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بتوجيه من جاللة الملك المعظم... 

الديــوان الملكــي يـبــدأ 
بتوزيــع العــادة السنويــة 

على  الجمعيات الخيرية والمآتم
المنامة - بنا

بتوجيه من ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وبمناســـبة حلول العام 
الهجري الجديد 1444، سيبدأ الديوان الملكي بتوزيع العادة السنوية، عن طريق إدارتي األوقاف السنية 
والجعفريـــة علـــى الجمعيات الخيرية والمآتم الحســـينية، كما هو الحال مـــن كل عام هجري جديد، وكل 

عام والبحرين وأهلها الكرام بخير.

وزارة التربية والتعليم

أن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أعلنـــت 
نظام الدراســـة للعام الدراسي المقبل 
ريـــاض  جميـــع  فـــي   2022-2023
والجامعـــات  والمـــدارس  األطفـــال 
الحكوميـــة  التعليميـــة  والمؤسســـات 
والخاصـــة بـــكل المراحـــل الدراســـية 
إلزامـــي  بشـــكل  حضوريـــًا  ســـيكون 
لجميع الطلبة. وأوضحت الوزارة أنه 
لن يكون هنـــاك تخيير ألولياء األمور 
فـــي حضـــور أبنائهـــم لتلقـــي التعليـــم 

حضوريًا أو عـــن ُبعد، مؤكدة حرصها 
علـــى توفيـــر جميع متطلبـــات العودة 

المدرسية الناجحة.
كما أعلـــن مجلس التعليـــم العالي أنه 
ابتـــداًء مـــن العـــام الدراســـي المقبـــل 
سيتم تطبيق نظام التعليم الحضوري 
للطلبة بكل مؤسسات التعليم العالي، 
داعيًا جميع مؤسسات التعليم العالي 
التخاذ االجراءات الالزمة بما يســـهم 

في نجاح العملية التعليمية.

“التربية”: حضور إلزامي لجميع الطلبة
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المنامة - بنا

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  عقـــدت 
العمرانـــي اجتماع عمل موســـع مع ممثلي 
بحضـــور  التجاريـــة،  والمصـــارف  البنـــوك 
محافـــظ مصرف البحرين المركزي رشـــيد 
المعـــراج، ووكيل وزارة اإلســـكان الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــود آل خليفـــة، ومديـــر عام 
بنك اإلســـكان خالد عبدهللا؛ لمتابعة خطة 
العمل المشتركة لتنفيذ برنامج التمويالت 
اإلســـكانية الجديـــدة التـــي تـــم إطالقهـــا 
أمـــس، بحضور عـــدد من المســـؤولين من 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني ومصرف 

البحرين المركزي وبنك اإلسكان.
وأشـــارت الوزارة إلى أن االجتماع أكد أن 

برنامـــج التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة 
لتوفيـــر  المتواصـــل  للعمـــل  نتاجـــًا  يمثـــل 
المبـــادرات اإلســـكانية التـــي تكفـــل توفير 
للمواطنيـــن،  فوريـــة  إســـكانية  حلـــول 

مبينـــًة الـــوزارة أن التمويـــالت اإلســـكانية 
الجديدة تؤسس لمرحلة جديدة للشراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص، مـــن خـــالل تنويـــع 

الخيارات واألغراض التمويلية.

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني تعقد اجتماع عمل مع ممثلي البنوك والمصارف التجارية واشنطن ـ وكاالت

أعلـــن الرئيس األميركي جو بايدن، فجر أمس، مقتل زعيم تنظيم القاعدة 
أيمن الظواهري في غارة بكابل، مشيًرا إلى أن العدالة أخذت مجراها. كما 

قال إن بالده ستواصل مالحقة اإلرهابيين حيثما وجدوا وتقتلهم.

بايدن: قتلنا الظواهري 
وسنواصل مالحقة القاعدة

الكويت ـ أ ف ب

أعلنـــت الكويـــت أمـــس حـــل مجلس 
األمـــة )البرلمان( والدعـــوة النتخابات 
أحـــدث  فـــي  أشـــهر،  خـــالل  جديـــدة 
تطـــورات األزمـــة التي تعيشـــها البالد 
منذ آخر انتخابات تشـــريعية هيمنت 

فيها المعارضة على البرلمان.
وقال بيان صادر عن الديون األميري 
الكويتـــي أمـــس “تصحيحـــًا للمشـــهد 
السياســـي وما فيـــه من عـــدم توافق 
وعدم تعـــاون واختالفات وصراعات 
الشـــخصية  المصالـــح  وتغليـــب 
وعـــدم قبـــول البعـــض للبعـــض اآلخر 
وممارســـات وتصرفات تهدد الوحدة 

الوطنية.

الكويت... 
مرسوم أميري 

بحل مجلس األمة
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أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
الحـــرص علـــى مواصلـــة خلـــق مزيـــد مـــن فرص 
التطـــور أمـــام الكفـــاءات الوطنيـــة بما يعـــزز من 
إسهامهم الفاعل في مسيرة العمل الوطني لدعم 

خطط وبرامج التطوير.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر القضيبية أمس 
بحضـــور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية 
التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
ووزيـــر شـــؤون مجلـــس الـــوزراء حمـــد المالكي، 
عـــددًا من وكالء الوزارات والرؤســـاء والرؤســـاء 
التنفيذيين لعدد من الهيئات الحكومية المعينين 
الملكيـــة  بالثقـــة  ســـموه  هنأهـــم  حيـــث  أخيـــرًا، 
السامية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، مؤكدًا 
أهميـــة مضاعفـــة العمـــل بـــروح فريـــق البحريـــن 
الواحـــد؛ من أجل مواصلة رفد مســـاعي التطوير 
بـــروح يملؤها التحـــدي واإلصرار فـــي كل قطاع 

لتحقيق التطلعات المنشودة.

خلق مزيد من فرص التطور أمام الكفاءات الوطنية
مضاعفة العمل بروح التحدي لفريق البحرين الواحد... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أثناء االستقبال

المنامة - بنا

الكهربـــاء  هيئـــة  رئيـــس  أعلـــن 
والمـــاء كمـــال أحمد عـــن إطالق 
)النظام الثابـــت لفاتورة الكهرباء 
والماء( والذي يتيح للمشـــتركين 
للراغبيـــن اختياريًا في الحصول 
خـــالل  مـــن  أكبـــر  مرونـــة  علـــى 
فاتـــورة ثابتـــة طوال العـــام، بناء 
على متوسط االســـتهالك الفعلي 

آلخر 12 شهرًا.
وأضـــاف أن النظـــام يأتـــي ضمن 
التطويريـــة  المبـــادرات  حزمـــة 
التـــي تعمـــل عليهـــا  فـــي ســـبيل 
تقديم أفضل الخدمات والحلول 
وضمـــان  لمشـــتركيها،  المطـــورة 
توفير خدمات مستدامة وبأعلى 
مســـتوى من الجودة، مشيرًا إلى 
عمليـــة  تنظيـــم  فـــي  مســـاهمته 

السداد واالستهالك.
ويعـــد )النظـــام الثابـــت لفاتـــورة 
الكهرباء والماء( خدمة اختيارية 
تتيح لجميع المشتركين إمكانية 
تخصيـــص فاتـــورة ثابتة شـــهريًا 
طـــوال العام، بناًء على متوســـط 
االستهالك الفعلي آلخر 12 شهرًا، 
وهو مـــا ســـُيجّنب المشـــترك من 
المرتفعـــة خـــالل  الفواتيـــر  دفـــع 
زيـــادة  بســـبب  الصيـــف؛  فتـــرة 
اســـتهالك الكهربـــاء الناتـــج عـــن 
إلـــى  الحـــرارة،  درجـــات  ارتفـــاع 
جانب تبويب مصاريف المشترك 

وضبط مدخوله الشهري.
ســـيضمن  بالنظـــام،  وباالشـــتراك 
المشـــترك عدم انقطـــاع الكهرباء 

طوال العام.

“الكهرباء”: االشتراك 
بالفاتورة الثابتة يضمن 

عدم انقطاع التيار طوال العام
هيئة الكهرباء والماء
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خالل اجتماع عمل مع ممثلي البنوك و“المركزي”... “اإلسكان”:

التمويالت تؤسس لمرحلة جديدة للشراكة مع “الخاص”

جاللة الملك المعظم

حـــال تخرجـــه من دراســـته الجامعية فـــي الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، أســـس أول مشـــروع لـــه فـــي 
العام 2004... قطاع الســـيارات الفاخرة ليس مجرد 
ميدان اســـتثماري بالنســـبة لرجل األعمـــال إبراهيم 

)19(عبدهللا الحجي، بل كان شغًفا منذ الطفولة.

بدأت خطواتي ببيع وشراء السيارات
سعيد محمد | تصوير: حسن بوحسن

عواصم ـ وكاالت

وســـط ترقب دولـــي وأجواء حرب 
إعالمية تعيشـــها الصيـــن وأميركا، 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وصلـــت 
نانســـي بيلوســـي أمـــس )الثالثـــاء( 
محطـــة  ثالـــث  فـــي  تايـــوان،  إلـــى 
مـــن جولتها اآلســـيوية التـــي ترفع 
واشـــنطن  بيـــن  التوتـــر  منســـوب 
وبكيـــن الرافضة لزيارة المســـؤولة 

األميركية.
ورغم أن اإلعالن الرســـمي لم يشمل 
تايـــوان، لـــم تهـــدأ تحذيـــرات الصين 

مـــن تداعيات اإلقدام على مثل هذه 
الخطوة، حيث أعلن المتحدث باسم 

الخارجيـــة أن الصيـــن “ســـترد بحزم 
وأن أميركا ستدفع الثمن”.

نانسي بيلوسي لدى وصولها إلى تايوان

)12(

رغم التحذيرات الصينية... بيلوسي تزور تايوان
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المواصـــات  وزيـــر  اســـتقبل 
واالتصـــاالت محمد الكعبي، بمكتبه 
أمـــس، ســـفير الواليـــات األمريكيـــة 
لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي.

وخـــال اللقاء، أشـــاد الوزيـــر بعمق 
المتميـــزة  التاريخيـــة  العاقـــات 
الصديقيـــن  البلديـــن  تجمـــع  التـــي 
فـــي المجـــاالت كافـــة، مشـــيرًا إلـــى 

المســـتوى المتقدم مـــن التعاون في 
قطاع المواصات واالتصاالت.

وجـــرى خـــال اللقـــاء بحـــث ســـبل 
تعزيـــز آليـــات التعـــاون بيـــن مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األمريكيـــة فـــي قطـــاع المواصات 
واالتصاالت، إضافة إلى بحث عدد 
من القضايا ذات االهتمام المشترك.

تعزيز التعاون مع أميركا في قطاع المواصالت
المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، فـــي 
مكتبه بمقر الوزارة، سفير الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة لـــدى مملكـــة 

البحرين ستيفن كريغ بوندي.  
وتـــم خـــال اللقـــاء، بحـــث مســـار 
العاقـــات الثنائيـــة المتميـــزة بيـــن 
ظـــل  فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن 

القائمـــة  االســـتراتيجية  الشـــراكة 
بينهما، وســـبل تطويرها في شـــتى 
التطلعـــات  يحقـــق  بمـــا  المجـــاالت 
تـــم  كمـــا  المشـــتركة،  والمصالـــح 
مـــن  عـــدد  ومناقشـــة  اســـتعراض 
ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات 
االهتمام المشـــترك على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.

الزياني يبحث العالقات مع السفير األميركي

الصخير- الحرس الوطني:

عقـــد الحرس الوطني ورشـــة “القيادة 
والتخطيـــط اإلداري للضبـــاط” تحـــت 
وضمـــن  التدريـــب،  مدرســـة  إشـــراف 
خططـــه التدريبية المتواصلـــة لتعزيز 
مســـتويات الكفاءة اإلدارية والقيادية 
لضباط هـــذا الصرح العســـكري، وذلك 
دفـــاع  قـــوة  ضبـــاط  مـــن  بمشـــاركة 
حيـــث  الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن 
أقيمت الورشـــة في مدرســـة التدريب 

خال الفترة من ١-٣ أغسطس.
وتأتي هذه الورشـــة ضمن التوجيهات 
المســـتمرة لرئيـــس الحـــرس الوطنـــي 
الفريق أول الركن ســـمو الشيخ محمد 
بن عيســـى آل خليفة برفع مســـتويات 
التدريـــب بالمنظومـــة التدريبيـــة فـــي 
الحـــرس؛ بهـــدف تعزيـــز كفـــاءة العمل 
اإلداري ومســـتويات القيـــادة اإلدارية 

في المنظومة العسكرية.

زيادة مستويات الكفاءة اإلدارية لضباط الحرس الوطني

مضاعفة العمل بروح التحدي واإلصرار لفريق البحرين الواحد
خلق مزيد من فرص التطور أمام الكفاءات الوطنية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أكـــد ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
دور القيـــادات التنفيذيـــة فـــي متابعـــة وتنفيـــذ 
مبـــادرات تطويـــر األداء الحكومـــي بمـــا يحقق 
أهـــداف الخطـــط واالســـتراتيجيات التي تعمل 
عليها الحكومة؛ من أجل مواصلة التميز وصوالً 
لألهداف التنموية المنشـــودة التي تعكس رؤى 
وتطلعـــات ملك الباد المعظـــم صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر القضيبية 
أمـــس بحضـــور نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
وزيـــر البنية التحتية الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، ووزير شـــؤون مجلس الوزراء حمد 
المالكـــي، عـــدًدا من وكاء الوزارات والرؤســـاء 
الهيئـــات  مـــن  لعـــدد  التنفيذييـــن  والرؤســـاء 
الحكومية المعينين مؤخرًا، حيث هنأهم سموه 
بالثقة الملكية الســـامية بتعيينهم في مناصبهم 
الجديـــدة، متمنيـــًا لهـــم التوفيـــق والنجـــاح في 
عملهـــم خدمًة للوطن والمواطن، منوهًا ســـموه 
بالجهـــود الوطنيـــة التـــي يقدمهـــا المســـؤولون 
مـــن خـــال مواقعهـــم المختلفـــة والتـــي أثمرت 
عـــن تطويـــر العديـــد مـــن الخدمـــات المقدمـــة 

للمواطنيـــن والمقيمين، مؤكـــدًا أهمية مضاعفة 
العمـــل بروح فريـــق البحرين الواحـــد؛ من أجل 
مواصلـــة رفـــد مســـاعي التطوير بـــروح يملؤها 
لتحقيـــق  قطـــاع  كل  فـــي  واإلصـــرار  التحـــدي 

التطلعات المنشودة.
التـــي  الوطنيـــة  اإلنجـــازات  إن  ســـموه  وقـــال 
تخطهـــا عزيمة أبنـــاء البحريـــن المخلصين هي 

األســـاس للتميز على مختلـــف األصعدة، مؤكدًا 
ســـموه الحـــرص علـــى مواصلة خلـــق مزيٍد من 
فـــرص التطور أمام الكفاءات الوطنية بما يعزز 
من إسهامهم الفاعل في مسيرة العمل الوطني 

لدعم خطط وبرامج التطوير.
وأعـــرب المســـؤولون المعينـــون عـــن اعتزازهم 
بالثقـــة الملكية الســـامية، وشـــكرهم وتقديرهم 

لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى اهتمام ســـموه بالكوادر 
الوطنيـــة وحرصـــه الدائـــم علـــى تطويـــر أداء 
علـــى  حرصهـــم  مؤكديـــن  الحكومـــي،  الجهـــاز 
مواصلـــة العمـــل؛ مـــن أجـــل تحقيـــق التطويـــر 
المنشـــود بما ينعكس على نماء وازدهار الوطن 

والمواطن.

المنامة - بنا

تكريس اإلستراتيجية الوطنية لتجسيد مبدأ تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وزير النفط والبيئة يشارك في المؤتمر العالمي الثالث لتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة

شارك وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون 
المناخ محمد بـــن دينة في المؤتمر العالمي الثالث 
المعنـــي بتغير المناخ وأهداف التنمية المســـتدامة 
عبـــر االتصال المرئي، والـــذي نظمته اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشـــأن تغير المناخ وإدارة األمم 
المتحـــدة للشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعية في 
العاصمـــة اليابانيـــة )طوكيو( برئاســـة وزيـــر البيئة 

الياباني تسويوشي ياماغوتشي.
وأكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون 
المنـــاخ فـــي الكلمـــة التـــي ألقاهـــا فـــي المؤتمـــر أن 
مملكة البحرين بقيادة ملك الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، ودعم 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة كّرســـت 
إســـتراتيجياتها الوطنيـــة لتجســـيد مبـــدأ تحقيـــق 
معيـــار  ووضعـــت  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
االســـتدامة ضمـــن أولوياتهـــا فـــي رؤيـــة البحريـــن 

التنميـــة  لتعزيـــز  الراميـــة   2030 االقتصاديـــة 
المســـتدامة، الفتـــًا إلـــى إعـــان مملكـــة البحريـــن 
اســـتهداف الحيـــاد الصفـــري بحلـــول العـــام 2060 
وأهميتـــه في هـــذا الجانب، مشـــيدًا بـــدور برنامج 
األمـــم المتحدة للبيئة واليابان في توحيد الجهود 

الدولية الداعمة لمواجهة آثار تغير المناخ.

الممثـــل  بحـــرص  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  ونـــوه 
الشـــخصي لجالة الملـــك رئيس المجلـــس األعلى 
للبيئة سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة على 
تكريس الجهود الوطنيـــة لتحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة من خال تنفيذ العديد من المشـــاريع 
والبرامـــج واألنشـــطة والدراســـات البيئيـــة، حيث 
قامـــت مملكـــة البحرين بإعداد الدراســـات الازمة 
لتقييـــم تأثيـــر ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر على 
المناطـــق الســـاحلية، ووضـــع خطة طويلـــة األجل 
تتناســـب مـــع حجم التحديـــات وطبيعـــة المناطق 
ذات األولويـــة المطلـــوب حمايتهـــا، وتســـهم فـــي 
حمايـــة محطـــات التحليـــة والطاقة للحفـــاظ على 

أمن الطاقة والمياه في المملكة.
يذكر أن المؤتمر ضم 30 شخصية بارزة وأكثر من 
2000 شـــخص مـــن الـــوزراء والمســـؤولين رفيعي 
الـــدول  مختلـــف  مـــن  متحـــدث  و100  المســـتوى 

المشاركة.

المنامة - بنا

وزير النفط والبيئة يشارك في المؤتمر عبر االتصال المرئي
المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
أمس، ســـفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر 

األحمد الصباح.
وتم خال اللقاء استعراض العاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، 
وبحـــث عـــدد من الموضوعات التي تســـهم فـــي تطوير التعاون والتنســـيق 

األمني، بما يخدم المصالح المشتركة.

تطوير التنسيق األمني مع الكويت

جاللة الملك المعظم

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل وكالء الوزارات المعيَّنين حديثًا

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة النيجــــر محمد بـــازوم؛ 
وذلك بمناســـبة ذكرى اســـتقال باده. وأعرب 
جالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 
بهـــذه  والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور  لفخامتـــه 

المناسبة الوطنية.

الملك المعظم يهنئ 
رئيس جمهورية النيجر

المنامة - بنا

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين 
بإعان رئيس الواليات المتحدة األمريكية جوزيف 
بايـــدن، عـــن اســـتهداف ومقتـــل أيمـــن الظواهـــري، 
زعيـــم تنظيم القاعدة اإلرهابي، مثمنـــة الدور البارز 
للواليـــات المتحدة األمريكية الصديقة في مكافحة 

اإلرهاب والتصدي لتنظيماته.
وتؤكـــد وزارة الخارجيـــة موقـــف مملكـــة البحريـــن 
الثابـــت الرافـــض لكافـــة أشـــكال العنـــف والتطـــرف 
واإلرهـــاب، والداعـــي إلـــى أهميـــة تكاتـــف المجتمع 
الدولـــي وتضافـــر جهوده؛ من أجـــل اجتثاث ظاهرة 
اإلرهـــاب وتجفيف منابع تمويلـــه وماحقة قياداته 

وعناصره المجرمة.

البحرين ترحب بإعالن 
أميركا عن مقتل الظواهري
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االشتراك بالفاتورة الثابتة سيضمن عدم انقطاع الكهرباء طوال العام
المشاركة في النظام اختياري وعلى مدار 24 ساعة عبر البوابة الوطنية... “الكهرباء”:

أعلن رئيس هيئـــة الكهرباء والماء كمال 
بـــن أحمـــد محمـــد عـــن إطـــاق )النظـــام 
الثابـــت لفاتورة الكهربـــاء والماء( والذي 
اختياريـــًا  للراغبيـــن  للمشـــتركين  يتيـــح 
الحصـــول علـــى مرونـــة أكبـــر مـــن خال 
فاتـــورة ثابتـــة طـــوال العـــام، بنـــاء علـــى 
 12 الفعلـــي آلخـــر  متوســـط االســـتهاك 

شهرًا.
وأضـــاف أن النظـــام يأتـــي ضمـــن حزمة 
تعمـــل  التـــي  التطويريـــة  المبـــادرات 
عليهـــا الهيئـــة فـــي ســـبيل تقديـــم أفضل 
الخدمات والحلول المطورة لمشتركيها، 
مســـتدامة  خدمـــات  توفيـــر  وضمـــان 
وبأعلـــى مســـتوى مـــن الجـــودة، مشـــيرًا 
إلى مســـاهمته في تنظيم عملية السداد 

واالستهاك.
ويعـــد )النظام الثابـــت لفاتـــورة الكهرباء 
والمـــاء( خدمـــة اختياريـــة تتيـــح لجميع 
المشـــتركين إمكانيـــة تخصيـــص فاتورة 
ثابتـــة شـــهريًا طـــوال العـــام، بنـــاًء علـــى 
 12 الفعلـــي آلخـــر  متوســـط االســـتهاك 
شهرًا، وهو ما سُيجّنب المشترك من دفع 
الفواتيـــر المرتفعـــة خال فتـــرة الصيف؛ 
بســـبب زيادة اســـتهاك الكهربـــاء الناتج 

عـــن ارتفاع درجات الحـــرارة، إلى جانب 
وضبـــط  المشـــترك  مصاريـــف  تبويـــب 

مدخوله الشهري.
وباالشـــتراك بالنظام، ســـيضمن المشترك 
عـــدم انقطـــاع الكهرباء طـــوال العام، مع 
العلـــم بـــأن الفاتورة الشـــهرية ســـتتضمن 
علـــى كافـــة البيانـــات مـــن مبلـــغ الســـداد 
الثابت الذي تـــم تحديد بناًء على معدل 
االستهاك الفعلي آلخر 12 شهرًا، وقيمة 
الفاتورة باالستهاك الفعلي للشهر، وتتم 
عمليـــة الدفـــع عـــن طريـــق االســـتقطاع 
مراجعتهـــا  وســـيتم  المباشـــر،  البنكـــي 

واحتساب الفروقات في نهاية العام.
وبعد مرور 12 شـــهرًا من ســـداد الفاتورة 
الثابتة، ســـوف يتم احتســـاب الفروقات، 
وفي حال كان مبلغ المدفوعات أكثر من 
مبلـــغ الفواتير ســـُيحفظ المبلـــغ المتبقي 
في رصيد المشـــترك ويمكن اســـتخدامه 
فـــي الفواتيـــر القادمة، أما فـــي حال كان 
مبلغ المدفوعات أقـــل من مبلغ الفواتير، 
فســـيتم ترحيل المبلغ للعام المقبل ويتم 

سداده بالتقسيط لمدة عام.
يذكر أن مدة االشتراك في النظام هو 12 
شـــهرًا، تبدأ من تاريخ االشـــتراك وُتجدد 
تلقائيًا ما لم يقم المشترك بطلب إلغائها.

هيئة الكهرباء والماء

إطالق النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء

مشروع إلنتاج الطحالب الدقيقة وإنشاء مفاقس خاصة باألسماك
رفع تصنيف البحرين في المؤشرات العالمية بوفرة الغذاء... المبارك:

أكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
المبارك، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة 
المتحـــدة  لـــأم  التابعـــة  المنظمـــات  مـــع 
فـــي دعـــم البرامـــج الوطنية فـــي مجاالت 
التنمية الزراعية والسمكية الداعمة لأمن 
الغذائـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، والعمـــل 
على رفع تصنيف المملكة في المؤشـــرات 
العالميـــة المتعلقة بذلـــك والمتمثلة بوفرة 
الغـــذاء، واســـتقرار إمداد الغذاء وســـامة 
الـــوزارة  أن  إلـــى  الغـــذاء، الفتـــًا  وجـــودة 
تولـــي ملـــف األمن الغذائـــي أهمية قصوى 
وتعكـــف علـــى تنفيذ عـــدد مـــن المبادرات 
االســـتراتيجية التـــي مـــن شـــأنها تحقيـــق 

األهداف المنشودة له. 
الوزيـــر عبـــر  ذلـــك خـــال اجتمـــاع  جـــاء 
االتصـــال المرئـــي مـــع المنســـق اإلقليمـــي 
الفرعـــي لمنظمة األغذيـــة والزراعة لأمم 
المتحدة لـــدول مجلس التعاون الخليجي 
واليمـــن دينـــو موتيس، بحضـــور عدد من 

المســـؤولين بالوزارة، إضافة إلى عدد من 
خبراء منظمة األغذية الزراعة )الفاو(.

وقد تم خال االجتماع استعراض تقريرًا 
حـــول المشـــاريع المشـــتركة األربعـــة بيـــن 
وزارة شـــؤون البلديات والزراعة ومنظمة 
الفـــاو والتـــي تنفـــذ ضمـــن إطـــار الشـــراكة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  االســـتراتيجية 
ووكاالت منظمـــة األمـــم المتحدة لأعوام 

من )2018-2022(.
وأوضح أنه تم االنتهاء من تنفيذ المشروع 
اســـتراتيجية  بتطويـــر  والمعنـــي  األول 

مملكـــة البحريـــن لأمـــن الغذائـــي، والتـــي 
ركـــزت علـــى أهـــداف ثاثة شـــملت تعزيز 
النظـــم المبتكـــرة التـــي تزيـــد مـــن جـــودة 
وكمية اإلنتاج وتضمن اســـتدامة األغذية 
المنتجـــة محليـــًا واتخاذ التدابيـــر الازمة 

الستمرار الواردات الغذائية. 
وأضـــاف “كما تتضمن االســـتراتيجية رفع 
كفاءة االستخدام من خال الحد من فقد 

وهدر األغذية وضمان األمن الغذائي”.
وفيمـــا يتعلق بالمشـــروع الثانـــي والمعني 
بتقوية نظم وقواعـــد البيانات واإلحصاء 

الزراعـــي في مملكة البحرين، قال المبارك 
إســـتراتيجية  إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء  “تـــم 
اإلرشـــادي  والدليـــل  الزراعـــي  اإلحصـــاء 
لإلحصـــاء الزراعـــي واألدوات اإلحصائية 
اإللكترونية، كما تم البدء في تنفيذ عملية 
لإلحصـــاء  الميدانـــي  التجريبـــي  المســـح 
الزراعـــي باإلضافـــة إلـــى تطويـــر القدرات 
في مجال إعداد وتحليل وتقييم البيانات 

الزراعية”.
وأضـــاف “أن اإلنجـــازات المتحصـــل عليها 
من المشروع الثالث المتعلق بدعم التنمية 
المســـتدامة لقطاع االســـتزراع المائي في 
البحريـــن تشـــمل االنتهـــاء مـــن تصاميـــم 
فـــي  إنشـــاؤه  المزمـــع  الجديـــد  المفقـــس 
الفتـــرة المقبلـــة وإنجاز المســـودة النهائية 
الخاصـــة  الحيـــوي  األمـــن  الســـتراتيجية 
االســـماك  وقطـــاع  الســـمكي  باالســـتزراع 
والتـــي تعتبـــر ركيـــزة مهمـــة تجـــاه تطوير 
هـــذا القطـــاع الواعـــد، واالنتهاء مـــن بناء 

القدرات في إنتاج الطحالب الدقيقة”.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

الوزير المبارك خالل االجتماع المرئي

جسر مؤقت جديد “بديل” على شارع الفاتح
بكلفة 29.6 مليون دينار... “األشغال”:

صرحت وزارة األشـــغال بأنها قامت بافتتاح جســـر مؤقت جديد )بديل( على شـــارع 
الفاتح، حيث سيباشر المقاول بإزالة وهدم جسر المشاة السابق بشارع الفاتح ضمن 
أعمـــال مشـــروع تطوير الشـــارع المذكور. وأكدت الـــوزارة أن مملكـــة البحرين تولي 
مشاريع تطوير البنية التحتية أهمية بالغة بما يواكب التطور العمراني واالستثماري 

ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكـــرت الـــوزارة أن جســـر المشـــاة الحالي الـــذي تم تشـــييده بتمويل مـــن قبل بنك 
البحرين والكويت كنوع من الشـــراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ظل قائمًا 
لمـــدة 23 ســـنة في خدمة حركة عبور المشـــاة بشـــرق المنامة، بينما يتعـــارض حاليًا 
مع أعمال توســـعة شـــارع الفاتح إلى أربعة مسارات وإنشـــاء الجسر العلوي للدوران 
العكســـي فـــي نفـــس المنطقة عنـــد مدخل كورنيـــش الفاتـــح. وعليه، قامـــت الوزارة 
بتجهيز جسر مشاة بديل مؤقت قبل البدء في عملية هدم جسر المشاة الحالي؛ من 
أجل تأمين اســـتمرارية حركة عبور المشـــاة بكل يسر وأمان وضمان سامة مرتادي 
الطريق. وأوضحت بأنها حددت خال مرحلة التصميم لتطوير شـــارع الفاتح بعض 
المواقع المقترحة لجســـور عبور المشـــاة لنقل حركة المشـــاة بين الشرق والغرب من 
الشارع، على أن يتم تنفيذها في حال توفر الميزانية الازمة. وستبدأ الوزارة قريبًا 
في الرســـومات التفصيلية لجسور المشاة ومن ثم العمل مع القطاع الخاص؛ لجذب 
تمويـــات كنوع من الشـــراكة المجتمعية في تطوير البنيـــة التحتية لمملكة البحرين 

وتقديم ما يخدم قاطنيها.

المنامة - وزارة األشغال

األربعاء 3 أغسطس 2022 - 5 محرم 1444 - العدد 5041

مجلس التعليم العالي

المنامة - بنا

عشـــر  الثانـــي  االجتمـــاع  عقـــد 
للجنة االستشارية المنبثقة عن 
أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي 
العـــام  األميـــن  برئاســـة  وذلـــك 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائـــب 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلـــس 
التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  وعضويـــة 
لهيئة جـــودة التعليم والتدريب 
ســـر  وأميـــن  الســـندي،  طـــارق 
للتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس 

والتدريب مريم مصطفى.
رحبـــت  االجتمـــاع،  وخـــال 
األميـــن العـــام بأعضـــاء اللجنة، 
معربـــة عـــن شـــكرها لتعاونهـــم 

وتقديرها لما يبذلونه من جهود 
وما أبدوه مـــن أراء ومعلومات 
تصـــب فـــي تحقيـــق األهـــداف 
التـــي تســـعى إليها اللجنـــة وبما 
يســـهم فـــي االرتقـــاء بمنظومة 
التعليم العالي وتقديم خدمات 

تعليمية مستدامة ومتميزة.
مـــن  العديـــد  اللجنـــة  وبحثـــت 
الموضوعات التي تمت إحالتها 
إليها من مجلـــس أمناء التعليم 
العالـــي، كمـــا قامـــت بالنظر في 
بعـــض  مـــن  المقدمـــة  الطلبـــات 
العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 
لأمانة العامـــة لمجلس التعليم 
العالـــي والتي تتعلـــق بالنواحي 

األكاديمية.

أعلنت جامعة البحرين أن يوم 
الســـبت 13 أغســـطس الجـــاري 
هـــو آخر موعـــد لتلقـــي طلبات 
الدراســـات  ببرامـــج  االلتحـــاق 
العليـــا للفصـــل الدراســـي األول 
 -  2022 الجامعـــي  العـــام  مـــن 

.2023
وتطرح جامعة البحرين للفصل 
الدراســـي القـــادم 43 برنامجـــًا 
التخصصـــات،  مختلـــف  فـــي 
بواقع 34 برنامجًا للماجســـتير، 

وتسعة برامج للدكتوراه.
وقالت عذراء الموسوي عميدة 
والبحـــث  العليـــا  الدراســـات 
العلمـــي فـــي جامعـــة البحرين: 
“تطرح الجامعـــة برامج جاذبة 
لســـوق العمـــل والمنطقة ككل”، 
الفتة إلـــى “الخطط الدراســـية 
ودقـــة،  بعنايـــة  الموضوعـــة 
وفقـــًا ألحدث البرامـــج العلمية 
المعاصرة والمواكبة لمتطلبات 
فـــي  مشـــيرة  العمـــل”،  ســـوق 
الوقـــت ذاتـــه إلى توافـــر أرقى 
والتقنيـــة  التعليميـــة  الوســـائل 
المساندة لعملية التدريس، إلى 
جانـــب توافر قواعـــد البيانات، 
فـــي  والكتـــب،  والمصـــادر، 

مختلف الحقول المعرفية.
كمـــا شـــملت برامج الدراســـات 
العليا سبع كليات في الجامعة، 
تقنيـــة  كليـــة  تطـــرح  حيـــث 
المعلومات برنامج الماجســـتير 

في كل مـــن: تقنية المعلومات، 
واألمـــن اإللكتروني، وهندســـة 
اآللـــة  وتعلـــم  البرمجيـــات، 
والحوســـبة الذكيـــة، وبرنامـــج 
دكتـــوراه الفلســـفة فـــي علـــوم 

الحوسبة والمعلومات.
وعلى مستوى الدكتوراه تطرح 
كلية الهندسة دكتوراه الفلسفة 
الكيميائيـــة،  الهندســـة  فـــي 
الميكانيكيـــة،  والهندســـة 
الهندســـية، والهندسة  واإلدارة 

الكهربائية.
الدراســـات  عميـــدة  ودعـــت 
فـــي  العلمـــي  والبحـــث  العليـــا 
جامعة البحريـــن، الراغبين في 
بذلـــك  القيـــام  إلـــى  التســـجيل 
عن طريـــق الموقع اإللكتروني: 
s i s . u o b . e d u .  / / :h t t p s
شـــروط  علـــى  واالطـــاع    /bh
االلتحـــاق عبـــر الدخـــول علـــى 
الدراســـات  عمـــادة  صفحـــة 
العليـــا والبحث العلمـــي بموقع 

الجامعة.

