطارية دفاعية روســـية بإطالق ألول 

مرة صاروخ تجاه مقاتالت الجيش اإلسرائيلي في شهر مايو”. 
وحســـب التقرير، الســـوريون قاموا بإطالق جميع صواريخهم، وعندما ابتعدت 
المقاتالت اإلسرائيلية من منطقة الهجوم، وأطلقت البطارية الروسية عددًا من 
الصواريخ في الجو، مشـــيرًا إلى أن “الصواريخ لم تشـــكل تهديدًا على مقاتالت 
ســـالح الجـــو اإلســـرائيلي، ولـــم تســـتهدف رادارات البطاريـــة المقاتـــالت، لكـــن 

الحديـــث يدور عن حدث اســـتثنائي، حيث إن الروس قدموا لســـوريا بطاريات 
من طراز S-300، والتي على ما يبدو من يتخذ القرار داخلها هم ضباط روس”.

بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا وسوريا

وسعت المملكة المتحدة قائمة العقوبات المناهضة لروسيا وسوريا، وفقًا لبيان 
ُنشر على موقع الحكومة البريطانية على اإلنترنت اليوم الثالثاء.

وجـــاء في البيان: “تمـــت إضافة 42 نقطة جديدة إلى البنـــد الخاص بالعقوبات 
ضد روسيا، و 5 نقاط إلى البند الخاص بالعقوبات ضد سوريا”.

وشملت قائمة العقوبات، على وجه الخصوص، عددًا من المحافظين الروس.
وتشمل العقوبات تجميد األصول وحظر السفر.

يذكـــر أنه بعد بدء العملية الروســـية الخاصة فـــي أوكرانيا، بدأت الدول الغربية 
في فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

إسرائيل تكشف: مقاتالتنا تعرضت لنيران روسية فوق سوريا

تل أبيب ـ وكاالت

أكـــد وزير الدفاع اإلســـرائيلي بيني غانتس، أمـــس الثالثاء، أن 
تل أبيب لن تقبل باتفاق سيئ مع إيران يمنح نظامها الشرعية 
وفتـــح االقتصاد، مشـــددا على قدرة إســـرائيل على اســـتهداف 

برنامج إيران النووي ومنع تقدمه.
وقال إن التهديد اإليراني ال يســـتهدف إسرائيل فقط بل العالم 

أجمع.
يذكـــر أن المحادثـــات النوويـــة بين إيران والـــدول الكبرى كانت 
انطلقـــت فـــي فيينا منـــذ أبريل العـــام الماضي، واســـتمرت على 
مـــدى جـــوالت ماراثونية، قبـــل أن تتوقف في مـــارس الماضي 
جـــراء بعـــض الطلبات اإليرانية المســـتجدة من خـــارج االتفاق، 
كرفع اســـم الحـــرس الثوري مـــن القائمـــة األميركيـــة للمنظمات 

اإلرهابية، فضال عن تشددها في بعض الضمانات.
أما فيما يخص لبنان، فأشـــار إلى الســـعي للحل بشـــأن المناطق 
البحريـــة المتنـــازع عليهـــا، مضيفـــا أن زعيـــم حـــزب هللا حســـن 
نصـــر هللا يعيق التوصل لحل، وهو من ســـيلحق الضرر بالطاقة 
ووضع اللبنانيين. وقال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف 
كوخافـــي، قبـــل أســـبوع، إن إســـرائيل تحضر الجبهـــة الداخلية 

للحرب، موضحا احتمال العمل ضد التهديد النووي اإليراني.

وأضاف أن الجيش اإلســـرائيلي يســـتعد بقوة للتحضير لهجوم 
فـــي إيران، مشـــددا علـــى ضـــرورة االســـتعداد ألي “تطـــور وأي 
ســـيناريو”. وأضـــاف أن الخيار العســـكري ضـــد البرنامج النووي 
اإليرانـــي فـــي صلب األمـــن القومي، وفـــي صميم اســـتعدادات 
الجيش اإلســـرائيلي، الفتـــا إلى أن هناك مجموعـــة متنوعة من 
الخطـــط العملياتية، وتخصيـــص العديد من الموارد، والحصول 

على األسلحة المناسبة واالستخبارات والتدريب.

اتهمت نصر اهلل بإعاقة حل النزاع البحري وأكدت استعدادها ألي طارئ

إسرائيل: قادرون على استهداف نووي إيران.. ومنع تقدمه

وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس

تونس - وكاالت

نـــزل مئـــات مـــن أنصـــار الرئيـــس التونســـي، قيـــس ســـعيد، إلـــى 
وســـط العاصمة مســـاء االثنيـــن ابتهاجا بنتائج االســـتفتاء على 
التعديالت الدستورية التي أيدها 90 % من الناخبين. وبحسب 
الهيئـــة العليا المســـتقلة لالنتخابـــات، فقد صـــوت 2 مليون 458 
ألف شـــخص، وتجاوزت نســـبة اإلقبال 27 %. ونزل المئات من 
أنصار سعيد ملفوفين باألعالم الوطنية إلى الشارع الرئيس في 

العاصمة تونس، بشارع الحبيب بورقيبة. 
وردد المتظاهـــرون هتافـــات مؤيـــدة للرئيـــس التونســـي الحالي 
قيـــس ســـعيد، وضد زعيـــم المعارضـــة الرئيس الســـابق للبرلمان 

المنحل، راشد الغنوشي، وسط انتشار مكثف لألمن.
ووفقا الســـتطالع رأي قامت به مؤسســـة “سيغما كونساي”، فإن 
25 % من المسجلين شاركوا في االستفتاء، وأكثر من 92.3 % 
مـــن الذين صوتوا أيدوا مســـودة الدســـتور الجديد، بينما صوت 
ضـــده 7.7 %. وكان هنـــاك ســـؤاالن فقـــط فـــي االقتـــراع، حول 

الموافقة أو عدم الموافقة على مسودة الدستور الجديد.
يفـــكك  إنـــه  قائلـــة  االســـتفتاء،  المعارضـــة  أحـــزاب  وقاطعـــت 
الديمقراطيـــة التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ 
االنزالق مجددا نحو االســـتبداد. وبعد قليل من نشـــر اســـتطالع 

الرأي، توافد المئات من أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة 
بوســـط العاصمة لالحتفال. وهتفوا بشعارات منها “الشعب يريد 
تطهير البالد” و”انتهت اللعبة.. الســـيادة للشـــعب”. وقال ســـعّيد، 
إن “أول قرار بعد االستفتاء على الدستور، سيكون وضع قانون 
انتخابي جديد يغير الشكل القديم لالنتخابات التي ال يعبر فيها 
المنتخب عن إرادة الناخب”، وذلك استعدادًا إلجراء االنتخابات 

البرلمانية نهاية العام الجاري.

أول قرارات سعيد سيكون وضع قانون انتخابي يغير شكل القديم

أكثر من 90 % من التونسيين يؤيدون الدستور الجديد

الرئيس التونسي يشارك المحتفلين بالتصويت على الدستور

بيروت ـ أف ب

منطقة سكنية دمرتها غارة جوية في قرية زاتوكا، منطقة أوديسا
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االنتخابات النيابية.. من ترشح )1(
بعـــد أشـــهر قليلة ستشـــهد البالد جولة جديـــدة من االنتخابـــات النيابية 
والبلدية المزمع انعقادها كل أربع ســـنوات، وهي إحدى ثمرات ومقاصد 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة حضرة صاحب الجاللـــة ملك البالد 
المعظم حفظه هللا ورعاه، من أجل تأسيس مجلس برلماني قوي يمتلك 

الصالحيات التشريعية والرقابية والخدمية وفق اإلرادة الشعبية.
هـــا نحن نـــرى بوادر هذا العـــرس االنتخابي تلوح في األفـــق، فقد بدأت 
طبول الترشـــح لالنتخابات تقرع من اآلن، وبدأت معها أســـراب الوعود 
الوردية تتوالى وتطل برأسها إما تلميحًا أو تصريحًا، منها ما هو معقول 
أو باألحـــرى مقبول، ومعظمها ال يرقى لدرجة القبول، بل ال يمت للواقع 

بأية صلة سوى الطمع في الوصول إلى قبة البرلمان وحسب.
حـــق الترشـــح يكفله الدســـتور لمن تتوفر فيه الشـــروط من الجنســـين، 
وهـــي متطلبات متواضعة جدًا، والتي شـــّجعت بدورها شـــريحة كبيرة 
من الجنســـين على دخول هذا المعترك التنافســـي، بل حدا ذلك بالبعض 
لالســـتغناء عن وظائفهـــم وتجارتهم وخوض هذه التجربة التي يســـيل 
لها لعاب كثيرين ألســـباب معروفة، ال صلة لها ببرنامجهم االنتخابي من 
تقديم خدمات أو ســـن تشريعات البتة سوى النزر اليسير مما يبقى في 

جعبتهم في نهاية المطاف.
هنـــاك دوافـــع كثيـــرة معقولة ومشـــروعة لخوض هـــذه االنتخابات، ربما 
نأتـــي علـــى ذكرها فـــي مقاالت الحقة، لكـــن ما نراه ونســـمعه من معظم 
المتقدمين للترشح خالل برنامجهم الدعائي – االنتخابي - يجعلنا نعيد 
النظـــر في مدى إلمام هـــؤالء بدورهم الرقابي والتشـــريعي في الجانب 
النيابـــي، وكذلـــك الفرق بين العمل البلـــدي والنيابي، فال ُيعقل ورود هذا 
الكـــم الهائل من التخبط في البرامج المعروضة من أناس من المفترض 
أنهـــم علـــى درجة من الثقافة والتأهيل والدرايـــة بعملهم ودورهم تحت 
قبـــة البرلمان. لســـُت أزعم بأن الشـــعوب ال تحتاج لمـــن يمثلها ويتحدث 
عنهـــا بـــل ويقـــف علـــى احتياجاتهـــا، لكـــن أكاد أجـــزم أننـــا لســـنا بحاجة 
للتمثيليات المســـتهجنة على شـــاكلة النائحة المســـتأجرة، ولســـنا كذلك 
بحاجـــة إلـــى لجلجـــة الباطل بدعـــوى الصـــدوع بالحق، فكم ســـمعنا من 
كلمـــات ظاهرهـــا حق وال ُيراد بها ســـوى الباطل، فقد رآهـــم الناس كيف 
ينقلبون من مدافعين إلى مهاجمين حال وصولهم إلى كرسي البرلمان، 
بل ويتنكرون لمن أوصلهم لذلك البرج العاجي الذي كانوا يتشوفون له 

بشتى الوسائل.

عصام عبداهلل

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

للتواصل: 17111483

“الداخلية” واستراتيجية ناجحة للحفاظ على المال العام
وجه ســـيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه، في جلســـة 
مجلس الوزراء يوم أمس األول بمواصلة تعزيز الرقابة والمحاســـبة 
والمســـؤولية تجـــاه المـــال العـــام، معربا عن الشـــكر والتقديـــر لوزارة 
الداخلية وكل من ســـاهم وُيســـاهم في الكشف عن من تثبت بحقهم 

أية مخالفات مالية وإدارية.
لقـــد أعطت وزارة الداخليـــة نموذجا للجهـــاز اإلداري والرقابي القوي 
الفعـــال، والعناصر البشـــرية مرتفعة الكفاءة والتدريب، والســـير على 
قواعد عمل مرسومة بدقة واستراتيجية ناجحة للحفاظ على المال 
العـــام وحمايـــة المكتســـبات والحفـــاظ علـــى المنجـــزات، وأن الجميع 
تحـــت مظلـــة القانون فـــي أي موقع مـــن مواقع المســـؤولية، فالرقابة 
والمحاســـبة والمســـؤولية قواعـــد ثابتـــة ودعائـــم راســـخة تنتهجهـــا 
الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء حفظه 
هللا ورعاه، فســـموه يقوم بعمل دائب متواصل وفق رؤية مســـتقبلية 

واعيـــة وخطـــوات وتطلعات كبيرة جبارة تســـهم فـــي ازدهار الوطن 
وتطوره ونمائه.

إن مـــن الدعامات المهمة لقوة الحاضر وأمل المســـتقبل، وإلى جانب 
الحـــب واإلخـــالص والتفانـــي من أجـــل الوطـــن، الرقابة والمحاســـبة 
والمســـؤولية تجـــاه المـــال العام، فـــأي مجتمع ال يســـتقيم ولن يندفع 
بخطـــوات متقدمة إلـــى األمام ويحقق أهدافه الكبرى، طالما ال تكون 
هنـــاك رقابـــة علـــى المال العـــام والكشـــف عن مـــن تثبـــت بحقهم أية 
مخالفـــات مالية وإدارية، ومن الســـهل جدا معرفـــة المجتمعات التي 
تعانـــي مـــن خلل فـــي أجهزتهـــا الرقابية وعـــدم محاســـبة المخالفين، 
حيث تجدها ضعيفة في شـــتى الميادين، االقتصادية، واالجتماعية، 
والثقافيـــة، والســـلبيات تطغى علـــى اإليجابيات، وتقـــف حائرة أمام 
الكثير من التحوالت التي يشـــهدها العالم، وعاجزة وغير قادرة على 

االستيعاب والتعايش مع ما يفرضه الواقع من تغيرات وتطورات.
وبدورنا كمواطنين، نشكر وزارة الداخلية على ما تقوم به من جهود 

في كل المواقع بالصورة األمثل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تكلم حتى أراك
تتعـــدد وتتنوع المشـــكالت الزوجية التي تهدد أمن واســـتقرار األســـرة، 
حيـــث يكـــون لها دور كبير في تصدع النســـق األســـري وبروز مشـــكالت 
أكثـــر تعقيـــدا إذا لم تتـــم متابعتها وتقديـــم الحلول المناســـبة لها، ولعل 
مشـــكلة الصمـــت الزوجي إحـــدى الظواهر التي تعتري الحيـــاة الزوجية 
ســـواء كانت تمـــارس من قبل الـــزوج أو الزوجة فـــإن عواقبها الوخيمة 
تطال األسرة بكل أشكالها، وتعد هذه الظاهرة بمثابة ممر يسهل حدوث 
الطـــالق العاطفـــي بيـــن الزوجيـــن، والـــذي تترتـــب عليـــه نهايـــة العالقة 

الزوجية.
“تكلـــم حتـــى أراك” حكمة قديمة تعزز أهميـــة التواصل ودور الكالم في 
تحســـين العالقـــات، فكيف لنـــا أن نتصور عالقة زوجية تعاني من شـــح 
فـــي التواصـــل ونـــدرة في الـــكالم وغياب مطلـــق للحـــوار اإليجابي بين 

الزوجين! 
تتعـــدد مظاهـــر الصمت الزوجي التي تتمثل في فتـــور العالقة الزوجية 
وضعـــف التواصـــل اللفظـــي والعاطفـــي لعدم وجـــود التجانـــس الفكري 
واالنســـجام الروحـــي بين الطرفيـــن، باإلضافة إلى اتخـــاذ الزوجين من 
االنطـــواء والعزلة ممارســـة مســـتمرة في العالقة، مـــع االكتفاء بالصمت 
والـــرد باقتضـــاب وانزعـــاج أحيانـــًا األمـــر الـــذي يؤثـــر على ســـير الحياة 
األســـرية بصـــورة طبيعيـــة، خصوصـــا فـــي التعامـــل مـــع األبنـــاء الذيـــن 
يصبحون ضحايا جو أســـري ال يتسم باألمن النفسي ويفتقد إلى أبسط 

مقومات األسرة الصحية وهو التواصل السليم بين األفراد.
إن الصمـــت الزوجـــي خطـــر يهـــدد الحيـــاة الزوجيـــة بمختلـــف مظاهره 
وانعكاســـاته علـــى األســـرة، ويتطلـــب وقفـــة جـــادة وصريحة مـــن قبل 
الزوجيـــن لالعتراف بوجود هذه المشـــكلة أوالً، ووقفهـــا لكي ال تتفاقم، 
ومن ثم السعي لحلها من خالل التعرف على أسباب هذا الصمت القاتل 
وإيجـــاد معالجـــات إلنقـــاذ العالقـــة الزوجيـــة، وتحســـين صورة النســـق 
األســـري من خالل التأكيد على التواصل الهادف مع الحرص على وضع 
الحلول المناســـبة التي تســـاهم في تقليل الفجوة بين الشريكين وتعزز 

الحوار اإليجابي الفعال.

