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رضا بهلوي: شعب إيران تواق للسيادة الوطنية

ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

حسب تصنيف مؤشر “نيكاي” الياباني

البحرين األولى عالميًا في التعافي من “كورونا”

صنـــف مؤشـــر “نيـــكاي” الياباني للتعافـــي من فيروس كورونـــا )كوفيد 
19( مملكة البحرين األولى عالميًا بـ 78 نقطة عن تبوؤ مستوى مؤشر 

التعافي من الفيروس.
وتأتـــي المرتبـــة المتقّدمـــة لمملكة البحرين من بين 122 دولة يشـــملها 
تقييم المؤشـــر من حيـــث إدارة العدوى وإطـــاق التطعيمات والتنقل 
االجتماعـــي، ويصنف المؤشـــر بلـــدًا أو منطقة ما بتصنيـــف “أقرب إلى 
التعافي” مع انخفاض أعداد الحاالت القائمة، وتحقيق معدالت تطعيم 

)٠٢(أفضل، واتباع إجراءات تباعد اجتماعي أقل صرامة.
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وكفاءة عالية

أو تفضل بزيارة فرعنا الرئيسي الجديد
في برج السيف اليوم

اتصل بـ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ١٣

تشكل البلديات وأمانة العاصمة أحد أبرز صناديق اإليرادات 
فـــي الميزانيـــة العامـــة للدولـــة، حيث قدرت مســـاهمتها في 
دورة الميزانيـــة الحاليـــة بمبلـــغ 100 مليون دينـــار عن العام 
2021 ومبلغ 105 مايين دينار عن العام 2022. من جانبها، 
أشـــارت إدارة األمـــاك في ديوان الوزارة إلـــى وجود أراٍض 
غير مســـتغلة علـــى أرض الواقع، وهي ضمـــن خطط تطوير 
واســـتثمار شـــؤون البلديـــات للســـنتين المقبلتيـــن بحســـب 
اإلجراءات واألنظمة والموازنات المرصودة، وجهوزية هذه 
العقـــارات للتطوير واالســـتثمار. وبينت أن شـــؤون البلديات 
في تعاون وتنســـيق تام مع المعنيين في الوكالة المســـاعدة 
للمـــوارد والمعلومـــات بـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطني، 
بشـــأن منصة اســـتثمار األراضي الحكومية، حيث ســـاهمت 
البلديـــات حتـــى حينـــه بأكثر من 17 عقـــارًا للمزايـــدة بنظام 
الطرح العام وبنظام التفاوض التنافســـي من خال المنصة، 
وجـــاٍر زيادتهـــا حســـب حالـــة العقـــارات والخدمـــة البلديـــة 

المستهدفة لخطة التطوير لدى شؤون البلديات. )٠٣(مجمع سوق مدينة عيسى الشعبي 

عواصم ـ وكاالت

قـــال ولي عهـــد إيران الســـابق رضا بهلـــوي، في بيان بمناســـبة 
الذكـــرى الــــ 116 إلعـــان النظام الدســـتوري في إيـــران: “اليوم 
أكثر من أي وقت مضى، يريد الشعب اإليراني إرساء السيادة 
الوطنيـــة وفـــرض إرادتـــه فـــي جميـــع الشـــؤون االجتماعيـــة 

والسياسية واالقتصادية”.

وأشـــار البهلوي الحفيد في جزء من هـــذا البيان إلى ما اعتبره 
“اإلصاحات الواســـعة” لوالده محمد رضا بهلوي آخر الشاهات 
في إيران، معتبرًا إياها “اســـتمرارًا للمطالـــب التاريخية للثورة 
الدســـتورية”، مضيفـــًا “بالضبط في الوقت الـــذي كانت مطالب 
الثورة الدســـتورية من قبيل الحرية السياســـية والديمقراطية 
علـــى وشـــك التحقق فـــي إيران، فقـــد حدثت الثـــورة الرجعية 

)١٦(للعام 1979 ضد القيم الحداثية للثورة الدستورية”.

أعلن الجيـــش التايواني أنه رصد 
عـــدة  صينيـــة  وســـفنًا  طائـــرات 
تنشـــط في مضيق تايـــوان أمس 
تحاكـــي  أنهـــا  معتبـــرًا  )الســـبت(، 
هجومـــًا علـــى الجزيـــرة المتمتعة 

بحكم ذاتي.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التايوانيـــة 
في بيان “إن قوات تايبيه رصدت 

مجموعـــات عـــدة مـــن الطائـــرات 
تقـــوم  التـــي  الصينيـــة  والســـفن 
بأنشـــطة حـــول مضيـــق تايـــوان، 
الوســـط  الخـــط  عبـــر  وبعضهـــا 
تجـــري  أنهـــا  ويعتقـــد  الفاصـــل، 
جزيـــرة  علـــى  لهجـــوم  محـــاكاة 
تايـــوان الرئيســـة”، وفقمـــا نقلـــت 

“فرانس برس”.

تايوان تتهم الصين 
بمحاكاة هجوم على الجزيرة

عواصم ـ أ ف ب

)١٦(

)١٦(

طرح أمالك بلدية جديدة لالستثمار في العامين المقبلين
“إدارة األمالك”: 17 عقاراً طرحته “البلديات” بمنصة “األراضي الحكومية”

حسن عبدالرسول

عواصم ـ وكاالت

التوتـــر  اســـتمرار تصاعـــد  وســـط 
الجهـــاد  وحركـــة  إســـرائيل  بيـــن 
اإلسامي وتوالي القصف الجوي 
علـــى قطـــاع غـــزة، حث عـــدد من 
الدول والمنظمـــات الدولية جميع 
األطـــراف علـــى وقـــف العمليـــات 
العســـكرية وخفـــض حـــدة التوتر. 
وفـــي هـــذا الســـياق تحـــاول مصر 
التوسط لتهدئة التوتر في القطاع 
والتوصـــل إلـــى توافـــق، مـــن أجل 

عودة الهدوء في أقرب وقت.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أمس )السبت(، إن باده 
تجري اتصاالت على مدار الساعة 
مع جميـــع األطراف منعـــًا لخروج 

األوضاع في غزة عن السيطرة.
وأعلنت “ســـرايا القـــدس”، الجناح 
“الجهـــاد  لحركـــة  العســـكري 
اإلســـامي”، أمس، عـــن قصف تل 
أبيب ومطار بن غوريون وأسدود 
وبئر الســـبع وعســـقان ونتيفوت 

وسديروت.
“ســـرايا  قالـــت  لهـــا،  بيـــان  وفـــي 
القـــدس”: “ضمـــن عمليـــة )وحـــدة 
القـــدس  ســـرايا  الســـاحات(.. 
بـــن  ومطـــار  أبيـــب  تـــل  تقصـــف 
الســـبع  وبئـــر  وأســـدود  غوريـــون 
وعســـقان ونتيفوت وســـديروت 
بـ60 صاروخـــًا، ردًا علـــى العدوان 

المتواصل”.

تصعيد خطير في غزة... 
وجهود مصرية للتهدئة



مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
هيئـــة  رئيـــس  النعيمـــي،  ماجـــد 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار  الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة؛ بمناسبة تعيينه في منصبه، 
حيـــث رّحـــب بـــه الوزيـــر، متمنيًا له 
التوفيـــق فـــي مهـــام عملـــه الحالي، 

كمـــا تم خالل اللقـــاء بحث مجاالت 
التعاون بين الوزارة والهيئة.

وقـــد قـــام الوزيـــر بتســـليم رئيـــس 
واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
درعًا تذكاريًا يمثل مدرســـة الهداية 
نظاميـــة  مدرســـة  أول  الخليفيـــة 

حكومية في مملكة البحرين.

بحث التعاون بين “التربية” و“الثقافة”
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عام دراسي عن ُقرب !!
أخيًرا وبعد طول انتظار، بعد غلق اقتصادي، وتباعد اجتماعي، وتعليم 
عــن ُبعــد، تعــود الميــاه لمجاريها، والتقــارب االجتماعي لمســتقره اآلمن، 
والدراســة األولية أو الجامعية إلى ســابق عهدها، كل شــيء اعتباًرا من 
العام الدراســي القادم 2023-2022 عن ُقرب، بعد ثالث ســنوات عجاف 

على مستوى التقارب، “سمان” على مستوى االستفادة من التجربة.
لقــد تعلمنــا الكثيــر مــن جائحة كورونــا، تعلمنا التقــارب بحــذر، والتباعد 
عــن قــرب، تعلمنــا أن التقنية هي الســبيل، وأن البرامــج اإللكترونية هي 
المســافة الميتــة بيــن األشــياء، لــم يعــد أحــد بعيــًدا عن أحــد، فتقنيــة الـ 
“تيمــز” التــي عملت بها الجامعة األهلية مثاًل لتصنع بها تواصاًل أكاديمًيا 
جديًدا قد نجحت نجاًحا باهًرا، وتمكن طلبتنا وأســاتذتنا وإداريينا من 
التواصــل عن طريقها وكأن شــيًئا لم يكــن، وكأن ال جائحة وال تباعد وال 

يحزنون.
وها نحن اليوم وقد عدنا إلى المربع األول للتقارب، ندخل العام الدراسي 
الجديــد وفــي أيدينا كل ما تعلمناه مــن الجائحة، حذر وهو واجب دون 
شك، احتراز وهي منظومة متكاملة تم عن طريقها استخدام الكمامات، 
والمطهــرات، ثــم ذلــك االنتبــاه العفي من الــدروس المســتفادة ومحاكاة 
برامجها، واستخدام أدواتها، كل ذلك يضع الجامعة األهلية التي تمكنت 
خــالل التباعــد من حصد العديد من األلقاب العلمية اإلقليمية والعالمية، 
فــي مقدمــة الجامعــات التــي تنفتــح بعناية، وتتقــارب بحــذر، فالتجربة 
القاســية علمتنــا أن صحتنــا بالدنيــا، وأن المحافظــة علــى أبنائنــا الطلبة 
تأتي من أهم أولوياتنا، هو ذلك الشــيء الذي ال ُيباع وال ُيشــترى “حين 
ُتفقأ عيناك وتثبت مكانهما جوهرتين، هل ترى، هي أشــياء ال ُتشــترى”، 
هكــذا يقــول الشــاعر، وهكــذا نتعلم مــن التجــارب، وهكذا نفــي بالوعود 

دون تردد أو تلكؤ ورمي كرة الثلج المشتعلة في مالعب اآلخرين.
والحــق ُيقــال وهــو مــا ال يخفى على أحد أن النجــاح الكبير الذي حققته 
مملكــة البحريــن من خالل اللجنة التنســيقية برئاســة ولــي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد حفظه هللا ورعاه 
والفريــق الوطنــي قــد وضعوا البحريــن في مقدمة الــدول التي كافحت 
الجائحــة ووضعــت لها حًدا في المهد، وأبعــدت مخاطر فيروس كورونا 
اللعيــن بقــدر اإلمــكان حتــى نأت بالبــالد والعبــاد عن معــدالت اإلصابات 
ونســبة الوفيات وتقليل فترات العزل قدر اإلمكان والتباعد االجتماعي 
والغلق االقتصادي الذي عالجته بحكمة الكبار وروية وبصيرة الحكماء، 
ومســئولية القادة الذين يســهرون الليل ويواصلون النهار، وال يملون وال 

يكلون من مواجهة التحدي أًيا كان مصدره ومهما كانت خطورته.
هــذا كلــه انعكــس علــى أداء المؤسســات البحرينيــة كافــة وعلــى ثقــة 
المجتمــع الدولــي فيهــا، وهو ما أكدته شــهادات منظمة الصحــة العالمية 
والعديد من التقارير الدولية، هذا أيًضا انعكس على أداء الجامعات في 
البحريــن، فتمكنــت مــن خــالل التقنيات والبنية األساســية التــي وفرتها 
الدولــة مــن مواصلــة الدراســة بــكل كفــاءة واقتــدار رغم مــا تعرضت له 

جامعات أخرى في بالد أخرى من عراقيل.
أمــا فيمــا يتعلق بجامعتنا األهلية والتي رحبت أيما ترحيب بقرار عودة 
الدراسة حضورًيا، نقول نحن مستعدون للتدريس فوًرا عن ُقرب بأعلى 
مــا نمتلكــه من إمكانات، وأهم ما هــو تحت أيدينا من تجارب ومهارات، 
الــدرس كان قاســًيا وطويــاًل، صحيــح، والتحــورات اللعينــة للفيــروس 
الرهيــب أيًضــا قاســية ومتكــررة وال يعــرف مداهــا إال هللا، هــذا أيًضــا 
صحيــح، “لكــن هللا عرفوه بالعقل”، والعقل يقودنا دائًما للتفكير الســليم، 
للتعلم من التجارب واالستفادة منها، بل ولتحويل اآلالم إلى انتصارات، 

واآلمال إلى حقائق واقعة على األرض.
إن المجتمعــات ُتبنــى على العديد من األهداف، وبالعديد من المقومات، 
ويأتي اإلنسان كأرقى المخلوقات في الكون والذي كرمه هللا في كتابه 
العزيــز ليعمــر هــذه األرض، ليغــرس فيهــا مــن الفســائل مــا يقيــم الحياة 
علــى األرض، ومــا يوفــر الرخــاء واالزدهــار لــكل مــن يعيش عليهــا، على 
هــذه القاعــدة نفكــر فــي الجامعــة األهليــة، ونعمــل، ونخطــط، ونخطــو 
نحو المســتقبل بخطى متســارعة واثقة، نحن على قدر المســئولية وكل 
مــن ينتمــي لمجموعــة الجامعــة األهليــة ولفريقهــا األكاديمــي واإلداري 

المحترف يعرف ما له وما عليه.
عام دراسي جديد .. عن ُقرب، رغم أن الجائحة لم تودعنا حتى اللحظة، 
نعــم .. لكننــا علــى أعلــى درجــة مــن الجاهزيــة واالســتعداد لمواجهة أي 
طــارئ، للتعامــل معه بكل كفــاءة ودراية واحترافيــة، فلدينا من الموارد 
البشــرية مــن تمــرس على االحتراز، ومــن المقومات العلميــة المهارية ما 

يثلج الصدر، ويوفر األمان واالطمئنان.
لقــد نجحنــا عــن ُبعــد، بعــد أن كان النجــاح علــى المحــك، وســوف ننجح 
فــي العــودة إلى التقارب عن قريب، وســوف ننجح بعون هللا، وبقدراتنا 
وإيماننــا بــأن الطالــب هــو مســتقبلنا الــذي يجــب أن نرعاه، وأن األســتاذ 
إدارة  فــي  نمتلــك  ال  الــذي  واإلنســان  والمعلــم  المربــي  هــو  واإلدراي 

المنظومة سواه.