التعليم العالي يدرس الطلبات األكاديمية

جامعة البحرين: 13 أغسطس آخر موعد 
للتسجيل ببرامج الدراسات العليا

عذراء الموسوي

جانب من األعمال
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المنامة - بنا

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المتحـــدة  الواليـــات  ســـفير  زار 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 
البحريـــن  معهـــد  بونـــدي،  ســـتيفن 
للؤلـــؤ واألحجـــار الكريمـــة )دانات(، 
حيـــث كان فـــي اســـتقباله الرئيـــس 
التنفيـــذي نورة جمشـــير، وعدد من 

كوادر المعهد.
وجـــرى خـــال الزيارة بحـــث تعزيز 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التعـــاون 
والواليات المتحدة األميركية فيما 
يتعلـــق بالبيئـــة والبحـــوث، إضافـــة 
إلـــى تبـــادل الخبرات فـــي مجاالت 
وتخصصـــات دقيقـــة وفريـــدة مـــن 
نوعها في علم الجيولوجيا وغيرها 
مـــن العلوم، وبناء القدرات في هذا 
المجال الحيوي الذي يشـــكل عاما 

فـــي تعزيـــز العاقـــات االقتصاديـــة 
والتجارية بين البلدين الصديقين.

واســـتمع الســـفير بوندي إلى عرض 
عن الجهود التـــي يقوم بها “دانات” 
في إطـــار الخطة الوطنيـــة إلحياء 
قطاع اللؤلـــؤ في مملكـــة البحرين، 
إضافـــة إلـــى دوره فـــي تعزيز الثقة 
وإقليميـــا  محليـــا  اللؤلـــؤ  بتجـــارة 
مملكـــة  ســـمعة  وتعزيـــز  ودوليـــا، 
البحريـــن بصفتهـــا مركـــزا رائدا في 
مجـــال اللؤلـــؤ واألحجـــار الكريمة، 
فـــي  المســـتمرة  “دانـــات”  وجهـــود 
تعزيز تراث اللؤلؤ البحريني وبيئة 

بحرية مستدامة.
فـــي  األميركـــي  الســـفير  وتجـــول 

خال الزيارة في أرجاء المعهد.

عقـــد رئيـــس المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان علـــي الـــدرازي، اجتماعا 
مـــع الوزير المفوض ومستشـــار حقوق اإلنســـان لدى البعثـــة الدائمة لمملكة 
البحريـــن لـــدى األمـــم المتحـــدة بجنيـــف حســـن شـــفيعي، وذلـــك فـــي مقـــر 
المؤسســـة بضاحيـــة الســـيف، بحضـــور األميـــن العام للمؤسســـة الوطنيـــة 

المستشار ياسر شاهين.
 وخـــال االجتمـــاع، تـــم بحـــث التنســـيق المشـــترك بيـــن المؤسســـة ووزارة 
الخارجيـــة مـــن خال بحـــث تفعيـــل التعاون وتعزيـــزه بين البعثـــة الدائمة 
لمملكة البحرين في جنيف والمؤسســـة الوطنية في مجال حقوق اإلنسان 
خصوصـــا خال مشـــاركة للمؤسســـة الوطنيـــة القادمة في الـــدورة الرابعة 
لجلســـة االســـتعراض الدوري الشـــامل لمملكة البحرين، والذي ســـتعقد في 

مجلس حقوق االنسان بجنيف في شهر نوفمبر المقبل.
وقـــد أكد الـــدرازي أهمية مشـــاركة المؤسســـة، وتنفيـــذ اختصاصهـــا الوارد 
في قانون اإلنشـــاء، والهادف إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنســـان، علما بأن 
المؤسســـة قدمت تقريرها الموازي إلى الفريق العامل المعني باالستعراض 

الدوري الشامل للدورة.

“دانات” المختبر األفضل في فحص اللؤلؤ

جلسة حقوقية بجنيف لالستعراض الدوري الشامل

تحقيق قيمة إبداعية مضافة بمختلف المنصات

الشيخة مي: البد من االلتفات إلى مواقع التراث العالمي

لدى افتتاحه مختبر المبدعين... وزير اإلعالم:

حضور ثقافي متواصل لألردن في الحراك البحريني

أكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعام رمـــزان النعيمـــي، التطلع 
إلـــى تحقيـــق قيمـــة إبداعيـــة مضافـــة فـــي مختلف 
المنصـــات اإلعاميـــة بالوزارة عبـــر التفاعل الحيوي 
ونقـــل المعرفة بين منتســـبي الـــوزارة؛ بهدف تعزيز 
روح التعـــاون واإلبـــداع وتحقيـــق مزيد مـــن التميز 
اإلعامي، بما يتماشـــى مع رؤية ملك الباد المعظم 

صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى افتتاحـــه أمـــس، جلســـات مختبـــر 
المبدعيـــن الذي تنظمـــه وزارة شـــؤون اإلعام على 
مـــدى 3 أيـــام فـــي مقر الـــوزارة، بمشـــاركة مجموعة 
مـــن الكوادر اإلعاميـــة التي تمثل مختلـــف إدارات 
الوزارة، حيـــث تتضمن فعاليـــات المختبر اإلعامي 
برامـــج متنوعة تضم عدًدا من الجلســـات الحوارية 
وورش العمـــل والبرامـــج التدريبيـــة الهادفة لتبادل 
الخبـــرات ونقـــل المعرفـــة بيـــن العاملين فـــي قطاع 

اإلعام.
وأشـــار وزير شـــؤون اإلعام إلى أن الفعالية تهدف 
الـــوزارة،  منتســـبي  مـــن  المبدعـــة  الطاقـــات  لدعـــم 
اإلعامييـــن  خبـــرات  مـــن  االســـتفادة  وتحقيـــق 
وتجاربهـــم المتميـــزة فـــي المجال اإلعامـــي عموما 
وصناعة المحتوى المرئي خصوصا؛ لتحفيز اإلبداع 

والتميـــز فـــي العمـــل الحكومـــي، واالســـتثمار فـــي 
المواطن البحريني كونهم محور التنمية وأساســـها، 
تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة بأهمية تنمية الكوادر الوطنية ودعم اإلبداع 

واالبتكار بما يحقق األهداف المنشودة.

وشـــدد وزيـــر شـــؤون اإلعـــام علـــى أهميـــة تحقيق 
االســـتفادة القصوى من فعاليـــات التجمع اإلعامي، 
والخـــروج بتوصيـــات تســـهم فـــي تطويـــر مختلـــف 
مراحل اإلنتاج اإلعامي في وزارة شـــؤون اإلعام، 
الفعاليـــة كل  للمشـــاركين والقائميـــن علـــى  متمنًيـــا 

التوفيق والنجاح.

شاركت رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم 
بـــن محمد آل خليفة، الشـــيخة مي بنت محمد آل 
خليفـــة في اليوم األول للمؤتمـــر الدولي الخامس 
عشر حول تاريخ وآثار األردن الذي ينعقد برعاية 
صاحب الســـمو الملكي األمير الحسن بن طال ما 

بين 2 و 5 أغسطس 2022م.
ويتزامن المؤتمر مـــع اختيار إربد عاصمة للثقافة 
العربيـــة لعام 2022 المئوية األولى على تأســـيس 

المملكة األردنية الهاشمية.
وفـــي كلمتها خـــال المؤتمر أعربت الشـــيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفة عن ســـعادتها لحضور هذا 
الحـــدث الـــذي يعكـــس عراقـــة تاريـــخ وحضـــارة 

األردن. 
وأكـــدت أن هـــذه المشـــاركة تعـــزز صناعـــة اللقـــاء 
الثقافي ما بين المملكتين الشقيقتين، منّوهة إلى 
الحضـــور الثقافـــي المتواصل لألردن فـــي الحراك 
الثقافـــي البحرينـــي األهلـــي والرســـمي من خال 

العديد من األنشطة والبرامج والمشاريع.
وأشـــارت إلى ضرورة االلتفـــات إلى مواقع التراث 
العالمـــي، مشـــيدة بمـــا حققتـــه المملكـــة األردنيـــة 
الهاشـــمية في حمايـــة وإدراج العديد من مواقعها 
علـــى قائمـــة منظمة اليونيســـكو للتـــراث العالمي. 
وأكدت أن المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي، 

والذي مقـــّره المنامة، يتعاون مع مختلف الجهات 
فـــي األردن من حفظ وصون هذه المواقع وتعزيز 

دورها في االرتقاء بالمجتمعات المحلية.
ومـــن جانب آخـــر، قالت إن مركز الشـــيخ إبراهيم 
للثقافة والبحوث يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا 
علـــى تطوير الحراك الثقافي األهلي في البحرين، 
مشـــيرة إلى اســـتضافته للعديد من الشـــخصيات 
الرســـمية واألدبـــاء والفنانين والكّتاب والشـــعراء 
مـــن األردن، متمنيـــة أن يســـتمر التعـــاون مـــا بين 

مؤسسات القطاع األهلي الثقافي في كا البلدين. 
ويقام المؤتمر الدولي الخامس عشـــر حول تاريخ 
البيئـــي  “اآلثـــار ومحيطهـــا  بشـــعار  األردن  وآثـــار 
واالجتماعي”. وكانت سلســـلة المؤتمرات الدولية 
انطلقت عام 1980م برعاية ســـمو األمير الحســـن 
فـــي جامعـــة  المؤتمـــر األول  بـــن طـــال، وأقيـــم 
أكســـفورد ببريطانيـــا بعنوان “دراســـات في تاريخ 
األردن وآثـــاره منـــذ أقـــدم العصـــور وحتـــى العهد 

العثماني”.

المنامة - بنا

مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة

وزير اإلعالم لدى افتتاحه مختبر المبدعين الذي تنظمه وزارة شؤون اإلعالم
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الرفاع - مركز دراسات

انطاًقـــا مـــن حـــرص مركـــز البحريـــن 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة )دراســـات( على إتاحة مصادر 
الباحثيـــن  فئـــات  لمختلـــف  المعرفـــة 
والمهتميـــن فـــي شـــتى المجـــاالت في 
العربيـــة  والمنطقـــة  البحريـــن  مملكـــة 
والعالـــم، تـــم إطـــاق “مكتبة دراســـات 
الرقميـــة” التـــي ســـتوفر إصداراته من 
الكتـــب والدوريات واألبحـــاث لتصبح 
متاحـــًة للمشـــتركين فـــي المكتبـــة، بما 
المحـــاور  مـــن  مجموعـــٍة  مـــن  تشـــمله 
التـــي غطتهـــا أعمـــال )دراســـات( خال 

السنوات الماضية.
وتشـــتمل “مكتبـــة دراســـات الرقميـــة” 
المتوفـــرة عبـــر موقـــع المركز الرســـمي 
دراســـاٍت  علـــى   derasat.org.bh
نوعيٍة أثـــرت المكتبة العربيـــة بالعديد 
فـــي  واألبحـــاث  اإلصـــدارات  مـــن 
المجـــاالت السياســـية واالســـتراتيجية 
واالقتصادية والتاريخية، وشـــاَرك في 
إنجازهـــا مجموعـــًة مـــن الباحثيـــن في 
المركز والخبراء في تخصصاتهم ممن 
استضافهم المركز أو تواصل معهم من 

خال أنشطته المختلفة.
مهمـــًة  إضافـــًة  المكتبـــة  هـــذه  تشـــكل 
للباحثيـــن والمهتميـــن الذيـــن يرغبـــون 
فـــي العمل إلنجاز دراســـاٍت متخصصٍة 
مـــن البحرين ومنطقـــة الخليج العربي، 
لمـــا ترجمتـــه أعمـــال المركز مـــن عنايٍة 
الماثلـــة  والتحديـــات  المنطقـــة  بهـــذه 
أمامهـــا، ومـــا اتصفت به أعمـــال المركز 
مـــن تأكيٍد على الموضوعية والشـــمول 
فـــي التعاطـــي مـــع مختلـــف القضايـــا، 
ومـــن أدواٍت منهجيـــٍة أعطـــت العمـــل 
البحثي أبعاده الموثوقية واالعتمادية، 
العديـــد  لمناقشـــة  يتصـــدى  وجعلتـــه 

مـــن القضايـــا في أجـــواٍء مـــن االنفتاح 
والنقاش البناء.

وتوفـــر هـــذه المنصة الرقميـــة الواعدة 
لزوارها من الباحثين والمستفيدين من 
خدمات )دراســـات( إمكانية استعراض 
إصـــدارات المركـــز من كتـــٍب ودورياٍت 
وأبحـــاٍث رقمية على شـــبكة اإلنترنت، 
باســـتخدام أجهزة الحاسوب واأللواح 
الرقمية والهواتف الذكية، فيما ســـيتم 

إضافة الفروع األخرى لها تباًعا.
وفي هذا الســـياق، قالـــت مديرة إدارة 
االتصال والمعرفة في المركز الشـــيخة 
نيلـــة بنـــت علـــي آل خليفـــة، أن هـــذه 
المكتبـــة الرقميـــة تعمـــل علـــى تقديـــم 
العـــون والمســـاعدة لجميـــع الباحثيـــن 
ُيســـاعدهم  بمـــا  الجامعـــات،  وطلبـــة 
والمعرفـــي  النظـــري  التأســـيس  فـــي 
حول العديـــد من القضايا التي تشـــغل 
المنطقـــة، وتفتح أمامهـــم باًبا لاطاع 
علـــى الدراســـات الحديثـــة والنوعيـــة، 
تشـــمل العديـــد مـــن المجـــاالت الملحة 
التي تسهم في تشكيل تصورات حول 
مستقبل المنطقة والعالم، واستشراف 
علـــى  الوشـــيكة  الكبيـــرة  التحـــوالت 

مختلف األصعدة.  

إطالق مكتبة “دراسات” الرقمية

الشيخة نيلة بنت علي



“العمالية” تنتصر لعاملة ُفصلت دون سابق إنذار
لعاملـــة  العماليـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  انتصـــرت 
بإصدارهـــا حكمًا بإلزام صاحـــب عمل بأن يؤدي 
لعاملـــة مبلغـــًا وقـــدره -/3600 دينـــار تعويـــض 
عـــن الفصـــل غير المشـــروع مـــن العمـــل، ومبلغًا 
وقـــدره -/400 دينـــار عـــن بدل األخطـــار، ومبلغًا 
وقـــدره -/400 دينـــار أجرهـــا الشـــهري المتأخـــر، 
ومبلغـــًا وقـــدره 667/301 دينـــارًا بـــدل اإلجـــازة 

الســـنوية، وألزمته بالرسوم 

والمصروفـــات ومقابـــل أتعـــاب المحامـــاة، بعـــد 
أن صـــدر تقريـــر مكتـــب إدارة الدعـــوى العمالية 

برفض الطلبات.
وتخلـــص وقائـــع الدعـــوى إلـــى أن العاملـــة قـــد 
التحقـــت بالعمـــل لـــدى صاحـــب العمـــل بموجب 
عقـــد محـــدد المدة محـــدد المدة بســـنتين بمهنة 
سكرتيرة ولقاء أجر شهري وقدره -/400 دينار.
وبعـــد مرور 10 أشـــهر قام صاحـــب العمل بنقلها 

لشـــركة أخرى من الشـــركات المملوكة له وإبرام 
عقد جديد معهـــا بالمهنة ذاتها واألجر ذاته وقد 

تم تحديد العقد الجديد بمدة سنة واحدة.
واستمرت العاملة في العمل لدى الشركة الثانية 
إال أن صاحـــب العمـــل قـــد أبـــرم معها عقـــَد عمٍل 
جديـــد مع شـــركة ثالثة من شـــركاته دون تغيير 
في مهنتها أو أجرها أو مقر عملها، وكانت تعمل 
بجـــد واجتهـــاد إال أنهـــا فوجئـــت بقيـــام صاحب 
العمـــل بفصلهـــا دون ســـابق إنـــذار وتســـليمها 
شـــهادة نهايـــة الخدمـــة عـــن كل ســـنوات 
لـــدى الشـــركات  الخدمـــة التـــي قضتهـــا 

الثالث.
وعليـــه تقدمت العاملة بدعوى عمالية 
المحامـــي  وكيلهـــا  طريـــق  عـــن 
محمـــد عيســـى التاجـــر قّيـــدت 
الدعـــوى  إدارة  مكتـــب  لـــدى 
بـــوزارة العـــدل والشـــؤون  العماليـــة 
الحكـــم  طالبـــًة  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 
لصالحها فـــي مواجهة الشـــركات الثالث 
وإلزامهـــم متضامنيـــن بـــأداء التعويض عن 
اإلنهاء غير المشـــروع لعقد العمل محدد المدة 
وبدل اإلخطار وأجرهـــا المتأخر وبدل اإلجازة 

السنوية.
وتقدم صاحب العمـــل بدفاعه عن طريق وكيله 
ودفـــع بعدم قبول الدعـــوى لرفعها على غير ذي 
صفـــة فيما يخص الشـــركة األولـــى، وأن العاملة 
هي من تركت العمل في فترة التجربة ذلك أنها 
لـــم تعمـــل إال 28 يومًا فـــي مايـــو وبعدها تركت 
العمل، وبعدم ممانعة الشـــركة الثالثة من سداد 

أجر 28 يومًا عن شهر مايو.

كمـــا بينـــت أن لكل المدعى عليهم شـــركات ذات 
مســـؤولية محـــدودة ولـــكل منهـــن ذمـــة ماليـــة 
وشـــخصية اعتبارية مســـتقلة عـــن األخرى وإن 
كانـــوا مملوكيـــن للشـــركة ذاتهـــا، وأودع قاضـــي 
مكتـــب إدارة الدعوى العمالية وقرر بانعدام حق 
العاملة في التعويض عن اإلنهاء غير المشـــروع 
لعالقـــة العمـــل وفي بـــدل األخطار؛ كـــون عالقة 
العمل انتهـــت خالل فترة التجربة لدى الشـــركة 
الثالثة، وأنه ال عالقة للعقد األخير بباقي العقود. 
وفـــي جلســـة المرافعـــة أمـــام المحكمـــة الكبـــرى 
العماليـــة تقـــدم المحامـــي محمد عيســـى التاجر 
بمذكرة دفاع بين أن الحكم باســـتحقاق العاملة 
المملوكـــة  الشـــركات  مواجهـــة  فـــي  للتعويـــض 
لصاحب العمل ال ينال منه أن الشركات التجارية 
تتمتع بشـــخصية اعتبارية وذمة مالية مســـتقلة 

عن مؤسسيها وعن الشركاء.
وذلـــك بأنه من المقرر أن قانون العمل قد أضفى 
لحمايـــة حقـــوق  الشـــأن  هـــذا  فـــي  خصوصيـــًة 

العامـــل، وذلـــك فـــي نـــص المـــادة 118، إذ نصت 
على أنه: “يعتبر عقًدا واحًدا أي عقد عمل يبرمه 
صاحـــب العمل مـــع ذات العامل إذا لم يكن هناك 
فـــارق زمنـــي بيـــن نهايـــة العقـــد القديـــم أو بدء 
العقـــد الجديـــد أو كان هـــذا الفـــارق أقـــل من 30 
يوًما، وإذا تضمن العقد الجديد مزايا أو شروًطا 

أفضل اعتبرت تعدياًل لعقد العمل السابق”. 
وحيث إن من واجبات العامل إطاعة رب العمل 
فـــي الحـــدود التـــي رســـمها القانـــون، ومـــن حق 
صاحب العمل تنظيم منشـــأته بما يراه مناســـبًا، 
ولّمـــا كانـــت العاملة قـــد امتثلـــت ألوامر صاحب 
العمل بشـــأن إبرام عدة عقود معها بشكل شكلي 
كمـــا هو ثابت في عقود العمـــل، حيث إن المهنة 
واحدة والطرف وصاحـــب عمل واحد، والثابت 
من السجالت التجارية أنها لذات الشركاء األمر 
الذي تضحى معه كل العقود بمثابة عقد واحد.

كما قدمـــت العاملـــة أرصدة ســـداد أجرها طيلة 
ـــن أنها  فتـــرة عملهـــا لـــدى صاحـــب العمـــل فيتبيَّ
تســـدد مـــن ذات رب العمل، وهنا قـــد توافر أهم 
عنصـــر مـــن عناصر عقـــد العمـــل أال وهـــو عنصر 
التبعية وقد تحقق ذلك في صورته االقتصادية 

)أداء األجر(.
وعليه فال مكان للدفع باســـتقاللية العقود، إذ إن 
العاملـــة لم يتغير معها شـــيء، وإن الحاصل هو 
إجراءات شـــكلية قام بها صاحب العمل بأن قام 
بتوقيع عدة عقود، حيث لم يتغير مكان العمل. 
ولـــذا أصـــدرت المحكمة الكبـــرى العمالية الحكم 
المتقدم بيانه في مواجهة صاحب العمل لثبوت 
العالقة مع صاحب العمل ذاته طيلة الفترة التي 

قضتها لدى الشركات الثالث.

محمد التاجر

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 يونيو 2022
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )مراجعة(

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 
ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام الموجودات

32.298.146
179.671

33.153.549
215.264

32.477.81733.368.813

الموجودات المتداولة

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقد وأرصدة لدى البنوك

44.093
430.370
164.778

45.203
295.545
181.814

639.241522.562

33.117.05833.891.375مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال واالحتياطيات

رأس المال
أسهم ممتازة

اإلحتياطي العام
الخسائر المتراكمة

3.662.099
14.833.615

100.358
)7.071.466(

3.662.099
14.833.615

100.358
)5.910.985(

11,524,60612.685.087مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

الجزء غير المتداول من قرض ألجل
الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

منافع نهاية الخدمة للموظفين

10.177.940
106.007
115.587

11.352.606
139.799
105.396

10.399.53411.597.801
المطلوبات المتداولة

الجزء المتداول من قرض ألجل
الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

الجزء المتداول من المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة
ذمم تجارية دائنة وأخرى

حسابات السحب على المكشوف

2.554.973
76.800

6.879.156
1.645.174

36.815

2.358.710
76.800

5.582.597
1.590.380

-

11.192.9189.608.487

33.117.05833.891.375مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

ملخص إليضاحات تفسيرية مختارة حول البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )مراجعة(

الستة أشهر
المنتهية في

30 يونيو 2022

الستة أشهر
المنتهية في

30 يونيو 2021
األنشطة التشغيلية

)1.513.848()1.160.481(صافي الخسارة للفترة

التسويــات :

إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات   
تكاليف التمويل    

إطفاء حق استخدام الموجودات    
مخصص /)عكس مخصص( انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة    

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
المخزون    

ذمم تجارية مدينة وأخرى    
ذمم تجارية دائنة وأخرى    

منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

879.015
300.646

35.593
4.412

1.110
)138.967(

54.794
10.191

898.751
349.609

40.017
)1.326(

3.926
302.573
)59.116(
)2.364(

18.222)13.957(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)41.105()23.612(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)41.105()23.612(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار

المبلغ المسدد من قرض ألجل
صافي التغير في المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة

تكاليف التمويل المدفوعة

)33.792(
)978.403(
1.296.559
)300.646(

)38.657(
)985.044(
1.370.715
)349.609(

)2.595()16.282(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)25.478()53.851(صافي النقص في النقد وما في حكمه
181.81477.293النقد وما في حكمه في بداية الفترة

127.96351.815النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

النقد وأرصدة لدى البنوك متمثلة فـي: 
حسابات السحب على المكشوف  

164.778
)36.815(

125.681
)73.866(

127.96351.815

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )مراجعة(

الستة أشهر
المنتهية في

30 يونيو 2022

الستة أشهر
المنتهية في

30 يونيو 2021
الربع المنتهي في
30 يونيو 2022

الربع المنتهي في
30 يونيو 2021

إيرادات التشغيل
تكاليف التشغيل

1.214.966
)568.913(

567.020
)343.956(

577.433
)298.351(

248.177
)183.068(

646.053223.064279.08265.109ربح التشغيل للفترة

--1.326-إيرادات أخرى

646.053224.390279.08265.109

مصروفات غير تشغيلية
مصروفات عمومية وإدارية

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
تكاليف التمويل

)626.873(
)879.015(
)300.646(

)489.878(
)898.751(
)349.609(

)298.286(
)442.173(
)157.784(

)235.350(
)440.456(
)172.246(

)1.806.534()1.738.238()898.243()848.052(

)782.943()619.161()1.513.848()1.160.481(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

)0.021()0.017()0.041()0.032(خسارة السهم األساسية

)0.003()0.004()0.006()0.008(خسارة السهم المخفضة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )مراجعة(

المجموعالخسائر المتراكمةاإلحتياطي العـام  أسهم ممتازةرأس المال

15.441.187)3.088.840(3.662.09914.833.61534.313في 31 ديسمبر 2020

)1.513.848()1.513.848(---صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

13.927.339)4.602.688(3.662.09914.833.61534.313في 30 يونيو 2021

12.685.087)5.910.985(3.662.09914.833.615100.358في 31 ديسمبر 2021

)1.160.481()1.160.481(---صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

11.524.606)7.071.466(3.662.09914.833.615100.358في 30 يونيو 2022

البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهيــة فــي 30 يونيو 2022

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2 أغسطس 2022
بــي دي أو

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

جهاد يوسف عبدهللا أمين
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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بلدية المنطقة الشمالية

التقت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية 
لمياء الفضالة برؤســـاء المآتم لتســـليط 
الضـــوء علـــى أهـــداف حملة )عاشـــوراء 
عشـــر  الثالـــث  الموســـم  فـــي  نرتقـــي( 
تحـــت  انطلقـــت  والتـــي   )2022/1444(
شـــعار )عاشوراء موســـم الغرس( بهدف 
التشـــجيع على المشـــاركة في التشجير 
وغـــرس القيم البيئيـــة والمحافظة على 
النظافـــة. واوضحت الفضالة أن البلدية 
عملت على اســـتثمار المناسبات الدينية 
لتوصيل رسالتها البيئية لالرتقاء بوعي 
شـــهر  وخاصـــة  شـــهر  خـــالل  الجمهـــور 
محـــرم وشـــهر رمضـــان، ودعـــت المآتم 
للمشـــاركة والتفاعـــل فـــي الحملة وذلك 
بتشـــجيع رواد المآتم على التشجير في 

منازلهم ومناطقهم.
وأضافـــت أنـــه تـــم تشـــكيل فريـــق عمل 
لموسم عاشـــوراء لزيارة المآتم وتوزيع 
الشـــتالت ومـــواد التوعيـــة كذلـــك وتـــم 
وضـــع خطة من أجل االرتقاء بمســـتوى 
النظافـــة فـــي هـــذا العـــام بالتعـــاون مـــع 

شـــركة النظافـــة أورباســـير خـــالل أيـــام 
محرم الحرام.

وقالـــت إن عمليـــات التنظيـــف والتهيئة 
قد بـــدأت وهناك التواصل المباشـــر من 
قبـــل القائميـــن علـــى المآتم مـــع البلدية 

ومسؤولي الشركة.
ولفتـــت إلـــى أنـــه تـــم توزيـــع حاويـــات 
والمضائـــف  المآتـــم  علـــى  للقمامـــة 
والســـاحات المفتوحـــة التي تقـــام فيها 
الفعاليـــات الدينيـــة باإلضافة إلى توزيع 
أكيـــاس القمامـــة على جميـــع المآتم في 

المحافظة الشمالية.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يوجـــد خط ســـاخن 
شـــكاوى  أيـــة  لتلقـــي   80070000
األهالـــي  قبـــل  مـــن  ومالحظـــات 
داعيـــة  بالنظافـــة  تتعلـــق  والمواطنيـــن 
مســـؤولي المآتـــم والهيئـــات الحســـينية 
التواصـــل مع شـــركة النظافة عبر الخط 
اإللكترونـــي  الموقـــع  علـــى  المنشـــور 
للبلديـــة للحصـــول على أيـــة احتياجات 

ومساعدات تتعلق بالنظافة.

الفضالة: تشكيل فريق عمل لموسم عاشوراء

منال الشيخ

5000 علبة “زولفت فايزر” تصل البحرين اليوم األربعاء
قــال المديــر العــام للوكيــل المــوزع ألدويــة شــركة “فايزر” فــي البحرين 
شــيرن جبــران إن 5000 علبــة مــن دواء زولفــت فايــزر ســتصل اليــوم 

األربعاء.

توفيـــر وتوزيـــع  وأضـــاف: ســـيتم 
الدواء إلى كافة صيدليات المملكة 
خـــالل يومـــي الســـبت واألحد من 
األســـبوع المقبـــل، وســـيتم توفيـــر 
الـــدواء فـــي صيدليـــات القطاعين 
الحكومـــي والخـــاص، موضحـــًا أن 
كمية علب دواء زولوفت الجديدة 
شـــهور  لعـــدة  األســـواق  ســـتغطي 

كدفعة أولى.
لــــ  تصريـــح  فـــي  جبـــران  وأكـــد 

دفعـــة  اســـتيراد  ســـيتم  “البـــالد” 
ثانيـــة من دواء زولفت من شـــركة 
فايـــزر العالميـــة بالفتـــرات المقبلة؛ 
وحاجـــة  المرضـــى  طلبـــات  لســـد 
الصيدليـــات لألدوية فـــي الفترات 

المقبلة.
يشار إلى أن دواء زولفت يستخدم 
لعـــالج االكتئـــاب والتوتر النفســـي 
صيدليـــات  جميـــع  فـــي  ويصـــرف 
المملكة دون الحاجة لوصفة طبية 

ويتوافـــر بمقـــدار جرعتـــي 50 مـــغ 
و100 مغ.

وفـــي ســـياق متصـــل أفـــاد جبران 

األصنـــاف  بعـــض  وصـــول  بقـــرب 
األخـــرى مـــن األدويـــة المســـتهلكة 
في البحرين في منتصف األسبوع 
حاجـــة  تكفـــي  بكميـــات  المقبـــل 
حيـــث  أشـــهر،  لعـــدة  الصيدليـــات 
فـــي  األدويـــة موجـــودة  شـــحنات 
الوقـــت الراهـــن فـــي منطقـــة جبل 

علـــي وســـط مدينة دبـــي بدول 
اإلمارات العربيـــة، وفي انتظار 
الجمـــارك  لشـــؤون  وصولهـــا 
البحرينية؛ حتى يتم تخليصها 
ونقلهـــا إلى المخـــازن وتوزيعها 
فـــي  الصيدليـــات  علـــى جميـــع 

نهاية األسبوع المقبل.

وكان عـــدد مـــن الصيدليـــات فـــي 
المملكة تشـــكو من شـــح عـــدد من 
األدويـــة المســـتوردة مـــن الخـــارج 
منها دواء زولفت وأقراص بانادول 

وبخاخات أوتريفين لعالج احتقان 
والحساســـية  األنفيـــة  الجيـــوب 
والموسمية و الزكام وحمى القش، 
وأدويـــة أخرى مســـتوردة من عدة 

دول.

سوق شعبي ببحيرة اللوزي وأراٍض للجمعيات الخيرية
دعا الحكومة للنظر في المقترحات المعلقة... الدمستاني لـ“^”:

ن ممثل الدائرة الســابعة بالمحافظة الشــمالية النائب أحمد الدمستاني  ثمَّ
مــا تفضلــت بــه الحكومــة من مبــادرات على جميــع األصعدة، ومــا وافقت 
عليــه مــن مقترحــات ســبق لــه التّقــدم بها هــو والّنــواب فــي أدوار االنعقاد 

األربعة.

الجهـــود  علـــى  الدمســـتاني  وأثنـــى 
الواضحـــة فـــي دعـــم وتعزيـــز الدور 
كل  ظـــل  فـــي  لمجلـــس  التشـــريعي 
التحدّيات و على مختلف األصعدة.

وأّمل من الحكومة وعلى رأسها ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة  توجيـــه الجهـــات المعنية 
للنظـــر في إمكان تنفيـــذ ما تبقى من 
مقترحـــات معلقـــة تـــم  تحويلها إلى 
مجلـــس الشـــورى أو تمـــت الموافقة 

التنفيـــذ،  طـــور  تدخـــل  ولـــم  عليهـــا 
لكونهـــا مقترحات تتعلـــق بالمصلحة 
العامـــة وتخـــدم المواطنين وتخفف 
األعبـــاء عنهـــم وبالتالـــي تصـــب في 

مصلحة الوطن.
 وذكـــر مـــا يتعلـــق باســـتغالل بحيرة 
اللوزي لتكون ســـوقًا شعبية بدالً من 
أن تكـــون مرتعًا للحشـــرات المســـببة 
لألمـــراض في المنطقة باإلضافة إلى 
اســـتغالل بعض األراضـــي المهملة أو 
ليســـت ذات اســـتخدام فـــي الدائـــرة 

تخـــدم  إســـكانّية  مشـــاريع  إلنشـــاء 
أزمـــة  مـــن حـــدة  األهالـــي وتخّفـــف 
اإلســـكان إلـــى جانـــب تخفيـــف مدة 
االنتظار التي يعاني منها المواطنون 

انتظارًا  للسكن المالئم.

وأشـــار إلـــى جملـــة مـــن المقترحـــات 
التي من شأنها اإلسهام بشكل مباشر 
وانســـياب  الخدمـــات  تســـهيل  فـــي 
الحيـــاة المعيشـــية كشـــارع زيـــد بـــن 
فـــي  الداخليـــة  والشـــوارع  عميـــرة 
القـــرى، بجانـــب تخصيـــص حدائـــق 
فـــي بعض قرى الدائـــرة، وتخصيص 
أراٍض للجمعيـــات الخيرية أو مقرات 
ثابتة لها، عالوة على بعض المشاريع 
المعطلـــة مثل مســـجد دمســـتان في 
مجمـــع 1019 الـــذي مضـــت عليـــه 4 
سنوات ولم ينجز بعد على حد قوله.

 واختتـــم قائالً نأمل توســـعة الطرق 
لتخفيـــف  والفرعيـــة  الجانبيـــة 
االزدحـــام المـــروري على شـــارع زيد 

بن عميرة.

النائب أحمد الدمستاني

شيرين جبران

االلتزام بجميع الخطط المعدة مسبقًا يضمن نجاح عاشوراء
المواكب الحسينية تثمن دعم القيادة في رعاية المناسبة... محافظ العاصمة:

أشــاد محافــظ العاصمــة الشــيخ راشــد بــن عبدالرحمــن آل خليفــة بمضامين 
اجتمــاع وزيــر الداخليــة الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، مع 
أعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء ومسؤولي المآتم، بمناسبة موسم 
عاشــوراء، والــذي عكس مدى اهتمام وحــرص قيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملــك المعظــم علــى متابعــة وتوفيــر االحتياجــات والخدمــات الالزمــة التي 
تكفــل خــروج المناســبة بالصــورة الحضاريــة المعهــودة، وبما يحفظ ســالمة 

وصحة وأمن المعزين.

المحافـــظ،  لقـــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
حســـن  المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور 
المدنـــي، ومديـــر عام مديرية شـــرطة 
محافظـــة العاصمة، مع هيئة المواكب 
الحســـينية، حيث بحـــث المحافظ مع 
واالســـتعدادات  الترتيبـــات  الحضـــور 
األمنية والخدمية لموســـم عاشوراء، 
مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والتعاون 
بين مختلف الجهات، وااللتزام بكافة 

الترتيبـــات والخطـــط المعدة مســـبقًا؛ 
لضمـــان إقامـــة المناســـبة فـــي أجواء 
يسودها النظام والطمأنينة والسالمة.
مـــن جهتهـــم، أعـــرب المشـــاركون في 
االجتماع التنسيقي عن جزيل شكرهم 
لالهتمـــام والرعايـــة التـــي تحظى بها 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  مـــن  المناســـبة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، والدعم والمتابعة من قبل 

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفـــة، واهتمام وحرص 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة من خالل 
توجيهاتـــه للجهـــات األمنيـــة؛ لتلبيـــة 

فـــي  والمواكـــب  المآتـــم  احتياجـــات 
العاصمـــة، مؤكدين أن هـــذه اللقاءات 
تســـهم فـــي تعزيز التعاون والتنســـيق 
بين الجهات المعنيـــة لتوفير األجواء 
موســـم  إلنجـــاح  المناســـبة  والبيئـــة 

عاشوراء.