ندى نسيم

استراحة محارب، بعيدا عن السياسة ودسائسها، وفي أجواء الصيف الحار 
هـــذه، يحاول المـــرء اإلبحار بعيدا عن مناطق األحاديـــث التقليدية، حديث 
الساعة عن الجينوم أو الـ “دي. إن. إيه “، وثورته التي ال تزال تتفاعل حول 
العالم، والتســـاؤل المثير إلى أين تأخذنـــا تلك الثورة، وهل هي خير مطلق، 
أم شـــر كامـــل، وهل هناك ســـيناريو عقالني بيـــن الطرحيـــن المتقدين، يقدر 
للعلـــم موقعـــه وموضعـــه مـــن جهة، ومـــن ناحية ثانيـــة ال ينافـــي أو يجافي 

األخالق والموروث الديني واإليماني.
فـــي شـــهر يونيـــو الماضي، صـــدر كتـــاب “المخطـــط الوراثي.. كيـــف يجعلنا 
الــــ “دي. إن. إيـــه “.. مـــن نكـــون”، وذلك ضمن سلســـلة عالم المعرفـــة، لمؤلفه 
“روبرت بلومين”، عالم النفس والوراثة األميركي الشهير، ومن ترجمة نايف 
الياســـين، أســـتاذ األدب اإلنجليـــزي في كليـــة اآلداب، جامعة دمشـــق. يبقى 
الجينـــوم مفتاح الشـــفرة اإلنســـانية، إذ يحمل كل خصائـــص المرء، من يوم 
والدتـــه، وإلـــى أن تنتهـــي رحلته علـــى األرض، وهو فتح جديد فـــي العلوم 

الوراثية، ويقع بدوره في منطقة محيرة بين الخير والشر. 
قبـــل نصـــف قرن كان الحديث عـــن معرفة نوع الجنين فـــي بطن األم ضربا 
من ضروب المستحيل، غير أنه اليوم بات ال يحتاج إلى جهد كبير، إذ تكفي 

معـــاودة اختصاصي األشـــعة لتحديد جنس الجنين، والشـــاهد أن صفحات 
هـــذا الكتـــاب المهـــم، تقودنا إلـــى القطـــع بأنه عمـــا قريب ســـيتمكن األطباء 
والعلمـــاء مـــن تحديـــد احتمال أن يكـــون مولودنـــا الجديد عرضـــة لإلصابة 
باالكتئـــاب، أو الحصـــر النفســـي، أو الفصـــام طـــوال حياته. وســـنعرف مدى 
احتمـــال أن يعاني هـــذا المولود صعوبات تعلم القراءة أو الســـمنة أو مرض 

الزهايمر عندما يتقدم في العمر. 
يكتب بلومين، وهو الحجة في اختصاصه، عن الثورة التي أحدثها الجينوم 
البشـــري، والتي ســـتغير من دون شـــك حياتنا ومجتمعاتنا، وال يحتاج األمر 
سوى معرفة متواضعة بالطريقة التي أسيء بها استخدام علم الوراثة كي 
نشـــعر بالقلق.. لماذا؟ يكاد ما كان يدور في ســـياق األســـاطير قبل مئة عام 
فقـــط، وال نقـــول مئات األعوام، يضحى واقعا معاصـــرا، فهناك اآلن إمكانية 
لتحديـــد عـــدد األطفال التي يرغب فيهـــا المرء، وربما نـــوع الجنين ذكرا أو 
أنثـــى بحســـب رغبة األبوين، وقد ذهب البعض إلـــى أن هناك مجاال لتحديد 
توجهات طفل المســـتقبل، بمعنى اختصاصه الحياتي، وهل ســـيكون عقلية 
علميـــة أم رياضيـــة، أدبيـــة فلســـفية أم عســـكرية حربية. “المقـــال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

الجينوم واألخالق... وفاق أم افتراق

طالعتنا الصحف ووسائل التواصل االجتماعي بخبر جدير باالهتمام، يقول 
الخبـــر إن حكومة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة في اللجنة العليا لحماية 
المســـتهلك ناقشـــت في اجتماعهـــا األخير اســـتراتيجيتها الشـــاملة للمرحلة 
المقبلـــة بشـــأن تعزيـــز منظومـــة حمايـــة المســـتهلك وزيـــادة كفـــاءة اآلليات 
الرقابيـــة على األســـواق فـــي الدولة، وأشـــارت وكالة األنبـــاء اإلماراتية إلى 
اآلليـــة التـــي تقـــوم على إقرار حرية األســـعار وفـــق مبادئ العـــرض والطلب 
وعدم الســـماح برفع األســـعار لســـلع دون أخذ إذن الحكومـــة، وأوضحت أن 
القائمة شـــملت زيـــوت الطبخ والبيض والســـكر والحليب الطـــازج والدجاج 

الطازج والطحين واألرز والبقوليات ومواد التنظيف.
والحقيقـــة ما أعجبني في هـــذا القرار اآللية المنصفة التـــي وضعتها اللجنة 
لحفظ حقوق المســـتهلك والمورد أو التاجر على حد ســـواء، وهذا ما ينادي 
به الجميع، فقد طلبت اللجنة من الشركة أو التجار المقدمين على طلب رفع 
سعر سلعة استهالكية معينة تقديم تقرير باألسعار الحالية وأسعارها خالل 
الســـنوات الثالث الســـابقة وأســـعار المنتجات البديلة، وتقرير يبين تكاليف 
اإلنتاج للســـنوات الثالث الســـابقة، وكذلك ميزانية الشركة للسنوات الثالث 
األخيرة، كما أوضحت أن على الشـــركة تحديد نســـبة الزيادة المطلوبة في 

األسعار مقارنة باألسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.
ال شك أنه وفي ظل هذه الشروط المحكمة فإن التاجر أو المورد سيحسب 
ألف حســـاب عندما يفكر في رفع األســـعار، ليس بســـبب عدم حقه فقط، بل 
عليه تقديم الكثير من المستندات الثبوتية ألخذ موافقة اللجنة، ما يصعب 
مـــن المهمـــة ويجعل هدفه فـــي غاية الصعوبة لزيادة األســـعار بـــدون مبرر، 
وفـــي الواقـــع أنا ال أعمـــم الكالم على جميع التجـــار والموردين، لكن نعلم أن 
منهم من يســـتغلون الظروف المحيطة من حروب وعدم استقرار في بعض 
المناطـــق في العالم ليقوموا برفع األســـعار، وكما يقـــول المثل “مصائب قوم 

عند قوم فوائد “.
فـــي تصـــوري إن مـــا قامت بـــه اللجنـــة العليـــا لحماية المســـتهلك فـــي دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة من عمـــل احترافي يســـتحق اإلشـــادة والثناء، 
فقـــد حافظـــت على حقوق المســـتهلك والتاجـــر في نفس الوقـــت، وال ضير 
إذا مـــا قامـــت “حماية المســـتهلك” في مملكتنا بنســـخ هـــذه التجربة الرائدة 
واالستفادة من هذه الممارسات والتجارب الناجحة، فكلنا في دول مجلس 
التعاون الخليجي نكمل بعضنا لما فيه مصلحة شـــعوبنا الخليجية وترجمة 

تطلعات وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

حماية المستهلك... أمانة



خطة إستراتيجية لتطوير 
مركز الطب الرياضي 

التركيز على األلعاب الفردية 
ألولمبياد باريس 2024

اعتماد برنامج لصناعة األبطال 
وهيكل تنظيمي جديد

Sports@albiladpress.com 14
األربعاء 27 يوليو 2022 - 28 ذو الحجة 1443 - العدد 5034

أكـــد نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ دعيج بن 
ســـلمان آل خليفة أن الرعاية السامية 
للرياضـــة  األول  المســـاند  لـــدن  مـــن 
البحرينيـــة صاحـــب الجاللـــة المعظم 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البـــالد حفظـــه هللا ورعـــاه، للرياضـــة 
والرياضييـــن دائمـــًا مـــا هـــي الحافـــز 
لتحقيق اإلنجازات والمكتســـبات في 
هذا القطاع، إلى جانب مســـاندة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة. 
وأشار الشـــيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
إلـــى أنـــه بنـــاء علـــى رؤيـــة ممثـــل جاللـــة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
القائمـــة على ضرورة حفظ تاريخ المملكة 
الرياضي وتوثيقـــه، عمل المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة وفقًا لتلك التوجيهات 
من سموه على مشروع كتاب يؤرخ حقب 
البحريـــن فـــي رياضـــة كـــرة القـــدم والذي 

يمتد ألكثر من 100 عام. 
فـــي  القـــدم  كـــرة  تاريـــخ  “أن  وأضـــاف: 
البحريـــن يعود ألكثر من قـــرن من الزمان، 
منذ مطلع العشرينات من القرن العشرين، 
مع بداية بناء الدولة الحديثة، وقد أخذت 
المملكـــة قصـــب الســـبق فـــي هـــذا المجال 
فـــي المنطقـــة”، مبينـــًا معاليه أنـــه من هذا 
المنطلق كان البـــد من توثيق هذه الريادة 
وحفظ هذا التاريخ الذي يمثل إرثًا وطنيًا 

البد من جمعه. 
ورفع الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل خليفة 
بمناســـبة صدور كتاب “مئويـــة كرة القدم 
البحرينيـــة” تحية إجـــالل وتقدير للرعيل 
األول من الرواد الذين حملوا على عاتقهم 
مســـؤولية وضـــع اللبنات األولى لممارســـة 
حـــواري  فـــي  األولـــى  الشـــعبية  اللعبـــة 
ومـــدارس وســـاحات المملكـــة منـــذ أكثـــر 
مـــن 100 عام، مؤكـــدًا أن أحد أهم أهداف 
هـــذا الكتـــاب كان تدويـــن هـــذه الجهـــود 
والمبادرات التي وضع األســـس وساهمت 
في بناء هـــذا التاريخ الكـــروي والرياضي 
الـــذي يمثـــل مصـــدر فخـــر واعتـــزاز لـــكل 

بحريني. 
 كمـــا أشـــار الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة إلـــى أن الكتاب يمثل جهـــدا كبيرًا 
ـــاب الذيـــن أوكلـــت لهـــم مهمـــة  بذلـــه  الكتَّ
إعـــداده، مبينًا بـــأن المحتـــوى الغني الذي 
يزخر به يمثل مرجعًا وســـردًا حيًا لتاريخ 
رياضـــة كرة القدم في البحرين، من خالل 
استعراض عدد كبير من الصور التاريخية 
التـــي قـــد تنشـــر ألول مـــرة، إلـــى جانـــب 
مشـــيدًا  النـــادرة،  والوثائـــق  المعلومـــات 
بالمجهـــود الـــذي بذله كافـــة العاملين على 
هذا المشروع من مؤلفين ولجان مساندة، 
الرســـمية  الجهـــات  تعـــاون  مثمنـــًا كذلـــك 
فـــي  ســـاهموا  الـــذي  واألفـــراد  واألهليـــة 
إنجاح هذا العمل الوطني وخروجه للنور. 

 سلمان بن إبراهيم: مرجع توثيقي 

مهم للعبة الشعبية األولى 

 أكد األمين العام للمجلس االعلى للشباب 
إبراهيـــم  بـــن  الشـــيخ ســـلمان  والرياضـــة 
آل خليفـــة أهميـــة توثيق مســـيرة الحركة 
فـــي  يصـــب  بمـــا  البحرينيـــة  الرياضيـــة 
الرياضـــي  اإلرث  علـــى  المحافظـــة  خانـــة 
األوائـــل  الرجـــاالت  دور  وإبـــراز  للمملكـــة 
الـــذي أفنـــوا زهـــرة شـــبابهم فـــي خدمـــة 
الرياضة البحرينية وتســـليط الضوء على 
اإلنجـــازات المتميزة لمنتخباتنـــا وأنديتنا 

الوطنية في مختلف المحافل. 
وثمن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
توجيهـــات ممثـــل جاللـــة الملـــك المفـــدى 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 

والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة بأهمية 
الرياضـــة  لتاريـــخ  المســـتمر  التوثيـــق 
البحرينية، منوها بتشجيع سموهما الدائم 
لـــكل المبـــادرات الراميـــة إلغنـــاء المكتبـــة 
الرياضيـــة البحرينيـــة بالكتـــب التوثيقيـــة 
التـــي تبرز النجاحـــات التاريخيـــة للحركة 

الرياضية البحرينية. 
آل  إبراهيـــم  بـــن  الشـــيخ ســـلمان  وأشـــاد 
الكـــرة  “مئويـــة  كتـــاب  بإصـــدار  خليفـــة 
البحرينيـــة “، مشـــيرا إلـــى أنه يعـــد مرجعا 
للباحثيـــن في تاريخ كرة القدم البحرينية 
كمـــا أنـــه يعتبر وســـيلة مثاليـــة تبقى فيها 
األجيـــال الجديـــدة علـــى تواصل مســـتمر 
مـــع الماضـــي الجميـــل للرياضـــة الشـــعبية 
األولى في المملكة.   ونوه الشـــيخ سلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة بمـــا تضمنه كتاب 
“مئويـــة الكـــرة البحرينيـــة “ مـــن فصـــول 
تســـلط الضوء على ما قطعتـــه كرة القدم 
فـــي مملكة البحرين عبـــر تاريخها الطويل 
مـــن خطـــوات كبيـــرة علـــى دروب التقدم 
الجهـــود  مـــن  واإلنجـــاز، وأرضيـــة صلبـــة 
المخلصـــة التـــي بذلهـــا الرعيـــل األول من 
رجـــاالت البحريـــن األوفيـــاء الذين أخذوا 
اللبنـــات  علـــى عاتقهـــم مســـؤولية وضـــع 
األساسية في صرح الكرة البحرينية على 
أسس متينة رسمت مالمح مسيرة طويلة 
مـــن البـــذل والعطـــاء، تكللـــت بنجاحـــات 
مشـــهودة على مختلف األصعدة.  وأشـــار 
أن الكتاب يبرز محاور التجربة البحرينية 
العريقة في مجال رعاية كرة القدم كونها 
نموذجا يحتذى وموضعا إلعجاب وتقدير 
األشقاء واألصدقاء لما تحمله في ثناياها 
من مســـيرة ناصعة كانت كلمة الســـر فيها 

هي انتماء الرياضي البحريني لتراب هذا 
البلد المعطاء وســـعيه المتواصل للنهوض 
إلـــى جانـــب تركيـــز  الرياضيـــة  بمســـيرته 
أولتـــه  الـــذي  المتواصـــل  الدعـــم  الكتـــاب 
الدولـــة لرياضة كرة القـــدم بوصفه واجهة 
حضاريـــة مشـــرفة تســـتدعي توفيـــر كل 
الظـــروف المثالية أمام تطورهـــا وتقدمها 

على كافة المستويات. 
 وأثنـــى الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة علـــى جهود نائب رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة الشـــيخ دعيج 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة فـــي بلـــورة فكـــرة 
كتـــاب “مئوية الكـــرة البحرينية “، مشـــيدا 
بمـــا قام بـــه فريـــق التحرير واإلعـــداد من 
جهـــود كبيرة في إصدار الكتاب التوثيقي 

المتميز.

ل مرجعًا توثيقيًا مميزاً  عسكر: مثَّ

العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد   
للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر أن إصـــدار 
كتـــاب “مئوية كرة القدم البحرينية” يعتبر 
إنجـــازًا جديـــدًا يضـــاف لســـجل المملكـــة 
الرعايـــة  بفضـــل  بالمكتســـبات،  الحافـــل 
الســـامية التـــي يوليهـــا صاحـــب الجاللـــة 
المعظـــم الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
حفظـــه هللا ورعـــاه للرياضـــة والرياضيين 
في البحرين.   وأشـــار عبدالرحمن عســـكر 
إلـــى أن هـــذه الرعايـــة الســـامية مـــن لـــدن 
صاحـــب الجاللة حفظـــه هللا ورعاه، تدفع 
المبدعين الرياضيين في شـــتى المجاالت 
للمساهمة في تعزيز المكتسبات، موضحًا 
بأن مســـاندة صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، دائمًا مـــا كان له 
دور بـــارز في تحفيـــز الطاقـــات الرياضية 

لرفع راية الوطن. 
فـــي حين قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
وتوجيهـــات  رؤى  أن  للرياضـــة،  العامـــة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لتوثيـــق التاريخ الرياضي 
فـــي المملكـــة، أنتجـــت عـــن إصـــدار كتاب 
مبينـــُا  البحرينيـــة”،  القـــدم  كـــرة  “مئويـــة 
بـــأن دعـــم النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية  ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة كان لـــه أثره البارز علـــى رؤية هذا 

اإلنتاج األدبي والرياضي المميز للنور. 
كتـــاب  أن  عســـكر  عبدالرحمـــن  واعتبـــر   
“مئوية كرة القـــدم البحرينية” يمثل جهدًا 
إبداعيـــًا مميـــزًا، يوثـــق قرنـــًا من ممارســـة 
فـــي  عالميـــًا  األولـــى  الشـــعبية  الرياضـــة 
البحريـــن، ويبين دور الرواد في تأســـيس 
هـــذه الرياضة في مقدمتهـــم جاللة الملك 
المعظـــم حفظه هللا ورعـــاه، والذي مارس 
بشـــكل رســـمي رياضـــة كـــرة القـــدم وكان 

راعيًا لها ومساهمًا في نهضتها ودعمها. 
ريـــادة  علـــى  شـــاهد  “الكتـــاب  مضيفـــًا:   
البحريـــن على صعيد المنطقـــة في مجال 
كـــرة القـــدم خصوصـــا، والرياضـــة عموما، 
فالكتـــاب يزخـــر بالعديـــد مـــن المعلومات 
والصـــور والوثائـــق التاريخيـــة التي تمثل 
جـــزءًا مهمـــًا من تاريـــخ البحرين الحديث 
ودليـــال على النهضة والحداثـــة والريادة”، 
معتبرًا أن هذا الكتاب يمثل مصدر اعتزاز 
لـــكل رياضـــي فـــي البحرين ووســـام فخر 

بهذا التاريخ الكبير والعريق. 
وثمـــن الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة جهـــود جميـــع مـــن علمـــوا علـــى 

مشروع الكتاب، موضحًا أن وجود كوكبة 
مـــن أهم الُكتاب الرياضييـــن المخضرمين 
ســـاهم  وتأليفـــه،  إعـــداده  لجنـــة  ضمـــن 
مـــن توثيـــق التاريـــخ الكـــروي البحرينـــي 
بالطريقة المطلوبة والمناســـبة، جاعالً منه 
مرجعـــًا وطنيـــًا ســـينقل لألجيـــال القادمة 

تاريخ المملكة العريق. 

