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تقييم المشروعات ضمن مبادرة سمو 
الشيخ عيسى بن علي إلعداد القادة الشباب

أعلنـــت اللجنـــة المنظمة لمبادرة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
آل خليفـــة إلعـــداد القـــادة الشـــباب بنســـختها الثانيـــة أن لجنة 
تحكيـــم المبـــادرة بدأت أعمالهـــا في تقييم المبـــادرات المقدمة 

من المشاركين، أمس )السبت(.
وقـــال أنور بوحســـن نائـــب رئيس مجلـــس إدارة جمعية الكلمة 
الطيبـــة “إن لجنـــة التحكيم التي تضم كالً مـــن: فيصل المناور، 
ســـامية حســـين، ومحمـــد بوجيري، ويعقـــوب الناجم، باشـــرت 
أعمالهـــا في تقييم مشـــروعات المشـــاركين ضمن مبادرة ســـمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إلعداد القادة الشباب بمنافسة 
أقيمـــت فـــي مقـــر جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة وبحضـــور عـــدد من 

الشـــخصيات البارزة والمهتمين في مجاالت التنمية والقيادة”.  
وأشار بوحسن إلى أن مبادرة إعداد القادة الشباب تقام برعاية 
سمو الشـــيخ عيسى بن علي آل خليفة وتنظمها جمعية الكلمة 
الطيبـــة بالتعاون مـــع المعهد العربي للتخطيـــط بدولة الكويت، 
وبدعـــم مـــن مبـــرة عبدالرحيـــم الكوهجـــي الخيريـــة، وهيئـــة 
صنـــدوق العمل )تمكين(، لتتيح المبادرة المجال أمام مشـــاركة 
الشـــباب البحرينـــي وإبـــراز إبداعاتهـــم فـــي تقديم مشـــروعات 
تنمويـــة تســـاهم في حـــل المشـــكالت المجتمعية ودفـــع عجلة 
التقدم والتطور وذلك بإدماج الشباب في العديد من الفعاليات 

)٠٣(التى تخدم المجتمع البحريني بشكل عام.

بعـــض  أيـــد  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
المترشـــحين المتوقعيـــن لخوض 
غمار االنتخابـــات النيابية المقبلة 
2022، وضـــع األنشـــطة التجارية 
المتنوعة تحت ســـجل قيد سجل 
األمـــر  أن  إلـــى  مشـــيرين  واحـــد، 
مطبـــق فـــي دول جـــارة وأبرزهـــا 

الســـعودية، رفـــض البعـــض ذلـــك، 
مشـــيرين إلـــى أن مـــن شـــأن ذلك 
حـــدوث مشـــكالت بينهـــا التأخير 
فـــي إصـــدار التأشـــيرات الخاصة 
األنشـــطة،  بمزاولـــة  للســـماح 
مطالبيـــن بخفـــض رســـوم ســـوق 

العمل السنوية.

مترشحون لـ“^”: لخفض 
رسوم سوق العمل السنوية

)٠٨(

20 صفحة - 220 فلسا

تقدم اآلن
بطلبك للترشح لنيل جائزة

درع البالد للمسؤولية االجتماعية للشركات
albilad-award.com/enroll

دفعـــت المخـــاوف مـــن انـــزالق العـــراق نحـــو هاوية الحـــرب األهليـــة إلى 
بـــروز العديد من دعـــوات التهدئة ومبادرات الوســـاطة بعد اقتحام أنصار 
الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان للمرة الثانية خالل أســـبوع 
واحد، وإقامة بعضهم اعتصامًا مفتوحًا داخله، ودعوة اإلطار التنســـيقي 
الموالي إليران أنصاره إلى “التظاهر الســـلمي دفاعًا عن الدولة وشرعيتها 
ومؤسســـاتها”. وأطلـــق رئيس إقليم كردســـتان نيجيرفـــان بارزاني، أمس 
)األحـــد(، مبـــادرة لحـــل األزمـــة السياســـية فـــي العـــراق، داعيـــًا األطـــراف 
السياسية للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع واتفاق قائم على 
المصالـــح العليا للبلد. وقـــال بارزاني، في بيان صحافي “نتابع بقلق عميق 
األوضاع السياســـية والمستجدات التي يشهدها العراق”، مطالبًا األطراف 
السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر 

من أجل حل المشكالت.
معتصمون يعقدون مجلس عزاء إلحياء شعائر عاشوراء في مبنى البرلمان

بغداد ـ وكاالت

)١٢(

أعلنـــت وكالـــة الزراعـــة والثـــروة 
البحريـــة بوزارة شـــؤون البلديات 
والزراعـــة عـــن رفـــع حظـــر صيـــد 
 1( اليـــوم  الروبيـــان اعتبـــارًا مـــن 
مـــع  اتســـاقًا   ،)2020 أغســـطس 
 2020 لســـنة   )18( رقـــم  القـــرار 
بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع 
الروبيـــان، في الفترة من 1 فبراير 

ولغاية 31 يوليو 2020.
وأشـــارت إلـــى أن رفـــع الحظـــر ال 
الروبيـــان  الســـماح بصيـــد  يعنـــي 
بالطريقـــة المخالفـــة للقـــرار رقـــم 
)205( لســـنة 2018 بشـــأن حظـــر 

الصيـــد البحـــري بواســـطة شـــباك 
الجر القاعيـــة )الكراف( في المياه 

اإلقليمية لمملكة البحرين.
البحريـــة  الرقابـــة  إدارة  ودعـــت 
ضـــرورة  إلـــى  الصياديـــن  جميـــع 
االلتـــزام بالقـــرار الـــوزاري المعني 
بمنـــع الصيـــد بطريقـــة “الكـــراف”، 
والـــذي جاء في األســـاس بغرض 
فـــي  البحريـــة  الثـــروة  حمايـــة 
مملكة البحرين وضمان استدامة 
هـــذا المـــورد المهـــم علـــى صعيـــد 
تحقيـــق األمن الغذائي في مملكة 

البحرين.

رفع الحظر عن صيد الروبيان بدءاً من اليوم
المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

العقيـــدة  مرســـوم  بوتيـــن  وقـــع 
وميثـــاق  الروســـية  البحريـــة 
الروســـي،  العســـكري  األســـطول 
وفقًا لما أعلنته الرئاسة الروسية، 

الكرملين.
وتعتبر العقيدة البحرية الروسية، 
أن واشـــنطن هي التهديـــد األكبر، 
نحـــو  المتحـــدة  الواليـــات  فنهـــج 
الهيمنـــة في المحيطـــات العالمية 
بمثابـــة تحد رئيس لألمن القومي 
لروســـيا االتحادية، وفق ما نقلته 
تنـــص  كمـــا  “إنترفاكـــس”.  وكالـــة 

العقيـــدة البحريـــة الجديـــدة على 
الـــرد بشـــكل ســـريع علـــى كل من 
يهدد ســـيادة موســـكو. كمـــا تؤكد 
القـــوة  علـــى إمكانيـــة اســـتخدام 

العسكرية في المحيطات.

العقيدة البحرية الروسية الجديدة: 
أميركا هي التهديد األكبر

سان بطرسبورغ - وكاالت

)١٢(

العراق في مهب المجهول ومخاوف من حرب أهلية
بروز العديد من دعوات التهدئة ومبادرات الوساطة بعد اقتحام البرلمان

“من ذاكرة الغرفة” يستعرض مسيرة الشعلة
نموذج للرجـــل العصامـــي وقامة وطنية 
كبيرة قدمـــت الكثير للوطـــن والمجتمع، 
ولهـــا ومضات من الســـيرة العطـــرة التي 
بـــدأت بالعـــام 1948، حيـــث ولـــد بفريـــق 
المخارقـــة بالمنامة، وهو رجـــل األعمال، 
عضو بمجلس الشـــورى، وعضو بمجلس 
إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
العمـــل  وزيـــر  متتاليـــة،  دورات  لثـــالث 
والشـــؤون االجتماعيـــة األســـبق، رئيـــس 
مجلس إدارة دار “البالد” للطباعة والنشر 

الشـــعلة  عبـــدهللا  عبدالنبـــي  والتوزيـــع، 
يـــوم  حـــل  الـــذي  )أبومشـــعل(،  المكنـــى 
الســـبت ضيف حلقة برنامـــج “من ذاكرة 
الغرفة” والذي يوثق سيرة تجار البحرين 
التجاريـــة  الغرفـــة  فـــي  ومســـاهماتهم 
ومحطـــات مـــن حياتهـــم، والبرنامج من 
إعـــداد وتقديـــم يوســـف محمـــد، وإنتاج 

غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وسرد الشـــعلة في اللقاء مسيرته، حيث 
واهتمـــت  صغيـــر،  وهـــو  والـــده  توفـــي 
)معلمـــة  المطوعـــة  والدتـــه  بمســـؤوليته 

)١٩(القرآن( خاتون التحو )رحمها هللا(.
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هل تستهويك كتابـة القــصص والخيــال؟
ا مع العودة إلى المدارس 

ً
مارأيك أن نجمع الحكايات مًعا في كتيب خاص سيصدر تزامن

المشاركة مفتوحة لألصدقاء من سن 8 سنوات حتى 16 عاًما، وفق التالي:
• أن•تكون•مطبوعة•على•صيغة•ملف•word،•مع•كتابة•اإلسم•الثالثي•للمشاركة•وصورة•حديثة•واضحة.	

• أال•تزيد•عدد•كلمات•القصة•عن•500•وال•تقل•عن•400•كلمة.	

• ال•مانع•من•إرسال•القصص•والحكايات•التي•شاركت•في•المسابقات•المدرسية•واالجتماعية،•وفي•حال•	

.pdf•أو••jpg•احتوائها•على•رسومات•يرجى•إرفاق•الرسومات•على•صيغة•صور

يرجى إرسال المطلوب على العنوان البريدي أدناه في موعد أقصاه: 20 – 08 - 2022

البحرين تهنئ رئيس 
االتحاد السويسري

بعث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة برقية تهنئة إلى رئيس االتحاد السويســــري إيغناسيو كاسيس، بمناسبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وأعـــرب عاهل البالد المعظم وصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء فـــي البرقية عن أطيـــب تهانيه وتمنياتـــه له موفور الصحة والســـعادة 

ولشعب االتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

أّكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
المبـــارك؛ مواصلة الجهود لتعزيـــز التنمية 
القطـــاع  بتطويـــر  المســـتدامة  الحضريـــة 
األهـــداف  وتحقيـــق  والزراعـــي،  البيئـــي 
الوطنيـــة بالتوســـع في المشـــروعات التي 
تكفـــل زيـــادة الرقعـــة الخضـــراء وتطويـــر 
واألماكـــن  للمتنزهـــات  التحتيـــة  البنـــى 
مســـتوى  جـــودة  ُيعـــّزز  بمـــا  الترفيهيـــة، 
الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

إلـــى  التفقديـــة  زيارتـــه  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
مشـــروع حديقـــة باربـــار بمجّمـــع 526 في 
المحافظـــة الشـــمالية، للوقوف على ســـير 
األعمـــال اإلنشـــائية بالموقـــع، حيث رافقه 
في الزيارة وكيل شـــؤون البلديات الشيخ 
والوكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد 

شوقية حميدان.
وقـــال المبـــارك إّنـــه تـــّم البـــدء فـــي أعمال 

تنفيذ مشـــروع حديقة باربار على مساحة 
إجماليـــة تبلغ 8486 مترًا مربعـــًا، موّضحًا 
إســـتراتيجية  ضمـــن  يقـــع  المشـــروع  أّن 
مملكة البحرين للتشـــجير وزيـــادة الرقعة 
المســـاحات  بلغـــت  حيـــث  الخضـــراء، 
المخصصـــة للتشـــجير 2,285 متـــرًا مربعًا 
والتي ســـيتم زراعتها بأنـــواع مختلفة من 
األشـــجار دائمـــة الخضـــرة، كما تـــم توفير 

مساحات من المغطيات الخضراء بمساحة 
تصـــل إلـــى 1430 متـــرًا مربعًا وعـــددًا من 
الشـــجيرات ضمن مســـاحات التشجير بما 
يدعـــم تحقيق أهـــداف المملكـــة للوصول 
إلى الحيـــاد الصفري بحلـــول العام 2060، 
مـــن خالل مضاعفة عدد األشـــجار بحلول 
العام 2035، مع زيادة أشجار القرم بمعدل 

أربع مرات.

وأوضـــح المبـــارك الحـــرص علـــى مواصلة 
الجهود لزيادة عدد األشجار في المشاريع 
الحكومية مع تشجيع الشراكة المجتمعية 
لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير السياسات 
الداعمة للتشـــجير وتشـــجيع األفراد على 

المشاركة في التشجير.
 وبين أن المشـــروع يشـــتمل على العناصر 
بتوفيـــر  النموذجيـــة  للحدائـــق  الرئيســـة 
ممشـــى بطـــول 383 مترًا طوليـــًا ومنطقة 
ألعابـــًا  تتضمـــن  رئيســـية  أطفـــال  ألعـــاب 
حديثة تراعي مواصفات األمن والسالمة 
بمســـاحة تقدر بـ 1090 مترًا مربعًا، مشيرًا 
إلى أن الحديقة تتمتع بإطاللة مميزة على 
واجهـــة بحرية، مما يجعلهـــا مرفقًا حيويًا 
مهمًا في المنطقة الشـــمالية، وسيتم أيضًا 
توفيـــر الجلســـات العائليـــة بمســـاحة 693 
مترًا مربعـــًا والمباني الخدمية، إلى جانب 

توفير أكثر من 60 موقفًا للسيارات.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

وزير شؤون البلديات والزراعة يتفقد سير األعمال في حديقة باربار

تأكيـــدًا إلمكانـــات وقـــدرات الكفـــاءات 
مـــن  اثنـــان  تمكـــن  الشـــابة،  البحرينيـــة 
مهندســـي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
واعتمـــاد  ثقـــة  علـــى  الحصـــول  مـــن 
المجلـــس االستشـــاري ألجيـــال الفضاء 
فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  ممثليـــن  كأول 
المجلس الذي يحظى برعاية ودعم من 
مكتب األمـــم المتحدة لشـــؤون الفضاء 
الخارجـــي. ويعـــد هـــذا إنجـــازًا تاريخيًا 
فـــي  البحرينـــي  الشـــباب  مســـيرة  فـــي 
قطـــاع الفضـــاء، حيـــث لم يســـبق أن تم 

تمثيل المملكة في مثل هذه المؤسســـة 
الشبابية العريقة من قبل.

وبشـــأن اعتمـــاده مـــن المجلـــس، صـــرح 
القرعـــان:  مهنـــدس الفضـــاء أول علـــي 
“يعـــد اختيارنـــا فـــي المجلـــس لتمثيـــل 
مملكـــة البحريـــن ثمـــرة نحصدهـــا نحن 
شباب البحرين من رؤية وإيمان سيدي 
حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك المعظم 
الطاقـــة والثـــروة  بالشـــباب باعتبارهـــم 

الحقيقية للوطن”.
مـــن جانبها، صرحـــت مهندســـة الفضاء 

أول منيـــرة المالكـــي: “لله الحمـــد طالما 
ســـعت الحكومة الرشـــيدة جاهـــدة إلى 
تعزيز موقع الشباب البحريني واالرتقاء 
بهم في مختلـــف المجاالت لكونهم أحد 
الركائـــز األساســـية فـــي رؤيـــة البحرين 
االقتصاديـــة 2030، كمـــا ســـعت الهيئـــة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء إلـــى تدريـــب 
وتأهيـــل كوادرهـــا فـــي مجموعـــة مـــن 
المبـــادرات في مجال الفضـــاء وتقنياته 
المحافـــل،  فـــي  إشـــراكهم  خـــالل  مـــن 

والمؤتمرات، والندوات العالمية”.

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

التوســع فـي مشروعـات الرقعــة الخضــراء
البدء في أعمال تنفيذ حديقة باربار...  وزير “البلديات”:

إنجـــاز جديــــد لهيئـــة علــــوم الفضـــــاء
مهندسان يدشنان عضوية البحرين في “االستشاري لألجيال”

المنامة - بنا

المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة برقية تهنئة 
بنيـــن  جمهوريـــة  رئيـــس  إلـــى 
باتريس تالون، بمناســـبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.

وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقيـــة 
عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه 
الصحـــة  بموفـــور  لفخامتـــه 
ولشـــعب جمهورية  والســـعادة 
مـــن  بالمزيـــد  الصديـــق  بنيـــن 

التقدم واالزدهار.

الملك المعظم يهنئ رئيس بنين

المنامة - وزارة الداخلية

أناب الفريق رئيس األمن العام 
طـــارق الحســـن، نائـــب رئيـــس 
األمن العام اللواء الركن الشيخ 
حمـــد بن محمـــد آل خليفة في 
افتتاح المعـــرض التوعوي في 
مجمع ســـيتي ســـنتر، بمناسبة 
اليوم العالمي لمكافحة االتجار 
باألشخاص، الموافق 30 يوليو 
من كل عام، بحضور مدير عام 
اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائيـــة وعـــدد مـــن مديـــري 
وأعضـــاء  الداخليـــة  وزارة 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 

اإلتجار باألشخاص.
نائـــب  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
رئيس األمن العام أن المعرض 
يأتـــي ضمـــن برامـــج االحتفال 
لمكافحـــة  العالمـــي  باليـــوم 

االتجـــار باألشـــخاص، من أجل 
إبـــراز الجهـــود التـــي قامت بها 
مملكـــة البحرين فـــي مكافحة 
تلك الجريمة ما أهلها الحتالل 
مكانة مرموقة على المســـتوى 
الدولي، حســـب تصنيف وزارة 
الخارجية األميركية على مدار 
متتاليـــه وأصبحـــت  أعـــوام   5
تجربة المملكة في هذا المجال 

رائدة على المستوى الدولي.
الـــذي  المعـــرض  ويشـــتمل 
سيســـتمر لمـــدة 5 أيـــام، علـــى 
أقسام توعوية وكذلك لوحات 
تبـــرز أهم الجهود التـــي بذلتها 
تلـــك  مكافحـــة  فـــي  المملكـــة 
الجريمـــة، كما تـــم توزيع هدايا 
تذكارية ومطبوعـــات توعوية 

على الجمهور.

افتتاح المعرض التوعوي بمناسبة اليوم 
العالمي لمكافحة االتجار باألشخاص
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لمبـــادرة  المنظمـــة  اللجنـــة  أعلنـــت 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
الشـــباب  القـــادة  إلعـــداد  خليفـــة 
بنســـختها الثانية أن لجنـــة تحكيم 
المبـــادرة بـــدأت أعمالها فـــي تقييم 
المبادرات المقدمة من المشـــاركين، 

أمس )السبت(.
وقـــال أنـــور بوحســـن نائـــب رئيس 
مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة 
تضـــم  التـــي  التحكيـــم  لجنـــة  “إن 
كل مـــن  فيصـــل المنـــاور، ســـامية 
حسين، ومحمد بوجيري، ويعقوب 
الناجم، باشـــرت أعمالهـــا في تقييم 
ضمـــن  المشـــاركين  مشـــروعات 
مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة إلعـــداد القـــادة الشـــباب 
بمنافســـة أقيمـــت في مقـــر جمعية 
الكلمـــة الطيبـــة وبحضـــور عدد من 
الشخصيات البارزة والمهتمين في 

مجاالت التنمية والقيادة”. 
مبـــادرة  أن  إلـــى  بوحســـن  وأشـــار 
إعداد القادة الشـــباب تقـــام برعاية 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
الكلمـــة  جمعيـــة  وتنظمهـــا  خليفـــة 
الطيبة بالتعـــاون مع المعهد العربي 
للتخطيـــط بدولة الكويـــت، وبدعم 
مـــن مبـــرة عبدالرحيـــم الكوهجـــي 
الخيريـــة، وهيئـــة صنـــدوق العمـــل 
)تمكيـــن(، لتتيـــح المبـــادرة المجال 
أمـــام مشـــاركة الشـــباب البحرينـــي 
تقديـــم  فـــي  إبداعاتهـــم  وإبـــراز 
مشـــاريع تنمويـــة تســـاهم فـــي حل 
المشـــكالت المجتمعية ودفع عجله 
بإدمـــاج  وذلـــك  والتطـــور  التقـــدم 
الشـــباب فـــي العديد مـــن الفعاليات 
البحرينـــي  المجتمـــع  تخـــدم  التـــى 

بشكل عام.
من جانبه، أكد فيصل المناور رئيس 
لجنة التحكيم في المبادرة مستشار 

المعهـــد العربـــي للتخطيـــط بدولـــة 
الكويت أن الشباب البحريني أظهر 
تميـــزه فـــي تقديـــم حلـــول مبتكرة 
من خالل مشـــاريعهم التي تســـاهم 
فـــي مواجهة التحديـــات واألزمات، 
حيـــث أن المشـــروعات المقدمة من 
المشاركين تميزت بالتنوع، وبعضها 
تســـتحق أن تكـــون على المســـتوى 
اإلقليمي وليس البحريني فحسب.

الفتـــًا إلى أن كل فريق في المبادرة 
قـــام بعرض ملخص مشـــروعه على 
لجنة التحكيم، والتي بدورها تولت 
عمليـــة التقييم بنـــاء على مجموعة 
مـــن المعاييـــر الموضوعية المحددة 
أهمها: إنســـجام وتوافق المشـــروع 
مســـاهمة  المبـــادرة،  هـــدف  مـــع 
المشـــروع فـــي حـــل مشـــكلة قائمة، 
المســـتهدفة  المجتمعيـــة  الشـــرائح 
منـــه، الريـــادة واإلبـــداع واالبتـــكار، 
قابليـــة المشـــروع للتطويـــر والنمـــو 
وتأثيـــره  واالســـتدامة،  واإلنتشـــار 

على المجتمع المحيط به.
وتطـــرق المنـــاور إلـــى إقامـــة ورش 
عمـــل حواريـــة جمعـــت بيـــن لجنـــة 
المشـــاركين  والشـــباب  التحكيـــم 
أمـــام  عقبـــات  أى  إزالـــة  بغـــرض 
أصحـــاب المشـــروعات، وليتعرفـــوا 

علـــى المطلـــوب تقديمـــه إلـــى لجنة 
التحكيـــم، حيـــث يجـــب أن توضح 
فكرة المشـــروع بالتفاصيل وكيفية 
معالجتهـــا من خـــالل تقديم نموذج 

عمل للمشروع”.
وقـــال المنـــاور “إن المرحلة النهائية 
تقييـــم  شـــهدت  المبـــادرة  مـــن 
المشـــاركين ومخرجات  مشروعات 
المبـــادرة، وتحديـــد الفائزين بالمنح 
تأهيلهـــم  الســـتكمال  التعليميـــة 
الكويـــت  دولـــة  فـــي  وتدريبهـــم 
الشـــقيقية، والتـــي ســـيتم اإلعـــالن 
عنهم في الحفـــل الختامي للمبادرة 

في أغسطس المقبل 2022”.

تقييم المشروعات ضمن مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي إلعداد القادة الشباب
تساهم في حل المشكالت المجتمعية ودفع عجلة التقدم والتطور

أنور بوحسن

االثنين 1 أغسطس 2022 - 3 محرم 1444 - العدد 5039

فيصل المناور

سمو الشيخ عيسى بن علي
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طالــب عضــو مجلــس النــواب النائــب أحمــد الدمســتاني وزارة 
التربيــة والتعليــم ممثلــة فــي إدارة المناهــج والجهــات المعنيــة 
باألمــر بحــث جامعة بوليتكنــك البحرين إلعادة النظر في رســوم 
التســجيل وثبيت القبول بمبلغ 120 دينار لطلبة، حيث تلقى عدد 
من النواب شكاوى من بعض الطلبة وذويهم بشأن مسألة ارتفاع 
رســوم تثبيت التســجيل للفصل الدراســي المقبل دون اســترجاع 
المبلغ في حال انســحب الطالب من التســجيل أو رغب بالدراسة 

في جامعة أخرى مثل الجامعة الوطنية “جامعة البحرين”.

الدمســـتاني  النائـــب  ووصـــف 
ارتفـــاع مبالغ رســـوم التســـجيل 
اســـترجاعها  دون  والتثبيـــت 
وتحديـــد مـــدة زمنيـــة قصيـــرة، 
باألمـــر المجحف فـــي حق ذوي 
الدخـــل المحدود، الفتـــًا إلى أن 
أغلب الطلبة الراغبين بالدراسة 
في جامعـــة بوليتكنك البحرين، 
من أصحـــاب معـــدالت االمتياز 
ســـعر  وارتفـــاع  جـــدًا،  والجيـــد 
التثبيت الغير قابل لالســـترجاع 
أمر يحتاج لمراجعة من الناحية 
القانونيـــة خصوصًا أن الجامعة 
حكومـــي  دعـــم  علـــى  تحصـــل 

لوجستي وفق أرضية خصبة.
وتابـــع الدمســـتاني بـــأن أوليـــاء 
أمـــور الطلبـــة مـــن ذوي الدخـــل 
المتوســـط ناشـــدوا المســـؤولين 
التدخـــل إلعـــادة النظر فـــي أمر 
األخيـــرة،  الجامعـــة  قـــرارات 
مقترحًا أن تكون أسعار التثبيت 
فـــي حـــدود 30 دينـــار بـــدالً من 
فـــرض مبلغ 120 دينارًا ننه على 
الطلبـــة غيـــر قابلة لالســـترجاع، 
حيث لدى الجامعة حاليًا فرص 
الطلبـــة  وترغيـــب  الســـتقطاب 

للدراســـة بها، قبل إعالن جامعة 
البحريـــن عـــن البعثـــات والمنح 
الدراســـي  للفصـــل  الدراســـية 
الكثيـــر  أن  إلـــى  الفتـــًا  المقبـــل، 
من اآلبـــاء يضحـــون بمصاريف 
ذويهـــم ألجل مســـتقبل دراســـة 
أبنائهـــم في الجامعـــات، مضيفًا 
وتغييـــر  المصاريـــف  رفـــع  أن 
القرارات يـــؤدي إلحباط الطلبة 
فـــي  بالنظـــر  مطالبـــًا  وذويهـــم، 
وضع المستوى المعيشي ودخل 
علـــى  تصـــرف  التـــي  العوائـــل 

أبنائهم الطلبة في الجامعات.
وكان عـــدد مـــن طلبـــة جامعـــة 
طالبـــوا  البحريـــن  بوليتكنـــك 
جامعة بوليتكنـــك البحرين عبر 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
انســـتغرام”   – “تويتـــر  الرقميـــة 
بإعادة النظر في مســـألة رســـوم 
مقارنـــة  دينـــار   20 التســـجيل 
دينـــار،   10 البحريـــن  بجامعـــة 
القبـــول  فتـــرة  لتمديـــد  إضافـــة 
لمدة شهرين على األقل بدالً من 
اســـبوع، إعـــادة النظر فـــي دفع 
رســـوم مبلغ 120 دينـــار لتثبيت 

القبول.

أعلنت شــركة بوابة دلمون العقارية عن طرحها مخطط )ُبشــرى( الســكني في منطقة 
الســاية بقلب البســيتين، والذي ُيعد من أفضل المخططات الســكنية من حيث موقعه 
الجغرافــي فــي محافظــة المحرق، ويضم 196 قســيمة ســكنية بتصنيف RHA /     ســكن 
متصــل )أ(، بــرأس مــال إجمالــي يتجــاوز 16 مليــون دينــار بحرينــي. تبــدأ األســعار مــن 

67.209 ألف دينار بمساحات مختلفة تبدأ من 161.1 متر مربع.

ويأتـــي طـــرح هـــذا المخطـــط في الســـوق بعد 
أن حققـــت شـــركة بوابة دلمون إنجـــاًزا جديًدا 
ُيضاف إلى سجل تميزها وإنجازاتها المتعددة، 
حيـــث كانـــت ضمـــن قائمـــة أقـــوى 50 شـــركة 
بحرينيـــة، وذلـــك خـــالل عشـــر ســـنوات منـــذ 
انطالقتها في العام 2012 إذ لم تتوقف سلسلة 

االنجازات في كل عام.
وكانت “قائمة البالد ألقوى 50 شركة بحرينية 
لعـــام 2022” قـــد عّينـــت - فـــي إعـــداد تقريرها 
بشـــأن الشـــركات - لجنـــة فنية مســـتقلة ضمت 
مدققيـــن خارجييـــن واعتمدت فـــي مراجعتها 
المقاييـــس  والمعاييـــر  أعلـــى  علـــى  وتقييمهـــا 
الدوليـــة المتبعـــة، وقد  تم اختيار شـــركة بوابة 
دلمـــون من بين 250 شـــركة بحرينية رشـــحت 

لإلدراج ضمن القائمة.
وبهـــذا الشـــأن، قال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
بوابـــة دلمـــون، عبـــدهللا علـــي: “بعـــد أن ثّبتنـــا 

أقدامنـــا كشـــركة بـــدأت مالمـــح قوتهـــا الفتـــة 
وظاهـــرة في الســـوق أمـــام كبريات الشـــركات 
البحرينيـــة حيث صرنا ضمن ٌأقوى 50 شـــركة 
في المملكة، ها هي )بوابة دلمون( تطرح اليوم 
مخططـــًا ســـكنيًا يتضمـــن أراضـــي بمســـاحات 
مختلفـــة فـــي منطقة تعد مـــن أرقـــى المناطق 
في محافظة المحرق وهي منطقة الســـاية في 

البسيتين”.
وتابع “وال شـــك أن منطقة البســـيتين تخلو من 
المخططات الســـكنية بجانب الطلـــب المتزايد 
في المنطقة على القســـائم والوحدات السكنية 
مع قلة المعروض، األمر الذي حّفزنا على طرح 
هـــذا المخطط في هذا التوقيـــت نظرًا للحاجة 
الملّحـــة خدمـــًة ألهالـــي المنطقـــة وضواحيهـــا، 
حيـــث كان ُمترقبـــًا طرحـــه لمـــا لـــه مـــن موقـــٍع 
المنطقـــة  أهالـــي  لـــدى  مرغـــوٍب  إســـتراتيجي 
خصوصـــًا ومحافظـــة المحرق عمومـــًا، باعتبار 

ســـهولة المخـــارج والمداخل للوصـــول إليه من 
جســـر المحـــرق والمنطقـــة الممتـــدة بالواجهـــة 
البحريـــة وصـــوالً إلـــى محطـــة بترول الســـاية 

القريبة من المخطط”.
وأوضـــح علي “أن طرح مثل هذا المخطط في 
هذا الوقت من شـــأنه أن ينشط معدل التداول 
العقاري في المنطقة لـــدى المطورين واألهالي 
الراغبين في الشـــراء والمستثمرين العقاريين، 

حيـــث ســـيكون هنـــاك عـــدٌد ال بـــأس بـــه مـــن 
الوحدات الســـكنية والفلل المعروضة للبيع في 
منطقـــة راقية جغرافيـــًا وعمرانيًا بعد أن كانت 
تخلو تقريبًا من العرض مقارنة بحجم الطلب”.
وتوّقـــع علي “أن يحصل المخطـــط على إقبال 
الفـــت مـــن الزبائـــن حيـــث إن البنيـــة التحتيـــة 
والخدماتيـــة للمنطقـــة القريبـــة منـــه مكتملـــة 
مرصوفـــة،  بالمخطـــط  المحيطـــة  والشـــوارع 

األســـرة  احتياجـــات  تلبـــي  التـــي  والخدمـــات 
والمستشـــفيات  المـــدارس  مثـــل  متوافـــرة 
كورنيـــش  )مثـــل  القريبـــة  الترفيـــه  ومناطـــق 

البسيتين( دور العبادة والواجهة البحرية”.
وختم علي حديثه عن أن الشركة ستطرح في 
الفتـــرة المقبلة عدًدا من المخططات الســـكنية 
فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة فـــور االنتهـــاء 
مـــن اإلجراءات الرســـمية ملبيـــًة بذلك الحاجة 
الملّحـــة فـــي الســـوق العقـــاري لتنـــوع الطلبات 

العقارية.