المنامة - بنا

شكراً سمو ولي العهد رئيس الوزراء على موقفك اإلنساني
تنسيق حكومي لوضع الحلول المستدامة في المنطقة... أهالي اللوزي:

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أعـــرب 
العصفـــور نيابـــًة عـــن أهالـــي منطقة 
اللـــوزي المتضرريـــن مـــن تجمع مياه 
الشـــكر وعظيـــم  بالـــغ  عـــن  األمطـــار 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  إلـــى  االمتنـــان 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
بتعويـــض  هللا  حفظـــه  خليفـــة  آل 
المتضررين وإيداع المبالغ المستحقة 
فـــي الحســـابات البنكيـــة للمواطنين، 
في موقف إنساني معهود من سموه 
في سرعة االستجابة مع احتياجات 
ســـموه  تفضـــل  حيـــث  المواطنيـــن، 
بإصدار األمر لحصر األضرار الناتجة 
اللـــوزي  منطقـــة  فـــي  األمطـــار  عـــن 
للبنـــى  ووضـــع الحلـــول المســـتدامة 

التحتية في المنطقة.

وأشـــار محافـــظ الشـــمالية إلـــى أنـــه 
مـــن منطلـــق حـــرص ومتابعـــة وزيـــر 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفـــة، قامت المحافظة 
ميدانـــي  عمـــل  فريـــق  بتشـــكيل 
لدراســـة الحاالت فـــي منطقة اللوزي 
ورفـــع تقريـــر إلـــى معاليـــه متضمنـــًا 
نواحي األمـــن والســـالمة للمواطنين 

المتضرريـــن، وحصر وتقييم األضرار 
وتقديـــر التعويضـــات بالتعـــاون مـــع 
البلـــدي  والمجلـــس  األشـــغال  وزارة 
لبلديـــة المنطقـــة الشـــمالية، ومتابعة 
للبنـــى  المســـتدامة  الحلـــول  تنفيـــذ 

التحتية في المنطقة.
التعـــاون  بحجـــم  العصفـــور  وأشـــاد 
والشـــراكة بيـــن المحافظة الشـــمالية 

ووزارة األشـــغال والمجلـــس البلـــدي 
للقيـــام  الشـــمالية  المنطقـــة  لبلديـــة 
بزيـــارات ميدانيـــة مشـــتركة لمنطقة 
المحافظـــة  اللـــوزي، مؤكـــدًا متابعـــة 
مع باقي الجهـــات الحكومية المعنية 
للوضـــع وتنفيـــذ الحلول المســـتدامة 
فـــي منطقة اللـــوزي تحقيقًا لمصلحة 

الوطن والمواطنين.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - األوقاف الجعفرية

أقامت إدارة األوقـــاف الجعفرية حفالً 
تكريميـــًا لجمعيـــة المرســـم الحســـيني 
الفنـــي  الحســـين  اإلمـــام  ومهرجـــان 
عبـــاس  التشـــكيلي  للفنـــان  الســـنوي 
الموســـوي لدورهما المتميـــز على مدى 
أكثـــر مـــن عقدين خالل إحياء موســـم 
عاشـــوراء، وذلك خالل اللقاء الســـنوي 
لموســـم عاشوراء بحضور وكيل وزارة 
العدل والشؤون اإلســـالمية واألوقاف 
القاضي عيســـى المناعي ووكيل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع ورئيـــس مجلس 
األوقـــاف الجعفريـــة يوســـف الصالـــح 
وعدد من مســـؤولي الجهات الرســـمية 
وأعضـــاء مجلـــس األوقـــاف الجعفرية 
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  ومديـــر 
المهنـــدس محمـــد الحســـيني وممثلين 

عن مآتم وحسينيات مملكة البحرين.
وأكـــد الصالح أّن “اإلدارة حريصة على 
توثيـــق الصلـــة بالمبادرات والمشـــاريع 
الحســـينية التـــي حققت نجاحـــًا كبيرًا 
ومتميزًا، حيث تجســـد المبادئ والقيم 
أهـــداف  مـــع  تلتقـــي  التـــي  العظيمـــة 
نهضـــة وقيـــم الحســـين )ع( العليـــا في 
البـــذل والعطـــاء مـــن أجـــل اإلنســـانية، 
لتكريـــم  مبـــادرة  العـــام  هـــذا  وأطلقنـــا 
جمعيـــة المرســـم الحســـيني ومهرجان 
اإلمام الحســـين )ع( الفني لإلعراب عن 

فخرنا واعتزازنا وتقديـــر الجميع لهذه 
المبادرات الثقافية المتميزة”.

وتعمل جمعية المرســـم الحسيني على 
تحقيق األهداف السامية لنهضة اإلمام 
الحسين )ع( وتحتل موقعًا متميزًا في 
إحياء ذكرى عاشـــوراء ســـنويًا وكذلك 
اإلســـهام بتعزيـــز القيـــم الســـامية مـــن 
خالل المشاركة في الفعاليات الخيرية 
واإلنســـانية والمشـــاركة في الفعاليات 
والثقافيـــة  واالجتماعيـــة  الوطنيـــة 
االجتماعيـــة  القـــدرات  وتطويـــر 
والثقافيـــة للموهوبين والمشـــاركة في 
الفعاليـــات الوطنيـــة مـــن خالل الرســـم 

المعبر.
كمـــا نجـــح مهرجـــان اإلمـــام الحســـين 
الفني الســـنوي للفنان التشكيلي عباس 
الموســـوي علـــى مـــدى عقديـــن كاملين 
في شـــغل مســـاحات واســـعة ومشرقة 
مـــن العمـــل الحســـيني، واســـتطاع أن 
يعبـــر عـــن الرســـالة الحســـينية الخالدة 
اإلبـــداع،  فنـــون  مختلـــف  خـــالل  مـــن 
وشـــكل مظلة فريدة من نوعها للتعبير 
الحـــر باأللـــوان وبالكلمـــة والصورة عن 
األهـــداف والمضاميـــن الســـامية التـــي 
)ع(  الحســـين  اإلمـــام  نهضـــة  حملتهـــا 
وتجسيد األبعاد اإلنسانية والحضارية 

والقيم الكبيرة لذكرى عاشوراء.

تكريم المرسم الحسيني ومهرجان اإلمام الحسين الفني

حسن عبدالرسول

توزيع الدواء على الصيدليات السبت واألحد...



بــالــدائــرة  الــبــلــدي  العضو  قــالــت 
الجنوبية  بالمحافظة  ــــى  األول
ــزء الـــغـــربـــي مـــن مــديــنــة  ــجــ ــ )ال
لـ”البالد”  القالف  إيمان  عيسى( 
وجــود  مــن  تعاني  المنطقة  أن 
العديد من البيوت التي تحولت 
أثــر على  للعمال مما  إلــى سكن 
على  يخافون  وجعلهم  األهالي 
الخروج من  فلذات كبدهم من 
المنزل في األحياء التي تقطنها 

هذه العمالة األجنبية. 
وأوضحت أنه من المفترض أن 
مكان  فــي  العمالة  هــذه  تسكن 
بعيد عن األهالي، كون عاداتهم 
قيم  مع  تتناسب  ال  وتقاليدهم 
ونـــمـــط الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، 
ــم مــن  ــهـ ــروجـ ــع خـ ــا مــ ــمـ ــيـ والسـ
مــنــازلــهــم بــالــلــبــس غــيــر الــالئــق، 
العادات  إختالف  أن  إلى  الفتة 
والتقاليد وسط األحياء بجانب 
هذه  تنتهجها  التي  السلوكيات 
في  القلق  تثير  الوافدة  العمالة 
نفوس العائالت البحرينية، وأن 
ستؤثر  األجنبية  العمالة  زيــادة 
الــصــرف  شــبــكــات  أداء  عــلــى 
الــصــحــي والــكــهــربــاء والـــمـــاء، 
قد  سلوكياتهم  أن  إلــى  إضافة 

تؤدي إلى حوادث الحريق.
تراعي  ال  الفئة  هذه  إن  وقالت 
مشاعر وظـــروف اآلخــريــن من 
بالنهار  الــلــيــل  مــواصــلــة  خـــالل 
والصراخ واإلزعاج الذي يدخل 
ــال مـــن الــهــلــع  الـــعـــوائـــل فـــي حــ

والقلق. 
وتـــابـــعـــت “مــــع تـــقـــديـــري لحق 
ــي الـــســـكـــن الـــالئـــق  الــــعــــزاب فــ
ولكن وجودهم وسط العائالت 
ــي الــــعــــديــــد مــن  ــ ــ ــبـــب ف ــسـ ــتـ يـ
المشكالت ألن الرجال يذهبون 
ــار  ــة الــنــه إلـــــى أعـــمـــالـــهـــم طــيــل
ــنــســاء واألطـــفـــال  ويــتــركــون ال
ــيــوت وســط  ــب ــوحــدهــم فـــي ال ل
ــعــزاب، وهـــذا األمـــر يــعــّد غير  ال

الئق.
ــى أن  ــلـ ــــالف عـ ــقـ ــ وشـــــــــددت الـ
االختالط في سكن العزاب يعد 
والمظاهر  المخالفات  أهــم  من 
غـــيـــر الـــالئـــقـــة  بــحــكــم وجــــود 
صلة  تربطهم  ال  وبــنــات  شباب 
تـــحـــت ســـقـــف شـــقـــة واحــــــدة، 
تكثر  المظاهر  هــذه  أن  مبينة 
بين الجاليات الوافدة وعادة ما 
تحدث في سكن العزاب جرائم 
إلـــى ممارسة  الـــدعـــارة إضــافــة 
ــتــجــاريــة مـــن دون  األعـــمـــال ال
إلى  وصوالً  والسرقة  ترخيص، 
عن  فضالً  باألطفال،   التحرش 
الخاصة  المواقف  على  التعدي 
لمركبات  مواقف  توافر  وعــدم 
المقيمين بشكل كاٍف عالوة عن 
عدم االهتمام بوسائل السالمة 
مما يعرض المؤجرين والجيران 
للخطر، مؤكدة أن لديها حاالت 
الشرطة  لمراكز  وصلت  كثيرة 
جــــراء هـــذه الــســلــوكــيــات غير 

الالئقة.

القالف لـ“^”: جيران سكن العمال 
يعانون التحرش باألطفال والسرقة
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صورة أرشيفية ألحد سكن العمال بالبحرين
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وجودهم 
وسط منازل 

العوائل 
البحرينية أمر 

غير الئق

مستقبل أمننا الغذائي بالزراعة دون تربة ودعم المزارعين
إلنتاج الدواجن والبيض بالتقنيات الحديثة وتطوير النخيل

^ أصبح مــوضــوع األمــن الــغــذائــي مــن أهم 
المواضيع التي تطرقت له عدة اجتماعات دولية 
ــة األخـــيـــرة، كــشــف تــقــريــر حــالــة األمــن  ــ فــي اآلون
مؤشر  انتكاس   ،2022 لعام  والتغذية  الــغــذائــي 
المستدامة  التنمية  أهـــداف  مــن   2 رقــم  الــهــدف 
لوجود  الــجــوع”؛  على  التام  القضاء   “ بـ  المتعلق 
العالمي  االقــتــصــادي  النمو  فــي  وركـــود  تحديات 
مع زيادة معدالت المجاعة والفقر؛ بسبب الحرب 
الدولتان  توفر  إذ  وأوكرانيا،  روسيا  بين  الدائرة 
نــحــو ثــلــث صــــادرات الــقــمــح الــعــالــمــيــة، مــمــا يثير 
الــمــخــاوف حــول تــأثــر ســالســل اإلمــــداد العالمية 
للمدخالت الزراعية والسلع الغذائية، والذي يزيد 
المالي  لتضخم  تــؤدي  التي  الديون  معدالت  من 
وارتفاع األسعار، مع صعوبة إيجاد أراض زراعية 
بــدورهــا مــهــددة لوقوع  تــكــون  بديلة والــتــي قــد 
الدولية  المعاناة  إلــى  باإلضافة  فيها،  صــراعــات 
جائحة  بعد  من  النقاهة  لمرحلة  تصل  لم  والتي 
كورونا لتتصاعد المخاوف بتفاقم الوضع الصحي 

العالمي بعد انتشار عدة أمراض أخرى.
و هناك تحرك دولي جاد نحو إيجاد حلول لتحقيق 

قــادة  قمة  مساهمة  إعـــالن  منها  الــغــذائــي  األمـــن 
مجموعة السبع في شهر يونيو الماضي بمبلغ 4.5 
مليار دوالر، وبهذا تبلغ مساهمات الدول السبع ما 
يزيد عن 14 مليار دوالر؛ لدعم األمن الغذائي لهذا 
العام، والذي تقدمة إلى الدول التي تعاني انتشار 
المجاعة منها اثيوبيا و الصومال واليمن وجنوب 
السودن و أفغانستان، وقد بلغ عدد المجاعة لهذه 
الفترة من العام 345 مليون شخص حاليا و ذلك 

بحسب تقرير برنامج اإلغذية العالمي.
الــتــعــاون  الــعــامــة لمجلس  ــد قــدمــت األمـــانـــة  وقـ
في  الغذائي  “األمـــن  ملف  العربي  الخليج  لــدول 
جهود  تضمنت  ــتــي  وال الــعــربــيــة”  الــخــلــيــج  دول 
خالل  من  الغذائي  األمــن  لتعزيز  المجلس؛  دول 
الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك لــتــدفــق واســـتـــقـــرار الــســلــع، 
ومراكمة المخزون الغذائي، وبناء دعم اقتصادي 
مع  خليجي،  ذاتــي  أمن  وتحقيق  الزراعة  لقطاع 
خطوط  إليجاد  الخارجي  االستثمار  في  التوسع 
تجارية تأمن سالسل التوريد وتخفض المخاطر 
المتعلقة بإمدادات القمح واألرز من خالل تنويع 
تعزيز  خيار  وجود  مع  الدولية  المصادرالتجارية 

الــزراعــة  قطاع  وتطوير  خليجيا  الغذائي  األمــن 
والثروة الحيوانية والثروة السمكية.

الملك  الجاللة  صاحب  وجــه  المنطلق  هــذا  ومــن 
افتتاح  المعظم حمد بن عيسى آل خليفة خالل 
التشريعي  الــفــصــل  مــن  الــثــانــي  ــعــقــاد  االن دورة 
تطوير  إلى  والنواب  الشورى  لمجلسي  الخامس 
الغذائية،  الصناعات  الوطنية في مجال  القدرات 
المحلي والحفاظ على خبرة  اإلنتاج  ورفع نسبة 
ــمــهــن، كــمــا شــكــلــت فـــي وقـــت ســابــق  أصـــحـــاب ال
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ويرأس 
المعظم  البالد  عاهل  قرينة  االستشاري  مجلسها 
السمو  صاحبة  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  رئيسة 
خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
العهد  ولي  السمو  وبمتابعة مستمرة من صاحب 
رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة يحظى 
انبثقت  وقــد  بالغ  باهتمام  الــغــذائــي  األمــن  ملف 
2020- الغذائي  لألمن  الوطنية  االستراتيجية 
2030 بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم 
المتحدة ومن غاياتها تشجيع النظم المبتكرة التي 
تنهض بنوعية اإلنتاج وكميته وتضمن االستدامة 

الغذاء  هدر  من  والحد  محليًا،  المنتجة  لألغذية 
وضمان األمن الغذائي، وتطوير التدابير الالزمة؛ 
تؤثر  التي  االضطرابات  وطــأة  تخفيف  أجل  من 

االحتياطات  الــواردات من خالل رصد  على 
وتعزيز بيئة التجارة واالستثمار.

في  الغذائي  األمــن  مستقبل  ويتمثل 
االستثمار  خالل  من  البحرين  مملكة 
فـــي إنـــتـــاج الــمــحــاصــيــل الــمــبــتــكــرة 
مثل  الــمــتــجــددة،  الطاقة  وتقنيات 
تــربــة  دون  ــن  مــ ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ تــقــنــيــة 
واالستزراع السمكي وتقديم الدعم 
لــلــمــزارعــيــن ولــلــمــطــوريــن فــي هــذا 

باإلضافة  المجال، 
تقييم  إلعـــادة 
الـــمـــســـاعـــدات 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
لــــــلــــــقــــــطــــــاع 

الــــــــــــزراعــــــــــــي 
والـــحـــيـــوانـــي 
بما  والسمكي 

يتناسب مع تأمين األمن الغذائي، والتشجيع على 
إجراء تخطيط استراتيجي؛ لتلبية الطلبات على 
نحو مستدام وخصوصا على اللحوم ومنتجاتها 
باستخدام  والــبــيــض  الـــدواجـــن  وإنــتــاج 
الحديثة،  التكنولوجية  التقنيات 
الــشــراكــة مــع القطاع  مــع تــعــزيــز 
و  الدولية،  والمنظمات  الخاص 
في  والــتــطــويــر  االبــتــكــار  تعزيز 
مع  ــدواجــن  ال و  النخيل  قــطــاع 

االهتمام بالرقابة الغذائية.

نادية موسى

مـــــــتـــــــرشـــــــحـــــــة 
متوقعة  نيابية 
ــرة  ــ ــ ــدائ ــ ــ ــي ال ــ ــ ف
الـــــــســـــــادســـــــة 
ــمــحــافــظــة  بــال

الشمالية

مديرة مركز للياقة مترشحة بمدينة حمد: الناخب ذكي
يجب أن يكون للبرلمان تأثير أكبر في الحياة والمعيشية

ــدت مـــديـــرة أحـــد مـــراكـــز الــلــيــاقــة  ــ أب
ــمــركــز الــبــريــطــانــي  ــرع ال ومـــديـــرة فــ
الــعــالــمــي بــالــبــحــريــن بــاســمــة مــبــارك 
الدائرة  برلمانيًا عن  بالترشح  رغبتها 
الشمالية  بالمحافظة  عشرة  الحادية 

)مدينة حمد(.
ترشحها  أن  ــبـــالد”  ـــ“الـ لـ ــت  ــحـ وأوضـ
المساهمة  سبيل  في  خطوة  بمثابة 
في تقديم الممكن من األفكار القابلة 
األداء  تــعــثــر  أن  الفـــتـــة  لــلــتــطــبــيــق، 
طموح  تحقيقه  عــدم  أو  البرلماني 
من  الناخبين  مــن  األكــبــر  الــشــريــحــة 
عدم  بالضرورة  يعني  ال  المواطنين 
ينشده  ــذي  ــ ال للتغيير  أفـــق  ــود  وجــ
الـــنـــاخـــبـــون، مــبــيــنــة أنــــه تــبــقــى كل 
مــحــاولــة قــائــمــة عــلــى أســـاس الـــدور 
المجتمعية  والــمــســؤولــيــة  الــوطــنــي 

والتوفيق بيد رب العالمين. 
ــدت أن هــنــاك مـــواقـــف وصـــورا  ــ وأكـ
ذهنية تكونت لدى الناخب الذي كان 
دوًرا  يــرى  أن  فــي  يطمح  يـــزال  وال 
أكثر تأثيًرا للمجلس النيابي ينعكس 
اليومية السيما  على مستوى حياته 
ملفات  تشمل  وهذه  منها،  المعيشية 
اإلســكــان،  الــتــوظــيــف،  مــن  مختلفة 
ــتــعــلــيــم، الـــخـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة  ال

موضحة  واألجــور،  الرواتب  وكذلك 
ــة مــن  ــريــــحــ أنـــــــه ربــــمــــا أصــــــــاب شــ
أن  إال  عكسية،  فعل  رد  المواطنين 
تستمر  وأن  البد  البرلمانية  التجربة 
أن  إلى  والعراقيل  العثرات  لتتجاوز 
مشددة  الــمــواطــن  ينشده  مــا  تحقق 
والمواطن  الوطن  مصلحة  أن  على 
تــســتــلــزم الـــخـــروج مــن الــشــعــار إلــى 
بتوافق  إال  يتم  ال  وهـــذا  التطبيق، 
التشريعية  السلطتين  بــيــن  ــرؤى  ــ ال

والتنفيذية.
وقالت: سأسعى بعون هللا ألن أدرس 
كل تفاصيل برنامجي االنتخابي مع 
فــريــق الــعــمــل وإعـــالنـــه فــي الــوقــت 
ذكي  البحريني  فالناخب  المناسب، 
ومــثــقــف ويـــــدرك أهــمــيــة الــبــرنــامــج 

للمرشحين؛ كونه يعكس مدى قدرة 
وفــهــم  دوره  فــهــم  عــلــى  ــمــتــرشــح  ال
الممكن والالممكن في العمل النيابي، 
باإلضافة  العموم،  وجــه  على  أنــه  إال 
الــتــشــريــع  فـــي  الـــبـــرلـــمـــان  إلــــى دور 
الرئيسة  الخطوط  وضعت  والرقابة، 
لمبادرات وطنية من شأنها تشخيص 
الــخــلــل فــي بــعــض الــمــلــفــات السيما 
والربط  دخــاًل  األقــل  الفئات  معيشة 
االقــتــصــاديــة وتلبية  بــيــن األوضــــاع 
باالستعانة  المواطنين،  احتياجات 
البحرينية  الـــكـــفـــاءات  مـــن  بــفــريــق 
وسأعرضها  مجاالتها،  فــي  الخبيرة 
استكمال  حــال  الــدائــرة  أهــالــي  على 
البرنامج الزمني لحملتي االنتخابية.

ــبــالد” فيما  وفــي ردهـــا عــن ســـؤال “ال

الحالي  النائب  ألداء  بتقييمها  يتعلق 
ذكرت: في الحقيقة أكن كل االحترام 
والتقدير لكل األخوة األخوات النواب 
والبلديين، لكن، وبما أنني في مرحلة 
يمكنني  فـــال  ــلــتــرشــح،  ل االســـتـــعـــداد 
تقييم أداء ممثل دائرتي، بل األجدى 
هـــو تــقــيــيــم الــنــاخــبــيــن فـــي الـــدائـــرة 
صوتهم  منحوا  الذين  أولئك  السيما 
وعلى  البرلمان،  قبة  تحت  لممثلهم 
وجه العموم، أتمنى للجميع التوفيق 
واألداء الذي يجسد السعي؛ من أجل 
تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، 
ــاء دائـــرتـــي  ــ ــن ــ ــي أب ــيــر فــ ــي كــب ــ ــل وأمــ
بعد  أصواتهم  فــي  الثقة  ليمنحوني 
االنتخابي  برنامجي  على  يطلعوا  أن 
يشمله  وما  سأطرحها  التي  واألفكار 

من مبادرات وهللا ولي التوفيق.
يــذكــر أن الـــدائـــرة الــحــاديــة عــشــرة 
الجزء  تشمل   الشمالية  بالمحافظة 
من  وتــحــديــدًا  حمد  بمدينة  الغربي 

الدوار 14 إلى 22 دار كليب.
النائب  يمثلها  الحالي  الــوقــت  فــي 
محمد بوحمود الحاصل على 3731 
صوتا، معاودًا الترشح فيها بجانب 
ــام مــخــلــوق  ــ ــه ــ ــفــضــلــي وري عــلــي ال

ومبارك.

المترشح هجرس يطلق مبادرة للتشجير بمدينة عيسى
“الغاف” شجرة تتحمل الجفاف وتظل خضراء

أطلق مرشح الدائرة األولى بالمحافظة 
رائد األعمال  )مدينة عيسى(  الجنوبية 
ــدر هــجــرس مـــبـــادرة لــلــتــشــجــيــر في  ــ ب
“الغاف”،  بأشجار  الجنوبية  المحافظة 
وذلـــك فــي إطـــار حــرصــه عــلــى تفعيل 
خطة التشجير في المحافظة؛ تحقيقًا 
السمو  لصاحب  المستّمرة  للتوجيهات 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن 
التوسع في مشاريع التشجير بمختلف 
ــتــقــاطــعــات والــمــشــاريــع  ــوارع وال ــشــ ــ ال

الحكومية.
وأوضح هجرس إن “الغاف” عبارة عن 
شجرة تتحمل الجفاف، ويمكن أن تظل 
البيئات الصحراوية  خضراء حتى في 
األشجار  من  أنها  إلــى  إضافة  القاسية 
والنباتية  الحيوانية  لــألنــواع  المهمة 
األشجار  مــن  وتعتبر  ســـواء،  حــد  على 
البيئة  مع  المثالي  التأقلم  على  القادرة 

ــر الـــذي يسهم  الــصــحــراويــة، وهــو األمـ
في زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة 

وتحسين المناخ بها.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على 
البحرين  مملكة  فــي  التشجير  خــطــة 
األشجار  عــدد  لمضاعفة  تهدف  والتي 
بحلول العام 2035 تماشيًا مع التزامات 
مملكة البحرين باتفاقية األمم المتحدة 
 ،)COP26( اإلطارية بشأن تغير المناخ 
الفتًا إلى أن مبادرته تقوم على تشجيع 
الرقعة  لـــزيـــادة  المجتمعية  الــشــراكــة 
للمشاركة  األفــراد  وتشجيع  الخضراء، 
ــي الــتــشــجــيــر إلـــــى جـــانـــب تــوفــيــر  فــ
واعتماد  للتشجير  الداعمة  السياسات 
المحرز  التطور  لرصد  الالزمة؛  اآلليات 
في التشجير وتوحيد المعايير المتعلقة 
بــالــتــشــجــيــر، مــنــوهــًا بــجــهــود الــمــبــادرة 
الوطنية للتنمية الزراعية برئاسة قرينة 
المجلس  رئيسة  المعظم  الــبــالد  ملك 

الملكي  السمو  صاحبة  للمرأة  األعــلــى 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
المجتمع  في  التشجير  ثقافة  نشر  في 
أهمية  على  هجرس  مشددًا  البحريني 
أشجار  بتوفير  المعنية  األجهزة  اتباع 
الخضرة تتالءم مع مناخ  كبيرة دائمة 
بانخفاض  وتــتــمــّيــز  الــبــحــريــن  مملكة 
إلى  إضافة  للمياة  استهالكها  مستوى 
أنــهــا تــتــحــّمــل ارتـــفـــاع مــلــوحــة الــتــربــة، 

للغازات  امتصاصها  مستوى  ارتــفــاع 
درجات  خفض  في  وتساهم  المنبعثة، 
الرقعة  إلــى أن زيــادة  الــحــرارة، مشيرا 
الخضراء من شأنه الحفاظ على البيئة 
التنمية المستدامة بما يصب  وتحقيق 
المناخ وتخفيض درجات  في تحسين 
ــمــحــافــظــة عــلــى الــتــنــوع  ــرارة وال ــحــ ــ ال

البيولوجي من النباتات المحلية.
األولـــى  الـــدائـــرة  إن  حــديــثــه:  مختتمًا 
جهدا  تتطلب  الجنوبية  بالمحافظة 
بالتعاون  المعنية  األجهزة  من  مضاعفا 
الــبــلــدي؛ مــن أجــل خدمة  المجلس  مــع 
بخطة  يتعلق  فيما  الــدائــرة  مــواطــنــي 
ومــا  الـــدائـــرة  التــســاع  نــظــرا  التشجير 
عــديــدة  سكنية  مــجــمــعــات  مــن  تضمه 
نوعية  ومـــبـــادرات  خــدمــات  وتتطلب 
تحقق األهداف المنشودة في الوصول 
إلى تنمية مستدامة تحافظ على بيئة 

صحية للجميع.

بدر هجرس

محمد بوحمود باسمة مبارك



شهادة استحقاق وتقدير
كثيـــرة هـــي الشـــهادات والجوائـــز التي حصلـــت عليها مملكـــة البحرين، 
وكان آخرهـــا التوثيق الذي قامت به “منظمة الصحة العالمية” لمكافحة 
وباء كورونا في البحرين، وهو اســـتحقاق وتقدير نالته البحرين بفضل 
جهودها في مكافحة هذا الوباء منذ بداية انتشـــاره عالمًيا، وقد أعلنت 
المنظمـــة عن هذا االســـتحقاق والتقدير في مؤتمـــر صحافي عقدته مع 
وزيرة الصحة البحرينية جليلة بنت السيد جواد بالمنامة، وهذا التوثيق 
يؤكـــد الجهـــود التي بذلتها البحرين وريادتها فـــي القطاع الصحي، وهو 

قطاع متقدم ومتميز.
لقـــد بذلت البحرين جهوًدا ُمبكرة ومتقدمة وعالية في مكافحة كورونا 
منُذ أن اســـتوطن الوباء في البحرين، وذلك بما تملكه من المســـتلزمات 
الفنيـــة والكوادر البحرينية الوطنية المؤهلـــة للتصدي لمثل هذا الوباء، 
بجانب ما يمتلكه المجتمع البحريني من وعي باهر باالستجابة الواعية 
وااللتـــزام الصحي الوقائـــي والمجتمعي بتعليمات الجهات المعنية التي 
ساهمت كثيًرا في انخفاض انتشار هذا الوباء وصوال للتعافي التدريجي 
الـــذي عـــم البالد وأفرادها، ويعد ذلك جزءا ال يتجزأ من اإلنجازات التي 
حققتهـــا البحريـــن خـــالل هذه الســـنوات، وكجـــزء من تحمل مســـؤولية 
وزارة الصحة الوطنية في الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من 
جميـــع األمراض واألوبئة، ما ُيحقق الســـالمة للمجتمع وأفراده. بجانب 
السعي المستدام للحكومة ووزارة الصحة بالعمل على تطوير الخدمات 

الصحية المقدمة للبحرينيين وتوفير مستلزمات عالج األمراض.
وقد أشـــادت منظمة الصحة العالمية بمستوى اإلجراءات التي اتخذتها 
البحرين في المجال الصحي من حيث األطر التنظيمية والبروتوكوالت 
الصحيـــة، وتنظيم مراكز التطعيم وتوفير اللقاح الالزم المجاني لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن وبعـــدة وجبات، كمـــا وقفت على الجهـــود التي 
بذلتهـــا الحكومة البحرينية في المجال االقتصادي بدعم الدولة األفراد 
والقطـــاع الخـــاص، وتوظيف التقنيـــة الحديثـــة والتكنولوجيا لمواجهة 
كورونا، وكل ذلك ساهم في التخفيف من آثارها والوصول إلى التعافي 

التدريجي منها. 
إن الملحمـــة التي خاضتها البحرين تؤكـــد نجاحها في التصدي لجائحة 
كورونـــا، وهـــذا ُيضيف إلى رصيـــد تجاربها وإنجازاتهـــا، لتصل البحرين 
بالتالـــي لحيـــاة طبيعية وآمنة وممارســـة األعمال والمهمـــات دون أدنى 
خطـــورة مـــن الفيروس، مع أخذ االحتياطـــات الوقائية الالزمة وتطبيق 
مـــا يســـتجد من توجيهـــات في هـــذا الشـــأن، والشـــكر والتقديـــر للدولة 
ومؤسساتها وكل جهد خفف عنا هذا الوباء، ونسأل هللا الحميد المجيد 

أن يحفظ البحرين من األسقام وأن يديم علينا السكينة والسالم.