د. عبد اهلل الحواج

الملك المعظم يهنئ 
رئيس ساحل العاج

بعـــث عاهل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة 
إلـــى رئيـــس جمهورية ســـاحل العاج الحســـن 
لبـــالده،  ذكـــرى االســـتقالل  بمناســـبة  واتـــارا، 

وأعـــرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه 
العـــاج  لرئيـــس جمهوريـــة ســـاحل  وتمنياتـــه 
المناســـبة  بهـــذه  والســـعادة  الصحـــة  موفـــور 

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك المعظم

البحرين األولى عالميا في التعافي من “كورونا”
حسب تصنيف مؤشر “نيكاي” الياباني

اليابانـــي  “نيـــكاي”  مؤشـــر  صنـــف 
للتعافـــي من فيـــروس كورونا )كوفيد 
19( مملكـــة البحريـــن األولـــى عالميـــا 
بـ 78 نقطة عن تبوء مســـتوى مؤشـــر 

التعافي من الفيروس.
لمملكـــة  المتقّدمـــة  المرتبـــة  وتأتـــي 
البحريـــن من بيـــن 122 دولة يشـــملها 
إدارة  حيـــث  مـــن  المؤشـــر  تقييـــم 
العدوى وإطـــالق التطعيمات والتنقل 
بلـــدا  المؤشـــر  االجتماعـــي، ويصنـــف 
أو منطقـــة مـــا بتصنيـــف “أقـــرب إلـــى 
التعافـــي” مع انخفاض أعداد الحاالت 
القائمـــة، وتحقيـــق معـــدالت تطعيـــم 
تباعـــد  إجـــراءات  واتبـــاع  أفضـــل، 

اجتماعي أقل صرامة.
ولفـــت التصنيـــف إلـــى أن مـــا حققتـــه 
البحريـــن فـــي هذا المؤشـــر يجعل من 
المنامـــة نموذجـــا ملهمـــا فـــي االنتقال 
مـــن مرحلـــة التصـــدي للفيـــروس إلى 
التعافـــي عالمًيـــا، بفضـــل مـــا اتخذتـــه 
إجـــراءات  مـــن  البحريـــن  حكومـــة 
وتدابيـــر اســـتباقية حيـــث تعـــد مـــن 
أوائل دول العالم في هذا الشأن، وقد 
حققت الحكومـــة البحرينية إنجازات 
متميزة فـــي مجال التصدي للجائحة، 

ويأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل مـــا تتمتـــع به 
متيـــن،  صحـــي  نظـــام  مـــن  المملكـــة 
وكفـــاءة النظام الصحي فـــي التعامل 

مع أي ظرف صحي طارئ.
وأشـــار التقريـــر إلى أن خطـــط مملكة 
البحرين للتعامـــل مع فيروس كورونا 
تســـير فـــي االتجـــاه الصحيـــح والذي 
أثمـــر عـــن انخفـــاض معـــدل الحـــاالت 
تلقـــي  معـــدالت  وتضاعـــف  القائمـــة 
لفيـــروس كورونـــا  المضـــاد  التطعيـــم 
“كوفيـــد 19” مع زيـــادة وتيرة االلتزام 
قبـــل  مـــن  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الجميـــع بفضـــل التوجيهـــات الملكيـــة 
الســـامية مـــن عاهـــل البـــالد المعظـــم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة والمتابعة المستمرة 
من ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حيث اســـتطاع 
فريـــق البحرين أن يثبـــت خالل فترة 
جائحـــة كورونـــا القدرة علـــى التعامل 
مع مختلف التحديـــات ألجل الحفاظ 
مـــن  الجميـــع  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
مواطنيـــن ومقيميـــن كأولوية قصوى 

لمن يعيش في مملكة البحرين.

“التنمية السياسية” يطلق سفراء الوطن
للطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج

للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  أعلـــن 
السياســـية عـــن فتـــح باب التســـجيل 
للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج 
للمشاركة في برنامج “سفراء الوطن”، 
والذي ســـيبدأ فـــي 14 من أغســـطس 
هـــذه  فـــي  ســـيقدم  حيـــث  الجـــاري، 
النســـخة وألول مـــرة باللغتين العربية 
واإلنجليزيـــة، ويمكن للطلبة الراغبين 
بالمشـــاركة التســـجيل فـــي البرنامـــج 
 ،)bipd.org( مجاًنـــا عبر موقع المعهـــد
والـــذي يأتـــي بالتوافـــق مـــع الخطـــة 
الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة؛ 

وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا”.
المديـــر  أكـــدت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي للمعهد إيمان فيصل جناحي 
رســـالته  لمواصلـــة  المعهـــد؛  ســـعي 
الوطنيـــة في تثقيف وتوعية مختلف 
فئـــات المجتمـــع البحرينـــي، خصوًصا 
فئـــة الشـــباب الراغبين بالدراســـة في 
بالمهـــارات  تزويدهـــم  عبـــر  الخـــارج، 

الالزمـــة؛ ليمثلوا وطنهـــم خير تمثيل، 
وليعكســـوا الصورة األفضـــل للمجتمع 
البحرينـــي، والمتمثـــل فـــي المشـــروع 
صاحـــب  لحضـــرة  الشـــامل  التنمـــوي 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، ملك البالد المعّظم حفظه هللا 

ورعاه.
وأوضحت جناحي أن النسخة الحالية 
من البرنامج ستقدم باللغتين العربية 
فـــي  سيســـاهم  ممـــا  واإلنجليزيـــة، 
إكســـابهم المعلومـــات والمصطلحـــات 
الالزمة وزيادة حصيلتهم اللغوية في 

موضوعات البرنامج.
للمعهـــد  التنفيـــذي  المديـــر  وأشـــارت 
أن البرنامـــج يتكـــون علـــى مجموعـــة 
مـــن الفعاليـــات، والتـــي تتوافـــق مـــع 
الهويـــة  تحصيـــن  بهـــدف  “بحريننـــا”؛ 
الوطنيـــة ومواجهة حمـــالت التضليل 
والتشوية اإلعالمية التي قد تتعرض 
إلـــى جانـــب توعيتهـــم  المملكـــة،  لهـــا 

السياســـية،  المواضيـــع  بمختلـــف 
واإلعالمية، والقانونية واالجتماعية، 
والحقوقيـــة، حيـــث يهـــدف البرنامج 
إلـــى توعيـــة الطلبة بدورهـــم الوطني 
خـــارج البالد، وتعزيـــز أواصر الترابط 
بوطنهـــم، وتحســـين صـــورة البحرين 
مـــن خـــالل طلبة علـــى درايـــة ووعي 
عام، إضافة إلى تجنيبهم من مخاطر 
التغريـــب والنتـــاج الســـلبي الختـــالط 

الثقافات.
وأضافـــت جناحـــي أن البرنامـــج فـــي 
هـــذه النســـخة، والذي ســـيقدمه نخبة 
من األكاديميين والخبراء، ســـيتضمن 
خمســـة محاور رئيســـة، وهي المحور 
 – الحقوقـــي  المحـــور  االجتماعـــي، 
القانونـــي، المحور اإلعالمـــي، المحور 

السياسي، والمحور الدبلوماسي.
وكان المعهد قد حدد شروط االلتحاق 
بالبرنامـــج بـــأن يكـــون المشـــارك مـــن 
الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج، 
لحديثـــي  األولويـــة  ســـتكون  حيـــث 
لغـــة  المشـــارك  يختـــار  وأن  التخـــرج، 
اإلنجليزيـــة(،   / )العربيـــة  البرنامـــج 
ومـــلء اســـتمارة التســـجيل الخاصـــة 
موقـــع  علـــى  الموجـــودة  بالبرنامـــج 
المعهـــد االلكترونـــي، علًمـــا بـــأن آخـــر 
موعـــد لقبـــول طلبـــات التســـجيل في 
البرنامج ســـيكون بتاريخ 9 أغسطس 

المقبل.

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

إيمان جناحي

حسن عبدالرسول

الدفاع المدني ينقذ ٧ انحشروا بمبنى في القضيبية
إثر إخماد حريق اندلع فيه

تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ٧ أشـــخاص 
منطقـــة  فـــي  ســـكني  بمبنـــى  محشـــورين  كانـــوا 
القضيبيـــة وإخـــالء بقيـــة القاطنيـــن إثـــر انـــدالع 
حريـــق فيـــه، حيث تمت الســـيطرة علـــى الحريق 
وإخمـــاده بعـــد الدفـــع بــــأربع آليـــات و١٧ ضابطـــا 

وفردا.
وفـــور تلقي غرفـــة المراقبة والســـيطرة بـــاإلدارة 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي بالغـــًا بالواقعـــة، انتقلت 
فـــرق اإلنقـــاذ واإلطفـــاء على الفـــور إلـــى الموقع، 
حيث تمكنت من إنقاذ قاطني المبنى والســـيطرة 
على الحريق وإخماده، وباشرت بعد ذلك عمليات 
التبريد منعـــا لتجدد الحريق، فيما قام اإلســـعاف 
الوطنـــي بنقـــل أربعـــة مصابيـــن إلى المستشـــفى 

لتلقي العالج.
وأشـــارت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي إلى أن 

التحريات جارية لمعرفة سبب اندالع الحريق.

المنامة - وزارة الداخلية
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سيدعلي المحافظة

تشــكل البلديــات وأمانــة العاصمــة أحد أبرز صناديــق اإليرادات فــي الميزانية العامة 
للدولة، حيث قدرت مساهمتها في دورة الميزانية الحالية بمبلغ 100 مليون دينار عن 

العام 2021 ومبلغ 105 ماليين دينار عن العام 2022.

وتعمـــل الهيئات البلدية المســـتقلة بشـــكل 
مســـتمر على طـــرح واســـتقبال المزيد من 
تســـاهم  التـــي  والمقترحـــات  المبـــادرات 
فـــي تنميـــة اإليـــرادات البلديـــة وخفـــض 
مصروفاتهـــا، والتي شـــملت خـــال الفترة 
فـــي  المقترحـــات  مـــن  عـــددًا  األخيـــرة 
المزروعـــات، وتوســـيع  قطاعـــات صيانـــة 
الشـــراكة مع القطـــاع الخـــاص، إلى جانب 

استثمار األماك البلدية.
مـــن جانبهـــا، أشـــارت إدارة األمـــاك فـــي 
الـــوزارة إلـــى وجـــود أراٍض غيـــر  ديـــوان 
مســـتغلة علـــى أرض الواقـــع، وهـــي ضمن 
خطط تطوير واســـتثمار شؤون البلديات 
للســـنتين المقبلتيـــن بحســـب اإلجـــراءات 
المرصـــودة،  والموازنـــات  واألنظمـــة 
للتطويـــر  العقـــارات  هـــذه  وجهوزيـــة 

واالستثمار.
وبينـــت أن شـــؤون البلديـــات فـــي تعـــاون 
وتنســـيق تـــام مـــع المعنييـــن فـــي الوكالة 
المســـاعدة للمـــوارد والمعلومـــات بـــوزارة 
الماليـــة واالقتصاد الوطني، بشـــأن منصة 
حيـــث  الحكوميـــة،  األراضـــي  اســـتثمار 
ســـاهمت البلديـــات حتى حينـــه بأكثر من 
17 عقـــارًا للمزايـــدة بنظـــام الطـــرح العـــام 
وبنظـــام التفـــاوض التنافســـي مـــن خـــال 
حالـــة  حســـب  زيادتهـــا  وجـــاٍر  المنصـــة، 
العقـــارات والخدمـــة البلديـــة المســـتهدفة 

لخطة التطوير لدى شؤون البلديات.
طـــرح مزايـــدات  تـــم فعـــاً  أنـــه  وذكـــرت 
المنصـــة وجـــاري  مـــن خـــال  7 عقـــارات 
اســـتكمال العقارات األخرى فور استكمال 

تعديل وضعيتها حسب اإلجراءات.

أمالك البلدية

وفيمـــا يتعلق بمقترح اســـتغال األراضي 
أشـــارت  البلديـــات،  قبـــل  مـــن  المملوكـــة 
بلديـــة المحرق إلى وجود أراٍض ســـاحلية 
تتـــراوح مســـاحتها بيـــن 10000 متر مربع 
إلى 50000 متر مربع غير مســـتغلة بسبب 
مواقعهـــا المطلـــة علـــى الســـواحل تتطلب 
العليـــا  اللجنـــة  موافقـــة  علـــى  الحصـــول 
للتخطيط العمراني حسب اآللية المتبعة.