“بوابة دلمون” تطرح مخططًا سكنيًا في الساية بقيمة تتجاوز 16 مليون دينار
بعد تتويجها ضمن “أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022”

أمل الحامد | تصوير: بدر الحايكي

عبدالله علي

أسعار القسائم 
السكنية تبدأ من 

67.2 ألف دينار

طرح عدد من 
المخططات السكنية 
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منال الشيخ

قالت أخصائية طب األطفال بالمستشفى الملكي للنساء واألطفال مريم أحمد الكوهجي لـ “البالد” إن 40 
% من البحرينيات يرضعن أوالدهن طبيعيا والنسبة في تزايد. وأشارت إلى الجهل وقلة الثقافة بكيفية 
التعامل مع الطفل ورضاعته طبيعًيا في الســاعات واأليام األولى بعد الوالدة. وذكرت أن االســتمرار في 
الرضاعة الطبيعية بعد عامين ليس له أهمية غذائية وال نفســية. جاء ذلك في حوار مع “البالد” بمناســبة 

األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية )من 1 إلى 7 أغسطس من كل عام(. وفيما يأتي نص الحوار:

الجهل

ما السبب الرئيس وراء اتجاه  «
األمهات للحليب الصناعي بدال 

من الرضاعة الطبيعية؟

- الجهـــل وقلـــة الثقافـــة عـــن كيفيـــة 
التعامل مع الطفـــل ورضاعته طبيعًيا 
فـــي الســـاعات واأليـــام األولـــى بعـــد 
الوالدة ســـواًء كانت الـــوالدة طبيعية 

أم قيصرية.

نسبة 

ما نسبة البحرينيات المعتمدات  «
على الرضاعة الطبيعية؟

- النســـبة تتراوح ما بين الــ 30 % إلى 
الـــــ 40 % فقط، ولكننـــي أالحظها في 
تزايد فـــي الســـنتين األخيرتين وهذا 
يرجع للثقافة و البحث في اإلنترنت.

التوفيق

كيف يتم التوفيق ما بين العمل  «
ورضاعة الطفل رضاعة طبيعية؟

الرضاعـــة  بيـــن  التوفيـــق  حقيقـــًة   -
مـــا  وكل  ســـهل  والعمـــل  الطبيعيـــة 
يحتاجـــه أم متدربـــة تمتلـــك إصـــرارا 
باالستمرار، كما أنها تحتاج أن تشفط 
الحليـــب فقط للســـاعات التـــي تغيب 
فيهـــا عن الطفـــل بحيث عندمـــا تعود 
من العمـــل تواصل الرضاعة الطبيعية 
عندمـــا  تستســـلم  أال  وأنصحهـــا  كمـــا 
يرفـــض الطفـــل ثديهـــا ويرغـــب فـــي 
“المرضاعـــة” كمـــا يحـــدث فـــي بعـــض 
الحـــاالت. وفي الوقت الحالي نرى أن 
الكثيـــر مـــن األمهات العامـــات يقلقن 
علـــى جهة عملهـــم وكيف ســـيواصلن 
عملهـــن،  بحكـــم  الطبيعيـــة  الرضاعـــة 
وهنـــا أنصـــح األم أن تنســـق مـــع جهة 
عملهـــا قبـــل والدتهـــا أو أن تعمـــل من 
المنزل لمدة سنتين مع تقليل ساعات 
عملهـــا إلى 5 أو 6 ســـاعات فـــي اليوم 
بشـــرط أن تقبـــل بالمعـــاش األقل في 
ســـبيل قيامها بأهم مهمـــة خلقت؛ من 
أجلها أما عن األمهات الآلتي أعمالهن 
ال تســـمح لهم العمل من البيت البد أن 

تكون ســـاعات العمل 5 ساعات فقط، 
إضافة إلى أن يقبلوا بالمعاش األقل.

التشجيع 

ما وسائل التشجيع على  «
الرضاعة الطبيعية؟

- من أبرز الوسائل ما يأتي: 
للرضاعـــة  وتأهيلهـــا  األم  تدريـــب   .1
الطبيعيـــة قبل الوالدة بمدة شـــهر إلى 
شـــهرين، حيـــث إنهـــا هنـــا غيـــر مهلكة 
ومتعبـــة وال تعانـــي مـــن آالم الـــوالدة 
وعادة ما تكـــون عقليًا فاهمة وواعية 
بما ستقوم به في الساعات األولى من 
بعـــد الـــوالدة؛ ألن الكثير مـــن األمهات 
يأتيـــن لي بعد الـــوالدة وبعـــد المعاناة 
عليهـــا  يصعـــب  وهنـــا  النـــوم،  وقلـــة 
استيعاب جميع المعلومات األساسية 

المتعلقة بالرضاعة الطبيعية. 
يتـــم  بحيـــث  لهـــا  داعمـــة  عائلـــة   .2
االهتمـــام وتقديم كافة ســـبل الرعاية 

بأطفالها الســـابقين إذا وجدوا إضافة 
إلى تدبير منزلهـــا مؤقتًا، توفير األكل 
الصحـــي لهـــا وإعطائهـــا الفرصـــة لكي 
تنـــام وترتـــاح فـــي ســـبيل أن تقـــوى 

وتواصل رضاعتها. 
ومادًيـــا  عاطفًيـــا  لهـــا  داعـــم  زوج   .3
لتشـــعر باالســـتقرار العاطفي والمادي 

وتستطيع أن تواصل رضاعتها. 

مثالية

هل هناك مدة مثالية للرضاعة  «
الطبيعية؟

- المـــدة المثاليـــة للرضاعـــة الطبيعية 
أنصـــح  ولكننـــي  كاملـــة،  ســـنة  هـــي 
بعـــد  الطفـــل  اعتمـــاد  مـــع  بســـنتين 
الســـنة علـــى األكل بحيـــث تدربه األم 
بالتدريـــج من خال تقليـــل الرضعات 
وزيادة كمية الطعام؛ حتى تتمكن من 

فطمه من الرضاعة بحلول السنتين.

التدريج

كيف يتم التوفيق ما بين  «
إطعام الطفل ورضاعته 

طبيعيًا؟

والرضاعـــة  الطعـــام  بيـــن  التوفيـــق   -
الطبيعية يبدأ من 6 أشـــهر وبالتدريج 
يتوجـــب علـــى األم تخفيف الرضعات 
وتشـــجيع طفلهـــا علـــى األكل بشـــكل 

أكبر.

التحرك

وماذا عن االستمرار في  «
الرضاعة بعد العامين؟

- االســـتمرار فـــي الرضاعـــة الطبيعية 
بعـــد العامين ليـــس له أهميـــة غذائية 
وال نفســـية، فالطفـــل يحصل على كل 
تغذيتـــه مـــن األكل وذلك ألن أســـنانه 
اكتملـــت ولكونـــه يبـــدأ فـــي التحـــرك 
وبنـــاء عاقات مـــع أشـــخاص آخرين 

غير األم.

الذكاء

هل من عالقة ما بين الرضاعة  «

الطبيعية و مستوى ذكاء 
الطفل؟

- بالنســـبة للذكاء ونوع الرضاعة على 
المـــدى الطويـــل ال أجـــد أي اختـــاف، 
ولكـــن أالحـــظ أن الطفل الـــذي يرضع 
ذكائـــه  فـــي  أقرانـــه  يســـبق  طبيعـــي 
العاطفـــي واالجتماعي فقط في فترة 

السنتين األوليين وبعد ذلك ال فرق.

السمنة

هل صحيح أن السمنة المفرطة  «
نتيجة لالعتماد على الحليب 

الصناعي؟

- الحليب الصناعي قد يســـبب ســـمنة 
إذا كانـــت األم ترضـــع طفلها كلما بكى 
مـــن غيـــر التـــزام بالكميـــة والتوقيـــت 
للرضعات المناســـبة لـــكل عمر، إضافة 
لذلـــك فإنـــه ال يعـــد البديـــل المتكامل 
للحليـــب الطبيعـــي وغالبـــا ما يســـبب 
ال  التـــي  الســـكر  واضطـــراب  الســـمنة 

يحمد عقباهما مستقباً.

التثقيف

ما دوركم في تثقيف األمهات  «
المرضعات؟

برنامجـــا  المستشـــفى  فـــي  أعددنـــا   -
مجانيـــا متكامـــا للحوامل والمقبات 
علـــى الـــوالدة، و هو يعاد شـــهريًا على 
مدار الســـنة؛ لكونه يهـــدف إلى إعداد 
االم للـــوالدة بجانـــب التشـــجيع علـــى 
الرضاعـــة الطبيعيـــة تعزيزهـــا، ويتـــم 
اإلعـــان عنه فـــي العيادات ووســـائل 
التواصـــل االجتماعي وفيه يتم طرح 
طرق عدة مصورة وبالتطبيق العملي 
لألوضـــاع المختلفـــة لرضاعـــة الطفل 
رضاعـــة طبيعيـــة أال و هـــي وضعيـــة 
المهـــد  وضعيـــة  المعكـــوس،  المهـــد 
المقابـــل ووضعية مســـكة كـــرة القدم 

إلـــى جانـــب وضعيـــة االســـتلقاء على 
الجنـــب وغيرهـــا من الطرق؛ ليتســـنى 
لـــألم اســـتقبال وليدهـــا وإرضاعه من 
بعـــد هـــذه الثقافـــة كمـــا أنها ســـتكون 
متشـــوقة لخـــوض وممارســـة تجربـــة 
الطبيعيـــة  والرضاعـــة  األمومـــة 
وخصوصًا بعد غرس مفاهيم وفوائد 

الرضاعة الطبيعية. 
ومتكامـــل  متقنـــا  البرنامـــج  ولجعـــل 
الهدف، وهو التشـــجيع على الرضاعة 
الطبيعيـــة يتـــم مـــن قبلنـــا بعـــد إعداد 
األمهـــات اعدادًا كامـــا وتوزيع كتيب 
هادف تم إعداده بدقة من قبل طبيب 
وممرضـــة األطفـــال الرضـــع يتـــم فيه 
شـــرح فوائد الرضاعـــة الطبيعية لألم 
والطفـــل وأوضـــاع الرضاعـــة وغيرها 
مـــن أمـــور مهمـــة البـــد مـــن اكتســـاب 
األم ثقافـــة بخصوصهـــا واألهم أن تم 
إعـــداد البرنامـــج من األلف إلـــى الياء 
ليشـــمل التثقيـــف المتكامـــل لـــألم مع 
التطبيق العملي في جو يسوده المرح 
والمناقشـــات الهادفـــة، حيـــث تناولنـــا 
فيـــه تغذية األم والتماريـــن الرياضية 
والوســـائل  الـــوالدة  ووضعيـــات 
الـــوالدة  المســـتخدمة؛ لتخفيـــف آالم 
والرضاعة الطبيعية وكيفية التنسيق 
للرضاعـــة الطبيعية بعد العودة للعمل، 
حيـــث يتم إعـــداد وتنســـيق البرنامج 
الـــوالدة،  أختصاصيـــات  قبـــل  مـــن 
ورعايـــة  العنايـــة  ممرضـــة  القابـــات، 
األطفـــال الرضع، اختصاصيـــة العاج 
التخديـــر،  اختصاصيـــة  الطبيعـــي، 
واختصاصيـــة  التغذيـــة  اختصاصيـــة 
والبدنـــي وتطويـــر  النفســـي  اإلعـــداد 
الذات، كما أن البرنامج يختم بجلســـة 
اســـترخاء للحوامـــل وتقديـــم وجبـــة 
الهادفـــة  الكتيبـــات  وتوزيـــع  خفيفـــة 
وشـــهادة حضـــور للطفل قبـــل والدته، 
فتكـــون ذكـــرى جميلة يحملهـــا الطفل 
بعـــد والدته ودلياً على وعي األم من 
خـــال حرصهـــا علـــى الحصـــول على 
الثقافـــة قبل الوالدة والقـــى البرنامج 
نجاحًا كبيرًا، حيث إننا نرى تزايد في 

األعداد في كل شهر. 

فوائد

ما أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية  «
على األم و الطفل؟ 

- الرضاعـــة الطبيعيـــة تقـــوي رابطـــة 
األم بالطفـــل وتقـــوي مناعـــة الطفـــل 
وتحميـــه من النـــزالت المعويـــة وذلك 
لعدم ضرورة الغسل والتعقيم كما هو 
الحال لقنينات الرضاعة الصناعية كما 

أن األم تقـــي خطـــر اإلصابة بســـرطان 
الثـــدي واألهم أن وضعية قوام المرأة 
تحسن بعد الوالدة وتسهم في إرجاع 
الرحـــم لوضعـــه الطبيعـــي، فحقـــًا تعد 
معـــززًا ومنظمـــًا هرمونيـــًا إلهيـــًا إلـــى 
جانـــب أنهـــا تحمي من إســـراف المال 
على الحليب الصناعي، فا بديل أبدًا 

للحليب الطبيعي الرباني.

الحياة

ما نسبة المعتمدات على  «
الحليب الصناعي؟

جامعـــة  دراســـة  بحســـب   %  60  -
البحريـــن، وهي نســـبة مخيفة مقارنة 
وانشـــغال  الســـريع  الحيـــاة  بنمـــط 
األمهات بالعمل وفي ســـبيل الحد من 
ازدياد هذه النســـبة وجب علينا وعلى 

الجميع تشجيع الرضاعة الطبيعية.

طرق 

هل هناك طرق مثلى للرضاعة  «
الطبيعية؟ 

- تـــم طـــرح طـــرق عديـــدة وأوضـــاع 
مختلفـــة للرضاعـــة الطبيعيـــة، أما عن 
أفضلهـــا، فهي وضعيـــة الجلوس ولف 
ذراع األم حـــول ظهـــر الطفـــل بحيـــث 
تقربـــه ال تجاههـــا بوضـــع اليـــد تحـــت 
رقبـــة وكتـــف الطفـــل بدالً مـــن الرأس 
للســـماح له بأخـــذ الوضعية المناســـبة 
له عند الرضاعة كما يمكن اســـتخدام 
وضعّيـــة  لدعـــم  الوســـائد  مـــن  عـــدد 
الطفل، فبإمـــكان األم أن تقرب طفلها 
إلـــى ثديهـــا بحيـــث ال تحنـــي ظهرهـــا 
وذلـــك من خـــال تأكدها مـــن وضعية 
حلمـــة الثـــدي بحيـــث تامـــس شـــفة 
الطفـــل العلويـــة، فهـــذه الطريقة توفر 
الراحـــة لـــألم وتعـــد طريقـــة ممتـــازة 
للقـــم الطفل للثدي، حيـــث إنها باتجاه 
الجاذبية األرضيـــة وتعمل على زيادة 

العاقة؛ لكون الوجه مقابل الوجه.

السرطان

ما صحة الرضاعة الطبيعية  «
والوقاية من سرطان الثدي؟

- تعد الرضاعة الطبيعية أحد العوامل 
فرصـــة  مـــن  تقلـــل  التـــي  اإليجابيـــة 
اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي وذلـــك من 
خـــال خفض تأثيـــر الهرمونـــات التي 
تعد ســـبًبا من أســـباب زيادة خطر نمو 
األورام الســـرطانية وذلك حسب آخر 
دراسات أغسطس من العام الماضي.

40 % من البحرينيات يرضعن أوالدهن طبيعيًا والنسبة في تزايد
المولود يصبح أذكى عاطفياً واجتماعياً بأول سنتين... أخصائية طب األطفال بالمستشفى الملكي لـ“^”:

االستمرار بالرضاعة الطبيعية بعــد عاميــن ليــس لــه أهميــة غذائيـــة وال نفسيــة
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نصائح لألمهات الالتي ُيرضعن رضاعة صناعية
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األسبوع العالمي
للرضاعة الطبيعية

صفحة بمناسبة األسبوع العالمي للرضاعة 
الطبيعية الذي أقرته األمم المتحدة للفترة من 

1 أغسطس ولغاية 7 أغسطس من كل عام.

الجهل وقلة 
الثقافة وراء اتجاه 

األمهات للحليب 
االصطناعي

نصيحتي لألم ال 
تستسلمي لرفض 

الطفل للحليب 
الطبيعي

الرضاعة الطبيعية 
تقلل من فرصة 

اإلصابة بسرطان 
الثدي
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المدعى  بطرد  المدنية  الكبرى  المحكمة  حكمت 
عليه من منزل ادعى بأنه قد قام بشرائه منذ أكثر 
تسليم  يرفض  عليه  المدعى  وكــان  سنة،   20 من 
الــذي  الحقيقي  المالك  المدعى  للشخص  المنزل 

يحمل وثيقة المنزل.
بوزيد  أحمد  المحامي  قال  القضية  تفاصيل  وعن 

بـــأن موكله  ــمــدعــي  ال الـــدوســـري وكــيــل 
يمتلك المنزل بموجب وثيقة ملكية عن 
طريق الهبة الملكية إال أن المدعى عليه 

هو  ويسكنه  العقار  على  يده  يضع 
قــانــونــي،  وأســرتــه دون ســنــد 

فأخطره بضرورة اإلخالء 
يستجب،  لـــم  ــه  ــ ان إال 

ــمــســك الــمــدعــى  وت
عــلــيــه بــمــلــكــيــتــه 

وان  لـــلـــعـــقـــار 
ســـــــــــــبـــــــــــــب 

وجـــــــــــــوده 
في العقار 
شــراءه 

إقــرار  بموجب  المدعي  غير  آخــر  شخص  مــن  لــه 
ملكية صادرة منه له في العام 1999.

وأوضح بوزيد الدوسري أن من المقرر بنص المادة 
ــرســـوم  ــمـ الـ مــــن   14
 15 رقــم  بقانون 
 1979 لسنة 
بإصدار 

التصرفات  جميع  أن  الــعــقــاري  التسجيل  قــانــون 
العينية  الحقوق  من  حق  إنشاء  شأنها  من  التي 
زوالـــه  أو  تغييره  أو  نقلة  أو  األصــلــيــة  الــعــقــاريــة 
يجب  ذلك  من  لشيء  المثبتة  النهائية  واألحكام 
عدم  على  ويترتب  الــعــقــاري  السجل  فــي  قيدها 
تنتقل  وال  تنشأ  ال  إليها  المشار  الحقوق  أن  القيد 
وال تتغير وال تزول ال بين ذوي الشأن وال بالنسبة 
قيد  أنــه يجب   15 المادة  جــرى نص  كما  لغيرهم، 
لحق  المقررة  النهائية  واألحكام  التصرفات  جميع 
من الحقوق العينية العقارية األصلية ويترتب 
على عدم القيد أن هذه الحقوق ال تكون 
بالنسبة  الشأن وال  بين ذوي  حجة ال 
الحكم  هــذا  ويــســري  غيرهم  إلــى 
فــي الــقــســمــة الــعــقــاريــة، 
الـــــمـــــادة 16  ــنــــص  ــ وت
جميع  قيد  يجب  أنــه 
أو  المنشئة  التصرفات 
المقررة أو الناقلة والتي 
أي حق  زوال  من شأنها 
مــــن الـــحـــقـــوق الــعــيــنــيــة 

العقارية التبعية.
ــر بــوزيــد أن األحــكــام  وذكــ
من  لشيء  المثبتة  النهائية 
ذلـــك واإلقــــــرارات بــالــتــنــازل 
ويترتب  قيدها،  مرتبة  عــن 
ــيــد أن هــذه  ــق ال ــى عــــدم  عــل
تنتقل  وال  تتقرر  ال  الــحــقــوق 
الشأن  ذوي  بين  ال  تــزول  وال 
غيرهم،  إلــى  بالنسبة  وال 
وتنص المادة 17 أن ال 
غير  للتصرفات  يكون 
ألحكام  طبقًا  المقيدة 

االلــتــزامــات  ــر ســـوى  األثـ 16 مــن   ،15  ،14 ــمــواد  ال
الشخصية. 

وبينت المحكمة في حكمها أن المدعي يمتلك عقار 
الهبة  طريق  عن  ملكية  وثيقة  بموجب  التداعي 
الملكية، وان المدعى عليه لم يقم بقيد التصرفات 
العينية  الحقوق  مــن  حــق  إنــشــاء  شأنها  مــن  التي 
زوالــه في  أو  تغييره  أو  نقلة  أو  العقارية األصلية 
العقاري  التسجيل  إدارة  إن  إذ  العقاري،  السجل 
تتولى التسجيل العقاري وهي تحقق الملكية من 
المستندات المقدمة وبعد التثبت من ملكية العقار 
تصدر وثيقة ملكية خاصة، وأن األوراق قد خلت 
ومن  التداعي  للعقار محل  البائع  ملكية  يفيد  مما 
المدعي  أثره في مواجهة  البيع  ينتج هذا  ثم فال 
باعتباره مالك العقار بموجب وثيقة ملكية مسجلة 

بالتسجيل العقاري.

من  متهم  بـــبـــراءة  الــجــنــائــيــة  الــصــغــرى  المحكمة  قــضــت 
إليه  أســنــدت  الــغــيــر، حيث  االعــتــداء على ســالمــة جسم 
المجنى عليها  بأقوال  العامة تأسيسا على ما ورد  النيابة 

وهي صحافية تعمل بصحيفة محلية.
وملخص القضية أنه في يوم الواقعة كانت المجني 

عليها مدعوة لفعالية تحت رعاية وزير 
العمل وبعد االنتهاء من الفعالية 

عليها  الــمــجــنــي  تــوقــفــت 
مع  القاعة  ممر  فــي 

زمــيــلــتــهــا، ولــمــا 
المتهم  كــان 

ومــا يتضمنه من  الحفل  بــروتــوكــول  عــن  الــمــســؤول  هــو 
يوجه  وكان  الضيوف،  وأماكن  والخروج  الدخول  تنظيم 
لخروج  والــطــريــق  المجال  إفــســاح  بــضــرورة  الحاضرين 
بالنداء  قيامه  استدعى  ما  ضيقًا؛  الطريق  وكــان  الوزير، 
بإفساح  الطريق  معترضي  على 
المجال إال أن المجني 
عــــلــــيــــهــــا لـــم 

تستجب للنداء الذي ردده المتهم أكثر من مرة؛ مما حدا 
به إلى الرْبت على كتفها حتى تفسح المجال للمرور.

 وتفاجأ المتهم بافتعال المجني عليها جلبة وصراخ دون 
التقدم للمجني  إلــى  وجــه حق وهــو ما حــدا به بعد ذلــك 

عليها متسائالً عن السبب إال أنها كررت الصراخ. 
وعليه تقدمت المجني عليها بتقديم بالغ ضده على سند 
بثالث  جسمها  سالمة  على  باالعتداء  قام  إنه  القول  من 
يشير  تقريرًا طبيًا  وأرفقت  )بوكس(  اليد  بقبضة  ضربات 

إلى وجود كدمات في مناطق متفرقة من جسمها.
وعليه تقدم المحامي محمد العثمان وكيل المتهم بدفاعه 
البراءة  اإلنــســان  أن األصــل في  المقرر  إنــه من  وقــال: 
وهي ال تحتاج إلى إثبات بعكس اإلدانة التي يلزم 
للقضاء بها توافر أدلة قاطعة وذلك على أساس 
االتهام  أن  في  سندها  تجد  البراءة  قرينة  أن 
الــبــراءة. وعليه  يدعى بخالف األصــل وهــو 
ــاء فــي إثــبــات ادعــائــه  لــم ينجح االدعــ إذا 
األصــل  على  اإلبــقــاء  تعين  قاطعًا  إثــبــاتــًا 
ــون أن األحـــكـــام تبني  ــراءة كـ ــبـ الـ ــو  وهـ
الشك  الجزم واليقين وليس على  على 

والتخمين.
للواقعة وأن كل  الشهود  إثبات  ولعدم 
بقصد  لمس كتف  ما حدث هو مجرد 
للوزير  الطريق  إلفساح  انتباهها  لفت 
بكونها مشغولة بالتحدث مع أخرى لم 

تسمع نداء المتهم بفتح الطريق.
 وأنه في ظل عدم وجود دليل باألوراق 
أو ثمة شاهد يؤكد صحة الواقعة محل 
االتهام، وأنه من المسلم به أنه ال يؤخذ 
لنفسه، وأن أقوال  من قول المرء دليالً 
لم  مــرســلــة  ــوال  أقــ مــجــرد  عليها  المجني 
الــذي  الطبي  التقرير  ســوى  دلــيــل  يدعمها 
المجني  جــســم  فــي  كــدمــات  وجـــود  يثبت 
بالتسبب  المتهم  قيام  يثبت  ال  ولكنه  عليها، 

بتلك الكدمات. 
ــي تــقــديــم  ــد أخــفــقــت الــمــجــنــي عــلــيــهــا فـ ــ وق
يؤكد  ما  الواقعة وهو  شواهدها على حدوث 
إصابات  من  به  جاء  وما  الفني  الدليل  باصطناع  قيامها 

بغرض الكيدية.

محصت  قــد  المحكمة  إن  حكمها:  فــي  المحكمة  وقــالــت 
الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها ووازنت بين 
النفي فترى المحكمة أن دليل االتهام  أدلة اإلثبات وأدلة 
قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام 
الواقعة  أرتكب  قد  المتهم  أن  إلــى  المحكمة  تطمأن  ولــم 

المسندة إليه.
 ولما كانت األحكام الجنائية تقوم على الجزم واليقين ال 
الظن والتخمين األمر الذي يساور وجدان المحكمة الشك 
والريبة في دليل اإلثبات والذي مقامه فقط أقوال المجني 

عليها والتقرير الطبي.
قد  الدعوى  أوراق  كانت  ولما  الدعوى  أوراق  كانت  ولما   
خلف من أي أدلة أخرى تستطيع المحكمة االرتكان عليها 
الجريمة  ارتــكــب  المتهم  بــأن  واليقين  القطع  وجــه  على 

المسندة إليه.
تنهض  ال  عليها  المجني  ــوال  أقـ معه  تصبح  الـــذي  األمـــر 
كدليل قائم تطمأن إليه المحكمة وتشكك في صحة إسناد 
التهمة، وأن أقوال شهود النفي لم تظافر ما جاء بمحضر 
نسب  مما  المتهم  ببراءة  المحكمة  حكمت  وعليه  أقوالها 

إليه من اتهام.
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إبراهيم النهام

حسن عبدالرسول

براءة متهم من ضرب صحافية في فعالية بحضور وزير العمل 

طرد بحريني من منــزل يسكنــه دون سنـد قانوني

محمد العثمان

أحمد بوزيد الدوسري



أكاديمي بجامعة البحرين يترشح بدائرة بوحمود

يعتــزم األكاديمــي واإلداري بجامعــة البحريــن صالــح عيســى الترشــح برلمانًيــا 
عن الدائرة الحادية عشــرة بالمحافظة الشــمالية في االنتخابات القادمة 2022 
تحت شعار “صوتكم أمانة وخدمتكم واجب”، من منطلق تلبيته للنداء الوطني 
وإيمانه بالمشروع اإلصالحي لجاللة الملك المعظم، وتشجيع األهل واألصدقاء 
والجيــران والزمــالء األســاتذة وبعــض الزمــالء الموظفين في جامعــة البحرين 

إلى جانب الطلبة.

ــه بــرنــامــجــه  وعــــن أبـــــرز مـــا ســيــتــنــاول
االنتخابي، أوضح أنه سيسلط الضوء 
البطالة،  أهمها:  من  عــدة،  ملفات  على 
التعليم،  الــصــحــة،  التقاعد،  اإلســكــان، 
الشباب،  فئة  دعم  البحرنة،  االبتعاث، 
إلى  الهمم  ذوي  ودعــم  الــمــرأة،  تمكين 
جانب ملف تحسين مستوى المعيشة.