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

للتواصل: 17111483

دعم سخي غير محدود من الحكومة الموقرة لقطاع اإلسكان
مـــا أعلنـــه مجلس الـــوزراء في جلســـته األخيـــرة - “عن إطـــالق برنامج 
التمويـــالت اإلســـكانية الجديدة، وذلـــك بإضافة برنامج “تســـهيل” الذي 
يوفـــر 3 خيـــارات تمويليـــة جديـــدة وهـــي “تســـهيل عقـــاري” و”تســـهيل 
البيـــت العـــود” و”تســـهيل تعـــاون”، باإلضافة إلى تدشـــين برنامـــج مزايا 
“الفئـــة المســـتحدثة” إلـــى جانـــب برنامـــج مزايـــا الحالـــي، وســـيتضمن 
برنامج التمويالت اإلســـكانية الجديدة رفع الحد األدنى والحد األقصى 
للتمويـــالت، ورفع أســـقف التمويالت اإلســـكانية، والذي ســـيكون عبارة 
عن دعم حكومي مباشـــر من الحكومة إلى المواطن” - يعكس االهتمام 
الكبير الذي يوليه ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعـــاه بالمواطن، واالنطالق 
بـــه نحـــو آفاق أرحب ومســـتقبل أفضل، باعتبـــاره ركيزة البنـــاء والنماء 
واالزدهـــار واللبنـــة األساســـية في صـــرح كل تقدم، وتوجيهات ســـيدي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا، الذي ال يدخر جهدا فـــي العمل من 
أجـــل خدمـــة المواطنيـــن عبـــر الخطـــط والبرامـــج الرائدة فـــي مختلف 

األجهـــزة الحكوميـــة، وإشـــراف ســـموه حفظه هللا ورعاه شـــخصيا على 
كفـــاءة تنفيذ الخدمات واإلجراءات والدعم الســـخي غير المحدود من 

الحكومة الموقرة لقطاع اإلسكان.
إن التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة، وعـــالوة علـــى أنها ســـتقلل قوائم 
االنتظـــار، ســـتواكب أيضـــا طموحات المواطنيـــن وأبناء الجيـــل القادم، 
فرؤية ســـيدي جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، ومســـاندة سيدي 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، هي المستقبل 
المشـــرق المحقـــق للتقدم والســـعادة والرخاء، وكذلـــك تحفيز لالقتصاد 
عبـــر إشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي طـــرح الحلـــول التمويلية الميســـرة، 
والشـــراكة في مختلـــف البرامج الحكوميـــة، وأيضا تشـــجيع المبادرات 
المتعلقـــة بعملية التنمية االقتصادية وتشـــجيع االســـتثمار، وغيرها من 
الفوائـــد التـــي حتما ســـتعود بالنفع علـــى المواطن وســـتحقق مزيدا من 

الرفاه واالزدهار.
فشكرا سيدي جاللة الملك المعظم حفظكم هللا ورعاكم، وشكرا سيدي 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم هللا ورعاكم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قبل فوات األوان
مـــن الصعوبـــة أن نتصـــور حيـــاة تمضـــي بحلوهـــا ومرهـــا دون أن تمر على 
مراحـــل التخطيط التي تســـاعد على الســـيطرة والتحكم فـــي زمام األمور 
ومجريـــات الحيـــاة العاديـــة، علمًا أن تـــرك زمام األمور دون تأمل ســـيجعل 
القارب يســـير، لكنه يجهل وجهته الســـليمة. إن التخطيط للحياة يبدأ في 
المراحـــل العمرية المبكرة والتـــي تتزامن بالتحديد مع المراحل الدراســـية 
عندما يقف الفرد على عتبات المســـتقبل ويبدأ رســـم الخطة المناسبة التي 
تعينه على تحقيق األهداف التي يفترض أنه وضعها مسبقًا، ولعل صناعة 
التخطيـــط تقـــع على عاتـــق الوالدين لمســـاعدة األبناء علـــى تنظيم الحياة 
بصـــورة صحيـــة وآمنة، في الوقـــت ذاته مع التأكيد علـــى أن هذه الخطوة 
البد أن تتم في محيط األسرة، وال يجب أن تؤجل اعتقادًا أن االبن ال يزال 
صغيرا ليســـتوعب التخطيط، خصوصا أن هذه المهمة تحتاج إلى تدريب 
حقيقي يتمثل في زيادة وعي األبناء بكيفية وضع األهداف الحياتية التي 
تكون قائمـــة على مراعاة اإلمكانيات واالحتياجات وعدم إغفال القدرات، 
ومن ثم االنتقال للخطوة األكثر عملية وهي وضع الخطة المناسبة لتنفيذ 
األهـــداف مـــع مراعاة المرونة التي تســـاعد علـــى تبديل الخطـــط بأريحية 

ومواجهة صعاب تنفيذ األهداف قدر المستطاع دون أضرار نفسية.
التخطيـــط فـــي الحيـــاة يقلل عواقب المشـــكالت التي قد تعترض مســـيرة 
حيـــاة األبناء، كما يســـهم في توفير عامل الحمايـــة من الصراعات التي قد 
يعاني منها األبناء، والتقليل من فشـــلهم في اتخاذ أبســـط القرارات، فقبل 
فـــوات األوان البـــد أن تكـــون هناك خطة مرســـومة بمالمـــح واضحة تعزز 
الشـــعور لـــدى األبناء بالقوة، وتعمق مفهوم الثقـــة بالنفس لديهم، وتجعلهم 
قادريـــن على مواجهـــة التحديات مـــع امتالكهـــم كل األدوات التي تعينهم 

على تحقيق النجاح.

naseemnada313@gmail.com

ندى نسيم
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علـــى الرغـــم مـــن أن البعـــض يأخـــذ عليـــه تصريحاتـــه ذات الطابع العنصـــري بعض 
الشـــيء، إال أن الكثيـــر من األوروبيين اليوم يتســـاءلون: “هـــل كان فيكتور أوربان، 
رئيـــس وزراء المجر على حق في تصريحاته بشـــأن طريقـــة التعاطي األوروبي مع 

روسيا؟”.
أوربـــان ســـبق وتحدث عن اســـتحالة هزيمـــة أوكرانيا لروســـيا، ونبه إلـــى المخاطر 
المحدقـــة بأوروبـــا من وراء االندفـــاع األعمـــى وراء الواليات المتحـــدة األميركية. 
تبـــدو أوروبـــا اليـــوم في مـــأزق حقيقي مـــن أكثر من جهـــة، فهي مـــن ناحية تعيش 
حالـــة من التفـــكك بعد أحالم االتحـــاد المخملية، ولم يعد األمـــر متوقفا عند حدود 
االنســـحاب من الكيان األوروبي، بل تباين وجهات النظر تجاه المعارك الدائرة على 
الجبهة الشـــرقية بين الروس واألوكران، والتي باتت تبعاتها الســـيئة تنسحب على 
عموم األوروبيين، فعلى سبيل المثال ال الحصر، تفكر باريس بعقلية وسطية تجاه 
موســـكو، فيما برلين تأخذ موقفا حديا، بينما إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، أي الدول 
األرق حـــاال ماديـــا وقوة عســـكرية، لم يعد يعنيها ســـوى شـــأن مواطنيها ومســـتوى 

الخدمات المقدمة لهم.
قبل بضعة أعوام كان الطرح األوراســـي مقبوال مـــن غالبية األوروبيين، أي إمكانية 
التعـــاون بين روســـيا وأوروبـــا، بوصفهما امتدادا جغرافيا قابـــال للتحول إلى تعاون 

جيوسياسي، وهو المشروع الذي وضع لبناته النظرية رئيس فرنسا األشهر الجنرال 
شـــارل ديجـــول، أي التعـــاون من جبال األورال شـــرقا إلى المحيط األطلســـي غربا. 
تبدو اآلن كل أحالم التعاون قد تبخرت، وحلت محلها الشكوك، ناهيك عن محاولة 
االتحاد األوروبي استقطاب عدد من الدول التي عاشت لمئات السنين على الحياد، 
إلـــى داخـــل االتحـــاد األوروبـــي، وعـــدم االكتفاء بهـــذا فقط، بـــل اعتبار تلـــك الدول 
مرتكـــزات عســـكرية في أية مواجهـــات قائمة أو قادمة مع روســـيا االتحادية، وفي 

مقدم تلك الدول السويد وفنلندا.
تجـــاوزت أوروبا نقطة البحث عن التعاون مع روســـيا، إلى منطـــق الصراع والمواجهة، 
الســـيما فـــي ظل الدور الـــذي تقوم به بريطانيـــا تحديدا في دعم األوكرانيين بأســـلحة 
متقدمـــة، تؤثـــر بـــال أدنى شـــك على ميـــزان التـــوازن العســـكري، وحتى لو بقـــي لصالح 
الروس، فإن صواريخ بريطانيا ودعمها االستخباري، عطفا على مدربي القوات الخاصة 
بهـــا، يوقعـــون خســـار كبيرة فـــي الروس، مـــا يجعـــل روح الثـــأر واالنتقام عنـــد القيصر 
بوتيـــن وصحبـــه تتصاعد في أعلى عليين. مأزق آخر ظاهر للعيان في أوروبا وال يدري 
األوروبيون ماذا هم فاعلون في مواجهته، ونعني به مأزق الطاقة، فقد ارتكنوا طوال 
ســـتة عقود على مصادر الطاقة الروســـية، وكانت البداية مع اكتشاف النفط والغاز في 

سيبيريا أواخر خمسينات القرن الماضي. “المقال كامالً في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

المأزق األوروبي والسالم األوراسي

تسبب انشغال العالم بجائحة كورونا واألزمة الروسية األوكرانية في تراجع 
االهتمـــام بالعديـــد من القضايـــا األخرى رغـــم أهميتها الشـــديدة وخطورتها 
الكبيرة على حاضر الدول ومستقبل الشعوب، ومن أهمها المياه، أساس كل 

تنمية وكل نهضة وتقدم.
تقاريـــر األمـــم المتحـــدة األخيرة تشـــير إلـــى أن 17 دولة من أصـــل 22 دولة 
عربيـــة تعيـــش على خط الفقر المائي، بينهـــا 12 دولة تحت هذا الخط، و16 
دولـــة مهـــددة بالجفاف بحلـــول العام 2040 من أصل 33 دولـــة حول العالم، 
وهـــو مـــا أرجعه البنك الدولـــي إلى تغيرات المناخ، والنمو الســـكاني وضعف 
البنية التحتية، واالستعمال الجائر لموارد المياه المحدودة أصال في قطاع 
الزراعـــة، الـــذي يســـتهلك نحو 80 في المئـــة من حجم اســـتخدام المياه في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
لســـنا بحاجة إلى القول إن هذه المشكلة عالمية، حيث إن حوالي 1.1 مليار 
شـــخص ال يســـتطيعون الحصول علـــى المياه الكافية لهم، وقـــد يواجه ثلثا 
ســـكان العالـــم نقصـــا في المياه بحلول عـــام 2025، إال أن هذه المشـــكلة في 

العالـــم العربـــي أكثر إلحاًحا ألســـباب عديدة من بينها وصولها إلى مســـتوى 
أكثـــر خطـــًرا وتأثيـــًرا عـــن غيرها مـــن مناطق العالـــم، ووجود دول كســـوريا 
والعراق ومصر والسودان وغيرها بها نهر أو أكثر من نهر، والطبيعة الخاصة 
لتلك المشـــكلة في منطقة الشرق األوســـط من حيث الصراعات على المياه 
لدرجة دفعت الكثير من الخبراء والمعنيين للتحذير من حروب مياه مقبلة.
فـــي مواجهـــة هـــذه األزمة، مـــن المهـــم مواصلة الجهـــود التي تبذلهـــا الدول 
العربية في سبيل الحفاظ على مواردها المائية وتنمية موارد مائية جديدة 
وحســـن إدارتهـــا وترشـــيد اســـتخدامها من خالل اســـتراتيجيات ومشـــاريع 
متنوعـــة، مـــن بينهـــا توريد الميـــاه، وتحلية المياه، وتحســـين نوعيـــة المياه 
بمحطـــات المعالجة، واالعتماد على التكنولوجيـــا واالبتكار في إدارة المياه 
وزيادة الوعي بترشـــيد االســـتهالك. من المهم التأكيد على أن الدول العربية 
لديها القدرة على مواجهة هذه األزمة وتحقيق األمن الغذائي العربي باتباع 
سياســـات واســـتراتيجيات تكاملية تضمن اســـتغالل الميزات النسبية التي 

تتمتع بها كل دولة سواء كانت قدرات مالية أو موارد مائية.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

الفقر المائي في العالم العربي
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التاريخ :1/8/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -  إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 110411 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 .
اســـــــم التاجـــــــــــر : احمد فردان عبدهللا االسود

االسم التجاري الحالي : ٔاميزينج لتٔاجير السيارات
االســـــم التجـــاري الجديد : اميزينج للسيارات

قيد رقم : 88326-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المٔوسسة الفردية المسماة الحاشر للمقاوالت + الحاشر للتجارة العامة والمملوكة للسيد/
السيدة نأيله خادم خادم حسين محمد عمردين والمسجلة بموجب القيد رقم 92889، بطلب 
القيد  العامة المذكور وتحويل  بيع المحل التجاري الحاشر للمقاوالت + الحاشر للتجارة 
بتنازل  1000 دينار بحريني، وذلك  إلى )شركة ذات مسٔوولية محدودة برٔاسمال وقدره 
مالك المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن جزء ٔاصول وموجودات والتزامات المحل 

التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
نأيله خادم خادم حسين محمد اقبال عمردين بنسبة 51 %

عمران صاخي بنسبة 1 %
تسنيم بيكم بنسبة 1 %

ALI HAMZA بنسبة 47 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله الى شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة 
الدين  عالء  نعيم  محمد  فايزه  السيدة  والمملوكة  للمجوهرات  مريم  ام  المسماة  الفردية 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،143882 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  مراد  الدين  نصر 
)المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويله الى شركة تضامن بحرينية برٔاسمال وقدره 5000 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن جزء من ٔاصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
1- فايزه محمد نعيم عالء الدين نصر الدين مراد بنسبة 50 %

MUHAMMAD SHAUKAT -2 بنسبة 25 %
SAJJAD ALI  -3 بنسبة 25 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-110623   إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : سارة رسول بخش مراد كهوسو

االسم التجاري الحالي : الراوي للهواتف
االسم التجاري الجديد : نيو مستر سلفر لاللكترونيات

رقم القيد : 98569 – 6

تاريخ   1 - 8 - 2022
  CR2022-110095   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا : ورثة محمد عبدهللا ابراهيم العيد بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ عبدالرحمن محمد عبدهللا العيد

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

رقم القيد : 52004 – 1
االسم التجاري : مؤسسة محمد العيد للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة الشركة التركية للعقارات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة الشركة 

التركية للعقارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 151084 ، بطلب تغيير اسم الشركة

من: الشركة التركية للعقارات ذ.م.م

TURKISH REAL ESTATE COMPANY W.L.L

الى: بوتيك دار ماينا ذ.م.م

BOUTIQUE DAR MAYNA W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى  شركة ذات مسئولية محدودة

المؤسسة  مالك  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الفردية المسماة   تكساس للخدمات الميكانيكية   والمملوكة للسيد/السيدة   جميل حسين 
ابراهيم عباس  والمسجلة بموجب القيد رقم   42968   بطلب بيع المحل التجاري ونقل 
جزء من المؤسسة الفردية  تحت رقم قيد   9-42968   المذكور وتحويله الى  شركة ذات
مسئولية محدودة  برأسمال وقدره   20000   دينار بحريني وذلك بتنازل عن جزء من 
التجاري  المحل  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية   المؤسسة  التجاري   المحل 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
جميل حسين ابراهيم عباس  بنسبة   51 %  

  IVIN PRABHU IYYATHURAI   بنسبة   24.50 %  
  THOMAS CHERIAN   بنسبة  %24.50

التاريخ :2/8/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 CR2022- 110567 إعالن رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : علي مكي عباس عبدهللا سلمان ال مرهون

االسم التجاري الحالي : فايف نور كوفي شوب
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم ومشويات فايف نو

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022-110963( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

المحل  المعلن عبدالمجيد عباس نصرهللا حيدر بطلب تحويل  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد علي حسين محمد حسين

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

رقم القيد : 855819 – 8
االسم التجاري : مركز شبرا لخدمات السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد )المؤسسة الفردية( بيت التطوير للتصميم الداخلي 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
للسيد/  والمملوكة  الداخلي  للتصميم  التطوير  بيت  المسماة  الفردية  المؤسسة 
 137979 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  عبدالسالم  عبدالرحمن  محمد  ناقد 
مسئولية  ذات  شركة  إلى  المذكور  الفردية  المؤسسة  قيد  تحويل  بطلب   ،1  -
محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-109720   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

المحل  تحويل  بطلب  المقهوي  خليفه  ابراهيم  خليفه  السيدةالمعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد عبدالعزيز سلمان عبدهللا سلمان البوعينين

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

رقم القيد : 1 – 144211
االسم التجاري : الذرة المجنونة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت 
والمملوكة  اصيله  صياغة  المسماة  الفردية  المٔوسسة  مالك  إليها 
للسيد/حسن علي ناصر الصأيغ والمسجلة بموجب القيد رقم 19091 
الفروع 1 و 2 و3 ، بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( 
المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برٔاسمال وقدره 
50000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة 
الفردية( عن كافة ٔاصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

الى السيد حسن علي ناصر الصأيغ بنسبة 100 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

خدمات فيدليس لالستشارات ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   139691

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد /  محمد علي احمد محمد 
الوطني  مكتب محمد علي الوطني ومشاركوه للمحاماة واإلستشارات القانونية     نيابة عن السادة شركة  
خدمات فيدليس لالستشارات ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 139691   بطلب تصفية الشركة تصفية  
اختيارية  وتعيين السيد   محمد علي احمد محمد   الوطني  مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  325 من  المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين 
بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
info@alwatanilawyers.com   -     39450495   - محمد علي احمد محمد الوطني

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 إدارة السجــــل التجــاري

)CR2022- 111758( إعالن رقم
تحويل نوع السجل االفتراضي - تغيير االسم التجارى

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حميد منصور عبدهللا سلمان

االسم التجاري الحالي : العالمية للسالمة لخدمات األمن والسالمة
االســـــم التجـــاري الجديد : برلين لالستشارات

قيد رقم : 147887-1

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

األربعاء 3 أغسطس 2022 - 5 محرم 1444 - العدد 105041

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

 SAFETY OFFICER
 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 

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 

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

 COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL)
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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

 PIPE-FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33879006 or PINKSADAF91@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

MANAMA STEEL INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500266 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 66338803 or tomas@sspbahrain.com

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66664123 or DEEPUMILAN4123@GMAIL.COM 

HASAN  AKHTAR ARBAB DEMOLITION AND  LANDSCAPE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33237198 or RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM 

MASTER CRISPY AND FALFEL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 37791135 or MFALAFEL70@GMAIL.COM 

YEMEN AND AL-SHAM TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17626990 or ADNANYEMNI@GMAIL.COM 

HAMAD KHALIL BIN JAFEN CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or HAMADJAFENBH@GMAIL.COM 

WADI E KAGHAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39390246 or HAMADALABBASI1977@GMAIL.COM 

AFAQ RIAZ SCRAP METAL GOODS RE-EXPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38715532 or RRANG266@GMAIL.COM 

S W FOR EVENTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35316931 or WAQASWAQAR975@GMAIL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
 suitably qualified applicants can contact
 17736773 or roonlasc@batelco.com.bh 

ISA ALAMDAR EBRAHIM ZAINAL ( SAQR ALHEJAZ - 8191 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17675062 or ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

BAHJAH HASAN AHMED ALAMROOM 
has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE IN APPARTMENT
 suitably qualified applicants can contact

 33431000 or malhooi@hotmail.com 

KHALED ALI MATROOK ALMATROOK 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17587997 or khalid@al-matook.com 

SAMIH CARPENTRY WORKSHOP STORE 
has a vacancy for the occupation of
 CARPENTRY WORKER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39440447 or ALNOOHHA@BATELCO.COM.BH 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

HARDEEZ RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

BERLIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER
 suitably qualified applicants can contact
 39468999 or mokhorsheed@gmail.com 

ULTIMATE EURO MOTORS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17611005 or uems1342@gmail.com 

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32122226 or pirateshipservice@gmail.com 

AL KHARDAWAI AUTOMATIC CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE POLISHER
 suitably qualified applicants can contact
 39202038 or ABONOOR75@YAHOO.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

YOR MOTOR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17556446 or YOR_MOTOR@OUTLOOK.COM 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

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 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

Orient Gate Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17896390 or ORIENTGATECONTRACTING@HOTMAIL.COM 

SUMMERLAND STEEL FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17874846 or RALAWADHI@YAHOO.COM 

SUMMERLAND STEEL FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17874846 or RALAWADHI@YAHOO.COM 

ALARAB CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39669859 or BAGDAD_DOC@HOTMAIL.COM 

SOHAN GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39220501 or JAPAN.10@LIVE.CO.UK 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

ALFAROOQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39053163 or MANEENETANCHALEE@YAHOO.COM 

AL WAKRAH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33366003 or alwakrahbm@gmail.com 

AHMADI SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 38406711 or SAMKV@MACBH.COM 

CHEN TWO DESIGN JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39873123 or ASHFAQAHMAD1973@HOTMAIL.COM 

AL QASSMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39875848 or HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39333032 or ali.e.isssa@gmail.com 

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

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17626183 or hr.bahrain@almarai.com 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH   
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MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact
 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 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

 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

 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 

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 

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

 WELDER
 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 

ALBURSHAID WELDING & BLACKM ITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17671967 or zakar12188@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 

THE GOLDEN KEY SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 17587733 or YATHREB@BINRAJAB.COM 

Dynavate Technology W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact

 77222555 or info@dynavate.co 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39669942 or MHSYSYS@GMAIL.COM 

LAKESHORE CONTRACTING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17310199 or lakeshorebahrain@gmail.com 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

FINAL TOUCH OUTLET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 32221402 or AMALALLA801@GMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17233317 or aquatt.hr@gmail.com 

Skylink Advertising 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33470547 or SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

Black Cobra Garage 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 33755536 or MUNADADABHAI@ICLOUD.COM 

ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17749111 or info@elitetechno.com 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17464159 or vijaysharma@chemcogulf.com 

YUMMYLICIOUS COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39331155 or BIKO.BAHRAIN@GMAIL.COM 

CHEAT TREATS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39331155 or BIKO.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39978899 or MUHAMMED@MAYONCO.COM 

MARAYA GATE FOR LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39102662 or hassan@nanpoogroup.com 

Karak Ajman Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33159071 or SAKEENAM_5@HOTMAIL.COM 

FLORET BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33994231 or FLORETBAHRAIN@GMAIL.COM 

Clinic care 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact
 39995997 or SHAHLA273@GMAIL.COM 

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

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Larabia Patisseries 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 77177377 or GM@LARABIA.NET 

VIN TECHNOLOGY SYSTEMS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 77588883 or CHERIANV@ME.COM 

Baba Yusuf Resturant and Grills 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33608787 or UMM-HATIM@OUTLOOK.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

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

SHAHIDA MOHAMMED RASSAN DARRY KHAN MORCHA KHAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 33645706 or NOREENJAHANZAIB18@GMAIL.COM 

NEW IDEA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or HABIB73ALI@HOTMAIL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

BEST POWER TOOL SERVICE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39005550 or SAJI0101@HOTMAIL.COM 

Golden Star H&L W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39565692 or goldheat@mail-rapid.com 

Print master sportswear 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17331222 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

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

 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 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.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 

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 

EXELON INDUSTRIAL SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 35117777 or MANS@LIVE.IN 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 39669911 or KCALL34@HOTMAIL.COM 

ALBAIT ALASEEL RESTAURANT AND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39829984 or MDALMANEA66@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33871955 or maheshyogidas@gmail.com 

M by Mirai Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39659666 or sharifalsamahiji@hotmail.com 

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

 PUMPING STATION OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17530997 or INFO@PETROMART.CO 

Noor Al-Buraq upholstery 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36367476 or MAHDIYAEBRAHIM7@GMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36729696 or echoshinebahrain@gmail.com 

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 

Arab Sweets for Trading Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34013144 or ABOOD202025@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66664555 or SASJSMSN@GMAIL.COM 

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

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact
 66664555 or SASJSMSN@GMAIL.COM 

ASIF ELITE INTERNATIONAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33246276 or MUHAMMADASIF6276@GMAIL.COM 

Eighty line for contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33419310 or BAIGSHAKIL0617@GMAIL.COM 

SANA SUN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39891321 or AS0066896@GMAIL.COM 

Face Mobil Phone Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17682892 or HAMAD.SH2050@GMAIL.COM 

Rahim catering wll 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17200067 or AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

AL SABBAGH TRANSPORT Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33852522 or alsabbaghtravel@gmail.com 

H ALDHAEN BOATS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 36555845 or ahmed.radhi@aldhaenmarine.com 

SKY AVENUE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33912142 or SKYAVENUECONST@GMAIL.COM 

Bander bin Shamal Aldoseri Law Office Lawyers & Legal Consultant 
has a vacancy for the occupation of

 LEGAL CONSELLOR
 suitably qualified applicants can contact

 17756494 

Innovative Electromechanical CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33090714 or MEP.INNOVATIVE@GMAIL.COM

Curato Supermarket - Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36663334 or CURATOSERVICES@GMAIL.COM 

IBRAHIM LATE OSMAN FASHION DESIGN A BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 38218421 or IBRAHIMOSMAN983@GMAIL.COM 

TOUCHES STONE CONTRACTING Bahraini Partership CO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33131142 or FOJ_REHMAN@YAHOO.COM 

Al Iman Schools W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17681818 or alturaify@alimans.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Aburi restaurant wll 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17382838 or MOHAMED.ZUBAIR@BHOLDRESTAURANTS.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of
 AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL

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

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 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

MADA INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (INSURANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 13383111 or ABED.QASSAS@MADABROKERS.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 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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 

INDO OCEANS ELECTRICAL & MECHANICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 34314817 or INDOOCEANS@GMAIL.COM 

YOUR PLACE TO TRADE AND SELL BEAUTY SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33332561 or JENANALJUFFAIRI@ICLOUD.COM 

ARABIAN STAR BROASTED W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 THERAPIST
 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

MOHAMMAD SAMSUDDIN BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34483761 or MOHAMMEDROBIUL531@GMAIL.COM 

ALABRAAJ RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or office@al-abraaj.com 

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

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 33063838 or FATIMAALSAEED80@GMAIL.COM 

MEHRAJ CONSULTANCY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33719261 or RAOFAHADBROTHERS@GMAIL.COM 

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

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 34203410 or bmcc.bh@gmail.com 

SHANDAR CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or SAMESTERBHCO@OUTLOOK.COM 

JOY PATISSERIE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 33877977 or FARAH.SLAOUI@GMAIL.COM 

SAEED INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38354639 or MUHAMMADSAEED.BH.PK@GMAIL.COM 

MOHAMMAD LIAKOT INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or MSAIF7479@GMAIL.COM 

ZANGUL CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66945035 or ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM 

M.S.K SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34551553 or SADIABATI@GMAIL.COM 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

S W FOR EVENTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35316931 or WAQASWAQAR975@GMAIL.COM 

FADHEL ALI ABDULWAHAB ALTAWEEL ( KHOKHA - 2060 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 36300065 or AYYS1976@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM ABDULLHADI ALAFOO 
has a vacancy for the occupation of

 JOCKEY
 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or sachin@ahalafoo.com 

ADEL SALMAN AHMED ALMUDAWIB/ ALJABBAR- 10083 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39988208 

edrisigroup@hotmail.com VANDIK BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (RECREATION) 
 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.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 
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الكويت ـ أ ف ب

ــاء( حل  ــاثـ ــثـ ــكــويــت أمــــس )الـ أعــلــنــت ال
ــوة  ــدعــ ــ ــان( وال ــمــ ــ ــرل ــ ــب ــ مــجــلــس األمــــــة )ال
ــر، في  ــهـ ــال أشـ ــدة خــ ــديـ النــتــخــابــات جـ
أحدث تطورات األزمة التي تعيشها الباد 
منذ آخر انتخابات تشريعية هيمنت فيها 

المعارضة على البرلمان. 
ــديــون األمــيــري  ــادر عــن ال ــال بــيــان صـ وقـ
ــس “تــصــحــيــحــًا لــلــمــشــهــد  ــ الـــكـــويـــتـــي أمـ
السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم 
تــعــاون واخــتــافــات وصــراعــات وتغليب 
البعض  قبول  وعدم  الشخصية  المصالح 
ــر ومـــمـــارســـات وتــصــرفــات  لــلــبــعــض اآلخــ
ــوحــدة الــوطــنــيــة، وجــب اللجوء  تــهــدد ال

واالمــتــداد  المصير  باعتباره  الشعب  إلــى 
تصحيح  بإعادة  ليقوم  والوجود  والبقاء 
مصالحه  يحقق  الـــذي  بــالــشــكــل  الــمــســار 
رئيس  عــرض  على  “وبــنــاء  وتابع  العليا”. 
مــوافــقــة مجلس  وبــعــد  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
الـــــــوزراء... يــحــل مــجــلــس األمــــة، وعلى 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما 
به  ويعمل  الــمــرســوم  هــذا  تنفيذ  يخصه 
الجريدة  في  وينشر  صــدوره  تاريخ  من 
الرسمية”. وأعلن ولي العهد الشيخ مشعل 
22 يونيو  الــصــبــاح، فــي  الــجــابــر  األحــمــد 
ــًا  ــمــاضــي حـــل مــجــلــس األمــــة دســتــوري ال

واللجوء إلى إجراء انتخابات.

مرسوم أميري بحل مجلس األمة الكويتي

الخرطوم ـ وكاالت

ــيــس مجلس  ــائــب رئ ن اعـــتـــرف 
بفشل  ــي،  ــ ــودان ــســ ــ ال ــادة  ــيـ ــسـ الـ
الجيش في تصحيح مسار البلد 
تــوتــرات  يعيش  يـــزال  ال  الـــذي 
قبلية  ونــــزاعــــات  اقـــتـــصـــاديـــة 
برئيسه  اإلطــاحــة  مــنــذ  دمــويــة 

السابق عمر البشير.
وقال الفريق أول محمد حمدان 
مقابلة  فــي  )حــمــيــدتــي(،  دقــلــو 
عربي”،  بي سي  “بي  لـ  حصرية 
ــد، نـــحـــن لــم  ــ ــدي ــشــ ــ “لــــأســــف ال
لن  ألسباب  التغيير،  في  ننجح 
تفكر  عندما  اآلن.  عنها  أتحدث 
لديك هدف،  يكون  التغيير  في 

لكن لأسف  للتغيير.  ورؤية 
الشيء  يتم  لم  الشديد 

الذي كان مخططا له، 

نحو  سرنا  واآلن  األمــر.  وفشل 
األسوأ”.

وعـــن ســـؤال حـــول مــا إذا كــان 
حــمــيــدتــي يــفــكــر فـــي الــتــرشــح 
مــن  وقـــــت  أي  فــــي  ــرئـــاســـة  ــلـ لـ
األوقـــــات، قـــال إنـــه لــيــس لديه 
طموح سياسي، لكنه لم يستبعد 
اقتضت  حال  آخر  سيناريو  أي 

الضرورة ذلك.
وقـــال دقــلــو “لــيــس لــدي طموح 
سياسي، لكن الواقع فرض علي 
أن أكون موجودا، وهذه حقيقة 
يجب أن أقولها. وإذا أتى أناس 
لــســد هـــذا الـــفـــراغ، وهـــم على 
بالتأكيد  الــمــســؤولــيــة،  قــدر 
ينهار  لكي ال  سنساعدهم 

بلدنا”.

حميدتي ُيِقّر بفشل الجيش
 في تصحيح مسار السودان

واشنطن ـ وكاالت

أعلن الرئيس األميركي جو بايدن، 
زعيم  مقتل  الــثــاثــاء،  أمــس  فجر 
الــظــواهــري  أيــمــن  الــقــاعــدة  تنظيم 
ــارة بــكــابــل، مــشــيــًرا إلـــى أن  فــي غـ
وأوضــح  مجراها.  أخــذت  العدالة 
أن الظواهري مسؤول عن عمليات 
ــا،  ــركـ ــيـ ــهـــدفـــت أمـ ــتـ ــة اسـ ــ ــي ــ ــاب إرهــ
سبتمبر   11 عــمــلــيــة  فـــي  ــارك  ــ وشـ
فــي نــيــويــورك.كــمــا قـــال إن بــاده 
ســتــواصــل مــاحــقــة اإلرهــابــيــيــن 
وأضــاف  وتقتلهم.  وجــدوا  حيثما 
تمت  الظواهري  اغتيال  عملية  أن 
وافــق  أنــه  إلــى  عالية، الفــًتــا  بدقة 
لدوره  الظواهري  قتل  على عملية 

فـــي عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ضد 
باده.

كـــــذلـــــك أشــــــــــار إلــــى 

ألفغانستان  تسمح  لــن  ــاده  بـ أن 
لـــإرهـــابـــيـــيـــن،  مــــــاذا  تـــكـــون  أن 
وســتــواصــل مــاحــقــة اإلرهــابــيــيــن 
ــاعـــدة في  ــقـ ــة تــنــظــيــم الـ ــبـ ــراقـ ومـ
الــظــواهــري  أن  يــذكــر  أفغانستان. 
تــولــى قــيــادة الــقــاعــدة بــعــد مقتل 
أسامة بن الدن العام 2011 على يد 
القوات األميركية خال غارة ليلية 
حيث  باكستان  عمق  فــي  جريئة 
 ،2020 نوفمبر  وفي  يختبئ.  كان 
ــاتـــه بعد  ــبـــاء عـــن وفـ انــتــشــرت أنـ
المرض، حيث تحدثت  مع  صــراع 
تقارير عن إصابته بسرطان الكبد، 
وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته 
بـالربو، وهذه المرة األولى التي 
يظهر فيها في فيديو ينشره 

التنظيم بعد تلك األنباء.

بايدن: قتلنا الظواهري 
وسنواصل مالحقة القاعدة

مقديشو - رويترز

أحد  الصومالي  الــوزراء  رئيس  عيّن 
والمتحدث  الشباب  حركة  مؤسسي 
وزيــرًا  ــو  روب مختار  باسمها  السابق 
خطوة  في  الجديدة،  الحكومة  في 
ضد  المعركة  تعزيز  على  تساعد  قد 
التمرد لكنها يمكن أن تثير اشتباكات 
الـــوزراء  رئيس  وقــال  العشائر.  بين 
فــي تصريحات  بـــري  عــبــدي  حــمــزة 
نــقــلــهــا الــتــلــفــزيــون إن روبـــــو، الـــذي 
ــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــ ــواليـ ــ ــدت الـ ــ رصــ
5 مايين  قــدرهــا  مــكــافــأة  الــســابــق 
دوالر لمن يدلي بمعلومات عنه قبل 
أن يــنــشــق عــن حــركــة الــشــبــاب في 
2013، سيكون الوزير المسؤول عن 

الشؤون الدينية.
ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــل ــقــ ــ ــت واعــ

ــة روبـــــــو فــي  ــقـ ــابـ الـــسـ

غــرب  جـــنـــوب  فـــي   2018 ديــســمــبــر 
االنتخابية  حملته  خــال  الــصــومــال 
ــوات  ــم. وقـــمـــعـــت قــ ــيـ ــلـ ــة إقـ ــاسـ ــرئـ لـ
األمــــن بــاســتــخــدام الـــقـــوة الــفــارطــة 
ــتــي أعــقــبــت ذلـــك.  االحــتــجــاجــات ال
وقال بري قبل إعان أسماء الوزراء 
المعينين حديثًا “بعد مداوالت كثيرة 
مع الرئيس وشخصيات عامة، عينت 
بالتعليم  يتمتعون  بالحكومة  وزراء 
أطلب  مهامهم.  وسيؤدون  والخبرة 
مجلس  على  التصديق  البرلمان  من 
الوزراء”. ويتوقع بعض المحللين أن 
روبو ربما يساعد على تعزيز القوات 
الحكومية في منطقة باكول، مسقط 
المتمردون  يسيطر  حيث  رأســه، 
عـــلـــى مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــن 

األراضي.

مؤسس حركة الشباب وزيراً 
في الحكومة الصومالية

قتلى في تحطم هليكوبتر 
عسكرية بباكستان

أمس  باكستان  فــي  والــشــرطــة  الجيش  قــال 
تقل  عسكرية  هليكوبتر  طائرة  إن  )الثالثاء( 
تحطمت  آخــريــن  أشــخــاص  و5  كبيرا  قــائــدا 
إغاثة من  أثناء عملية  الجبال في  أحد  على 
مــا أســفــر عــن مقتل جميع من  الــفــيــضــانــات، 
الهليكوبتر  طائرة  وكانت  متنها.  على  كانوا 
من  اإلغــاثــة  عمليات  فــي  تساعد  العسكرية 
الــفــيــضــانــات فــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان عندما 
انقطع االتصال بينها وبين المراقبة الجوية، 
يوم االثنين. وأرجع الجيش في بيان سقوط 
الطائرة إلى “سوء األحوال الجوية”، وفق ما 

نقلت “رويترز”.