الســـاية  فـــي  أراٍض  إلـــى وجـــود  ولفتـــت 
تتـــراوح مســـاحتها بيـــن 1500 متـــر مربع 
إلـــى 4000 متـــر مربـــع غير مســـتغلة لعدم 
وجـــود خدمـــات بنية تحتيـــة، واإليرادات 
المتوقعة الســـتغال هـــذه األراضي تفوق 
مليون دينار سنويًا، حيث يمكن إشراكهم 
في المبادرة االقتصاديـــة الخاصة بمنصة 

استثمار األراضي الحكومية.
وأشـــارت بلدية المنطقة الشـــمالية إلى أن 
البلديـــة تحقـــق إيـــرادًا ســـنويًا يبلـــغ 600 
ألـــف دينـــار على أماكها البلديـــة، ومتوقع 
ارتفاعـــه بعـــد افتتاح ســـوق مدينـــة حمد 

المركزي.
وذكرت بشـــأن األراضي غير المستغلة أن 
لـــدى بعـــض البلديات عـــددًا مـــن األراضي 
ولكن يخضع اســـتغالها واســـتثمارها إلى 
موافقـــات لجهات عـــدة أبرزهـــا المجالس 

البلدية.
مـــن جهتها، رأت بلديـــة المنطقة الجنوبية 
األراضـــي  مـــن  االســـتفادة  باإلمـــكان  أنـــه 
المخصصة لألســـواق المركزية والشـــعبية 
القطـــاع  قبـــل  مـــن  لاســـتثمار  لطرحهـــا 
الخاص لعمل هذه األسواق، كاألرض التي 
تـــم طرحهـــا لاســـتثمار في ســـوق مدينة 
عيســـى الشـــعبي، وكذلك األرض الخاصة 

بسوق المحرق المركزي.
مـــن األراضـــي  الكثيـــر  إلـــى أن  وأشـــارت 
الخاصـــة بالبلديـــات مخصصـــة ألغـــراض 
إنشـــاء المنتزهـــات والحدائـــق، ومضامير 

المشي والمشاريع البلدية.
وذكـــرت البلدية أنهـــا قامت بتأجير 98 % 
مـــن المحات التجاريـــة الواقع في مجمع 

سوق مدينة عيسى الشعبي، وذلك بالرغم 
من الجائحة.

ولفتت البلدية إلى أنها تعمل بصفة دورية 
ومستمرة بإعادة دراسة القيمة اإليجارية 
لجميـــع أماكهـــا بمـــا يتناســـب مـــع الوضع 

االقتصادي والقيمة السوقية لإليجارات.
وفـــي إطار دور الهيئات البلدية المســـتقلة 
فـــي خفـــض نفقـــات صيانـــة المزروعـــات 
بالشـــوارع، لفتت بلدية المحرق إلى عملها 
علـــى توصيـــل الميـــاه المعالجـــة لحديقـــة 
المحـــرق الكبـــرى ومنتـــزه األميـــر خليفـــة 
وكورنيش البسيتين، والتي ستؤثر بمعدل 

3500 دينار شهريًا في المصروفات.
ولفتت إلى أن قسم المنتزهات والحدائق 
يقوم بالتوسع في توصيل المياه المعالجة 
للعديـــد مـــن المواقع وذلـــك للحد من عمل 
محطـــات التحلية والبالغـــة تكلفتها 3500 
دينـــار شـــهريًا باإلضافـــة إلـــى هـــدر المياه 

الجوفية.
وقامـــت بلدية المنطقة الشـــمالية بخفض 
نفقات صيانة المزروعات، حيث تم زراعة 
الصناعـــي،  بالحشـــيش  المحـــرق  شـــارع 
وزراعـــة دوارات فـــي المنطقـــة الشـــمالية 
بالعشـــب الصناعـــي باإلضافـــة إلـــى تقنية 
الـــري الذكـــي في ممشـــى عالـــي، وتطوير 
خطوط الري لتقليل تكلفة المياه المحاة، 
حيـــث انخفضت من 60 ألف دينار إلى 26 

ألف دينار بين العامين 2014 و2021.
العنايـــة  تكاليـــف  البلديـــة  وخفضـــت 
بالمزروعـــات فـــي العام المالـــي 2016 من 
735 ألـــف دينـــار إلـــى 235 ألـــف دينار في 
العـــام المالـــي 2021، مـــن خـــال تجميـــع 
والمتشـــابهة  المتجانســـة  االحتياجـــات 
وطرحهـــا في دفعـــة واحدة فـــي مناقصة 
عامة مع جدولة أولويات الصرف حســـب 

أهمية نوع الصرف.
أن  العاصمـــة  أمانـــة  رأت  جهتهـــا،  مـــن 
مقتـــرح خفض نفقات صيانـــة المزروعات 
فـــي الشـــوارع أثر ســـلبًا علـــى األداء العام 
المســـتوى  دون  وأصبحـــت  للبلديـــات 

المطلوب.
األنـــواع  أن  إلـــى  األمانـــة  وذهبـــت 
المســـتخدمة حاليـــًا مـــن المزروعـــات في 
الشـــوارع والحدائـــق هـــي تعتبر األنســـب 
مـــن ناحية اســـتهاك الميـــاه، أما بالنســـبة 
للحشـــيش الصناعي واألشـــجار الصناعية 
يتـــم اســـتخدامها ولكـــن بنســـبة محدودة 
باعتبـــار أهميـــة النباتـــات الخضريـــة فـــي 

خفض التلوث ومواجهة ارتفاع الحرارة.

دورات المياه

بمقتـــرح  يتعلـــق  فيمـــا  األمانـــة  ورأت     
إشراك القطاع الخاص في إنشاء وصيانة 

دورات المياه العامة أن في حال تم إبقاء 
دورات الميـــاه المجانيـــة، فإن ذلك ال يؤثر 
علـــى اســـتخدام دورات الميـــاه الخاصـــة 
برســـوم 300 فلس، حيث ســـتقتصر بعض 
الـــدورات المجانية في الحدائق الصغيرة، 
فيما يمكن االســـتفادة من الرسوم لتغطية 
التكاليـــف التشـــغيلية للصيانـــة والتطوير 
وتوفيـــر عامل نظافـــة لتنظيفها اســـتمرار 
ولتحقيق الجدوى والعائد من االستثمار.

وأشـــارت إلـــى أن دورات الميـــاه المجانية 
تكلف ميزانيـــة البلديات الكثير من أعمال 
الصيانـــة والتنظيـــف وغيرهـــا، وفي حالة 
عدم القيام بأعمال الصيانة والنظافة فإن 
ذلك يـــؤدي إلى تعرض البلديـــات لانتقاد 
والماحظـــات مـــن قبـــل مرتـــادي األماكن 
المذكـــورة. وأيـــدت األمانة تجربة إشـــراك 
القطـــاع الخاص في إنشـــاء وإدارة جميع 
األســـواق  فـــي  العموميـــة  الميـــاه  دورات 
الشـــعبية والمنتزهـــات والحدائـــق الكبيرة 
والســـواحل واألســـواق المركزية وغيرها، 
التي تخضـــع إلدارة البلديات وذلك مقابل 
رســـوم رمزيـــة والتـــي تختلـــف مـــن موقع 

آلخر.
ولفتت إلى أنه ال يمكن تحديد رسم ثابت 
على جميع األماكن في مختلف البلديات، 
مـــع األخذ في االعتبـــار التزامـــات القطاع 
الخاص للقيام بأعمال الصيانة والتنظيف 
والتعقيـــم  التنظيـــم  أدوات  وتوفيـــر 

والصابون والمناديل الورقية وغيرها.
وذكرت أنه يجـــب كذلك تحديد التزامات 

القطـــاع في مصروفـــات الكهربـــاء والماء 
اإليـــرادات  إن  حيـــث  الميـــاه،  لـــدورات 
المتوقعة في حالة إشراك القطاع الخاص 
في إدارة وتشـــغيل وصيانة دورات المياه 
فإنـــه يتعمد على حســـب كل موقع والذي 

يختلف من موقع آلخر وبلدية وأخرى.
وأشـــارت إلى أنه يجب األخذ في االعتبار 
علـــى  الحصـــول  مـــن  التوقـــع  فـــي حالـــة 
إيـــرادات مقابـــل إشـــراك القطـــاع الخاص 
في إدارة وتشـــغيل وصيانة دورات المياه 
فإن ذلـــك مرتبط برســـوم الدخول، والتي 
ينبغـــي أن تكون رمزية باإلضافة إلى عدد 

المستخدمين.
فـــي  سيســـاهم  المقتـــرح  هـــذا  أن  ورأت 
والمصروفـــات  النفقـــات  جميـــع  توفيـــر 
المتعلقـــة بـــدورات المياه والتي ســـتتكفل 
بهـــا القطـــاع الخـــاص، ويمكـــن أن تتضمن 

تلك المصروفات الكهرباء والماء.

 االستثمار بالحدائق

القطـــاع  إشـــراك  بمقتـــرح  يتعلـــق  وفيمـــا 
الخـــاص بشـــأن االســـتثمار فـــي الحدائـــق 
بلديـــة  أفـــادت  والمنتزهـــات والســـواحل، 
المحـــرق بأنـــه تـــم اســـتثمار العديـــد مـــن 
الحدائـــق والمنتزهـــات فـــي المحـــرق مـــن 

خال استثمارها وتشغيلها.
إلـــى  الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة  ولفتـــت 
الحدائـــق  فـــي  االســـتثمار  جـــدوى  أن 
فـــي  تتحقـــق  والســـواحل  والمنتزهـــات 

حـــال الموافقة على رفع نســـبة المســـاحة 
المخصصـــة لاســـتثمار فيهـــا بحيث تصل 

إلى 30 % و40 %.
االســـتثمار  تجربـــة  البلديـــة  واقترحـــت 
فـــي ممشـــى االســـتقال وســـاحل عســـكر 
ومنتـــزه الحنينية، كمـــا اقترحت أن يكون 
والحدائـــق  المنتزهـــات  فـــي  االســـتثمار 
والســـواحل متنوعـــًا بيـــن إنشـــاء وتأجير 
الماعب الخاصة وعمل مســـاحات لشركة 
ألعاب األطفال وإنشـــاء وتأجير األكشـــاك 

وتوفير الجوالت الترفيهية البحرية.
وأشـــارت بلدية المنطقة الشـــمالية إلى أنه 
تمت الشراكة مع القطاع الخاص الستثمار 
بعض أجزاء األلعاب في ســـاحل أبوصبح 
والبديع والمالكية، كما تم استثمار حديقة 
55 فـــي مدينـــة حمـــد بالكمـــال كونهـــا في 
موقـــع جـــذاب، مشـــيرة إلـــى أن المنطقـــة 
الشـــمالية ال توجـــد بهـــا حدائـــق نموذجية 

كبيرة.

المقترحات المتعذرة

  وفيمـــا يتعلـــق بالمقترحـــات البلدية التي 
يتعـــذر تطبيقها، قالت بلديـــة المحرق إنه 
مـــن المتعذر إيـــكال كل مهـــام الرقابة إلى 
جهـــة واحـــدة من القطـــاع الخـــاص للقيام 
بهـــا، والتي تشـــمل مهام كثيـــرة منها رصد 
مخالفـــات البناء والبيوت اآليلة للســـقوط 
وإشـــغال  الجماعـــي  الســـكن  ومتابعـــة 
المخالفـــات  أغلـــب  أن  مؤكـــدة  الطريـــق، 

بأنواعها مرصودة.

وأمانـــة  البلديـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
العاصمـــة تمثـــل الصفـــة الشـــخصية أمـــام 
المحاكـــم والقضـــاء عنـــد رفـــع قضايا ضد 
المخالفيـــن، ولذلـــك ال يمكـــن إعطـــاء هذا 
الحق للقطاع الخاص. ولفتت إلى صعوبة 
الجهـــات  مـــع  الخـــاص  القطـــاع  تواصـــل 
المخالفيـــن،  علـــى  للحصـــول  الحكوميـــة 
العقـــاري،  والتســـجيل  المســـاحة  كجهـــاز 
وغيرهـــا،  لإلحصـــاء  المركـــزي  والجهـــاز 
الخاصـــة  المعلومـــات  خصوصيـــة  مـــع 
بالمواطنيـــن والمقيميـــن. وذهبـــت بلديـــة 
المنطقـــة الشـــمالية إلى أن إشـــراك القطاع 
تـــم تطبيقـــه  الخـــاص لطلبـــات العناويـــن 
خـــال الســـنوات الســـابقة، فهـــي خدمـــة 
مؤتمتـــة ولهـــا أثـــر مالـــي كبير فـــي خفض 
النفقـــات التي تتعلق بقيام شـــركة خاصة 
اللوحـــات  وتســـليم  الطلبـــات،  باســـتام 
للمســـتفيدين بدالً من قيام البلديات بهذه 
المهمـــة، حيث خفض الكلفـــة بمقدار 200 

ألف دينار سنويًا.
إلـــى أن ذلـــك يأتـــي باإلضافـــة  وأشـــارت 
لإليـــراد المقابـــل مـــع اللوحـــات الـــذي يبلغ 
دينـــار  و10  الســـكنية  للوحـــدة  دينـــار   3
للتجاريـــة، فـــي حيـــن أن الشـــركة تســـتلم 
دينـــار واحـــد فقـــط عـــن كل لوحـــة، وأمـــا 
العمليـــة  فـــي  فينحصـــر  الموظفيـــن  دور 
ال  والتـــي  عليهـــا  المنصـــوص  التنظيميـــة 
يمكـــن االســـتغناء عنهـــا لما لها مـــن أهمية 

كبيرة.
ولفتت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص 
إلدارة جميـــع اللوحـــات اإلعانيـــة مقابـــل 
رســـم ثابت هـــو مقترح غيـــر عملي وثبت 
عدم جدواه، وهـــي تجربة حصر إعانات 
الشـــوارع في شـــركة خال الســـنوات من 
مـــع  الشـــراكة  2006، كمـــا أن  إلـــى   2003
القطـــاع الخاص موجـــودة ودور البلديات 

محصور في التنظيم فقط.
مـــن جهتها، رأت أمانة العاصمة أن مقترح 
حصـــر اإلعانـــات في شـــركة واحـــدة لكل 
بلديـــة ال يمكـــن تنفيـــذه، لوجـــود إعانات 
دعائية وغير دعائيـــة، كما أن هناك أنواعًا 
كثيـــرة مـــن اإلعانات مع األخـــذ باالعتبار 
عدم وجود شـــركة واحـــدة بإمكانها إدارة 

هذه األنواع جميعها تحت دفعة واحدة.
وأشـــارت إلـــى أن القطـــاع الخـــاص حاليـــًا 
هـــو من يقوم بمهمة بطاقة العنوان، حيث 
يقوم بتســـهيل المهمة لتســـهيل إجراءات 

هذه الخدمة.
فـــي  ينحصـــر  البلديـــات  دور  أن  وبينـــت 
التنظيـــم فقط، وأن تكلفـــة إصدار اللوحة 
باألساس مسترجع، حيث إن تكلفة إصدار 
اللوحـــة تعـــادل 25 % تقريبـــًا مـــن اإليراد 
المحقـــق مـــن رســـوم العناويـــن المحصلة، 
وأن إيـــكال هذا العمل إلى القطاع الخاص 
بالكامـــل سيســـاهم في خفـــض اإليرادات 

التي تعتبر أضعاف هذه التكلفة.