“أنـــا كشاب  ــاد”:  ــبـ “الـ ـــ  ل وقـــال عيسى 
لدي خبرة أكاديمية وإدارية وإعامية 

لتوظيف خبرتي في خدمة  وسأسعى 
الوطن والمواطن، 

وإداري  أكاديمي  كوني  إلــى  وإضــافــة 
بــجــامــعــة الــبــحــريــن فــأنــا مــذيــع سابق 
أدرت  أن  وسبق  البحرين،  بتلفزيون 
ــقــاشــيــة وزاولــــــــت عـــرافـــة  جـــلـــســـات ن
ــنـــدوات والــفــعــالــيــات فــي الــجــامــعــة،  الـ
ــي لــجــان  ــى أنـــنـــي عــضــو فـ ــ ــة إل ــافـ إضـ
الجامعة  أكاديمية وإدارية عديدة في 

ولي مشاركات إعامية وثقافية وفنية 
عديدة”.

يذكر أن عيسى حاصل على ماجستير 
امــتــيــاز  بــتــقــديــر  أعـــمـــال  إدارة 

بالعام  البحرين  جامعة  من 
وبكالوريوس  2018م. 
)بــعــثــة  أعـــمـــال  إدارة 
ــيــة  ــتــرب ال وزارة  ــن  مــ

جامعة  مـــن  والــتــعــلــيــم( 
البحرين بالعام 2010م.

كــــمــــا انــــــــه مــثــل 
البحرين محليا 

بكل  المحافل  من  العديد  في  ودولــيــا 
المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  دولــة  من 
والصين  تونس  مصر،  عــمــان،  سلطنة 
عاوة عن انه حاصل على العديد من 
الميداليات والدروع محليا وعربيا في 
األكاديمي  كالتفوق  مختلفة،  مجاالت 
التقدير  شـــهـــادات  بــجــانــب  ــداع  ــ ــ واإلب

التعاون  لمجلس  الــعــامــة  األمــانــة  مــن 
ــشــهــادات  ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة وال ــ ل
األخرى كالشهادة الوطنية في الموارد 
بــتــقــديــر امــتــيــاز مـــع مرتبة  الــبــشــريــة 
للتدريب  البحرين  معهد  من  الــشــرف، 
2011م وباعتماد مجلس تعليم اإلدارة 
إلى  إضافة  بريطانيا،   – والتكنولوجيا 

 Book-Keeping في  الدبلوم  شهادة 
من  الــشــرف  مرتبة  مــع  امتياز  بتقدير 

معهد بيتمان في الهند بالعام 2005.

بروفايل الدائرة

ــرة الـــحـــاديـــة عــشــرة  ــ ــدائـ ــ وتـــغـــطـــي الـ
بالمحافظة الشمالية الجزء الغربي من 
مدينة حمد وتحديًدا من الدوار 14 إلى 
22، إضافة إلى داركليب ويمثلها 
ــوقــت الـــجـــاري الــنــائــب  فــي ال
الحاصل  بــوحــمــود  محمد 
في  صـــوتـــا   3731 عــلــى 
االنــتــخــابــات الــمــاضــيــة، 
معاوًدا الترشح فيها في 
بجانب  الجاري  الوقت 
عيسى وريهام مخلوق 

وعلي الفضلي.

البطالة واإلسكان 
والصحة والتعليم 

أبرز أولوياته

فــي الوقــت الذي أيد بعض المترشــحين المتوقعين لخوض غمــار االنتخابات النيابية 
المقبلــة 2022، وضــع األنشــطة التجاريــة المتنوعــة تحــت ســجل قيــد ســجل واحــد، 
مشــيرين إلــى أن هــذا األمــر مطبق في دول جــارة وأبرزها الســعودية، رفض البعض 
ذلــك، مشــيرين إلــى أن مــن شــأن ذلــك حــدوث مشــكالت بينهــا التأخيــر فــي إصــدار 

التأشيرات الخاصة للسماح بمزاولة األنشطة. 

مشكالت كثيرة 

المتوقع  النيابي  المترشح  أوضــح  بــدوره، 
الجنوبية،  بالمحافظة  األولــى  الدائرة  عن 
النائب السابق، عدنان المالكي أن صاحب 
السجل اليوم يواجه مشكات كثيرة، منها 
الرسوم “الكثيرة” التي تأخذ من قبل وزارة 
التجارة.    الصناعة والتجارة كثيرة وغرفة 

حال  في  أنه  بين  السياق،  هذا  وفي 
المتنوعة  التجارية  األنشطة  جمع 
بينها  عــديــدة،  مشكات  ستحدث 
ــدار الــتــأشــيــرات  الــتــأخــيــر فــي إصــ
الخاصة بهيئة تنظيم سوق العمل 
وسيتحسب هذا السجل كشركة 
نفكر  أن  “علينا  وتابع  صغيرة.   
المقترح،  هــذا  قبل وضــع  جــيــدًا 
بحيث تكون هناك دراسة كافية 
وال تتسبب على التاجر الصغير 

الصناعة  وزارة  وعلى  مضرة  بأي 
الحالي  الوضع   مراعاة  والتجارة 

وتخفيض الرسوم السنوية”.

بيئة محفزة 

الــمــتــرشــح  رأى  جــهــتــه،  مـــن 
ــع عــن  ــوقـ ــتـ ــمـ ــي الـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ

ــة  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـــــــــدائـــــــــرة الـ

أنه  الحايكي  محمد  المحرق  بمحافظة 
يــجــب أن تــكــون هــنــاك ســجــات مــفــردة، 
بــحــيــث تـــم وضـــع الــتــخــطــيــط الـــعـــام في 
مدى تجانس كل نشاط وفقا الحتياجاته 
ــزو ٤  ــ ــــك حــســب نــظــام اي وطــبــيــعــتــه، وذل
العالمي والنظر في مدى تقارب وتجانس 
كل نشاط مع اآلخر لتحقيق فائدة أشمل.

المعقول وضع  غير  “مــن  أنــه  ــى  إل ولــفــت 

الطبيعة  ناحية  مــن  مختلفين  نشاطين 
والــنــشــاط الـــتـــجـــاري، تــحــت قــيــد سجل 
واحد مثل مطعم وكــراج، فكل نشاط له 
التزاماته الصحية والبيئية التي تتناسب 

مع هكذا نوع من النشاطات، إذ إن هناك 
فيها،  المجاملة  نستطيع  ال  اشــتــراطــات 
وأن صحة المجتمع أهم من توفير رسوم 

التكلفة للسجات التجارية.
إيجابية  بــصــورة  النظر  “يــجــب  وخــتــم 
ــوم األنــشــطــة  لــمــقــتــرح تــخــفــيــض رســ
والسجات التجارية؛ من أجل توفير 
التوسع  فــي  لــلــتــجــار  مــحــفــزة  بيئة 
التجارية وماهيتها،  النشاطات  في 
األعــمــال  رائـــد  يستطيع  بحيث 
التجارية  نــشــاطــات  مــمــارســة 

بأقل تكلفة وفعالية. 

خلق الفرص 

المترشح  أوضــــح  ذلـــك  ــى  إلـ
الــدائــرة  عــن  المتوقع  النيابي 
الجنوبية  بالمحافظة  الــســابــعــة 
جمع  فــكــرة  أن  الـــــذوادي  مشعل 
األنشطة في سجل موحد موجودة 
وباإلمكان  التجاري  بالسجل  حاليًا 
ــكـــون األنــشــطــة  تـ الــــزيــــادة عــلــى أن 
مــتــجــانــســة مـــع بــعــض وتـــــؤدي نفس 
الواحد  للمحل  الغرض، آما أن يكون 
 3 القدرة في أن يسجل  المالك  ونفس 
النشاط  إختلف  وإن  أمكن  إن  سجات 

على  االستيعابية  الــمــحــل  ــدرة  قـ بــشــرط 
تحمل األنشطة.

أن  يجب  األنشطة  بعض  هناك  أن  وتابع 
تكون منفردة ولحالها حسب االشتراطات 
ــمــيــة، مــبــيــنــًا  ــعــال ــتــجــاريــة واألنـــطـــمـــة ال ال
من  الــتــقــلــيــل  فــي  مساهمتها  احــتــمــالــيــة 
خروج الشركات من السوق؛ كونها تعطي 
بالسوق  للنشاط  بالتجربة  للتاجر  الفرصة 
بإلغاء  يقوم  حال خسارته  وفي  المحلية 
الــنــشــاط، وأمـــا فــي حــال ربــحــه باإلمكان 
وبناء  االستيعابية  القوة  حسب  التوسع 
األسطول الخاص بالعمل مع السعي على 
وزيــادة  االستمرارية  من  النشاط  تمكين 

الدعم.
وقال الذوادي “في ظل الظروف الخاصة 
بالتعافي االقتصادي والتي تحتم السعي 
للتنوع باألنشطة وذلك لتغطية متطلبات 
ــداد  ــ ــوق الـــحـــالـــيـــة بـــعـــد خــــــروج أعـ ــســ ــ ال
كثرة  نتيجة  الــســوق  مــن  بالهينة  ليست 
المصاريف، نعلم أن الوضع الحالي يحتم 
علينا الجمع بين األنشطة غير المتجانسة، 
عليه  والمتعارف  المعقول  بحدود  ولكن 
مجتمعيًا، كما وأن كثرة التنوع ستساهم 
ــار مـــع تــوفــر عــــدد من  ــعـ ــاســتــقــرار األسـ ب

الشركات بنفس التخصص”.

النهوض باالقتصاد

المتوقعة  المترشحة  أبــدت  جهتها،  من 
عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية 
مــريــم يــوســف تــأيــيــدهــا لــمــقــتــرح وضــع 
األنشطة التجارية المتنوعة تحت سجل 
ــدار سجل  ــ ــدالً مـــن إصـ ــ ــد ب تـــجـــاري واحــ
األنشطة  نشاط من  لكل  تجاري مستقل 
في  المقترح  أن  مبينة  المتجانسة،  غير 
حال رؤيته النور سيخفف األعباء المالية 
وسيمهد  الــتــجــاريــة  الــمــؤســســات  عــلــى 
بالشكل  األعـــمـــال  قــطــاع  أمــــام  طــريــق 

المطلوب. 
وذكرت أن ذلك األمر تم تطبيقه مؤخرا 
بغية  الــســعــوديــة؛  العربية  المملكة  فــي 
تعزيز البيئة االستثمارية والتسهيل على 
أصحاب األعمال، مؤكدة أن المقترح في 
وجهة  المملكة  من  سيجعل  تطبق  حال 
استثمارية جاذبة ومحفزة وأرضًا خصبة 
لاستثمار عبر تقديم كافة سبل التسهيل 
إلى  المحليين  للتجار  الــمــرونــة  بجانب 
وبــقــصــد تشجيع  الــمــســتــثــمــريــن  جــانــب 
في  االستثمار  على  األجنبي  المستثمر 
رفع  في  اإلسهام  مايعني  وهــذا  المملكة 

االقتصاد البحريني.

لخفض رسوم سوق العمل السنوية وزيادة دعم التجار
اختلفوا في تسجيل األنشطة المتعددة... والمتحفظون: يخلق مشكالت كبيرة... مترشحون لـ “^” :
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أجــرى الباحث أكــرم جــال وبــاحــث الــدكــتــوراة )مــرشــح رابعة 
الشمالية( عباس العمران بحثًا بعنوان: “أثر السلوك القيادي على 

الرضا الوظيفي واألداء للموظفين”.
في  المتخصصة  الدولية  المجلة  في  ُنشر  الذي  البحث  وهدف 
 )TIJRP( السلوك  وعلم  األعمال  بقطاع  المتعلقة  البحوث  نشر 
تأثيره  ومدى  نوعه  وقياس  القيادي  السلوك  عوامل  بيان  إلى 
داخل  باألفراد  الخاص  األداء  ومستوى  الوظيفي  الرضا  على 

المؤسسات.
وشملت عينة الدراسة العشوائية 78 مديرا يعملون في ست مؤسسات مختلفة األنشطة، ليتم 
تحليل النتائج فيما بعد في هذة الدراسة، حيث تم جميع البيانات الازمة لقياس الفرضيات 
لتحليل   SPSS اإلحصاء  أداة  واستخدم  الــدراســة،  هذه  نهاية  في  المقترح  النظري  لإلطار 
البيانات التي تم جمعها، وصياغة وقياس الفرضيات المقترحة باستخدام تحليات االنحدار 
إحصاء  داللــة  ذات  كانت  الخمسة  القيادي  السلوك  أبعاد  أن  النتائج  وأظــهــرت  واالرتــبــاط. 

وارتبطت إيجابا بالرضا الوظيفي للموظفين. 
وتسلط الدراسة الضوء على العملية التي تعزز من خالها العوامل السلوكية القيادية المختارة 

رضا الموظفين وأداءهم.

دراسة للمرشح العمران: السلوك القيادي 
يعزز إنتاجية وثقة الموظفين

أعلنت فاطمة بابا عزمها خوض 
عن  القادمة  البلدية  االنتخابات 
بالمحافظة  الــتــاســعــة  ــرة  ــدائـ الـ
ــدوار 4 إلــى 13  الشمالية )مــن ال
بمدينة حمد(، وذلك من منطلق 
الملك  جــالــة  بــمــشــروع  إيمانها 
المعظم ورؤيته الثاقبة في سير 

عجلة اإلصاح والتنمية والتطور، بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
العمل التطوعي بهدف خدمة  األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بفضل ما اكتسبته من 

الناس جمعا.
وقالت بابا لـ “الباد”: “ترعرعت وتعلمت خال سنوات عملي مع رجل األعمال المعروف 
نبيل الزين وعائلته، إذ اكتسبت منهم الصفات الحسنة واألخاق، منها التواضع والكرم 
للهدف وهذا ما سأعمل  الوصول  بغية  الجد واالجتهاد  إلى  ومساعدة اآلخرين، إضافة 

عليه إلى جانب وقوفي مع أهالي دائرتي”.
 واختتمت حديثها “الشعب البحريني يستاهل ومعا سنقوم بالتغيير لحياة أفضل”.

ويمثل الدائرة حاليا العضو البلدي عبدهللا القبيسي.

فاطمة مرشحة بلدية في مدينة حمد: 
عملت مع الزين واكتسبت منهم التواضع

مريم يوسف  مشعل الذوادي عدنان المالكي  محمد الحايكي 

أبـــدى رجــل األعــمــال مجيد 
آل مــبــارك رغــبــتــه الــتــرشــح 
السابعة  الدائرة  برلمانيًا عن 

بمحافظة العاصمة. 
أوضح  ترشحه،  سبب  وعن 
لــ “الباد” عزا ذلك إلى ضعف 

أداء النائب الحالي.
يذكر أن الدائرة تمثلها النائب زينب عبداألمير الحاصلة 

على 3092 صوتا في االنتخابات السابقة.
النشيط،  كل من مجدي  بجانبه  حاليًا  فيها  ويترشح   
أمل  محفوظ،  جعفر  شمسان،  ربــاب  خليفة،  ابتهاج 

محمد وسمانة حيدري.
الـــدائـــرة تشمل مــنــاطــق جــدعــلــي، جـــرداب   عــلــمــًا أن 

والناصفة.

آل مبارك مترشحا بدائرة 
جدعلي: أداء زينب ضعيف

مجيد آل مبارك 
عبدالله القبيسي عباس العمران فاطمة بابا

منال الشيخ
منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

محرر الشؤون المحلية

صالح عيسى علي الفضليمحمد بوحمود
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لمـــاذا
غرنــاطة؟

نظام إلكتروني
أنظمة إلكترونية في متابعة 

العقارات والمستأجرين ، تعزز 
العمل اإلداري في أسرع وقت 

وأقل جهد.

تقارير  دوريــة
تصدر مختلف التقارير المالية 
والفنية بشكل دوري ومنتظم  

إلى جميع العمالء بشكل 
دقيق وسريع.

خدمات ذات جودة عالية
خدمات ذات جودة عالیة 

ضمن فریق عمل متخصص 
واحترافي وغيرها.

غرنـاطة إلدارة وتطويـر الممتلكات .. 
متخصصون في ادارة وتأجير مختلف العقارات بواسطة فريق عمل خبير وكفوء يمتلك الخبرات 
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Vacancies Available
TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 BLACKSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17730036 or TCCBN@BATELCO.COM.BH 

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

 PIPE-FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

CONSULTANT CONSTRUCTION MAINTENANCE ESTA 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39456036 or CONSULTANT_EST@HOTMAIL.COM 

CONSULTANT CONSTRUCTION MAINTENANCE ESTA 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39456036 or CONSULTANT_EST@HOTMAIL.COM 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36925029 or Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

AL MARMARE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39028711 or S.JAFFARSHARAF@GMAIL.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

SWEETY PALACE BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39672858 or AMNA.MUBARAK@HOTMAIL.COM 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(DRAWING EQUIPMENTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17702700 or hr@unitedenterprises.biz 

ALSHUWAIKH GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR-CYCLE)
 suitably qualified applicants can contact

 17692211 or M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

ALSHUWAIKH GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR-CYCLE)
 suitably qualified applicants can contact

 17692211 or M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37722722 or almanarbakery@almanarbakery.com 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37722722 or almanarbakery@almanarbakery.com 

GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39749815 or RECRUITMENT-BAHRAIN@GIG-GULF.COM 

GULF GATE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 33500974 or RILWAN25@GMAIL.COM 

Aldhaen  Contracting & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17701006 or hr@actbh.com 

AYSHA FAHAD Tailoring & Embroidery 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33176060 or AEN.SAQQQR@YAHOO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17790090 or AHMED.ELMETWALLI@MARRIOTT.COM 

LEBANESE RESTAURANT CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39663822 or ALI_SHARBTY@HOTMAIL.COM 

Kamilia Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 38881181 or ABUMAHER60@HOTMAIL.COM 

LUQMAN ALHADDAD CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CIVIL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact
 17730091 or SWEETLOQ@YAHOO.COM 

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

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

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or m.vishal@exibah.com 

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39857600 or JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

MARASEEL TRADINGD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39639797 or SASB9797@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Saar Pharmacy. 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 17239393 or HR@GCTBAHRAIN.COM 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17795104 or info@mancobh.com 

MUNICH CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39477811 or MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

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

 CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39494552 or ahelal@bmmi.com.bh 

ANTAKYA ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39885581 or antakia2aluminium@gmail.com 

ALIA FLOWERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLORIST/FLOWER SETTER
 suitably qualified applicants can contact

 17714696 or SEREEN@ALIAFLOWERS.COM 

Noon Nail station 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36361116 or AMALK8899@HOTMAIL.COM 

HAYYAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 39464350 or aqeelnaji28@gmail.com 

SAJA 2 LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39947994 or RMS.JHO@GMAIL.COM 

RAGHAD JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39433932 or RGHD.JEWEL@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

GULF PALACE PASTRY 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
 suitably qualified applicants can contact
 39462262 or BOSALMAN2@GMAIL.COM 

HAYATY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39366607 or abdulaziz@mbsbh.com 

Cornwall Electrical Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33307274 or HALGILLIDARY@GMAIL.COM 

THE PALAC OPTICIAN 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17760916 or palaceopt@gmail.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Dar Aldallal Abayat 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33900941 or ALAMEERDALAL@GMAIL.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(MOBILE-CRANE)
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

MATTATHIL JEWELLERS CO WLL . 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35447183 or VINAYAKMSURENDRAN@GMAIL.COM 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 17467477 or amin.hameed@unirol.com 

HIVETECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 MANAGER (CUSTOMER SERVICES)

 suitably qualified applicants can contact
 36000033 or ALHAWAJ@BATELCO.COM.BH 

Eminent Packaging System Co. - EMPACK - W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33271362 or FAISAL@Empackco.com 

ISTANBUL INVESTMENT & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17599002 or ESTANBOOLSPC@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

11 Star Laundry 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 33251292 or STARPOOLBH@HOTMAIL.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or SSALEH@AMERICANA-FOOD.COM 

Mg  Beaute Salon And Spa 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39223366 or MGSALON.BH@GMAIL.COM 

WATER LINE TO REPAIR THE BOATS 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 36414510 or MOHAMMADALTAF10@YAHOO.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.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

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

CR2022- 107012 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: زينب اكبر حسن اللهياري

االسم التجاري الحالي : 14 ستار اليكترونك
االســـــم التجـــاري الجديد : 14 ستار للتجارة

قيد رقم : 75975-4

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-107970 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: احمد عيسى علي محمد عبدالرحيم البهدهي

االسم التجاري الحالي : 4ج موبايل 2ك21
االســـــم التجـــاري الجديد : ماي اي كوم للتجارة

قيد رقم : 136636-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  مرمرة للتجارة ذ.م.م
  

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  مرمرة للتجارة ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   19548   طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم   6
من: ورشة مرمرة ذ.م.م

MARMARA WORKSHOP W.L.L
الى: مصنع مرمرة للفبركة ذ.م.م

MARMARA FABRICATION FACTORY 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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  النسر االحمر للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
المصفي  باعتباره  التحو    /   سامي ميرزا طاهر حسين  السيد  إليها 
القانوني لشركة  النسر االحمر للمقاوالت ذ.م.م  ،  والمسجلة بموجب 
الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا     141998 رقم    القيد 
تصفية اختيارية  وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر . بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة إكزوكارتس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 115726

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة إكزوكارتس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 115726 ، بطلب تصفية 
الشركة تصفية  اختيارية   وتعيين السادة  عبدالودود عبدالحنان عبدالرزاق 

احمد  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

عبدالودود عبدالحنان عبدالرزاق احمد
973  33127965     

allbranch2013@gmail.com  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية
وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة تاالب للتجارة والمملوكة للسيد/السيدة ابتسام 
بطلب     7  -  80146 رقم    القيد  بموجب  والمسجلة  العكبري  احمد  محمد 
ذات  (شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية)  (المؤسسة  التجاري  المحل  بيع 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   1000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية 
المحل  الفردية) عن جزء من أصول وموجودات  (المؤسسة  التجاري  المحل 

التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
ابتسام محمد احمد العكبري بنسبة 10 %

SABEEL CHALIL PALLIKKAVALAPPIL بنسبة 45 %
MUHAMMADALI MADATHIL KOVVAL بنسبة 45 %

وزارة الصناعة والتجارة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة  دراغون بريدج كوميونيكشنز أل تي دي - فرع البحرين 
 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة  شركة أنفال ذ.م.م   باعتباره المصفي القانوني لشركة  
دراغون بريدج كوميونيكشنز أل تي دي - فرع البحرين  ، والمسجلة 
تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا     139798 رقم    القيد  بموجب 
وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  اختيارية  وشطبها من  تصفية  الشركة 
 21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 109880( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا السيد المعلن احمد رضي محمد علي ابراهيم بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي : إلى السيدة حليمه السيدعلي محمد حسين
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم اتلجاري رقم القيد

االزيرق ملقاوالت ابلناء 1-60100

صالون االزيرق للحالقة الرجايلة 2-60100

أكسس ون إلستشارات العالقات العامة 3-60100

صالون االزيرق للحالقة الرجايلة 4-60100

صالون االزيرق للحالقة الرجايلة 8-60100

صالون االزيرق للحالقة الرجايلة 10-60100

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة

شركة حراء للديكور الداخلي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة 
حراء للديكور الداخلي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 146512 -، بطلب تغيير اسم 

الشركة من: شركة حراء للديكور الداخلي ذ.م.م
HIRA BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 

الى: حراء خدمات الدعم لألعمال ذ.م.م
HIRA BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 

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

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

االثنين 1 أغسطس 2022 - 3 محرم 1444 - العدد 105039



11 االثنين 1 أغسطس 2022 - 3 محرم 1444 - العدد 5039 Vacancies Available
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

 KITCHEN WORKER
 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

 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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

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

MALIHA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST
 suitably qualified applicants can contact

 36668890 or milooox83@gmail.com 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 33144460 or ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

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

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

Schneider men salon 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39333032 or ali.e.isssa@gmail.com 

Dubai Horizon International Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39416242 or CMD@DHIWLL.COM 

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

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

BEAUTY AND SPARADISE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 17313130 or NEDHAL@SPARADISE.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

AREEBA CARS POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37126333 or nabeel0203@hotmail.com 

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

U-BEAUTI SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 39333409 or UBEAUTI.BH@GMAIL.COM 

HAIDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF OF COOK(CHEF)
 suitably qualified applicants can contact

 66635666 or REDHASHUKRALLA@YAHOO.COM 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36619159 or SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

FUTURE PHARMACY  w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)
 suitably qualified applicants can contact

 17320644 or OFFICE@FUTURE-PHARMACY.COM 

RIDER SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33553906 or AHMED.THAMER@HOTMAIL.COM 

Elloods Hairdressing 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 77321111 or info@ellood.com 

Manos restaurent s p c 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17695809 or renababs2@gmail.com 

BACKSTAGE ABAYA 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33308686 

ALYAQOOTABAYAT33@GMAIL.COM VANDIK BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.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

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

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

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

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 66338803 or tomas@sspbahrain.com 

Nitro Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39881866 or kamc.bh@gmail.com 

THREE LIONS TRADING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39652299 or TAWFIG1959@GMAIL.COM 

SARAH MUNEER BUILDING COMPLETION & DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM 

JS Bank Limited 
has a vacancy for the occupation of
 PRIVATE UNIT MANAGER (BANKS)

 suitably qualified applicants can contact
 17104600 or ASIM.SIDDIQUI@JSBL.COM 

NOOR ALSHROOQ INTERNATIONAL CONTRACTING . W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39797017 or accs.2001@yahoo.com 

STAR PUNJABI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

AL MOHRA TOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35172925 or ANOOP4623@YAHOO.COM 

DAYDREAMERS PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39806879 or TOKIRDA@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33402701 or ikan.bahrain@gmail.com 

ALKHASHRAM JEWELLER 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 34440766 or LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

SAYACORP AQAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17206886 or AALAALI@SAYACORPAQAR.COM 

Bloom Secure Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17710506 or MOHAMMED.J551@GMAIL.COM 

VANITA TEXTILES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17551999 or ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

ALMAJAL CAR LEASING 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33996931 or ALMAJALCARLEASING@GMAIL.COM 

SALMABAD WELDING & ALUMINUM WORK SHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33272792 or SWASPC@GMAIL.COM 

ZULQARNAIN CARS REPAIR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33240566 or KHANSAGHEER954@GMAIL.COM 

SMART LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 33272232 or IMAAD_KK@YAHOO.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 35070603 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

PRIMACY LOGISTICS SERVICES AND TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33969820 or PRIMACY.LOGESTICS@GMAIL.COM 

TILT MARINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BOATMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17786818 or sk@highwavesmarine.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 33354515 or sales@euroexpressintl.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 33354515 or sales@euroexpressintl.com 

Professional Caterers Restaurant CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17660806 or PROFESSIONAL.CATERING.BH@GMAIL.COM 

Uncle Sam Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 34444548 or BUOMAR177@GMAIL.COM 

EAGLE WINGS CORPORATE SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT ADMIN AFFAIRS
 suitably qualified applicants can contact

 33807207 or eaglewingsbahrain@gmail.com 

FOUR YES TRADING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 38210715 or ACHUSAJI86@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33725553 or E.LEO.BH@GMAIL.COM 

EAGLE HILLS DIYAR COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 77890023 or yg@eaglehills.com 

WINMAX TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32222293 or SALMANESSA222@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contact

 36633899 or MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

 PIPE-FITTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39411673 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

A To Z Jewellery Designs Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39125070 or zulfi71zulfi@gmail.com 

BRIGHT HOUSE GYPSUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36729990 or DFDC181@GMAIL.COM 

Al Dharwal restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33097107 or wnabi244@gmail.com 

Island Technology Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

Island Technology Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

AYAT REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 33928806 or SUCHIDHEBE91@GMAIL.COM 

RAHI AUTO CAR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36383778 or 88ALMANAMI88@GMAIL.COM 

EDGE STONE FOR MARBLE & GRANITE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or jessica@alghanah.com 

EXPLORE HOTELS & RESTAURANTS MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 REPRESENTATIVE(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 17332100 or SURENDER@EXPLOREMENA.COM 

TOP SERVICE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 34567707 or SHASHEM047@GMAIL.COM 

ZAIN PROFESSIONAL LOUNGE GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 38786746 or AMEER.SARBAZI33@GMAIL.COM 

ALSATARUH GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38910107 or JINOJOSEANCHAL2@GMAIL.COM 

FLORIDA TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36864446 or APOLLOGOLDBH@GMAIL.COM 

OZGEN PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17245111 or SABAYATRADINGEST@YAHOO.COM 

NARA COSMETIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17555556 or ORIENTALCUSTOMS@GMAIL.COM 

ARSH FACILITY SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33112620 or SKENARAWORKSHOP.SS@GMAIL.COM 

FASHION SENSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33860711 or YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

ESPANSHE FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 32334884 or MAHAROOFAP69@GMAIL.COM 

ASM GLOBAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38900021 or HABDULLA@ASMGLOBAL.COM 

JANNATHUL KHULOOD SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39657146 or khadijaalkhan18@gmail.com 

TREESAS FRIED CHICKEN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAD OF COOK
 suitably qualified applicants can contact
 13113535 or JOSEPH@JIMCOBH.COM 

VAVAD INTERIOR DESIGNERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34239736 or ABDULNASARKK191@GMAIL.COM 

YOLO DIGITAL MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39808224 or INFO@YOURVISION.US 

SHAWARMA TARBOOSH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32055551 or SHABANEH.MAMDOUH@GMAIL.COM 

DAWOOD CHEEMA FOR MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33712283 or DAUDCHEEMA5423@GMAIL.COM 

RASHID AHMED MUHAMMAD SHARIF INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36608687 or RASHIDGONDAL850@YAHOO.COM 

TALAL MARKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34369200 or TALALMARKET.BAH@TALALGROUPINTL.COM 

BROASTED JASIM 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36672337 or NNMK65@HOTMAIL.COM 

SUPER 4 ELECTRONIC REPAIR SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34392602 or USMANHAMEED1732@GMAIL.COM 

COOL HOUSE TRADING AND AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39285469 or KOROTHSHAMSEER@GMAIL.COM 