وسط تصاعد التوتر... هل يتحول التراشق اإلعالمي إلى صدام عسكري؟

رغم التحذيرات الصينية... بيلوسي تزور تايوان
وســط ترقب دولــي وأجــواء حرب 
وأميركا،  الصين  تعيشها  إعامية 
ــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب  وصـــلـــت رئ
نــانــســي بــيــلــوســي أمــــس الــثــاثــاء 
ثـــالـــث محطة  تــــايــــوان، فـــي  إلــــى 
ترفع  الــتــي  اآلســيــويــة  مــن جولتها 
مــنــســوب الـــتـــوتـــر بــيــن واشــنــطــن 
المسؤول  لــزيــارة  الرافضة  وبكين 

األميركية.
ورغم أن اإلعان الرسمي لم يشمل 
الصين  تحذيرات  تهدأ  لم  تايوان، 
ــدام عــلــى مثل  ــ مــن تــداعــيــات اإلقـ
هذه الخطوة، حيث أعلن المتحدث 
“سترد  الصين  أن  الخارجية  باسم 
الثمن”،  ستدفع  أميركا  وأن  بحزم 
ــدد مـــســـؤول حـــزبـــي بــأن  بــيــنــمــا هــ
التحرير  لجيش  الــجــويــة  ــقــوات  ال
الشعبي “ستجعل زيارتها عارا على 
بينما  المتحدة”،  والــواليــات  نفسها 
إلى ساحة  الصيني  اإلعــام  تحول 
الماضية، فيما  األيــام  حــرب خــال 
الستقرار  “زعزعة  روسيا  اعتبرتها 

العالم”.
من  الصينية  الــتــحــذيــرات  ــم  ورغـ  
الجزيرة، وصلت  إلى  الزيارة  مغبة 
ــرة نــانــســي بــيــلــوســي، مــســاء  ــائـ طـ
التايوانية  العاصمة  إلــى  الثاثاء، 

تايبيه.
مــبــاشــرة بيلوسي  وأظــهــرت صــور 
عــلــى متن  الــمــســافــرة  ــا(،  ــاًمـ عـ  82(
طائرة عسكرية أميركية، تصل إلى 
فيما  تايبيه،  في  سونغشان  مطار 
يستقبلها وزير الخارجية التايواني 

جوزف وو.
آسيوية  بــجــولــة  بــيــلــوســي  وتــقــوم 
تضم زيارات معلنة إلى سنغافورة 
وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

تايوان،  من  لها  تصريح  أول  وفي 
واشنطن  بــدعــم  بيلوسي  تــعــّهــدت 
لـــــتــايــبــيــه، قــائــلــًة “مــبــاحــثــاتــنــا مع 
ــايــوان ستشمل  الــمــســؤولــيــن فــي ت

الدعم األميركي لهم”.
ــى تــايــوان  ــهــا إلـ ــارت ــدت أن زي ــ وأكـ
الــواليــات  سياسة  مــع  تتعارض  “ال 
لشعب  “دعمنا  مضيفًة  المتحدة”، 

تايوان أكبر من أي وقت مضى”.
“زيــارة  أن  على  بيلوسي  وشـــددت 
تايوان ال تتعارض مع مبدأ الصين 
تنديد  مــن  الــرغــم  الـــواحـــدة”، على 

بكين بهذه الخطوة من إعانها.
ونوهت، السياسية األميركية على 
ــراءات  أن واشــنــطــن تــعــارض اإلجــ
األحادية الهادفة إلى تغيير الوضع 

الراهن في تايوان )الصين(.
أمس،  األبيض،  البيت  أكــد  بــدوره، 
ليست  بــيــلــوســي  زيـــــارة  أن  عــلــى 
الرغم  على  الصين،  لسيادة  انتهاكا 

من أن بكين اعتبرتها كذلك.
أنه  تايوانية  إعام  وسائل  وأكدت 
“تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي 
فـــي مـــطـــار تــايــبــه” قــبــيــل وصـــول 
هيئة  أعلنت  جهتها،  من  بيلوسي. 
مــقــاتــات   8“ أن  الــيــابــانــيــة  الــبــث 
ــن جـــزيـــرة  أمـــيـــركـــيـــة انــطــلــقــت مــ
ــايـــوان”. وتعتبر  تـ أوكــيــنــاوا شـــرق 

ــع مــســؤول أمــيــركــي  بــيــلــوســي أرفــ
رئيس  منذ  تــايــوان  يــزور  منتخب 
ــواب الـــســـابـــق نــيــوت  ــ ــن ــ مــجــلــس ال

غينغريتش العام 1997.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة في 
تبعث  األميركية  الــزيــارة  إن  بيان 
بإشارات خاطئة للقوات االنفصالية 

الساعية الستقال تايوان.
ــارة مــســؤول  ــ وتـــرى الــصــيــن أن زي
قد  والتي  المستوى،  رفيع  أميركي 
25 عــاًمــا،  تــكــون األولـــى فــي نحو 
أميركا  من  ضمنًيا  اعتراًفا  تحمل 
تعتبرها  والتي  تايوان،  باستقالية 

الصين جزًءا أساسًيا من أرضها.
وحذرت الصين من إقدام بيلوسي 
تــايــوان، والــتــي تتمتع  على زيـــارة 
جزءا  بكين  وتعتبرها  ذاتي  بحكم 
فيما شــددت واشنطن  الــبــاد،  مــن 
ــنــواب  عــلــى أن رئــيــســة مــجــلــس ال
ــركـــي مـــن حــقــهــا أن تــجــري  ــيـ األمـ

الزيارة في حال أرادت ذلك.
وانــتــشــرت مــقــاطــع فــيــديــو تظهر 
الصيني  بــالــجــيــش  لــقــوات  تــحــرك 
من  بالقرب  فوجيان،  مقاطعة  إلى 

جزيرة تايوان.
أن  ــام صينية  إعـ وقــالــت وســائــل 
صينية   35 ســـوخـــوي  “مـــقـــاتـــات 

عبرت مضيق تايوان”. 
مـــن جــهــتــهــا، نــفــت وســـائـــل إعـــام 
سوخوي  مقاتات  عبور  تايوانية 
35 صينية مضيق تايوان قائلًة إن 
“طائرات صينية غير محددة عبرت 

مضيق تايوان”.
وأفاد اإلعام الصيني بأن الجيش 
ــدادا كــبــيــرة مـــن اآللــيــات  ــ نــشــر أعــ

العسكرية قبالة سواحل تايوان.
أمس  روســيــا،  حــذرت  مــن جانبها، 
ــثــاثــاء، الـــواليـــات الــمــتــحــدة من  ال
إلــى أن إقدامها  الــزيــارة، وأشـــارت 
على الذهاب إلى تايوان يعد “عمًا 
مسار  في  أميركا  يضع  استفزازًيا” 

تصادمي مع الصين.
إدانتها  عن  أمس،  وأعربت سوريا، 
ــارات لــلــتــصــعــيــد غير  ــبـ ــعـ ــد الـ ــأشـ “بـ
الــمــســبــوق وســـيـــاســـة االســـتـــفـــزاز 
المتحدة  الــواليــات  تمارسها  الــتــي 
الصين  جمهورية  ضــد  األمــيــركــيــة 

الشعبية”.

عواصم ـ وكاالت

نانسي بيلوسي لدى وصولها إلى تايوان

بغداد ـ وكاالت

العراقي مصطفى  الــوزراء  يدخل رئيس 
الكاظمي على خط التهدئة بين األطراف 
بعد  السياسية  األزمــة  الحتواء  الشيعية 
والبيانات  اإلعامية  المنابر  من  انتقالها 
في  األهلي  السلم  يهدد  ما  الــشــارع  إلــى 
الباد، فيما يستعد اإلطار التنسيقي لعقد 
لوضع  المقبلة  الساعات  خــال  اجتماع 
خــريــطــة طــريــق لــلــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة بعد 
انسحاب جماهيره من المنطقة الخضراء 

بموازاة أنصار التيار الصدري.
نــيــوز” عــن مصدر  “شــفــق  ونقلت وكــالــة 
فــي مجلس الــــوزراء الــعــراقــي قــولــه إن 
طاولة  اجتماع  الــى  سيدعو  “الكاظمي 
مــســتــديــرة خـــال أيــــام لــجــمــع الــفــرقــاء 
تطورات  لبحث  السياسية  العملية  فــي 
األخيرة  والتظاهرات  الخضراء  المنطقة 
ــة طـــريـــق الحـــتـــواء  ــارطـ ــخـ ــروج بـ ــخـ ــلـ لـ
أن هناك  الـــراهـــنـــة”. وأضــــاف  ــاع  ــ األوضـ

تــحــديــد وقــت  حــيــال  اتـــصـــاالت مكثفة 
ومكان االجتماع والقوى السياسية التي 
ستشارك في االجتماع. من جانبه، أعلن 
الصدري  التيار  زعيم  من  مقرب  قيادي 
مــقــتــدى الـــصـــدر أمــــس الـــثـــاثـــاء قــــراًرا 
بإخاء مبنى مجلس النواب الذي سيطر 
األسبوع  مطلع  منذ  التيار  أنــصــار  عليه 
وتحول االعتصام إلى المنطقة المحيطة 

بالبرلمان. وأعلن صالح العراقي الملقب بـ 
“وزيــر الصدر” قــرارا بإقامة صاة جمعة 
موحدة لمحافظات بغداد وبابل والكوت 
وكرباء والنجف في ساحة االحتفاالت 
ــبـــوع. وخففت  بــبــغــداد نــهــايــة هـــذا األسـ
وقت  فــي  الــعــراقــيــة،  األمــنــيــة  السلطات 
األمنية  اإلجـــراءات  من  الثاثاء،  سابق 

في بغداد مع انحسار حدة التظاهرات.

“وزير الصدر” يوجه بتحويل االعتصام إلى محيط البرلمان

الكاظمي يتحرك على خط التهدئة بالدفع لحوار

الصدر دعا المعتصمين للتجمع بمحيط البرلمان

موسكو ـ وكاالت

ــي ســيــرغــي  ــروســ ــ ــاع ال ــ ــدف ــ قــــال وزيـــــر ال
بــاده  قـــوات  الــثــاثــاء، إن  أمــس  شويغو، 
“هيمارس”  صــاروخ   200 من  أكثر  دمــرت 
ــالـــت وزارة  ــا. وقـ ــيـ ــرانـ أوكـ فـــي  أمــيــركــي 
إنها سجلت وأخذت في  الروسية  الدفاع 
االعتبار للمستقبل، االعتراف الرسمي من 
الــدفــاع  جــانــب االســتــخــبــارات العامة فــي 
األوكرانية، حول التنسيق المسبق لضربات 
“هــيــمــارس” بين كييف وواشــنــطــن. وذكــر 
الروسية  الــدفــاع  وزارة  باسم  المتحدث 
رئيس  ــائــب  ن أن  كــونــاشــيــنــكــوف،  إيــغــور 
وزارة  فــي  الــعــامــة  االســتــخــبــارات  إدارة 
سكيبيتسكي،  الجنرال  األوكرانية  الدفاع 
بريطانيين  صحفيين  مــع  حديثه  خــال 
“قبل  بأنه  اعترف  التلغراف،  صحيفة  من 
ــارس”، تــجــري  ــمــ ــ ــي ــخ “هــ ــ ــواري إطـــــاق صــ
المخابرات  أجهزة  ممثلي  بين  مــشــاورات 
لواشنطن  يسمح  مــمــا  الــبــلــديــن،  كــا  فــي 

غير  كانوا  إذا  محتملة  أي هجمات  بوقف 
راضين عن الهدف المقصود”.

أوكرانيا  دفاع  وزير  أعلن  فيما  ذلك  يأتي 
أليكسي ريزنيكوف، عن وصول 4 راجمات 
ــراز  ــرى مـــن طـ ــ لــلــصــواريــخ أمــيــركــيــة أخـ
“هيمارس” إلى باده.  وشدد ممثل الدفاع 
بشكل  يثبت  هــذا  كــل  أن،  على  الــروســيــة 
لتصريحات  خــافــا  واشــنــطــن،  أن  قــاطــع 

البيت األبيض والبنتاغون، متورطة بشكل 
آخر  أوكرانيا. وفي  النزاع في  مباشر في 
المتحدة  ــات  ــواليـ الـ اتــهــمــت  الـــتـــطـــورات، 
للطاقة  محطة  أكــبــر  بــاســتــخــدام  روســيــا 
الــنــوويــة فــي أوكــرانــيــا “درعـــا نــوويــا” من 
القوات  مــا يمنع  خــال نشر قــوات هــنــاك، 
األوكرانية من الرد على إطاق النار ويهدد 

بخطر وقوع حادث نووي مروع.

أعلنت تورط الواليات المتحدة بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا

روسيا: دمرنا أكثر من 200 صاروخ “هيمارس”

كييف تشاور واشنطن قبل استخدام صواريخ هيمارس األميركية
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فتح  عن  للمسرح  العربية  الهيئة  أعلنت 
للتنافس  الترشح  استمارات  تقديم  باب 
في  المشاركة  مساري  ألحــد  التأهل  على 
الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح 
الــمــغــرب في  الــتــي ستنظم فــي  الــعــربــي، 
وفق   2023 يناير   16 إلــى   10 من  الفترة 
ــد فــتــح بــاب  الـــضـــوابـــط والــــشــــروط، وقــ
اعتبارًا  المهرجان  مسارات  في  االشتراك 
مهلة  وتنتهي   .2022 يوليو  منتصف  من 
 ،2022 نوفمبر   20 يــوم  مــســاء  التقديم 
ــســؤال الــمــطــروح، هــل سنشاهد  ولــكــن ال
عرضا مسرحيا بحرينيا في هذه الدورة، 
يتواجد  لم  البحريني  المسرح  إن  حيث 
ــمــهــرجــان  ــذا ال ــ ــرة واحـــــــدة فــــي هـ ــ إال مـ
 2014 عــام  بالشارقة  الــســادســة  ــدورة  ــ “ال
عبدهللا  صمت   “عندما  مسرحية  عبر    “
من  الــصــواري  مسرح  لفرقة   “ الحكواتي 
إعــداد وإخــراج حسين عبدعلي، وتمثيل 
محمد  السعداوي،  عبدهللا  الفنان  من  كل 
الصفار،  محمود  حسين،  باسل  الــصــفــار، 
وهذا  المرزوق،  ومحمد  عبدعلي،  حسين 
أمر غير مقبول أبدا من فرق أهلية حملت 

مــشــعــل الــثــقــافــة الــمــســرحــيــة مــنــذ زمـــن، 
ناهيك عن  لها دور حضاري خالق،  وكان 
الــرواد األوائــل للمسرح الذين بنوا مجده 
ووضعوا أساسا متينا لبناء شامخ. نهضوا 

وكافحوا من أجله. 
محمد  اإلماراتي  المخرج  قالي  يوم  ذات 
ــوار أجــريــتــه مــعــه في  ــ الـــعـــامـــري فـــي حـ
عام  بالقاهرة  العربي  المسرح  مهرجان 
البحرينية  الــعــروض  توقفت  لقد   2019
مسرحيات  نشاهد  نعد  ولــم  الــخــارج  في 
ــيــة.. أيــن  ــدول ال الــمــهــرجــانــات  فــي معظم 
ــمــســرحــيــة الــبــحــريــنــيــة في  ــعــــروض ال ــ ال

الحقيقة  فــي  الــخــارج؟ هــذا شــيء مؤلم 
الذي  البحريني  اإلبـــداع  والبــد من عــودة 
تعلمناه منه إلى الساحة الدولية. وأضاف 
البحريني  المسرح  العامري.. شهادتنا في 
كــانــوا سباقين في  فــاإلخــوة  مــجــروحــة، 
إلى  وذهبوا  والتجريبي  البصري  المسرح 
المسرح  إليها  يذهب  لم  جديدة  مناطق 
الخليجي، اتسموا بالجرأة في خوض كل 
ما هو جديد في حقول المسرح منذ زمن.
الصواري،  “أوال،  األهلية  لمسارحنا  نقول 
أننا  يفترض  الريف”..  البيادر،  جلجامش، 
المحاوالت  تعاقب  مرحلة  تــجــاوزنــا  قــد 

المسرحي  الــتــجــمــع  ــذا  هـ فــي  لــلــمــشــاركــة 
العربي الكبير، وجاء الوقت ليجد مسرحنا 
المهرجان،  فــي  سنويا  موقعا  البحريني 
المسرحيين  جــمــعــيــات  اتــحــاد  أن  وبــمــا 
البحرينيين بمثابة الشرايين الحيوية في 
جسم المسرح البحريني، فعليه مسؤولية 
مع  الــوضــع  ودراســـة  الكبير  اللحن  عــزف 
مناسبا  حــيــز  األهـــلـــيـــة؛ إلشـــغـــال  الـــفـــرق 
المسرح  خريطة  في  البحريني  للمسرح 

العربي كما ينبغي أن يكون.

 رئيس “جلجامش”: 
يوسف الحمدان أبونا كلنا

tariq.albahar@albiladpress.com13

شاهدُت لكم: الفيلم الساخر “Killers”... ألجل مضيعة الوقت ليس إال!

“بيرجين” التركي يحطم األرقام القياسية في شباك التذاكر

فيلم  مــؤخــرا  نتفلكس  منصة  أضــافــت 
يقوم  الـــذي   ،Killers لوكتيك  ــرت  ــ روب
ببطولته أشتون كوتشر وفيه يقدم دور 
التي  النجمة  بمشاركة  خــارق  جاسوس 
ابــتــعــدت عــن األضــــواء كــاثــريــن هيغل، 
العالم  عن  البعد  كل  بعيدة  أحــداث  في 
الحقيقي لدرجة أنه يبدو أنه يعمل في 
عالمه الخاص! إنه فيلم سيئ وهذا أمر 
“الترفيه”،  من  يقترب  فيلم  لكنه  مؤكد، 
للمشاهدة ألجل  يكون مسلٍّ  أن  ويمكن 

مضيعة الوقت ليس إال! 
فـــي بـــدايـــة الــفــيــلــم نــتــعــرف عــلــى جين 
كــورنــفــيــلــدت )كـــاثـــريـــن هــيــجــل(، الــتــي 
تتعافى من انفصال عاطفي وتسافر إلى 
فرنسا مع والديها )توم سيليك وكاثرين 
دون  الجميلة  الممثلة  تحاول  أوهـــارا(، 
جدوى لعب دور المتوترة اجتماعيا في 

المشاهد المبكرة من الفيلم بصورة غير 
مقبولة بتاتا، لكن جمالها يشفع لها طبعا!

عميل  إيــمــز،  بسبنسر  نلتقي  ذلــك  بعد   
ــمــخــابــرات الــمــركــزيــة الــســاحــر  وكــالــة ال
“كوتشر”  الكوميدي  النجم  يقدمه  الــذي 

بوند  جيمس  ــدور  بـ وكــأنــه 
ســاخــر، فــال تــنــاســبــه كل 
الكبيرة  ولياقته  حركاته 

إذن  ما الذي الـــــــدور! 
ــيـــحـــدث  سـ
بــعــد ذلـــك؟ 

ــان  ــنـ يـــقـــع االثـ
ــحـــب،  فــــي الـ

وتــــكــــتــــشــــف 
أنــــــــــــه عـــمـــيـــل 

ــم  ــ ــتـ ــ ســـــــــــــــري، ويـ
ــار حــبــهــمــا مــعــا  ــبـ ــتـ اخـ

ــالث ســـنـــوات،  ــ ــام ث ــ ــى األمــ ــ ــفـــالش إل وبـ
سبنسر  نجد  والــحــب،  الرومانسية  بعد 
وجين متزوجين بسعادة ويعيشان في 
قصر صغير في الشارع من والديها في 
ضواحي جورجيا الجميلة وسط جيران 

مزعجين نوعا ما.
وســـط كـــل مـــا ذكـــر هــنــاك 
ــان هــنــاك  ــ ــاف” ب ــشـ ــتـ “اكـ
كبير  ماليا  مبلغا 
سبنسر،  لقتل 
أن  واتــــــضــــــح 
أصــدقــاء  جميع 
ج  ا و ز أل ا
وزمــــــالئــــــهــــــم 
وجــــيــــرانــــهــــم 
ــن الـــســـنـــوات  مــ
ــالث الـــمـــاضـــيـــة  ــ ــثـ ــ الـ

ــانـــوا فـــي الـــواقـــع “قــتــلــة” كــمــا يــقــول  كـ
قتله  اآلن  ويــحــاولــون  بــبــالغــة،  الفيلم 
 10 نحو  على  وهــم  الكبير  المبلغ  لنيل 
أو نحو ذلك من أصدقاء سبنسر وجين 
مدى  على  مزيفة  حياة  يعيشون  كانوا 
انتظار  فــي  الماضية،  الــثــالث  السنوات 
أن يقتلوا سبنسر والحصول على مليون 
 ، ذلــك  عــن  النظر  وبغض  تقريبا،  دوالر 
ناجحين  األشخاص جميعا  هؤالء  يبدو 

مكافأة  وهي  المزيفة،  حياتهم  في  جدا 
الفاخرة  الــمــنــازل  قيمة  حتى  تــدفــع  لــن 
الفارهة،  وسيارتهم  فيها  يعيشون  التي 

وال ندري الدافع أبدا!
ثم هناك الخاتمة، التي تغلق كل شيء، 
وغير  متوقعة  الوقت  نفس  في  والتي 
هذه  أن  اعتقدنا  أنــنــا  بمعنى  منطقية، 
هي الطريقة التي قد تتحول بها األمور، 
ولكن بعد ذلك فكرنا ال، هذا ال معنى له. 

الشخصيات شرح األمور  تحاول إحدى 
، ولكن بعد ذلك يتم قطعها  بشكل أكبر 

وينتهي الفيلم!
جــديــدة  ــة  ســالل مـــن  جـــزء  هـــو   Killers
ــاء والــعــمــل الــرومــانــســيــة  ــدقــ مـــن األصــ
والكوميديا، والتي تأخذ صورة الشرطي 
إليه  ويــضــيــف  الثمانينات  فــي  الــقــديــم 
جرعة من الكوميديا ويعتمد على بعض 

الوجوه الجميلة فقط.

أعلنت “فوكس سينما“ بأن فيلم “بيرجين” 
القياسية في  Bergen، قد حطم األرقــام 
التركي  الــفــيــلــم  ليصبح  ــتــذاكــر،  ال شــبــاك 
األكثر نجاحًا في منطقة الشرق األوسط. 
أفالم  من  الفيلم  هذا  عرض  انطلق  ولقد 
السينما  دور  في  المتميز،  الذاتية  السيرة 
ما  وشّكل  يونيو،   16 في  الخميس  يــوم 
يمكن اعتباره استثناًء في مجال صناعة 
أفضل  وأداًء  إقباالً  حقق  حيث  األفــالم، 
والثالث  الثاني  األسبوع  نهاية  في عطلة 

من عرضه.
 وسّجل زيادة مذهلة في مبيعات التذاكر 

وذلك  تذكرة  آالف   107 من  أكثر  مع 
الثالث  خالل عطة نهاية األسبوع 

بأسبوع  مقارنًة  عــرضــه،  على 
مبيع  سجل  الذي  االفتتاح 

15 ألف تذكرة.
“بيرجين”  فيلم  وســجــل 

خـــالل   ،Bergen
خـــمـــســـة أســـابـــيـــع، 
نحو 371,824 ألف 

حالة دخــول في 

ثمانية أسواق، إلى جانب كونه أول فيلم 
يحظى  ــالق،  اإلطــ على  تــركــي  سينمائي 
الــســيــنــمــا في  الـــعـــرض فـــي دور  بــفــرصــة 

المملكة العربية السعودية.
لدى  العام  المدير  المسيح،  طوني  وقــال 
السينما  تتميز  للسينما”:”  الفطيم  “ماجد 
بــتــاريــٍخ غــنــي، وتــضــم مجتمعا  الــتــركــيــة 
ــنــطــاق مـــن الــمــواهــب الـــواعـــدة  واســــع ال
والــمــبــدعــة، ونــجــحــت خــــالل الــســنــوات 
األخيرة، بتحقيق االزدهار والتطور، ليس 
فقط على مستوى الشرق 
األوسط، ولكن أيضًا 
ــد  ــيـ ــعـ عــــــلــــــى صـ
الـــمـــهـــرجـــانـــات 

الدولية”. 
وأضــــــــــــــاف” 
فيلم  نــجــح 
بيرجين”  “
فـــي 

جذب محبي السينما في أرجاء المنطقة 
التوقعات،  كل  متجاوزًا  إعجابهم،  ونيل 
ــة واضــحــة عــلــى رغبة  ــ حــيــث شــّكــل دالل
بالقصص  الكبير  واهتمامهم  الجماهير 
بها  وتشتهر  تتميز  التي  الغنية  الروائية 
تعكس  نــافــذة  السينما،  وتــشــكــل  تــركــيــا. 
ــك  ــمــنــا وواقـــعـــنـــا، وانـــطـــالقـــًا مـــن ذل عــال
سنواصل  في “ڤوكس سينما” في تقديم 
اإلصــــدارات  أحـــدث  مــن  متنوعة  قــائــمــة 
الــســيــنــمــائــيــة وعــرضــهــا عــلــى الــشــاشــات 
يتيح  أن  شأنه  من  الــذي  األمــر  العمالقة، 
للتفاعل  الــســيــنــمــا  رواد  أمــــام  ــفــرصــة  ال
مختلفة  وحكايا  قصص  على  واالطـــالع 

من جميع أنحاء العالم”.
الحقيقية  القصة  يــروي  “بيرجين”  فيلم 
على  الفيلم  ُســمــي  الــتــي  المغنية  لحياة 
اســمــهــا، وانــتــقــالــهــا وتــحــولــهــا مــن عــازفــة 
تشيلو واعدة إلى مغنية مشهورة عالميًا. 
ولقد ُأطلق عليها لقب “ملكة األرابيسك”، 
وحظيت بشهرة واهتمام واسع وحاربت 
من  الرغم  على  والغناء،  األداء  لمواصلة 
بالعنف  اتسمت  الــتــي  عالقتها  اســتــمــرار 

والعذاب مع زوجها. 
ألبير”،  “كانير  إخــراج  من  “بيرجين”  فيلم 
دور  عبدهللا  زينب  فــرح  الممثلة  وتلعب 

البطولة. 
ولــقــد اخــتــيــر فــيــلــم “بــيــرجــيــن”، لــيــكــون 
التركي  المهرجان  في  االفتتاحي  الفيلم 
من  سابق  وقــٍت  في  السينمائي  األلماني 
فعل جيدة  ردود  القــى  العام، حيث  هــذا 
ومكانتها  موقعها  إلى  باإلضافة  ومميزة. 
كأكبر عارض للسينما في الشرق األوسط 
تــقــوم “فــوكــس سينما”  نـــمـــوًا،  ــرع  ــ واألسـ
أيـــضـــًا، بــإنــتــاج الــمــحــتــوى وتــديــر شركة 

العام  منذ  كبيرة  إقليمية  أفـــالم  تــوزيــع 
2013. وقامت العام الماضي، بتوزيع أكثر 
الكمين  بما في ذلك فيلم  150 فيلم،  من 
فيلم  أنجح  يعد  والــذي   ،)The Ambush(
إماراتي وباللغة العربية على اإلطالق في 
اإلمارات العربية المتحدة. هذا إلى جانب 
الفيلم المصري “200 جينه” و فيلم “أشباح 
أوروبا” وفيلم” عروستي”.  وُيعرض فيلم 
السينما  دور  كافة  فــي  حاليًا  “بيرجين” 
البحرينية وفي المملكة العربية السعودية 
والكويت  المتحدة  العربية  ــارات  ــ واإلمـ

وقطر ولبنان وُعمان.

مسرحية “عندما صمت الحكواتي” 

أسامة الماجد

أسامة الماجد

طارق البحار

نشرت كيلي أوزبورن 
صورة لها على وسائل 
التواصل االجتماعي 

وهي تحمل صورة 
صوتية لجنين، 
لتعلن لمتابعيها 

أنها حامل وأنها 
ستصبح أمًا، 

وعلقت: 
“سأشارككم 

جميًعا سبب 
غيابي 

سأصبح 
أمًا قريبا وال 
يكفي أن أقول 

إنني سعيدة“!

tariq_albahhar

هل سيتواجد المسرح البحريني في مهرجان المسرح العربي الـ 13؟

يعده  والــذي  بصمة”،  “لهم  المباشر  األسبوعي  اإلذاعــي  البرنامج  استضاف  
المسرحيين  جمعيات  اتحاد  رئيس  أيــام،  قبل  السادة  فايز  المذيع  ويقدمه 
البحرينيين الناقد المسرحي القدير يوسف الحمدان، في حلقة حملت الكثير 

من القضايا واألمور المتعلقة بالجانب اآلخر في حياة الناقد الحمدان.
واعتبره  جلجامش  مسرح  عــن  الحمدان  الناقد  تحدث  البرنامج  وخــالل 
التفهم  أو  المقر   جيرة  بحكم  ربما  االتــحــاد،  مع  تعاونا  المسارح  أكثر  من 
مندي  فهد  الفنان  برئيس مسرح جلجامش  الحمدان  أشاد  كما  واالنسجام، 
على سعه صدره وتعاونه الالمحدود ودعمه المستمر للشباب ماديا ومعنويا، 

واصفا إياه بأنه قيادي بحق وعملي.
الحمدان،  للناقد  بالغ شكره  عن  مندي  أعرب  للبرنامج  هاتفي  اتصال  وفي 
فهو  كمسرحيين،  بيننا  الحمدان  يوسف  بوجود  جدا  فخورين  قائال..نحن 
المناسب  أنه الرجل  البحريني، كما  “أبونا كلنا” وأحد أسباب نجاح المسرح 

في المكان المناسب.

مشاركة يتيمة للصواري في الدورة السادسة 2014
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أحمد مهدي

أعـــاد االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم نظـــام الذهاب 
واإليـــاب لمســـابقات األنديـــة بـــدًءا مـــن الموســـم 
الرياضـــي 2024-2023، مـــع اعتمـــاد فتـــرة زمنيـــة 
جديـــدة للموســـم اآلســـيوي، علـــى غـــرار مـــا طبق 
فـــي فترة جائحة كورونا. وســـتبدأ مســـابقة كأس 
االتحاد اآلســـيوي للنســـخة القادمة، وهي البطولة 
التـــي تشـــارك بها أنديتنا، خالل شـــهر ســـبتمبر من 
المجموعـــات  2023. وتقـــام مباريـــات دور  العـــام 
كاآلتـــي: الجولـــة األولـــى 18 و19 ســـبتمبر 2023، 

الجولـــة الثانيـــة 2 و3 أكتوبر 2023، الجولة الثالثة 
23 و24 أكتوبر 2023، الجولة الرابعة 6 و7 نوفمبر 
2023، الجولـــة الخامســـة 27 و28 نوفمبـــر 2023، 

الجولة السادسة 11 و12 ديسمبر 2023.
وســـيقام ذهاب نصف نهائي الغرب يومي 12 و13 
فبرايـــر 2024، فيما اإليـــاب 19 و20 فبراير 2024، 
وفيمـــا يخـــص نهائي الغـــرب، فإن مبـــاراة الذهاب 
ســـتقام يـــوم 16 أبريل 2024 ومبـــاراة اإلياب يوم 
23 أبريـــل 2024.  وتقـــام المبـــاراة النهائيـــة لكأس 

االتحـــاد اآلســـيوي يـــوم 4 مايـــو 2024، وســـتقام 
بحسب نظام البطولة في منطقة الغرب.

يشـــار إلى أن نادي المحـــرق البحريني يحمل لقب 
النســـخة األخيرة من كأس االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم، والتـــي أقيمـــت العـــام الماضـــي )2021(، إذ 
تمكن المحرق مـــن الفوز في المباراة النهائية على 
نادي ناســـاف األوزبكـــي بنتيجـــة )0-3(، في اللقاء 
الـــذي احتضنـــه اســـتاد الشـــيخ علي بـــن محمد آل 

خليفة.

موعد ونظام جديد لمسابقات األندية اآلسيوية

رؤساء األندية يشيدون بكتاب “مئوية كرة القدم البحرينية” 
أشـــاد رئيس نادي البديع حمد بن سالم الدوسري 
بكتـــاب )مئوية كرة القـــدم البحرينية( وما تضمنه 
من محتوى زاخر بالمعلومات المفصلة عن تاريخ 
كـــرة القدم البحرينيـــة وتطورها علـــى مدى المئة 

عام الماضية.
ونـــوه بمـــا وصلـــت إليـــه كـــرة القـــدم البحرينيـــة 
مـــن تطـــور ملموس ومـــا تلقاه من دعـــم كبير في 
إطـــار االهتمـــام بقطـــاع الشـــباب والرياضة ضمن 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التـــي يقودها حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البالد المعظـــم حفظه هللا ورعـــاه بدعم من 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة حفظه 
هللا. وأشـــار إلـــى الـــدور الكبيـــر الـــذي يضطلـــع به 
ممثـــل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 

ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفـــة، والنائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة؛ لمواصلة االرتقاء بالرياضة البحرينية 

والبناء على إنجازاتها.
 وأثنـــى رئيس نادي البديع على المجهود الواضح 
والمميـــز لنائـــب رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل خليفة 
صاحـــب فكـــرة الكتاب وفريق عمـــل الكتاب الذي 
أضـــاف هـــذا المرجـــع التوثيقـــي المهـــم للمكتبـــة 

الرياضية البحرينية. 
بـــدوره، أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة نادي الشـــباب 
الرياضيـــة  األســـرة  أن  أحمـــد  ميـــرزا  الرياضـــي 
البحرينيـــة تثمـــن عاليـــًا الدعـــم واالهتمـــام الـــذي 
تحظـــى به لمواصلة تحقيق المزيد من اإلنجازات 
والتميـــز للبناء على األســـاس القـــوي الذي وضعه 

جيل الرواد بعطائهم المخلص.
وأشـــاد رئيـــس نادي الشـــباب بتوثيـــق تاريخ كرة 
القـــدم البحرينيـــة فـــي كتـــاب )مئوية كـــرة القدم 
البحرينيـــة(، الـــذي تضمن تأريخـــًا مفصالً لمراحل 
تطورهـــا ونشـــاط األنديـــة الرياضيـــة منـــذ وقـــت 
مبكـــر فـــي بدايـــات القـــرن الماضـــي؛ األمـــر الـــذي 
يلهـــم الرياضيين جميعـــًا على مواصلـــة االجتهاد 

واإلنجاز.
ونـــوه  ميـــرزا أحمد بجهود نائـــب رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة الشيخ دعيج بن سلمان 
آل خليفـــة، صاحـــب فكـــرة الكتاب وفريـــق العمل 
التـــي قدمـــت لألســـرة الرياضيـــة البحرينيـــة هذا 

اإلصدار المميز.
إلى ذلك،  أشاد رئيس مجلس إدارة نادي المالكية 

جاسم عبدالعال باهتمام فريق عمل كتاب )مئوية 
كرة القدم البحرينية( بالوقوف على تاريخ جميع 
األنديـــة الرياضيـــة فـــي إطـــار توثيـــق المســـيرة 

الكروية في مملكة البحرين.
نـــوه بفكرة الكتـــاب التي تقـــدم معلومات مفصلة 
عن تاريخ كرة القدم البحرينية وتحتفي براودها، 
معربـــًا عـــن تقديـــره لجهود نائب رئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضةالشيخ دعيج بن سلمان 
آل خليفـــة، صاحـــب فكـــرة الكتاب وفريـــق العمل 

الذي أنتج هذا العمل المميز.
وقال جاســـم عبدالعـــال إن كرة القـــدم البحرينية 
قد شـــهدت محطات مضيئة من العطاء واإلنجاز 
تكاملـــت فيها جهود األندية والرياضية مع الدعم 
واالهتمام الرســـمي، مؤكـــدًا أهمية مـــا ذهب إليه 
كتـــاب )مئوية كـــرة القدم البحرينية( من تســـليط 
الضـــوء علـــى نشـــأة وتطـــور كـــرة القـــدم ضمـــن 

المنظومة الرياضية البحرينية.

اللجنة اإلعالمية

حمد الدوسري جاسم عبدالعال ميرزا أحمد

خالد بن حمد يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني
أكد ضرورة مواصلة تطوير البنى التحتية الرياضية

اســـتقبل ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة فـــي مكتبه بقصـــر الوادي 
المهنـــدس أحمـــد عبدالعزيـــز  )الثالثـــاء(  أمـــس 
الخيـــاط الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة التخطيـــط 

والتطوير العمراني.
المهنـــدس أحمـــد  اللقـــاء، هنـــأ ســـموه  وخـــالل 
عبدالعزيـــز الخياط بالثقة الملكيـــة بتعيينه في 
منصبـــه، متمنيًا لـــه التوفيق والنجـــاح في أداء 

مهامه.
وناقش ســـموه خـــالل اللقاء الذي حضره ســـمو 
الشـــيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة والدكتـــور عبدالرحمن 
صادق عســـكر الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة العامة 

للرياضـــة، المشـــاريع التطويرية للبنـــى التحتية 
التطويـــر  خطـــط  فـــي  وتضمينهـــا  الرياضيـــة 
العمراني لتكون حســـب المعايير واالشتراطات 

بالمنشـــآت  يتعلـــق  فيمـــا  خاصـــة  المعتمـــدة، 
الرياضية.