طرح أمالك بلدية جديدة لالستثمار في العامين المقبلين
“إدارة األمالك”: 17 عقاراً طرحته “البلديات” بمنصة استثمار األراضي الحكومية

جانب من أعمال ري المزروعات ساحل عسكر 

مجمع سوق مدينة عيسى الشعبي

جانب من أعمال تشجير الطرقات ساحل البسيتين 

خفض تكاليف 
صيانة المزروعات 
بالشمالية بقيمة 
نصف مليون دينار

“الجنوبية”: تأجير 
98 % من مجمع 

سوق مدينة عيسى 
الشعبي رغم الجائحة

أمانة العاصمة: 
كلفة إصدار لوحة 

العناوين ربع 
إيراداتها

استبدال العشب 
الطبيعي بالصناعي 

بالشوارع لخفض 
نفقات الصيانة

استغالل أمالك 
بلدية في المحرق 
سيدرُّ مليون دينار 

سنويًا على البلدية

“بلدية الشمالية”: إشراك 
“الخاص” في بطاقات 

العناوين خفض التكاليف 
200 ألف دينار سنويًا

أمانة العاصمة: نؤيد 
إشراك “الخاص” في إنشاء 

وتشغيل دورات المياه 
العمومية برسوم رمزية

مقترح باستثمارات 
في ممشى 

االستقالل وساحل 
عسكر ومنتزه الحنينية

600 ألف دينار 
إيرادات أمالك 

“الشمالية” 
البلدية سنويًا

3500 دينار كلفة 
محطات تحلية مياه 

ري المزروعات 
الشهرية



شـــؤون  أعلنـــت 
الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة عـــن تمديد 
فـــي  العمـــل  ســـاعات 
الخدمـــة  مراكـــز 
بالمجمـــع األمنـــي في 
ومدينـــة  المحـــرق 
عيســـى، اعتبـــارًا مـــن 
يوم األحـــد الموافق 7 

اغسطس 2022، لتصبح ساعات العمل 
مـــن الســـابعة والنصف صباحـــًا وحتى 
الســـابعة مســـاًء، وذلك لخدمـــات إدارة 
التأشيرات واإلقامة وإدارة الجوازات.

وتذّكـــر شـــؤون الجنســـية والجـــوازات 
إلـــى  الكـــرام  المراجعيـــن  واإلقامـــة 

ضرورة حجز موعد مسبق عبر تطبيق 
MAWAEID عند الحاجة لمراجعة أحد 
مراكز الخدمـــة، أما في حال وجود أي 
استفســـار، فيمكـــن التواصل مـــع مركز 
االتصال على هاتـــف رقم 17077077، 
info@npra.gov. أو البريد اإللكتروني

.bh

local@albiladpress.com
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أشاد رئيس جمعية البحرين للتسامح 
وتعايـــش األديـــان “تعايـــش”، يوســـف 
بوزبـــون، بالمشـــاعر اإلنســـانية النبيلة 
لعاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
الرعايـــة  فـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
واالهتمـــام بـــأن تقام الشـــعائر الدينية 
وموســـم عاشـــوراء بمـــا يتوافـــق مـــع 
المناســـبة وأهميتها في ترســـيخ روح 

المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.
كما ثمن بوزبون ما جاء في كلمة وزير 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 

عبـــدهللا آل خليفـــة، خـــالل االجتماع 
مع رئيـــس مجلس األوقاف الجعفرية 
وأعضـــاء هيئـــة المواكـــب الحســـينية 
ورؤســـاء المآتم، مشيدًا بما دأب عليه 
في التواصل المســـتمر مـــع الفعاليات 
المجتمعية في كل المناســـبات، وقال 
إن جهود الجهات الرسمية على رأسها 
وزارة الداخليـــة بإداراتهـــا المختلفـــة، 
األوقـــاف  وإدارة  الصحـــة  ووزارة 
الجعفريـــة تؤكد الـــروح الوطنية التي 

يتحلى بها المواطن البحريني.
وأوضـــح بوزبون أن صاحـــب الجاللة 
بمآثـــره  دأب  قـــد  المعظـــم،  الملـــك 
اإلنســـانية علـــى التعبيـــر عـــن محبته 

المناســـبات،  كل  فـــي  شـــعبه  ألبنـــاء 
وبشـــتى الصـــور، فإن حـــرص جاللته 
فـــي تهيئة الظروف واألجواء وتوفير 
الســـنوية  العـــادة  وتوزيـــع  المعينـــات 
عن طريـــق إدارتـــي األوقاف الســـنية 
والجعفريـــة على الجمعيـــات الخيرية 
عـــام  كل  فـــي  الحســـينية،  والمآتـــم 
وتوجيهـــات جاللتـــه الســـديدة علـــى 
إقامة الشـــعائر ومشـــاركة المواطنين 
مـــا  يؤكـــد  المناســـبة  بهـــذه  الشـــعور 
لجاللته من رؤيـــة ثاقبة وفكر متقدم 
هـــو الـــذي ارتقـــى بمملكتنـــا العزيـــزة 
العالـــم  ووضعهـــا علـــى مصـــاف دول 

المتقدمة.

المنامة - بنا

المشاعر اإلنسانية النبيلة للملك المعظم رسخت روح المحبة والتسامح
جاللته دأب بمآثره اإلنسانية على التعبير عن محبته ألبناء شعبه بكل المناسبات... رئيس “تعايش”:

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  تمكنـــت 
الجنوبيـــة من القبض على شـــخص )49 
عامـــًا(، قام باالحتيال واالســـتيالء على 
مبالغ ماليـــة ومصوغات ذهبية وأجهزة 
اتصـــال من ســـيدة بحرينيـــة )63 عامًا(، 
حيث بلغت قيمة المســـروقات نحو 40 
ألف دينار. وأوضحت المديرية أنه فور 

تلقي بالغ بالواقعة، باشـــرت على الفور 
عمليات البحث والتحري والتي أسفرت 
عـــن تحديـــد هويـــة المذكـــور والقبـــض 
عليه، إذ تبين أنه من أصحاب السوابق، 
مشـــيرًة إلـــى أنه تـــم اتخـــاذ اإلجراءات 
المقبـــوض  وإحالـــة  الالزمـــة  القانونيـــة 

عليه إلى النيابة العامة.

“الجوازات”: تمديد ساعات العمل بفرعي مدينة عيسى والمحرق

يستولي على مبالغ ومصوغات وهواتف بـ 40 ألف دينار من بحرينية

النعيم - حملة اإلمام الحسين )ع( للتبرع بالدم

تنطلق اليوم النسخة الرابعة والعشرين 
مـــن حملـــة اإلمـــام الحســـين )ع( للتبرع 
نهـــج  “الحســـين  شـــعار  تحـــت  بالـــدم 
النعيـــم  جمعيـــة  بتنظيـــم  الســـماء” 
الخيرية وبالتنســـيق مـــع وزارة الصحة 
ممثلـــة ببنك الـــدم المركزي مـــع االلتزام 
مـــن  المقـــرة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
ل فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( وذلـــك 

في مركز شباب النعيم.
وتســـتمر الحملة على مدى يومي األحد 
 ،)2022 أغســـطس  و8   7( واإلثنيـــن 
واقتصـــرت الحملـــة للعـــام الثالـــث على 
التوالـــي على الرجال، وحجـــز المواعيد 

عن طريق الموقع اإللكتروني للحملة:
www.hussainbloodbank.  /  /:http

  / booking  /org
والذي شهد خالل سويعات من اإلعالن 
عـــن فتح المواعيد نفـــاد جميع الموعيد 
اإللكترونية للحملة، وهو مؤشـــر يعكس 
فـــي  المتأصلـــة  والعطـــاء  البـــذل  روح 
المتبرعين الذين يحرصون سنوًيا على 

المشاركة في هذه الحملة.
وقد وضعت الحملة شروط عامة يجب 

توافرها في المتبرع وهي كالتالي:
1 - أن يكون المتبرع الئقًا صحيًا. 

2 - أن يلتزم بلبس كمام الوجه. 
3 - أال يكـــون قد أصيـــب بمرض كورونا 

خالل 3 أشهر الماضية. 

4 - أال يكـــون مخالطـــًا لمصـــاب بمـــرض 
كورونـــا أو عليه حجـــر صحي خالل 30 

يومًا من التبرع.
)ع(  الحســـين  اإلمـــام  حملـــة  أن  يذكـــر 
للتبـــرع بالدم تأسســـت في التاســـع من 
أبريـــل   15 الموافـــق  1421هــــ  محـــرم 
2000، بتضافـــر جهـــود أهالـــي منطقـــة 
النعيم وبتنظيم جمعية النعيم الخيرية 
)صندوق النعيم الخيري ســـابقًا( ووزارة 
الصحـــة؛ مـــن أجـــل دعـــم مخـــزون بنك 
الـــدم المركزي، متخذة من نهضة اإلمام 
الحســـين )ع( نبراســـًا مضيئًا في دروس 
البـــذل والعطاء اإلنســـاني، وقـــد رفدت 
الحملـــة بنك الدم المركـــزي حتى عامها 
الثالـــث والعشـــرين بــــ 14966 كيس دم، 
وللمزيد من الصور والمعلومات يمكنكم 
موقـــع  علـــى  الحملـــة  حســـاب  متابعـــة 
التواصـــل االجتماعـــي في اإلنســـتغرام: 

.ihbdc@

انطالق حملة اإلمام الحسين للتبرع بالدم 2022

شراكة مجتمعية لتنفيذ المبادرات الزراعية والتوعوية في عاشوراء
في زيارة أمانة العاصمة للمآتم الحسينية

قـــام مديـــر عـــام أمانـــة العاصمـــة محمـــد 
الســـهلي بمعيـــة عضـــو المجلـــس النيابـــي 
أحمد الســـلوم بزيارة إلى عـــدد من المآتم 
فـــي مناطق الزنج والســـقية والماحوز من 
منطلق الشـــراكة المجتمعية مع مؤسسات 
وجهات النفـــع العام؛ إلبراز قيم التســـامح 
الدينـــي والتعايش اإلنســـاني التـــي تتمتع 
بها مملكة البحرين في موســـم عاشـــوراء 
وذلك فـــي تعزيز الوعـــي والثقافة البيئية 
بمـــا يحقـــق التوافـــق مـــع القضايـــا التـــي 

تطرحها األمانة.
وذكر السهلي أن أمانة العاصمة تسعى من 
خالل المناســـبات الدينيـــة إلى تفعيل دور 
األهالـــي فيمـــا يتعلـــق بتجنـــب المخالفات 
البلديـــة وتطبيـــق مفاهيم فـــرز المخلفات 
وإعادة تدويرها وإشراكهم في المبادرات 
التوعوية والتثقيفية التي تنفذها األمانة، 
المآتـــم  إشـــراك  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا 
ومؤسســـات النفـــع العـــام فـــي المبـــادرات 
الزراعيـــة التـــي تقوم بهـــا أمانـــة العاصمة 
وفتـــح أفـــق التعـــاون لزيـــادة المســـاحات 
الزراعيـــة واتســـاع الرقعـــة الخضـــراء عن 
طريـــق زراعـــة المســـاحات حـــول المباني 
والجمعيـــات في القرى وتعريفهم باألنواع 
المالئمـــة للطقـــس واقتـــراح حلـــول الري؛ 

تحقيقا الهداف التنمية المستدامة.
وذكـــر بـــأن برنامـــج أمانـــة العاصمـــة الذي 
يحمـــل شـــعار )بـــادر صحـــح( ويســـتهدف 
تصحيح الســـوك الخاطئ في التعامل مع 
المخالفـــات البلديـــة والمخلفـــات اليوميـــة 
سيشـــتمل علـــى مجموعـــة مـــن الحمـــالت 

والبرامـــج تتضمن المحاضـــرات التوعوية 
مختلـــف  حـــول  المفتوحـــة  والنقاشـــات 
والتـــي  ومخالفتهـــا  البلديـــة  الخدمـــات 
ســـتقدم فـــي المركز التوعوي فـــي المنامة 
التـــي  االلكترونيـــة  الحملـــة  جانـــب  إلـــى 
ستشـــجع علـــى تقليـــل حجـــم المخلفـــات 

المنزليـــة والمســـاهمة فـــي تقليـــص حجم 
إلـــى  والتغييـــر  المســـتخدم  البالســـتيك 
الصديقـــة  األخـــرى  المـــواد  اســـتخدام 
للبيئـــة والتي باإلمكان إعادة اســـتخدامها 
باإلضافة إلى التعـــرف على طرق ومواقع 

فرز المخلفات وجدوى عملية تدويرها.
وتقـــوم أمانـــة العاصمـــة وشـــركة النظافة 
بتقديـــم خدمـــات النظافـــة اليوميـــة فـــي 
موســـم عاشـــوراء من خالل مجموعة من 
اآلليـــات والمعدات لكنس الشـــوارع وعدد 
من الســـيارات الكنس اآللي الصغيرة التي 
تســـتطيع الدخول لألزقـــة الضيقة، كما تم 
توفير مكانس يدويـــة محمولة مخصصة 
لكنس الطرق، وآليات صغيرة إلزالة الغبار 
واألتربـــة مـــن حـــواف الطـــرق، فضـــال عن 
شاحنات نقل المخلفات الصغيرة والكبيرة 
)الكابسات( لنقل المخلفات تم تخصيصها 
لتغطيـــة مخلفات المآتم وخطوط مواكب 
العـــزاء، وصهاريج المياه وفـــرق الطوارئ 
للتدخـــل الســـريع، كمـــا تـــم توفيـــر عمـــال 
النظافـــة لتغطيـــة الخدمـــات طـــوال )24( 
ســـاعة. شـــارك في الزيارات كل من رئيس 
قسم خدمات النظافة جاسم رضا ورئيس 
قســـم الحدائق والمنتزهات أحمد شويطر 
ومديـــر مكتب مديـــر عام امانـــة العاصمة 

أحمد الهاجري.