NEXT DESTINATION CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 66359599 or RAJA_ASIM2005@YAHOO.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36507740 or KULITALSAMAHIJI@GMAIL.COM 

AL AYAM  CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33001198 or STYLECAFE_FASTFOODRESTAURANT@YAHOO.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

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

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17742427 or alburj@batelco.com.bh 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.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 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39749815 or RECRUITMENT-BAHRAIN@GIG-GULF.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77089192 or VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

MY BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39614800 or TALAL.ALMADANI@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

Brothers cargo 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)
 suitably qualified applicants can contact

 39460089 or WEDAD.HABIB.ABDULLA@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822202 or info@jssbahrain.com 

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17785250 or info@aradgroup.net 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17291010 or HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33305789 or AM.TRUELOVER@GMAIL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of
 FLIGHT OPERATIONS INSPECTOR

 suitably qualified applicants can contact
 36155121 or MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

Swiss heart salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17470961 or abc966@gmail.com 

GSPU Chartered Accountants Vocational Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITING CLERK
 suitably qualified applicants can contact
 17008944 or PRINCEGSPU@GMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA 

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

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

SARA UNITED COMPANY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 INVENTORY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 33000088 or YS_ALHASHEMI@SARA.COM.SA 

OBRAS CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32290939 or OBRAS.CMS3@GMAIL.COM 

HUSAIN KADHEM ABDULKARIM SHEHAB 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39545454 or KH_SHEHAB@LIVE.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

NATIONAL BANK OF BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

 LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 17205544 or FAHAD.ALQADHI@NBBONLINE.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

ABDULKARIM ALMANNAI & SONS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17344455 or AMSBRN@BATELCO.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ALHAWAJ 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17230088 or ALHAWAJ@BATELCO.COM.BH 

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

 FOREMAN LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

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

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

CR2022- 107012 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: زينب اكبر حسن اللهياري

االسم التجاري الحالي : 14 ستار اليكترونك
االســـــم التجـــاري الجديد : 14 ستار للتجارة

قيد رقم : 75975-4

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-107970 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: احمد عيسى علي محمد عبدالرحيم البهدهي

االسم التجاري الحالي : 4ج موبايل 2ك21
االســـــم التجـــاري الجديد : ماي اي كوم للتجارة

قيد رقم : 136636-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  مرمرة للتجارة ذ.م.م
  

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  مرمرة للتجارة ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   19548   طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم   6
من: ورشة مرمرة ذ.م.م

MARMARA WORKSHOP W.L.L
الى: مصنع مرمرة للفبركة ذ.م.م

MARMARA FABRICATION FACTORY 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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  النسر االحمر للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
المصفي  باعتباره  التحو    /   سامي ميرزا طاهر حسين  السيد  إليها 
القانوني لشركة  النسر االحمر للمقاوالت ذ.م.م  ،  والمسجلة بموجب 
الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا     141998 رقم    القيد 
تصفية اختيارية  وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر . بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة إكزوكارتس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 115726

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة إكزوكارتس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 115726 ، بطلب تصفية 
الشركة تصفية  اختيارية   وتعيين السادة  عبدالودود عبدالحنان عبدالرزاق 

احمد  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

عبدالودود عبدالحنان عبدالرزاق احمد
973  33127965     

allbranch2013@gmail.com  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية
وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة تاالب للتجارة والمملوكة للسيد/السيدة ابتسام 
بطلب     7  -  80146 رقم    القيد  بموجب  والمسجلة  العكبري  احمد  محمد 
ذات  (شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية)  (المؤسسة  التجاري  المحل  بيع 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   1000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية 
المحل  الفردية) عن جزء من أصول وموجودات  (المؤسسة  التجاري  المحل 

التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
ابتسام محمد احمد العكبري بنسبة 10 %

SABEEL CHALIL PALLIKKAVALAPPIL بنسبة 45 %
MUHAMMADALI MADATHIL KOVVAL بنسبة 45 %

وزارة الصناعة والتجارة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة  دراغون بريدج كوميونيكشنز أل تي دي - فرع البحرين 
 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة  شركة أنفال ذ.م.م   باعتباره المصفي القانوني لشركة  
دراغون بريدج كوميونيكشنز أل تي دي - فرع البحرين  ، والمسجلة 
تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا     139798 رقم    القيد  بموجب 
وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  اختيارية  وشطبها من  تصفية  الشركة 
 21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 109880( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا السيد المعلن احمد رضي محمد علي ابراهيم بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي : إلى السيدة حليمه السيدعلي محمد حسين
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم اتلجاري رقم القيد

االزيرق ملقاوالت ابلناء 1-60100

صالون االزيرق للحالقة الرجايلة 2-60100

أكسس ون إلستشارات العالقات العامة 3-60100

صالون االزيرق للحالقة الرجايلة 4-60100

صالون االزيرق للحالقة الرجايلة 8-60100

صالون االزيرق للحالقة الرجايلة 10-60100

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة

شركة حراء للديكور الداخلي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة 
حراء للديكور الداخلي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 146512 -، بطلب تغيير اسم 

الشركة من: شركة حراء للديكور الداخلي ذ.م.م
HIRA BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 

الى: حراء خدمات الدعم لألعمال ذ.م.م
HIRA BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 

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

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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الخرطوم ـ وكاالت

خرج آالف الســـودانيين في العاصمة 
الخرطـــوم، أمـــس األحـــد، لالحتجـــاج 
والمطالبـــة بالحكـــم المدنـــي وتحقيق 

العدالة وعودة العسكر إلى ثكناتهم.
للمحتجيـــن  األمـــن  قـــوات  وتصـــدت 
واســـتخدمت الغـــاز المســـيل للدموع 
بكثافـــة لصدهـــم قبـــل وصولهـــم إلـــى 
الشـــارع المؤدي إلى القصر الرئاســـي. 
وقبيل انطالق االحتجاجات بساعات، 
تحولـــت منطقة وســـط الخرطوم إلى 
مـــا يشـــبه “منطقـــة عســـكرية”، حيث 
انتشـــرت القوات األمنيـــة بكثافة كما 

أغلقت بعض الشوارع الرئيسة.
انـــزالق  مـــن  المخـــاوف  وتتزايـــد 
الســـودان نحو الفوضى خصوصا بعد 

أعمـــال العنـــف القبليـــة التي شـــهدتها 
البالد خالل األســـابيع الماضية والتي 
القتلـــى  عشـــرات  ســـقوط  إلـــى  أدت 
فـــي منطقتي النيـــل األزرق المتاخمة 
للحدود اإلثيوبية، وكســـال في شـــرق 

البالد.
وفـــي ظـــل حالـــة الضبابية الشـــديدة 
السياســـي  بالمشـــهد  تحيـــط  التـــي 
وتعطـــل الحـــوار الـــذي تســـهله اآللية 
الثالثيـــة المكونة من األمـــم المتحدة 
واالتحاد اإلفريقي ومجموعة اإليقاد، 
تعيـــش البـــالد أزمـــة طاحنـــة أفـــرزت 
تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية 
وصفتها األمم المتحدة بـ “الخطيرة”.

السودانيون يحتجون مجددا للمطالبة بسلطة مدنية

طهران - وكاالت

كشـــف عضو لجنـــة األمـــن القومي 
والسياســـة الخارجية في البرلمان 
اإليرانـــي يعقـــوب رضـــازاده، عـــن 
احتمـــال عقـــد جولـــة جديـــدة مـــن 
المفاوضات النووية باأليام المقبلة 

في فيينا.
رضـــازاده  يعقـــوب  وأوضـــح 

“عقـــد أعضاء لجنـــة األمن 
األيـــام  خـــالل  القومـــي 
اجتماعـــات  الماضيـــة 
المفاوضيـــن  كبيـــر  مـــع 

اإليرانييـــن فـــي مباحثات 
كنـــي،  باقـــري  علـــي  فيينـــا، 

وخـــالل المناقشـــات أطلعنـــا علـــى 
احتمـــال عقـــد جولـــة جديـــدة مـــن 
المقبلـــة،  األيـــام  فـــي  المفاوضـــات 
األطـــراف  لجهـــود  بالنظـــر  وذلـــك 
األوروبيـــة للتوصل إلى نتيجة في 
مفاوضـــات خطـــة العمـــل الشـــاملة 

المشتركة”.
مـــن  الجولـــة  “هـــذه  وأضـــاف 
المفاوضـــات ســـتتم بدعـــم وعـــزم 
جاد من الجانبين..وبينما استمرت 
المفاوضـــات دون نتيجـــة منذ عدة 
ســـنوات نتمنى التوصل إلى اتفاق 
جيـــد بيـــن الطرفيـــن مـــن خالل 
توجهـــات جديدة، مع االلتزام 
بالدقة الالزمة للتوصل إلى 
نتيجـــة مقبولـــة للشـــعب 

والبرلمان”.
وفي ما يتعلق بموقع عقد 
الجولـــة القادمة من المفاوضات، 
قـــال رضـــازاده “مـــن المحتمـــل أن 
تعقـــد فـــي فيينـــا.. نحـــن اقترحنـــا 
إجـــراء المفاوضات في إيران، لكن 
فـــي النهاية، ســـيتم تحديد المكان 
الدقيـــق للمفاوضـــات وفـــق تفاهم 

األطراف”.

برلماني إيراني: مفاوضات فيينا قد تستأنف خالل أيام
واشنطن ـ وكاالت

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أعلنـــت 
األميركـــي نانســـي بيلوســـي، أمـــس 
مـــن  وفـــدا  ســـتقود  أنهـــا  األحـــد، 
جولـــة  فـــي  األميركـــي  الكونغـــرس 
بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت بيلوسي في تغريدات على 
تويتـــر إلى أن الجولة ستشـــمل 

وماليزيـــا  ســـنغافورة 
الجنوبيـــة  وكوريـــا 
واليابـــان دون اإلشـــارة 

إلى تايوان.
وفـــد  جولـــة  وتأتـــي 

هـــذه  األميركـــي  الكونغـــرس 
والقيـــم  المصالـــح  تعزيـــز  لبحـــث 
المشـــتركة، وتأكيد التزام واشـــنطن 

اتجاه حلفائها في المنطقة.
باتخـــاذ  مـــرارا  الصيـــن  وهـــددت 
إجـــراءات تصعيدية فـــي حال قيام 
بيلوســـي بزيـــارة إلـــى تايـــوان، التي 

تعتبرها جزءا من أراضيها.
وفـــي بكيـــن، أكـــد المتحـــدث باســـم 
القـــوات الجويـــة الصينيـــة أن بكين 
ســـتحافظ بـــكل حزم على ســـيادتها 

الوطنية وسالمة أراضيها.
خـــالل  الصينـــي،  المســـؤول  وقـــال 
عـــرض جوي عســـكري، إن القوات 
الجوية لديها أنـــواع كثيرة من 
القـــادرة  المقاتلـــة  الطائـــرات 
على التحليق فوق جزيرة 
تايـــوان، وشـــدد علـــى أن 
تايـــوان جـــزء ال يتجـــزأ مـــن 
الصيـــن. وأعلنت بكين الســـبت عن 
الحيـــة  بالذخيـــرة  منـــاورات  بـــدء 
فـــي مضيـــق تايـــوان قبيـــل الزيـــارة 

المحتملة لبيلوسي إلى تايبيه.
رســـالة  المنـــاورات  هـــذه  وتشـــكل 
واضحـــة ألي جهود تبعد تايوان عن 

السيطرة الصينية.

نانسي بيلوسي تسقط تايوان من جولتها اآلسيوية
لندن ـ أ ف ب

البريطانـــي  العـــرش  وريـــث  قبـــل 
األميـــر تشـــارلز، فـــي 2013 تبرًعـــا 
جنيـــه  مليـــون  قيمتـــه  لمؤسســـته 
يـــورو(  مليـــون   1,21( إســـترليني 
مـــن عائلـــة بن الدن، وفـــق صحيفة 

“صنداي تايمز”.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مصـــادر 

مـــن  عـــدًدا  إن  قولهـــا 
مستشـــاري األمير تشارلز 
بعـــدم  المؤسســـة  طالـــب 
مـــن  المبلـــغ  هـــذا  قبـــول 

األســـرة الثريـــة ألســـامة بن 
الدن، العقل المدبر لهجمات 11 

سبتمبر 2001.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن أفـــراد هـــذه 
األســـرة كانوا قد تبرأوا من أســـامة 
بارتكابهـــم  ُيشـــتبه  وال  الدن  بـــن 
هـــذه  تزيـــد  محتملـــة،  جريمـــة  أي 
المعلومـــات من االهتمـــام المحيط 

التـــي  تشـــارلز  األميـــر  بمؤسســـة 
تخضـــع لتحقيـــق في الشـــرطة منذ 

فبراير.
ويسعى هذا التحقيق إلى معرفة ما 
إذا كانـــت تبرعات لمؤسســـة األمير 
تشارلز قوبلت بمنح ألقاب فخرية، 
طلـــب  لدعـــم  واســـُتخدمت 
للحصول على الجنسية من 
رجـــل األعمال الســـعودي 
محفـــوظ مرعي مبارك 

بن محفوظ.
التبـــرع  اتفاقيـــة  وتعـــود 
بمليـــون جنيـــه من عميد األســـرة 
الســـعودية بكـــر بـــن الدن )األخ غير 
الشقيق ألســـامة( وشـــقيقه شفيق، 
إلـــى العـــام 2013، حين جـــرى لقاء 
في لندن بيـــن بكر بن الدن واألمير 

تشارلز، وفق “صنداي تايمز”.

“بن الدن” تتبرع بمليون استرليني لجمعية األمير تشارلز

انهيار جزء من صوامع 
الحبوب في مرفأ بيروت

انهار جزء من صوامع مرفأ بيروت، مساء األحد، 
عشية الذكرى السنوية الثانية النفجار الضخم 
الذي وقع في المرفأ وتسبب في خسائر بشرية 
ومادية ضخمة. وأظهرت لقطات لحظات انهيار 
تغطي  أن  قبل  الــصــوامــع  مــن  الشمالي  الــجــزء 
كتلة هائلة من الغبار المكان إثر االنهيار. وجاء 
ــذا االنــهــيــار بــعــد حــريــق شــب فــي الــصــوامــع  هـ
إخماده  عن  السلطات  وعجزت  أسابيع   3 منذ 
على  شاهدة  المرفأ  صوامع  وكانت  اآلن.  حتى 
االنفجار المدمر الذي وقع في أغسطس 2020، 
أكثر  وإصابة  شخص   200 نحو  بحياة  وأودى 

من 6 آالف شخص.

بروز العديد من دعوات التهدئة ومبادرات الوساطة بعد اقتحام البرلمان

العراق في مهب المجهول ومخاوف من هاوية الحرب األهلية
دفعـــت المخـــاوف مـــن انـــزالق العراق 
نحـــو هاويـــة الحرب األهليـــة إلى بروز 
العديد من دعـــوات التهدئة ومبادرات 
الوســـاطة بعـــد اقتحام أنصـــار الزعيم 
الشـــيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان 
للمـــرة الثانيـــة خـــالل أســـبوع واحـــد، 
مفتوًحـــا  اعتصامـــا  بعضهـــم  وإقامـــة 
التنســـيقي  اإلطـــار  ودعـــوة  داخلـــه، 
الموالـــي إليـــران أنصاره إلـــى “التظاهر 
الســـلمي دفاعـــا عن الدولة وشـــرعيتها 

ومؤسساتها”.
كردســـتان  إقليـــم  رئيـــس  وأطلـــق 
األحـــد،  أمـــس  بارزانـــي،  نيجيرفـــان 
مبـــادرة لحـــل األزمـــة السياســـية فـــي 
السياســـية  األطـــراف  داعيـــا  العـــراق، 
بحـــوار  والبـــدء  أربيـــل  إلـــى  للقـــدوم 
علـــى  قائـــم  واتفـــاق  جامـــع  مفتـــوح 

المصالح العليا للبلد.
بيـــان صحافـــي  فـــي  بارزانـــي،  وقـــال 
“نتابع بقلق عميق األوضاع السياســـية 
والمســـتجدات التي يشـــهدها العراق”، 
مطالًبـــا األطراف السياســـية المختلفة 
النفـــس  ضبـــط  منتهـــى  التـــزام  إلـــى 
وخـــوض حـــوار مباشـــر من أجـــل حل 
المشكالت، وفق وكالة األنباء العراقية 
“واع”. وأضـــاف أن زيادة تعقيد األمور 
الحساســـة  الظـــروف  هـــذه  ظـــل  فـــي 
واألمـــن  المجتمعـــي  الســـلم  يعـــرض 
واالســـتقرار فـــي البلد للخطر، مشـــيرا 
إلـــى “إننـــا فـــي الوقـــت الـــذي نحتـــرم 
إرادة التظاهر السلمي للجماهير، نؤكد 
علـــى أهميـــة حماية مؤسســـات الدولة 
وأمـــن وحيـــاة وممتلـــكات المواطنيـــن 
بارزانـــي  وشـــّدد  الدولـــة”.  وموظفـــي 
على أن “شـــعب العراق يســـتحق حياة 
وحاضًرا ومســـتقباًل أفضـــل، والواجب 
القـــوى  لـــكل  المشـــتركة  والمســـؤولية 
واألطـــراف هـــي العمـــل مًعـــا إلخـــراج 
الحســـاس  الظـــرف  هـــذا  مـــن  العـــراق 
والخطر”. وأردف أن “إقليم كردســـتان 
سيكون، كما هو دائًما، جزًءا من الحل”، 
داعًيا األطراف السياســـية المعنية في 

العـــراق للقدوم إلـــى “أربيل، عاصمتهم 
الثانيـــة، والبـــدء بحوار مفتـــوح جامع 
للتوصـــل إلـــى تفاهـــم واتفـــاق قائمين 
علـــى المصالح العليا للبلـــد”، مؤكًدا أنه 
“ال توجـــد هنـــاك مشـــكلة ال يمكن حلها 
بالحـــوار”. من جانبهم، يســـتعد النواب 
المســـتقلون إلى طرح مبادرة سياسية 
إلبعاد شبح الحرب الشيعية - الشيعية 
رئيـــس  تســـريبات  بهـــا  بشـــرت  التـــي 

الوزراء السابق نوري المالكي.
ونقل موقـــع رووداو الكردي عن عضو 
مجلس النواب العراقي ســـجاد ســـالم، 
قولـــه أمـــس األحـــد إن هـــذا “الصـــراع 
ليســـت فيـــه مصلحة عامـــة، خصوصا 
وأنـــه يجـــري بيـــن فصائـــل مســـلحة”، 
مضيًفـــا “لذلـــك ســـيكون هنـــاك موقف 
مستقبال للمستقلين لكل هذه األحداث 
الجاريـــة، يراعـــي المصلحـــة الوطنيـــة 
عمومـــا”. وأكد ســـالم أن “هـــذا الموقف 
ســـيكون عقب لقاءات بين المستقلين 
لهـــذا  حـــل  خارطـــة  تكويـــن  لحيـــن 
الموضـــوع، نتفـــادى بهـــا اآلثار الســـيئة 
التي تفرضها قوى الســـالح المتصارعة 
حاليـــا”.  وأشـــار ســـالم إلـــى أنـــه “مـــن 
الممكـــن أن نلجـــأ بهـــذا االتجـــاه خالل 

هذه األيام ونطرح مبادرة قريًبا”.
ويشـــكك مراقبـــون فـــي نجـــاح هـــذه 
الحـــرب  إبعـــاد شـــبح  المبـــادرات فـــي 
يتنـــازل  لـــم  مـــا  الشـــيعية   - الشـــيعية 
زعيم حزب الدعوة اإلســـالمية رئيس 

ائتالف دولة القانون نوري المالكي عن 
قيـــادة الحكومـــة العراقيـــة المقبلة من 
خلف الســـتار بترشـــيحه محمد شـــياع 

السوداني للمنصب.
فـــي  الصـــدر  أتبـــاع  خـــروج  ويعكـــس 
المظاهرات مدى القطيعة بين زعيمهم 
والمالكـــي ومحاولتهم منع تســـمية أي 
مرشـــح لتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة 
يكـــون مقربا من المالكي كما هو الحال 
بالنســـبة إلى الســـوداني الـــذي يعد من 

قيادات حزب الدعوة اإلسالمية.
ويـــرى أتباع الصدر أنهم ال يحملون أي 
ضغينـــة للمرشـــح الســـوداني لتشـــكيل 
الحكومة ســـوى أنه مقرب من المالكي 
الـــذي يتهمونـــه أنه حمل الســـالح ضد 
جمهـــور الصدر العـــام 2008 في عملية 
محافظـــات  فـــي  الفرســـان”  “صولـــة 
البصرة والناصرية وكربالء، واإلساءة 
كثيـــرا لزعيمهـــم مقتـــدى الصـــدر فـــي 

التسريبات الصوتية المنسوبة.
فـــي  متـــورط  المالكـــي  إن  ويقولـــون 
ســـقوط عدد مـــن المـــدن العراقية بيد 
تنظيـــم داعـــش منتصـــف يونيـــو العام 
2014 وبالتالي يجب خضوعه للقضاء 
العراقي. وتقول أوســـاط سياســـية أن 
الصـــدر يعلم جيـــدا أن وصـــول رئيس 
وزراء موال للمالكـــي يعني أن تفكيك 
المنظومـــة الصدريـــة أمنيـــا وسياســـيا 
كذلـــك خطـــة  ويعنـــي  وقـــت،  مســـألة 
القتـــالع الصدريين من مفاصل الدولة 

وحرمانهم مـــن المناصـــب واإلمكانات 
المالية، لذلك فـــإن معركته مع المالكي 

هي معركة وجود.
ودخـــل اعتصام أنصـــار التيار الصدري 
أمـــس األحد يومه الثانـــي داخل مبنى 
العمليـــة  بإصـــالح  للمطالبـــة  البرلمـــان 
محمـــد  ترشـــيح  ورفـــض  السياســـية 
شـــياع الســـوداني لتشـــكيل الحكومـــة 

العراقية الجديدة.
خيـــم  بنصـــب  المعتصمـــون  وقـــام 
وأخـــرى  البرلمـــان  داخـــل  لالعتصـــام 
لتقديـــم وجبـــات الطعـــام للمعتصمين، 
كبيـــرة  أعـــداد  تكليـــف  عـــن  فضـــال 
منهم لغـــرض تفتيـــش الداخليـــن لمقر 
البرلمـــان تحســـبا ألي طارئ بعد إغالق 
مدخـــل  وتحديـــد  البرلمـــان  مداخـــل 
واحـــد لدخـــول وخـــروج المتظاهرين. 
وأعلنت السلطات العراقية إعادة فتح 
جميع الشوارع والجســـور المغلقة في 
محيط المنطقة الخضـــراء الحكومية، 
وأصبحت الحيـــاة طبيعية أمام حركة 
المركبـــات قبالـــة المنطقة بعـــد اقتصار 
وجـــود أنصـــار الصـــدر داخـــل البرلمان 
من دون أي تجمهر خارج المبنى سوى 
الوافديـــن. وكلفـــت الحكومـــة  حركـــة 
بتأميـــن  األمنيـــة  األجهـــزة  العراقيـــة 
الحكوميـــة  األبنيـــة  لجميـــع  الحمايـــة 
داخل المنطقة الخضراء وأيضا حماية 
الطـــرق التي يســـلكها المعتصمون لكن 
القوات األمنية مازالت منتشرة بكثافة 

في الشوارع والمساحات العامة.
ومـــع هـــذه التطـــورات، يبـــدو العـــراق 
األزمـــة  مـــن  الخـــروج  عـــن  عاجـــًزا 
السياســـية إذ لـــم تفـــِض إلـــى نتيجـــة 
للتوافـــق  والمفاوضـــات  المحـــاوالت 
وتســـمية رئيس للوزراء بين األطراف 
المشـــهد  علـــى  المهيمنـــة  الشـــيعية 
السياســـي منذ العـــام 2003. وغالبا ما 
يكون المسار السياسي معقدا وطويال 
في العراق، بسبب االنقسامات الحادة 
واألزمـــات المتعددة وتأثير مجموعات 

مسلحة نافذة.

بغداد ـ وكاالت

معتصمون يعقدون مجلس عزاء إلحياء شعائر عاشوراء في مبنى البرلمان

بيروت - وكاالت

وصـــول  هللا  حـــزب  جماعـــة  اســـتبقت 
الوســـيط األميركـــي أمـــوس هوكشـــتاين 
لترســـيم الحـــدود بيـــن لبنـــان وإســـرائيل 
بمنـــاورة جديـــدة تعقـــد المفاوضـــات، إثر 
بثهـــا أمـــس األحد مقطعـــا مصـــورا تظهر 
فيـــه ســـفن مشـــاركة فـــي صناعـــة النفط 
والغاز البحريـــة اإلســـرائيلية، وتحذيرها 
مـــن “التالعب بالوقـــت”، فـــي تأكيد على 

تهديدها بالتصعيد العسكري.
لبنـــان وإســـرائيل مفاوضـــات  ويخـــوض 
حدودهمـــا  لترســـيم  أميركيـــة  بوســـاطة 
البحريـــة المشـــتركة التـــي مـــن شـــأنها أن 
تســـاعد في تحديـــد موارد النفـــط والغاز 
التي تخص أيا منها وتمهد الطريق لمزيد 
مســـؤولون  وأعـــرب  االستكشـــاف.  مـــن 
لبنانيون عن تفاؤلهم بأن هذه الجولة من 
المحادثات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق بعد 
مفاوضـــات غيـــر مباشـــرة دامت ســـنوات 
علـــى نحو متقطـــع، لكن حـــزب هللا أبدى 
اســـتعداده لمنع إســـرائيل من اســـتخراج 

النفط والغاز إذا لم ُيسمح للبنان بذلك.
وبثت قناة المنـــار التابعة للحزب المقطع 
المصـــور، الـــذي يحتوي أيضـــا على لمحة 
نادرة عن أســـلحة حزب هللا، قبل ساعات 
المســـؤول  للقـــاء  المقـــرر  الموعـــد  مـــن 
األميركي الذي يتوسط في النزاع البحري 
مع مسؤولين لبنانيين في بيروت. وصدر 
المقطع المصور عن اإلعالم الحربي التابع 
لحزب هللا والذي يســـتخدمه لبث لقطات 

للعمليات العســـكرية والمعـــارك، ويحتوي 
على صور لســـفن تشارك في التنقيب عن 
المحروقـــات واســـتخراجها، إلـــى جانـــب 

إحداثياتها على ما يبدو.
ويبـــدأ المقطـــع المصـــور بعبـــارات لزعيم 
حـــزب هللا حســـن نصـــر هللا خـــالل كلمـــة 
ألقاهـــا في اآلونة األخيرة وحذر فيها من 
أن “التالعـــب بالوقـــت ليـــس مفيـــدا” في 

هذه المسألة.

استبق وصول الوسيط األميركي بمناورة تعرقل ترسيم الحدود البحرية

حزب اهلل ينشر صوًرا لمنصات غاز ويوجه رسالة إلسرائيل

احداثيات المنصة اإلسرائيلية التي نشرها حزب الله اللبناني

سان بطرسبورغ - وكاالت

فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  أعلـــن 
األســـطول  أن  األحـــد  أمـــس  بوتيـــن 
األشـــهر  “فـــي  ســـيحصل  الروســـي 
المقبلـــة” علـــى صـــاروخ كـــروز فـــرط 
صوتي “زيركون” جديد “ال يواجه أي 
عوائق”، في خضم العملية العسكرية 

الروسية في أوكرانيا.
وقال بوتين خالل حضوره استعراًضا 
بحرًيا في ســـانت بطرســـبرغ )شـــمال 
غـــرب( إن األســـطول الروســـي “قـــادر 
علـــى إحداث رد ســـريع علـــى كل من 
وحريتنـــا”،  ســـيادتنا  تقويـــض  يقـــرر 
العســـكرية  المعـــدات  أن  مؤكـــًدا 
الروسية “تخضع للتحسين المستمر”.
وأشـــرف بوتيـــن أمـــس األحـــد علـــى 
ســـانت  فـــي  بحـــري  اســـتعراض 
بطرســـبورغ ضم أكثر من 40 ســـفينة 
عســـكري   3500 وحوالـــي  وغواصـــة 
في العاصمة الســـابقة لإلمبراطورية، 
األســـطول  يـــوم  لمناســـبة  وذلـــك 

الروســـي الذي يتـــم االحتفال به على 
نطاق واسع في جميع أنحاء البالد.

بوتيـــن  وقـــع  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
مرســـوم العقيـــدة البحريـــة الروســـية 
وميثاق األسطول العسكري الروسي، 
وفقـــا لمـــا أعلنته الرئاســـة الروســـية، 

الكرملين.
وتعتبر العقيدة البحرية الروسية، أن 
واشـــنطن هـــي التهديد األكبـــر، فنهج 

الواليـــات المتحـــدة نحـــو الهيمنة في 
المحيطات العالمية بمثابة تحد رئيس 
لألمـــن القومـــي لروســـيا االتحاديـــة، 
وفـــق مـــا نقلتـــه وكالـــة “إنترفاكـــس”. 
كمـــا تنص العقيـــدة البحرية الجديدة 
على الرد بشـــكل ســـريع علـــى كل من 
يهدد سيادة موســـكو. كما تؤكد على 
إمكانيـــة اســـتخدام القوة العســـكرية 

في المحيطات.