وأكـــد ســـموه علـــى ضـــرورة تواصـــل التنســـيق 

والتعـــاون بيـــن الهيئـــة العامـــة للرياضـــة وهيئة 
يلبـــي  بمـــا  العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط 
والرياضـــة  الشـــباب  قطـــاع  تطويـــر  متطلبـــات 

وتهيئـــة المنشـــآت والمرافـــق الحديثـــة إلقامـــة 
مختلـــف األنشـــطة والمبـــادرات للنهـــوض بهـــذا 

القطاع الحيوي.

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

من اللقاء

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

استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية في مكتبه 
بقصـــر الوادي أمـــس )الثالثاء( وزير شـــؤون 

مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي.
وهنأ ســـموه المالكي بالثقـــة الملكية بتعيينه 
فـــي منصبـــه الجديـــد، متمنيـــًا لـــه التوفيـــق 

والنجاح في أداء مهامه.
واســـتعرض ســـموه خالل اللقاء رؤية الهيئة 
العامـــة للرياضة وخططها لتطويـــر الرياضة 
الحكومـــة   بقيـــام  مشـــيدًا  البحريـــن،  فـــي 
محـــور  فـــي  الرياضـــي  للقطـــاع  بإدراجهـــا 
مبادراتهـــا  ضمـــن  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
لبرنامج عمـــل الحكومة للمرحلة المقبلة، بما 
يســـهم فـــي رفد قطـــاع الرياضة الـــذي يلقى 
دعـــم واهتمام حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظـــه هللا ورعاه، انطالقـــًا من رؤى جاللته 
لدعـــم المواهب والطاقات الوطنية في إطار 

المسيرة التنموية الشاملة.
كما تم خالل اللقاء الذي حضره نائب رئيس 
الهيئة العامة للرياضة سمو الشيخ سلمان بن 
محمد آل خليفـــة، والرئيس التنفيذي للهيئة 
العامـــة للرياضة عبدالرحمن صادق عســـكر، 

مناقشـــة ســـبل تعزيز التعاون والتنسيق في 
مختلف الشؤون المتعلقة بالرياضة.

مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر شـــؤون مجلـــس 
الـــوزراء عـــن تقديـــره للجهود التـــي يقودها 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لإلسهام 
فـــي تطويـــر الرياضـــة فـــي مملكـــة البحرين 
والتـــي حققـــت إنجازات بارزة خـــالل الفترة 
األخيـــرة، مؤكـــدًا الحرص علـــى دعم القطاع 
الرياضي لتحقيق المزيد من المكتسبات في 

هذا المجال.

من اللقاء سمو الشيخ خالد بن حمد

تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة شؤون مجلس الوزراء في الشؤون المتعلقة بالرياضة

خالد بن حمد يشيد بإدراج القطاع الرياضي ضمن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة
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االتحاد البحريني للسيارات

لرياضـــة  التأهيليـــة  الـــدورة  فعاليـــات  تواصلـــت 
الســـيارات لطلبـــة الثانويـــة العامة للفـــرع الصناعي 
والتي ينظمها االتحاد البحريني للسيارات بالتعاون 
مـــع وزارة التربية والتعليم وحلبة البحرين الدولية 
موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط وبدعم 
كل مـــن بـــل هلمـــت وأريـــان اكســـتريم ومجموعـــة 
الحواج في أسبوعها الثالث يومي الجمعة والسبت 

الماضيين.
وشـــهد يـــوم الجمعـــة الماضـــي إقامـــة ورشـــة عمل 
تدريبيـــة علـــى ســـيارات الكارتنـــغ بحلبـــة البحرين 
أســـامة  الســـاعي،  خالـــد  مـــن  كل  قدمهـــا  الدوليـــة 
البوفالســـه، فيصل الشافعي ومارك غونزالز، تعرف 
من خاللها الطالب على سيارات الكارتنغ وتقنياتها 
وعمـــل محركاتهـــا وكيفية تجهيزهـــا وصيانتها في 
الـــورش الخاصـــة بالحلبـــة، وحـــرص المحاضـــرون 

بإعطـــاء نبـــذه للطلبة عـــن تاريخ ســـباقات الكارتنغ 
وشـــرح أجزاء الســـيارة وتقديم البطوالت الخاصة 
قـــام  كمـــا  الســـيارات،  ســـباقات  مـــن  النـــوع  بهـــذا 
ثـــم  الكارتنـــغ  فريـــق  هيكلـــة  بشـــرح  المحاضـــرون 
أدى الطلبـــة تدريـــب عملـــي على تبديـــل اإلطارات، 
اليـــوم  الكارتنـــغ. وتواصلـــت فعاليـــات  وميكانيـــكا 
األول لألســـبوع الثالـــث من الـــدورة بزيـــارة الطلبة 
لمركـــز التحكـــم لبطولـــة البحريـــن جرانـــد تورزمـــو 
للرياضة اإللكترونية المقامة في نفس اليوم، حيث 
قدم لهم عبدهللا الذوادي محتوى البطولة وأعضاء 
مركز التحكم وأدوارهم وكيفية سير عمل البطولة، 
ثـــم خاض الطلبة تدريب عملي أشـــرف عليه محمد 
الدمستاني، حيث قدم لهم في بداية التدريب نبذة 
عن بطولـــة روتاكس للكارتنغ، وشـــرح لهم مختصر 
عن محركات ســـيارة الكارتنغ ومـــن ثم قاموا بأداء 

تدريبات عملية على محركات الكارتنغ.

تدريبات على سيارات الكارتنغ لطالب “الصناعي” 

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

حصل المدير الفنـــي باالتحاد البحريني للجودو 
المدرب الوطني خالد نبيل العريفي على الحزام 
الســـادس دان في رياضة الجـــودو، والذي يعتبر 

من األحزمة المتقدمة في هذه الرياضة.
وشـــارك خالد العريفي في سلســـلة من الدورات 
التدريبيـــة والفنية والبطـــوالت؛ حتى تمكن من 
الحصول على الحزام الســـادس دان في رياضة 
الجـــودو، ليكـــون أحـــد المدربيـــن القالئـــل فـــي 

البحرين الذين يمتلكون هذا الحزام.
الحـــزام  علـــى  الحصـــول  أن  العريفـــي  وأكـــد 
الســـادس دان فـــي رياضة الجـــودو يترجم دعم 
واهتمـــام نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
القتاليـــة  لاللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة الذي 
سخر كافة اإلمكانيات لرياضة الجودو لتسجيل 
أرقـــام مميـــزة في الفتـــرة الماضية، ســـواء على 
مســـتوى البطـــوالت أو األجهـــزة الفنية، وحرص 
ســـموه على دعـــم الكـــوادر البحرينيـــة، لتأهيلها 
بأفضـــل صورة ممـــا ينعكس على تطـــور رياضة 
الجـــودو، مشـــيدا بالجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها 
االتحـــاد البحريني للجودو برئاســـة فيصل خالد 

كانو، فـــي تنفيذ الخطط والبرامـــج التي ترتقي 
باللعبـــة ومنتســـبيها وتدفع لتحقيـــق المزيد من 

النجاحات في الجودو البحرينية.
وأوضـــح أن الحـــزام الســـادس دان يعتبـــر مـــن 
األحزمـــة الكبيرة التي ســـتكون حافزا لمواصلة 
العمـــل بجد وإخالص؛ من أجـــل مواصلة ارتقاء 
رياضـــة الجـــودو، التـــي اســـتطاعت أن تســـجل 
نتائـــج مميزة فـــي الفترة الماضيـــة وأثمرت عن 
الوصول إلى بطولة العالم القادمة ألول مرة في 

تاريخ اللعبة بالمملكة.

العريفي يحصل على حزام الجودو السادس

حياة بنت عبدالعزيز تلتقي ناديي البحرين وسار
قبل مشاركتهما في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

حـــــرصـــــت رئـــــيـــــس االتـــــحـــــاد 
البحريني لكرة الطاولة الشيخة 
آل خليفة  بنت عبدالعزيز  حياة 
ــاء الـــجـــهـــازيـــن الــفــنــي  ــقـ عــلــى لـ
واإلداري والعبي ناديي البحرين 
المشاركة في بطولة  وسار قبل 
غرب آسيا لألندية التي انطلقت 
علي  بحضور  وذلــك  األردن  في 

المادح نائب رئيس االتحاد.
 وأكـــــدت الــشــيــخــة حــيــاة بنت 
ناديي  أن  خليفة  آل  عبدالعزيز 
ــار قـــــادرون على  الــبــحــريــن وســ
الــطــاولــة  ــكــرة  ل مــشــرف  تمثيل 
المحفل  ــذا  هــ فـــي  الــبــحــريــنــيــة 
المهم في ظل االهتمام والدعم 
والـــمـــســـانـــدة الـــتـــي يــحــظــى به 
البحرين  إدارتـــي  مــن  الفريقين 

ــا يــســهــم فـــي إعــطــاء  وســـــار، مـ
عالية  معنوية  دفــعــة  الالعبين 

لتقديم أفضل المستويات.
 وأوضحت حرص االتحاد على 
تمثيل  فــي  الفريقين  مــســانــدة 

ــحــريــن فـــي بــطــولــة  ــب مــمــلــكــة ال
أن  مؤكدة  لألندية،  آسيا  غــرب 
االتحاد حريص على دعم كافة 
المحافل  في  البحرينية  األندية 

الخارجية.

 وحـــثـــت الــشــيــخــة حـــيـــاة بنت 
ــي  ــاديـ ــي نـ ــ ــب عـــبـــدالـــعـــزيـــز، العــ
الصورة  بعكس  وســار  البحرين 
الــمــشــرقــة لــتــطــور كـــرة الــطــاولــة 
المحفل  ــذا  هــ فـــي  الــبــحــريــنــيــة 
كل  للفريقين  متمنية  الــمــهــم، 
البطولة  في  والنجاح  التوفيق 

وتحقيق أفضل المراكز.
الفني  الــجــهــازيــن  مــن جــانــبــه،   
واإلداري والعبي ناديي البحرين 
وسار عن شكرهم وتقديرهم إلى 
عبدالعزيز  بنت  حياة  الشيخة 
ــاد الـــبـــحـــريـــنـــي لــكــرة  ــ ــحــ ــ ــ واالت
الطاولة، مؤكدين أنهم سيبذلون 
أفضل  لتقديم  جهدهم  قصارى 
النتائج  وتحقيق  الــمــســتــويــات 

اإليجابية.

اتحاد الطاولة

الشيخة حياة خالل اللقاء بناديي البحرين وسار

االتحاد البحريني لكرة القدم

غادر البالد، الثالثاء 2 أغسطس الجاري، 
وفد منتخبنا لفئة الناشـــئين لكرة القدم 
متوجًهـــا إلـــى تركيـــا؛ لخـــوض معســـكر 
15 أغســـطس،  تدريبـــي يســـتمر حتـــى 
ضمـــن تحضيـــرات المنتخب للمشـــاركة 
في تصفيات كأس آســـيا تحت 17 عاًما 
بنظـــام  التصفيـــات  ســـتقام  إذ   ،2023

التجمع في عمان خالل أكتوبر المقبل.
 ويضـــم وفـــد المنتخـــب كالًّ مـــن: مدير 
المنتخب خالد شاهين، مدرب المنتخب 
بدر خليل، مساعد المدرب أحمد السعد، 
مســـاعد المـــدرب محمـــد خالـــد، مـــدرب 
الحراس محمـــد جناحي، مدرب اللياقة 
البدنيـــة حمـــود الديـــري، المحلـــل الفني 
العـــالج  اختصاصـــي  البنـــاي،  حســـين 
الطبيعـــي عبـــدهللا عرفة، المصور ســـيد 
علي شبر، عامل المهمات محمد شاهين.

واختـــار المدرب بدر خليل قائمة مكونة 

مـــن 28 العًبـــا: محمد الخالقـــي، مهران 
البصـــري، علـــي يونـــس،  محمـــد، عمـــار 
علـــي الشـــرقاوي، أحمـــد جاســـم، ســـيد 
ســـامي  راشـــد مجيـــران،  علـــوي،  كـــرار 
بســـام، مهدي توراني، سيف البوفالسة، 
عبـــدهللا الخالـــدي، محمـــد الشـــيخاني، 
ناصر الفرحـــان، محمد اليعقوب، فارس 
مهـــدي، علـــي نصيـــف، صـــالح الشـــيبه، 

خالـــد الخلـــف، عبـــدهللا أســـامة، محمـــد 
خليفة، ســـلمان الســـبر، راشد بوخماس، 
الفرحـــان،  فيصـــل  خميـــس،  يوســـف 
يوســـف الدوسري، فارس صالح وعقيل 

إسماعيل.
حصـــص  علـــى  المعســـكر  وسيشـــتمل   
تدريبيـــة مكثفـــة، إضافـــة إلـــى عدد من 

المباريات الودية.

المدرب بدر خليل يختار قائمة مكونة من 28 العًبا

منتخب الناشئين الكروي يعسكر في تركيا

من التدريبات المحلية

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

حصل المدرب الوطني جاسم درويش على الشهادة الدولية 
للتدريب لرياضة المالكمة بعد مشاركته في سلسلة الدورات 
التدريبية التي نظمها االتحاد الدولي للمالكمة خالل المرحلة 

الماضية.
وتســـلم المدرب جاســـم درويش الشـــهادة من مدير التطوير 
الفنـــي باالتحاد البحريني للمالكمـــة المدرب اإلنجليزي توني 
ديفس، الذي أشـــاد باإلمكانيات الفنيـــة التي يمتلكها المدرب 
درويـــش وســـاهمت في اجتيـــازه جميع االختبـــارات العملية 
والنظريـــة ضمن سلســـلة من الدورات التدريبيـــة التي نظمها 

االتحاد الدولي للعبة.
من جانبه، أعرب المدرب جاسم درويش عن شكره وتقديره 
إلى ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفـــة نائب رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس المجلس البحرينـــي لأللعاب 
القتاليـــة، علـــى دعـــم ســـموه المتواصـــل للكـــوادر البحرينيـــة 
والحـــرص الدائـــم على تقديـــم الدعم لهم من أجـــل الوصول 
إلـــى أهدافهـــم، موضحا أن الحصول على الشـــهادة المعتمدة 
للتدريـــب ســـيزيد مـــن المســـيرة الناجحـــة التي تســـير عليها 
رياضـــة المالكمـــة البحرينيـــة خصوصـــًا أنـــه ســـيحرص على 

عكـــس خبراته للمدربين البحرينيين؛ من أجل مواصلة كتابة 
النجـــاح والمســـاهمة فـــي وصـــول مدربين آخريـــن للحصول 

على الشهادات الدولية المعتمدة.
وأشـــار إلى أن أن سلســـلة الـــدورات التي شـــارك فيها مؤخرا 
شـــهدت محاور عديـــدة منها النظرية واألخـــرى عملية، مبينا 
إلى أن اجتاز جميع االختبارات العملية والنظرية التي أقامها 
االتحـــاد الدولـــي للمالكمة والتي ســـاهمت فـــي حصوله على 

الشهادة التدريبية المعتمدة.

اجتاز جميع االختبارات النظرية والعملية

درويش يحصل على شهادة تدريب للمالكمة

 جاسم درويش يتسلم شهادة التدريب الدولية
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5 مدربين بحرينيين ينالون شهادة “الماستر” الدولية في رياضة التيكواندو

التيكوانـــدو  رياضـــة  مكانـــة  علـــى  تأكيـــد  فـــي 
البحرينية والمســـتويات المتطورة التي تعيشـــها 
هـــذه الرياضة في ظل رعاية دعم ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية، واهتمام ومتابعة سمو الشيخ سلمان 
بـــن محمد آل خليفـــة نائب رئيس الهيئـــة العامة 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة 
القتالية، اجتاز 5 مدربين بحرينيين دورة أساتذة 
التـــي  الدوليـــة”،  “الماســـتر  الدوليـــة  التيكوانـــدو 
نظمها االتحـــاد العالمي للتايكونـــدو “الكوكيوان” 
العاصمـــة  فـــي  مـــع االتحـــاد األردنـــي  بالتعـــاون 
األردنية عّمان، ليحصل المدربون الخمســـة على 
هـــذه الشـــهادة الدوليـــة. وحـــاز المدربـــون وهم: 
عبدالحميـــد إبراهيم ومنار الريس وفجر البنعلي 

ومحمد بـــن جمال ويونس المبارك، على شـــهادة 
الماســـتر الدوليـــة في رياضـــة التيكواندو بعد أن 
اجتـــاز الجميـــع االختبـــارات النظريـــة والعمليـــة 
بشـــكل مميز، مما يعكس بشـــكل واضح القدرات 
الفنيـــة الكبيرة التي تمتلكهـــا المملكة في رياضة 
الرياضـــة  لهـــذه  ســـيكون  حيـــث  التيكوانـــدو، 
مســـتقبل واعد ومتطور في ظل الشهادات العليا 

التي تمتلكها الكوادر الفنية البحرينية.
وقـــد شـــهدت الـــدورة مشـــاركة أكثـــر مـــن 173 
مـــن األســـاتذة مـــن 12 دولـــة، حيـــث اشـــتملت 
الدورة على محاور نظريـــة وعملية عديدة منها 
تاريـــخ رياضة التايكوندو منذ تأسيســـها وحتى 
األحزمـــة  امتحانـــات  ولوائـــح  وقوانيـــن  اآلن، 
الملونـــة واألحزمة الســـوداء بمختلـــف درجاتها، 
وشـــرح  ومخرجاتهـــا،  الحـــركات  وأساســـيات 
قوانيـــن القتال والتغيـــرات التـــي ُأحدثت عليها 

بعد أولمبياد طوكيو.

وقدم المدربون البحرينيون الخمســـة مستويات 
أبهـــرت  التـــي  العمليـــة  الجوانـــب  فـــي  بـــارزة 
المشـــاركين، لينالوا شهادة الماســـتر الدولية بكل 
جـــدارة واســـتحقاق، ويضيفـــوا إنجـــازًا مشـــرفًا 
مملكـــة البحريـــن فـــي تخريـــج الكـــوادر الفنيـــة 
المتميزة، التي تسهم في مواصلة ارتقاء رياضة 

التايكوندو البحرينية.
شـــكرهم  عـــن  الخمســـة  المدربـــون  وأعـــرب 
وتقديرهـــم إلـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة وســـمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة 
علـــى الدعم المتواصل لرياضات األلعاب القتالية 
وبخاصـــة رياضـــة التيكوانـــدو، مؤكديـــن أن هذا 
الدعـــم منحهـــم حافزًا كبيـــرًا للتميز فـــي الدورة، 
وعكس الصورة المشـــرقة التـــي تمتلكها المملكة 
في رياضة التيكواندو، مبينين أن هذه الشـــهادة 
ســـتكون دافعـــًا لهم فـــي مواصلة ارتقـــاء رياضة 

التيكواندو البحرينية.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

المدرب عبدالحميد إبراهيم المدربة منار الريس المدرب محمد بن جمال

حدد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
موعـــًدا جديًدا لكأس آســـيا تحت 
20 عاًما 2023 وكأس آسيا تحت 

17 عاًما 2023.
إقامـــة  القـــاري  االتحـــاد  واعتمـــد 
كأس آســـيا لفئـــة الشـــباب )تحـــت 
20 عاًمـــا( فـــي الفتـــرة 1 وحتـــى 
18 مـــارس 2023 بدالً من الموعد 
السابق 8 وحتى 26 فبراير 2023، 
كمـــا أقـــر إقامـــة كأس آســـيا لفئـــة 

الناشـــئين )تحـــت 17 عاًما( خالل 
الفتـــرة 3 وحتـــى 20 مايـــو 2023 
بدالً من الموعد السابق 29 مارس 

وحتى 16 أبريل 2023.
لفئـــة  منتخبنـــا  أن  إلـــى  يشـــار 
الشـــباب يقـــوده المـــدرب الوطني 
عـــادل النعيمـــي، وسيشـــارك فـــي 
التصفيـــات بالمجموعة الخامســـة 
قطـــر  منتخبـــات  تضـــم  التـــي 
والنيبـــال.  وبوتـــان  وبنغالديـــش 

وتقـــام المباريـــات بنظـــام التجمع 
ســـبتمبر  خـــالل  البحريـــن  فـــي 

المقبل.
ويقود المدرب الوطني بدر خليل 
منتخبنا لفئة الناشئين، وسيشارك 
في التصفيات بالمجموعة الثالثة 
التي تضم منتخبات عمان ولبنان 
والعراق وقطر. وتقـــام المباريات 
بنظـــام التجمـــع فـــي عمـــان خالل 

أكتوبر المقبل.

مواعيد جديدة لكأسي آسيا للشباب والناشئين

منتخب الشباب لكرة القدم

أحمد مهدي

خالد العريفي
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وقـــع بنك الكويت الوطني مؤخًرا اتفاقية 
مـــع إحـــدى الشـــركات الرائـــدة فـــي مجال 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
)المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط( لتوفير 
أحدث حلول البنية التحتية التكنولوجية 
)Hyper-converged( فـــي مقر البنك في 

البحرين.
 Hyper-converged تقنيـــة  وتعمـــل 
على جمـــع عمليـــات الحوســـبة والتخزين 
والشـــبكات والحواســـيب االفتراضية في 
نفـــس الجهـــاز، وســـيؤدي هـــذا الحـــل إلى 
 NBK تحويـــل عمليـــات جميـــع منصـــات 
الحالية، حيث سيتم االستفادة من منصة 
مرنـــة وقابلـــة للتطويـــر تعمل علـــى زيادة 
التشـــغيلية  المخاطـــر  وتقليـــل  الكفـــاءة 
ووقـــت التوقف غير المخطـــط له، وزيادة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  قســـم  كفـــاءة 
والنشـــر  التشـــغيلية،  النفقـــات  وتقليـــل 

المبسط والعمليات والنمو وزيادة التوافر 
وسرعة المعالجة.

وصرح المدير العام لبنك الكويت الوطني 
علـــي فـــردان “أكثر ما أعجبنـــي في العمل 
مع فريق المؤيـــد للكمبيوتر هو االحتراف 
في التعامل مـــع طلباتنا وفهم احتياجات 
البنك. كانوا دائًما على استعداد للمساعدة، 
فـــي أي وقت وأي شـــيء نحتاجه، وكانوا 
ملتزميـــن تماًمـــا تحقيـــق نتيجـــة ناجحـــة 

وعالية الجودة”.
بدورهـــا، قالت نائب رئيـــس مجلس إدارة 
مجموعـــة المؤيـــد الدوليـــة هالـــة المؤيـــد 
“نحـــن نؤمـــن باالبتـــكار والجـــودة العاليـــة 
وااللتزام لـــكل عميل. هذه القيم ضرورية 
لبنـــاء الثقـــة مـــع عميـــل ذو ســـمعة قويـــة 
مثـــل بنك الكويت الوطنـــي. ونهدف دائًما 
إلى تزويـــد بنك الكويـــت الوطني بأفضل 

الحلول من خالل التقنيات المبتكرة”.

“الكويت الوطني” يستثمر نصف مليون دوالر 
بتجديد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

األربعاء 3 أغسطس 2022 - 5 محرم 1444 - العدد 5041

“غرناطة” تستعد إلطالق مخططات جديدة وتبدأ بـ“مخطط عسكر”
بأسعار تعتبر األقل في مملكة البحرين

أعلنـــت مجموعـــة غرناطـــة العقاريـــة فـــي 
بيـــان لهـــا عـــن إطـــالق “مخطـــط عســـكر”، 
الـــذي يحتـــوي على 336 قســـيمة ســـكنية 
وتجاريـــة بأســـعار تعتبر األقـــل في مملكة 

البحرين.
وقال مديـــر التســـويق والعالقـــات العامة 
بمجموعـــة غرناطة العقارية، أحمد حبيب 
إن تزايـــد الطلـــب على القســـائم الســـكنية 
وشـــح المعـــروض ســـاهم بشـــكل كبير في 
ارتفاع أســـعار القسائم الســـكنية بنسبة ال 
تقل عن 20 %، إضافة الرتفاع أسعار مواد 
البنـــاء وأجـــور العمالـــة والقيمـــة المضافة 
والتـــي جعلت من بعـــض المطورين يتجه 
لرفع أســـعار الوحـــدات الســـكينة والبعض 
يـــرى أن  التطويـــر، إذ  اآلخـــر عـــزف عـــن 
التكلفـــة العالية لشـــراء األرض وتطويرها 
اإلجـــراءات  مـــن  بعـــدد  أيًضـــا  يصطـــدم 
الرســـمية ومنهـــا عمليـــة الفـــرز والتقســـيم 
والتأخير في الموافقات ألصحاب طلبات 
الســـكن االجتماعـــي “مزايـــا” والتـــي يصل 
بعضهـــا لـ 6 أشـــهر وأكثر، ومؤخـــًرا تم رفع 
سعر الفائدة في البنوك وبشكل تصاعدي، 
وأن هـــذه الفوائـــد المرتفعـــة تســـببت في 
خفض قيمة القروض ألصحاب الطلبات. 

وأضـــاف حبيـــب “إننـــا فـــي غرناطـــة ومن 
خالل قســـم التقييـــم ودراســـات الجدوى 
حلـــول  ونســـعى إليجـــاد  ونتابـــع  نراقـــب 
تدفع باتجاه تعديل مســـار حركة التداول 
عبـــر التواصـــل مـــع الجهـــات ذات الصلـــة 
بتقديـــم المرئيـــات واالقتراحـــات وكذلـــك 
دراســـة ما هو معروض من عقارات بشتى 
أنواعها وتصانيفها لنقدم للســـوق عقارات 
ووحـــدات  وقســـائم  متعـــددة  بخيـــارات 
الدخـــل  أصحـــاب  مـــع  تتناســـب  ســـكنية 

المحدود والمتوسط”. 
وتابـــع “وعن األســـعار وطبيعـــة التداوالت 
وما يتم عرضه من خالل فريق التســـويق 
لدينـــا، فهـــو فـــي مجملـــه عقـــارات تعـــود 
للمطورين والمستثمرين وهم من يقررون 
ســـعر البيـــع، ودورنـــا هـــو شـــرح معطيات 
السوق وأسعار التداول لكن القرار النهائي 
يعـــود لرغبـــة المالـــك. نعم توجد شـــريحة 
تخفيـــض  يرفضـــون  المـــالّك  مـــن  كبيـــرة 
األســـعار ويعولـــون ذلـــك بســـبب ارتفـــاع 
ســـعر األراضـــي ومـــواد البنـــاء وانخفاض 
هامـــش الربحيـــة، وهـــذا تســـبب بوجـــود 
بعض النمـــاذج من العقـــارات التي ُتعرض 
فـــي الســـوق بأســـعار مرتفعـــة. لكـــن ذلـــك 

بأســـعار  مشـــاريع  وجـــود  عـــدم  يعنـــي  ال 
منطقيـــة، حيـــث قمنا بداية العـــام الجاري 
بطرح عدد من المشـــاريع الســـكنية والتي 
بدأت أســـعارها من 99 ألـــف دينار، وكذلك 
تم طرح عدد من المخططات بأسعار تبدأ 

من 19 دينارا للقدم المربع”. 
العقاريـــة  التـــداوالت  مجمـــوع  وبلـــغ 
األول  الربـــع  خـــالل  غرناطـــة  لمجموعـــة 
فقط من العام الجاري أكثر من 69 مليون 
غرناطـــة  اســـتحواذ  ضمنهـــا  مـــن  دينـــار، 
علـــى مجموعـــة مـــن العقـــارات المتميـــزة 
بقيمـــة 59 مليون دينار، وتـــم اإلعالن عن 
ذلـــك خـــالل المؤتمـــر الصحافي الـــذي تم 

عقده فـــي مقر غرناطة - فـــرع البديع في 
بداية يونيـــو الماضـــي. وكان للمخططات 
الجاهـــزة واألراضـــي الخام التـــي هي في 
طور التقســـيم والتصنيـــف النصيب األكبر 
مـــن تلك العقـــارات، وقد تـــم بالفعل طرح 
بعـــض مـــن هـــذه المخططات في الســـوق 
وتســـويقها بالكامل بأسعار تنافسية، ومن 
المؤمـــل أن يتم طـــرح باقـــي المخططات 

خالل الفترة القليلة المقبلة. 
وعـــن المخططـــات الجديـــدة، أكـــد حبيب 

أن غرناطـــة وبحكم موقعهـــا كواحدة من 
أكبـــر الجهات العقارية في مملكة البحرين 
ولثقـــة الجمهور فيما تقدمه من مشـــاريع، 
فإنهـــا تســـتعد إلطالق مخططـــات جديدة 
ســـكنية وتجارية بمســـاحات مختلفة تبدأ 
من 160 وحتى 800 متر بأســـعار تبدأ من 

19 دينار.
قـــال  المخططـــات،  هـــذه  مواقـــع  وعـــن 
حبيـــب إّن هـــذه المخططات ســـتكون في 
أكثـــر المناطق شـــًحا وطلًبـــا ومنها منطقة 

الســـنابس وســـرايا 2 وباربار وجـــو والحد 
وجبلة حبشي والبرهامة، وجميعها سيتم 
طرحهـــا مســـتوفية لجميـــع االشـــتراطات 
الرسمية وبوثائق جاهزة لتحويل الملكية. 
إن  قـــال حبيـــب  عســـكر،  وعـــن مخطـــط 
تـــم إطالقـــه وبـــدأت عمليـــات  المخطـــط 
الحجـــز، حيـــث كان اإلقبـــال على الشـــراء 
منـــذ اليـــوم األول كبيـــر جـــًدا وتـــم حجـــز 
أكثر من 100 قســـيمة خـــالل 3 أيام فقط، 
وعـــن مميـــزات المخطـــط قال حبيـــب إّن 
المخطـــط يقـــع فـــي قلـــب مدينـــة خليفـــة 
وبواجهة بحرية مع توافر كافة الخدمات 
الحكوميـــة ومراكـــز التســـوق والمجمعات 
التجاريـــة، وعن المســـاحات فإنها تبدأ من 
300 متر وبســـعة شـــوارع داخلية بين 20 
متـــرا و 40 متـــرا، إضافـــة لتطابـــق األرض 
الحكوميـــة  والمعاييـــر  االشـــتراطات  مـــع 

المتعلقة بفحص التربة. 
واختتـــم حبيـــب أنـــه يتوقـــع أن يتـــم بيع 
كامـــل المخطط في وقت قياســـي، مؤكًدا 
أننـــا ملتزمون بالقوانيـــن ونحن حريصون 
علـــى تقديم خدمات وبضائع تشـــّجع على 
االستثمار اآلمن في السوق العقارية وفق 

األطر والقوانين المعمول بها.

أحمد حبيب

وفد “تامكون” يبحث سبل التعاون مع “سينوما” الصينية
خالل زيارة لمقرها بالقاهرة

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أجـــرى 
والرئيـــس  الحمـــادي،  محمـــد  تامكـــون 
عبـــدهللا  تامكـــون  لشـــركة  التنفيـــذي 
ســـينوما  شـــركة  إلـــى  زيـــارة  العباســـي 
والتـــي يقـــع مقرها فـــي القاهـــرة بمصر، 
وذلـــك لبحـــث ســـبل التعاون المشـــترك 
بين كال الشركتين، إذ كان في استقباله 

رهيتي بوتلر شن.
نبـــذة  اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
وخلفيـــة عـــن مشـــاريع شـــركة ســـينوما 
اإلنشـــاءات  مجـــال  فـــي  المختصـــة 
والمقـــاوالت بمصر، حيث تتخذ شـــركة 
سينوما من الصين مقًرا رئيًسا لها، وهي 
مملوكـــة بالكامـــل للحكومـــة الصينيـــة، 

المجـــال  فـــي  كبيـــرة  بخبـــرة  وتتمتـــع 
الهندســـي والتصاميـــم والبحوث تفوق 
الستين عاًما، إلى جانب امتالكها سمعة 

عالمية في مجال صناعة األسمنت.
كمـــا تـــم مناقشـــة نشـــاطات ومشـــاريع 
شـــركة تامكـــون فـــي منطقـــة الخليـــج 
العربي، ودراســـة المشاريع المتاحة في 

الشـــقيقين، حيـــث رحـــب  البلديـــن  كال 
الحمـــادي أثنـــاء اللقـــاء بالتعـــاون بيـــن 
كال الشـــركتين فـــي مختلـــف المشـــاريع 
المتعلقة باإلنشـــاء والبنية التحتية في 

المنطقة.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة 
شـــركة تامكـــون محمـــد الحمـــادي على 

أهميـــة توســـيع آفـــاق وســـبل التعـــاون 
العقاريـــة  المشـــاريع  فـــي  المشـــترك 
ومجـــاالت البنى التحتيـــة على مختلف 
دول  يربـــط  بمـــا  خصوصـــا  األصعـــدة 
المنطقـــة، مؤكًدا علـــى أهمية فتح آفاق 
يخـــدم  بمـــا  بينهمـــا  المشـــتركة  للعمـــل 

المصالح المشتركة.