فارس الكوهجي: إضافة نوعية 

لمكتبة الرياضة البحرينية

الكوهجـــي  مصطفـــى  فـــارس  أشـــاد   
األميـــن العام للجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
كـــرة  “مئويـــة  لكتـــاب  المميـــز  بالمســـتوى 
القـــدم البحرينية” وما يشـــكله من إضافة 
نوعيـــة لمكتبة الرياضة البحرينية كمرجع 

تاريخي مهم.
 وأشـــار إلى أن الكتاب جمع بين االحتفاء 
بالماضي واالعتزاز بما وصلت إليه مملكة 
البحريـــن مـــن إنجـــازات كروية فـــي إطار 
جهود النهوض بقطاع الشـــباب والرياضة 
التـــي تحظـــى بالدعـــم الكبيـــر مـــن مقـــام 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم 

حفظه هللا ورعاه.
عمـــل  فريـــق  بجهـــود  الكوهجـــي  وأشـــاد 
الكتاب وعلى رأســـه نائب رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة الشيخ دعيج بن 
ســـلمان آل خليفة، صاحب فكـــرة الكتاب، 
مشـــيرًا إلـــى أن الكتـــاب يقـــدم تفاصيـــل 
ومعلومـــات وفق تسلســـل زمنـــي لتوثيق 
جميـــع مراحـــل تطور المشـــهد الكروي في 
مملكـــة البحريـــن، ممـــا ســـيالقي اهتمامـــًا 
كبيـــرًا مـــن متابعي كـــرة القـــدم البحريني 
ومحبيهـــا ويقـــدم معلومات قيمـــة للجيل 

الناشئ.
ونـــوه الكوهجي بذكـــر الكتاب لـــرواد كرة 
القدم البحرينية باألسماء والصور في هذا 
المرجـــع الفريد من نوعه مما يعتبر تقديرًا 
لدورهـــم الملمـــوس، مثنيـــًا علـــى أســـلوب 
العـــرض المميز للصـــور التاريخية المميزة 
والنـــادرة والجداول التي تبين المعلومات 
والتواريخ إضافة إلى قصاصات الصحف 
من مختلف العقود خـــالل القرن الماضي، 

مما أثرى مادة الكتاب وزاد من أهميته.

اللجنة اإلعالمية

دعيج بن سلمان: كتاب “مئوية الكرة” توثيق لتاريخ وريادة البحرين
ثمن الرعاية السامية من لدن جاللة الملك المعظم

فارس الكوهجيسلمان بن إبراهيم دعيج بن سلمان عبدالرحمن  عسكر

ترأس النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع الثانـــي لمجلـــس إدارة 
اللجنـــة األولمبية للـــدورة االنتخابيـــة الحالية الذي 
عقـــد بقصر الوادي بمنطقـــة الرفاع يوم الثالثاء 26 

يوليو 2022 بحضور أعضاء مجلس اإلدارة.
بـــدأ ســـموه االجتمـــاع بكلمـــة ترحيبيـــة أشـــاد فيها 
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلها مجلـــس إدارة اللجنة 
األولمبيـــة والجهـــاز التنفيـــذي بقيادة األميـــن العام 
فـــارس مصطفـــى الكوهجي خالل الفتـــرة الماضية 
منوها باإلنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية 
على المســـتوى اإلقليمي والقاري والعالمي لتواصل 
مختلـــف  دعـــم  فـــي  مســـيرتها  األولمبيـــة  اللجنـــة 
االتحـــادات الرياضية وتحقيق مزيد من اإلنجازات 

المشرفة للوطن.
بعد ذلك اســـتعرض مجلـــس اإلدارة البنود المدرجة 
المصادقـــة  تمـــت  حيـــث  األعمـــال،  جـــدول  علـــى 
علـــى محضـــر االجتمـــاع الســـابق لمجلـــس اإلدارة، 
ثـــم اســـتعرض األميـــن العـــام التقرير المالـــي للجنة 

األولمبيـــة خالل الفترة مـــن 1 يناير 2022 حتى 30 
يونيو 2022.

كما اســـتعرض األميـــن العام التقريـــر المالي والفني 
للمشـــاركة بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة التي 
اســـتضافتها دولـــة الكويـــت 2022 والتـــي حققـــت 
خاللـــه اللجنة األولمبية 64 ميدالية ملونة بينها 20 
ميداليـــة ذهبيـــة و23 ميدالية فضيـــة و21 ميدالية 

برونزية.
كمـــا اســـتعرض المشـــاركة المقبلة للجنـــة األولمبية 
التضامـــن  ألعـــاب  دورة  مـــن  الخامســـة  بالنســـخة 
اإلســـالمي والتـــي ســـتقام بجمهورية تركيـــا )قونيا 
2022( خـــالل الفتـــرة مـــن 9 لغايـــة 18 أغســـطس 
2022 بمشـــاركة 6 ألعاب وهي كل من ألعاب القوى، 
الرمايـــة، الجودو، الدراجـــات الهوائيـــة، المصارعة، 

رفع األثقال.
وتـــم تأكيد أهمية مـــلء االســـتمارة الفنية من قبل 
االتحادات الرياضية قبل كل مشاركة في البطوالت 
والدورات الخارجية مـــن خالل وضع التوقعات ثم 
تســـليم تقريـــر فنـــي بعد انتهـــاء المشـــاركة يتضمن 
النتائـــج النهائيـــة بهـــدف التقييـــم الفنـــي مـــن قبـــل 

اللجنة األولمبية.

واســـتعرض مجلس اإلدارة الخطـــة الموضوعة من 
قبـــل األمانـــة العامـــة للمشـــاركة بأولمبيـــاد باريـــس 
2024 مـــن خـــالل التركيـــز علـــى األلعـــاب الفرديـــة 
القـــادرة علـــى المنافســـة بـــدورة األلعـــاب األولمبية 
مثـــل ألعـــاب القـــوى، المصارعة، الجـــودو، المالكمة، 
التايكونـــدو، الدراجـــات الهوائيـــة وبعـــض األلعـــاب 

األخرى عبر دعم المنتخبات للحصول على بطاقات 
التأهل والمنافسة األولمبية.

وناقش المجلـــس الخطة االســـتراتيجية المرفوعة 
من قبل األمانة العامة لتطوير المركز الوطني للطب 
الرياضـــي والتأهيل عبـــر تزويده بأحـــدث المعدات 
والكوادر البشرية، فيما تم تحديد االحتفال باليوم 

األولمبي في الربع الثالث من العام الحالي 2022.
واعتمـــد مجلـــس اإلدارة برنامـــج صناعـــة األبطـــال 
الذي تقدم به األميـــن العام بالتعاون مع االتحادات 
الوطنيـــة والذي ســـيتم مـــن خالله تصميـــم برنامج 
فنـــي يقـــام على مراحـــل متعددة النتقـــاء المواهب 
وصقلها وابتعاثها لمعسكرات تدريبية وإشراكها في 
بطوالت خارجية الكتساب الخبرة وتخريج كوكبة 
مـــن األبطال مـــن كال الجنســـين بهـــدف زرع البذرة 
األولـــى لتخريج أبطال وبطـــالت ألولمبيادي 2028 
و2032، األمـــر الـــذي يتماشـــى مع توجيهات ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتوفير الفرصة لكل 
رياضي بحريني لتحقيق الحلم األولمبي عبر توفير 
الدعم المالي والفني الالزم لتمكينه للمنافســـة على 

أعلى المستويات. 
واعتمـــد المجلس الهيكل التنظيمـــي الجديد للجنة 
االتفاقيـــات  مـــن  سلســـلة  واســـتعرض  األولمبيـــة 
التـــي تعتـــزم اللجنـــة األولمبية إبرامها مـــع عدد من 
المؤسسات واالتحادات الرياضية المحلية واللجان 
األولمبيـــة الدوليـــة لدعـــم برنامـــج صناعـــة األبطال 

واكتشاف الموهوبين.

اللجنة األولمبية

خالد بن حمد يترأس االجتماع الثاني لألولمبية البحرينية
سموه يشيد بدور اللجنة في دعم االتحادات لتحقيق اإلنجازات
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التقـــى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
القائمين علـــى إنجاح بطولة المحافظة 
المقامـــة  البـــادل  لرياضـــة  الجنوبيـــة 
للمـــرة األولى على مســـتوى المحافظة، 
بحضور نائب المحافظ العميد عيســـى 
االتحـــاد  ورئيـــس   الدوســـري،   ثامـــر 
الرياضي لألمن العـــام العقيد خالد عبد 
العزيـــز الخيـــاط إلـــى جانـــب مســـؤولي 
وزارة  ضبـــاط  مـــن  وعـــدد  المحافظـــة 

الداخلية، والمنظمين.
في مســـتهل اللقاء، أشاد سمو محافظ 
لمختلـــف  الفاعـــل  بالـــدور  الجنوبيـــة 
فـــي  والمســـاهمة  المتعاونـــة  الجهـــات 
أقيمـــت  التـــي  البطولـــة  هـــذه  إنجـــاح 
األســـبوع الماضـــي، مشـــيرًا ســـموه إلى 
أن مـــا يميـــز المحافظـــة الجنوبيـــة هـــو 
نهـــج التواصـــل الدائـــم والفاعـــل القائم 
بين مختلف القطاعات لتنفيذ مبادرات  
ســـموه  مؤكـــدًا  الرياديـــة،  المحافظـــة 
اســـتمرار المحافظة الجنوبية في تبني 
البرامج الهادفة لترســـيخ مبدأ الشراكة 

المجتمعية في مختلف المجاالت.
 وأكد سمو المحافظ بأن البطولة شهدت 
األهالـــي  قبـــل  مـــن  واســـعة  منافســـات 
والمشـــاركين أســـفرت عـــن مســـتويات 
متقدمـــة من مختلف المتنافســـين على 
لقبها، وذلك نظير مشـــاركة 104 العبين 
من فئتي المحترفين والهواة، موزعين 
على 42 فريقا، مشيدًا سموه بما حققته 
البطولة من صدًى واسعًا وتفاعالً كبيرًا  

لدى المتنافسين والمتابعين للبادل.
 وفي ختـــام اللقاء، كّرم ســـمو محافظ 
الرياضـــي  االتحـــاد  رئيـــس  الجنوبيـــة، 
لألمـــن العـــام العقيـــد خالد عبـــد العزيز 
الخياط؛ وذلك تقديرًا للجهود المبذولة 
لالتحاد الرياضي في مختلف األنشطة 
التـــي تنظمها المحافظـــة الجنوبية، كما 
كّرم ســـموه الذين ســـاهموا فـــي إنجاح 
بطولة المحافظـــة  الجنوبية للبادل من 
فـــي  والمنظميـــن  المحافظـــة  منتســـبي 

ملعب )ذا بادل ارينا(.

أكد سموه استمرار البرامج الهادفة لتعزيز الشراكة المجتمعية

سمو الشيخ خليفة بن علي يشيد بمستوى التعاون إلنجاح بطولة المحافظة للبادل

جانب من اللقاء 
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بوستر رائع للفيلم التاريخي 
 The Woman King المنتظر
للممثلة الرائعة فيوال ديفيس 

والمستوحى من أحداث 
حقيقية لملحمة تاريخية 

حدثت في مملكة داهومي، 
واحدة من أقوى دول إفريقيا 

في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر، الفيلم قادم 

للسينماءات في 16 سبتمبر.

tariq_albahhar

“أيام إنكي الصيفية”... فعاليات وأنشطة ملهمة للجميع
والفعاليـــات  األنشـــطة  مـــن  مجموعـــة 
الصيفيـــة، ســـيقدمها مركز إنكـــي للفنون 
الصيفيـــة”  إنكـــي  أيـــام  برنامجـــه”  فـــي 
وأول الفعاليـــات، ورشـــة عن فن المكياج 
المكيـــاج  المســـرحي، ســـتقدمها خبيـــرة 
الفنانـــة فرح محمد، وذلك في الفترة من 
1 - 5 أغسطس المقبل. كما ستقدم نوف 
نبيـــل فـــي الفترة مـــن 8 - 10 أغســـطس 
ورشـــة عـــن التعبيـــر مـــن خالل األشـــياء 
بمركـــز الفنون، وهـــي ورشـــة يتعلم فيها 
الطفـــل الكتابـــة من خـــالل حواســـه، كما 
يقف علـــى الزوايا األخـــرى واالحتماالت 
المتعـــددة للغـــة، لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة في 
تطوير منظور الكاتب الصغير في مجال 
بتاريـــخ  أمـــا  األدائيـــة.  للفنـــون  الكتابـــة 
مســـرحي  عـــرض  ســـيتم  أغســـطس   7
تشاركي لمســـرح جلجامش. كما سيقدم 
الفنـــان أحمد جاســـم، في الفتـــرة من 1 - 
5 أغســـطس ورشـــة عن تصنيع وتحريك 

الدمى بمركز الفنون.
علمـــًا أن برنامج شـــهر ســـبتمبر ســـيكون 
أيضًا حافالً باألنشطة المتميزة، فسيقدم 
المركـــز فـــي الفتـــرة مـــن 14 - 24 ورشـــة 
فن المـــراداة بمركز الفنون، حيث ســـيتم 
تدريـــب المشـــاركات علـــى فـــن المـــراداة 

والذي يعتبر من أهم الرقصات الشـــعبية 
مـــن  النســـاء  تمارســـها  التـــي  الجماعيـــة 
جميـــع األعمـــار فـــي البحريـــن والخليج، 
وفي الفترة من 19 - 29 أكتوبر ســـيقدم 
الفنان الكبير خالد الشـــيخ ورشة بعنوان 
“ورشـــة لحـــن مـــع خالـــد” بمركـــز الفنون، 

وهي عبـــارة عـــن برنامج تدريبـــي يعنى 
بتدريـــب الملحنين علـــى تلحين القوالب 
الغنائيـــة بشـــكل عـــام والخاصـــة بالفنون 
األدائية. فمسألة التلحين يجب أن تكون 
علـــى درايـــة بقـــراءة النصـــوص الغنائية 
والقوالـــب اللحنيـــة التـــي تعتبـــر مســـألة 

مهمـــة فـــي فهـــم طبيعـــة التلحيـــن وهي 
قـــدرة اســـتثنائية تميـــز بها خالد الشـــيخ 

طوال مشواره الفني.
وفـــي تاريـــخ 23 نوفمبـــر المقبـــل ســـيتم 
عـــرض فيلـــم تمهيـــدي لمشـــروع توثيـــق 
فنـــون المـــرأة األدائية بمتحـــف البحرين 
الوطنـــي، وهنـــاك العديـــد مـــن األنشـــطة 
والفعاليات في خطة المركز للعام 2023.
يذكـــر أن مركـــز إنكـــي للفنـــون األدائيـــة 
أطلـــق  البرنامج الســـنوي لموســـم 2022 
- 2023 في شـــهر فبراير الماضي برعاية 
مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة هال بنت محمد 
آل خليفـــة فـــي قريـــة “ديزايـــن شـــيخ”، 
بحضور الفت مـــن المدعوين والمهتمين 
بالحـــراك الفنـــي والثقافـــي بالتعـــاون مع 
“لكـــزس - إبراهيـــم خليـــل كانـــو” شـــريكًا 

إستراتيجيًا للمركز.