بوتين يعلن تزويد األسطول الروسي بصواريخ فرط صوتية ال تقهر

العقيدة البحرية الروسية الجديدة: أميركا هي التهديد األكبر

بوتين: األسطول الروسي مستعد لمواجهة كل من يهدد أمننا
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بيروت ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الواقع ال يمكن إثباته على الورق
أحضـــر هـــذه األيـــام لكتابة مسلســـل إذاعي طويـــل عن حيـــاة والدنا 
األديـــب والصحافـــي محمـــد الماجـــد رحمـــه هللا، وبينما كنـــت أراجع 
الخطـــوط العريضة للمسلســـل مـــع أحد أفراد العائلـــة ومن يحمل في 
ذاكرتـــه مخزونـــا ثريا عن حيـــاة الوالد بكل تعرجاتها لالســـتفادة منه 
فـــي الكتابـــة، قال لـــي.. “ال تضيـــع الحقائق فـــي العتمة، انقـــل الواقع 

بحذافيره”.
كان طابع االعتراض يســـيطر على مشـــاعري، قلت له.. يا عمي ليس 
هنـــاك أي فن فـــي العالم يحاكـــي الواقع محاكاة تامـــة، حتى المصور 
الفوتوغرافي يســـعى أحيانـــا إلى إضافة بعض الرتـــوش على المنظر 
الطبيعـــي ليجعلـــه قريبـــا مـــن عالـــم الفـــن، ويـــرى “أندريه مالـــرو” أن 
األشـــياء نفســـها تفقد على يد الفنان بعض خصائصها، ففي التصوير 

ينعدم العمق وفي النحت تنعدم الحركة.
محاكاة الواقع إذا خروج عن الفن، إذا لم تكن مســـتحيلة، ألن الواقع 
ال يمكن إثباته على الورق.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفنان 
الواقعـــي ال ينبغـــي له أن ينظر إلى الواقع نظرة رضا عادية، بل يجب 

أن ينظـــر إليه بعيـــن الفنان التي تعيد خلق هـــذا العالم من جديد. إن 
إعـــداد فيلـــم عن حياة أحـــد العباقـــرة أو األدباء أو علم مـــن األعالم، 
يقتضـــي تركيـــز اللقطـــات علـــى إبـــراز لحظـــات حياتـــه ال علـــى رتابة 

أحداث حياته كلها، ففي حياة اإلنسان أشياء ال قيمة لها.
لقـــد كان أرنســـت همنغـــواي رائعـــا ألنـــه كان يعـــرف كيـــف يكتب عن 
األشـــياء مـــن بعيـــد، كيـــف كان يحافظ دائما علـــى البعد بيـــن انفعاله 
والحدث، ألن ذلك يقتضي ضغط االنفعاالت المتأثرة بالحدث ضغطا 
غير فني، والشاعر البارع ليس الشاعر الذي يصف حدثا ما كما هو، أو 
يروي حكاية بكل تفاصيلها، إنه الشـــاعر الذي يعيد الخلق من جديد. 
الواقـــع هـــو المادة األوليـــة للفن، أما الفن فهو إعـــادة خلق هذه المادة 
األوليـــة مـــن جديد، وكل الفنون الواقعية ال ترضى بالواقع بل تبعثره 
وتعيد خلقه، أما اآلثار األخرى التي تســـعى لتقليد الواقع ومحاكاته، 

فهي نماذج مشوهة للفن.
هـــذا رأيي الشـــخصي، وســـوف أخطو في هـــذا الشـــارع الممتد الذي 

ينفث األلم والجهد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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بعدمـــا احتـــدم التناحـــر بيـــن القبائـــل العربيـــة، والـــذي أودى إلشـــاعة العنف 
واإلغـــارة واالقتتـــال بينهـــا، حتـــى أوقعهم فـــي مقتلـــة عظيمـــة؛ دعاهم إلى 
تحريمـــه عـــام 412 ميالدي، فأســـموه ُمحّرمـــًا. فيما النقيض مـــن ذلك، يأتي 
توالـــي األحـــداث في هذا الشـــهر الذي بلغـــت الذروة في عشـــرته األولى بعد 
خـــروج ســـبط النبي )ص( اإلمام الحســـين بـــن علي )ع( وأصحابـــه )رض( من 
مدينـــة جّده - المدينة المنـــورة - إلى مدينة كربالء، حيث ُمنع عنه الماء في 
مشهد مأساوي تزامن مع ُمحاصرة خيامه التي ُأضِرَمْت فيها النيران، وَسْوق 
حريمه وعياله وجمع من أهل بيته سبايا ُمرّوعات في قافلة نحو الشام بعد 
أْن اسُتشـــهَد ُهَو وكوكبة من أصحابه بحّد السيوف ُعطاشى في ظهيرة يوم 
العاشـــر مـــن محرم الحرام عام 61 هـ؛ ما جعـــل هذه األحداث الحزينة تطغى 
على ما سلفها من أحداث متعارفة بين العرب قبل اإلسالم كانت ُتكسى فيها 

الكعبة المشرفة في يوم عاشوراء، فصارت في يوم النحر.
اإلمـــام الحســـين بـــن علـــي )ع( وفـــق تواتـــر األحـــداث التاريخية َقَصـــَد مكة 
المكرمـــة حاّجًا غير أنه خـــرج منها يوم الثامن من ذي الحجة “يوم التروية”؛ 
خوفًا من استباحة حرمة البيت الحرام في الشهر الحرام بعد التهديد بقتله 
ولو كان متعلقًا بأستار الكعبة، ما اضطره إلى التوجه للعراق بعد أْن تسّلم من 
أهلها ُكُتب الّترحاب التي انتهت إلى مصرعه في نهاية المطاف! وعلى الرغم 

مـــن أّنـــه لم يكن ســـالكًا علـــى غير بصيرة من أمـــره بعد أْن أفـــاض عليه جّده 
المصطفـــى )ص( مـــن علمه، فضرب في تحركه أنبـــل المقاصد وجليل المنزلة 
وجزيل الكرامة قبال ســـوء العمـــل وقبيح الفعل وعظيم الُجرم، فاســـتبدلها 
بأثمن الدروس وأســـمى المعاني في دروب التضحية ومراتب الفضيلة التي 
تقـــود لالنتصـــار الحتمي على َمْن َســـَفَك الدم الزكي وَقَتـــَل النفس المحترمة 

وَرّوَع الُبنّيات البريئات وأسبى النساء العفيفات وارَتَكَب َأرَذَل الُمحّرمات. 

نافلة: «

بحرينيـــًا، مـــن الصعـــب وصـــف هـــذه الذكـــرى األليمة التـــي تتجـــدد كّل عام، 
على أّنها موســـم ديني أو ثقافي أو خيري فحســـب، بل هي مدرســـة بكل ما 
تحملـــه الكلمـــة من معنى لتلـــك القيم الســـامية والمعاني الجليلـــة التي امتّد 
عطاؤهـــا بتكاتـــف الجميع - جهات رســـمية وجهود أهلية - لســـنين ســـحيقة 
حتـــى انفردت البحرين – دون منازع - عن ســـائر بـــالد العالم في توفير الكّم 
والنـــوٍع من التســـهيالت التي ُتقّدم بســـخاء للمآتم والحســـينيات والمواكب 
والفعاليـــات المنتشـــرة في مختلف قـــرى ومدن البحرين. “المقـــال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

َكيَف هو “عاشوراء” البحرين؟

فـــي إطار مســـاعيها الحميدة والجـــادة لتوفير فرص العمـــل لمواطنيها، 
قـــررت ســـلطنة عمان بقرار وزير العمل رقـــم 532/ 2022 تنظيم مزاولة 
بعـــض المهن بحســـب صحيفـــة الوطن العمانيـــة، ويتضمـــن القرار حظر 
إصـــدار تراخيـــص عمل لــــ 207 مهـــن لألجانب، مع شـــرط أن تكون تلك 

المهن مقتصرة على العمانيين ال غير.
وليعذرنـــي القـــارئ لعـــدم نشـــر القائمـــة الطويلة مـــن تلك المهن بســـبب 
أســـجل إعجابـــي  أن  للمقـــال، وأود  المخصصـــة  المســـاحة  محدوديـــة 
وتقديري لهذا القرار الوزاري الذي سيسهم بال شك في توظيف العديد 
مـــن المواطنيـــن الذيـــن تنطبق عليهـــم الشـــروط، والذين هـــم أولى من 
األجانـــب، كمـــا أن هـــذا القـــرار الجـــريء والحكيم سيســـاهم في خفض 
البطالـــة فـــي هذه الدولة الشـــقيقة. وتســـجل البطالة في ســـلطنة عمان 
نســـبة عاليـــة، فبحســـب أرقام رســـمية نشـــرتها دائـــرة اإلحصـــاء العامة 
بلـــغ معـــدل البطالـــة 25 فـــي المئـــة خـــالل الربـــع األول من عـــام 2021، 
وهـــذا في تصوري الشـــخصي كان عاماًل رئيًســـا ومهًما فـــي اتخاذ مثل 
هـــذه المبادرات الخالقة والمبتكـــرة، فلوزارة العمـــل العمانية كل الثناء 

والتقدير على هذه الجهود الخيرة، وأنا على يقين أنها ستنجح بامتياز 
في هذا التحدي.

الشـــك أن البطالـــة شـــأن عالمـــي، فجميـــع دول العالـــم تعانـــي منهـــا مـــع 
اختـــالف النســـب، لكن هناك حكومـــات كحكومة مملكـــة البحرين تعمل 
بـــكل طاقاتهـــا وبجهـــود مخلصـــة واســـتثنائية لحلحلـــة هـــذه المشـــكلة 
العالمية، فكما نعلم أن لكل مشكلة حال، ومتى ما رسمت خارطة طريق 
وسط إصرار وجدية الجهات الرسمية فإنها حتًما ستجد حلوال جذرية.

لقد حرصت أن أعطي هذا القرار حقه من اإلشادة والثناء نظرًا إليماني 
الشديد بأنه الحل األمثل لضمان إحالل العمالة الوطنية سواء كان ذلك 
فـــي عمـــان أو أية دولة أخرى، ونحن على ســـبيل المثـــال وليس الحصر 
بحاجـــة إلى تطبيق هذا القـــرار على أصحاب األعمال بقوة القانون وأن 
ال يترك لهم الخيار، فهذه مســـؤولية وطنية مشتركة، بما يحقق أهداف 
الحكومـــة وصـــواًل إلى الرؤية االقتصادية للمملكـــة 2030، إذ إن تحديد 
الئحة واضحة ألصحاب األعمال وعدم منح رخص العمل لهم الستقدام 

األجانب سيكون الحل األمثل في تصوري.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

مبادرة وال أروع

عندما تضيق أنابيب النفط الروسية 
 فـــي حيـــن انفرجت أزمة شـــح وارتفاع أســـعار الحبـــوب، والتـــي كادت تعصف 
باألمن الغذائي العالمي خالل الفترة الماضية، وذلك بعد التوصل لتفاهم روسي 
أوكرانـــي بوســـاطة تركيـــة، انتقـــل العالم اليـــوم وتحديدًا األوروبيـــون للحديث 
حـــول أزمة تـــوازي إن لم تكن أهم من أزمة الحبوب، أال وهي أزمة الطاقة التي 
تهدد القارة العجوز اليوم، وهي التي تعتمد اعتمادا كبيرا على ما تصدره روسيا 

من نفط وغاز بالتحديد.
فشـــركة بروم الروســـية - وهي الشـــركة المســـؤولة عن إمدادات الغاز الروسي - 
أعلنت خالل الفترة الماضية عن احتمال توقف أو تضرر إمدادات الغاز ألوروبا، 
حيـــث إن توربين الغاز الثاني بحاجة إلى صيانـــة أيضًا، والتوربين األول مازال 
فـــي كنـــدا للصيانة، وهو ما تصر روســـيا على أنه أمر تقنـــي ال عالقة له باالبتزاز 

السياسي الذي يتهم الغرب موسكو به.
إثـــر ذلك قررت مفوضيـــة االتحاد األوروبي في اجتماع عقد األســـبوع الماضي 
بإجمـــاع أغلب الدول الذهاب لخطة لترشـــيد اســـتخدام الطاقة، أولى خطواتها 
تقنيـــن وخفض اســـتخدام الغاز خـــالل الفترة من أغســـطس 2022 حتى مارس 
2023 بما معدله 15 % من االســـتعمال الحالي، وذلك في ســـبيل مواجهة نقص 
وشـــح اإلمـــدادات الروســـية، فالخطـــة األوروبيـــة تســـعى لالســـتغناء عـــن الغاز 
الروســـي واســـتبدال الغاز الروســـي باالســـتيراد مـــن دول أخرى مثـــل الواليات 
المتحـــدة إضافـــة لقطـــر وأوزبكســـتان والنرويـــج. الحـــل اآلخر الذي تســـعى له 
الواليات المتحدة واألوروبيون هو حلحلة الملف النووي اإليراني، خصوصًا أن 
طهـــران تمتلـــك ثاني احتياطي من النفط، فالتوصل التفاق لرفع العقوبات التي 
فرضتها واشـــنطن نفســـها علـــى طهران سيســـمح بتدفق الغاز والنفـــط اإليراني 
للمنطقـــة، لكن ذلـــك يعني بالتأكيد تنـــازالً غربيًا في بنود االتفـــاق القادم لصالح 
النظـــام اإليرانـــي، فطهـــران ستســـتغل حالة اليـــأس األميركي الـــذي انعكس في 
التضخـــم االقتصادي لفرض شـــروطها، ففي ظل الوضـــع االقتصادي اليوم تعي 

طهران الحاجة للطاقة التي تمتلكها.
لكن يجب أن نضع في االعتبار هنا أيضًا المصالح والعالقات الروسية اإليرانية، 
وهي التي تجسدت في القمة األخيرة التي جمعت بوتين ورئيسي في طهران، 
والتـــي مـــن المؤكد أن الرئيس الروســـي ناقـــش فيها هذا الموضـــوع مع الطرف 

اإليراني تحسبًا لرفع العقوبات وتدفق النفط والغاز اإليراني.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

محبة الناس كنز
تمـــر على اإلنســـان مواقف كثيـــرة، منها مواقف الجميلة ومنها عكســـها، 
فالمواقف الجميلة تبقى في قلوبنا غالية ولها مكانة مختلفة ألنها تحمل 
الكثير من المشاعر والذكريات والمعاني، فتلك المواقف المختلفة التي 
تجمعنـــا بالكثيـــر مـــن الناس، يبقـــى لها مكان في نفســـنا، وصعـــب علينا 
نسيانها أو إهمالها أو حتى تجاهلها، وأن يحبك الناس وأن تحبهم حتى 
إن كانت نســـبة هذه المحبة بســـيطة نوعًا ما، فإنه ليس شـــيئًا عاديًا أو 
ســـهالً بقـــدر ما هو كرم من رب العالمين علينـــا، فمحبة الناس لنا طموح 
ومطلب وأمنية يتمناها الجميع ألنها الرصيد الحقيقي الذي نســـتخدمه 

في معامالتنا اليومية مع البشر.
فعندمـــا أبـــذل الكثير مـــن الجهد والكـــرم والطيبة وعمل الخير وأســـعد 
اآلخرين حتى ولو بابتســـامة من أجـــل أن تكون النتيجة النهائية محبة 
الناس، فإنني أحرص بكل قوة على أن يكون حب الناس العنوان الكبير 
والمهـــم فـــي حياتـــي، وأن تكـــون النتيجـــة العظيمة التـــي أحافظ عليها 

وليس السبب في ذلك.
نعم إن المحبة في مفهومنا اليوم أصبحت كبناء أساســـه متين، نتيجة 
األحداث والتراكمات الحياتية اليومية، فعندما نعمل من أجل المحافظة 
على مســـاكن المحبة في قلوبنا وأنفســـنا وفي حياتنا مع الناس، فيجب 
علينا أن نعزز مســـألة الثقة والمحبة والمعاملة الطيبة مع اآلخرين ومع 
أنفســـنا أيضـــًا، فإن هدم هذا الهـــرم من المحبة في حياتنـــا ال يحتاج إال 
لحادثـــة معينـــة ولو كانت بســـيطة ال تذكر أبدًا. نعـــم إن محبة الناس لنا 
فضـــل مـــن هللا تعالى ال يعادله مال وال جـــاه، فيجب علينا أن نحمد هللا 
ونشـــكره عليهـــا كثيـــرًا، وأن نعمل علـــى المحافظة عليها بـــكل قوة ألنها 

واجب إنساني يجب علينا العمل على تعظيمه في حياتنا.
بصراحة أنا ولله الحمد ســـعيد بعالقاتي مع الناس، خصوصًا من دخلوا 
فيهـــا خالل هـــذه المرحلـــة القريبة، فمحبتـــي لهم ومحبتهـــم لي نتيجة 
أفعـــال متبادلـــة بيـــن الطرفين جعلـــت هذه العالقـــة تكبـــر تدريجيًا في 
نفســـي، فمحبـــة الناس لي الكنـــز الذي يغذي الصحة والنفســـية والراحة 

والطمأنينة والسعادة والرضا في حياتي.

د. خالد زايد



منتخــب شبـــاب الطـائـــرة يحـــرز فضيـــة غــــرب آسيــــا
فقـــد منتخبنا الوطني للشـــباب للكـــرة الطائرة 
فرصـــة التتويـــج بلقـــب بطولـــة غـــرب آســـيا، 
بعـــد أن خســـر المبـــاراة النهائيـــة أمـــام نظيره 
فـــي  رد،  دون  أشـــواط  بثالثـــة  الســـعودي 
المواجهـــة التي جمعـــت الطرفين، األحد، على 
صالـــة األميـــر نايـــف بمدينة القطيـــف المملكة 

العربية السعودية.
ورغـــم انتهاء الشـــوط األول بصعوبـــة لصالح 
السعوديين )٢٥/٢٧(، إال أن المنتخب السعودي 
أحرز الشـــوط الثاني بفارق 8 نقـــاط )25/18(، 
فيمـــا كان منتخبنـــا قريبـــًا من الشـــوط الثالث 
بعد أن تقدم )28/15(، لكن المنتخب السعودي 

حسم الشوط لصالحه بنتيجة )25/22(.

وتقلـــد العبو منتخبنـــا الميداليات الفضية في 
التتويج. وحصل العب منتخبنا حســـين علي 
علـــى جائزة أفضل مرســـل، فيما ســـيد هاشـــم 

على جائزة أفضل ضارب.
وأشـــرف علـــى منتخبنا فـــي البطولـــة المدرب 
التونســـي صابـــر عبدالواحـــد، وضمـــت قائمـــة 
رضـــا  علـــي،  حســـين  العبـــًا:   12 المنتخـــب 
الورقـــاء،  حســـن  البوســـطة،  علـــي  متـــروك، 
سيدهاشم عيســـى، علي حسين، علي حبيب، 
صـــادق مرهون، ســـيدأحمد مرتضى، حســـين 

عبدالرضا، حسن عليوي، عباس إحسان.
وسيشـــارك المنتخب خالل الشهر الجاري في 

بطولة آسيا المقررة في مملكة البحرين.
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أحمد مهدي

سبورت

اللجنة اإلعالمية

أكد هشام عبدالعزيز العوضي رئيس مجلس إدارة نادي الحالة الرياضي على 
أن تدشين كتاب “مئوية كرة القدم البحرينية” يمثل خطوة مهمة على طريق 
حفــظ اإلرث الرياضــي العريــق للبحرين، مبيًنا أن المحتــوى المميز الذي يزخر 

به يجعل منه مرجًعا لألجيال القادمة. 

 وأثنى هشام عبدالعزيز العوضي على 
الجهـــود التـــي بذلها الشـــيخ دعيج بن 
سلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، وجميـــع 
القائمين على مشـــروع كتـــاب “مئوية 
كرة القـــدم البحرينية”، مؤكًدا على أن 
تلك الجهود محـــل تقدير واعتزاز من 
قبل كل األسرة الرياضية في المملكة. 
 وأشـــار رئيس نادي الحالـــة إلى أن ما 
يحتـــوي عليـــه الكتـــاب مـــن معلومات 
ووثائق وصور تاريخية تتعلق بتاريخ 
األولـــى  الشـــعبية  الرياضـــة  ممارســـة 
عالمًيـــا في المملكـــة، تأكيد على ريادة 
المنطقـــة،  مســـتوى  علـــى  البحريـــن 

مـــن  األول  الرعيـــل  بفضـــل  وعرفاًنـــا 
الـــرواد الذيـــن وضعـــوا األســـس لبناء 

النهضة الرياضية الحديثة. 
من جهته، أشـــاد جمعة مبارك شـــريدة 
قاللـــي  نـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الرياضـــي والثقافي بالمحتـــوى الثري 
الذي جاء في كتاب “مئوية كرة القدم 
أن جهـــود  علـــى  البحرينيـــة”، مؤكـــًدا 
الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل خليفة 
نائـــب رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
الكتـــاب  فكـــرة  صاحـــب  والرياضـــة 
وفريـــق العمل المشـــرف علـــى الكتاب 
هـــي محل فخر وتقديـــر من قبل كافة 

الرياضيين في البحرين. 

 واعتبر جمعة مبارك شـــريدة أن كتاب 
“مئويـــة كـــرة القـــدم البحرينيـــة” تأتي 
ليؤكـــد على عراقـــة المملكـــة وريادتها 
علـــى الصعيـــد الرياضي فـــي المنطقة، 
مبيًنـــا أن مـــا يحتويـــه مـــن معلومـــات 
القـــدم  كـــرة  رياضـــة  تاريـــخ  تتنـــاول 
خصوصـــا، يمثل مرجًعـــا ثرًيا لألجيال 
القادمـــة التي البد أن تتعرف على هذا 

الجزء المهم من تاريخ ونهضة البالد. 
 وأشـــار رئيـــس نـــادي قاللـــي إلـــى أن 
الكتـــاب يـــروي بشـــكل مفصـــل تاريخ 
تأســـيس مختلف األندية في البحرين 
إلـــى جانـــب ســـرد تاريـــخ المنتخبـــات 
تلـــك  يضـــع  الـــذي  األمـــر  الوطنيـــة، 
إطارهـــا  فـــي  والحقائـــق  المعلومـــات 
المناســـب، ويساهم في حفظها ونقلها 

لألجيال المقبلة. 
إلـــى ذلك، أثنـــى عبدالرحمن الخشـــرم 
رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي البحريـــن 
علـــى محتويـــات كتـــاب “مئويـــة كـــرة 
القـــدم البحرينيـــة”، مؤكـــًدا على أن ما 
يزخـــر به من معلومات وصور ووثائق 
تمثـــل توثيًقـــا لقـــرن من ممارســـة كرة 
القدم في المملكة، وسرًدا مهًما للعديد 

مـــن األحـــداث ونقـــاط التـــي رســـمت 
مستقبل هذه الرياضة في البحرين.

 كمـــا وعبر الخشـــرم عن جزيل شـــكره 
وامتنانه للشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
خليفـــة نائـــب رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة علـــى كافة جهوده 
هـــذا  فـــي  الكـــروي  التاريـــخ  لتوثيـــق 
الكتـــاب، إلـــى جانب ثنائـــه على فريق 
الُكتـــاب مـــن الرياضييـــن والصحفيين 
المخضرميـــن، الذين اســـتطاعوا جمع 
وســـرد قصة الكـــرة البحرينية بشـــكل 

شيق في كتاب فريد من نوعه.
 وأشـــار رئيـــس نادي البحريـــن إلى أن 
المملكـــة كانـــت ومازالت ســـباقة على 
كافة المستويات، مبيًنا على أن تأكيد 
ريادتهـــا على مســـتوى كـــرة القدم في 
المنطقـــة وتوثيق تاريخ أكثر من 100 
عـــام على ممارســـة كـــرة القـــدم، يمثل 
بحـــد ذاتـــه إنجـــاًزا يعـــزز المكتســـبات 

واستكمااًل للنهضة الشاملة.

رؤساء األندية ينوِّهون بمحتوى الكتاب

إشــادات واسعــة بـ“مئويـــة كرة القــدم البحرينيــة”

جمعة شريدةعبدالرحمن الخشرم هشام العوضي

وقـــع االتحاد البحرينـــي للكرة الطائرة مع 
شـــركة البركة للتجهيـــزات الرياضية عقد 
رعاية لمدة ســـنتين ليتـــم بموجبه تجهيز 

جميع منتخبات الكرة الطائرة.
جـــاء ذلـــك فـــي حفـــل التوقيع الـــذي عقد 
يوم الســـبت بحضور نائب رئيس االتحاد 
محمـــد الـــذوادي واألميـــن العـــام فـــراس 
الحلواجـــي واألميـــن المالي حبيب محمد 
والمدير التنفيذي للمبيعات بشركة البركة 
للتجهيـــزات الرياضيـــة محمـــد العوضـــي 
ووحيد عبدالرحيم جعفري وكيل شـــركة 
وكيـــل  األهلـــي  واســـماعيل   UHLsport

.Romario شركة
بكلمـــة  االجتمـــاع  الحلواجـــي  وافتتـــح 
ترحيبيـــة أشـــاد فيهـــا بالتعـــاون الوثيـــق 
بيـــن االتحاد وشـــركة البركـــة للتجهيزات 
العريـــق  الشـــركة  وتاريـــخ  الرياضيـــة 
ومكانتها على الساحة المحلية مؤكدا بأن 

توقيع هـــذه االتفاقية هي مرحلة جديدة 
للتعـــاون بيـــن الطرفين مثمنـــا في الوقت 

ذاته حضور جميع وسائل اإلعالم.
بدوره، أعرب العوضي عن اعتزازه الكبير 

بإبـــرام هـــذه االتفاقيـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
ماركـــة UHLsport واحدة من الشـــركات 
األلمانية المتميزة في صناعة التجهيزات 
الرياضيـــة، إذ إنهـــا تأسســـت منـــذ بدايـــة 

الســـبعينات وكانـــت متخصصة في إنتاج 
القفازات قبل أن تنتج المالبس ومختلف 

التجهيزات الرياضية األخرى.
من جانبه، عبر جعفري عن سعادته الكبيرة 

بتوقيـــع االتفاقيـــة والتـــي اعتبرها خطوة 
من شـــأنها أن تزيد من شعبية الماركة في 
مملكـــة البحرين والخليـــج العربي، متمنيا 
توســـيع رقعة التعاون ليشـــمل العديد من 

األندية واالتحادات األخرى.
وفي نهايـــة الحفل، قام األطـــراف الثالثة 
بتوقيـــع  والبركـــة(  والوســـيط  )االتحـــاد 

العقود رسميا.

عبر ماركة “UHLsport” األلمانية

خسر في النهائي أمام السعودية

“البركة” ترعى تجهيزات منتخبات الطائرة لمدة سنتين

الحضور بعد توقيع االتفاقية توقيع االتفاقية بين الطرفين

شبــاب السلــة يخســــر 
أمام قطر في الخليجيــة

خســـر منتخب الشـــباب لكرة الســـلة أمام نظيـــره القطري بنتيجـــة )٤٧/٦٣(، في 
المباراة التي جمعت الفريقين، األحد، في اإلمارات، ضمن الجولة الثالثة لبطولة 
الخليج للمنتخبات المؤهلة لكأس آسيا تحت ١٨ عاما.  وانتهت فترات المباراة 
كاآلتـــي: )١٤/١٧(، )١٣/١٥(، )١٠/١٣( و )١٠/١٨(. وفـــاز المنتخـــب فـــي الجولـــة 
األولى على اإلمارات، وفي الثانية على عمان، قبل أن يخسر المواجهة الثالثة.

وسيخوض منتخبنا لقاءه المقبل أمام منتخب الكويت يوم الثالثاء الموافق ٢ 
من المباراةأغسطس ٢٠٢٢، وذلك عند ٧.٣٠ مساًء بتوقيت البحرين.

أحمد مهدي



لكمـــال  الوطنـــي  المنتخـــب  اختتـــم   
األجسام مشاركته الناجحة والمشرفة 
بالنسخة 22 بالبطولة العربية للرجال 
والثالثة عشـــر للشـــباب لبناء األجسام 
والثانية للفيزيك والكالسيك فيزيك، 
والتي أقيمت منافساتها باالسكندرية 
بجمهوريـــة مصر العربية خالل الفترة 
خـــالل الفتـــرة مـــن 28 حتـــى 31 مـــن 
شـــهر يوليـــو الجـــاري، وبمشـــاركة 15 
بلـــًدا عربًيـــا بتحقيـــق ميداليـــة ذهبية 
الالعـــب  أحرزهـــا  احتـــراف  وبطاقـــة 
المحترف خالد جاســـم في منافسات 
وتحقيـــق  كيلوغـــرام   70 وزن  فئـــة 
الالعـــب  عبـــر  البرونزيـــة  الميداليـــة 
علي إبراهيم في منافســـات مســـابقة 
الفيزيك للرجال والمركز الخامس عبر 

الالعب علي البنعلي في مســـابقة فئة 
وزن 90 كيلوغـــرام لكمـــال األجســـام، 
ليسجل اتحاد كمال األجسام واللياقة 
البدنيـــة إنجـــاز مميـــز وانطالقة قوية 
في أولى مشـــاركاته الخارجية بقيادة 

سامي الحداد لهذا االتحاد.
 ومن المقرر أن يصل الوفد البحريني 
 12.45 الســـاعة  عنـــد  الوطـــن  ألرض 
عبـــر  القادمـــة  الثالثـــاء  يـــوم  فجـــًرا 
 ،FZ0029 رقـــم  دبـــي  فـــالي  رحلـــة 
وبعـــد ختام هـــذه المشـــاركة الناجحة 
حصيلتهـــا  كانـــت  والتـــي  والمشـــرفة 
ميداليتيـــن ذهبيـــة وبرونزية وبطاقة 
احتـــراف عالميـــة بـــدأ فعلًيـــا مجلـــس 
القادمـــة  للبطولـــة  بالتجهيـــز  اإلدارة 
المهمـــة )بطولة آســـيا( التي من المقرر 
عاصمـــة  منافســـاتها  تســـتضيف  أن 
غرقيزســـتان بيشـــيك فـــي الفترة من 

2 حتى 5 من شـــهر سبتمبر المقبل، إذ 
سيتم الكشف عن جميع تفاصيل هذه 
المشـــاركة خالل األيام القليلة المقبلة 
وســـتضم البعثـــة البحرينيـــة أكثر من 
10 العبيـــن بحرينييـــن فـــي مختلـــف 
ويخـــوض  والمســـابقات،  الفئـــات 
العبـــو الفريـــق فـــي الوقـــت الجـــاري 
تدريبات مكثفـــة وبرنامجا خاصا في 
البحريـــن اســـتعداًدا لهـــذه المشـــاركة 
التـــي بدأوا لها باالســـتعداد منذ شـــهر 
يونيـــو الماضي، فالبرنامـــج التدريبي 
متواصل في البحرين اســـتعداًدا لهذا 

االستحقاق.