علي الخاجة

تماشًيا مع رحلته نحو التحول الرقمي

)RPA( بنك السالم ُيطبق حل أتمتة العمليات الروبوتية
تعاونـــه  عـــن  الســـالم  بنـــك  أعلـــن 
حـــل  لتطبيـــق   10xDS شـــركة  مـــع 
 )RPA( الروبوتيـــة  العمليـــات  أتمتـــة 
وغيـــر  المحظـــورة  الحســـابات  علـــى 
المحظـــورة )BUB( ضمـــن إطـــار عمل 
االلتزام. ويأتي ذلك انطالًقا من سعي 
والقوانيـــن  اللوائـــح  لتطبيـــق  البنـــك 
الرقابيـــة  الجهـــات  عـــن  الصـــادرة 
والتشـــريعية والهيئات التنظيمية في 
مملكة البحريـــن – المتمثلة في وزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
ومصـــرف البحريـــن المركـــزي – بـــكل 
كفـــاءة وفاعليـــة. وسيســـاهم تطبيق 
 )RPA( حل أتمتة العمليات الروبوتية
علـــى العمليات التي كانت تتم ســـابًقا 
بشـــكل يدوي في توجيه تركيز فريق 
العمليـــات فـــي بنك الســـالم نحو أداء 
مهام اســـتراتيجية أكثـــر أهمية، وهو 
ما يتماشى مع اســـتراتيجية الرقمنة؛ 
لتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات 

المصرفية الرقمية.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال عبـــد الكريـــم 
تركي الرئيس المسؤول عن العمليات 
فـــي بنـــك الســـالم: “يســـعدنا التعاون 
مع شـــركة 10xDS لتطبيق هذا الحل 

التميـــز  يوفـــر  الـــذي  الرائـــد  الرقمـــي 
االلتـــزام  علـــى  ويســـاعد  التشـــغيلي 
بالقوانين بشكل فّعال ودقيق، وتنفيذ 
المهـــام الروتينيـــة بسالســـة وســـرعة 
وكفـــاءة عاليـــة. ونتطلـــع لالســـتمرار 
اســـتراتيجية  نطـــاق  توســـيع  فـــي 
العمليـــات  جميـــع  لتشـــمل  الرقمنـــة 
األخـــرى مســـتقبالً وذلـــك كجـــزء مـــن 
اســـتراتيجية الرقمنة الممتدة على 3 

أعوام”.
من جانبـــه، صّرح علي الخاجة رئيس 
االلتزام ومكافحة غسيل األموال في 
بنك الســـالم: “إن حل أتمتة العمليات 

الروبوتية )RPA(، الُمدرج تحت مظلة 
التعـــاون المشـــترك للبنـــك مـــع شـــركة 
10xDS سيســـاهم في تحقيق التميز 
التشـــغيلي وتعزيـــز التكلفة مع خفض 
المخاطـــر وزيـــادة االلتـــزام باللوائـــح 
دقـــة  بـــكل  بهـــا  المعمـــول  واألنظمـــة 
وشـــفافية، عالوة على زيادة الكفاءة 
وضمان الجودة، ســـيتمكن الموظفون 
مـــن توجيـــه طاقتهم نحو مســـاهمات 

استراتيجية ذات أهمية أكبر”.
وتأتي هذه الخطوة تماشًيا مع المبدأ 
الهويـــة  ضمـــن  المعتمـــد  التوجيهـــي 
“الرقمنـــة  الســـالم:  لبنـــك  المؤسســـية 

أســـاس عملنـــا”، والـــذي ُيشـــكل دافًعا 
لتقديـــم خدمـــات مصرفيـــة متطـــورة 
اعتمـــاد عقليـــة  تـــم  وفّعالـــة. وعليـــه 
احتياجـــات  لتلبيـــة  ســـّباقة؛  رقميـــة 
الزبائـــن المصرفيـــة ومنحهـــم تجربـــة 
مميـــزة لعالقـــة دائمـــة تتميـــز بالراحة 
مظلـــة  تحـــت  والكفـــاءة  والبســـاطة 
منهجيـــة مبتِكـــرة لإلبـــداع والحلـــول 

المتكاملة.
المتخصصـــة   10xDS شـــركة  وُتعـــد 
فـــي تقديـــم حلـــول أتمتـــة العمليـــات 
الروبوتية )RPA(؛ لتمكين المؤسسات 
واالبتـــكار  بالتطويـــر  االســـتمرار  مـــن 
عـــن طريق األتمتة ضمـــن بيئة داعمة 
وتقـــوم  المعلومـــات.  لتكنولوجيـــا 
االستشـــارات  بجمـــع  أيًضـــا  الشـــركة 
الرقميـــة  التقنيـــات  مـــع  التقليديـــة 
والحلول المبتكرة مًعا. كما تعمل على 
دعم عملية التحول الرقمي للشركات 
والتحليـــالت  األتمتـــة  طريـــق  عـــن 
واألمـــن  االصطناعـــي  والـــذكاء 
الســـيبراني وتوفيـــر كل مـــا هو جديد 
فـــي التقنيـــات األســـية مما من شـــأنه 
أن ُيســـاهم بزيـــادة قيمة المؤسســـات 

والبقاء في الصدارة.

لتعزيز كفاءة وسرعة الخدمات

“سوليدرتي البحرين” تعتمد العمليات الروبوتية
تماشًيا مع التزامها وجهودها المستمرة 
أعلنـــت  الرقمـــي،  التحـــّول  ظـــل  فـــي 
ســـوليدرتي البحريـــن، إحـــدى كبريات 
شـــركات التأميـــن في مملكـــة البحرين 
والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي 
القابضة، مؤخًرا عن إجراء أول عملية 
آلية للتســـوية المالية باستخدام حلول 
)RPA(؛  للعمليـــات  اآللـــي  التشـــغيل 
وذلـــك بهدف تعزيـــز كفـــاءة الخدمات 
لـــدى الشـــركة. ويعتبر التشـــغيل اآللي 
أنـــواع  أبـــرز  مـــن   )RPA( للعمليـــات 
التقنيـــات التـــي تعتمـــد علـــى البرامـــج 
اآلليـــة )Bots(، والتـــي يتم مـــن خاللها 
إعداد قائمة من المهام لتنفيذ أي عملية 

بشـــكل آلـــي وبكفـــاءة عاليـــة. ويمتـــاز 
التشـــغيل اآللي للعمليـــات بقدرته على 
متابعة تنفيذ المهام بشـــكل متسلســـل 
من ِقبل المستخدمين، ليباشر بعد ذلك 
بتأديـــة المهام المطلوبة بشـــكل تلقائي 
على مدار الســـاعة. وتركز ســـوليدرتي 
االســـتفادة  تعزيـــز  علـــى  البحريـــن 
مـــن الحلـــول اآلليـــة لالرتقـــاء بكفـــاءة 
الخدمـــة.  جـــودة  وضمـــان  عملياتهـــا 
ومع اعتماد التشـــغيل لآللـــي للعمليات 
)RPA(، ســـتتمكن الشـــركة من تحقيق 
هذه األهداف بمـــا ينعكس إيجاًبا على 
خدمات وتجربة العمالء. وفي حديثه 
حـــول هـــذه المناســـبة، صـــّرح حســـين 

ســـبت رئيس قســـم تقنيـــة المعلومات 
في شـــركة ســـوليدرتي البحرين قائاًل: 

“يســـعدنا أن نكون من أوائل الشـــركات 
التـــي تعتمـــد هـــذه التقنيـــات والحلول 
المتطـــّورة فـــي مملكـــة البحريـــن. كمـــا 
أننـــا ملتزمون بمواصلـــة رحلة التحّول 
الرقمي.” وأضاف قائالً: “يعد التشـــغيل 
اآللـــي للعمليـــات )RPA( إضافـــة مهمـــة 
حيـــث  للشـــركة،  عاليـــة  قيمـــة  وذات 
تدعـــم هـــذه التقنيـــة الحديثـــة جهـــود 
ســـوليدرتي،  عمـــل  فريـــق  أعضـــاء 
كمـــا تســـاهم فـــي تحســـين اإلنتاجيـــة 
وتعزيز خدمة العمالء وتســـهيل ســـير 
العمـــل للموظفين، مما يـــؤدي إلى تميز 
خدمات الشركة في مملكة البحرين”.

عبدالكريم تركي

حسين سبت



39.4
مليــــــون ديـنـــار

 ،)BisB( أعلن بنك البحرين اإلســـامي
البنـــك الرائـــد فـــي تقديـــم الخدمـــات 
المصرفية الرقمية اإلســـامية بمملكة 
البحريـــن، عـــن تعيين نعيمـــة طاهري 
لالتـــزام.  تنفيـــذي  رئيـــس  بمنصـــب 
إطـــار  ضمـــن  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
مســـاعي البنـــك لتكوين فريـــق إداري 
بشـــكل  ُيســـاهم  ومتمكـــن،  متميـــز 
فّعـــال فـــي رؤيتـــه المتمحـــورة حـــول 
للتغييـــر  عمليـــة  تحقيـــق مخططـــات 
مجـــاالت  فـــي  وخاصـــة  والتحـــول 
التدريـــب والتوجيه والقيـــادة، وأيًضا 
واضحـــة  وضـــع خطـــط  عمليـــة  فـــي 
لإلحال الوظيفي للمواهب والكوادر 

البحرينية لدى البنك.
بمســـيرة  طاهـــري  نعيمـــة  وتحظـــى 
مهنيـــة حافلـــة تمتد لحوالـــي 30 عاًما 
في القطـــاع المصرفي والمالي، حيث 
عملت في عدد من المؤسسات المالية 
والبنوك اإلسامية والتقليدية، ولديها 
خبرة واسعة في العمليات المصرفية 

وااللتـــزام ومكافحـــة الجرائـــم المالية 
الجـــودة  وضمـــان  المخاطـــر  وإدارة 
والتمويـــل التجاري وكذلك في مجال 
مســـيرتها  نعيمـــة  وبـــدأت  التدريـــب. 
المهنيـــة مـــع ســـيتي بنـــك - البحرين، 
حيـــث شـــغلت منصـــب نائـــب رئيـــس 
مقيـــم، وقامت بـــإدارة مهـــام مختلفة 
لمـــدة 11 عاًمـــا فـــي قســـم العمليـــات، 
ضمـــان الجـــودة والتدقيـــق الداخلي، 
فضـــًا عـــن قســـم االلتـــزام ومكافحة 

غسل األموال. 
كمـــا تولـــت منصـــب رئيـــس االلتـــزام 
ومســـؤول اإلباغ لدى بنـــك كابينوفا 
 – أول  رئيـــس  ونائـــب  االســـتثماري، 
مكافحـــة  وضابـــط  االلتـــزام  رئيـــس 
الســـام،  بنـــك  فـــي  األمـــوال  غســـل 
لـــدى  واإلبـــاغ  االلتـــزام  ومســـؤول 
وعملـــت  الخليجـــي.  التمويـــل  بيـــت 
أيًضـــا كمحاضـــر فـــي معهـــد البحرين 
 ،)BIBF( للدراسات المصرفية والمالية
كمـــا تولـــت منصـــب مديـــر عـــام فـــي 

معهد )SKILLS( لاستشـــارات المالية 
والقياديـــة والتدريـــب، حيـــث قامـــت 
بتطويـــر وتقديـــم مختلـــف الـــدورات 
والبرامـــج التدريبية لعـــدد من البنوك 
والمؤسسات المالية وأسواق األوراق 
الماليـــة والشـــركات فـــي دول الخليج 

العربي.
وبهـــذه المناســـبة، صّرح حّســـان جرار 

البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس 
انضمـــام  “يســـعدنا  قائـــًا  اإلســـامي 
نعيمة طاهري إلى عائلة بنك البحرين 
اإلســـامي، متمنين لها دوام التوفيق 
والنجـــاح فـــي هـــذا المنصـــب المهـــم، 
متطلعيـــن لفريق عمل دائـــرة االلتزام 
بالبنـــك تحقيق المزيد مـــن اإلنجازات 
والنمـــو والتطور بقيادة نعيمة. وتأتي 

هـــذه الخطـــوة كجـــزء مـــن مســـاعينا 
إداري متميـــز  لبنـــاء فريـــق  الدؤوبـــة 
ُيســـاهم بتحقيق رؤية البنـــك وتنفيذ 

استراتيجيته وأهدافه”.
طاهـــري  نعيمـــة  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
“ُيســـعدني العمـــل مـــع مؤسســـة مالية 
البحريـــن  كبنـــك  ورائـــدة  عريقـــة 
اإلســـامي، وأتطلع لتســـخير خبراتي 
واالحترافيـــة  األكاديميـــة  ومهاراتـــي 
واإلداريـــة فـــي ســـبيل تطويـــر دائـــرة 
االلتـــزام لنتمكـــن ســـوًيا – مـــع فريـــق 
المألـــوف  تحـــدي  مـــن   – العمـــل 
واالســـتمرار بالتطوير واالبتكار. وأود 
لحّســـان  الجزيـــل  بالشـــكر  أتقـــدم  أن 
جـــرار وألعضاء مجلـــس اإلدارة على 
ثقتهـــم وأتعهـــد بأن أكون عند حســـن 

ظنهم”. 
عضويـــة  طاهـــري  نعيمـــة  وتمتلـــك 
زمالة لـــدى الجمعية الدولية لامتثال 
واألكاديميـــة  المتحـــدة،  بالمملكـــة 
بالواليـــات  الماليـــة  لـــإلدارة  الدوليـــة 

المتحـــدة األميركيـــة، وتحمـــل درجة 
البكالوريـــوس فـــي إدارة األعمال من 
جامعـــة البحرين، وهـــي حاصلة أيًضا 
فـــي  الدولـــي  الدبلـــوم  شـــهادة  علـــى 
االلتـــزام – مـــع مرتبـــة الشـــرف – مـــن 
الجمعيـــة الدوليـــة لامتثـــال بالمملكة 
المتحـــدة )ICA(، إضافة إلى شـــهادات 
عديـــدة مـــن بينهـــا: شـــهادة مكافحـــة 
غســـل األموال وااللتزام )بامتياز( من 
جامعة ريدنـــغ ومركز الرابطة الدولية 
كذلـــك   .)ICMA( المـــال  رأس  لســـوق 
تحمل نعيمة شـــهادة ماجستير مهني 
في االلتزام )MCP( وشـــهادة مسؤول 
ُمعتمد لالتزام )CCO( من األكاديمية 
بالواليـــات  الماليـــة  لـــإلدارة  الدوليـــة 
المتحـــدة األميركية، إضافة لحصولها 
علـــى شـــهادة اختصاصـــي معتمد في 
مكافحـــة غســـل األمـــوال مـــن جمعية 
األخصائييـــن المعتمدين في مكافحة 
المتحـــدة  بالواليـــات  األمـــوال  غســـل 

.)ACAMS( األميركية

ا لاللتزام ن نعيمة طاهري رئيًسا تنفيذيًّ “البحرين اإلسالمي” ُيعيِّ
لتحقيق مخططات عملية للتغيير والتحول بالتوجيه والقيادة

نعيمة طاهري حسان جرار

أعلن بنـــك البحرين الوطني عن زيادة بنســـبة 34 
% في صافي الربح العائد للمســـاهمين إلى 20.0 
مليـــون دينـــار )53.1 مليـــون دوالر(، وذلـــك لفترة 
الربـــع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، مقارنة 
مع 14.9 مليون دينـــار )39.5 مليون دوالر( لنفس 
الفترة من العام 2021. وُيعزى ارتفاع صافي الربح 
بشكل رئيس إلى أساسيات األعمال القوية والتي 
انعكســـت على ارتفاع دخـــل الفوائد من القروض 
في جميع القطاعات الرئيسية للمجموعة وارتفاع 
الدخل الوارد من أنشـــطة الخزينة وأســـواق رأس 
المال، إضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات 

االحتياطية مقارنة بالفترة السابقة.
وارتفعـــت ربحية الســـهم الواحد للربـــع الثاني من 
العـــام 2022 إلـــى 10 فلـــوس )3 ســـنت( مقابـــل 7 

فلوس )2 سنت( للفترة ذاتها من العام 2021.
وانخفض إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي 
بنك البحرين الوطني خال الربع الثاني من العام 
2022 ليصل إلى خسارة وقدرها 1.4 مليون دينار 
)3.7 مليـــون دوالر(، مقارنـــة مع ربـــح وقدره.011 
مليـــون دينـــار )29.2 مليـــون دوالر( للفتـــرة ذاتهـــا 
في العام 2021. وُيعزى ذلك بشـــكل أساســـي إلى 
تحـــركات القيمـــة الســـوقية للســـندات الســـيادية 

ومحافظ األسهم.
وارتفـــع الدخـــل التشـــغيلي فـــي الربـــع الثاني من 
مليـــون   44.2 ليبلـــغ   % 18 بنســـبة   2022 العـــام 
دينـــار )117.2 مليـــون دوالر( مقابـــل 37.6 مليون 
دينـــار )99.7 مليـــون دوالر( لنفس الفترة من العام 
الماضي. وُتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع 
دخل الفوائد من القـــروض وارتفاع الدخل الوارد 

من أنشطة الخزينة وأسواق رأس المال.
وأعلـــن البنـــك عن زيادة بنســـبة 29 % في صافي 
الربح العائد للمساهمين أّي ما ُيعادل 39.4 مليون 
دينـــار )104.5 مليـــون دوالر(، وذلك لفترة الســـتة 
أشـــهر المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2022، مقارنة مع 
30.5 مليـــون دينـــار )80.9 مليـــون دوالر( لنفـــس 
الفترة من العام 2021. وُيعزى ارتفاع صافي الربح 
بشكل رئيسي إلى أساسيات األعمال القوية التي 
انعكســـت على ارتفاع دخـــل الفوائد من القروض 
في جميع القطاعات الرئيسية للمجموعة وارتفاع 
وأســـواق  الخزينـــة  أنشـــطة  مـــن  الـــوارد  الدخـــل 
رأس المـــال، باإلضافـــة إلـــى انخفـــاض متطلبـــات 
المخصصـــات االحتياطيـــة في عـــام 2022، وذلك 
بســـبب الحواجـــز الوقائيـــة االحترازيـــة التـــي تم 

وضعها في السنوات الماضية.
وارتفعـــت ربحية الســـهم الواحد إلـــى 19 فلس )5 
ســـنت( مقابل 15 فلس )4 ســـنت( للفترة ذاتها من 

العام 2021.
وارتفـــع إجمالي الدخل الشـــامل العائد لمســـاهمي 

بنـــك البحريـــن الوطنـــي بنســـبة 46 % ليصل إلى 
39.5 مليـــون دينـــار )104.8 مليون دوالر(، مقارنة 
مـــع 27.1 مليون دينار )71.9 مليون دوالر( للفترة 
ذاتهـــا فـــي العـــام 2021. وُتعزى هـــذه الزيادة إلى 
ارتفـــاع الربحيـــة في عـــام 2022 مقارنـــًة بالفترة 

ذاتها من عام 2021.
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 14 % ليبلغ 86.7 
مليـــون دينـــار )230.0 مليـــون دوالر( مقابل 76.3 
مليون دينـــار )202.4 مليـــون دوالر( لنفس الفترة 
من العام 2021. وُتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى 
ارتفـــاع دخل الفوائد من القروض وارتفاع الدخل 

الوارد من أنشطة الخزينة وأسواق رأس المال.
وحافـــظ إجمالـــي حقـــوق المســـاهمين للمجموعة 
على مســـتواه عند 528.8 مليـــون دينار )1,402.7 
مليـــون دوالر( كمـــا هـــو بتاريـــخ 30 يونيـــو 2022 
مقارنـــة مع 527.8 مليون دينـــار )1,400.0 مليون 
دوالر( كمـــا هـــو بتاريـــخ 31 ديســـمبر 2021. وتـــم 
 2022 عـــام  مـــن  النصـــف األول  أربـــاح  تعويـــض 
بتخفيـــض حقـــوق المســـاهمين للمجموعـــة بعـــد 

تحويل 20 % من األرباح النقدية.
وارتفـــع إجمالي األصول للمجموعة خال النصف 

األول مـــن العـــام 2022 بنســـبة 7 % ليصـــل إلـــى 
4,833.2 مليـــون دينـــار )12,820.2 مليون دوالر(، 
 12,030.8( دينـــار  مليـــون   4,535.6 مـــع  مقارنـــة 
مليـــون دوالر( كما هو بتاريخ 31 ديســـمبر 2021. 
زيـــادة ســـيولة  إلـــى  األغلـــب  فـــي  ذلـــك  وُيعـــزى 

الميزانية العمومية.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح فـــاروق المؤيـــد رئيـــس 
مجلـــس إدارة بنـــك البحرين الوطنـــي قائًا “نحن 
فخـــورون بالنمو الذي حققـــه البنك خال النصف 
األول مـــن العـــام الجـــاري والـــذي انعكـــس علـــى 
الميزانيـــة العموميـــة واألربـــاح. كمـــا حقـــق بنـــك 
البحريـــن الوطنـــي العديـــد مـــن اإلنجـــازات غيـــر 
الماليـــة خـــال الربـــع الثاني، فهـــو ُيعد أحـــد رواد 
القطـــاع المصرفـــي المحلـــي فـــي مجـــال الحفاظ 
علـــى البيئـــة كونـــه ملتـــزم بدمـــج االســـتدامة مع 
العمليات التجارية، ومســـتمر بتطبيق ممارســـات 
االســـتدامة وخارطة طريـــق االســـتدامة الممتدة 
علـــى مـــدى 3 أعـــوام. ونحـــن فخـــورون بحصولنا 
علـــى جوائـــز يوروموني الشـــرق األوســـط للتميز 
لعـــام 2022 في 4 فئات، هـــي: جائزة “أفضل بنك 
في ممارســـات المســـؤولية المؤسسية في الشرق 

األوســـط” للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي، وجائـــزة 
“أفضـــل بنك فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعية 
في البحرين”، وجائزة “أفضل بنك في ممارســـات 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
فـــي البحريـــن”، وجائـــزة “أفضـــل بنـــك للخدمـــات 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات  المصرفيـــة 
فـــي البحريـــن”، ويعـــد ذلك إنجـــاًزا مهًمـــا وتأكيًدا 
علـــى أدائنـــا المتمّيـــز وعلـــى جهودنا فـــي تحقيق 
االســـتدامة. كما حصد البنك جائـــزة “البنك الرائد 
في التمويل المســـتدام في مملكـــة البحرين” لعام 
Global Fi-( 2022 مـــن مجلة “المصرفية العالمية

nance(” ويأتـــي ذلك تتويًجا لجهوده المســـتمرة 
فـــي تبنـــي وتطبيـــق ممارســـات وركائـــز الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشـــركات ودمجها 
في صميم أعماله وعملياته المؤسســـية. كما نجح 
بنك البحرين الوطني في تصدر القطاع المصرفي 
نتائـــج تصنيـــف شـــركة  العربـــي حســـب  بالعالـــم 
ريفينيتيـــف لمجال الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشـــركات لمؤسســـات قطـــاع الخدمات 
المصرفيـــة. وحصد بنـــك البحريـــن الوطني أيًضا 
جائـــزة “أفضل بنك للخدمـــات المصرفية لألفراد” 

التـــي تمنحهـــا شـــركة ميـــدل إيســـت إيكونوميك 
دايجســـت )ميد( من قبل جوائـــز التميز المصرفي 
بمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا لعـــام 
2022. ويســـتمر البنـــك بترســـيخ وتعزيـــز مكانته 
كمركـــز مالـــي مبتكر بأحدث الحلـــول الرقمية عبر 
تضمين منهجيـــات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمـــة الشـــركات فـــي عملياتنـــا لنصبـــح قـــادة 

عالميين في القطاع”.
مـــن جانبه، قـــال الرئيس التنفيـــذي لبنك البحرين 
الوطنـــي جـــان كريســـتوف دورانـــد “ُيســـعدنا أن 
نعلـــن عن زيادة بنســـبة 33 % فـــي صافي األرباح 
فـــي مجمله خـــال النصف األول مـــن العام 2022 
وذلـــك مقارنة مع الفترة ذاتها مـــن العام الماضي، 
إلى جانب ارتفـــاع الميزانية العمومية للمجموعة 
والقـــروض مقارنـــة مع نهايـــة العـــام الماضي، مما 
يـــدل علـــى اســـتمرار الطلـــب علـــى عـــروض بنـــك 
البحريـــن الوطنـــي فـــي هـــذا الســـوق التنافســـي. 
وواصـــل البنـــك مســـيرته فـــي طريق النجـــاح من 
خـــال مبادراتـــه وشـــراكاته وإنجازاتـــه المتنوعة 
خـــال الربـــع الثانـــي وعلـــى مـــدار العـــام. كمـــا إنه 
ملتزم بتوســـيع نطـــاق منتجاتـــه وخدماته كجزء 
مـــن وعده بـــأن يكون أقرب لعمائه. وتماشـــًيا مع 
هذه المســـاعي أطلق بنـــك البحرين الوطني الحل 
الرقمـــي “نقـــاط الوطنـــي” وهـــي منصـــة مكافـــآت 
والء خاصـــة للعماء. وقد تعاونا أيًضا مع شـــركة 
لتمويـــل عمائنـــا ودعمهـــم  للســـيارات،  إكزوتـــك 
مـــن أجـــل شـــراء الســـيارات كجـــزء مـــن منتـــج 
قـــروض الســـيارات. وبدعـــم مـــن مجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة، عقد بنك البحريـــن الوطني اتفاقية 
شـــراكة اســـتراتيجية مع شـــركة “Bring” العالمية 
بهـــدف تعزيـــز التحـــول الرقمـــي لتشـــمل تطويـــر 
قواعـــد البيانات ومســـتويات التكامل والخدمات 
وأبـــرم  العمـــاء.  وتجربـــة  الرقميـــة  المصرفيـــة 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي اتفاقيـــة تعاون مشـــترك 
مـــع شـــركة “إتش إيـــه” لاستشـــارات بغيـــة تعزيز 
مساعيه الرامية نحو الحصول على شهادة اآليزو 
45001: 2018 ألنظمـــة إدارة الســـامة والصحـــة 
المهنيـــة؛ بهـــدف توفير بيئـــة عمل آمنـــة وصحية 
لموظفيـــه وذلك كجزء من ركيـــزة “رعاية كوادرنا 
العاملـــة”. والتزاًمـــا منه باالســـتثمار فـــي المجتمع 
ودعـــم البرامج التـــي تهدف إلى تطويـــر األجيال 
القادمـــة، أطلـــق بنـــك البحريـــن الوطنـــي برنامـــج 
التدريـــب الصيفي “Evolve” لمنـــح طلبة المرحلة 
الثانويـــة والجامعة فرصة “ االنخراط في القطاع 
المصرفي واالســـتفادة من الفـــرص التعليمية في 
مختلـــف المجـــاالت. ونحن فخـــورون باإلنجازات 
ونتطلـــع   2022 العـــام  فـــي  تحقيقهـــا  تـــم  التـــي 

الستكمال مسيرة النجاح والتقدم مستقباً”.

صافي ربح “البحرين الوطني” في 6 أشهر بزيادة 29 %
بفضل ارتفاع دخل الفوائد من القروض وانخفاض متطلبات المخصصات االحتياطية
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81 % نسبة اإلشغال في الليوان وافتتاح المزيد من العالمات التجارية المرموقة

أعلنـــت شـــركة البحريـــن لالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية )بتلكـــو( عـــن 
مغادرة الرئيس التنفيذي للتســـويق بالل أدهم لســـبب انتهاء عقد العمل 
اعتباًرا من 18 أغسطس 2022. وسيتولى الشيخ بدر بن راشد آل خليفة 
المســـؤوليات اإلضافيـــة كمديـــر عـــام التواصل المؤسســـي واالســـتدامة 

ابتداء من التاريخ ذاته.

بدر بن راشد رئيسًا تنفيذيًا للتسويق بـ“بتلكو” 
ومديراً عامًا للتواصل المؤسسي واالستدامة

المحرر االقتصادي

أعلنــت شــركة عقارات الســيف عن نتائجها المالية للربع الثانــي المنتهي في 30 يونيو 
2022، حيــث حققــت الشــركة أرباًحا صافية ودخًل شــامًل عائدين إلى حاملي أســهم 
الشركة األم بقيمة 1.57 مليون دينار خلل الربع الثاني من 2022، مقابل 1.04 مليون 
دينــار خــلل الربــع المقابــل مــن العــام الماضــي، أي بارتفــاع نســبته 50.92 %، ويرجع 
هــذا االرتفــاع فــي صافي الربح بالربع الثاني إلى زيادة اإليرادات في كل من قطاعي 
الضيافة والترفيه بســبب العودة إلى المســتويات التشــغيلية شــبه الطبيعية الناتجة 
عن تخفيف قيود السفر وغيرها من القيود الوبائية، إضافة إلى افتتاح “يبيله”، مركز 

الترفيه العائلي الجديد في الليوان والذي يديره الذراع الترفيهي للشركة.

وبلغت قيمة النصيب األساس والمخفض 
للسهم في األرباح العائد إلى حاملي أسهم 
الشـــركة األم فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العام 
2022 مبلًغـــا وقـــدره 3.40 فلًســـا، مقابـــل 
2.26 فلًسا للربع المقابل من العام الماضي. 
وســـجلت الشـــركة خالل الربـــع الثاني من 
العام 2022 ارتفاًعا في األرباح التشغيلية 
بنســـبة 13.43 % لتصـــل إلى 3.03 مليون 
دينـــار، مقابل 2.67 مليـــون دينار بحريني 
للربـــع المقابل من العام الماضي. وارتفعت 
اإليـــرادات فـــي الربـــع الثانـــي مـــن 2022 
بنســـبة 22.31 % لتبلغ 3.89 مليون دينار 
مقابـــل 3.18 مليـــون دينار بحرينـــي للربع 

المقابل من العام الماضي.
وحققـــت الشـــركة أرباًحـــا صافيـــة ودخاًل 
شـــاماًل عائديـــن علـــى مســـاهمي الشـــركة 
قدرهمـــا 3.02 مليـــون دينار لفترة الســـتة 
 ،2022 يونيـــو   30 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر 
مقارنًة مع 2.30 مليون دينار لنفس الفترة 
مـــن العام الماضي، بارتفاع نســـبته 31.31 
% مقارنـــة مع العام الماضـــي، ويعود هذا 
إلـــى األســـباب  االرتفـــاع بشـــكل رئيســـي 

المذكورة أعاله.
وبلغت قيمة النصيب األساس والمخفض 
للسهم في األرباح العائد إلى حاملي أسهم 
الشركة األم للفترة المنتهية في 30 يونيو 
2022 مبلًغـــا وقـــدره 6.56 فلًســـا، مقارنـــة 
مـــع 5 فلًســـا فـــي الفتـــرة ذاتهـــا مـــن العام 
الماضي. وسجلت الشركة للفترة المنتهية 
فـــي 30 يونيـــو 2022 ارتفاًعـــا في األرباح 
التشـــغيلية بنســـبة 16.46 % لتصـــل إلـــى 
6.19 مليـــون دينـــار، مقابـــل 5.32 مليـــون 
دينـــار للفتـــرة ذاتهـــا مـــن العـــام الماضـــي. 
وارتفعت اإليـــرادات للفتـــرة المنتهية في 
30 يونيـــو 2022 بنســـبة 20.62 % لتبلـــغ 
7.55 مليـــون دينـــار مقابـــل 6.26 مليـــون 

دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. 
وســـجل إجمالـــي حقوق المســـاهمين )بعد 
اســـتبعاد حقـــوق األقليـــة( ارتفاًعـــا لفتـــرة 
الســـتة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 
بنسبة 0.17 % ليصل إلى 155.14 مليون 
دينـــار، مقارنـــة مـــع 154.88 مليـــون دينار 
للســـنة الماليـــة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 
2022. وارتفع إجمالي الموجودات للفترة 

المنتهية في 30 يونيو 2022 بنسبة 0.48 
% ليبلـــغ 180.73 مليـــون دينـــار، مقارنـــة 
مـــع 179.87 مليـــون دينـــار للســـنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
النتائـــج  علـــى  تعليقـــه  معـــرض  وفـــي 
المالية، صّرح رئيس مجلس إدارة شـــركة 
عقارات الســـيف عيسى محمد نجيبي “ما 
تحقـــق مـــن نتائج ماليـــة إيجابية لشـــركة 
عقارات الســـيف في الربـــع الثاني من هذا 
العـــام يترجـــم سياســـات الشـــركة المتزنة 
للمســـاهمين  العوائـــد  أفضـــل  لتحقيـــق 
وتعظيـــم مالءتهـــا الماليـــة بفضـــل تنويـــع 
محفظتهـــا االســـتثمارية واالســـتفادة مـــن 
فتـــرة التعافـــي االقتصـــادي التـــي تمر بها 
المملكـــة وللـــه الحمـــد، مع حـــرص القيادة 
الرشـــيدة والحكومـــة الموقـــرة على تهيئة 
كافـــة الظـــروف المواتية لتعزيـــز معدالت 
القطاعـــات  وإنعـــاش  االقتصـــادي  النمـــو 

االقتصاديـــة. وتواصـــل أنشـــطة الشـــركة 
تســـجيل نمو قـــوي في مجـــاالت التطوير 
العقـــاري والترفيه وإدارة مراكز التســـوق 
جديـــد  هـــو  مـــا  كل  لتقـــدم  والضيافـــة 

لعمالئها”.
وتابـــع نجيبـــي “تمضـــي الشـــركة بخطـــى 
ثابتـــة نحـــو البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق مـــن 
وتعزيـــز  وتشـــغيلية  ماليـــة  مكتســـبات 
حضورها في السوق المحلية في مجاالت 
عملهـــا المتخصصـــة لتكون رائـــدة الترفيه 
والضيافة على مستوى المملكة، وذلك مع 
افتتاح “يبيلـــه” كأكبر مركز ترفيهي مغلق 
على مســـتوى المملكة، واســـتمرار الليوان 
في الهملة باستقطاب المزيد من العالمات 
التجاريـــة المرموقـــة عالميـــا مـــن متاجـــر 
لبيـــع التجزئـــة ومطاعم متنوعة، لتشـــكل 
بكل تأكيـــد وجهة ســـياحية تفضيلية في 
المحافظـــة الشـــمالية. ونحن عازمون بكل 

ثقة على ان تكون شـــركة عقارات السيف 
في صدارة الالعبين الرئيســـيين في دعم 
روافـــد  مـــن  ورافـــدا  الوطنـــي  االقتصـــاد 
تنميته ونقله إلى آفاق أرحب من االزدهار 

والنمو”. 
مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
عقـــارات الســـيف أحمـــد يوســـف “يســـرنا 
وتشـــغيلية  ماليـــة  نتائـــج  عـــن  اإلعـــالن 
مبشـــرة بالخيـــر ألنشـــطة شـــركة عقـــارات 
الســـيف خالل هـــذا العام، والذي سيشـــهد 
المزيـــد مـــن نمـــو فـــي عمليـــات الشـــركة، 
التســـوق  مراكـــز  علـــى صعيـــد  خصوصـــا 
التي شـــهدت مزيـــدا من التطويـــر وتعزيز 
ثقـــة المتســـوقين بمجمعـــات الســـيف وما 
تقدمـــه مـــن تجربة تســـوق اســـتثنائية، إذ 
شـــهد الربع الثاني معدالت إقبال متزايدة 
فـــي كافـــة المراكـــز التجاريـــة المنضويـــة 
تحـــت مظلة شـــركة عقـــارات الســـيف كما 
وشهدت الفترة الماضية افتتاح عدد كبير 
مـــن المحـــالت التجارية والعالميـــة، وكان 
مـــن أبرزهـــا افتتـــاح “اكســـترا” فـــي مجمع 
السيف ضاحية السيف الذي شكل إضافة 
نوعيـــة كأحـــد أكبـــر متاجـــر االلكترونيات 
على مســـتوى المملكة، إلـــى جانب افتتاح 
عالمات تجارية أخرى في مجمع الســـيف 
ضاحية الســـيف ومجمع الســـيف المحرق، 

إضافة إلى الليوان. 
ســـجلت  “لقـــد  يوســـف  أحمـــد  وأضـــاف 
حمالت “تســـوق واربح” التـــي تم إطالقها 
خـــالل النصـــف األول مـــن هـــذا العـــام في 

مجمعاتنـــا التجارية نجاًحـــا كبيًرا وأرقاًما 
قياســـية والتـــي ســـاهمت مســـاهمة فعالة 
فـــي جـــذب أعداد أكبر من الـــزوار، ما يدل 
علـــى ســـير التعافـــي االقتصـــادي بوتيـــرة 
متسارعة وتقديم جوائز مغرية ومكافآت 
مميـــزة لمتســـوقينا األعـــزاء، ونحـــن نعـــد 
الـــزوار بتوفير أفضل الخيـــارات في عالم 
التســـوق. أمـــا على صعيد قطـــاع الترفيه، 
فقـــد حققت شـــركة الســـيف للترفيـــه نقلة 
نوعيـــة مـــع افتتـــاح “يبيله” فـــي 28 ابريل 
األولـــى  الترفيـــه  قبلـــة  ليكـــون  الماضـــي 
لشـــريحة كبيـــرة مـــن العوائـــل البحرينيـــة 
والخليجيـــة، باعتبارهـــا وجهـــة ترفيهيـــة 
عائليـــة متكاملة ال مثيل لها فـــي المملكة، 
وســـيكون لهـــا مســـاهمة الفتة فـــي قطاع 
السياحة العائلية. كما أن تفاعل الزوار من 
مختلـــف مواطنـــي دول مجلـــس التعاون 
مع “يبيله” يدل على مدى تميز المشـــروع 

وتفرده”. 
مشـــروع  تطـــورات  بآخـــر  يتعلـــق  وفيمـــا 
الليـــوان في الهملة، ذكر أحمد يوســـف أن 
نســـبة اإلشـــغال في الليوان تبلغ حاليا 81 
% وذلـــك مـــع افتتاح العديد مـــن المتاجر 
عالميـــة  بأســـماء  والمقاهـــي  والمطاعـــم 
مرموقة، وسيشهد النصف الثاني من هذا 
العـــام كذلـــك افتتاح المزيد مـــن العالمات 
العالميـــة، أبرزهـــا ســـوبرماركت الدانـــوب 
لشركة بن داود القابضة السعودية بحجم 

استثمار يبلغ 30 مليون ريال سعودي.