يقيـــم مختبـــر ســـرديات البحرين فـــي تمام الســـاعة الثامنة من مســـاء اليوم 
)األربعاء(  الموافق 27 يوليو الجاري “حفل تكريم مختبر ســـرديات البحرين 

األول” بمقر أسرة األدباء والكتاب.
يذكـــر أن مـــن أهداف هذا المختبر والـــذي يعد األول من نوعـــه في المنطقة، 
االهتمام بالمشهد السردي داخل البحرين وخارجها، وتقديم األعمال السردية 
وتداولها نقدًا وتحليالً ودرســـًا، وإبراز الطاقات الجديدة في الســـرد وتقديم 
يـــد العـــون لهـــا، واالهتمام بالمصادر ذات الشـــأن الســـردي القديـــم والحديث، 
واالهتمـــام بالقضايـــا الســـردية “المصطلحـــات والمفاهيم”، وكذلـــك التواصل 
مـــع مختبرات الســـرد العربيـــة، والعمل على التعريف بكتاب الســـرد واألعمال  

السردية اإلبداعية والنقدية.
وتتكـــون الهيئـــة اإلداريـــة للمختبر من: فهد حســـين رئيســـًا، شـــيماء الوطني 
مديـــر المنصات الرقمية، علي فرحان نائبًا للرئيس، جعفر الهدي مدير النشـــر 

الورقي، وأيمن جعفر مدير التصميم والنشر اإلعالمي.

حفل تكريم مختبر سرديات البحرين األول
أسامة الماجد

أسامة الماجد

نوف نبيلفرح محمد

فيلم النجم بروس ويلس Fortress 2 Sniper’s Eye في “سينيكو”

لماذا يأخذ نجوم بوليوود وهوليوود استراحة من الـ“سوشال ميديا”؟

عشاق النجم بروس ويلس على موعد في شركة البحرين 
 Fortress“ والمغامرة  اإلثارة  فيلم  مع  ”سينيكو“  للسينما 
وتدور    2 القناص“  عين  ”الحصن:  أو   ”2 Sniper’s Eye
المركزية  المخابرات  “روبرت” عميل وكالة  أحداثه حول 
أرملة  وهــي  “ســاشــا”  الفتاة  بإنقاذ  يقوم  ــذي  ال المتقاعد 
عودته  وبمجرد  ــزاري”،  ــال “ب يسمى  الــذي  القديم  خصمه 

للمخبأ يكتشف أن لديها خططا أخرى خادعة.
وتتناول أحداث الفيلم مغامرة في Fortress بعد أسابيع 
من الهجوم المميت على Fortress Camp، فيقوم روبرت 
ملحمي  لقاء  آخــر  بعد  عالقتهما  بناء  بإعادة  بــول  وابنه 
قضاهما في حماية القاعدة السرية شديدة األمان وهي 
القلعة.  وخالل انعزالهم في مبيٍت عائلٍي ووجبة إفطار 

ميليسا  اخــتــطــاف  يكتشفون  شــهــيــة، 
إعطاء  عليهم  وإلرجاعها  بــول  زوجــة 
 Shipwreck ــاب  ــسـ حـ الــخــاطــفــيــن 

الغامض، الذي يخفي 600 مليون دوالر. 
وفي رحلة مميتة عبر الجبال الوعرة ينطلق روبرت وبول 

على أمل الوصول إلى ميليسا قبل مرور الوقت.

يمكـــن أن تكـــون مطاردة المشـــاهير على 
الـ”سوشـــال ميديـــا” إدمانـــًا كبيـــرًا، ولكـــن 
عنهـــا؟  يبتعـــدون  عندمـــا  يحـــدث  مـــاذا 
النجمة الهندية شـــيلبا شيتي هي أحدث 
نجمـــة بوليـــوود اختـــارت التخلـــص مـــن 
الســـموم الرقميـــة، ففـــي اآلونـــة األخيرة 
قامـــت شـــيتي بتحميـــل منشـــور معتـــم، 
وكتبت: “بالملل الشـــديد مـــن الرتابة، كل 
شـــيء يبدو كما هو، الخروج من وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي حتى أجـــد صورة 

رمزية جديدة”.
البالـــغ  متابعيهـــا  تـــرك  التخميـــن  هـــذا 
عددهـــم 25.3 مليـــون متابـــع فـــي حالـــة 
من االســـتغراب. فيما يلـــي قائمة بنجوم 
بوليـــوود وهوليـــوود الذيـــن ذهبـــوا فـــي 
إجازة على وســـائل التواصل االجتماعي 

.”gulfnews“ بحسب موقع
بعـــد حوالي عام من فقدان مانديرا بيدي 
لزوجهـــا راج كوشـــال، شـــوهدت الممثلـــة 
وهـــي ســـعيدة وتبتســـم بجانـــب حمـــام 
ســـباحة، بعـــد أن جـــاء المتصيـــدون مـــن 
المصورين من أجلهـــا، وأدلوا بمالحظات 
غيـــر لطيفـــة، ومع ذلـــك لم ترتـــِق الممثله 
إلـــى هذا الطعم، واختارت الصمت. وبدالً 
مـــن ذلك، كتبـــت منشـــورًا عـــن “االمتنان 

والنعمة”!
وشاركت الفنانة فاطمة سناء شيخ على 
اإلنســـتغرام في أبريـــل 2021 وقالت إنها 
ستأخذ اســـتراحة من الـ”سوشال ميديا”: 
” لقد قررت أن أخذ اســـتراحة من وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي. ابقـــوا آمنيـــن يـــا 
رفاق”، ونشـــرت قصصها في ذلك الوقت 

بعد أن تعافت الممثلة من كورونا وكانت 
فـــي طريقها إلـــى المصحة ومـــع ذلك، لم 

تقل أية تفاصيل.
ــرك مــمــثــل فــيــلــم  ــ فــــي عـــيـــد مــــيــــالده، تـ
التواصل  وسائل  خــان  عامر   ”Lagaan“

ــدأ  ــه ب االجـــتـــمـــاعـــي، وفــــي مــنــشــور لـ
عيد  فــي  حبهم  على  الجميع  بشكر 
ميالده، وشارك خبر مغادرته تويتر 
سيواصل  أنــه  مضيفًا  وإنستغرام، 
السابقة،  ــات  األوقــ مثل  الــتــواصــل 

ــغ من  ــال ــب كــمــا ذكـــر الــنــجــم ال
دار  أن  ــًا  ــامـ عـ  56 ــعــمــر  ال

عامر  له  التابعة  اإلنتاج 
خان لإلنتاج قد بدأت 

الــرســمــيــة  صفحتها 
ــدة، والـــتـــي  ــ ــدي ــجــ ــ ال
فــصــاعــدًا  اآلن  مـــن 

الــجــمــيــع على  ســتــبــقــي 
اطالع دائم به وبأفالمه.

ــا  ــ ــن ــ ــنـــت الـــمـــمـــثـــلـــة واري ــلـ أعـ
حسين عن خروجها الدائم 
ــواصـــل  ــتـ مــــن وســــائــــل الـ
منشور،  فــي  االجــتــمــاعــي 
لــكــنــهــا لـــم تــوضــح سبب 
اتـــخـــاذهـــا لـــلـــقـــرار، كــمــا 

اســتــشــهــدت بــبــيــان الــنــجــم عــامــر خـــان، 
فريقها  بــأن  معجبيها  حسين  وطمأنت 
سيواصل نشر األخبار على قناة التواصل 

االجتماعي بشأن مشاريعها القادمة.
وســــط الـــجـــدل حــول 

ــة  ــيــ ــ ــوب ــســ ــحــ ــمــ ــ ال
وقــضــيــة وفـــاة 

الممثلون  قرر  راجبوت،  سينغ  سوشانت 
سوناكشي سينها وثاقب سليم والمخرج 
ــرك تــويــتــر  ــ ــًا ت ــضـ شـــاشـــانـــك خــيــطــان أيـ
ع  ودَّ كما  والسمية.  السلبية  لالبتعاد عن 

آخرون مثل زهير إقبال 
ــهــاســيــن  ونـــيـــهـــا ب

شارما  وأيــوش 

موقع التدوين المصغر.
مـــن الـــواضـــح أن الــتــخــلــص مـــن ســمــوم 
عند  وصل  االجتماعي  التواصل  وسائل 
ابتعادها  أعلنت  التي  شــوبــرا  بارينيتي 
وسط  االجتماعي  التواصل  وسائل  عن 
فــتــرة اإلغــــالق. وقــامــت بـــاري بتسجيل 
الخروج من وسائل التواصل االجتماعي، 
معلنة على صفحتها في اإلنستغرام أنها 
التي  الــســمــوم  مــن  التخلص  ستختار 
وسائل  مــن  إليها  الحاجة  تشتد 
التواصل االجتماعي لبضعة أيام. 
هناك حاجة إلى بعض الوقت لي 
ومهم. أراكم جميعًا على الجانب 

اآلخر”.
الباكستانية  النجمة  أعلنت  كما 
وسائل  عن  انفصالها  خان  مهيرة 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي أبــريــل 
استراحة  تأخذ  إنها  قائلة   ،2020
مــن الــــ”ســـوشـــال مــيــديــا” وكــتــبــت: 
ــن وســـائـــل  ــ “أخــــــــذ اســــتــــراحــــة مـ
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، لــبــعــض  ــ ال
الممثلة  لدى  كان  ذلك،  ومع  الوقت” 
نصيحة للمعجبين. وكتبت: “في مثل 
هذه األوقات )وغيرها( فقط تذكر أن 

الصبر والشكر والتواصل”.

وفقـــًا  باريمـــور  درو  الممثلـــة  عـــادت 
لتقارير إعالمية مختلفة، إلى وســـائل 
التواصل االجتماعي في مارس 2020 
وسط جائحة فيروس كورونا وقالت: 
“لقد كنت في اســـتراحة على وســـائل 
التواصل االجتماعي لفترة من الوقت” 
ولكن هناك بعض األشياء التي أرسلها 
لي أصدقائـــي والتي جعلتني أضحك 
هذا األسبوع، مما ساعدني على تذكر 
الكوميديـــا المبتكرة التـــي تعيش في 
العالـــم المتوحـــش لوســـائل التواصل 

االجتماعي.
التواصـــل  وســـائل  عـــن  توقـــف  بعـــد 
هافانـــا  مغنيـــة  عـــادت  االجتماعـــي، 
 ،2021 العـــام  فـــي  كابيلـــو  كاميـــال 
ونشـــرت صـــورة مذهلة لنفســـها على 
هـــذه  أن  وأوضحـــت  اإلنســـتغرام، 
بهـــا  الخاصـــة  القصيـــرة  االســـتراحة 
كانت ســـاحقة، وكتبت “مرحبًا!، عادة 
عندمـــا آخـــذ هـــذه االســـتراحات مـــن 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، فهـــذا 
يعني أنني بحاجة إلى بعض المساحة 
أو الوقـــت بعيدًا عنهـــا - أعتقد أنه من 
إلـــى  الصحـــي معرفـــة متـــى تحتـــاج 
وقـــت لنفســـك - كان هـــذا أكبر شـــيء 
عملـــت عليه هذا العـــام حتى اآلن هو 
االســـتماع إلى حدســـي ومـــا يحتاجه 
عقلي وجسدي! عندما أشعر باإلرهاق 
أو اإلفـــراط في التحفيـــز، وأنا أحتاج 
إلى إعطاء مساحة صغيرة لي، لكنني 

أفتقدكم وأحبكم يا رفاق!

وارينا حسين ترجمة: طارق البحار

عامر خانمهيرة خان فاطمة سناء شيخمانديرا بيدي

درو باريموركاميال كابيلوبارينيتي شوبرا
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“زين البحرين” تخفض كمية الطاقة المستهلكة في أعمالها 15 %
”5G“ من خالل حل مبتكر جديد لشبكة الجيل الخامس

تواصـــل زيـــن البحريـــن، الشـــركة الرائـــدة فـــي مجـــال 
ابتكارات االتصاالت في المملكة، خطواتها نحو تحقيق 
االســـتدامة مـــن خـــال حلول إريكســـون لشـــبكة الجيل 
الخامس )5G( لخفض مستويات الطاقة التي تستهلكها 
شـــبكة زين البحرين للجيل الخامـــس )5G( حول أنحاء 
المملكة.قامت زين البحرين بتحديث شبكتها باستخدام 
 ،Massive MIMO أحدث حلول إريكســـون ذات تقنيـــة
وهـــي أجهزة صغيرة الحجـــم وخفيفة الوزن قادرة على 
تسريع انتشار شـــبكة الجيل الخامس )5G( في مختلف 
المناطق وحفظ نسبة من الطاقة المستهلكة في الوقت 
نفســـه، ما يجعل شركة زين البحرين الشركة األولى في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا التي تســـتخدم هذا 

النوع من حلول إريكسون الحديثة. 
ُيعد حفظ الطاقة من أساسيات استراتيجية االستدامة 
البيئيـــة فـــي زيـــن البحريـــن، حيـــث يقـــوم هـــذا االبتكار 
بتوفيـــر 15 % مـــن الطاقة المســـتهلكة وهذا ما يســـاعد 
الشـــركة في إنجاز أعمال أكثر استدامة وصديقة للبيئة 
 :)SDGs( ألنـــه يتوافق مـــع أهداف التنميـــة المســـتدامة

الهـــدف 9 – الصناعـــة واالبتـــكار والهيـــاكل األساســـية، 
الهدف 11 – مدن ومجتمعات محلية مســـتدامة، الهدف 

12 – االستهاك واإلنتاج المسؤوالن.
وقال عمار بوعلي، مدير االتصال بالشـــبكة، وبروتوكول 
االنترنت، واألمن الســـيبراني، وخدمات المباني في زين 
البحرين “يعد هذا االبتكار من إريكســـون الذي يستهلك 
كميـــة طاقـــة منخفضـــة ويقـــدم أداء أفضـــل مهمـــًا جدًا 
الســـتراتيجية زيـــن البحريـــن في التقدم نحو اســـتهاك 
أنظـــف للطاقـــة في المســـتقبل. وتســـتمر زيـــن البحرين 
بالعمـــل علـــى بناء شـــبكات قوية وســـريعة مـــع االلتزام 

بتقليل بصمتها البيئية في أعمالها ومنتجاتها”.
وتواصل زين البحرين بتوفير حلول مستدامة ومبتكرة 
للحـــد من اآلثـــار البيئيـــة الناتجة عـــن ممارســـة أعمالها، 
إذ وفـــرت 60 % مـــن الكهربـــاء المســـتهلكة مـــن خـــال 
اســـتخدام حاويات االتصاالت الخارجية والحفاظ على 
شـــبكة قويـــة ذات تغطيـــات واســـعة النطـــاق وســـرعات 
عاليـــة، مـــا يمّكن زيـــن البحرين من الحفـــاظ على دورها 

الريادي في مجال االتصاالت في المملكة.

اتفـــق االتحـــاد األوروبـــي علـــى خطـــة 
لخفـــض اســـتهاك الغاز أمـــس الثاثاء، 
في خطـــوة للتضامـــن مع ألمانيـــا والرد 
اإلمـــدادات  روســـيا  اســـتخدام  علـــى 

ساحا اقتصاديا.
وستشـــهد الخطـــة التـــي أقّرهـــا وزراء 
الطاقـــة فـــي بروكســـل اســـتثناءات إذ 
شـــعرت بعـــض دول االتحـــاد األوروبي 
بالقلـــق مـــن تقديـــم تضحيـــات كبيـــرة 

لبرلين ولدول غير ساحلية.
لكـــن المجر كانـــت البلد العضـــو الوحيد 
أقـــرت  التـــي  الخطـــة  عـــارض  الـــذي 
بتصويـــت بالغالبية بينما أشـــاد مجلس 
وزراء االتحـــاد األوروبـــي باالتفاق على 

اعتباره انتصارا لوحدة صف التكتل.
وقال مجلـــس وزراء االتحاد األوروبي 

االتحـــاد  أمـــن  لزيـــادة  محاولـــة  “فـــي 
األوروبي من إمدادات الطاقة، توصلت 
الـــدول األعضـــاء إلـــى اتفـــاق سياســـي 
علـــى خفض طوعـــي للطلب علـــى الغاز 
الطبيعـــي بنســـبة 15 % هـــذا الشـــتاء”. 
المجلـــس  “نظـــام  أن  البيـــان  وأضـــاف 
يتوقـــع احتمال إطاق )تحذير االتحاد( 
بشـــأن أمـــن اإلمـــدادات، مـــا يعنـــي أن 
ســـيصبح  الغـــاز  علـــى  الطلـــب  خفـــض 

إلزاميا”.
وتابـــع أن “الهـــدف مـــن خفـــض الطلـــب 
علـــى الغاز هو االقتصاد في االســـتهاك 
قبيـــل الشـــتاء لاســـتعداد الضطرابات 
محتملـــة في إمدادات الغاز من روســـيا 
التي تواصل اســـتخدام إمـــدادات الغاز 

ساحا”.