المنامة - أمانة العاصمة



اعتبر عدد من المتحدثين في استطالع أجرته “البالد” حول ظاهرة رمي مخلفات تغليف األطعمة واألكياس والعلب 
البالســتيكية علــى الطــاوالت في األماكن العامــة بعد تناول الوجبات في فناء المأكــوالت ومطاعم تحضير الوجبات 
الســريعة فــي المجمعــات التجاريــة، بأنــه ســلوك يحتاج للتصحيــح من خالل التوعيــة اإلعالمية عبــر الحمالت أو من 
خالل المؤسسات التعليمية في المدارس ورياض األطفال لحث فئة الناشئة والشباب بتغيير سلوكهم في المحافظة 
علــى نظافــة األماكــن العامــة التــي يرتادها الناس، حيث تغيير ســلوك البعض من خالل التوعيــة ينعكس على ذويهم 
للمحافظــة علــى نظافــة األماكــن العامة كالســواحل والمجمعــات ودور الســينما ومختلف األماكن المقصــودة للترفيه 

والتنفيس.

حمـــات  بتنظيـــم  البعـــض  واقتـــرح 
علـــى  للحفـــاظ  اإلرشـــادية؛  للتوعيـــة 
البيئة ونظافـــة األماكن العامة، والحد 
تغليـــف وعلـــب  رمـــي مخلفـــات  مـــن 
األطعمة في األماكن المفتوحة، وحث 
النـــاس لرمـــي مغلفـــات الطعـــام فـــي 
األماكـــن المخصصة ألصنـــاف القمامة 
أو  الباســـتيكية  المـــواد  أو  كاألوراق 
األطعمة غير الصالحة للتناول إلعادة 
تدويرهـــا لتحويلهـــا ألســـمدة عضوية 
حتى يستفاد منها في تغذية النباتات 

والتربة الزراعية.
وشدد المحدثون على أهمية التوعية 
المستمرة من خال األجهزة اإلعامية 
مثـــل اإلذاعـــة والراديـــو والتلفزيـــون 
وإعانات الشـــوارع حـــول تغيير نمط 
للمواطنيـــن  االســـتهاكي  الســـلوك 
والمقيمين ألجل تغيير ســـلوك البعض 
ألجل المحافظة علـــى نظافة األماكن 
العامـــة التـــي تعتبـــر إحـــدى واجهـــات 
البلـــد أمـــام الســـواح والـــزوار؛ بهـــدف 
عكس الصورة اإليجابية الحســـنة عن 
المواطنيـــن ونظافـــة األماكـــن العامـــة 
التـــي تعكـــس الطابـــع اإليجابـــي أمام 

الزوار والسواح.
مـــن جهته، قال المحامـــي أحمد خالد 
بوزيـــد الدوســـري، البحريـــن حريصة 
الـــدول  مصـــاف  فـــي  لتكـــون  دائمـــًا 
المتقدمـــة فـــي كافة المجـــاالت وذلك 
يأتي من خال سن القوانين وتفعيلها 
وتطويـــر  واحترامهـــا،  بهـــا  والعمـــل 
الـــذي  للواقـــع  ومجاراتهـــا  القوانيـــن 
نعيشـــه يعكـــس مـــدى تحضـــر الناس 
فـــي الدولـــة، وتعتبر البحرين ســـباقة 
دائمـــًا فـــي ســـن القوانين التـــي تخدم 
بشـــكل مباشـــر رؤيـــة 2030 بما يصب 
فـــي مصلحـــة البـــاد والعباد، مشـــيرًا 
بمنظومـــة  تتمتـــع  المملكـــة  أن  إلـــى 
قانونية تنظم كافـــة المجاالت، ومنها 
العامـــة،  الصحـــة  علـــى  المحافظـــة 
وبذلـــك صـــدر قانـــون رقـــم 34 لســـنة 
2018 بشـــأن قانـــون الصحـــة العامـــة 
 2019 لســـنة   10 آخـــر رقـــم  وقانـــون 
بشـــأن نظافـــة األماكـــن العامـــة والذي 
نص علـــى معاقبة من يرمـــي أو يترك 
النفايات فـــي األماكن غير المخصصة 
للمخلفـــات، من خال فـــرض غرامات 
مالية على تارك النفايات في الشوارع 

العامـــة واألســـواق والمياديـــن العامة 
والشواطئ.

واعتبـــر بوزيـــد الدوســـري أن ظاهـــرة 
المجمعـــات  فـــي  المخلفـــات  تـــرك 
الدولـــة  صـــورة  تخـــدم  ال  التجاريـــة 
المتحضـــرة التـــي تتميز بهـــا المملكة، 
وعنـــد إمعـــان النظر علـــى دول أخرى 
مثـــل أوروبا التي تحـــاول جاهدة بأال 
تغفـــل شـــاردة وال واردة عنـــد وضـــع 
القوانيـــن ومـــع ذلك، فإن تلـــك الدول 
األوربيـــة بعيدة عـــن المـــدن الفاضلة، 
ولكـــن الحكمـــة ضالـــة المؤمـــن أينمـــا 
وجدهـــا وأخذهـــا، فعنـــد النظـــر إلـــى 
مثـــل سويســـرا  األوروبيـــة  القوانيـــن 
نجـــد أن هنـــاك قانونا يمنع اســـتخدام 
دورة الميـــاه بعـــد الســـاعة 10 مســـاًء 
ألن ســـحب المـــاء قـــد يكـــون مصـــدر 
إزعـــاج، وفي ألمانيا يعاقـــب بالغرامة 
أو الحبـــس مـــن تتوقـــف ســـيارته في 
الوقـــود؛ ألن  لنفـــاد  الســـريع  الطريـــق 
المنظـــر  يعكـــس  ال  المركبـــة  توقـــف 
سويســـرا  وفـــي  للدولـــة،  الحضـــاري 
أيضـــًا يمنع القيـــام باألعمـــال المنزلية 
التـــي تســـبب ضوضاء للجيـــران مثل 
جـــز العشـــب، وفـــي الســـويد يتوجب 
الحصول على ترخيـــص للون الدهان 
للمنازل وذلـــك للمحافظة على المنظر 
تلـــك  تكـــون  قـــد  للمدينـــة،  الجمالـــي 
القوانيـــن للوهلـــة األولـــى غريبـــة وال 
داعي لها، ولكـــن عند التمعن والتبصر 
لفهم مراميها نجد أن الســـبيل لتحضر 
الـــدول هـــو تنظيـــم شـــامل متكامـــل 
لجميـــع األمـــور مهمـــا كانـــت صغيـــرة 

بنظر البعض.
الوجـــه  إبـــراز  أن  الدوســـري  وذكـــر 
علـــى  تقـــع  مهمـــة  للبلـــد  الحضـــاري 
عاتـــق الجميـــع وال يقتصـــر األمر على 
ســـن القوانيـــن لفـــرض غرامـــات لردع 

التصرفات التي ال تعكس األخاق.

الفن رسالة

والموســـيقار  التشـــكيلي  الفنـــان  أمـــا 
محمد بحرين اعتبر ظاهرة رمي وترك 
مخلفـــات تغليف األطعمة في األماكن 
العامة ومنها المجمعات التجارية أمر 
غير حضاري وبحاجة لحمات توعية 
لحـــث  األســـاليب؛  متعـــددة  عاجلـــة 

المجتمع على تغيير السلوك للفرد من 
خال إعادة التذكيـــر بأن النظافة من 
اإليمـــان، وعلـــى المجمعـــات التجارية 
البـــدء في وضـــع ملصقـــات وال فتات 
بعـــدة لغات لحث الـــزوار والزبائن في 
فنـــاء المأكـــوالت بعدم تـــرك مخلفات 
تغليـــف الطعام على الطـــاوالت؛ للحد 
مـــن ظاهـــرة عـــدم نظافـــة الطـــاوالت 
وتذكيـــر األفراد بانتظـــار ناس آخرين 
بعدهـــم،  مـــن  الطـــاوالت  الســـتعمال 
إضافـــة ألهميـــة الوعي للرأفـــة بعمال 
النظافـــة من خـــال تخفيف مســـتوى 
الجهد المبذول في عمليات التنظيف، 
حيـــث هـــؤالء العمـــال يبذلـــون جهـــدا 
لســـاعات  عملهـــم  خـــال  مـــن  كبيـــرا 
طويلـــة ألجـــل راحة النـــاس ومرتادي 
األماكـــن، وعلى المجتمـــع النظر بعين 
العاطفـــة من ناحيـــة إنســـانية للعمالة 

الوافدة.
وأضـــاف بحريـــن بـــأن مســـألة نظافـــة 
األماكـــن العامة تحتـــاج لزيادة الوعي 
مـــن خال المـــدارس إضافة لتوظيف 
لغة الفن عبر اللوحات الفنية والرســـم 
مـــن خال إقامـــة معارض فنيـــة أمام 
المســـتهدفة  األماكـــن  فـــي  الجمهـــور 
بمشاركة نخبة من الفنانين؛ للمساهمة 

في التوعية للمجتمع.

حملة نظافة

بدروه، قال الناشط الشبابي رضا العود 
ألجـــل الحـــد مـــن ظاهـــرة تـــرك ورمي 
ومخلفـــات  الباســـتيكية  األكيـــاس 
تغليف األكل في الســـواحل واألماكن 
العامـــة والمجمعـــات التجارية نحتاج 
إلقامـــة مبـــادرات وفعاليـــات شـــبابية 
مـــن خـــال حضـــور النـــاس أنفســـهم 
بمشـــاركة بعض المؤثريـــن في برامج 
كالمشـــاهير  االجتماعـــي  التواصـــل 
مثـــاً أو الفنانيـــن واإلعاميين، وذلك 
إلقامـــة حملـــة نظافة لمســـاعدة عمال 
النظافـــة أنفســـهم في نقـــل المخلفات 
المخصصـــة؛  األماكـــن  فـــي  ورميهـــا 
بهدف حث وتشجيع مرتادي األماكن 
العامـــة لخلـــق وغـــرس ثقافـــة الرقابة 
الذاتية في أذهان األفراد حول أهمية 
المحافظة على نظافة األماكن لتغيير 

سلوك البعض.

محمد بحرينأحمد بوزيد الدوسريرضا العود
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ترك مخلفات األطعمة على طاوالت المجمعات ظاهرة عالجها “حملة نظافة”
الفن المباشر بمشاركة المؤثرين لتصحيح سلوك البعض
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ــع فـــي أنــــه تم  ــائـ ــوقـ وتــتــلــخــص الـ
المحكمة  ــام  ــ أمـ بـــدعـــوى  الــتــقــدم 
الصغرى المدنية لطلب إضافة لقب 
موكلها  إليها  ينتسب  التي  العائلة 
ــده الــمــرحــوم  ــ لــثــبــوت انــتــســاب وال
ــة بـــمـــوجـــب حــكــم  ــل ــعــائ ــل مــســبــقــا ل
المحكمة  أن  إال  رســمــي،  قــضــائــي 
تقديم  لعدم  اللقب  إضافة  رفضت 
الــمــوكــل لــلــشــهــود حــســب الــقــانــون 
العائلة  لتلك  انتماءه  يوضح  الــذي 
ــنــحــو الــمــبــيــن فـــي الـــمـــادة  عــلــى ال
رقم  بقانون  المرسوم  من  الرابعة 
تنظيم  بـــشـــأن   2000 لــســنــة   26
إجراءات دعاوى اكتساب األسماء 
تلتفت  ــم  ولـ وتــعــديــلــهــا  ــاب  ــقـ واأللـ
المحكمة لدفاع المدعي وهو سبق 
والده  لصالح  قضائي  حكم  صدور 

المرحوم.
حيث إن محكمة التمييز قد قضت 
وفقا  موكلها  لصالح  الحكم  بنقض 
الـــمـــادة  ــي حــكــمــهــا ألن  لــلــمــبــيــن فـ
الــرابــعــة مــن الــمــرســوم بــقــانــون 26 

لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات 
واأللقاب  األسماء  اكتساب  دعاوى 
إثبات  فــي  يشترط  إذ  وتعديلها، 
اكتساب األلقاب أو تعديلها شهادة 
٣ بصفات محددة كونه ليس شرطا 
ــو طــريــق  ــل هـ شــكــلــيــا مـــقـــصـــودا بـ
أي طريق  مــقــامــه  يــقــوم  لــإثــبــات 
آخر يعادل قوته أو يفوقها وكانت 
األحكام النهائية باكتساب األسماء 

الــحــائــزة  واأللـــقـــاب أو تــعــديــلــهــا 
بطبيعتها  المقضي  األمـــر  قـــوة 
حجة على الكافة فيكون بذلك 
الحكم المرفق من المدعي في 
دعواه وهو الذي صدر بإضافة 
ــده حــجــة مطلقة  ــوالـ لـ الــلــقــب 
بالضرورة  يتعداه  الكافة  على 
ــمــدعــي، وإذا  إلـــى الــطــاعــن ال

خـــالـــف الــحــكــم الــمــطــعــون 
فيه هذا النظر وأيد الحكم 
االبتدائي فيما قضى به من 

رفض الدعوى استنادا لعدم 
تقديم الطاعن ٣ شهود من العائلة 
اللجنة  أمام  إليها  االنتساب  المراد 
خالف  قــد  يــكــون  فــلــذا  المختصة 
القانون بما يعيه ويستوجب نقضه 
بحيث إذا خالف الحكم المستأنف 
إلغاؤه  يتعين  وبالتالي  النظر  هذا 
ــإضــافــة لقب  والــقــضــاء مـــجـــددا ب
وإلـــزام  الــطــاعــن  اســم  إلــى  العائلة 
ذلك  بتسجيل  ضدهم  المستأنف 

في سجالتهم.