صافي أرباح “عقارات السيف” في 6 أشهر

عيسى نجيبي أحمد يوسف

3
دينار مليون 

“BIBF” يطلق بكالوريوس “علوم البيانات وتحليالت األعمال” من جامعة لندن
مقاعد دراسية مجانية للطلبة المتفوقين 

أعلن معهد البحرين للدراســـات المصرفية 
الوطنيـــة  المؤسســـة   -  )BIBF( الماليـــة 
الرائدة للتدريـــب والتطوير في المنطقة - 
عـــن إطالق بكالوريـــوس جديد في “علوم 
البيانـــات وتحليالت األعمـــال” من جامعة 
لنـــدن العريقة وبتوجيه أكاديمي من كلية 
لندن لالقتصاد، مع توفير مقاعد دراســـية 
مجانيـــة بالكامل للطلبة المتفوقين، وذلك 

للفصل الدراسي المقبل.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد مديـــر عـــام معهـــد 
وفـــر  المعهـــد  أن  الشـــيخ،  أحمـــد   ”BIBF“
عـــدد مـــن المقاعـــد الدراســـية المجانيـــة، 
والتي تشـــمل الســـنة التمهيدية وســـنوات 
البكالوريـــوس، للطلبـــة المتفوقيـــن بهدف 
تشـــجيعهم علـــى االلتحـــاق بالتخصصات 
الجديـــدة والمســـتقبلية، إلـــى جانب وضع 
الخريجيـــن في مســـارات وظيفيـــة عالية 
التأثيـــر وذات قيمـــة عاليـــة، حيـــث يأتـــي 
البرنامـــج متوافًقا مع احتياجات الســـوق 
نظـــًرا  والعالميـــة؛  واإلقليميـــة  المحليـــة 
لوجـــود حاجـــة ملحة فـــي مجـــال تحليل 
البيانـــات عالمًيا، كما وُيعد التخصص أحد 

أهم العلوم المستقبلية.

وأضـــاف الشـــيخ أن المعهـــد قـــام باعتماد 
تدريس هذا البرنامـــج بعد تنفيذ عدد من 
واالســـتطالعات  والمقابـــالت  الدراســـات 
مـــع عـــدد مـــن الجهـــات المعنيـــة، إذ تبيـــن 
وجـــود فجـــوة فـــي المهـــارات فـــي مجال 
تحليـــل البيانـــات فـــي الســـوق البحريني؛ 
ولتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد كان ال بـــد مـــن 
توفيـــر برنامـــج متكامل ومكثـــف في هذا 
المجال، بالتعاون مع مؤسســـات أكاديمية 
أشـــارت  جانبهـــا،  مـــن  عالمًيـــا.  معتمـــدة 
رئيـــس مركز الدراســـات األكاديمية بمعهد 

“BIBF” رجـــاء بوجيـــري إلـــى أن البرنامج 
الجديـــد تم تدشـــينه بالتعـــاون مع جامعة 
لنـــدن بالتوجيه األكاديمي مـــن كلية لندن 
لألعمـــال، والتـــي تعـــد ضمـــن أفضـــل 10 
جامعـــات في المملكـــة المتحـــدة وأعرقها 
علـــى المســـتوى العالمي فـــي التخصصات 
واالقتصاديـــة.  والمصرفيـــة  الماليـــة 
ونوهـــت بوجيري إلـــى أن معاييـــر القبول 
فـــي البرنامج تشـــترط أن يكـــون المتقدم 
حاصـــاًل علـــى شـــهادة الدراســـة الثانويـــة 
العامـــة، بمعدل ال يقل عن 85 % وأال يقل 

مجمـــوع العالمـــات عـــن 90 % فـــي مادة 
الرياضيـــات و85 % في اللغة اإلنجليزية، 
أو الحصول على شـــهادة »IELTS« بدرجة 
ال تقـــل عـــن 6.0. كما ســـيخضع المترشـــح 
الختبـــارات القبول من قبـــل مركز التقييم 
بالمعهـــد فـــي مادتـــي الرياضيـــات واللغـــة 

اإلنجليزية. 
يذكـــر أن علـــم البيانـــات مـــن التخصصات 
أهميـــة  ذات  وأصبحـــت  النمـــو،  ســـريعة 
متزايدة في الســـنوات الماضية، إذ أصبح 
مـــن الصعـــب علـــى البشـــر تحليـــل الحجم 
الهائـــل للبيانات التي يتـــم جمعها اآلن، ما 
يجعل من الضروري لتطبيقات الحاسوب 
أن تكـــون قـــادرة علـــى فهـــم المعلومـــات 
ومعالجتهـــا، إذ تزود برامج علوم البيانات 
الطـــالب بفهم قوي ألساســـيات الحوســـبة 
واإلحصـــاء، إضافة إلـــى التقنيـــات األكثر 
والـــذكاء  الخوارزميـــات  فـــي  تقدًمـــا 
االصطناعـــي والتعلـــم اآللـــي، مما يســـمح 
لهم باكتســـاب خبرة قّيمـــة مع مجموعات 

البيانات الواقعية. 

التمويالت اإلسكانية تؤسس لمرحلة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص
خالل اجتماع عمل مع ممثلي البنوك و“المركزي”... “اإلسكان”:

عقدت وزارة اإلســكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل موســع مع ممثلي 
البنــوك والمصــارف التجاريــة، بحضــور محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي 
رشــيد المعــراج، وكيــل وزارة اإلســكان الشــيخ خالــد بــن حمــود آل خليفــة، 
مدير عام بنك اإلســكان خالد عبد هللا؛ لمتابعة خطة العمل المشــتركة لتنفيذ 
برنامج التمويلت اإلسكانية الجديدة التي تم إطلقها يوم أمس - اإلثنين، 
بحضور عدد من المســؤولين من وزارة المالية واالقتصاد الوطني ومصرف 

البحرين المركزي وبنك اإلسكان.

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن االجتمـــاع أكـــد 
التمويـــالت اإلســـكانية  علـــى أن برنامـــج 
الجديـــدة يمثـــل نتاجـــًا للعمـــل المتواصل 
لتوفيـــر المبـــادرات اإلســـكانية التي تكفل 
توفير حلول إســـكانية فورية للمواطنين، 
مبينـــًة الـــوزارة أن التمويـــالت اإلســـكانية 
الجديدة تؤسس لمرحلة جديدة للشراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص، مـــن خـــالل تنويـــع 

الخيـــارات واألغـــراض التمويليـــة، مؤكدة 
أن تلـــك التمويـــالت تأتي فـــي إطار تنفيذ 
محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج 
في برنامج الحكومة، وتماشيًا مع أهداف 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
كمـــا أفـــادت الـــوزارة إلى أن خطـــوة طرح 
التمويـــالت الجديـــدة تأتي تأسيســـًا على 
النجـــاح الكبير الذي حققـــه برنامج مزايا، 

الـــوزارة  مبـــادرات  باكـــورة  مثـــل  والـــذي 
فـــي تفعيل الشـــراكة مع القطـــاع الخاص، 
منوهـــة إلى أن تلك المبادرة ســـاهمت في 
توفيـــر أكثر من 10 آالف خدمة إســـكانية 

للمواطنيـــن مـــن خـــالل تمويـــالت مزايـــا 
التـــي قامت البنـــوك بتقديمها، ومســـاهمة 
المالـــي  الدعـــم  خـــالل  مـــن  الحكومـــة 
للمواطنيـــن في هـــذا البرنامج، مما شـــجع 
على التوســـع في هـــذا البرنامج من خالل 

توفيـــر أغـــراض إضافيـــة للتمويـــل، فضالً 
عن إطالق برنامج تســـهيل، والذي يطرح 
المزيـــد من الخيارات والحلـــول التمويلية 

المتنوعة.
وتطـــرق االجتماع إلى أهميـــة العمل على 

خـــالل  المنتفعيـــن،  إجـــراءات  تســـهيل 
التنســـيق  واســـتمرار  المقبلـــة،  المرحلـــة 
اإلســـكان  وبنـــك  الـــوزارة  بيـــن  المشـــترك 
والمصـــارف والبنوك التجاريـــة، بما يحقق 

استدامة نجاح تلك البرامج.

د.رجاء بوجيري  د.أحمد الشيخ
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رسالة إلى الشباب: بالتوكل على هللا 
والجد واالجتهاد واإلدارة الصحيحة 

ستحققون هدفكم

العمل في قطاع اإلنشاءات كان صعًبا ولكن بفضل هللا ودعم المحيطين تجاوزت الصعاب
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حــال تخرجــه مــن دراســته الجامعيــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة، أســس أول 
مشــروع لــه فــي العــام 2004.. قطاع الســيارات الفاخــرة ليس مجرد ميدان اســتثماري 

بالنســبة لرجــل األعمــال إبراهيــم عبــدهللا الحجــي، بــل كان شــغًفا منــذ الطفولــة، وألنــه 
يؤمــن بــأن التخطيــط ألية خطــوة قادمة على طريــق العمل الحر واالســتثمار، تنطلق 

من التوكل على هللا ســبحانه وتعالى والقدرة على توفير عدة عوامل أساســية 
في المســار الصحيح.. األمور ليســت ســهلة ميســرة بالطبع، ولكنها قابلة 

للتعاطــي والتعامــل والدراســة والتقييــم، وأصــدق مثــال علــى ذلك، 
مشروعه األول “car plus”. فمن جهة، هو االهتمام والشغف الذي 
أتــاح لــه معرفــة واســعة، ومــن جهة أخرى، االســتفادة مــن خبرة 
والده حفظه هللا، فبداية العمل التجاري في رحاب الوالد تعني 
اكتســاب معرفة عميقة من رجــل قدوة وملهم ومتمكن بخبرته 
والتزامــه بأخــاق العمــل التجــاري، وحيــن يصبــح الوالــد هــو 
بوابة المدرسة األولى في الحياة عموما، وفي الحياة المهنية 
التجاريــة خصوصــا، فــا شــك فــي أن محطــات منتظــرة من 

التوفيق ستكون على الدرب، وهذه الثمرة الحقيقية.

األربعاء 3 أغسطس 2022 - 5 محرم 1444 - العدد 5041إبراهيم عبدالله الحجي:

جوانــب أخــرى مــن ســيرة عمــل عمرهــا 18 عاًمــا، وهــي مدة قصيــرة في 
قياس زمن النجاح واإلنجاز، من أول مشــروع للســيارات، أعقبه تأسيس 
شــركة مقــاوالت “الخليجية لإلنشــاء” العام 2005، وفي العــام الذي يليه، 
كان الموعــد مــع دخــول قطــاع المطاعــم العــام 2006، والمرحلــة المهمــة 
التــي يمكــن اعتبارهــا منطلًقــا إلثبات التميــز والوصول إلــى العالمية، هي 
 live“ فــي العــام 2015 عندمــا أنشــأ عامة تجاريــة خاصة به حملت اســم
healty” حققت نجاًحا باهًرا كأبرز مراكز التغذية العاجية على مســتوى 
البحريــن والخليــج والدليــل علــى ذلــك، أنــه في هــذا العــام 2022، تملكت 
إحــدى شــركات االســتثمار األجنبيــة هــذه العامــة البحرينيــة الفريــدة، 
وعظيم الفخر أن “بحرينًيا” أثبت إمكانية الوصول إلى العالمية، وليفتح 
صفحــة جديــدة طموحــة بدراســة أفــكار مشــروعات ناجحة بل وإشــراك 
الكــوادر الوطنيــة الطموحــة أيًضــا معــه فــي مشــوار النجــاح واإلصــرار 
والعزيمــة. وفــي هــذا الحــوار، نقــرأ فــي الســطور قصــة نجــاح ملهمة لكل 
إنســان طمــوح وينظــر إلــى المســتقبل بتفــاؤل مــع ضيفنــا رجــل األعمــال 

األستاذ إبراهيم عبدهللا الحجي:

آفاق المشروع اإلصالحي

إثبــــــــات  « مــن  تمكنتــــــم 
وجودكـــم فــي قطــاع األعمال 
فــي فتــرة مهمة هــي مطلع 
لجاللــة  اإلصالحــي  المشــروع 
العاهــل المعظــم حفظــه هللا، 
ما أبرز األســس التي أســهمت 
المقومــــــات  تهيئــة  فــي 
للمســتثمرين البحرينيين السيما 

فئة الشباب؟

- فـــي الحقيقـــة، الحديـــث في إجابة 
هـــذا الســـؤال المهـــم يمألنـــا بالفخـــر 
واالعتـــزاز واالنتماء والـــوالء لقيادة 
البالد ولهـــذا الوطن الكريم المعطاء، 
ولي كل الشرف بالقول إن المشروع 
اإلصالحـــي الكبيـــر لحضـــرة صاحب 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
المعظـــم،  البـــالد  عاهـــل  خليفـــة  آل 
والمنطلقات الريادية لصاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
كل  منحـــت  الـــوزراء حفظهمـــا هللا، 

بحريني مجتهد فرصة النجاح.
العهـــد  فـــي  المملكـــة  توجهـــات  إن 
تحقيـــق  عـــن  أثمـــرت  اإلصالحـــي 
إنجـــازات كبرى الســـيما علـــى صعيد 
تطوير األعمال، فعلى ســـبيل المثال 
العمـــل  صنـــدوق  أســـهم  الحصـــر،  ال 
“تمكين” في دعم أصحاب المشـــاريع 
من البدايات إلى االســـتمرارية وهذا 
مـــن  الكثيـــر  فـــي  يتوافـــر  ال  األمـــر 
البلـــدان حتى المتقدمـــة منها، لذلك، 
نحـــن محظوظـــون كبحرينييـــن بمـــا 
نحظى به من رؤى متقدمة لتوســـعة 
آفاق مشـــاركة الطموحين في قطاع 

األعمال.

البداية.. الفكرة.. النجاح

بوفيصــل، نريد أن نذهــب قلياًل  «
إلى الــوراء.. إلى البداية، كيف 

كانت االنطالقة؟

تلـــك  وأول  شـــجون،  للحديـــث   -
الشـــجون هـــي أنني لـــو تحدثت عن 
ويطـــول  يحفظـــه  ربـــي  الوالـــد  دور 
عمـــره لعجزت عن أن أوفيه حقه من 
الشـــكر واالمتنـــان والثنـــاء، فالبداية 
كانـــت العمل مع الوالد فـــي التجارة، 

وهـــذه البدايـــة مهمة للغاية بالنســـبة 
لي حيث إنها أكســـبتني خبرة كبيرة، 
بـــل أضف إلى ذلك اســـتعداد وتمكن 
مـــن دخول المجـــال التجـــاري برؤية 
واضحـــة، ولي أن أضيف نقطة مهمة 
وهي أن هذه البداية مع الوالد أطال 
هللا عمـــره فتحـــت أمامـــي مجـــاالت 
كثيـــرة فـــي الواقـــع، وأولهـــا كيفيـــة 
التعامل مع الناس وكيفية التخطيط 
لفكرة عمل ناجحة، وقد هيأنا الوالد 
يقصـــر،  ولـــم  التجـــارة  ألساســـيات 
وهي منهجـــي في العمل.. ممتن إلى 
والدي الذي تعلمت منه أسس العمل 

التجاري وابتكار األفكار الريادية.

شغف السيارات.. المحطة األولى

وما أول مشــروع أخذ بيدك إلى  «
عالم األعمال؟

- بدأت أول خطواتي في بيع وشراء 
الســـيارات وهو المجال المحبب إلى 
نفســـي، وعليـــك أن تختـــار البدايـــة 
الصحيحـــة أليس كذلـــك؟ إن البداية 
الصحيحـــة فـــي المجال الـــذي تحبه 
يمنحـــك القـــدرة على أن تبـــدع أكثر 
بالســـيارات  ولشـــغفي  إذن،  وأكثـــر، 
فـــي  بـــدأت  صغـــري،  منـــذ  الفاخـــرة 
مجال شـــراء وبيع السيارات ولحبي 
للعمل واستمتاعي به، طورت الكثير 
من األفـــكار.. إنه عالم جميل في كل 
أجوائـــه، ومن هنا وجدت المســـاحة 

كبيرة للبدء في أفكار أخرى.

قطاع جديد.. تحدياته كبيرة

هــل  « أخــرى،  أفــكار  فــي  البــدء 
نقصــد بذلــك العمل فــي مجال 
المقــاوالت واإلنشــاءات؟ حدثنــا 

عنه؟

- نعـــم بالتأكيد، واســـمح لـــي أن أقول 
جديـــًدا  كان  اإلنشـــاءات  قطـــاع  إن 
بالنســـبة لـــي ولـــم أكـــن ملًمـــا بالكثيـــر 
أننـــي  إال  كبيـــرة  وتحدياتـــه  عنـــه 
قـــررت الدخـــول إليـــه والتعلـــم، فإلى 
جانـــب خبرتـــي التجاريـــة ومســـاندة 
والـــدي حفظه هللا واالســـتعانة بذوي 
الخبرة من المعارف ســـواء من األهل 
واألقـــارب أم مـــن األصدقـــاء، مضيت 
فـــي العمل وتطلب مـــدة زمنية أطول 
لكـــي أســـير علـــى الطريـــق الصحيـــح 
وهـــذا ما تم بحمد هللا، وأكرر أن دعم 
والـــدي الكريـــم واألحبة مـــن المعارف 
حولي الذين لم يقصروا معي بتقديم 
الرأي والمشورة والمعلومة والتوجيه 
المجـــال  صعوبـــة  ورغـــم  الصحيـــح، 
لكننـــي تجـــاوزت الكثير مـــن العقبات، 
ودائًمـــا هـــذا هـــو مســـاري: باإلصـــرار 

والعزيمة نتخطى الصعاب.

الجائحة كانت صعبة ولكن..

جائحــة كورونــا كانــت واحدة من  «
الصعاب دون شــك، ماذا تعلمتم 

منها؟

التـــي حولتهـــا  الفتـــرة  تلـــك  هـــي   -

مـــن “محنـــة إلـــى منحـــة” إن جاز لي 
التعبيـــر، وكلنا نعلم أنهـــا كانت فترة 
الـــكل.. فـــي  صعبـــة وقاســـية علـــى 
مختلـــف جهـــات العالـــم، إال أنـــه في 
الوقـــت ذاتـــه اســـتفدنا منهـــا كثيـــًرا 
لكـــي نحقـــق إنجـــازات وأعمـــال لـــم 
تكن على البال كالتحول من اليدوي 
إلـــى اإللكترونـــي واألونالين، وخلق 
مجـــال بعيـــد عـــن المتعـــارف عليهـــا 
تقليدًيـــا في العمل، وهـــذا أضاف لنا 
أســـاليب كثيـــرة فـــي تطويـــر العمل 
الرقمـــي  التحـــول  أي  تكنولوجيـــا.. 
واســـتخدام التكنولوجيا ومنتجاتها 
وهـــي بالتأكيد منحتنا مجااًل أوســـع 

في قطاع األعمال.

االستشارة واإلدارة العلمية

يقــول المقربــون إن من أســرار  «
نجاح بوفيصل هو إيمانه بفريق 
واإلدارة  واالستشــارة  العمــل 
هــذا  هــل  الســليمة  العلميــة 

صحيح؟

-صحيـــح بـــال ريـــب، حيـــن أتباحث 
األفـــكار  حـــول  العمـــل  فريـــق  مـــع 
أو  عليهـــا،  اإلقـــدام  قبـــل  الجديـــدة 
حيـــن نقيـــم عمـــاًل تـــم إنجـــازه فهذا 
يمهـــد الطريـــق لتجـــاوز الكثيـــر مـــن 
وأتواصـــل  وتصحيحهـــا،  األخطـــاء 
مـــع فريق العمل بشـــكل مســـتمر في 
االجتماعـــات والنقاشـــات لكي نصل 
الـــذي رســـمناه، فـــأرى  إلـــى الهـــدف 

االستشـــارة ركنا أساســـيا في العمل 
فـــرص  عـــن  تحدثنـــا  وإذا  الناجـــح، 
االســـتثمار فـــي بالدنـــا فهـــي كثيرة، 
وهي متاحة للشـــباب من الجنســـين 
وكلنا نعلـــم أن البحرينـــي مبدع في 
الكثير مـــن التخصصات واألنشـــطة 
فـــي  رأيـــت  وقـــد  والمشـــروعات، 
الحقيقة كيف أن الكثير من الشباب 
البحرينييـــن تميزوا في مجال إدارة 
المطاعـــم والمقاهي وقطاع األغذية 
والتمويـــن عمومـــا، وهنـــاك تنافـــس 

قائم على اإلبداع.

وماذا عن الخطة المستقبلية؟

هذا هو الســؤال.. بعد مسيرة  «
حافلة بالنجــاح وقصة ملهمة، 
كيف نقرأ خطتكم المستقبلية؟

- وللـــه الحمد والمنة، وبعد ســـنوات 
أصبحـــت  الـــدؤوب  العمـــل  مـــن 
التخطيـــط  وفـــق  المســـتقبل  أرى 
المـــدروس.. األساســـيات موجودة.. 
الخبـــرة متوافـــرة، إال أن المهـــم هـــو 
التطوير، والخطة تعتمد على إعداد 
المرحلـــة المقبلـــة مـــن تهيئـــة فريـــق 
العمل أي الكوادر البشـــرية المؤهلة، 
وبرامج التسويق والقدرة اإلبداعية 
علـــى تقديـــم المنتجـــات والخدمات 
احتياجـــات  يلبـــي  بمـــا  الجديـــدة 
السوق.. السوق رغم محدوديتها إال 
أن الفـــرص كثيرة وممكنـــة لتحقيق 
االســـتفادة منها، ومن المهم بالنسبة 

لـــي أن ألفت نظـــر أبناء البلـــد الذين 
دخلـــوا أو هـــم فـــي طـــور دخولهـــم 
قطـــاع األعمـــال وأقـــول.. أكثـــر مـــا 
يتســـبب فـــي تعثـــر أي مشـــروع هو 
“اإلدارة”! إنهـــا أهـــم مرتكـــز النطالق 
العمـــل وعلـــى رأســـها إدارة المـــوارد 
والتدقيـــق  والماليـــة  البشـــرية 
المصروفـــات  ومراجعـــة  والتقييـــم 
واإليـــرادات كونهـــا عمود األســـاس، 
وليكـــن الطمـــوح غير محـــدود، وكما 
تعلـــم، فإن تجربة “ليـــف هيلثي”، لم 
تكن على بالي ذات يوم أنها ستصل 
إلـــى العالميـــة فهـــذا توفيـــق من رب 
اإلنســـان  يضـــع  وحينمـــا  العالميـــن، 
بجـــد  ويعمـــل  أمامـــه  كبيـــًرا  هدًفـــا 
واجتهاد سيصل إلى تحقيق الهدف، 
إن مـــن األهميـــة بمكان أال نستســـلم 
أمام العقبات والحواجز وســـنواصل 

المسيرة.
ومواقـــف  ظـــروف  هنـــاك  والشـــك، 
صعبـــة ربما تجعل اإلنســـان يتراجع، 
فالحياة تجـــارب والبد من التجربة، 
تتعلـــم  حتـــى  إنـــه  يقولـــون  وكمـــا 
الســـباحة البـــد من أن تجـــرب العوم 
فـــي العمـــق وتتعلـــم مـــن اآلخريـــن 
لتصـــل إلى بر األمان، وال أريد القول 
إن كل األمور بســـيطة، فيها البسيط 
تحديـــات  وهنـــاك  الصعـــب،  وفيهـــا 
ومواقـــف صعبة ثقـــوا تماًما أننا كلنا 
قـــادرون علـــى تجاوزهـــا بفضـــل من 

رب العالمين.

الشكر تعبير عن الفضل

لعلنا في آخر الســطور، نســمع  «
شــكر  كلمــة  “بوفيصــل”  مــن 
هــذه  مــن  إلــى  مســتحقة.. 
الباقة الجميلة من زهور الشكر 

تهديها؟

- أجمـــل باقـــات الشـــكر والدعـــوات 
يطـــول  ربـــي  هللا  حفظـــه  لوالـــدي 
بعمـــره، وباقـــات أخرى معطـــرة لكل 
من وقف معـــي من األهل والمعارف 
والموظفيـــن الذيـــن هـــم جـــزء مـــن 
حياتـــي المهنية، فكلهم مثلوا الدافع 
الكبير لـــي للوصل إلـــى الهدف الذي 
أطمـــح إليـــه.. معهـــم وبهم، يســـتمر 

المشوار بعون هللا.

بدأت أول خطواتي في بيع وشراء السيارات 
وهو المجال المحبب إلى نفسي

حاوره: سعيد محمد )تصوير: حسن بوحسن(
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أكـــد عضـــو مجلس اإلدارة ورئيـــس لجنة العقار فـــي جمعية رجال 
األعمـــال البحرينية ناصر األهلي أن طرح البرامج الجديدة لوزارة 
اإلســـكان من خالل برنامج “تســـهيل” ســـتعزز من اســـتمرارية نمو 
القطـــاع العقـــاري وتزيـــد مـــن معـــدالت التـــداوالت العقارية خالل 
الســـنوات المقبلـــة، خصوصا أن هذه البرامـــج والخيارات الجديدة 
ســـتكون لهـــا تأثيرات مباشـــرة علـــى حركة بيـــع وشـــراء األراضي 
الســـكنية، إلى جانـــب نمو حركة المقـــاوالت بمختلـــف فئاتها ونمو 
أعمـــال المكاتـــب الهندســـية والمواد الخاصـــة بالبناء، مثـــل المواد 
الصحيـــة والكهربائيـــة واأللمنيـــوم والنجـــارة وغيرها مـــن األعمال 

المرتبطة بالقطاع العقاري. 
وبيـــن األهلي لـ “البـــالد االقتصادي” أن إتاحة الحصول على تمويل 

لشراء األراضي من خالل برنامج تسهيل سيعطي المواطن الخيار 
في بناء مســـكنه حســـب مواصفاتـــه وموقعه، وهذا األمر ســـيحفز 
مـــن عمليات بيـــع المخططات واألراضـــي الســـكنية.  وتابع األهلي 
“البـــد من تقديم الشـــكر واالمتنان لملك البالد المعظم وســـمو ولي 
عهده األمين رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرات اإلسكانية 
الحديثـــة والتـــي أثلجـــت قلـــوب المواطنيـــن ونحـــن نشـــيد بهـــذه 

المبادرات والخيارات المتعددة للمشاريع اإلسكانية”.  
وزاد “ال شـــك أن هـــذه البرامـــج جـــاءت لتحقق رؤيـــة جاللة الملك 
المعظم بتوفير المسكن المالئم للمواطنين، وان هذه الحزمة التي 
أعلنتها الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان 
تعتبر أيضا مكمال لخطط البحرين في التعافي االقتصادي وخطط 
مستقبلية لالنتعاش االقتصادي والعقاري، خصوصا من خالل هذه 
الحزم والبرامج اإلســـكانية التي ســـتعود بالفائدة على المواطنين 

والقطاعات العقارية والتجارية المختلفة، وهذا من اهم إيجابيات 
البرامـــج والحـــزم التي تطرق إليها برنامج تســـهيل العقاري، حيث 

يكـــون النمـــو فـــي قطـــاع البنـــوك مـــن خـــالل التمويـــل وقطاع 
اإلنشـــاءات والمقـــاوالت والخدمات المصاحبة من اســـتثمار 

ووساطة وهندسة، كل هذه األعمال من إيجابيات برنامج 
التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة والســـابقة”. وأضـــاف 

األهلي “نحن على يقين بأهمية الحس 
الوطني والوعـــي لدى الجميع 
أســـعار  اســـتقرار  بضـــرورة 

الســـكنية  األراضـــي 
بمـــا يخـــدم المصلحـــة 
عـــن  والبعـــد  الوطنيـــة 

المصالح الخاصة”. 

التمويالت اإلسكانية الجديدة ستضاعف التداوالت وأعمال المكاتب الهندسية
أكد أهمية الحس الوطني بضرورة استقرار أسعار األراضي السكنية... األهلي لـ”^”:

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.077

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.032

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.995

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.462

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.072

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.474

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.301

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.455

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.354

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162

السنة الرابعة عشرة - العدد 5041
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تقدم للوظائف 1300 شخص

“طيران الخليج” توظف بحرينيين بطاقم ضيافة الناقلة

أعلنت شـــركة طيـــران الخليج – الناقلـــة الوطنية لمملكة البحريـــن – عن توظيف 
عـــدد مـــن البحرينيين كأفـــراد لطاقم ضيافة الناقلة؛ وذلك علـــى إثر اإلعالن الذي 
طرحته الناقلة في الصحف المحلية أخيرًا. وكان أكثر من 1,300 شخص قد حضر 
للتقديـــم على الوظائـــف المذكورة في يوم مفتوح أقامته دائرة الموارد البشـــرية 
فـــي طيـــران الخليـــج يوم الســـبت الموافق 23 يوليـــو الماضي في فنـــدق جولدن 
توليـــب بالمنامة. وأثنى المتقدمـــون للوظائف لدى حضورهم اليوم المفتوح على 
دقة التنظيم وعلى تعاون القائمين عليه، معربين عن سعادتهم في الحصول على 

فرصة العمل لدى الناقلة الوطنية وخدمة مملكة البحرين من خاللها.

إضافة المزيد من الخطوط الجوية لمدن هندية أخرى بحلول أكتوبر

مطار البحرين يستقبل أولى رحالت “إنديغو” من مومباي
اســـتقبل مطار البحرين الدولـــي أولى رحالت 
شركة طيران إنديغو التي أقلعت من مومباي 
إلى مملكـــة البحرين، وذلك في أعقاب إطالق 
خدمتهـــا الجديـــدة للرحالت المباشـــرة، حيث 
تـــم اســـتقبال الرحلـــة األولـــى بتحيـــة المـــاء 

التقليدية.
وقام وفد يمثل شـــركة مطار البحرين وشركة 
إنديغـــو وعـــدد مـــن ممثلـــي شـــركة الخدمات 
بالترحيـــب  المطـــار  فـــي  للســـفريات  الدوليـــة 
بالمســـافرين المغادريـــن علـــى أولـــى الرحالت 
المتوجهـــة إلـــى مومبـــاي فـــي حفـــل أقيم في 

مطار البحرين الدولي أمس.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للشـــؤون التجاريـــة 
والتســـويق في شـــركة مطـــار البحريـــن، أيمن 
زينل أن مبنى المسافرين الجديد يمكن مطار 
البحريـــن الدولي من اســـتيعاب عـــدٍد أكثر من 
شـــركات الطيران والعمل مع الشركاء بفاعلية 
إلضافـــة مزيد مـــن الخطوط الجديـــدة لتعزيز 
ربـــط مملكة البحريـــن بالعالم، مشـــيًرا إلى أنه 
في هـــذا اإلطار تتطلع شـــركة مطـــار البحرين 
إلـــى العمل مـــع شـــركة إنديغو لتوفيـــر تجربة 
ســـفر مريحة لعمالئها، مشـــيًرا إلـــى أن إضافة 

هذا الخط الجوي الجديد سيعزز من العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المتميـــزة  التاريخيـــة 
وجمهورية الهند وســـيزيد من ســـهولة الســـفر 

بين البلدين للعمل والسياحة.
رئيـــس  كومـــار  ســـانجاي  أعـــرب  مـــن جانبـــه 
االســـتراتيجية واإليرادات بشركة إنديغو عن 
ســـعادته بإضافـــة هـــذا الخط الجـــوي الجديد 
إلـــى مملكـــة البحريـــن، والتـــي تمثـــل الوجهـــة 
الدولية الخامسة والعشرين والوجهة التاسعة 
والتســـعين إجمـــااًل ضمـــن شـــبكة “6E” التابعة 
للشـــركة، مشيًرا إلى أن مطار البحرين الدولي 
هـــو أول محطـــة دوليـــة تضيفها الشـــركة إلى 

شبكتها منذ بدء جائحة كوفيد 19. 

وأضاف كومار أن هذه الرحالت الجديدة بين 
مملكـــة البحرين وجمهورية الهند ســـتعزز من 
وتيرة التجارة والسياحة بين البلدين، السيما 
وأن المملكة تشـــتهر عالمًيا بتراث صيد اللؤلؤ 
وتجارتـــه، مؤكًدا أن الشـــركة ســـتعمل جاهدة 
علـــى الوفاء بوعدها لعمالئها من خالل توفير 
رحـــالت ميســـورة التكلفـــة مـــع االلتـــزام بدقة 
المواعيـــد وتميز األداء وتقديم خدمات عالية 

الجودة دون عناء عبر شبكة واسعة.
وستســـير شـــركة إنديغو رحلة يومية مباشرة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ومومبـــاي، كمـــا تعتزم 
إضافة المزيد مـــن الخطوط الجوية إلى مدن 

هندية أخرى بحلول أكتوبر المقبل.

بأنـــه  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
 ISIN(  204 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت 
التأجيـــر  صكـــوك  مـــن   )BH00010I85F8
اإلســـالمية الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل التـــي 
يصدرهـــا مصرف البحرين المركـــزي نيابة عن 

حكومة مملكة البحرين.

وتبلـــغ قيمـــة اإلصـــدار 26 مليون دينـــار لفترة 
استحقاق 182 يومًا تبدأ في 4 أغسطس 2022 
إلى 2 فبراير 2023. ويبلغ العائد المتوقع لهذه 
الصكوك 3.95 % مقارنة بسعر العائد 4.05 % 
لإلصدار الســـابق بتاريخ 7 يوليـــو 2022، علمًا 

بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 271 %.

تغطية إصدار صكوك تأجير إسالمية 
حكومية قصيرة األجل بـ 26 مليون دينار

محمد الجيوسي

ناصر األهلي 