الليث والحداد يعقدان اجتماعا تنسيقيا 
  عقـــد رئيس االتحاد البحريني لكمال 
ســـامي  البدنيـــة  واللياقـــة  األجســـام 
قاســـم  مـــع  ثنائـــي  اجتمـــاع  الحـــداد 

الليـــث نائب رئيس االتحاد الســـعودي 
لكمال األجســـام خـــالل وجودهم في 
بالبطولـــة  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
العربيـــة وذلـــك على هامـــش البطولة، 
وأشـــاد الليـــث باإلنجـــازات المشـــرفة 
التـــي حققها المنتخـــب البحريني في 
هـــذه المشـــاركة ومنافســـة الالعبيـــن 
أن  مشـــيًرا  األقويـــاء،  البحرينييـــن 
مملكـــة البحريـــن متميـــزة دائًمـــا فـــي 
هـــذه الرياضـــة وحققـــت العديـــد مـــن 
اإلنجـــازات وذلك بفضـــل الدعم الذي 
تحظـــى به من لدن القيـــادة الحكيمة، 
مشـــيًدا فـــي الوقـــت نفســـه بالتعـــاون 
ما بيـــن االتحادين الشـــقيقين وهو ما 
يعكـــس الروابـــط واألواصـــر العديـــدة 
بيـــن  مـــا  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
الجانبيـــن فالبحريـــن والســـعودية بلد 

واحد وشعب واحد.

مـــن جانبـــه، أشـــاد الحداد بالمشـــاركة 
الســـعودية فـــي البطولـــة العربية وما 
حققـــه أبطـــال الســـعودية، مثنًيا على 
المستويات الفنية العالية التي قدمها 
العبو المنتخب السعودي في مختلف 
المســـابقات، وناقـــش الحـــداد والليث 
ســـبل التعاون بين االتحـــاد البحريني 
والسعودي لكمال األجسام والمجاالت 
المشـــتركة، مـــا يســـاهم فـــي تطويـــر 

اللعبة في المملكتين الشقيقتين.

  مشاركة مميزة للحكم البحريني يوسف خنجي
المتميـــز  البحرينـــي  الحكـــم  شـــارك    
يوســـف خنجي الـــذي كان ضمن وفد 
المنتخـــب الوطنـــي لكمـــال األجســـام 
الذي شـــارك بالبطولة العربية، وشارك 
خنجي مـــع طاقـــم التحكيـــم للبطولة 
خـــالل يومـــي المنافســـات فـــي عـــدد 

من المهـــام التي أوكلـــت إليه، وأعرب 
خنجـــي عن شـــكره وتقديـــره لالتحاد 
البحرينـــي لكمـــال األجســـام واللياقـــة 
البدنيـــة وعلـــى رأســـه ســـامي الحداد 
بإتاحـــة هذه الفرصـــة التي أضافت له 
الكثيـــر في رصيـــد خبرته فـــي مجال 

تحكيم رياضة كمال األجسام.

  العبو كمال األجسام يروجون لمملكة البحرين
  انتهـــز وفـــد منتخبنا الوطنـــي لكمال 
باالســـكندرية  تواجـــده  األجســـام 
خـــالل  العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة 
هـــذا  العربيـــة  بالبطولـــة  مشـــاركته 
المنتخـــب  العبـــي  وقـــام  األســـبوع 
لمملكـــة  بالترويـــج  الوفـــد  وإداريـــي 
البحرين عبر توزيع عدد من الكتيبات 
والبروشورات السياحية التي أعدتها 

هيئة البحرين للسياحة والمعارض.  

اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

منتخب كمال األجسام يقطف أولى ثمار مشاركاته الخارجية
بذهبية وبرونزية وبطاقة احتراف

الحداد يعقد اجتماعا تنسيقيا مع الليث بحضور حمادة العبو المنتخب الوطني يروجون للبحرين  من مشاركة البطل علي إبراهيم بالبطولة

اللجنة اإلعالمية

أحـــرز نجم ســـباقات الرالي 
البحرينـــي حســـن الصددي 
بجدارة واستحقاق كبيرين 
المركز الثالث في مشاركته 
ضمـــن منافســـات المرحلـــة 
األولى من سباق “رالي باجا 
رومانيـــا 555”، التي أقيمت 
فـــي صباح يوم أمس األول 
عاليـــة  منافســـة  وســـط 
جـــدا وفي ظـــل المشـــاركة 
الواســـعة لنخبـــة مـــن ألمـــع 
الرالـــي  ســـباقات  نجـــوم 
العالمييـــن، وأنهى المخلص 
الرالي  والعاشـــق لســـباقات 

المرحلـــة  مســـافة  الصـــددي 
المـــالح  مســـاعده  جانـــب  إلـــى  األولـــى 
“ســـتيفانو تايروني” بنجاح وتفوق تامين 
فـــي زمن بلـــغ 6.52.31 ســـاعة، مســـتحقا 
بذلـــك المركـــز الثالـــث خلـــف المتســـابقين 
“كماراســـان كاليـــن” صاحـــب المركز األول 
بزمن 6.10.33 ساعة و”مورات كبانغولو” 
 6.50.15 الثانـــي بزمـــن  صاحـــب المركـــز 

ساعة.
 ويواصـــل البطـــل البحرينـــي فـــي عالـــم 
ســـباقات الرالي حســـن الصددي مشـــواره 
في منافســـات “رالـــي باجـــا رومانيا 555” 
مراحلـــه  وبقيـــة  فعالياتـــه  تقـــام  والـــذي 
لمســـافة أكثر من 500 كيلومتر وبســـرعة 
تنافســـية تصـــل إلـــى 125 كيلومتـــر فـــي 
الســـاعة، وبهـــذه النتيجة يفجـــر الصددي 
مفاجـــأة مـــن العيـــار الثقيـــل والتـــي مـــن 
شـــأنها أن تؤكد بأنه واحـــد من أهم وأبرز 
الكثيـــر  ولديـــه  الرالـــي  ســـباقات  أبطـــال 
مـــن اإلمكانـــات الفنيـــة والطاقـــة البدنيـــة 
التي تؤهلـــه إلى مواصلة مشـــاركاته، كما 
ويســـجل ابـــن البحريـــن المتعطـــش إلـــى 
المزيـــد من التجـــارب التنافســـية العالمية 
عـــودة موفقة إلـــى المضمـــار الرملي الذي 
يعشـــقه وال يحيد عنه ومشـــاركة متميزة 

على أكثر من صعيد فني ونفسي ومشرفة 
لرياضـــة الســـيارات البحرينيـــة خصوصـــا 

والرياضة في مملكة البحرين عموما.
 وأعرب المتسابق حسن الصددي عن بالغ 
ســـعادته وارتياحـــه لمـــا حققه مـــن نتيجة 
وصفها بالمتميزة والمشـــجعة على المزيد 
مـــن العطـــاء وبـــذل الجهد فيما هـــو قادم، 
وأوضـــح الصـــددي بـــأن هدفـــه مـــن هـــذه 
المشـــاركة هو العمـــل على إكمـــال مراحل 
الرالي التي يصل مداها إلى 555 كيلومترا 
ولكنه وجد نفسه في صلب المنافسة إلى 
جانـــب نخبة من األبطال المتمرســـين إلى 
تمكن من إنهاء المرحلة األولى بتفوق في 

المركز الثالث.
 وأضـــاف الصـــددي معبرا عّمـــا يجول في 
خاطـــره بالقـــول بأن عودته إلـــى التنافس 
مـــن جديـــد كانـــت أشـــبه بالحلـــم ولكنهـــا 
تبلورت علـــى أرض الواقع بفضل ما تلقاه 
مـــن دعـــم معنـــوي كبيـــر مـــن المســـؤولين 
فـــي االتحـــاد البحرينـــي للســـيارات وفـــي 
طليعتهـــم رئيـــس االتحاد الشـــيخ عبدهللا 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، الذين يســـتحقون 
منه كل الشكر والثناء بحسب تعبيره على 
دعمهـــم ومؤازرتهـــم ومســـاندتهم ألبنـــاء 

البحرين في مختلف مشاركاتهم.

الصددي ثالًثا بأولى مراحل “رالي باجا رومانيا”
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برنامج رياضي أسبوعي يبث كل يوم سبت عبر أنستغرام صحيفة »^«

 البطل علي إبراهيم ثالث العرب في فيزيك الرجال

 من مشاركة الحكم البحريني يوسف خنجي

حسن الصددي على مضمار السباق
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 Millie Bobby انضمت الممثلة
Brown إلى فيلم الخيال العالمي 

The Electric State القادم من 
إخراج األخوين روسو على 

منصة نتفليكس، مع محادثات 
أيضًا مع الممثل 

 Chris Pratt
لالنضمام 
إلى طاقم 

الفيلم.

“القاهرة السينمائي الدولي” يكرم 
المخرجة المتميزة كاملة أبو ذكري

السينمائي  الــقــاهــرة  مــهــرجــان  قــرر 
الـــدولـــي، مــنــح الــمــخــرجــة الــقــديــرة 
كاملة أبو ذكري، جائزة فاتن حمامة 
الـ  دورتـــه  فعاليات  خــالل  للتميز، 
من  الفترة  في  إقامتها  المقرر   ،44
وذلــك  المقبل؛  نوفمبر   22 إلــى   13
مسيرتها  طــوال  قدمته  لما  تقديرا 
انطلقت منذ تسعينات  التي  الفنية 

القرن الماضي.
فهمي،  حسين  الكبير  الفنان  علق 
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، 
كاملة  إن  قائال  التكريم  قــرار  على 
أبـــو ذكــــري، مــخــرجــة مــوهــوبــة لها 
بصمة مميزة في كل عمل أخرجته 
وجب  لذا  صناعته؛  على  وأشرفت 
ُيــقــدر  مــهــرجــان  ِقــبــل  مــن  تكريمها 
الــفــن ويــدعــم صــانــعــيــه، لــيــس في 
كله.  الــعــالــم  فــي  وإنــمــا  فقط  مصر 
المخرج  كشف  السياق،  نفس  فــي 
أمــيــر رمــســيــس، مــديــر الــمــهــرجــان، 
المقبلة ستشهد احتفاء  الــدورة  أن 
لكاملة  السينمائية  األعــمــال  بــأهــم 
ــــه يتم  ــــى أن ــــو ذكـــــري، مــشــيــرا إل أب
حـــالـــيـــا الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــضــيــرات 

بالتكريم،  ومن خــاصــة 
المقرر الكشف 

عــنــهــا خــالل 
ــع  ــيــ ــ ــاب األســ
ــــة  ــل ــ ــي ــ ــل ــقــ ــ ال

المقبلة.
جانبها،  من 
قــــــــــالــــــــــت 

ــــة  ــل ــامــ كــ
ــو  ــ أبـ

ذكـــــري، إن نــبــأ تــكــريــمــهــا فــاجــأهــا 
دفعة  ومنحها  بل  كثيرا،  وأسعدها 
بوسعها  مــا  أفــضــل  لتقديم  كبيرة 
الجائزة  وأن  خصوصا  للجمهور، 
تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، 
ــتــي كــانــت دائـــمـــا مــثــاال ُيــحــتــذى  ال
مجالي  في  الفنانين  من  لكثير  به 
فنانة  إنها  إذ  والتلفزيون،  السينما 
كبيرة نالت احترام وحب الجمهور 
ــا  ــهـ ــائـ ــن خــــــالل مـــوهـــبـــتـــهـــا وذكـ ــ مـ
على  ولجمهورها  لذاتها  واحترامها 
فيما  واإلنساني،  الفني  المستويين 
المهرجان  إلدارة  بالشكر  توجهت 
أحد  ضمن  لتكون  اختارتها  الــتــي 

مكرمي الدورة المقبلة.
مصرية  مخرجة  ذكــري،  أبــو  كاملة 
السينمائية  األفــالم  من  العديد  لها 
البارزة من بينها “سنة أولى نصب” 
تم  ــذي  وال أعمالها  أول  يعد  الــذي 
إنتاجه عام 2004، ومن ثم توالت 
ــرجــــت “مــلــك  األفــــــــالم، حـــيـــث أخــ
والهوى”  العشق  و”عن  وكتابة” 
ــد  ــ “واحــ  ،2006 ــام  ــ عــ
 18“  ،2009 صــفــر” 
 ،2011 في  يــوم” 
و”يوم للستات” 
2016. وكانت 
“أبـــــو ذكــــري” 
قــــــد عــمــلــت 
لـــــســـــنـــــوات 
ــك  ــ ــل ذل ــ ــب ــ ق
كــمــســاعــد 

سينمائية  أعــمــال  عــدة  فــي  مخرج 
 131“ بينها  نادر جالل من  للمخرج 
الفنان  ببطولته  قــام  الــذي  أشــغــال” 
الكبير الراحل نور الشريف”، “هاللو 
و”بلية  إمــام،  عــادل  للفنان  أمريكا” 
ودماغه العالية” لمحمد هنيدي، عام 
2000. فيما عملت كمساعد مخرج 
أبرزها  أعمال أخرى  أيًضا في عدة 
كامل  لمحمد  ليه”،  بيضحك  “البحر 
القليوبي 1995، و”الساحر” لرضوان 
ــكــاشــف، وفـــي كــالهــمــا قـــدم دور  ال

البطولة الفنان محمود عبد العزيز.
ولها في مجال التلفزيون مجموعة 
مـــن أبــــرز األعـــمـــال فـــي الــســنــوات 
األخـــيـــرة، والــتــي كــانــت قــد بدأتها 
عـــام 2004 مــن خـــالل ســيــت كــوم 
ذلك  بعد  تاله  التحرير”،  ميدان   6“
نيللي كريم  للفنانة  عمالن شهيران 
و”ســجــن   ،2013 ــام  عـ “ذات”  هــمــا 
“واحــــة  ثـــم  ومــــن   ،2014 الـــنـــســـا” 
أبو  2017. جــددت كاملة  الــغــروب” 
كــريــم،  نيللي  مــع  تــعــاونــهــا  ذكــــري، 
فــي وقت  الــمــهــرجــان  منحها  الــتــي 
للتميز،  حمامة  فاتن  جائزة  سابق 
“بـ  مسلسل  خــالل  مــن   2020 عــام 
100 وش” الذي حقق نجاحا كبيرا 
موسم  فــي  أخــرجــت  فيما  حينها، 
رمضان الماضي لعام 2022 مسلسل 
“بطلوع الروح”، الذي دارت أحداثه 
المجتمع  فــي  الــنــســاء  مــعــانــاة  عــن 

الداعشي.
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الهيئة العربية للمسرح.. مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه لألطفال
الثقافي  برنامجها  في  للمسرح  العربية  الهيئة  تستمر 
في  للمساهمة  وضــعــتــه؛  الـــذي  االستراتيجي  والــفــنــي 
الــكــّتــاب  وتحفيز  ونــصــوصــه،  الــعــربــي  الــمــســرح  تنمية 
بتنظيم  الطفل،  بمسرح  واهتمامًا  العرب،  المسرحيين 
النص  تــألــيــف  مسابقة  مــن  عــشــرة  الــخــامــســة  النسخة 
المسرحي الموجه لألطفال للعام 2022 والتي خصصت 
باألبطال  تحتفي  “نصوص  ثيمة  ُكِتَبْت ضمن  لنصوص 
االبــتــكــار واإلبــــــداع واإلرادة  ــال أصـــحـــاب  ــفـ مـــن األطـ
المعاصر،  الطفل  حياة  مع  تتفاعل  نصوص  والتحدي”، 
وتفتح أفق المستقبل، نصوص تساهم في بناء وتكوين 
الطفل من خالل نماذج درامية ملهمة لشخصية الطفل 
في النصوص المؤلفة، موجهة للفئة العمرية من سن 6 

إلى 18 سنة، ضمن الشروط التالية:
الثيمة  على  مبنيًا  للمسابقة  المرشح  النص  يكون  أن  ـــ 

المذكورة في المقدمة.
يسبق  لم  جديدًا،  للمسابقة  المرشح  النص  يكون  أن  ـــ 
في  ــارك  شـ أن  يسبق  ولـــم  ــرى،  أخــ مسابقة  فــي  ــوزه  فـ
المسابقة نفسها ولم يسبق نشره بأية وسيلة أو تقديمه 

في عرض مسرحي.
ـــ أن يكون النص مكتوبًا باللغة العربية الفصيحة.

المستهدفة  الــعــمــريــة  الــفــئــة  الــنــص  كــاتــب  يــحــدد  ـــــــ أن 
الفئة  تــحــدد  ال  الــتــي  النصوص  تقبل  وال  الــنــص،  بــهــذا 

المستهدفة.
ـــ أال يكون النص مونودراما.

ـــ أال يقل النص عن 1000 كلمة للفئة العمرية من الثالثة 
وحتى التاسعة، و1500 كلمة للفئة العمرية من العاشرة 
وحتى الثانية عشرة، وعن 2000 كلمة للفئة العمرية من 

الثالثة عشرة وحتى الثامنة عشرة.
والــتــزامــه  للنص  بملكيته  إقــــرارًا  الــكــاتــب  يــقــدم  أن  ـــ 

بالشروط حسب الصيغة المرفقة بهذا اإلعالن.
ـــ أن يكون عمر الكاتب فوق الثامنة عشرة.

ـــــــ أن يــقــدم صــاحــب الــنــص الــمــرشــح بــواســطــة البريد 

اإللكتروني صورة شخصية وصورة بطاقة إثبات هوية، 
بما  جواز السفر، سيرة ذاتية مختصرة والعنوان كامالً 

في ذلك الهاتف النقال. 
إلـــى مــنــســق مسابقة  الــنــص والــمــرفــقــات  ـــــــ أن يــبــعــث 
تأليف النص المسرحي، على البريد اإللكتروني التالي: 

Script@atitheatre.ae
ـــ تنتهي مهلة التقديم في نهاية شهر سبتمبر 2022
ـــ تشكل الهيئة لجنة تحكيم وتكون قراراتها نهائية.

تتواصل فعاليات تجارب األداء التي يقيمها مسرح الصواريخ؛ وذلك  «
الختيار وتأهيل فنانين مسرحيين في مجال اإلخراج، التمثيل، واإلدارة 
الفنية، حيث سيقدم المخرج والفنان جمال الصقر في الفترة من 31 

يوليو حتى 4 أغسطس الجاري عن “ تقنيات الحركة واإليقاع” وذلك عند 
الساعة الخامسة مساء ولغاية التاسعة بمدرسة العالء الحضرمي، كما 
سيتحدث الفنان جمعان الرويعي عن “ االرتجال والتقمص” من 13 إلى 

17 أغسطس بمدرسة المأمون، ثم محاضرة أخرى للفنان مصطفى 
رشيد عن “التعبير الحركي” من 20 إلى 24 أغسطس عند الساعة 

الخامسة مساء ولغاية التاسعة بمدرسة العالء الحضرمي، وستختتم 
الورشة بالحديث عن “تحليل النص واإلخراج المسرحي” من 25 

أغسطس إلى 5 سبتمبر عند الساعة الخامسة مساء بمدرسة المأمون.

الشرقية  المنطقة  أمير  رعــايــة  تحت 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود  األمير 
افتتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمي )إثراء(، السبت 1محرم 1444 
أول معرض من نوعه يتناول موضوع 
ــر، تــحــت  ــاصـ ــعـ ــوب مـ ــلـ ــأسـ ــرة بـ ــجـ ــهـ الـ
الرسول  خطى  على  الهجرة  عــنــوان” 
السنة  مطلع  مــع  تــزامــًنــا  ــك  وذلـ ”ص“ 
الهجرية الجديدة، وسط حضور رفيع 
وباحثين في  المستوى من مسؤولين 
ومثقفين  اإلســالمــي  والــتــاريــخ  الــفــن 
الــعــالــم،  دول  مختلف  مــن  وضــيــوف 
ــذي اســتــهــل  ــ ــي االفـــتـــتـــاح الـ ــك فـ ــ وذلـ
ببرنامج ترحيبي وجولة تعريفية عن 
في  فعالياته  تنطلق  ــذي  الـ الــمــعــرض 
أشهر   9 لــمــدة  ويستمر  ــراء(  ــ )إث مــركــز 
لــيــجــوب بــعــد ذلـــك كــل مــن )الــريــاض 
من  عدد  ثم  المنورة(  والمدينة  وجدة 
مدن العالم؛ بهدف تسليط الضوء على 
واحــدة من أهــم األحــداث المهمة في 
التاريخ اإلسالمي، وهي رحلة الرسول 
622م من  عــام  عليه وسلم  صلى هللا 
أدت  والتي  المنورة  المدينة  إلى  مكة 
إلى والدة مجتمع يضم اليوم أكثر من 

1.5 مليار مسلم.
مـــن جــهــتــه، قـــال مــديــر مــركــز الملك 
ــراء(،  )إثـ العالمي  الثقافي  عبدالعزيز 
عبدهللا الراشد: “إن الهجرة على خطى 
الرسو ل ”ص”، ليس معرًضا فحسب، 
يتم  نــوعــي متكامل  مــشــروع  هــو  بــل 
وبطريقة  مــعــاصــر  بــأســلــوب  تــقــديــمــه 
خالل:  من  مسبوقة،  وغير  استثنائية 
مجموعة  يضم  متنقل  عالمي  معرض 
يشمل  األثرية  والمقتنيات  القطع  من 
14 مــحــطــة تــفــاعــلــيــة ُصــمــمــت بــدقــة 
ــمــيــيــن،  ــراء مــحــلــيــيــن وعــال ــ ــب عـــبـــر خــ
وفــيــلــم وثــائــقــي وكــتــاب يـــروي قصة 
الـــهـــجـــرة، حــيــث عــكــف الــمــركــز على 
ثالث  مــدة  المعرض  وتصميم  ــداد  إعـ

باحًثا   70 من  أكثر  بمساعدة  سنوات 
ليخرج  شركائنا  مع  وبالتعاون  وفناًنا 
ــلــعــيــان، مــعــرض يــنــافــس الــمــعــارض  ل
الدولية يبتعد عن إطار التقليدية في 
طرائق العرض. “وأشار الراشد إلى أن 
مجموعة  استعراض  يتناول  المعرض 
ــة مـــن مــنــســوجــات  ــريـ مـــن الــقــطــع األثـ
تعكس  ــيــات،  ــن ومــقــت ومـــخـــطـــوطـــات 
عقد  حيث  اإلسالمية،  الحضارة  ثراء 
الــمــركــز عــدة تــعــاونــات وشــراكــات مع 
والعالمية  المحلية  الجهات  مــن  عــدد 
مــنــهــا: الــمــتــحــف الــوطــنــي بــالــريــاض - 
للمكتبات  عــبــدالــعــزيــز  الــمــلــك  مــجــمــع 
الوقفية- متحف دار الفنون اإلسالمية 
توقيع  تتضمن  التركواز،  جبل  بجدة- 
مـــذكـــرات تــفــاهــم واتــفــاقــيــات مــّهــدت 
قطاع  يــخــص  فيما  مــشــتــرك  لــتــعــاون 
الفنون اإلسالمية؛ سعًيا للنهوض بهذا 
تطويره  على  والعمل  الحيوي  القطاع 
ــدة جـــوانـــب تــتــنــاول الــجــانــب  مـــن عــ
الحضاري والفني والثقافي، كما يعتمد 

أعمال  على  كبير  بشكل  المعرض  هذا 
عاتق البالدي وعبد هللا القاضي الذين 
السابقة  الــهــجــرة  ــات  روايــ فــي  بحثوا 
بتوسع من خالل الجمع ما بين العمل 

الميداني والبحوث األدبية التقليدية.
ثرية،  تجربة  ــلــزوار  ل الــمــعــرض  يــقــّدم 
المعرفية  الــفــجــوة  خاللها  مــن  يعالج 
الشريفة  النبوية  الهجرة  موضوع  في 
الضارب  اإلرث  على  الــضــوء  ويسلط 
صناعة  ويعزز  العربية  الجزيرة  بعمق 
السياق،  هــذا  فــي  المحلي  المحتوى 
ــــى جــعــل قــصــة الــهــجــرة  بـــاإلضـــافـــة إل
النبوية الشريفة في متناول الجمهور، 
الـــضـــوء عليها  تــســلــيــط  عــــالوة عــلــى 
للثقافات العالمية، حيث يبرز المعرض 
بالهجرة  المرتبطة  األحداث والقصص 
من خالل العرض المتحفي إلى جانب 
أفالم قصيرة ومشاهد تصويرية تفتح 
المعرفي،  والتبادل  للحوار  باًبا  معها 
وتصنع حالة من االرتباط اإلنساني مع 

ما يطرحه المعرض من محتوى.

“إثراء” يفتتح أول معرض من نوعه عن الهجرة النبوية

االثنين 1 أغسطس 2022 - 3 محرم 1444 - العدد 5039

دعوة لكتَّاب مسرح الطفل في البحرين للمشاركة



business@albiladpress.com17

“دانات” يبحث مع خبيرة أميركية دراسة مهاد اللؤلؤ بالبحرين
استعراض أفق التعاون المشترك بين الجانبين

استضاف معهد البحرين للؤلؤ واألحجار 
بالمنامـــة  مقـــره  فـــي  “دانـــات”  الكريمـــة 
الباحثـــة البيئيـــة واألســـتاذة فـــي قســـم 
أنســـيلم  ســـانت  بكليـــة  األحيـــاء  علـــم 
بالواليـــات المتحدة األميركيـــة الدكتورة 
تيريزا دابروزي، في جلســـة جرى خاللها 
اســـتعراض أفـــق التعـــاون المشـــترك بين 
الجانبين في مجال األبحاث والدراسات 
البيئيـــة ذات الصلـــة باألحيـــاء وهيـــرات 

اللؤلؤ في مملكة البحرين.
ف كادر “دانـــات” خـــالل اللقاء على  وتعـــرَّ
مجريات الزيـــارة التي تقوم بها دابروزي 
لمناطـــق مختلفـــة في البحريـــن من أجل 
دراســـتها بيئيـــا ومعرفـــة قـــدرة األنـــواع 
البحريـــة فيهـــا علـــى التكيـــف أو التأقلـــم 
مـــع تغير المناخ، وذلك فـــي إطار الجهود 
التـــي تبذلهـــا فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة 

والمناخ فـــي مناطق مختلفة مـــن العالم، 
وانطالقا من أن البحوث في هذا المجال 
من أهم العناصر التي تدعم صناع القرار 
لضمـــان  الطبيعيـــة  المـــوارد  إدارة  فـــي 

استدامتها.
بالمقابـــل تعرفـــت دابروزي على أنشـــطة 

ومجـــاالت عمل قســـم األبحاث في معهد 
“دانـــات”، والجهود التي يقوم بها القســـم 
كجـــزء أساســـي مـــن مهمـــة المعهـــد فـــي 
الحفاظ على هيـــرات اللؤلؤ في البحرين 
وحمايتها من األخطار البيئية والمناخية، 

وضمان استدامتها.

فـــي  األبحـــاث  قســـم  مديـــرة  وقدمـــت 
“دانـــات”، الدكتـــورة ريـــم المعـــال، شـــرحا 
حـــول مجاالت عمل “دانـــات” ذات الصلة 
بالبيئـــة والمنـــاخ، مشـــيرة إلـــى الترابـــط 
الوثيـــق بيـــن عمـــل “دانـــات” علـــى تنفيذ 
الخطة الوطنيـــة إلحياء قطاع اللؤلؤ من 
جهة، وضمان اســـتدامة مهـــاد اللؤلؤ في 

المياه البحرينية من جهة أخرى.
وفي تصريح لها على هامش اللقاء قالت 
الرئيـــس التنفيـــذي لمعهـــد “دانـــات” نورة 
جمشـــير “تعد استدامة محار اللؤلؤ هدًفا 
رئيســـا فـــي إطـــار الخطة االســـتراتيجية 
الوطنية إلحياء قطـــاع اللؤلؤ في مملكة 
البحريـــن، وبالتالي، فمـــن األهمية بمكان 
أن يتـــم اكتســـاب المزيـــد مـــن المعـــارف 
البيئـــي  باألثـــر  المتعلقـــة  والخبـــرات 

والمناخي على تشكل اللؤلؤ وتكوينه”.

نال مازن فؤاد عيســـى شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة 
ليـــدز بكـــت في بريطانيا، وقد شـــهد عدد من أفراد أســـرته مراســـم 

تخرجه.

مازن فؤاد ينال بكالوريوس 
القانون من “ليدز بكت” ببريطانيا

“البحرين الوطني” يتعاون مع “كورك” لتقنية المعلومات إلطالق حلول تمويل سلسلة التوريد
توقيع االتفاقية برعاية وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة “الصغيرة والمتوسطة”

عقد بنك البحرين الوطني شراكة تعاون 
مع شركة كورك لتقنية المعلومات ذ.م.م؛ 
بهدف طرح حل تمويل سلســـلة التوريد 
والمؤسســـات  الشـــركات  مـــن  لعمالئـــه 
الصغيـــرة والمتوســـطة والموردين. وتم 
توقيـــع االتفاقية تحت رعاية كريمة من 
وزيـــر الصناعة والتجـــارة رئيس مجلس 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تنميـــة  إدارة 
والمتوســـطة زايـــد الزياني، بمقـــر وزارة 
بحضـــور  وذلـــك  والتجـــارة،  الصناعـــة 
ممثلـــي كل مـــن بنـــك البحريـــن الوطني 

وشركة كورك لتقنية المعلومات.
التزامـــه بتنميـــة قطـــاع  وتأكيـــًدا علـــى 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة في 
المملكـــة، عمـــد بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
إلطـــالق أحـــدث منتجاتـــه الرقمية التي 
تعمل على تعزيز التعاون بين المشترين 
والمورديـــن عبـــر توفيـــر مجموعـــة مـــن 
حلـــول التمويـــل والحـــد مـــن المخاطـــر، 
العامـــل  المـــال  رأس  إلدارة  المصممـــة 

بكفاءة.
وسيتم تشغيل الحل الجديد عبر منصة 
“Corklinc” التابعة لشـــركة كورك لتقنية 

المعلومـــات ذ.م.م.، إذ ســـتضم المنصـــة 
مجموعـــة متنوعة من المزايا ليســـتفيد 
منهـــا كال الطرفيـــن. وســـتتاح الفرصـــة 
للموردين لالستفادة من خاصية السداد 
المســـبق لفواتيرهم فور قبول المشتري 
للفواتير، إضافة إلى ميزة تسريع عملية 
علـــى  والحصـــول  النقـــدي،  التحصيـــل 
مصـــدر تمويـــل إضافـــي دون اســـتهالك 
الحد االئتماني الخاص بهم. وإلى جانب 
دعـــم  مـــن  المشـــترون  ســـيتمكن  ذلـــك، 
الموردين عبر توفير التمويالت، وتأمين 

شروط دفع وعروض أفضل. 