حكمت المحكمة بقبول االستئناف شكًل وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف، 
وذلــك بعــد كســب الحكــم لصالح صاحب معرض ســيارات من تهمة االســتيلء علــى التيار الكهربائي بصــورة غير مرئية 

وغير قانونية وغير مشروعة في العقار المستأجر.

بحسب  القضية  حيثيات  وتعود 
الــمــحــامــيــة ســكــيــنــة صـــالـــح علي 
فـــي أن مــوكــلــهــا اســتــأجــر عــقــارا 
شهر  في  سيارات  معرض  إلقامة 
وبعد   ،2018 الــعــام  مــن  ديسمبر 
اإليجارية  العالقة  المستأجر  ترك 

ــب مــعــرض  ــاحـ ــغـــالل صـ ــتـ ــم اسـ ــ ت
ــالل الــتــالعــب  ــارات مـــن خــ ــيـ ــسـ الـ
وتغيير رقم المعرض حتى تتمكن 
صاحبة العقار المؤجر من المطالبة 
بمدد سابقة عن واقعة االستئجار، 
كما لم تقم المدعية بتركيب عداد 
لوجود  عــالوة  كهرباء 
اإلدارة  فـــي  ــل  خــل
ــر فـــي  ــ ــ ــي ــ ــصــ ــ ــ ــق ــ ــ وت
الــعــدادات  توصيل 
ــريــــن  ــأجــ ــتــ ــمــــســ ــ ــل ــ ل
وتـــــريـــــد تــحــمــيــل 
ــب مـــعـــرض  ــاحــ صــ
الـــســـيـــارات كــامــل 
عن  الكهرباء  قيمة 
الــمــبــنــى حتى  كــامــل 
أنها تريد تحميله عن 
فترات 
لــــــــــــم 

إضافة  أصــاًل  فيها  مستأجًرا  يكن 
التي  الكهرباء  مصاريف  لتحميله 

لم تستعمل أو يستغل منها.
المدعى  تفاجأ  المكان  تــرك  وبعد 
عليه بإخطار عن تحميله مبلغ 76 
ألف دينار عبارة عن قيمة استهالك 
إليها مبلغ  الكهرباء والماء مضاًفا 
القيمة  2000 دينار مقابل ضريبة 
سرقة  تهمة  توجيه  مع  المضافة، 
ــكــهــربــاء بـــصـــورة غير  تــوصــيــل ال
قانونية من خالل توصيل كابالت 
الــكــهــربــاء غــيــر مــرئــيــة إلـــى الــلــوح 
أنكره  الذي  األمر  وهو  الكهربائي، 
جماًل  السيارات  معرض  مستأجر 

وتفصياًل.
ــرت الــمــحــامــيــة خـــالل فــتــرة  ــ وذكـ
وجود  تبين  كورونا  وبــاء  انتشار 
انخفاض ملحوظ لفاتورة استهالك 
2020 بسبب  الكهرباء خالل سنة 
السيارات  معرض  صاحب  توقف 
عن مزاولة األعمال لبعض الوقت 
التواصل مع  خالل الجائحة، وتم 
الجهات المعنية للتحقق من األمر، 
ــــى حجم  ــتــوصــل إل وعــلــيــه تـــم ال
استهالك المدعى عليه في غرفة 
اكتشاف  وتــم  المبنى  كــهــربــاء 
قــــــراءة زائــــــدة فـــي الـــعـــداد 
الرئيس غير مرتبطة بأي من 
الفرعية  األخـــرى  الـــعـــدادات 

الموجودة في المبنى.
وحــكــمــت الــمــحــكــمــة وقــبــل 
بإحالة  الموضوع  فــي  الفصل 
ونفي  إلثــبــات  للتحقيق  الــدعــوى 
المحكمة  واســتــدعــت  عــنــاصــرهــا، 
الــخــبــيــر وقـــامـــت بــمــنــاقــشــتــه في 
بعض النقاط الواردة بتقريره في 

إثبات 
ــدار  ــقــ مــ

ــالك  ــهـ ــتـ اسـ
وعند  الكهرباء 

قبل  مــن  مناقشته 
ــرر بــأن  الــمــحــكــمــة قـــد قــ

على  طابقين  مــن  مــكــون  العقار 
خـــالف مــا هــو ثــابــت فــي الــصــور 
ــتـــي تــثــبــت أن  ــتــوتــغــرافــيــة والـ ال
بما  عدة  من طوابق  مكون  العقار 
يثير الريب بشأن صحة ما خلص 
استهالك  مــعــدل  فاستبيان  إلــيــه، 
للكهرباء  الدعوى  المحل موضوع 
ــقــتــضــى إجــــــــراء مــعــايــنــة  أمـــــر ي
ــعــقــار وكـــامـــل وحــداتــه  لــكــامــل ال
كل وحده  اختصاص  مدى  وبيان 
وتــواريــخ  خــاص  كهربائي  بــعــداد 

تــــــلــــــك تــركــيــب 
العدادات وبيان جميع التوصيالت 
الشائعة  األمــاكــن  بــعــداد  الخاصة 
ــك األمـــاكـــن  ــل ــلــعــقــار وتـــحـــديـــد ت ل
الــالزم،  الكهربائي  الحمل  وتقدير 
فـــال يــكــفــي لــصــحــة االدعــــــاء في 
المستأنف  تركيب  عــدم  الــدعــوى 
ضده عداد خاص بالمحل المؤجر 
ووجـــــود تــوصــيــالت مـــن الـــعـــداد 

الخاص بالمبنى.

وتمكنت 
مية  لمحا ا
صالح  سكينة 
ــن إثـــبـــات  عـــلـــي مــ
تهمة  موكلها من  بــراءة 
ســـرقـــة تـــوصـــيـــالت الــكــهــربــاء 
بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة مــن خــالل 
الــذي  المبنى،  حــارس  استجواب 
الكهرباء  غرفة  أن  للمحكمة  أكــد 
ــعــقــار  ــاحـــب ال ــهــا فـــقـــط صـ يــدخــل
الدخول  أحــد  ألي  مسموح  وغير 
للغرفة التي توجد فيها العدادات 
الكهربائية، وتبين للمحكمة براءة 
صــاحــب مــعــرض الـــســـيـــارات من 
تهمة تسليك “كابالت” غير مرئية 

وقانونية.

المحامية والمستشارة القانونية مهناز خليفة 

صور المبنى وشهادة الحارس أثبتت براءة المتهم

براءة صاحب معرض سيارات من سرقة الكهرباء

مبــدأ قضائــي بعــدم االشتــراط لكســب اللقــب
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منال الشيخ

المحامية 
سكينة صالح 

علي

حكمــت محكمــة التمييــز فــي قضيــة تــم الترافــع عليها من قبــل المحاميــة والمستشــارة القانونيــة مهنــاز خليفة في 
دعــوى أمــام المحكمــة الصغــرى المدنيــة، والتــي فيها صدر الحكم ضــد موكلها وتم اســتئنافه أمــام المحكمة الكبرى 
االســتئنافية وصــدر الحكــم برفضــه، ما حدا بها لرفع الطعن بالتمييز حتــى صدر الحكم لصالح موكلها بقبول الطعن 
شــكل وفــي الموضــوع بنقــض الحكــم المطعون فيه وفي االســتئناف وذلــك بإلغاء الحكم المســتأنف فيما قضى من 
رفض الدعوى والقضاء مجددا بإضافة لقب العائلة إلى اســم المســتأنف مع الزام المســتأنف ضدهما بتســجيل ذلك 

في سجلتهما مع إلزامهما بمصاريف الطعن والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.



االنــتــهـــاء مـــن تحضـــيــرات مــؤتــمــر “نــهـــرا”
يقام بشعار “خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية”... نصيب:

أعلنـــت رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة ورئيـــس اللجنـــة 
العلميـــة لمؤتمـــر الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحيـــة في نســـخته الثانيـــة ورئيس 
قســـم تنظيـــم األبحاث الســـريرية والتعليـــم الطبي 
والتطويـــر المهنـــي المســـتمر بالهيئـــة أزهـــار نصيب 
عـــن االنتهـــاء مـــن االســـتعدادات التحضيريـــة لهذا 
المؤتمـــر التي تعتـــزم الهيئة على عقـــده في الفترة 
من 29-27 ســـبتمبر 2022 بقاعة المؤتمرات بفندق 
كـــراون بالزا بمملكـــة البحرين، تحـــت رعاية كريمة 
من رئيـــس المجلس األعلى للصحـــة الفريق طبيب 

الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة. 
وأوضحـــت نصيـــب أن هـــذا المحفل العلمـــي المهم 
 37 أيـــام بمشـــاركة  والـــذي يســـتمر علـــى مـــدى ٣ 
محاضـــرا، ويضـــم عـــددا مـــن المحاضـــرات العلمية 
يلقيهـــا متحدثـــون رئيســـيون مـــن موظفـــي الهيئة 
وآخريـــن مـــن القطـــاع الصحي مـــن داخـــل المملكة 
وخارجهـــا، حيث ســـيقومون بمشـــاركة معلوماتهم 
الغنيـــة ورؤيتهـــم الثريـــة حـــول مختلـــف المجاالت 

الصحيـــة وأنظمتهـــا مع الحضور، وســـيتم تســـليط 
النظـــم  لجميـــع  المســـتجدات  آخـــر  علـــى  الضـــوء 
الخدمـــات  الخاصـــة بجميـــع  واللوائـــح والقوانيـــن 
الصحية المقدمة في مملكة البحرين والصادرة من 

الهيئة الوطنية.
كما سيشمل هذا المؤتمر أيضًا ندوات وورش عمل 
حـــول آخـــر المســـتجدات الخاصـــة بتنظيـــم برامج 
التعليـــم الطبـــي والتطوير المهني المســـتمر وأخرى 
خاصة بتنظيم المواد الصيدالنية واألجهزة الطبية 
ومعايير االعتماد الوطنـــي المحدثة ونظم المرافق 
الصحية وشرح مفصل عن منصتي منشآت ومهن.

يذكر بأنه سيتم منح المشاركين والحضور في هذه 
الفعالية ســـاعات التعليـــم الطبي المســـتمر المعتمد 
من قبـــل الهيئة الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات 
الصحيـــة، وذلك نظير حضورهـــم مختلف فعاليات 
 20 بالمؤتمـــر  الحضـــور  منـــح  ســـيتم  إذ  المؤتمـــر، 
ســـاعة تعليـــم طبي مســـتمر، فيمـــا ســـيعطى الذين 
سيشـــاركون في الـــورش العملية ٢ ســـاعة تعليمية 

عن كل ورشة عمل.

ويقـــام ألول مرة علـــى هامش هـــذا المؤتمر منتدى 
يجمـــع الرؤســـاء التنفيذييـــن لجميـــع المؤسســـات 
الصحية وجميع رؤساء الجمعيات المهنية الصحية 
مـــع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية؛ لمناقشـــة كل 
مـــا يتعلق بتنظيم مهنة الطـــب والخدمات الصحية 

بمملكة البحرين.
كما أشـــارت نصيب إلى أن المؤتمر الذي يقام تحت 
شـــعار “خدمـــات صحيـــة آمنـــة وذات جـــودة عالية 
“والـــذي تطمـــح الهيئـــة الوطنية جعله لقاء ســـنويًا، 
يهـــدف فـــي المقـــام األول إلـــى تعزيز الشـــراكة بين 
جميـــع مقدمي خدمـــات الرعاية الصحيـــة والطبية 
فـــي مملكـــة البحريـــن والهيئـــات الرقابيـــة المعنيـــة 
بتنظيـــم المهـــن والخدمات الصحية بـــدول مجلس 
الرعايـــة  فـــي  القـــرار  الخليجـــي وصنـــاع  التعـــاون 
الصحيـــة الحكوميـــة والتنظيم الصحـــي وأصحاب 
الصيدالنيـــة  والمســـتحضرات  األدويـــة  شـــركات 
وخبـــراء  والمســـتثمرين  األدويـــة  ومنتجـــي 
التكنولوجيـــا ومقدمي الحلـــول الرقمية الذكية في 
المجـــال الصحي وخبـــراء الصحة وخبـــراء معايير 

تحـــت  والعالـــم  المنطقـــة  مـــن  الصحـــي  االعتمـــاد 
ســـقف واحـــد وذلـــك لتبـــادل األفـــكار حـــول إدارة 
وتنفيـــذ اللوائح الصحية؛ مـــن أجل االرتقاء بجودة 
الخدمـــات الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وأيضـــًا 
لمواكبة آخر المســـتجدات والتشـــريعات والقوانين 
في مجال الرعاية الصحية على الصعيدين المحلي 
الرعايـــة  إلـــى مناقشـــة خطـــط  والدولـــي، إضافـــة 
الصحيـــة والعالميـــة خاصة بعـــد التغيـــرات الكبيرة 
التي أحدثتها جائحة كورونا على جميع القطاعات، 

ومنها القطاع الصحي. 
ومن األهداف األخرى التي يســـعى لها هذا المؤتمر 
أيضًا تفعيل الشـــراكة المجتمعية والتواصل الفعال 
بيـــن المختصيـــن والمهنييـــن الصحييـــن، واالطالع 
على تجـــارب وخبرات الدول المشـــاركة في مجال 
مـــن خـــالل  الصحيـــة،  المهـــن والخدمـــات  تنظيـــم 
مناقشة التشـــريعات واإلجراءات وسبل تطويرها، 
والخروج بالتوصيات العملية؛ لالســـتفادة منها في 
تحقيـــق وتعزيز التطوير المســـتمر للقطاع الصحي، 
وتبـــادل الخبـــرات والمعـــارف مـــن خـــالل الحلقات 