أقـــّر البرلمان اللبناني أمس الثاثاء 
اتفاقيـــة قـــرض مقـــدم مـــن البنـــك 
الدولـــي بقيمـــة 150 مليـــون دوالر 
لتنفيذ مشـــروع االستجابة الطارئة 
لتأميـــن إمدادات القمـــح، في وقت 
تشـــهد الباد شًحا غير مسبوق في 

الخبز منذ أسابيع.
ويتهافـــت اللبنانيـــون يومًيـــا علـــى 
فـــي  ينتظـــرون  حيـــث  األفـــران 
علـــى  للحصـــول  طويلـــة،  طوابيـــر 
أكيـــاس الخبز التي تدعم الحكومة 
أسعارها. وال تخلو ساعات االنتظار 
من إشـــكاالت تتطلب أحياًنا تدخًا 
أمنًيا. وتقّنن األفران الكميات التي 
توزعها، وسط تبادل االتهامات بين 
وزارة االقتصـــاد وأصحاب األفران 
حيال المســـؤولية عـــن األزمة التي 
تأتـــي في خضـــم انهيـــار اقتصادي 
غير مســـبوق مســـتمر منذ أكثر من 

عامين.
جلســـة  خـــال  البرلمـــان  وأقـــّر 
تشـــريعية عقدهـــا فـــي مقـــره فـــي 
القـــرض  اتفاقيـــة  بيـــروت  وســـط 

المقـــّدم من البنـــك الدولي، وفق ما 
نقلت وسائل إعام محلية.

وعلى وقع األزمة االقتصادية التي 
صّنفها البنك الدولي من بين األسوأ 
في العالم منذ العام 1850، خسرت 
العملـــة المحلية أكثر من 90 % من 
قيمتهـــا أمـــام الـــدوالر. وتضاءلـــت 
قدرة المصـــرف المركزي على دعم 
اســـتيراد ســـلع حيوية، بينها القمح 

والمحروقات واألدوية.
ويتهم أصحاب المطاحن السلطات 
الكميـــات  توفيـــر  بعـــدم  المعنيـــة 
الازمـــة مـــن الطحيـــن التـــي تدعم 
تأخـــر  نتيجـــة  ســـعره،  الحكومـــة 
مصـــرف لبنان في فتح االعتمادات 
الماليـــة وصعوبة االســـتيراد، األمر 
االقتصـــاد.  وزارة  تنفيـــه  الـــذي 
واتهـــم وزير االقتصـــاد في حكومة 
تصريف األعمال أمين ســـام مراًرا 
بعـــض األفـــران بتخزيـــن الطحيـــن 
المدعوم أو استخدامه في صناعة 
منتجات غيـــر مدعومة كالحلويات 

وسواها.

االتحاد األوروبي يقر خفض استهالك الغاز الروسي

لبنان يقر قرضا من البنك الدولي الستيراد القمح

جامعة البحرين للتكنولوجيا “UTB” تقيم معرضها التعريفي في “السيتي سنتر”
ينطلق اليوم مع استمرار إجراءات القبول والتسجيل

للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة  تقيـــم 
اســـتعداًدا  التعريفـــي  معرضهـــا   )UTB(
العـــام  مـــن  األول  الدراســـي  للفصـــل 
فـــي  وذلـــك   2023  -  2022 الدراســـي 
أيـــام   5 لمـــدة  ســـنتر  الســـيتي  مجمـــع 
متتاليـــة ابتداء مـــن اليـــوم األربعاء 27 
الجـــاري،  أغســـطس   31 األحـــد  حتـــى 
وذلـــك لتعريف الطلبـــة وأوليـــاء األمور 
العـــام والخـــاص  القطاعيـــن  وموظفـــي 
بالجامعة وبرامجها األكاديمية الجديدة 
األكاديميـــة  واالعتمـــادات  والحاليـــة 
والمؤسســـية المحليـــة والدوليـــة التـــي 
تحظـــى بها الجامعة، إضافـــة إلى المنح 
المتنوعـــة التـــي توفرهـــا الجامعـــة فيما 

يتعلق بالرسوم الدراسية. 
يأتـــي هـــذا المعـــرض اســـتكمااًل للنجاح 
الـــذي حققتـــه الجامعة من خـــال اليوم 
المفتـــوح الذي نظمته في منتجع وســـبا 

قصـــر العرين في الشـــهر الماضي والذي 
استقطب عددا كبيرا من الطلبة وأولياء 
األمور للتعـــرف على الجامعة وبرامجها 

الجديدة والتسجيل للفصل القادم. 
القبـــول  قســـم  رئيســـة  وصرحـــت   
بجامعة UTB ســـارة يوسف بأن الفصل 
األكاديمي األول للعام الدراسي 2022 - 
2023 ســـوف يبدأ في الثامن عشـــر من 

شهر سبتمبر المقبل.
البحريـــن  جامعـــة  أن  وأضافـــت 
للتكنولوجيا أدخلـــت ابتداًء من الفصل 
األول القـــادم 4 برامج أكاديمية جديدة 
هي بكالوريـــوس العلوم في تكنولوجيا 
المعلومـــات بتخصصات ثاثـــة: تحليل 
البيانات والـــذكاء االصطناعـــي، تطوير 
التطبيقات، الشبكات واألمن السيبراني، 
وكذلك بكالوريوس العلوم في الهندسة 
البيئية، وبكالوريوس العلوم في المالية 

والتمويل، والبرنامـــج التمهيدي الدولي 
المطـــروح بالتعاون مـــع NCUK، إضافة 
إلـــى البرامـــج الحاليـــة منهـــا 3 برامـــج 
أكاديميـــة توفرها كلية العلـــوم اإلدارية 
والمالية وهذه البرامج هي بكالوريوس 
العلـــوم فـــي نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة 
الدراســـات  فـــي  العلـــوم  وبكالوريـــوس 
األعمـــال  إدارة  وماجســـتير  الدوليـــة 
وجميعهـــا معتمـــدة دولًيـــا مـــن المجلس 
 ،ECBE التجـــاري  للتعليـــم  األوروبـــي 
الحاســـوب  دراســـات  كليـــة  توفـــر  كمـــا 
بكالوريـــوس علوم الحاســـوب، أما كلية 
الهندســـة فهـــي توفـــر بكالوريـــوس في 
هندسة المعلومات وبكالوريوس العلوم 
فـــي هندســـة الميكاترونكـــس، علًما بأن 
جميع برامج الجامعة الجديدة والقائمة 
مرخصة من قبل مجلس التعليم العالي 

بمملكة البحرين. 

علـــى الجانـــب اآلخـــر، قالت يوســـف إن 
الجامعة أطلقت مؤخًرا حزمة من المنح 
الدراسية هي األكبر في تاريخ الجامعة 
وذلك اســـتعداًدا للعام الدراسي 2022 - 
2023، إذ تصـــل هـــذه المنـــح إلى 50 % 
من الرســـوم الدراســـية وتشـــمل شرائح 

المعـــدالت  أصحـــاب  للطلبـــة  متنوعـــة 
العالية في الثانوية العامة والرياضيات، 
عـــاوة علـــى أصحـــاب الهمـــم واأليتـــام 
وموظفي الشـــركات الكبرى والشـــركات 
وخريجـــي  والصغـــرى  المتوســـطة 
مواصلـــة  فـــي  الراغبيـــن  الجامعـــة 
دراســـتهم في ماجســـتير إدارة األعمال 
المقـــدم مـــن الجامعة، مضيفـــة أن طلبة 
جامعـــة جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيـــا 
بتلقـــي  يتمتعـــون  ال  البحريـــن  بمملكـــة 
وإنمـــا  فحســـب  دولًيـــا  معتمـــد  تعليـــم 
دعًمـــا متواصًا داخل وخـــارج الفصول 
الدراســـية، وذلك لضمان حصول الطلبة 
علـــى تجربـــة أكاديمية متميزة تســـاعد 
علـــى إعدادهـــم لتحمل المســـؤولية في 
المســـتقبل. وبذلـــك فهـــي تتعامـــل مـــع 
طلبتها كشـــركاء في التعليم وعلى قدر 
كبير من تحمل المسؤولية، وتشجيعهم 

على المبادرة بتطوير قدراتهم التعليمية 
وتصميـــم  علـــى صياغـــة  ومســـاعدتهم 
مســـتقبلهم بمـــا يتوافـــق مـــع مـــا يمكـــن 
أن يصادفهـــم مـــن تحـــوالت، وأضافـــت 
الجامعـــة تتمتـــع بمميـــزات عديـــدة  أن 
تنفـــرد بهـــا عـــن غيرهـــا مـــن الجامعـــات 
األخـــرى مثل نظـــام الفصول الدراســـية 
الثاثة وبرامـــج معتمدة دولًيا وفصول 
صباحية ومســـائية، عاوة على رســـوم 
دراســـية فـــي متنـــاول الجميـــع وخطط 
دفـــع مرنة، علًما بأن التســـجيل مســـتمر 
للفصل األول من العام األكاديمي 2022 
الشـــخصي  بالحضـــور  ســـواء   2023  -
القبـــول بمبنـــى الجامعـــة  إلـــى مكتـــب 
فـــي ســـلماباد أو عبر منصـــات الجامعة 
التفضـــل  يمكنكـــم  كمـــا  االلكترونيـــة، 
بزيارتنا في معرضنا في الســـيتي سنتر 

الطابق األرضي بوابة 3.

سارة يوسف

التزاما بإطالق مبادرات تثري تجربة عمالئه المصرفية

“البحرين الوطني” يطلق حملة 0 % الجديدة للبطاقات االئتمانية
 )NBB( أعلن بنك البحرين الوطني
عن إطاقـــه لحملة تمكـــن العماء 
المســـتحق  الرصيـــد  تحويـــل  مـــن 
لبطاقاتهـــم االئتمانيـــة لـــدى البنوك 
األخرى بنســـبة فائـــدة 0 %، وذلك 
لفتـــرة تمهيديـــة مـــن شـــهر يوليـــو 
الجاري حتى ديسمبر 2022. وبعد 
العمـــاء  ســـيتمكن  الفتـــرة،  هـــذه 
مـــن االســـتفادة مـــن الحملـــة لفترة 
إضافية تبلغ 6 أشـــهر بنسبة فائدة 
شهرية تبلغ 1 % فقط وذلك حتى 

تاريخ 10 يونيو 2023.
ويأتي ذلك تماشًيا مع التزام البنك 
بإطـــاق مختلـــف المبـــادرات التي 
تثـــري تجربـــة عمائـــه المصرفية، 
حيـــث أتاح بنـــك البحرين الوطني 
مـــن خـــال هـــذه الحملـــة لحاملـــي 
فرصـــة  االئتمانيـــة  البطاقـــات 
الحصول على 1000 نقطة أساسية 
 NBB Digital“ عبـــر كل من تطبيق
 ،”POINTS“ وتطبيـــق   ”Banking
وذلـــك مقابـــل تحويـــل كل رصيـــد 
بمبلـــغ وقـــدره 500 دينـــار أو أكثـــر 
طـــوال فترة الحملة. كما ســـيتأهل 
العماء للدخول في ســـحب نهاية 
العام للفوز بسيارة “جيب رانجلر”، 

مقابـــل كل 50 دينـــارا مـــن إجمالي 
الرصيد المحول.

طلبهـــم  تقديـــم  للعمـــاء  ويمكـــن 
لاســـتفادة من الحملة فـــي الفترة 
الممتـــدة مـــن شـــهر يوليـــو الجاري 
وحتـــى ســـبتمبر 2022، للحصـــول 
 %  0 بقيمـــة  فائـــدة  نســـبة  علـــى 
المحولـــة  أرصدتهـــم  جميـــع  علـــى 
مـــن البنـــوك األخـــرى لغايـــة تاريخ 
هـــذه  وبعـــد   .2022 ديســـمبر   10
المدة، ســـيتمكن حاملي البطاقات 
االئتمانية من االســـتفادة من نسبة 
فائـــدة شـــهرية بنســـبة 1 % لغايـــة 

تاريخ 10 يونيو 2023.

وحول إطاق هـــذه الحملة، صرح 
للخدمـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس 
بنـــك  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 
عبـــد  صبـــاح  الوطنـــي  البحريـــن 
اللطيـــف الزيانـــي بقولـــه “نحن في 
بنك البحرين الوطني نسعى بشكل 
دائـــم ومتواصل لطـــرح العديد من 
ونتطلـــع  والمبـــادرات،  الحمـــات 
من خـــال ذلك لتلبيـــة احتياجات 
عمائنا وإثراء تجربتهم المصرفية 
عبـــر تقديم مجموعـــة متنوعة من 
المكافـــآت والجوائز القيمة. ونحن 
على ثقة بأن حملة تحويل الرصيد 
يتمكـــن  حصريـــة  فرصـــة  ســـتعد 

مـــن خالهـــا العمـــاء الكـــرام مـــن 
االســـتمتاع بمجموعة واســـعة من 
الجوائز القيمة إلى جانب العروض 
الترويجيـــة المطروحـــة مـــن ِقبـــل 

عدد من التجار المشاركين”. 
ومـــن جهتـــه، صـــرح رئيـــس إدارة 
الخدمـــات   - البطاقـــات  أعمـــال 
المصرفيـــة لألفـــراد شـــادي رياض 
حملـــة  إطـــاق  ”يســـرنا  بـــركات 
ســـتمكن  التـــي  الرصيـــد  تحويـــل 
حاملـــي البطاقـــات االئتمانيـــة من 
عمائنا من االســـتفادة من الفوائد 
المخفضة وكســـب نقاط أساســـية 
وتمنحهـــم  الـــوالء،  مكافـــآت  فـــي 
فرصـــة اســـتبدال نقاطهـــم مقابـــل 
استرداد نقدي أو أميال جوية في 
شـــركة “طيران الخليـــج”، أو حتى 
التبـــرع بهـــا لمختلـــف المؤسســـات 
خـــال  مـــن  الخيريـــة  والجهـــات 
تطبيـــق “POINTS”. وإنمـــا تعكس 
هـــذه الخطـــوة التزامنـــا فـــي بنـــك 
البحريـــن الوطنـــي بتوســـيع نطاق 
المتميـــزة  المصرفيـــة  عروضنـــا 
بمنهجيـــة  إيماننـــا  مـــن  انطاًقـــا 

مركزية العميل”.

شادي بركات صباح الزياني

“النقد الدولي” يثبت توقعاته لنمو االقتصاد السعودي لهذا العام
أمـــس  الدولـــي،  النقـــد  صنـــدوق  توقـــع 
الثاثاء، نمو اقتصاد الســـعودية بنســـبة 
7.6 % العـــام الجـــاري، و3.7 % خـــال 
العام 2023. وجاءت توقعات الصندوق 
لنمو االقتصاد السعودي في 2023 أعلى 
من توقعاته الســـابقة في أبريل الماضي 
عنـــد 3.6 %، فيمـــا أبقـــى علـــى توقعاته 

للعام 2022 دون تغيير.
ورفـــع الصنـــدوق توقعاته لنمـــو اقتصاد 
منطقة الشرق األوسط ووسط آسيا إلى 
4.8 % خـــال 2022، مقارنة بنســـبة نمو 

4.6 % في توقعاته السابقة، فيما خفض 
توقعاتـــه للعام 2023 إلى 3.5 % مقارنة 

بنسبة 3.7 % في توقعاته السابقة.
وكان الصنـــدوق قـــد توقـــع نمـــو إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة بنســـبة 
7.6 % في العام الحالي 2022، وارتفاع 
النمـــو غيـــر النفطي إلـــى 4.2 %، وزيادة 
فائـــض الحســـاب الجـــاري إلـــى 17.4 % 
مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، وكذلك 
احتواء التضخـــم الكلي عند 2.8 % في 

المتوسط.



أعلنت شــركة إيــزي للخدمات المالية “إيزي بي”، وهي مؤسســة مالية 
 )POS( بحرينيــة رائــدة ومتخصصــة فــي تقديــم خدمــات نقاط البيــع
والمدفوعات عبر بوابات الدفع اإللكترونية، مرخصة ومنظمة من قبل 
مصــرف البحريــن المركزي، مؤخًرا عن حصولها على رخصة العضوية 
الرئيسية لقبول البطاقات من فيزا؛ وذلك لتمكينها من تقديم خدمات 
قبول المدفوعات من شبكة بطاقات فيزا ومنتجاتها عن طريق جميع 
أجهــزة نقــاط البيــع “إيزي بــي” )POS( والذي يفــوق عددها ال +5000 
نقطــة بيــع والمنتشــرة فــي جميــع أنحــاء مملكــة البحرين وعــن طريق 

أيضًا بوابة الدفع اإللكترونية الخاصة بالشركة.