صـــرح  اإلطـــالق،  هـــذا  علـــى  وتعليًقـــا 
وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد الزياني 
الراهـــن توجهـــات  الوقـــت  فـــي  “نشـــهد 
التكنولوجيـــا  حلـــول  العتمـــاد  عالميـــة 
الماليـــة لدفع عجلة التنميـــة في القطاع 
المصرفـــي والمالي. ونحن نتطلع بدورنا 
لعصـــر جديـــد يتيـــح العديـــد مـــن فرص 
النمو واالزدهار للشـــركات والمؤسســـات 
المملكـــة  إن  إذ  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
أصبحـــت فـــي أوج اســـتعدادها لتنفيـــذ 
نقلتهـــا ضمـــن مســـيرة التحـــول الرقمي، 
وكونها حريصة بشكل دائم على التفوق 

والتقدم في عصر األتمتة الرقمية”.
مـــن جهته، علق الرئيـــس التنفيذي لبنك 
البحرين الوطني جان كريستوف دوراند 
كـــورك  مـــع شـــركة  نتعـــاون  أن  “يســـرنا 
لتقنيـــة المعلومات مـــن أجل إطالق حل 
تمويـــل سلســـلة التوريد الجديـــد. وإنما 
تعكس هذه الشـــراكة التزامنا الدائم في 
البنك بدعـــم قطاع األعمال في المنطقة 
عبـــر توفيـــر الحلـــول المبتكـــرة. ونحـــن 
للتركيـــز  خصوصـــا  نســـعى  البنـــك  فـــي 
والمؤسســـات  الشـــركات  دعـــم  علـــى 
الصغيـــرة والمتوســـطة، وذلـــك لمـــا لهـــا 

مـــن دور حيـــوي فـــي دفـــع عجلـــة النمو 
االقتصـــادي الوطنـــي. ويمكننـــا منتجنـــا 
الجديـــد مـــن دعـــم القطـــاع مـــع توســـيع 
عروضنـــا التجارية للعديد مـــن العمالء. 
وتعد المنصة تجربة سلســـة وفعالة لكل 
مـــن المشـــترين والمورديـــن. ونحن نعد 
العمـــالء بمواصلة تقديـــم مجموعة أكثر 
تميـــزًا وكفاءة من المنتجات والخدمات 
كافـــة  تلبـــي  التـــي  المبتكـــرة  الرقميـــة 

احتياجات أعمالهم”.
مـــن جانـــب آخر، صـــرح رئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة كـــورك لتقنيـــة المعلومـــات 

ذ.م.م.، خالد حســـين المســـقطي “نتطلع 
لدعـــم بنك البحرين الوطني ومســـاندته 
فـــي تحقيـــق أهدافـــه الراميـــة لتســـريع 
وتيـــرة نمـــو أعماله عبر تقديـــم منتجات 
تثـــري  ومبتكـــرة  متميـــزة  وخدمـــات 
التجربـــة المصرفية. وقـــد صممنا منصة 
“Corklinc” المخصصـــة لتمويل سلســـلة 
التوريـــد بتعـــاون مـــع عـــدد مـــن البنـــوك 
والمؤسسات المالية الرائدة في القطاع. 
الشـــراكة  هـــذه  بـــأن  ثقـــة  ونحـــن علـــى 
ستســـهم في توفير حلول تمويل رقمية 
التوريـــد،  لسلســـلة  ومبتكـــرة  متقدمـــة 
وذلـــك لخدمـــة عمـــالء البنك مـــن قطاع 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. 
ومـــن منطلـــق التزامه بدمج ممارســـات 
الحوكمـــة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات ضمن صميم أعماله المؤسسية، 
يسعى بنك البحرين الوطني بشكل دائم 
لتطويـــر منتجـــات وخدمـــات تركز على 
دعم المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
في المملكة، وتعزيـــز عملياتها التجارية 
بمـــا يســـهم بـــدوره ضمن خطـــة التعافي 

االقتصادي.
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“زين” و “الحراك الدولي” يوقعان تفاهمات لتبادل المعرفة وتنمية مجتمع شامل
كجزء من استراتيجية الشركة لالستدامة

قامت زين البحرين، الشركة الرائدة في 
مجال ابتكارات االتصاالت في المملكة، 
مؤخـــًرا برعاية عشـــاء المركز البحريني 
للحراك الدولي بعد توقيع مذكرة تفاهم 
بهدف تبـــادل المعرفة وتعزيز الشـــراكة 

نحو تنمية مجتمع شامل.
تمـــت مراســـم توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم 
وحفلة العشـــاء يوم الخميس 21 يوليو 
2022، بحضـــور عضـــو مجلـــس النواب 
زيـــن  وموظفـــي  النفيعـــي،  إبراهيـــم 
البحرين، احتفاًء بعيد األضحى المبارك 
أعضـــاء  علـــى  الموظفـــون  وليتعـــرف 

المركز بشكل أفضل.
وتأتـــي مذكرة التفاهم كجـــزء مهًما من 
اســـتراتيجية زين البحرين لالســـتدامة 
بيئـــة شـــاملة ذات  لتعزيـــز  والشـــمولية 
قيـــم عاليـــة بيـــن موظفيهـــا والمجتمع. 
حيـــث قامت زين البحريـــن بالعديد من 

المبـــادرات لتطبيق هذه االســـتراتيجية 
مثـــل إنشـــاء خط ســـاخن خـــاص بذوي 
رعايتهـــم،  علـــى  والقائميـــن  الهمـــم 
خاصـــة  مزايـــا  ذات  فـــروع  وتصميـــم 
للكراســـي المتحركة، وتدريب موظفين 
زيـــن البحرين على لغة اإلشـــارة لتقديم 

تجربـــة اســـتثنائية للعمـــالء مـــن خـــالل 
توفير خدمات متاحة وســـهلة الوصول 

للجميع.
إدارة  مديـــر  قالـــت  المناســـبة  بهـــذه 
االستدامة والشمولية في زين البحرين 
مـــع  التعـــاون  “يشـــرفنا  حيـــدر  فاطمـــة 

المركـــز البحرينـــي للحـــراك الدولـــي من 
خـــالل مذكـــرة التفاهم، وهـــذا لمواصلة 
تشـــجيع قيـــم الشـــمولية فـــي مجتمعنا 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  ودعـــم 
الهـــدف 17 – عقـــد الشـــراكات لتحقيـــق 
األهـــداف. فنحن في زين البحرين نقدر 

الشـــراكات ونؤمن بتوحيـــد جهودنا مع 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن أفـــراد المجتمع 
تحقيـــق  فـــي  كبيـــر  تأثيـــر  لـــه  ليكـــون 

االستدامة والشمولية في أعمالنا”.
وأضاف رئيس المركز البحريني للحراك 
الدولـــي عادل ســـلطان المطوع “إنه لمن 

دواعي سرورنا أن نوقع مذكرة التفاهم 
مـــع زيـــن البحريـــن للعمـــل علـــى تقديم 
فرص متســـاوية لجميع أفراد المجتمع. 
فالعيـــد هـــو وقـــت للتجمـــع ومشـــاركة 
الفرحة واالحتفاالت مع اآلخرين ونحن 
نقـــدر احتفـــال موظفـــي زيـــن البحريـــن 

معنا في هذه المناسبة”.
للعمـــالء االتصـــال علـــى الخـــط  يمكـــن 
لتلبيـــة   ”36107733  – “نقـــدر  الســـاخن 
الهمـــم  ذوي  األشـــخاص  احتياجـــات 
والقائمين على رعايتهم. تقدم الشـــركة 
أيًضـــا بيانـــات مجانيـــة )8 جيجابايـــت( 
علـــى  الهمـــم  ذوي  لألشـــخاص  شـــهرًيا 
الحاليـــة  الدفـــع  آجلـــة  خطوطهـــم 
والجديـــدة، ويمكـــن للعمـــالء الحصـــول 
العـــرض مـــن خـــالل زيـــارة  علـــى هـــذا 
فروعنـــا أو عبر الدردشـــة المباشـــرة في 

تطبيق زين البحرين.



توفير التسهيالت الالزمة إلنجاح المناسبات الدينية من أهم مرتكزات وقيم البحرين

“روبك” التابعة لـ “جي إف إتش” توقع شراكة مع “آي سي جي” بـ 400 مليون يورو

“التحكيم التجاري الخليجي” يسجل طلبات تحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دوالر

مشيًدا برعاية جاللة الملك لموسم عاشوراء سنوًيا... عضو “الغرفة” أحمد يوسف:

تمثل إنجاًزا آخر للمجموعة في تحقيق تطلعاتها إلدارة األصول

بزيادة نسبتها 80 % خالل النصف األول من العام الجاري

أكد رجل األعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد يوسف علي، أن الرعاية الملكية السامية 
لعاهل البالد المعظم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، لدور العبادة ودور إحياء الشــعائر في 
المناســبات الدينية بمملكة البحرين الســيما مراســم إحياء ذكرى عاشــوراء، لها رســالة بالغة األهمية في إضفاء روح 
االحتــرام والمحبــة والتســامح بيــن مختلــف مكونات المجتمــع، وتقبل التنوع ما يؤدي لتماســك المجتمع، مشــيًرا إلى 
أن البحريــن تقــدم نموذًجــا يحتــذى بــه في تعزيز ممارســات الحريــات الدينية”، مضيفــا “القضية ال تتعلــق بمنظومتها 
القانونية التي توفر لمن يعيش على أراضيها حرية ممارسة الشعائر وحسب وإنما المشاركة بفاعلية في توفير كافة 

التسهيالت الالزمة إلنجاح المناسبات الدينية كأحد أهم مرتكزات وقيم المملكة”.

وتابع “أن الحرص على تعزيز منهجية 
الشراكة المجتمعية من كافة الجهات 
التنظيـــم  فـــي  المعنيـــة  واألجهـــزة 
واإلعـــداد لموســـم عاشـــوراء، يعكس 
حقيقـــة الترابـــط والتالحم بيـــن أبناء 
الوطن الواحد ويكرس قيم التسامح 

والتالحـــم والتعدديـــة باعتبارها عمل 
بالدعـــم  منوًهـــا  مســـتدام،  مؤسســـي 
الحكومـــة  توليـــه  الـــذي  الالمحـــدود 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، نحو توفير 

األجـــواء المناســـبة واآلمنـــة إلنجـــاح 
موســـم عاشـــوراء وتوجيهات ســـموه 
الكريمـــة بتســـهيل كافـــة االحتياجات 
والمتطلبـــات التـــي مـــن شـــأنها توفير 
أجـــواء الطمأنينـــة واألريحيـــة لجميع 
المشـــاركين في إحياء تلك المناســـبة 

الدينية”.
وزارة  جهـــود  إلـــى  يوســـف،  وأشـــار 

كل  ســـالمة  ضمـــان  فـــي  الداخليـــة 
والحســـينيات،  المآتـــم  مرتـــادي 
وتوفيـــر االنســـيابية للحركة المرورية 
بالمواكـــب  المحيطـــة  المناطـــق  فـــي 
األرواح  علـــى  والحفـــاظ  الحســـينية، 
والممتلكات العامة والخاصة وتحقيق 
األمـــن للمواطنين والمقيميـــن، والتي 
تحظى باهتمام ومتابعة مباشـــرة من 
وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، معرًبا عن 
أهمية تعزيز روح التعاون الفعال بين 
الجميع لما فيه صالح الجميع وإنجاح 

موسم عاشوراء كعادته من كل عام.
وأوضح يوســـف في ختـــام تصريحه 

كان  عاشـــوراء  موســـم  إحيـــاء  أن 
مـــن  ســـامية  رعايـــة  محـــل  ومـــازال 
لـــدن عاهـــل البـــالد المعظـــم وأن كافة 
حـــذو  تحـــذو  المملكـــة  مؤسســـات 
جاللتـــه في ذلك بما يرمز إلى احترام 
شـــعب  ووحـــدة  الدينيـــة،  التعدديـــة 
مملكـــة البحريـــن، الفًتـــا إلـــى أهميـــة 
القائـــم  والتألـــف  الوحـــدة  اســـتثمار 
فـــي إحيـــاء الخصوصيـــة المتحضرة 
لموســـم عاشـــوراء فـــي البحرين وأن 
تظـــل عاشـــوراء مرجعـــا إنســـانيا في 
ممارســـة الحريـــات الدينية لترســـيخ 
قيم التعددية المذهبية فكرًيا وثقافًيا 

وطائفًيا ودينًيا.

أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب )“جي إف إتش” أو “المجموعة”( قيام كل من شــركتها التابعة روبك إلدارة األصول وشــركة آي ســي 
جي العقارية، التي تمثل النشاط العقاري لـ “إنترميديت كابيتال جروب” )آي جي سي(، بالدخول في شراكة لتجميع محفظة خدمات لوجستية حضرية/ 
الست مايل عبر إسبانيا. تمثل هذه الشراكة عالمة فارقة أخرى لجي إف إتش فيما تواصل توسعه وتحقيق تطلعات إدارة األصول للمجموعة مع وجود 

بصمة أقوى ومحفظة متنامية في أوروبا.

من خـــالل قيمـــة األصـــول اإلجمالية 
 400 مقدارهـــا  البالـــغ  المســـتهدفة 
مليـــون يـــورو على مدار الـ 18 شـــهرا 
االســـتراتيجية  المقبلة، ستســـتهدف 
الدخـــل  ذات  األصـــول  الغالـــب  فـــي 
فـــي مواقـــع قويـــة  األجـــل  الطويـــل 
البيـــع  خـــالل  مـــن  الصغـــر  متناهيـــة 
التأجيـــر  إعـــادة  وفـــرص  المباشـــر 
الثانويـــة،  االســـتحواذ  عمليـــات  أو 
وستســـعى أيضا إلى فـــرص األصول 
المشـــيدة لغـــرض خـــاص والتمويـــل 

معاييـــر  تناســـب  التـــي  المســـتقبلي 
االستثمار المستهدفة.

باالســـتفادة من معرفـــة روبك القوية 
اإلســـبانية،  الســـوق  فـــي  ومكانتهـــا 
بالفعـــل  الجديـــدة  الشـــراكة  أكملـــت 
االســـتحواذ على 3 أصول لوجستية 
حضرية في مختلف أنحاء إســـبانيا. 
تشـــكل األصـــول محفظـــة أوليـــة من 
الدخـــل الصافـــي المدعـــوم بتعهدات 
بالغـــة  تعتبـــر  مواقـــع  فـــي  جيـــدة، 
األهمية الحتياجات المستأجرين، ما 

يوفر منصة قوية يمكن تجميعها من 
خاللها.

في هذا السياق، قال الشريك اإلداري 
لشـــركة روبك هيـــو ماكدونالد براون 
“يســـعدنا اإلعـــالن عن هذه الشـــراكة 
بالفعـــل  حـــددت  التـــي  الجديـــدة، 
مجموعـــة قويـــة مـــن األصـــول عبـــر 
أســـواق المدن اإلســـبانية األساســـية 
اســـتحواذ  عمليـــات   3 وأكملـــت 
اســـتراتيجية. تعتمـــد الشـــراكة على 
ســـجل روبك الراســـخ كمديـــر أصول 

لعمـــوم أوروبا ووجودها في الســـوق 
اإلسبانية، بعد أن أسست روبك إيبريا 
فـــي العـــام 2020 فـــي إطـــار معاملـــة 
بقيمة 300 مليون يورو من الخدمات 
اللوجســـتية اإلســـبانية وزيادة طلب 
المســـتثمرين للوصـــول إلى إســـبانيا. 
نرى آفاقا واعدة في سوق الخدمات 
اللوجســـتية الحضريـــة الســـت مايل 
فـــي البـــالد، والتـــي تواصـــل إظهـــار 
مقومات إيجابيـــة. نتطلع إلى توفير 
فرص جديدة وجذابة من خالل هذه 

الشراكة لمستثمرينا وزيادة األنشطة 
االستثمارية لجي إف إتش ومحفظة 
أصولنـــا األوروبيـــة. تتمتـــع آي ســـي 

جي بســـمعة قوية بشـــكل اســـتثنائي 
في الســـوق األوروبية، وتؤدي أوجه 
التـــآزر بين أعمالنا إلـــى نتائج فورية. 
نحن نراجع بنشـــاط الفرص الجديدة 
لمتابعـــة عمليات االســـتحواذ الثالث 
األولـــى التـــي أكملناهـــا ونتطلـــع إلـــى 
العمـــل مـــع المســـتثمرين والمطورين 
وتعزيز عالقات المســـتأجرين القوية 
بالفعل، مع بناء وتوسيع فريق روبك 

إيبريا”.
يذكر أن روبك شـــركة أوروبية إلدارة 
األصـــول متخصصـــة فـــي الخدمـــات 
اللوجســـتية األوروبيـــة ودخلـــت في 
معامـــالت بلغـــت قيمتهـــا 2.5 مليـــار 

يورو منذ إنشائها في العام 2009.

أكــد األميــن العــام لمركــز التحكيــم التجاري لدول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوســف الشــميمري أن 
المركز سجل خالل النصف األول من العام الجاري 2022 وخالل الفترة 1 يناير حتى 30 يونيو 2022 عددا من طلبات 
التحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دوالر بزيادة عن العام السابق بواقع )80 %(.  وشملت مواضيع النزاعات المنظورة 
بالمركــز فــي االســتثمار والمقــاوالت والعقــود التجاريــة وعقــود المرابحــات والعقود البحريــة، فيما تنوعت جنســيات 

األطراف لتضم نزاعات وطلبات من جميع دول مجلس التعاون وكذلك أطراف أجنبية.

النزاعـــات  بـــأن  الشـــميمري  وأشـــار 
الـــواردة علـــى المركـــز تـــدار من قبل 
أكفـــأ وأبـــرز المحكميـــن الخليجييـــن 
والدولييـــن، إذ إن اختيار المحكمين 
يكون باألصل عبـــر اختيار األطراف 
بالمركـــز،  المحكميـــن  قائمـــة  مـــن 
ويحتفـــظ المركز بقائمـــة للمحكمين 
وجـــدول للخبـــراء مـــن جميـــع دول 
مـــن  وكذلـــك  التعـــاون  مجلـــس 
جنســـيات شرق أوســـطية وأوروبية 
ومن معظـــم دول العالم، ولألطراف 
المعنيـــة اإلطـــالع على تلـــك القائمة 

واختيار المحكمين منها.
ولفت الشـــميمري بأنه وخالل الفترة 
األخيرة شـــهد المركز نشاًطا متزايًدا 
ومضطـــرًدا من ناحية تقديم طلبات 
التحكيـــم وكذلك جلســـات التحكيم 
واالستفســـارات من جهات خليجية 
عن إجراءات إدراج شـــرط التحكيم 

في عقودهم.
المركـــز  أن  إلـــى  الشـــميمري  ونـــوه 
أصبـــح  األخيـــرة  األعـــوام  وخـــالل 
يحصـــد الجهـــود التي بذلهـــا منذ بدأ 
مزاولة نشـــاطه في 19 مارس 1995 

والذي انطلق بنشـــر ثقافة التحكيم، 
وباتـــت عدد مـــن كبريات الشـــركات 
مجلـــس  دول  فـــي  والمؤسســـات 
التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه 
حكومية تدرج شرط التحكيم وفق 
آلية مركـــز التحكيم التجـــاري لدول 
عقودهـــا،  ضمـــن  التعـــاون  مجلـــس 
وأصبـــح هنـــاك اســـتيعاب أكبـــر مـــن 
جميـــع األطراف لقوة أحـــكام المركز 

وقوة نفاذها.
وأوضح األمين العام لمركز التحكيم 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  التجـــاري 

ضمـــان  تمثـــل  المركـــز  أعمـــال  بـــأن 
للتوجهـــات االقتصاديـــة الخليجيـــة 
ومن ثـــم مســـاهمة فاعلة فـــي النمو 
في مختلـــف النواحـــي االقتصادية؛ 
كـــون التحكيـــم التجـــاري والبت في 

المنازعـــات لـــه مســـاهمة جيـــدة في 
إنهـــاء الخصومة، مـــا ينعكس إيجاًبا 

على التعامالت االقتصادية.
الخليـــج  دول  أن  الشـــميمري  وأكـــد 
بنـــاء  فـــي  كبيـــًرا  شـــوًطا  قطعـــت 
منظومـــة التحكيـــم التجـــاري ومـــن 
التحكيـــم  قوانيـــن  تشـــريع  أبرزهـــا 
وتطويرهـــا بجانب تأســـيس العديد 
مـــن مراكـــز التحكيم، ســـواء التابعة 
للهيئـــات  أو  التجاريـــة  للغـــرف 
القضائيـــة، بمـــا فيها مركـــز التحكيم 
التجاري لدول مجلس التعاون، الذي 
يعتبـــر قانوًنـــا نافًذا فـــي جميع دول 
مجلـــس التعـــاون بعـــد أن صادقـــت 
األدوات  بحســـب  دولـــة  كل  عليـــه 

الدستورية الموجودة لديها.
“الحكـــم  أن  الشـــميمري  وأضـــاف 
الصادر عن مركـــز التحكيم التجاري 

لدول مجلس التعـــاون يعتبر إلزامًيا 
ونهائًيـــا مقارنـــة باألحـــكام األخـــرى 
وهـــو ما أكدت عليه المـــادة )36( من 
نظـــام المركز، كما أكـــدت المادة )32( 
من نظـــام المركز على أن األصل في 
إصدار الحكم هو خالل مدة أقصاها 
100 يـــوم فقـــط مـــن تاريـــخ إحالـــة 
ملـــف القضيـــة إلـــى هيئـــة التحكيـــم 
يتـــم تمديدهـــا وفـــق أطـــر محـــددة 
في النظـــام وباتفاق األطراف، ويتم 
التحكيم من قبل محكمين معتمدين 
ضمـــن قائمـــة المحكميـــن والخبـــراء 
لـــدى المركـــز وهـــم مـــن  الموجـــودة 
أكفـــأ المحكميـــن وأقدرهـــم من دول 
الخليـــج وكذلك من أبـــرز المحكمين 

الدوليين”.
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هيو ماكدونالد براون

أحمد يوسف

طارق الشميمري

دخـول عالمـة تجاريـة صينيـة فاخـرة جديـدة للبحريـن قريًبـا
باسم ”بيستون“ التابعة لمجموعة “FAW” للسيارات العريقة

ســتــدخــل الــبــحــريــن قــريــبــا عالمة 
جــديــدة  فــاخــرة  صينية  تــجــاريــة 
لمجموعة  التابعة  ”بيستون“  باسم 
“FAW” للسيارات العريقة، وسيتم 
تــقــديــم الــعــديــد مـــن الــمــوديــالت 
 SUV ـــ ــ ــارات ال ــيـ مـــن طــــــرازات سـ
ــســيــدان، وســيــتــم اإلعــــالن عن  وال

الموزع الحقا.
سيارات  بتقديم  العالمة  وتتميز 
فاخرة  تجهيزات  ذات  اقتصادية 
والداخلي  الــخــارجــي  الشكل  فــي 
والكثير من المزايا، وتوفر مستوى 
ــرفــاهــيــة مـــع مــحــرك  عــالــي مـــن ال
اقــتــصــادي فــي مــوديــالت دخلت 

بالفعل المنطقة مؤخرا.
اســًمــا   ”FAW“ مــجــمــوعــة  وتــعــتــبــر 
السيارات،  رائــًدا في عالم صناعة 
طويل  بتاريخ  تتمتع  إنها  إذ 
يزيد عن 60 عاًما 
االبتكارات  من 
الــمــمــيــزة في 

هذا المجال. 
ويــقــع مــقــرهــا 
ــال  ــ ــم فـــــــي شــ

الصين في بلدة ”تشانغ تشون“ في 
مقاطعة ”جيلين“، وتتوزع مصانعها 
ــز الــتــطــويــر واالخـــتـــبـــارات  ــراكـ ومـ
الصين.  أنحاء  في  موقعا   18 في 

ألف   120 أكثر من   FAW وتوظف 
وتصدر  العالم،  أنحاء  في  موظف 
مليون   18 بلغت  الــتــي  منتجاتها 
ــى أكـــثـــر مـــن 70 دولـــة  ــ ــارة إل ــيـ سـ

حول العالم، حيث إنها تعتبر العًبا 
أساسًيا في ميدان صناعة  عالمًيا 
يتجاوز  الــذي  بإنتاجها  السيارات 
ــا. وكـــان  ــوًي 3 مــلــيــون ســـيـــارة ســن
لزاًما على شركة FAW أن تحرص 
ــدث الــتــقــنــيــات  ــ عــلــى اعــتــمــاد أحـ
ــتــاجــيــة الـــمـــتـــطـــورة، وأفــضــل  اإلن
من  واالستفادة  اإلنــتــاج،  أساليب 
العملية،  اإلدارة  مستويات  أرفــع 
السيارات،  أفضل  لعمالئها  لتقدم 

والــمــركــبــات، والــحــافــالت 
ــث الــــــجــــــودة  ــ ــيـ ــ مـــــــن حـ

والتصاميم المتطورة.
وتـــــم رســـمـــًيـــا إطــــالق 
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ ــة الـ ــالمــ ــعــ ــ ال
”بيستون“ في 18 مايو 
كعالمة  لــتــكــون   2006

للمجموعة  تابعة  مستقلة  تجارية 
بيستون  تصنيف  وتــم  الصينية، 
كـــالمـــة تـــجـــاريـــة مــتــوســطــة إلــى 
عالية الجودة في سوق السيارات 
ــداث مـــفـــاجـــآت  ــ ــإحـ ــ اللـــتـــزامـــهـــا بـ
الــذيــن  للمستخدمين  بــاســتــمــرار 

يحبون السفر والترحال.