النقاشـــية بيـــن المشـــاركين، باإلضافة إلـــى التعرف 
على ســـبل ووســـائل تعزيز الوعـــي المجتمعي فيما 
يتعلق بخدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى.
كمـــا أفـــادت نصيب أنه من المرتقب أن يشـــارك في 
هـــذا المؤتمـــر عدد كبير مـــن الممارســـين الصحيين 
ومقدمـــي خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة فـــي مملكـــة 
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأسهبت 
أن عـــددا كبيرا من المستشـــفيات والمراكز الصحية 
الحكوميـــة والخاصة، وشـــركات األدوية واألجهزة 
الطبيـــة، وشـــركات التأميـــن، وعـــدد مـــن الجمعيات 
المهنية والشركات ذات صلة بالقطاع الصحي أولوا 
اهتمامـــا كبيـــرا وحرصـــوا علـــى المشـــاركة في هذا 

المؤتمر. 
يذكـــر أيضًا بأن الشـــركة المنظمة لهـــذا المؤتمر هي 
شـــركة “بي دي إيه” للتنظيم المؤتمرات والمعارض، 
كما أضافت بأنه ســـيصاحب المؤتمر معرضا مكمال 
يســـلط الضوء على خدمات ومنتجات المشـــاركين 
فيه لبعض منتوجاتهم الصحية واألجهزة واألدوات 

الطبية والمستحضرات الصيدالنية.
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“العمل”: أعمال الصيانة الطارئة مستثناة من قرار حظر العمل بالظهيرة
قال مدير إدارة التفتيش والسالمة المهنية بوزارة 
العمـــل، مصطفى الشـــيخ، إن تطبيق القرار رقم )3( 
لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة وفي 
األماكـــن المكشـــوفة ألكثـــر من خمســـة عشـــر عامًا 
يعبـــر عن التـــزام مملكـــة البحريـــن لحمايـــة العمال 
والحفاظ على ســـالمتهم، وهو النهـــج الثابت الذي 
تتبنـــاه الحكومـــة ضمـــن منظومة القيم اإلنســـانية 
التـــي جعلـــت المملكة في مصاف الـــدول المتقدمة 
فـــي الحفاظ على حقوق العمال وتأمين ســـالمتهم 

في بيئة العمل.
وأوضـــح الشـــيخ أن الـــوزارة قـــد وضعـــت خطـــة 
مختلـــف  فـــي  العمـــل  مواقـــع  لتغطيـــة  متكاملـــة 
محافظات المملكة، مشـــيرًا إلـــى أن القرار المذكور 
يتـــم تطبيقه على جميع القطاعـــات االقتصادية ما 
عدا قطاع النفط والغاز باإلضافة الســـتثناء أعمال 
الصيانـــة الطارئة التي ال تحتمل التأجيل، شـــريطة 
أن يلتـــزم صاحب العمـــل باتخاذ كافـــة اإلجراءات 
الوقائيـــة الالزمـــة لحماية العمال من أضرار أشـــعة 

الشمس.

وذكـــر مديـــر إدارة التفتيش والســـالمة المهنية أنه 
عند رصد مخالفات في مواقع العمل يتم استدعاء 
صاحب العمل أو من يمثله للحضور لمبنى الوزارة؛ 
بغـــرض تدويـــن إفادته حـــول الواقعة قبـــل تحرير 
محضـــر المخالفة تمهيدًا إلرســـال المحضـــر للنيابة 

العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
وأشـــار إلـــى أن معدل اإلصابات باإلجهـــاد الحراري 
وضربـــات الشـــمس وأمـــراض الصيـــف األخـــرى قد 
شـــهد انخفاضـــا ملحوظا منذ تطبيـــق القرار والذي 
ســـاهم في الحفاظ على الموارد البشرية، خصوصا 

مـــع تنامي الوعي لدى المنشـــآت بـــأن إعادة جدول 
ســـاعات العمل وتجنب أوقـــات الحـــرارة المرتفعة 
بإمكانها تعزيز مســـتويات اإلنتاجية، مشيدًا بقيام 
عـــدد من أصحاب العمـــل بتمديد فتـــرة الحظر من 
تلقاء أنفســـهم أكثر من الفتـــرة المقررة من الناحية 
القانونيـــة والتـــي تنص على ســـريان القـــرار خالل 
شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وذلك يعبر عن 
المســـؤولية االجتماعية واإلنســـانية التي يتحلون 
بهـــا، فضالً عن مالمســـتهم للنتائـــج اإليجابية التي 

تحققت من خالل تطبيق القرار.

مدينة عيسى - وزارة العمل

مدير إدارة التفتيش والسالمة المهنية

محافظ وأهالي المحرق يعبرون عن شكرهم لخالد بن حمد
رفـــع محافظ المحرق ســـلمان بن هندي 
المناعي، باســـمه وباسم أهالي محافظة 
المحرق أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  إلـــى 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة علـــى توجيهات ســـموه للجهات 
المعنيـــة إلـــى التســـريع فـــي إجـــراءات 
إنجـــاز مشـــروع نـــادي البحريـــن، والذي 
المبنـــى  وترميـــم  صيانـــة  إلـــى  يهـــدف 

الرئيسي للنادي العريق.
وأكـــد أن  الخبـــر أثلـــج صـــدور أهالـــي 
المحـــرق، لما يحمله نـــادي البحرين من 
أرث رياضـــي وثقافي عظيم، له المكانة 
فـــي قلـــوب رجـــاالت وأهالـــي المحرق، 
تاريـــخ  علـــى  مـــرت  أســـماء  مســـتذكرًا 
النـــادي منذ تأسيســـه وحتى يومنا هذا، 

وهم من نخبة النخب من أعالم الوطن 
ورواده فـــي المجـــال الفكـــري والثقافي 
واألدبي والسياســـي والرياضي، متمنيًا 
عودة النادي إلى ســـابق عهده، مســـطرًا 

لإلنجازات ومنبرًا للفكر والثقافة.
جـــاء ذلـــك خـــالل المجلس األســـبوعي 
مـــن  عبـــر  والـــذي  المحـــرق،  لمحافظـــة 
خاللـــه المحافـــظ عـــن خالـــص اعتزازه 
وزيـــر  كلمـــة  تضمنتـــه  لمـــا  وتقديـــره 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، عقب لقـــاء معاليه 
مـــع رؤســـاء المآتـــم، التي أكـــدت النهج 
الراســـخ للقيـــادة الحكيمـــة فـــي رعايـــة 
حرية المعتقدات والممارســـات الدينية، 
مؤكـــدًا أن كلمـــة الوزيـــر رســـمت طريق 
النجـــاح لموســـم عاشـــوراء، ووضعـــت 
النقـــاط على الحروف؛ من أجل ســـالمة 
المواطنيـــن والمشـــاركين في الموســـم، 

وفي نقل الصورة الحضارية عن مملكة 
البحرين.

كمـــا واســـتضاف المجلس، مديـــر إدارة 
تمكين الشـــباب بوزارة شـــؤون الشباب 
مســـاعد،  ســـلمان  مســـاعد  والرياضـــة 
الـــذي أكـــد بـــدوره أن الـــوزارة برئاســـة 
وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمن 
بـــن توفيق المؤيد تعمل على اكتشـــاف 

وصقل وإبراز المواهب الشبابية، حيث 
انطلقت أنشـــطة وبرامج مدينة شـــباب 
2030 هذا العام، مع عودة األوضاع إلى 
طبيعتهـــا بعـــد الظـــروف الصحيـــة التي 

فرضتها الجائحة.
وبين إلـــى أن المدينة تطـــرح هذا العام 
أكثـــر مـــن 70 برنامًجا تدريبًيـــا متنوًعا، 
متماشـــية  تأتـــي  البرامـــج  مـــن   %  70

مـــع التوجهـــات الجديدة لســـوق العمل، 
موضحـــًا أن مدينـــة شـــباب 2030 مـــن 
خـــالل برامجهـــا المتنوعة توفـــر 2400 
فرصة تدريبية، ويبلغ عدد المتطوعين 
المشـــاركين في إدارة وتنظيـــم المدينة 
200 متطـــوع ومتطوعـــة، مؤكـــدًا بـــأن 
الوزارة مســـتمرة في تنظيـــم المبادرات 
المتنوعـــة والمختلفة التي تســـاهم في 

تحفيز ودعم الشباب البحريني.
وفي مداخالت األهالي، طالب عدد من 
رواد المجلـــس هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
بضـــرورة دراســـة إعادة افتتـــاح مكتب 
محافظـــة  فـــي  المشـــتركين  خدمـــات 
المحـــرق، خصوصـــا لكبار الســـن وذوي 
االحتياجات الخاصة، لصعوبة التواصل 
اإللكترونيـــة،  الخدمـــات  واســـتخدام 
فـــي توفيـــر  الهيئـــة  مشـــيدين بجهـــود 

أفضل الخدمات للمشتركين.
وفـــي ختـــام المجلـــس، أكد نائـــب مدير 
عام مديرية شـــرطة محافظـــة المحرق 
العميد سلطان الكعبي، بأن المديرية من 
بـــاب الشـــراكة المجتمعية تعمل بشـــكل 
دوري بتنظيـــم المحاضـــرات التوعويـــة 
حـــول حـــاالت الطـــوارئ والتعامـــل مـــع 
والخادمـــات  األســـر  لربـــات  الحريـــق، 

وأصحاب المطاعم والمنشآت.

وزير البلديات يطلق مشروع التشجير في ديار المحرق
ضمن التزامات البحرين للوصول للحياد الصفري بحلول 2060

أطلــق وزيــر شــؤون البلديــات والزراعــة وائــل المبــارك مشــروع التشــجير في 
منطقة ديار المحرق تماشيًا مع اإلستراتيجية الوطنية الهادفة إلى مضاعفة 
عــدد األشــجار بحلــول العــام 2035، ضمــن التزامــات مملكة البحريــن للوصول 

للحياد الصفري بحلول العام 2060.

وقال الوزير المبارك “إن هناك عددًا من 
المبادرات والسياسات لزيادة التشجير 
فـــي المملكـــة وتحفيز كافـــة األطراف 
للمشـــاركة في مشاريع التشجير ضمن 
مشاريع الحكومة بالتعاون مع القطاع 
الخـــاص، إضافـــة إلـــى تحفيـــز األفراد 
للمشاركة في عملية التشجير”، مشيرًا 
إلـــى أن تشـــجير منطقة ديـــار المحرق 
يأتي كإحدى مبادرات القطاع الخاص 

المهمة في هذا الجانب.
وأكـــد المبـــارك أنه تم تحديـــد أصناف 
األشـــجار التـــي ســـيتم زراعتهـــا ضمن 
أشـــجار  وهـــي  المبـــادرات،  مختلـــف 
كبيـــرة دائمـــة الخضـــرة تـــم اختيارها؛ 
ألنها تناســـب ظروف مملكـــة البحرين 
المناخية وانخفاض استهالكها للمياه، 
مشـــيدًا بتعـــاون شـــركة ديـــار المحرق 
تنفيـــذ  فـــي  الـــوزارة  مـــع  وتفاعلهـــا 

المبادرات الخاصة بالتشجير.
قـــد  المحـــرق  ديـــار  شـــركة  وكانـــت 
البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  اســـتضافت 
والزراعـــة، يـــوم الخميـــس الموافـــق 4 

أغســـطس الجـــاري إلطـــالق مشـــروع 
تشـــجير ديـــار المحرق بحضـــور وكيل 
الشـــيخ  البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة 
محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة والوكيل 
المســـاعد للخدمات البلدية المشـــتركة 
شـــوقية حميدان وعددًا من مسؤولي 

الوزارة.
واســـتعرض الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ديـــار المحـــرق أحمـــد العمـــادي خـــالل 
الجولـــة التـــي قـــام بهـــا وزيـــر شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة والوفـــد المرافـــق 
لـــه لديـــار المحـــرق مخطط التشـــجير 
الذي ســـوف ينطلق في ديـــار المحرق 
واألدوات  التقنيـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
الزراعّيـــة التي ســـيتم اعتمادها للحفر 

والزراعة وشبكات الري.
كمـــا تـــم التأكيـــد خـــالل الجولـــة على 
التعـــاون  وســـبل  التشـــجير،  أهميـــة 
التطلعـــات  لتحقيـــق  الجانبيـــن  بيـــن 
الوطنية المتعلقة بالحفاظ على البيئة 
واســـتدامتها وزيادة رقعة المساحات 
الخضـــراء في المملكة، بما يســـهم في 

تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأشـــاد الرئيس التنفيذي لشـــركة ديار 
المحرق بدعم وزارة شـــؤون البلديات 
والزراعـــة، والتســـهيالت التـــي تقدمها 
للمســـتثمرين، والعمـــل علـــى  الـــوزارة 
وإدخـــال  الحضريـــة  التنميـــة  تطويـــر 
أساســـي  كشـــريك  الخـــاص  القطـــاع 
الحضريـــة  التنميـــة  مجـــاالت  فـــي 

واالستثمار.
وأضـــاف “أنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا 
البلديـــات  نســـتقبل وزيـــر شـــؤون  أن 
والزراعة وائل بن ناصر المبارك والوفد 
المرافق له؛ بهدف اســـتعراض جهودنا 

التشـــجير،  مجـــال  فـــي  ومبادراتنـــا 
وتفعيـــل أوجـــه التعاون المشـــترك مع 

الجهات الحكومية”.
ديـــار  شـــركة  أن  العمـــادي  أكـــد  كمـــا 
ألن  دائـــم؛  بشـــكل  تســـعى  المحـــرق 
تكون شـــركة تطوير عقاري مســـؤولة 
تســـتند إلى ركائز االستدامة في كافة 
أعمالها وعملياتها، وتسهم في تحقيق 
التطلعات البيئيـــة الوطنية إلى جانب 
أهـــداف التنمية المســـتدامة اإلقليمية 
والعالميـــة، وداعمة للجهود الحكومية 
الموجهة نحو تحقيق الحياد الكربوني 