العضويـــة  ترخيـــص  يتماشـــى 
الرئيســـة لقبول البطاقات من فيزا 
مـــع مســـاعي “إيـــزي بـــي”؛ لتعزيـــز 
وتنميـــة عالقاتهـــا المســـتمرة مـــع 
عمالئهـــا مـــن التجـــار كجـــزء مـــن 
وذلـــك  النشـــطة  إســـتراتيجيتها 
العالمـــات  قبـــول  نطـــاق  لتوســـيع 
للبطاقـــات  العالميـــة  التجاريـــة 
حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة  داخـــل 
ســـتتيح خدمة “إيزي بـــي” للتجار 
قبـــول جميـــع مدفوعـــات بطاقات 
وبالتالـــي  آمنـــة،  بطريقـــة  فيـــزا 
ســـتقدم تجربة مثاليـــة لمعامالت 
بطريقـــة  الالتالمســـية  الدفـــع 

ســـهلة ومريحـــة للعمـــالء. وتتميز 
بـــي”  “إيـــزي  البيـــع  نقـــاط  أجهـــزة 
)POS( وبوابـــة الدفـــع اإللكترونية 
نوعهـــا،  مـــن  فريـــدة  بتكنولوجيـــا 
حيث يمكن للعمـــالء إجراء جميع 
مدفوعات فيزا بسهولة باستخدام 
أو  الخصـــم،  أو  االئتمـــان  بطاقـــة 
 Apple المحافظ اإللكترونية مثل
Pay مباشـــرة من خـــالل هواتفهم 

الذكية.
العلـــوي،  توفيـــق  نايـــف  أعـــرب 
المنتـــدب  والعضـــو  المؤســـس 
والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة إيزي 
الماليـــة، عـــن ســـعادته  للخدمـــات 

قائـــالً: “إن حصولنـــا على ترخيص 
العضوية الرئيسة لقبول البطاقات 
إنجـــاًزا  يعـــد  فيـــزا  شـــركة  مـــن 
مميـــًزا جديـــًدا يضـــاف إلـــى قائمة 
نجاحاتنا المتزايدة ويحقق معلًما 
اســـتراتيجًيا مهًمـــا لشـــركتنا، مـــن 
المشـــتركة  جهودنـــا  دعـــم  خـــالل 
للحفـــاظ علـــى المعاييـــر العالميـــة 
فـــي خدمات المدفوعـــات وتزويد 
عمالئنا الكرام من التجار بخدمات 
دفع تنافســـية ومبتكرة في مملكة 
بفـــرص  يتعلـــق  البحريـــن. وفيمـــا 

هـــذه  ســـتفتح  األعمـــال،  تطويـــر 
الشراكة المجال الكبير أمام “إيزي 
بـــي” لتمكينها من تقديـــم خيارات 
خدمـــات  مجـــال  فـــي  متعـــددة 
المدفوعـــات اإللكترونية، وبالتالي 
تمكيـــن عمالئهـــا من التجـــار قبول 
جميـــع أنـــواع بطاقـــات فيـــزا فـــي 

البحرين وخارجها بكل سهولة. 
ستشـــمل  أوســـع،  ســـياق  وفـــي 
الفـــرص الجديدة تقديـــم خدمات 
من الدرجة األولى واســـعة النطاق 
وحلـــول دفع أكثر ذكاًء من شـــأنها 

تبســـيط وتســـهيل تجربـــة عمالئنا 
مـــن التجار إلى حد كبير في قبول 
مدفوعـــات حاملـــي البطاقات من 
فيـــزا وقبولهـــا عبـــر أجهـــزة نقـــاط 
البيـــع “إيـــزي بـــي” وبوابـــات الدفع 
اإللكترونية بشكل مبتكر وسلس”.

“يأتي هذا في انسجام مع التزامنا 
لتمكيـــن  المســـتمرة  وجهودنـــا 
عمالئنـــا بكافة أنـــواع التكنولوجيا 
المتطورة وحلول الدفع المبتكرة، 
والصـــادرة من رؤيتنا في ترســـيخ 
مكانـــة “إيزي بـــي” كالمـــزود األول 
والرائد فـــي مجال تقديم خدمات 
الدفـــع  وبوابـــات  البيـــع  نقـــاط 
اإللكترونيـــة في مملكـــة البحرين، 
معهـــود  غيـــر  بشـــكل  والعمـــل 
المدفوعـــات  قبـــول  مجـــال  فـــي 
ذلـــك  فـــي  أضـــاف  اإللكترونيـــة، 
المنتـــدب  والعضـــو  المؤســـس 
والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة إيزي 

للخدمات المالية”.
وأضافـــت فـــي ذلك مـــالك الصفار، 
مديـــر فيزا في البحرين: “يســـعدنا 
إصدار ترخيص العضوية الرئيسة 
شـــبكة  وتوســـيع  بـــي”  “إيـــزي  ل 
قبـــول حلـــول الدفـــع من فيـــزا في 
مملكـــة البحرين. نحـــن حريصون 
تقنيـــة  توفيـــر  علـــى  خصوصـــا 
بـــي”،  مبتكـــرة وشـــاملة ل “إيـــزي 
ممـــا يمكنهم من تقديم المزيد إلى 
المحلية  المســـتهلكين والشـــركات 
من الوصول إلـــى الحلول الرقمية 
عـــن طريـــق تقديم أحدث وســـائل 
الدفـــع الرقمية لهـــم. نحن في ثقة 
تامة بـــأن هـــذا الترخيص لشـــركة 
“إيزي بي” سيمكنهم من االنضمام 
إلـــي فيزا في دعم جهـــود حكومة 
مملكة البحرين لتنمية المدفوعات 
الرقمية ودفع الشـــمول المالي في 

المملكة”.

“إيزي للخدمات المالية” تنال رخصة العضوية الرئيسة لقبول البطاقات من فيزا
تماشيا لجهودها في تطوير نطاق قبول المدفوعات عبر شبكتها بالبحرين

مالك الصفار نايف العلوي

أجمــع رجــال أعمــال علــى أهميــة االتفاقيــة الرباعيــة التــي وقعــت مؤخــًرا 
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن والمملكــة األردنيــة 
الهاشــمية وجمهوريــة مصــر العربيــة، لمواجهــة التداعيــات الســلبية لالزمــة 
االقتصاديــة العالميــة، مؤكديــن ضرورة تعزيز الشــراكة اإلقليمية بين الدول 
العربيــة وتفعيــل دور القطاع الخاص كالعب رئيس في تنفيذ خطط التنمية 

المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.

رئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  اللجنـــة 
بمجلـــس النـــواب، عضـــو المكتـــب 
التنفيـــذي لغرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن النائب أحمد الســـلوم أن 
انضمـــام مملكـــة البحريـــن لمبادرة 
التكامليـــة  الصناعيـــة  الشـــراكة 
لتنميـــة اقتصاديـــة مســـتدامة مـــع 
كل مـــن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة وجمهورية مصر العربية 
الهاشـــمية،  األردنيـــة  والمملكـــة 
كبيـــرة  إيجابيـــة  خطـــوة  تعتبـــر 
تصب في صالح ما تنشـــده مملكة 
البحرين من مبادرات أطلقتها في 
مجاالت عدة ضمن خطة التعافي 
االقتصـــادي، موضًحـــا أن مـــردودا 
مميـــزا ســـيكون لهـــا علـــى اقتصاد 
مبـــادرة  فـــي  المشـــاركة  الـــدول 
الشـــراكة الصناعيـــة التكامليـــة لما 
ســـتوفره مـــن فرص عمـــل وفرص 
القطـــاع  وتطويـــر  اســـتثمارية 
االكتفـــاء  وتحقيـــق  الصناعـــي 

الذاتي في مجاالت عديدة.
وذكر الســـلوم أن التنســـيق الدائم 
والمســـتمر بين ملك البالد المعظم 
الملـــك  الجاللـــة  حضـــرة صاحـــب 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة، وبين 
المشـــاركة  الـــدول  قـــادة وزعمـــاء 
فـــي مبـــادرة الشـــراكة الصناعيـــة، 
والرغبة الكبيرة واإلرادة والعزيمة 
التـــي لـــدى صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
لتحقيـــق تنمية اقتصاديـــة مميزة 
غيـــر  اقتصـــاد  علـــى  واالعتمـــاد 
نفطي، سيمثل داعما كبيًرا لنجاح 
تلك المبـــادرة ووصولهـــا ألهدافها 

المنشودة.
وقال الســـلوم “يجب التأكيد على 
أن الشراكات االقتصادية أصبحت 
أمـــًرا حتمًيـــا فـــي ظل مـــا يواجهه 
اقتصاديـــة  تحديـــات  مـــن  العالـــم 
وأن  مســـبوقة،  غيـــر  ومعيشـــية 
هـــو  األشـــقاء  بيـــن  التعـــاون 
الحـــل األمثـــل للخـــروج مـــن تلـــك 
التحديات”، مبيًنا أن اســـتفادة كل 

دولـــة من إمكانات الـــدول األخرى 
ســـيحقق التبادل المنشود ويخلق 
فـــي  مطلوبـــا  اقتصاديـــا  تكامـــال 
هذه الفتـــرة، منوًها أن مـــا تمتلكه 
البحريـــن من مقومـــات اقتصادية 
وتكنولوجيـــة  تحتيـــة  وبنيـــة 
ومبـــادرات في القطاع االقتصادي 
بحرينيـــة  وكـــوادر  واللوجســـتي، 
اســـتراتيجي  وموقـــع  مؤهلـــة 
داعمـــة  أعمـــال  وبيئـــة  متميـــز، 
وجاذبة لالســـتثمارات، سيكون له 
انعكاســـاته علـــى مبادرة الشـــراكة 
األشـــقاء  الـــدول  بيـــن  الصناعيـــة 
لباقـــي  قويـــة  إضافـــة  وســـيمثل 

الدول المشاركة.
وأشار السلوم إلى أن الحديث عن 
وجود 81 مقترحا لمشروعات في 
القطاعـــات المســـتهدفة علـــى عدة 
مراحـــل، منها 11 مشـــروعا مؤهال 
دراســـات  مرحلـــة  فـــي  للدخـــول 
الزراعـــة  بقطاعـــات  الجـــدوى 
واألدويـــة  واألســـمدة  واألغذيـــة 
باســـتثمارات  أولـــى  كمرحلـــة 
مليـــار   1.6 بنحـــو  تقـــدر  مبدئيـــة 
دوالر، إضافـــة إلـــى الدخـــول فـــي 
قطاعـــات  فـــي  المقبلـــة  المرحلـــة 
المعادن والكيماويات والبالستيك 
والمنســـوجات واأللبســـة، سيؤدي 
مطلـــوب  اقتصـــادي  ازدهـــار  إلـــى 
وسيحقق اكتفاء ذاتيا في العديد 
مـــن الســـلع والمنتجات األساســـية 
ويؤمن سالسل التوريد، وسيخلق 
فـــرص عمـــل واعـــدة، مـــا يخفـــض 
نســـب البطالة ويزيد االستثمارات 

وينمي من حجم الصادرات.
وأشـــار السلوم إلى ضرورة اختيار 
المشـــروعات التي ســـتكون ضمن 
المرحلـــة األولى من تلـــك المبادرة 
والتـــي تـــم اختيارهـــا بعنايـــة فـــي 
ظـــل مـــا يتعـــرض لـــه العالـــم مـــن 
صعوبـــات وتحديـــات كبيـــرة فـــي 
توفيـــر األغذيـــة واألدويـــة ســـواء 
فـــي فترة جائحـــة كورونا أو حتى 
فـــي تلـــك الفتـــرة التـــي أدت فيهـــا 
الحـــرب األوكرانيـــة الروســـية إلى 

فـــي  ونقـــض  األغذيـــة  فـــي  شـــح 
توريـــد الســـلع وارتفـــاع كبيـــر في 
األسعار، وبالتالي البدء في تعاون 
في مشـــروعات بقطاعات الزراعة 
واألدويـــة  واألســـمدة  واألغذيـــة 
أمـــر ضـــروري وملـــح للحمايـــة من 
الدخول في أزمات قد يتعرض لها 

العالم في المستقبل القريب.
وفـــي الســـياق نفســـه، قـــال رئيس 
جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينية 
إن  هنـــدي  بـــن  هللا  عبـــد  أحمـــد 
“االتفاقيـــة العربيـــة الرباعيـــة بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية مصر 
العربيـــة ودولـــة اإلمـــارات العربية 
األردنيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة 
الشـــراكة  أجـــل  مـــن  الهاشـــمية 
لتنميـــة  التكامليـــة  الصناعيـــة 

اقتصادية مستدامة”.
الشـــراكة  هـــذه  “تمثـــل  وأضـــاف 
فـــي  وضروريـــة  مهمـــة  ركيـــزة 
يشـــهد  الـــذي  الوقـــت  هـــذا  مثـــل 
العديد مـــن المتغيرات السياســـية 
الســـاحتين  علـــى  واالقتصاديـــة 
اإلقليميـــة والعالميـــة، األمـــر الـــذي 
إلـــى ضـــرورة المزيـــد مـــن  يدعـــو 
الـــدول  بيـــن  والترابـــط  التكاتـــف 
مـــن  المزيـــد  وتنفيـــذ  العربيـــة 
لتوفيـــر  االقتصاديـــة  الشـــراكات 
المزيـــد مـــن االســـتقرار الصناعـــي 
واالقتصادي لشعوب الدول األربع 
مـــن التقلبات فـــي الفتـــرة الراهنة 

والمستقبلية”.
وأوضـــح أن هـــذا التعاون يســـاعد 
علـــى تحقيـــق التكامـــل الصناعـــي 

المطلوب بيـــن هذه الدول وتأمين 
اإلنتـــاج  مـــن  الـــالزم  التوريـــد 
الصناعـــي والعمـــل علـــى تحقيـــق 
االكتفاء الذاتي من خالل توطين 
بقيمـــة  وتوفيرهـــا  الصناعـــات 
إلـــى االســـتفادة  ممتـــازة، إضافـــة 
المقومـــات  كافـــة  مـــن  القصـــوى 
البشـــرية  واإلمكانـــات  الصناعيـــة 
والعلمية والتكنولوجية المتوافرة 
العمـــل  ثـــم  ومـــن  األربـــع،  للـــدول 
علـــى تحقيق التنميـــة االقتصادية 
المســـتدامة، والتي بدورها ســـوف 
تســـاهم في خلق المزيد من فرص 

العمل للشباب في تلك البلدان. 
انضمـــام مملكـــة  “أن  إلـــى  وأشـــار 
تبـــرز  الشـــراكة  لهـــذه  البحريـــن 
الحرص الكبير على تعزيز التكامل 
العربيـــة  الـــدول  بيـــن  الصناعـــي 
تحقيـــق  نحـــو  والســـعي  والعالـــم، 
التنمية الصناعية المستدامة وفًقا 
وتطلعات  وإســـتراتيجيات  لـــرؤى 
قيـــادة مملكـــة البحريـــن للوصـــول 
إلـــى تحقيـــق التنميـــة االقتصادية 
الشـــاملة وخلق المزيد من الفرص 
مملكـــة  مكانـــة  مـــن  تعـــزز  التـــي 

البحرين الرائدة بين العالم”. 
وذكـــر بن هنـــدي أن هـــذه المبادرة 
األربـــع  البلـــدان  بيـــن  والشـــراكة 
وتطلعـــات  أهـــداف  مـــع  تتناغـــم 
جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينية 
فـــي  تتمثـــل  والتـــي  وأعضائهـــا 
التعـــاون  وزيـــارات  مبـــادرات 
التجـــاري واالقتصـــادي التـــي قام 
بهـــا أعضـــاء الجمعيـــة فـــي الفترة 

األخيرة الماضية للعديد من الدول 
جمهوريـــة  رأســـها  علـــى  العربيـــة 
مصـــر العربيـــة والمملكـــة األردنية 
الهاشـــمية من أجل تعزيز التعاون 
بينهـــا وبيـــن مملكـــة البحريـــن بما 
يتوافـــق مع أهداف رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.