مقر شركة فاو الصينية

موديل بيتون تي 77 بروموديل بيستون تي 99

 طارق البحار



نمــوذج للرجــل العصامي وقامة وطنية كبيرة قدمــت الكثير للوطن والمجتمع، 
ولهــا ومضــات مــن الســيرة العطرة التي بــدأت بالعــام 1948، حيث ولــد بفريق 
المخارقة بالمنامة، وهو رجل األعمال، عضو بمجلس الشورى، وعضو بمجلس 
لثــاث دورات متتاليــة، وزيــر العمــل  إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 
والشؤون االجتماعية األسبق، رئيس مجلس إدارة دار “الباد” للطباعة والنشر 
والتوزيع، عبدالنبي عبدهللا الشــعلة المكنى )أبومشــعل(، الذي حل يوم الســبت 
ضيــف حلقــة برنامــج “مــن ذاكــرة الغرفــة” والــذي يوثــق ســيرة تجــار البحريــن 
ومساهماتهم في الغرفة التجارية ومحطات من حياتهم، والبرنامج من إعداد 

وتقديم يوسف محمد، وإنتاج غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وسرد الشـــعلة في اللقاء مسيرته، حيث 
واهتمـــت  صغيـــر،  وهـــو  والـــده  توفـــي 
)معلمـــة  المطوعـــة  والدتـــه  بمســـؤوليته 
هللا(،  )رحمهـــا  التحـــو  خاتـــون  القـــرآن( 
وقد كانت والدته تتعامل معه بأســـلوب 
شديد، لعل من مزاياه وفائدته أنه تمكن 

من حفظ القرآن ودراسته.
تحدث أبومشعل أنه ولد عام 1948 وهو 
عام مميـــز بالبحرين، حيث شـــهد الكثير 
مـــن التغييرات والتحـــوالت االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية، عقب اكتشاف 
النفط، إذ بـــدأت البحرين بتصدير النفط 
عـــام 1934، وبـــدأ دخـــل النفـــط بالتأثير 

على حياة الناس وطريقة معيشتهم.
الـــذي  المخارقـــة،  بفريـــق  الشـــعلة  نشـــأ 
فـــي  وروحهـــا  للبحريـــن  مثـــاال  يعتبـــره 
واالختـــاط  والتســـامح  التعايـــش 
والتداخل بين الجميع، حيث كان هنالك 
الســـنية  للطائفتيـــن  مســـاجد  بالمنطقـــة 
والشيعية، إضافة إلى كنيسة الكاثوليك 
والمعبـــد الهندوســـي والمعبـــد اليهـــودي 

والحسينيات.
وذكر أنه درس بداية بالمدرسة الشرقية 
ثـــم انتقـــل إلى مدرســـة النعيـــم )التي لم 
كانـــت  لفتـــرة قصيـــرة،  تعـــد موجـــودة( 
الصفـــوف فـــي الطابق العلـــوي، ولم تكن 
تضم ســـاحة للعب، وبعد ذلك انتقل إلى 
مدرسة السلمانية واشـــتكت والدته بأن 
المدرسة بعيدة عن المنزل، خصوًصا أنه 
كان يذهب سيًرا على األقدام، لذا انتقل 
إلى المدرســـة الغربية التـــي كانت أقرب 
مـــن مدرســـة الســـلمانية بأمتـــار قليلـــة، 
واســـتمر بهـــا حتـــى انتقـــل إلى مدرســـة 

المنامة الثانوية.
وتحـــدث الشـــعلة أن من بين المدرســـين 
الذيـــن كان لهـــم تأثيـــر عليـــه وال يـــزال 
يتذكـــره، مـــدرس الرســـم األســـتاذ عزيز 
زبـــاري )رحمـــه هللا( والـــذي كان يحرص 
منـــذ بداية العام الدراســـي علـــى الكتابة 
فـــي الصفحـــة األولى مـــن دفاتر الرســـم 
عبارة “الفـــن روح الحياة، والذوق الفني 

روح ثانية تخلق مع اإلنسان”.
ذلـــك  فـــي  األســـاتذة  أن  الشـــعلة  وأكـــد 
الوقـــت كانـــت لهـــم مكانة وقيمـــة ودور، 
يمـــرون  عندمـــا  المدرســـون  كان  حيـــث 
بالفريق فإن الطلبة يهربون احتراما لهم، 

حتى ال يروهم بالطريق.
وذكر الشـــعلة، أســـتاذ ســـرحان مدرســـه 
بالصف األول بالمدرســـة الشرقية والذي 
ال تـــزال صورتـــه أمامه حيـــث كان يمتاز 

بالشدة والقسوة.
وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي تلـــك الفتـــرة كان 
والـــذي  بالمـــدارس،  مســـموًحا  الضـــرب 
انتهجه أســـاتذة كثيرون، ويذكر أستاذه 
مصطفى بالمدرســـة الغربية وهو أردني 
الجنســـية، كان يعاقـــب الطلبـــة في حال 
أخطـــأوا، وقد كان لدى الشـــعلة مشـــكلة 
حـــرف  ويلفـــظ  الســـين  حـــرف  بلفـــظ 
الثـــاء عوًضا عنـــه، لـــذا كان العقاب الذي 
يتلقـــاه عوًضا عن الضـــرب هو قول بيت 
الشـــعر “تســـاوى لديهـــا الســـهل والصعب 
فـــي الســـرى. فمـــا استســـهلت ســـهاً وال 
يلفظهـــا  كان  وقـــد  صعًبـــا”  اســـتصعبت 
وقتها هكـــذا “تثاوى لديها الثهل والثعب 
في الثرى. فما اثتثهلت ثهاً وال اثتثعبت 
ثعًبـــا”، مضيًفـــا أنه تمكن مـــن إتقان لفظ 
حـــرف الســـين ولكنـــه اســـتمر فـــي لفـــظ 
الســـين ثاًء أمـــام أســـتاذ مصطفى حتى 

يتجنب العقاب.
وذكـــر الشـــعلة أنـــه كان لديـــه الكثير من 
األقـــران واألصدقاء بالمرحلـــة الثانوية، 
نبيـــل  بشـــمي،  إبراهيـــم  بينهـــم  ومـــن 
الزيـــن، عبدهللا العصفور، مشـــيًرا إلى أن 
مدرســـة المنامة الثانوية تعتبر مدرســـة 

نموذجيـــة؛ ألنه لم يكـــن بالبحرين غيرها 
وبهـــا عدد قليل مـــن الطلبة، وهي صورة 
للتعايش والتســـامح، كما كان بالمدرسة 
قســـم داخلـــي يســـكن فيـــه الطلبـــة مـــن 
المـــدن والقرى البعيدة، ثـــم يعودون إلى 
مناطقهـــم فـــي اإلجـــازات، وفـــي وقـــت 
الحق نظًرا إلى الحاجة لتوسعة المدرسة 
وأصبـــح  الداخلـــي  القســـم  إلغـــاء  تـــم 
فيـــه صفـــوف  للمدرســـة وأنشـــئ  تابًعـــا 
ومكتبـــة وأصبـــح يتـــم توصيـــل الطلبـــة 
بالباصـــات. درس أبومشـــعل التخصـــص 
األدبـــي بالمرحلـــة الثانوية نظـــًرا لميوله 
عـــدم  إلـــى  إضافـــة  األدبيـــة،  وقراءاتـــه 
وجود انجذاب لديه للدراســـات العلمية، 
خصوًصـــا الحســـاب وغيرهـــا، حيث كان 
يشـــعر بالراحة في دراسة المواد األدبية 
ومن بينها الجغرافيـــا والتاريخ واآلداب 

واللغة العربية.
وعن هواياته وأنشـــطته بعد التخرج من 
المدرســـة، قـــال إنه لم يكن لديه أنشـــطة 
بعـــد تخرجه مـــن المرحلـــة الثانوية، ولم 
يكن لديـــه اهتمام بالرياضـــة، حيث كان 
وقتهـــا مضطـــًرا للعمـــل بالســـوق ، إال أنه 
كان منجذًبـــا إلـــى القـــراءة بشـــكل أكبر. 
وأضـــاف أن حياتـــه في بدايتهـــا كان بها 
تحديات، وكان يسعى لارتقاء بمستواه 
واالنتقـــال إلـــى وضـــع أفضـــل وهـــذا مـــا 
كان يشـــغل تفكيـــره في كيفيـــة االنتقال 
من أســـرة محـــدودة اإلمكانيـــات إلى أن 

يصبح لديه مقدرة أفضل.

# شخصيات ملهمة

وعن الشخصيات الملهمة بحياته، يقول 
بحياتـــه،  الكثيريـــن  هنالـــك  إن  الشـــعلة 
أولهـــم جارهم حســـن الخيـــاط الذي كان 
الوحيـــد الـــذي يمتلـــك ســـيارة بالفريـــق، 
وكان ذا قامـــة طويلـــة وصـــوت جهوري، 
وكان  مثلـــه  يكـــون  أن  يتمنـــى  وكان 
نموذًجا بالنســـبة له. وأشـــار إلـــى أنه في 
فتـــرة الحقـــة كان الرجـــل المثالـــي هـــو 
يوســـف خليل المؤيـــد )رحمه هللا( حيث 
عمل لديه مراســـا فـــي العطل الصيفية، 
وقـــد كان يمتلـــك شـــخصية ذات قامـــة 
وحضور وهيبـــة وكاريزما وإرادة وعمل 

بشكل جيد.

# الدراسة الجامعية

وعـــن الدراســـة الجامعيـــة فـــي الخـــارج 
يقـــول  بالهنـــد،  الدراســـة  قـــرار  واتخـــاذ 
أبومشـــعل إنـــه فـــي الحقيقة لـــم يذهب 
إلـــى الهند مباش٠رة، إذ عمل 3 ســـنوات 
لتوفير النقود ليتمكن من توفير النفقات 
موضًحـــا  هنـــاك،  والدراســـة  الجامعيـــة 
أنـــه عندمـــا أنهـــى المرحلـــة الثانوية كان 
الجميع يتجه ليصبح مدرًسا، وفي عصر 
آخر يوم امتحان كان يتحدث عن رغبته 
بالعمـــل حتـــى صدور النتائـــج، وقد عمل 
لدى حجي حســـن بن أحمـــد العالي وهو 
يختلف عن حجي حســـن بن علي العالي 

صاحب مجمع العالي.
وأوضح أن حجي حسن بن أحمد العالي 
كان مقـــاوال وهـــو رجـــل غيـــر متعلم وال 
يجيد القراءة والكتابة ويســـتخدم ختًما 
خاًصا، وقد فكر الشـــعلة أن شـــخًصا غير 
متعلـــم تمكن من الوصـــول إلى ما وصل 
إليـــه؛ لـــذا فـــإن الطريـــق ال يبـــدو صعبـــا، 
وإذا حاول الشـــخص يســـتطيع الوصول 
لمبتغاه، مشيًرا إلى أنه عمل معه لمدة 3 
أســـابيع بعدها ظهرت النتائج المدرسية 
علـــى  للحصـــول  مقابلـــة  لـــه  وأجريـــت 
وظيفـــة معلـــم، وكان الراتب كبيـــًرا يبلغ 
450 روبيـــة، في حين أنه كان يعمل لدى 
حجي حســـن بمبلغ 350 روبية، وبسبب 

رغبتـــه فـــي العمل لمدة 3 أعـــوام لتوفير 
النفقـــات الجامعية قرر إكمـــال العمل مع 
حجي حسن وطلب منه زيادة راتبه إلى 

450 روبية وبالفعل وافق على ذلك.
ويقـــول إنه بعـــد أن جمع النقـــود الازمة 
للدراســـة اشـــترى تذكرة ســـفر إلى لندن، 
ولكن بســـبب مـــرض عمـــه )زوج والدته( 
وحاجتـــه للعـــاج الـــذي كان متوفًرا في 
الهنـــد، وكان الوحيـــد القادر على الســـفر 
معه وتحمل المســـؤولية، لذا أعاد تذكرة 
الســـفر إلـــى لنـــدن وحجـــز تذكـــرة أخرى 
إلـــى بومباي، واســـتغرقت رحلـــة العاج 
3 أشـــهر، وبعدهـــا قـــرر الدراســـة بالهنـــد، 
مؤكدا أن قرار الدراسة هناك ربما هو من 
أحســـن القرارات التي اتخذها، خصوًصا 
أن نظـــام التعليـــم بريطاني، وتعـــد الهند 
والثقافـــات  األديـــان  كل  بهـــا  جامعـــة 
والناس متعايشـــون بســـام مـــع بعضهم 

البعض.
بالهنـــد  زمـــاء  لديـــه  كان  “أنـــه  وتابـــع 
منتشـــرون بالجامعـــات وأسســـوا رابطة 
طلبة البحريـــن كان هدفها خدمة الطلبة 
وتســـهيل مهمتهـــم، حيث شـــغل منصب 
الرئيـــس للرابطـــة ورئيس اتحـــاد الطلبة 
الهنـــد  فـــي  أبومشـــعل  درس  العـــرب”. 

اقتصاد وعلوم سياسية وإدارة عامة.
وتحـــدث أنـــه خال الدراســـة فـــي الهند 
كان يذهـــب إلى المدرســـة العربية وهي 
فـــرع مـــن قنصلية دولـــة الكويـــت، تعلم 
أطفـــال الجالية العربية والدبلوماســـيين 
رجـــال  فـــإن  عصـــًرا  أمـــا  والقنصلييـــن، 
األعمـــال مـــن الجاليـــة العربيـــة يلتقـــون 
هنالك لشرب الشـــاي والقهوة مع تواجد 
الصحافييـــن حيث لم تكـــن هناك خدمة 
انترنـــت، وكان اللقـــاء مصـــدرا لمتابعـــة 
األخبار والتطورات، مشيًرا إلى أنه أثناء 
دراســـته فـــي الهنـــد حدثـــت الكثيـــر من 
األحـــداث والتطـــورات مـــن بينها الحرب 
الهندية الباكســـتانية وانفصال باكســـتان 
الشـــرقية عن باكســـتان الغربية وتكونت 

دولة بنغادش.
أم  الحاجـــة  إن  يقـــال  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
االختـــراع وفي ذلك الوقت كانت النقود 
التي وفرهـــا للدراســـة الجامعية انتهت؛ 
لـــذا كان يبحث عن مصـــدر للدخل وأحد 
وبـــدأ  للصحـــف،  الكتابـــة  كان  المصـــادر 
مـــع األخ علـــي ســـيار )رحمـــه هللا( يكتب 
مقاالت ويرســـلها إلى البحرين، ويحصل 
واســـتمر  نظيرهـــا،  مـــادي  مقابـــل  علـــى 
الوضـــع مـــع المرحـــوم محمـــود المـــردي 
)رحمه هللا( فـــي مجلة )أضواء( ، مضيًفا 
سياســـية  قضايـــا  تتنـــاول  مقاالتـــه  أن 
وتطـــورات األحداث، وعندمـــا يعود إلى 

البحريـــن كان يعـــد تحقيقـــات صحافية 
واستقصائية.

# العودة للبحرين

طلـــب  جهـــز  إنـــه  أبومشـــعل  ويقـــول 
االلتحـــاق بالعمـــل فـــي وزارة الخارجية 
قبـــل عودتـــه من الدراســـة بالهند حاصا 
على شـــهادة البكالوريوس في االقتصاد 
والعلـــوم السياســـية واإلدارة العامة عام 
1973، ووصلـــت الطائرة المســـافر عليها 
من الهند إلى البحرين في الســـاعة 9:30 
صباًحـــا   11:30 الســـاعة  وفـــي  صباًحـــا 
ذهـــب إلـــى وزارة الخارجيـــة وســـأل من 
آنـــذاك  المســـؤول عـــن التوظيـــف وكان 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن فـــارس )رحمـــه 
هللا( فذهـــب إليـــه مباشـــرة وقـــدم إليـــه 
طلـــب التوظيـــف بعـــد أن عرفه باســـمه، 
وقـــد كان ذلك يـــوم االثنين، وخال أقل 
مـــن أســـبوع تمكـــن مـــن الحصـــول على 
العمل، حيث عمل بقســـم المراســـم بمبلغ 
95 ديناًرا ثم انتقل إلى القسم السياسي 
بالوزارة الـــذي يعنى بمتابعـــة التغطيات 

الصحافية وما شابه.
وتطرق إلى أنه في أكتوبر 1973 وقعت 
الحـــرب وارتفعـــت أســـعار النفـــط، وكان 
ال يـــزال يحـــن للعمـــل الخـــاص وفكر أنه 
في حـــال واصل العمـــل بالخارجية فإنه 
سيصبح سفيًرا، وقد شعر أن هذه فرصة 
لكونه ال يزال شـــاًبا ولـــم ينغمس بالعمل 
الحكومي ولم يشعر باألمان واالستقرار 
والثبـــات وليـــس لديـــه مســـؤولية زوجة 
العمـــل  وبـــدأ  االســـتقالة  فقـــرر  وأبنـــاء، 
الحـــر، وقد بـــدأ العمل بالعاقـــات العامة 
لكـــون أصـــول هـــذا العمـــل هـــو المقـــدرة 
واإللمـــام  والتواصـــل،  الكتابـــة  علـــى 
باللغتين العربية واإلنجليزية واألرصدة 

األساسية في مثل هذا العمل.

# تأسيس شركة خاصة

وذكـــر أبومشـــعل أنه أســـس مع شـــركائه 
خميس المقلة والمرحوم حســـن الجشي 
شركة أطلقوا عليها اسم “مكتب الخليج 
للعاقـــات العامـــة”، وقد ســـاندهم الكثير 
مـــن الشـــركات فـــي عملهـــم ومـــن بينهـــا 
مجموعة يوســـف بن أحمد كانو وشركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا(، مشـــيرا إلى أن 
عملهـــم تركـــز علـــى عاقـــات المؤسســـة 
بأفراد المجتمع والمســـتهلكين والزبائن، 
وكانـــوا يعـــدون برامـــج لكيفيـــة توثيـــق 
الشـــركة عاقتهـــا بالمجتمـــع، وخلق ثقة 
بالمؤسســـة، ثم تم التوسع إلعداد األدلة 

والنشر والدراسات التسويقية.

# محطة الغرفة

وعـــن غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين، 
يقول الشـــعلة إنه مـــن المؤمنيـــن بالعمل 
في مؤسســـات المجتمـــع المدني لخدمة 
المجتمـــع، والتعلم واالســـتفادة في دعم 
“مكانتـــك وإمكانياتـــك”، مشـــيًرا إلـــى أن 
تجربته في الهنـــد برابطة طلبة البحرين 
واتحـــاد الطلبـــة العرب والعمـــل في هذه 

المؤسسات كانت مهمة جًدا.
الخـــاص  العمـــل  بـــدأ  منـــذ  أنـــه  وذكـــر 
أصبـــح يهتـــم بنشـــاط الغرفـــة وحضـــور 
اللجـــان،  فـــي  والدخـــول  االجتماعـــات 
وكانـــت آخرهـــا لجنـــة العاقـــات العامـــة 
واإلعام وكانت آنذاك برئاســـة المرحوم 
مبـــارك كانو وعمـــل فيها 4 أعـــوام، وكان 
يشـــارك في اللجان ويســـافر مـــع الوفود، 
ثـــم فـــي انتخابـــات الغرفـــة للعـــام 1983 
قـــرر الترشـــح وحصـــد أعلـــى األصـــوات، 
حيث تـــرأس الـــدورة االنتخابيـــة محمد 
جال الذي أصبح رئيس مجلس اإلدارة، 
وفي الدورة التي ترأســـها المرحوم علي 
بن يوســـف فخرو شـــغل الشـــعلة منصب 
النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلـــس اإلدارة، 

وحسن زين العابدين النائب األول.
وأشار إلى أن عاقة الغرفة بالدولة كانت 
وثيقـــة، وكان هنالـــك لجنة مشـــتركة مع 
وزارة التجـــارة وكانـــت تعقـــد اجتماعات 

بانتظام لمناقشة القضايا.
وذكـــر أنـــه دخـــل مجلـــس إدارة الغرفـــة 
أي   1995 العـــام  إلـــى   1983 العـــام  مـــن 
قرابـــة 13 عاًما، حيث عمل مع 3 رؤســـاء 
مجالـــس إدارة هـــم محمد جـــال )رحمه 
هللا( وقاســـم فخرو )رحمه هللا( وعلي بن 

يوسف فخرو )رحمه هللا(.
ولفت إلى أن البحرين شهدت نمًوا واسًعا 
وتوســـًعا فـــي البنيـــة التحتية، مـــن بينها 
الجســـور، وكان من أهمهـــا والذي بدأ في 
إنشائها جسر الملك فهد )الذي كان يطلق 
عليه آنذاك الجســـر البحريني الســـعودي( 

الذي افتتح في 25 نوفمبر 1986.

# وزيًرا للعمل

عضـــًوا  ُعيـــن  إنـــه  أبومشـــعل  ويقـــول 
بمجلـــس الشـــورى لدورتين قبـــل تعيينه 
وزيًرا للعمل والتنمية االجتماعية، حيث 
تم االتصال به من مكتب صاحب الســـمو 
الملكـــي  األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة رحمـــه هللا، وتـــم تكليفه بـــوزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.
الكتابـــة  مرحلـــة  عـــن  الشـــعلة  وتحـــدث 
العربيـــة  الكتـــب  مـــن  عـــدد  وإصـــدار 
واإلنجليزيـــة، بالقـــول إن الكتابة تحتاج 

إلـــى وقت ومصـــادر ودراســـة وجزء من 
التفرغ، مشيًرا إلى أنه بدأ كتابة المقاالت 
مجلـــة  وبمراســـلة   ،1970 العـــام  فـــي 
المجتمـــع الجديد التي أسســـها المرحوم 
اختفـــت  والتـــي  كمـــال  إبراهيـــم حســـن 
ســـريًعا، وكان يراسل مدير التحرير علي 
اللبابيـــدي )رحمه هللا( وأخبره أن الكتابة 
للحصـــول علـــى مـــردود مـــادي وأجابـــه 
برســـالة فحواهـــا أن العامليـــن بالمجلـــة 
انتقـــل  لـــذا  علـــى رواتـــب،  ال يحصلـــون 
للكتابة في )صدى األسبوع( مع المرحوم 
علـــي ســـيار، وبـــدأ فـــي تدويـــن القضايـــا 
المطروحة كلمـــا أتيحت له فرصة، وكان 
أحيانا هنالك استمرار في الكتابة وأحياًنا 
تتوقـــف اعتمـــاًدا علـــى الظـــروف، حيـــث 
كان فـــي وقـــت يديـــر عمله وعضـــًوا في 
غرفة البحرين وعضًوا بمجلس الشـــورى 
وعضًوا في إدارة 25 جمعية، مضيًفا أنه 
بعـــد االنتهاء من الوزارة والتفرغ بدأ في 
كتابـــة “كتـــاب غانـــدي” وذلك للمســـاهمة 
في التصـــدي للعنف بالمنطقـــة، والتأكيد 
أنه ال حاجة للعنـــف والحروب واإلرهاب 
وباإلمـــكان تحقيـــق األهـــداف بالوســـائل 
الســـلمية حيث انتزع غاندي لؤلؤة التاج 
البريطاني مـــن االمبراطورية البريطانية 

من دون أن يطلق رصاصة واحدة.
وعن طموحه، يقول إن الطموح ال حدود 
لـــه رغم أنه وصل إلـــى النصف األول من 
العقد السابع، فاإلنسان وطموحه وروحه 
ال عاقـــة له بالســـن، اذ يقول الشـــاعر أن 
“العمـــر للتســـعين يجري مســـرًعا والروح 
باقية على العشـــرين” ومـــن هذا المنطلق 
“نحـــن فـــي ســـن العشـــرين، ونرغـــب في 
االســـتمرار فـــي تطويـــر مـــا أنجزنـــاه وما 
حققنـــاه واالســـتفادة من التجـــارب التي 
ذهبـــت ولـــن تعـــود مـــن جديـــد”، مضيفـــا 
أؤمن أن االنسان يؤدي دوره وينتقل الى 

دور آخر، وهكذا تستمر الحياة.

# نصيحة

ووجه أبومشعل في ختام اللقاء نصيحة 
أوال  عليهـــم  بـــأن   ، الشـــباب  جيـــل  إلـــى 
تنميـــة الثقـــة بالنفس، وأن يبدأ اإلنســـان 
بنفســـه، ومن يكون عنده شـــك في نفسه 
فإنـــه يبـــدأ بطريـــق الفشـــل، ويجـــب أن 
يكـــون هنالـــك ثقة بالنفـــس والقدرة على 
التحقيـــق، إضافـــة إلـــى الجـــد واالجتهاد 
واالطاع والتعلم والقراءة، ألن المعرفة 
أصبحت أساسية بشكل أكبر من السابق. 
وأكد أهمية التسلح بالثقة واإليمان بالله 
والجـــد واالجتهـــاد للوصول إلـــى الهدف 

وتحقيق الحلم.
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“األهلي المتحد” يحرز لقب أفضل 
بنك بالبحرين من “يوروماني”

استناًدا إلى نتائجه المالية القوية بجانب أدائه المتميز

تـــم اإلعـــان عن منح البنـــك األهلي المتحد لقـــب أفضل بنك 
فـــي البحرين لعام 2022 من مجلـــة يوروماني المعروفة في 
عالم المـــال واألعمال. وجاء هذا اإلعـــان خال حفل توزيع 

جوائز يوروماني للتميز 2022 الذي أقيم في دبي.
وتـــم منح البنك هذه الجائزة اســـتنادًا إلـــى نتائجه المالية 
القوية، جنبًا إلى جنب مع أدائه المتميز بالمقارنة مع 
نظرائـــه في الســـوق. كما كانت قدرتـــه على التكيف 
مـــع الظـــروف المتغيـــرة للســـوق وتلبيـــة احتياجات 
العماء خال وبعد الجائحة بشـــكل إيجابي وفاعل 
عوامل رئيســـة في ذلك. يذكـــر أن جوائز يوروماني 
لهـــا تاريخ عريـــق يمتد على مدى أكثـــر من 5 عقود، 
وتعـــد مـــن بيـــن أرفـــع الجوائز فـــي عالـــم الخدمات 

المصرفيـــة. كما تعتبر هذه الجوائز معيـــارًا موثوقًا للتميز في 
مجال المال واألعمال.

وبهذه المناســـبة، صـــرح رئيس مجلـــس إدارة مجموعة البنك 
األهلي المتحد مشـــعل عبدالعزيز العثمان “نحن سعداء للغاية 
بإحرازنـــا لهـــذا اللقب مرة أخرى، خصوصًا أن ذلك تحقق على 
الرغـــم مـــن التحديـــات الكبيـــرة التـــي طـــرأت أثنـــاء الجائحة 
وبعدهـــا، والمخاوف الحالية حـــول احتمالية دخول االقتصاد 
العالمـــي فـــي حالـــة مـــن الركـــود التضخمـــي. لقد أثبـــت البنك 
األهلـــي المتحـــد – بما له من قـــدرات إدارية وفنيـــة متميزة – 
قـــدرة منقطعة النظير على التعامل مـــع التقلبات الحادة التي 
شـــهدتها الســـوق، والمضـــي في اســـتراتيجيته التـــي تتمحور 
حول النمو واالبتكار، مع التركيز بشـــكل أساس على البيانات، 

والخدمات الرقمية، والموارد البشرية”.
وأضـــاف “لقد حققنـــا أرقامًا تبـــرز قوة ومتانة نمـــوذج أعمالنا 
القائـــم على تعددية األســـواق، ونجاح اســـتراتيجيتنا الرامية 
نحـــو التحـــول الشـــامل. وقد نجحنـــا عبر التركيـــز على تأمين 
ســـامة مركزنا المالي، وإدارة المخاطـــر، وضبط المصروفات 
مـــن خـــال التعامـــل بـــكل مرونـــة مـــع التقلبـــات األخيـــرة في 
الســـوق. أخـــص هنـــا بالشـــكر جميـــع أعضـــاء فريقنـــا المتميز، 
والذيـــن بفضلهـــم ال زال البنك يجني ثمار اســـتراتيجيته التي 
تضـــع خدمة العماء في قمـــة أولوياتها، إضافة لتوفير حلول 

رقمية تعزز خدماتنا الموجهة لهم”.
يذكـــر أن هـــذه الجائـــزة تمثل آخر إضافة للســـجل الحافل من 
األلقاب والجوائز التي أحرزها البنك من العديد من المؤسسات 
والمجات المتخصصة فـــي عالم الخدمات المصرفية، والتي 
كان مـــن بينهـــا جائـــزة أفضـــل بنـــك فـــي البحريـــن 2022 مـــن 
غلوبـــال فاينانـــس، جائزة بنـــك العام – البحريـــن 2021 من ذا 
بانكـــر، جائزة أفضل بنـــك في خدمات تمويـــل التجارة 2022 
مـــن غلوبال فاينانس، إضافة إلـــى لقب أفضل بنك خاص في 
كل مـــن البحريـــن، ومصـــر، والكويت وعمان فـــي تقرير مجلة 

ميد 2022.
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abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

28 يوليو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.101

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.242

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.9

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.086

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.3

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.052

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.474

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

السنة الرابعة عشرة - العدد 5039

االثنين
1 أغسطس 2022 - 3 محرم 1444  

17564404
أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 
تقييـــــمـ اآلالت والمعدات

The First Bahraini Specialized Company in Plant & 
Machinery Valuation

أخلـــت “طيـــران الخليج - الناقلـــة الوطنية 
لمملكة البحرين”، مســـؤوليتها من المنشور 
الذي ورد في أحد حسابات وسائل اإلعام 
االجتماعي، الذي يزعم بإمكانية االستثمار 
لـــم  الناقلـــة  إن  إذ  الخليـــج،  طيـــران  فـــي 

تصـــّرح بهذا األمر. وأهابت الناقلة الوطنية 
بالجمهور الكريم توخي الحذر الشديد في 
التعامـــل مع مثـــل هذه الحســـابات، مؤكدة 
اتخاذهـــا اإلجراءات القانونية الازمة بهذا 

الخصوص.

“طيران الخليج” تنفي مسؤوليتها
 عن مزاعم االستثمار فيها

إنه يعيش في دوامة..
Û  تسلمت قبل قليل اتصااًل من رئيس مجلس اإلدارة يتابع ويسأل

عــن مشــروع إعــادة هندســة البرامــج والتخصصــات واألنشــطة 
الــذي أقــر مؤخــًرا مــن قبــل المجلــس. وتابــع الرئيــس التنفيــذي 
مخاطًبــا المديــر المســؤول: مــا آخــر التطورات بخصــوص تنفيذ 
هــذا المشــروع؟ أيــن وصلنا وما الخطــوات القادمة؟ مــا الجهات 
ذات العاقــة التــي قمنــا بالتواصــل معهــا ومــاذا كانــت النتائــج؟ 
يرجى إعداد تقرير موجز في هذا الشأن ألقدمه للمجلس. أرجو 

أن يصلني هذا التقرير غًدا. بشيء من التردد أجاب المدير:
Û  فــي الحقيقة ســيدي وبصراحة لم أســتطع الحصــول على نتائج

إيجابية بخصوص تنفيذ هذا المشــروع رغم اتصاالتي المكثفة. 
بصــوت عــال مــن النبرات قاطعــه الرئيس: والســبب؟ ما الســبب 
أخبرني؟ ماذا أقول لمجلس اإلدارة؟ كيف أواجه هذه المشكلة؟ 
أجــاب المديــر: أنــا ال أعــرف كيــف أنجــز هــذه المهمــة. ألول مــرة 
أجــد نفســي تائًهــا ال أعــرف الجهــة المســؤولة عــن اتخــاذ القرار. 
فحسب األنظمة المعمول بها، هناك مجلس اإلدارة وهناك اللجنة 
االستشــارية وهناك اللجنة التنسيقية، إضافة إلى لجنة البحوث 

والدراسات. وتابع المدير المسؤول قائًا:
Û  فعندما اتصل باللجنة االستشارية مثًا يكون الرد لماذا ال تتصل 

بلجنــة البحوث والدراســات؟ فهذا ليس مــن اختصاصنا وعندما 
أفعل ذلك يأتي الرد بضرورة االتصال باللجنة التنسيقية وهكذا 
أجد نفسي في دوامة، فهناك عدة لجان ال بد من التواصل معها 
حتــى تصــل إلى اللجنة أو الجهة المعنية باتخاذ القرار. ومجلس 
اإلدارة علــى درايــة بهــذا األمر. وتابع المدير قائًا: القرار ال يكمن 
في جهة معينة واحدة وهذا هو الســبب الرئيس في التأخر في 

اإلنجاز.
Û  ســيدي القــارئ، لعــل بعضنــا يتعاطــف مــع المديــر المســؤول في 

الموقــف الســابق فأحــد األســباب المؤثــرة ســلًبا فــي التأخــر فــي 
الجهــات  تعــدد  هــو  االختصاصييــن  بعــض  يقــول  كمــا  اإلنجــاز 
المخولــة فــي اتخــاذ القــرار وعــدم وضــوح مهــام تلــك الجهــات 

ودورها ونطاق وحدود مسؤولياتها. ما رأيك سيدي القارئ؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com