استثمارات البحرينيين 

العقارية بمصر ستتضاعف

علـــى صعيـــد متصـــل، قـــال عضـــو 
رجـــال  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
األعمـــال البحرينيـــة، ناصر األهلي 
التـــي  االتفاقـــات  علـــى  “نشـــجع 
الـــدول العربيـــة فـــي  تكـــون بيـــن 
شتى المجاالت، وباعتبار البحرين 
مجلـــس  لـــدول  إقليميـــا  مقـــرا 
التعاون في ســـهولة الوصول إليها 
ومصـــر كواجهة للتجـــارة واألردن 
المقومـــات  تمتلـــكان  واإلمـــارات 
فســـيكون  الكبيـــرة  االقتصاديـــة 

االتفاق بينهم مثمرا وفعاال”. 
اإلمكانـــات  أن  األهلـــي  وبيـــن 
البشـــرية والعلميـــة والتكنولوجية 
تدعـــم  األربـــع  بالـــدول  المتاحـــة 
العالقـــات االقتصاديـــة مـــن خالل 
تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات 
الـــدول  أســـواق  مـــن  واالســـتفادة 
األربع في تعزيز معدالت التجارة، 
الـــدول  قيـــادات  أن  إلـــى  منوًهـــا 
األربعـــة لعبوا دورا كبيرا في إتمام 

هذه االتفاقية”.
وأكد أنهم كقطـــاع تجاري ورجال 

أعمـــال دائًما ينظـــرون لمتانة هذه 
موضحـــا  واالتفاقـــات،  العالقـــات 
أنهـــم فـــي جمعيـــة رجـــال أعمـــال 
وعالقـــات  اتفاقـــات  يمتلكـــون 
منفـــردة مع الـــدول األربع من قبل، 
وأن هذه االتفاقية جاءت تتويًجا 

لهذه العالقات. 
العقاريـــة  االســـتثمارات  وعـــن 
صـــرح  مصـــر،  فـــي  للبحرينييـــن 
 120 تتجـــاوز  ال  بأنهـــا  األهلـــي 
هـــذا  أن  مؤكـــًدا  دوالر،  مليـــون 
الرقم سيتضاعف بعد تفعيل هذه 
االتفاقيـــة؛ نظـــًرا لنهضـــة القطـــاع 
العقـــاري فـــي مصـــر في الســـنوات 
األخيرة وسهولة إجراءات التملك 

بجمهورية مصر العربية.
وأوضح األهلـــي أن الفترة المقبلة 
ستشـــهد األنظمـــة السياســـية بين 
الدول المشتركة توحيد في اآلراء 
وقـــوة ومتانة أكثر والتي ســـتعزز 

التعاون في كافة األصعدة.
 وعـــن القطاعات التي ستســـتفيد 
من االتفاقية، قال األهلي “باعتبار 
أن البحريـــن مركـــز مالـــي ورائـــدة 
المصرفـــي والمالـــي  القطـــاع  فـــي 
ســـيعود ذلك بالفائدة الكبيرة على 
األطـــراف األخـــرى فـــي االتفاقية، 
ومـــن جهـــة أخـــرى مصـــر واألردن 
لديهمـــا نهضـــة عقاريـــة وزراعيـــة، 
القطـــاع  فـــي  تتميـــز  واإلمـــارات 
هـــذه  ستشـــهد  لذلـــك  الصناعـــي 
الـــدول تكامـــال واكتفـــاء فـــي هذه 

القطاعات”.
اعتمـــاد  إلـــى  األهلـــي  وأشـــار 
اللجنـــة العليـــا ألطـــراف االتفاقية 
التوصيـــات الصـــادرة عـــن اللجنـــة 
الصناعيـــة  للشـــراكة  التنفيذيـــة 
والتـــي عقـــدت على مـــدى يومين 
الشـــركات  بمشـــاركة  بالقاهـــرة، 
الزراعـــة  مجـــاالت  فـــي  العاملـــة 
واألغذيـــة واألســـمدة واألدوية، إذ 
أعدت قائمة بـ 87 مشروًعا مقترًحا 
فـــي القطاعـــات المســـتهدفة، مـــن 
بينها 12 مشـــروًعا مؤهاًل للدخول 
الجـــدوى  دراســـات  مرحلـــة  فـــي 
فـــي قطاعـــات الزراعـــة واألغذيـــة 
كمرحلـــة  واألدويـــة  واألســـمدة 
أولـــى باســـتثمارات مبدئية قدرها 
3.4 مليـــار دوالر، مـــع التركيـــز في 
المرحلـــة المقبلـــة علـــى قطاعـــات 
المعادن والكيماويات والبالستيك 

والمنسوجات والمالبس.

اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية تعزز التنمية 
المستدامة وخطة التعافي االقتصادي بالبحرين

التعاون بين األشقاء هو الحل األمثل للخروج من التحديات العالمية... رجال وأعمال ونواب:

business@albiladpress.com

األربعاء 27 يوليو 2022 - 28 ذو الحجة 1443 - العدد 5034
18

هبة محسن

بن هندي:
“االتفاقية الرباعية” 

ركيزة مهمة لمواجهة 
المتغيرات إقليميا وعالميا

السلوم:
ضرورة اختيار المشروعات 

ضمن المرحلة األولى 
لالتفاقية بعناية

األهلي:
االتفاقية تتضمن 

استثمارات مبدئية 
بقيمة 3.4 مليار دوالر



 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

أمل الحامد

نظمـــت بورصـــة البحريـــن، الســـوق 
التنظيـــم  ذات  األصـــول  متعـــددة 
الذاتـــي، حفـــل توزيـــع جوائـــز علـــى 
الثانيـــة  النســـخة  فـــي  المشـــاركين 
من برنامج أســـواق المـــال للتدريب 
المهنـــي الـــذي اختتم مؤخـــًرا، إذ تم 
تكريـــم 8 متدربين أكملـــوا البرنامج 
الـــذي اســـتمر لمدة 6 أشـــهر، وســـط 
حضـــور عـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 
فـــي  التنفيذيـــة  واإلدارة  اإلدارة 

بورصة البحرين.
للتدريـــب  المـــال  أســـواق  برنامـــج 
المهني هـــو برنامـــج تدريبي عملي، 
الخريجيـــن  تزويـــد  إلـــى  يهـــدف 
بالخبـــرة  الشـــباب  البحرينييـــن 
رأس  أســـواق  قطـــاع  فـــي  العمليـــة 
المـــال، وذلـــك تماشـــًيا مـــع األهداف 
البحريـــن  لبورصـــة  االســـتراتيجية 
المتمثلة في تعزيـــز المعرفة المالية 
وتوعيـــة المســـتثمر. وقـــد تم خالل 
الحفل تكريم المتدربين وتســـليمهم 

شهادات إتمام البرنامج.
الرئيـــس  علـــق  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لبورصة البحرين الشـــيخ 
خليفة بن إبراهيم آل خليفة بالقول 
“نحـــن فخـــورون باختتـــام النســـخة 
الثانيـــة مـــن برنامـــج أســـواق المال 
يهـــدف  حيـــث  المهنـــي،  للتدريـــب 
المتدربيـــن  تزويـــد  إلـــى  البرنامـــج 
بالمهارات المهنية األساسية وإثراء 
معرفتهـــم فـــي قطـــاع رأس المـــال، 
والتـــي بدورها تســـاهم فـــي تطوير 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المواهـــب 
التوعيـــة  محـــاور  مـــع  وتتماشـــى 
اســـتراتيجية  فـــي  االســـتثمارية 
بورصـــة البحرين. نهنـــئ الخريجين 
علـــى إنجازاتهـــم وعلـــى إظهارهـــم 
االلتـــزام  مـــن  عاليـــة  لمســـتويات 
والتميـــز خالل فتـــرة البرنامج التي 
اســـتمرت طوال الـ 6 أشهر الماضية، 
كما نتطلع إلى الترحيب بالمتدربين 
مـــن  القادمـــة  النســـخ  فـــي  الجـــدد 

البرنامج مستقبال”.
نعـــرب  “يســـرنا كذلـــك أن  وأضـــاف 
والتقديـــر  االمتنـــان  خالـــص  عـــن 
لمحافظ مصـــرف البحرين المركزي 
واإلدارة  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
التنفيذية لجميع الشركات المدرجة 
الذيـــن  المشـــاركة  والمؤسســـات 
ســـاهموا فـــي نجاح برنامج أســـواق 
المـــال للتدريـــب المهنـــي مـــن خالل 

توفيـــر الفرصـــة للمتدربيـــن إلجراء 
اجتماعات مباشـــرة مع صناع القرار 

الرئيسيين في سوق رأس المال”.
وأتاح البرنامج التدريبي للمشاركين 
فرصة التواصل والتفاعل مع صناع 
القـــرار الرئيســـيين في قطاع ســـوق 
المعرفـــة  واكتســـاب  المـــال،  رأس 
حول ســـوق رأس المال واالستثمار، 
إضافـــة إلى االســـتفادة مـــن الخبرة 

العمليـــة عبـــر اكتســـاب فهم شـــامل 
للعمليـــات التشـــغيلية فـــي بورصـــة 
البحرين وشـــركة البحرين للمقاصة، 
مـــا يؤهلهم للعمـــل في مجموعة من 
التخصصات ذات العالقة في قطاع 
رأس المال، مستفيدين من المعرفة 
والخبرة التي اكتسبوها خالل فترة 

البرنامج.
المـــال  أســـواق  برنامـــج  ويدعـــم 

للتدريـــب المهنـــي مبـــادرات بورصة 
البحريـــن التوعويـــة، والتي تســـعى 
من خاللها إلى تعزيز الثقافة المالية 
باعتبارهـــا إحدى الركائز األساســـية 
في اســـتراتيجية بورصـــة البحرين 
للوصـــول إلـــى شـــريحة أوســـع مـــن 
البرنامـــج  يســـعى  كمـــا  المجتمـــع. 
إلـــى زيـــادة الوعي االســـتثماري بين 
الشـــباب مـــن خـــالل ســـد الفجـــوات 

األكاديمية والمهنية.
برنامـــج  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
أســـواق المـــال للتدريـــب المهني قد 
تـــم إطالقه فـــي العـــام 2021 ضمن 
مبادرات بناء القدرات التي أطلقتها 
تطويـــر  بهـــدف  البحريـــن  بورصـــة 
فـــي  البحرينـــي  الشـــباب  قـــدرات 
قطاع أســـواق رأس المال. وتشـــمل 
مبـــادرات التوعيـــة األخـــرى برنامج 
المســـتثمر الذكـــي، وبرنامـــج تحدي 
وأكاديميـــة  االســـتثماري  التـــداول 

االستثمار.

“بورصة البحرين”: تكريم 8 متدربين عقب إكمالهم “أسواق المال للتدريب المهني”
البرنامج يهدف لتزويد الخريجين الشباب بالخبرة العملية في القطاع

عرفت اختصاصي ملكية صناعية أول من إدارة التجارة الخارجية والملكية 
الصناعيــة بــوزارة الصناعــة والتجــارة نــور خليفــة، العالمــة التجاريــة بأنهــا 
إشــارة مميــزة تعمــل لتمييــز بين الســلع أو الخدمــات المتماثلة أو المتشــابهة 
التــي يقدمهــا المنتجــون أو المــوردون وعلى ســبيل المثال قد تشــمل إشــارة 

بالكلمات والشعارات والصور أو مزيج من ذلك.

ولفتـــت خليفة فـــي البرنامج اإلذاعي 
“صباح الخير يـــا بحرين” إلى إمكانية 
غيـــر  التجاريـــة  العالمـــة  تســـجيل 
المستخدمة وكذلك العالمة التجارية 

قيد االستخدام بالفعل.
العالمـــة  خـــواص  أن  وأوضحـــت 
التجاريـــة بأنهـــا يجب أن تكـــون ذات 

صفـــة مميـــزة وأال تكـــون خادعـــة، أي 
أنها ال تسبب لبسا لدى الجمهور.

وفـــي استفســـار عمن يحق لـــه التقدم 
التجاريـــة  العالمـــة  تســـجيل  بطلـــب 
أنـــه  أجابـــت  والدوليـــة،  الوطنيـــة 
لتســـجيل العالمة التجاريـــة الوطنية 
يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري 

التقـــدم بشـــرط أن يكـــون مواطنـــا أو 
مقيما أو لديه شـــركة أو مؤسســـة في 

مملكـــة البحرين، أما العالمة التجارية 
الدوليـــة، فإنهـــا يتم تســـجيل العالمة 
التجاريـــة لهـــا لـــدى منظمـــة “الويبو”، 

ويكون تقديمها من قبل اإلدارة.
يشـــار إلى أن العالمـــة التجارية تلعب 
دوًرا كبيًرا ومهما في المجال التجاري 
واالقتصـــادي، فهـــي وســـيلة إلعـــالن 
عـــن  التجـــار  أو  التجاريـــة  الشـــركات 
الخدمات أو المنتجات التي يقدمونها 
والخدمـــات  المنتجـــات  باقـــي  عـــن 
المماثلة لهـــا. وازدادت أهمية العالمة 
توزيـــع  بانتشـــار  خاصـــة  التجاريـــة 
المنتجـــات والســـلع والخدمـــات عبـــر 
شبكة اإلنترنت بشكل واسع وبطريقة 

ســـهلة وســـريعة األمـــر الـــذي أدى إلى 
تغييـــر أنمـــاط التعامل مـــع المنتجات 
والخدمـــات إلى التعامـــل اإللكتروني، 
التجاريـــة  العالمـــات  وتســـجيل  بـــل 

إلكترونًيا.
التجاريـــة،  العالمـــات  أهـــم  وعـــن 
العالمـــات  أن  خليفـــة  أوضحـــت 
التجارية تنقســـم إلى 4 عالمات وهي 
عالمـــة صل وعالمـــة التجارة وعالمة 
الخدمـــة وعالمـــة جماعيـــة، مبينة أن 
عالمـــة صل هي أول أنـــواع العالمات 
أو  عالمـــة  وهـــي  العالمـــة  التجاريـــة 
إشـــارة تكون معينة وخاصة بالمنتج، 
أمـــا عالمة تجارة، فهـــي عالمة يمكن 

أن يســـتخدمها  صاحب المشروع لكي 
يتم تميز المنتجات التي يقوم ببيعها 
هـــذه  شـــرائها، وعالمـــة خدمـــة  بعـــد 
العالمة من أنواع العالمات التجارية، 
الخدمـــة  لصاحـــب  يمكـــن  حيـــث 
اســـتعمالها لكـــي يظهـــر فـــي الســـوق 
بمنتجـــه ولكـــي تكـــون بمـــرور الوقت 
تـــدل علـــى نـــوع الخدمـــة ومصدرهـــا 
مثال شركات البنوك والتأمين ووكالء 
السفر والسياحة والفنادق والمطاعم، 
أمـــا العالمـــة الجماعية، فهـــي كل من 
عالمة صـــل أو تجارة أو خدمة تكون 
مســـجلة ويمكن اســـتغاللها من خالل 

طرف أي شخص ما.

تسجيل العالمة الوطنية “الصناعة والتجارة” والدولية بمنظمة “الويبو”
تلعب دورا مهما بالمجال التجاري واالقتصادي... اختصاصي ملكية صناعية:

business@albiladpress.com
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أعلـــن بنك ABC بعد اجتماع مجلـــس اإلدارة المنعقد في تاريخ 
25 يوليو 2022، عن تقاعد رئيسه التنفيذي خالد كعوان اعتباًرا 

من تاريخ 1 أغسطس 2022.
وقـــد أنهـــى إعالن كعوان المناقشـــات حـــول رغبته فـــي التقاعد 
والتي اســـتمرت ألكثر من عام مع رئيس مجلس اإلدارة. ويمثل 
هذا اإلعالن نهاية مســـيرة مهنية حافلة اســـتمرت لمدة 31 عاًما 
مع المجموعة، أمضى آخر عشـــر ســـنوات منها كرئيس تنفيذي. 
وانضم كعوان لبنك ABC العام 1991 وشغل عدد من المناصب 
المحليـــة والعالمية الرئيســـة فـــي المجموعة حتـــى العام 2009، 

عندما تم تعيينه نائًبا للرئيس التنفيذي للمجموعة. 
وقـــام مجلس اإلدارة بتعيين نائب الرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
بنـــك ABC صائـــل الوعـــري في منصـــب “القائم بأعمـــال الرئيس 
التنفيـــذي للمجموعـــة”، اعتبـــاًرا مـــن تاريخ 1 أغســـطس 2022. 
 ،ABC ُيعتبـــر الوعـــري قائًدا منذ فترة طويلة فـــي مجموعة بنك
وكان بمثابـــة القوة الدافعة وراء التحول االســـتراتيجي الرقمي 

للبنك في اآلونة األخيرة.
وحتـــى نهايـــة العـــام، ســـيمر البنـــك بفتـــرة انتقالية أثناء نشـــره 

لتقييماته وخططه نحو التعاقب الدائم. وسيبقى كعوان مرتبًطا 
بالمجموعـــة كرئيـــس لمجالـــس إدارة ABCIB وABC SA وبنـــك 
ABC البرازيـــل، كما ســـيواصل دعم الوعري فـــي عملية االنتقال 
المخطـــط لهـــا. وبالنيابـــة عـــن مجلـــس إدارة بنـــك ABC، أعـــرب 
رئيـــس مجلس اإلدارة صديق الكبير عن امتنانه العميق لكعوان 
على خدمته الطويلة، مشيًرا إلى اإلنجازات العديدة التي حققها 
البنك في ظل قيادته، قائاًل: “أود أن أتقدم بخالص الشكر لخالد 
كعـــوان على خدمته المتميزة للبنـــك والتزامه الدائم بقيمنا. لقد 

شهد البنك خالل فترة عمله العديد من اإلنجازات البارزة”.
من جانبه، صرح خالد كعوان قائاًل: “أود أن أشكر مجلس اإلدارة 
وجميـــع أصحـــاب المصلحة على دعمهـــم الكبير. لقد كان شـــرًفا 
وامتياًزا لي أن أكون قادًرا على المســـاهمة في نجاح المجموعة 
وإعـــادة تأكيـــد ســـمعتها القويـــة في الســـوق”. ومن جهتـــه، قال 
صائـــل الوعـــري: “أود أن أشـــكر مجلـــس اإلدارة علـــى ثقته. لدى 
المجموعـــة أجنـــدة تحـــّول طموحـــة نســـعى لتحقيقها، ومـــا زلنا 
ملتزميـــن بالتركيز الكامـــل على اإلنجاز التـــام والناجح لتحقيق 

هذا المسعى”.

بعد مسيرة مهنية حافلة استمرت لمدة 31 عاًما مع المجموعة

الرئيس التنفيذي لمجموعة “ABC” يعلن عن تقاعده

نور خليفة

خالد كعوان صائل الوعريصديق الكبير

تم مؤخرا توقيع اتفاقية بين بنك البركة اإلسالمي ومستشفى البحرين التخصصي لتوفير خدمات تمويلية حصرية 
للعمالء من خالل برنامج تمويل إجارة الخدمات الطبية، وذلك تماشــيًا مع دور البنك المســتمر في تعزيز شــراكته مع 

المجتمع من خالل تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عمالئه. 

بنك  مــن  الــمــقــدم  الــتــمــويــل  ويتميز 
ــة اإلســــالمــــي بـــمـــعـــدل ربـــح  ــركـ ــبـ الـ
تمويل  فــتــرة  مــدى  على  منخفض، 
أقصاها 3 سنوات تهدف إلى تسهيل 
عمالء  لجميع  الطبية  المدفوعات 

البنك.
ــهــذه الــمــنــاســبــة، صــرحــت رئيس  وب
ببنك  لــأفــراد  المصرفية  الخدمات 
الــبــركــة اإلســـالمـــي فــاطــمــة الــعــلــوي 
ــأن نـــكـــون أحــد  ــ “نـــحـــن فـــخـــورون ب
تمويل  لبرامج  الرائدين  المزودين 
ــقــطــاع  ــي ال الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة فــ
تتماشى  إذ  بــالــبــحــريــن،  الــمــصــرفــي 
إلى  الــرامــيــة  جهودنا  مــع  مبادراتنا 
ــد عــمــالئــنــا بـــخـــيـــارات قــابــلــة  ــزويـ تـ
اإلجــراءات  تكلفة  لتمويل  للتطبيق 
الحصول  عملية  وتبسيط  الطبية 
المرافق  أفضل  من  الخدمات  على 

الطبية في المملكة.
مستشفى  يـــكـــون  أن  ــا  يــســرن كــمــا 
شبكة  ضمن  التخصصي  البحرين 
ونتطلع  لــديــنــا،  الــصــحــيــة  ــرعــايــة  ال
المثمرة  الــشــراكــات  مــن  المزيد  إلــى 

معهم قريبًا، والتي من شأنها توفير 
خدمات قيمة لعمالء البنك الكرام”. 
لمستشفى  المنتدب  العضو  وأضاف 
التخصصي قاسم عرداتي  البحرين 
“نحن واثقون من أن برنامج البركة 
الطبية  الخدمات  لتمويل  اإلسالمي 
البحرين  مستشفى  لمرضى  سيوفر 
على  الــحــصــول  فــرصــة  التخصصي 
الـــخـــدمـــات واإلجــــــــــراءات الــطــبــيــة 

بالتركيز  سينعكس  مــمــا  بــســهــولــة 
بشكل  واحتياجاتهم  صحتهم  على 

أفضل”.
تم توقيع االتفاقية مؤخًرا بحضور 
ــركــة  ــب ــن بـــنـــك ال ــ ــيـ ــ ــن إداريـ ــدد مــ ــ عـ
عرداتي،  قاسم  والدكتور  اإلسالمي 
البحرين  لمستشفى  الــعــام  الــمــديــر 
التخصصي، إضافة لعدد من ممثلي 

إدارة المستشفى.

يتميز بمعدل ربح منخفض على مدى فترة أقصاها 3 سنوات

“البركـة اإلسالمـي” يوقـع اتفاقيـة تمويـل 
الخدمـات الطبيـة مـع “البحرين التخصصي”

فاطمة العلويقاسم عرداتي

ــدام ــخ ــت ــد االس ــي ــر الــمــســتــخــدمــة وق ــي ــة غ ــاري ــج ــت إمـــكـــان تــســجــيــل الــعــامــات ال
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“البحرين المركزي” يصدر متطلبات جديدة 
لتعهيد أعمال المؤسسات المالية

أصـــدر محافـــظ مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
رشيد المعراج، تعميما بشأن إصدار متطلبات 
تعهيـــد أعمال المؤسســـات المالية والمصرفية 
المعدلـــة لتحـــل محـــل اللوائـــح الحالية في 
جميع مجلـــدات قواعد مصـــرف البحرين 
المركـــزي والتـــي يتـــم العمـــل بهـــا فـــور 
أن  المحافـــظ  وأكـــد  التعميـــم.  صـــدور 
المتطلبـــات الجديـــدة ســـارية المفعول 
علـــى الفـــور، وســـتكون متاحـــة على 
موقع مصرف البحرين المركزي على 
أيًضـــا  شـــبكة اإلنترنـــت وســـتدرج 
كجـــزء مجلدات  مصرف البحرين 

المركزي القادمة.
وكان مصـــرف البحرين المركزي 
طـــرح ورقـــة استشـــارة بتاريخ 
يقـــوم   ،  2022 أبريـــل   13
المصـــرف على ضوئها بإصدار 
المعدلـــة  التعهيـــد  متطلبـــات 
لتحـــل محل اللوائـــح الحالية 
فـــي جميـــع مجلـــدات قواعد 

مصرف البحرين المركزي.
وجـــاء في تعميم آخر في هذا الصدد ، أنه تم 
تعديـــل الفقرة 1.1.6، حيث جـــاء فيها أنه قد 
ُيســـمح لفـــروع الكيانات األجنبية باالســـتعانة 
بمصـــادر خارجيـــة لمكتبهـــا الرئيســـي، وهـــي 

وظيفة إدارة المخاطر.
وكان مصـــرف البحرين المركـــزي أصدر ورقة 
استشـــارية بشأن االســـتعانة بمصادر خارجية 

في األعمال والمهمات في المؤسسات المالية 
المصرفيـــة المرخـــص لهـــا في البحريـــن، أو ما 
يعـــرف بالتعهيد”، حيث تناولـــت الورقة عددا 
مـــن المعايير واإلجراءات والشـــروط الخاصة 
بتوكيـــل بعض األعمـــال الداخليـــة للبنوك إلى 

جهات أخرى.
وجاء في الورقة أنه يجب أال يقوم المرخص 
لـــه باالســـتعانة بمصـــادر خارجيـــة للوظائـــف 

التاليـــة: االمتثـــال؛ مكافحـــة غســـل األمـــوال 
إدارة  الماليـــة،  الرقابـــة  اإلرهـــاب،  وتمويـــل 
المخاطـــر، ووظائـــف خط األعمـــال التي تقدم 
خدمـــات منظمة مباشـــرة إلى العمـــاء. ولكن 
قد يتم االســـتعانة بمصادر خارجية للعمليات 
واألنظمة في إطار هذه الوظائف على ســـبيل 
المثـــال مراكـــز االتصـــال ومعالجـــة البيانـــات 
واســـترداد االئتمـــان وحلـــول “اعـــرف عميلك” 
اإللكترونيـــة. وجـــاء في الورقة االستشـــارية، 
أنـــه يجب علـــى المرخص لهـــم االلتـــزام بعدد 
المتطلبـــات قبـــل توقيـــع أي اتفاقيـــة تعهيـــد، 
ومنهـــا موافقـــة مســـبقة من مصـــرف البحرين 
المركـــزي علـــى أي تعهيـــد لطرف ثالـــث خارج 
البيانـــات  خدمـــات  )باســـتثناء  البحريـــن 
الســـحابية(. ويجـــب أن يكون لـــدى المرخص 
لهـــم متطلبـــات كتابيـــة كافية في سياســـاتهم 
وإجراءاتهـــم الداخليـــة التـــي تتنـــاول جميـــع 
اللوجســـتية  العمليـــات  االســـتراتيجيات، 
واســـتمرارية األعمـــال والطـــوارئ والتخطيط 
والقضايـــا القانونيـــة والمخاطـــر فيمـــا يتعلـــق 

باالستعانة بمصادر خارجية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.07

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.99

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.312

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.464

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.072

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.475

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.12

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.289

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.052

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.595

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.467

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 0.162

السنة الرابعة عشرة - العدد 5034

األربعاء
27 يوليو 2022 - 28 ذو الحجة 1443  

تســـعى هيئـــة البحرين للســـياحة الختيار شـــركة 
إلدارة فعاليات “جائزة البحرين للسياحة 2022”، 
ومـــن أجـــل هـــذا طرحـــت مناقصـــة فـــي الموقـــع 
والمزايـــدات  المناقصـــات  لمجلـــس  اإللكترونـــي 
أمس، وســـيتم اســـتام مظاريف العطـــاءات إلى 
تاريـــخ 28 أغســـطس المقبـــل، علـــى أن يتم فتح 

المظاريف في اليوم التالي.
تأهيـــاً  مؤهلـــة  شـــركات  عـــن  الهيئـــة  وتبحـــث 
عالًيـــا لتقديم مقترحـــات إلدارة فعاليـــات جوائز 
يبنـــي  أن  المتوقـــع  ومـــن  للســـياحة،  البحريـــن 
المزايدين على نجاح الهيئة خال العام وتعظيم 
اإلمكانـــات والنجـــاح. واشـــترطت الهيئـــة علـــى 
مقدمـــي العطاءات تقديم عروضهم لتلبية جميع 

المتطلبات.

شركة إلدارة فعاليات “جائزة البحرين للسياحة 2022”

 ،S&P 500 مـــن المقـــرر أن تعلـــن أكبر 5 شـــركات تكنولوجية في مؤشـــر
نتائـــج أعمالهـــا خـــال األيـــام الثاثـــة المقبلـــة، متضمنـــة أمـــازون، وأبل، 
وغوغل، وفيســـبوك، ومايكروسوفت، إذ تشـــكل في مجموعها ما يقرب 
من ربع القيمة السوقية للمؤشر، ويمكن أن تحدد اتجاه السوق ألسابيع 
أو أشـــهر قادمة. في وقت تســـتعد شـــركات التكنولوجيا الكبيرة لإلباغ 
عن أرباحها، تبرز شـــكوك جدية بشأن مستقبلها القريب للمرة األولى. إذ 
أشـــارت الخمـــس جميعا إلى خفـــض التكاليف أو التخطيـــط لذلك قريبًا.
حيث تخطط شـــركة أبل لخفض التكاليف فـــي العام المقبل، بينما تقوم 

مايكروسوفت بإغاق المراكز المفتوحة.
وتظهر نتائج األسبوع الماضي من سناب، وتويتر، مخاوف بشأن أعمال 

اإلعانـــات الرقميـــة. وحتـــى التحذيـــر المبكر من مايكروســـوفت بشـــأن 
أرباحهـــا ومعرفـــة أن أمازون تعمـــل بالفعل على خفـــض التكاليف، قد ال 
يكون كافيا إلعداد وول ســـتريت حقا لما قد يأتي، إذ إن أحد المجاالت 
التي يمكن أن تســـبب تموجا كبيرا هو تباطؤ نمو الحوســـبة الســـحابية، 

.”Market Watch“ والتي قد تثير فزع السوق، وفقا لما ذكره موقع
وأي تحـــركات كبيرة لتلك الشـــركات الخمس ســـيكون لهـــا آثار مضاعفة 
كبيـــرة في الســـوق. وتبلغ قيمتهـــا اإلجمالية حوالـــي 7.5 تريليون دوالر 
علـــى الرغـــم مـــن االنخفاضات التـــي حدثت بالفعـــل هذا العام، وتشـــكل 
الشـــركات الخمـــس حوالـــي 23 % من إجمالي القيمة الســـوقية لمؤشـــر 

.Dow Jones Market Data Group وفقا لمجموعة ،S&P 500

5 شركات قيمتها السوقية تتجاوز 7.5 تريليون دوالر

“وول ستريت” تحبس أنفاسها ترقبا ألرباح عمالقة التكنولوجيا

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلــزام شـركــة مقــاوالت بدفــع 107 آالف دينــار 
قيمــة تركيــب وتنفيــذ أبــواب ونــوافــذ

ألزمـــت المحكمـــة التجارية الكبرى شـــركة مقاوالت بســـداد أكثر من 
مئـــة ألف دينار إلحدى شـــركات األلمنيوم قيمة تنفيذ األخيرة أعمال 
تركيـــب وتنفيـــذ أبواب ونوافـــذ ومطابخ ألكثر من ألـــف فيا خاصة 
بمشروعات شركة المقاوالت، حيث انتهت من األعمال الموكلة إليها، 
إال أن شـــركة المقاوالت امتنعت عن ســـداد المبالـــغ المتفق عليها في 

العقود.
وقـــال المحامـــي محمـــد الكوهجـــي إن الشـــركة موكلتـــه تعمـــل فـــي 
مجال ُصنع اأُلطر أو الهياكل المعدنية الازمة للتشـــييد وأجزاء منها 
)األبراج، ســـواري، مســـنمات، جســـور( ُصنع ُأطر صناعيـــة من معادن 
)ُأطـــر األفـــران العاليـــة، معـــدات الرفـــع والمناولة واألبـــواب والنوافذ 
المعدنيـــة وُأطرهـــا، والمصاريع والبوابات ومســـجلة بـــوزارة التجارة 
والصناعة. وأضاف أن الشـــركة زودت المدعى عليها بأبواب ونوافذ 
وأعمـــال مطابـــخ ألكثـــر مـــن 100 فيـــا بمواقـــع مختلفـــة بنـــاء علـــى 
اتفاقيـــات حتى ترصد بذمتها مبلغا متبقيا وقدره مئة وســـبعة آالف 
دينار مضافًا إليه الفائدة القانونية بواقع 10 %، حيث حثت موكلته 
المدعي عليها على السداد بالطرق الودية إال أنها امتنعت عن السداد 

بدون وجه حق.
حيـــث دفـــع بأن الدين المطالب به تتوافر فيه شـــروط أمر األداء من 
كونـــه دينا ثابتا بورقة تجاريـــة وهو عبارة عن مبلغ من النقود معين 
المقـــدار وحـــال األداء وثابت بالكتابـــة، وأن موكلتـــه أتبعت الطريق 

الذي رسمه قانون المرافعات، فإنه يتعين إلزامها بسداد المبلغ.
وقالت المحكمة إنه بحسب قانون التجارة، تسري على المواد 
التجاريـــة ما اتفـــق عليه المتعاقدون ما لـــم يتعارض اتفاقهما 
مـــع نصـــوص تشـــريعية، موضحـــة أن أعمـــال توريـــد البضائع 

وتصديرهـــا وتوريدهـــا والمقاوالت وبناء العقـــارات وتعديلها 
وترميمهـــا تعتبـــر من األعمـــال التجارية متى كانـــت مزاولتها 
على وجه االحتراف وأنه يجوز إثبات االلتزامات التجارية أيا 
كانت قيمتها بكافة طرق اإلثبات ما لم ينص القانون على غير 
ذلك. وأضافت أنه لما كانت المحكمة ووصوال لوجه الحق قد 
أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود اإلثبات واطمأنت 
إلـــى رصـــد مبلـــغ المديونية فـــي ذمـــة المدعى عليها الناشـــئة 
من عدم ســـدادها الدفعة األخيرة مـــن أعمال توريد وتركيب 
أبـــواب ونوافـــذ ومطابخ لفيات مشـــروع المدعـــي عليها بعد 
قيـــام المدعية بالتنفيذ بالكامل مـــن دون أية ماحظات ومن 

ثم يحق للمدعية طلب المســـتحق باعتباره ثمن 
البضائـــع التـــي تـــم توريدهـــا وقيمـــة 

أعمـــال التركيبـــات التـــي تم 
إنجازها وهو ما تقضي به 

المحكمة.
حكمت  األسباب  ولهذه 
المحكمة بإلزام المدعى 
عليها بأن تؤدي للمدعي 

آالف   107 ــدره  وقــ مبلغا 
ديــنــار والــفــائــدة الــقــانــونــيــة 

تاريخ  من  سنويا   %  4 بواقع 
الــمــطــالــبــة حــتــى تـــمـــام الـــســـداد 

وألــزمــتــهــا الــمــصــاريــف ومــبــلــغ 20 
دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

هبة محسن

المحامي الدكتور محمد الكوهجي

أمل الحامد

رشيد المعراج

 علي الفردان

السماح للفروع األجنبية باالستعانة بمصادر خارجية إلدارة المخاطر