الصفري بحلول عام 2060”.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

وزير البلديات يطلق مشروع التشجير في ديار المحرق

الشهرة على حساب المرضى
مؤســـف جـــدًا انتشـــار ظاهرة المنافســـة بين مواقـــع التواصـــل االجتماعي؛ 
بغـــرض التكســـب المـــادي أو البحـــث عـــن زيادة فـــي أعـــداد المتابعين على 
حســـاب آالم وجراحـــات المرضى المحتاجين للعالج، حيـــث نرى بين حين 
وآخر ســـرعة غير طبيعية في نشـــر صور معاناة المرضى الذين يحتاجون 
لجمع التبرعات المالية عبر منصات رقمية تبحث عن الشـــهرة بتنافس غير 
شـــريف وأهداف ليست خيرية في باطنها الحصول على إعالنات مدفوعة 

األجر وزيادة في أعداد المتابعين.
يعتقـــد بعـــض أصحـــاب تلـــك المنصـــات أنهـــا حققت إنجـــازات تنافـــس بها 
الجمعيـــات الخيريـــة وصندوق الـــزكاة والجهات الحكوميـــة المعنية باألمر، 
دون االكتراث بالحالة النفسية للمريض، مما يسبب ذلك في أغلب األوقات 
إحـــراج شـــديد لبعـــض عوائل المرضـــى الذيـــن ال يرغبون في بـــث وتداول 

مقاطع مصورة للمناشدات أمام عموم الناس.
وحيـــن تتصـــل الصحافة بالقائمين على تلك الحســـابات التي تنشـــر معاناة 
المرضى؛ بهدف االستفســـار والتأكد من بيانات ومعلومات الحالة الصحية 
وطلـــب الحصـــول علـــى رقـــم االتصـــال بالمريض بغـــرض توصيـــل المعاناة 
للجهات الرســـمية ذات العالقة، يشترط علينا صاحب الحساب بكتابة شكر 
وتقدير له في الجريدة، ونســـب اإلنجاز لحســـابه كمصدر رئيسي وصاحب 
فضل على المريض، الغرض من ذلك إعادة نشـــر الخبر في المنصة الرقمية 
كمصدر ثقة للمتابعين مع الوهم في تحقيق أعلى نســـبة متابعة وإنجازات 

لحل مشاكل المرضى.
أمر مخجل التكسب من آالم المرضى؛ بهدف الحصول على اليكات إعجاب 

وزيادة الفلورز.

Hasan.rasool@albiladpress.com

حسن عبدالرسول



إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغاؤها ال يكون إال بقانون

أقـــام مجلس الـــدوي ندوة تحـــدث فيها 
أســـتاذ الماليـــة العامـــة المســـاعد بقســـم 
القانـــون العـــام كليـــة الحقـــوق بجامعـــة 
بعنـــوان  الطيـــب  عبدالجبـــار  البحريـــن 
“الوظيفـــة الماليـــة للســـلطة التشـــريعية 
رواد  بحضـــور  البحريـــن”،  مملكـــة  فـــي 
المجلـــس ومن النـــواب والمختصين في 
المجـــاالت القانونيـــة والماليـــة من بينهم 
عضو مجلس الشورى درويش المناعي، 
والنائب خالـــد بوعنـــق، والمحامي فريد 
غـــازي، وضيـــف الندوة نقيـــب المحامين 
الكويتييـــن جمـــال العثمـــان، أدار الندوة 

عبدهللا عيسى.
المجلـــس  يضـــم  بـــأن  الطيـــب  وطالـــب 

النيابي المقبل الكثيـــر من لديهم الخبرة 
والتخصص فـــي المجـــاالت االقتصادية 
والمالية والمحاســـبية والتقنية وغيرها، 
التي تمكن مجلس النواب من استخدام 
للمجلـــس  ويكـــون  صالحياتـــه،  كافـــة 
القدرة على استخدام اآلليات البرلمانية 
عالميـــة  تحديـــات  ظـــل  فـــي  جميعهـــا، 
جديـــدة لـــم تكـــن موجـــودة في الســـابق 
وضـــرب مثـــال بالضريبـــة الماليـــة التـــي 
يتحـــدث عنهـــا البنـــك الدولـــي، ودعوته 
لفـــرض ضريبـــة علـــى اربـــاح الشـــركات 
والمؤسسات التجارية، األمر الذي يعني 
أن مسؤولية البرلمان المقبل كبيرة جدا.

وتحـــدث الطيب عن المادة ) )112( التي 
يقـــول نصها “ال يجـــوز أن يتضمن قانون 
الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة 

جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، 
أو تعديـــل قانون قائم، أو تــــفادي إصدار 
قانـــون في أمـــٍر نصَّ هذا الدســـتور على 
أن يكون تــــنظيمه بقانون”، وفيما يتعلق 
بأمـــوال الدولـــة قـــدم الطيـــب تعريفيـــا 
مبســـطا بماهيـــة هـــذه األمـــالك الخاصة 

والعامة للدولة وقدم في ذلك نماذج من 
بينها )هيئة الكهرباء والماء(.

تطـــرق  النـــدوة  مـــن  آخـــر  جـــزء  وفـــي 
المتحـــدث إلـــى المـــادة 37 من الدســـتور 
التـــي تتعلـــق باالتفاقيـــات والمعاهدات، 
كمـــا تطرق إلى )الضرائب( وقام بتعريف 

المادة 107 من الدستور البحريني والتي 
العامـــة  الضرائـــب  “إنشـــاء  علـــى  تنـــص 
وتعديلهـــا وإلغاؤها ال يكـــون إال بقانون”، 
مؤكـــدا أن هذا النـــص موجود في جميع 
دســـاتير العالم، موضحا أن القانون يبّين 
األحـــكام الخاصـــة بتحصيـــل الضرائـــب 

والرســـوم وغيرهـــا مـــن األمـــوال العامة، 
وبإجـــراءات صرفهـــا، ثم تطـــرق الطيب 
إلـــى التعريـــف بالقروض وأمـــالك الدولة 
الســـلطة  ودور  االســـتدانة  وموضـــوع 
الســـلطة عموما فـــي هـــذه الموضوعات، 
مبينـــا األحـــكام الخاصـــة بحفـــظ أمـــالك 
الدولة وإدارتها وشـــروط التصرف فيها، 
والحـــدود التي يجـــوز فيهـــا التنازل عن 

شيء من هذه األمالك.
المتحدث أشار إلى المواد )108( و)109( 
من الدستور في الباب الخامس المتعلق 
بالشـــؤون الماليـــة، الفتـــا فـــي ذلـــك إلى 
العامـــة  بالقـــروض  المرتبطـــة  الفقـــرات 
وحـــدود االعتمادات لهذا الغرض بقانون 
الميزانيـــة، وتحـــدث عـــن تحديد الســـنة 

المالية بقانون.

أكد عدد من المترشحين المتوقعين لخوض غمار االنتخابات النيابية المقبلة 
عبر “البالد” ضرورة تشــديد الرقابة على أســعار الســلع الغذائية؛ لضمان عدم 

ارتفاعها. وفيما يلي أبرز ما جاء عنهم:

وأوضـــح المترشـــح النيابـــي المتوقـــع عن 
الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  الثانيـــة  الدائـــرة 
أحمـــد صالـــح أنـــه البـــد مـــن إعـــادة النظر 
فـــي بعـــض الرســـوم، وذلـــك لمـــا لهـــا مـــن 
أثـــر إضافـــة إلـــى تقديـــم مقتـــرح بإجـــراء 
تخفيض في الرســـوم؛ بهدف زيادة القوة 
الشـــرائية الموجودة تحت تصرف األفراد 
والمشـــروعات خصوصـــا المفروضـــة على 

االســـتهالك  سلع 
التي  الشـــائعة 
أصحاب  تفيد 
ل  خـــو لد ا

مردفـــًا  الصغيـــرة، 
اتخـــاذ  يتـــم  بحيـــث 
أخـــرى  إجـــراءات 

لتحقيـــق نفـــس الهدف، 
ذاكـــرًا علـــى ســـبيل المثـــال 

زيادة الضرائب على الشركات.
ولفـــت إلـــى أن البـــد مـــن تشـــديد الرقابـــة 
على الشـــركات والتجار ومنع الممارســـات 
الرقابـــة  غيـــاب  أن  مبينـــًا  االحتكاريـــة، 
الحكومية وعدم محاسبة التجار يجعلهم 
متحكمين فى األسعار، وهو سبب األزمة، 
الســـلع  ســـعر  زيـــادة  أن  خاصـــة  مضيفـــًا 
الغذائيـــة يؤثـــر على باقي الســـلع األخرى، 
وألن كل تاجـــر يرفـــع الســـعر يســـير علـــى 
نهجه باقي التجـــار، لذلك البد من تحديد 
الســـعر ومحاســـبة وتغريم كل من يخالف 

األســـعار المحـــددة عـــن طريـــق الحكومة، 
وكلمـــا زادت منافذ بيع المنتجات والســـلع 
فى األســـواق المحلية ستنخفض األسعار 
ويتم السيطرة عليها، موضحًا أن منافسة 
الحكومة للتجار وتدخلها في عملية البيع 
والشـــراء يحقق مصلحة المواطن، عالوة 

أنه يحقق الرقابة الشاملة على األسواق.
بعـــض  تصديـــر  منـــع  مـــن  البـــد  وتابـــع: 
تصديرهـــا  كان  إذا  المنتجـــات 
علـــى  األســـعار  رفـــع  فـــي  ســـبب 
ســـبيل المثال منـــع أو وقف لفترة 
محـــددة تصدير الربيان واألســـماك 
بجانـــب فتـــح المجـــال للتجار باســـتيراد 
السلع التي تزيد من المنافسة في السوق 

وتساهم في حل األزمة، مطالبة الحكومة 
باالهتمـــام بالثـــروة الغذائيـــة والحيوانيـــة 
لحماية المســـتهلك من زيادة أسعارها في 
وقتنا الحاضـــر ولحماية األجيال القادمة، 
من خالل تخصيص أراض للزراعة وإنتاج 
وتربية المواشي. وقال: السبب يرجع إلى 
أن الـــدول المصـــدرة تقـــوم برفع األســـعار 
دون مبـــاالة وال رحمة؛ ألنها تعلم بأننا من 
الـــدول المســـتهلكة وال يمكننا التوقف عن 
الطلـــب، لـــذا حان الوقـــت الـــذي يجب أن 
نكـــون دولة منتجة لكافـــة المنتجات التي 
تشبع حاجاتنا وأن نكون دولة مصدرة 

بنفس الوقت.
واختتـــم حديثـــه مبينًا أنـــه البد من 
زيادة رواتب المواطنين بعد تحديد 
أسعار السلع وبعد تشديد الرقابة على 
التجار؛ ولضمان االســـتقرار وتناســـب 

دخل األفراد مع أزمة التضخم 
العالمي.

منعًا للتالعب

مـــن جانبـــه، المترشـــح النيابـــي المتوقـــع 
عـــن الدائـــرة الســـابعة بمحافظـــة المحرق 
صـــالح العشـــار بيـــن أنـــه البد مـــن التركيز 

أدخـــل  مـــن  كونـــه  الجملـــة؛  تاجـــر  علـــى 
البضاعة أو الســـلعة الغذائيـــة إلى المملكة 
إضافـــة إلى معرفة الســـعر األصلي لها من 
البلـــد المســـتورد مـــن غيـــر أي تالعب في 
أوراق االســـتيراد، الفتـــًا إلـــى أن هناك من 
يحـــاول أن يضع ســـعرا أقل؛ لكـــي يتهرب 
مـــن الضريبـــة، مؤكـــدًا العشـــار علـــى أنـــه 
يســـتوجب حماية المســـتهلك االطالع مع 
تجـــار التجزئـــة علـــى قائمة األســـعار التي 
توضـــع مـــن قبـــل األســـواق والمقارنة في 
الفوائـــد التـــي تضاف مـــن كل تاجر، قائال: 
هـــذا حـــرام، وهنـــا مثـــل مـــا يقـــال مربـــط 
عندمـــا  األول  التاجـــر  أن  مبينـــًا  الفـــرس، 
أدخـــل البضاعـــة دفـــع الضريبـــة، بالتالـــي 
لماذا المواطن يدفع الضريبة عند شـــرائها 
مـــن الســـوبر ماركـــت، موضحـــا أن من هنا 
يحـــدث التالعـــب مشـــددًا علـــى أن يجب 
أن تشـــدد الرقابـــة علـــى األســـواق الكبيرة 

وحتى البقاالت الصغيرة

آثار الحرب 

النيابيـــة  المترشـــحة  قالـــت  ذلـــك  إلـــى 
المتوقعة عن الدائرة السادسة بالمحافظة 

الشـــمالية ناديـــة موســـى: ترتبـــط موجـــة 
الغـــالء فـــي أســـعار الســـلع الغذائيـــة بآثار 
الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة، باالضافـــة 
لحـــد  الباقيـــة  كورونـــا  أثـــر جائحـــة  إلـــى 
اآلن، وبالخـــوف المرتبـــط بانتشـــار أخرى 
علـــى الصعيـــد الدولـــي، وكل ذلـــك لـــه أثر 
علـــى التأثيـــر علـــى قيمـــة ســـعر العمـــالت 
الرئيســـة، وكل هـــذه األمـــور تؤثـــر علـــى 
حركة االســـتيراد والتصديـــر الدولية التي 
تؤمـــن تدفـــق السالســـل الغذائيـــة لجميع 
العالـــم، مبينة أنها ترى أن من اهم الحلول 
لمواجهـــة األســـعار هو وضـــع دليل يوضح 
أســـعار المواد الغذائية لخدمة المســـتهلك 
لمراقبـــة أســـعار الســـوق وتحديـــد ســـقف 
ألســـعار البضائـــع؛ كونه مؤشـــرا أو مرجعا 
للمـــواد  المتوقعـــة  األســـعار  لمتوســـط 
مـــن  أن  إلـــى  موســـى  ولفتـــت  الغذائيـــة. 
المهـــم أيضـــا تغيير الســـلوك االســـتهالكي 
لـــدى المواطنيـــن في البعد عـــن الكماليات 
واالهتمـــام بالضروريـــات واختيـــار بدائـــل 
للسلع، مع محاولة التجار تخفيض هامش 
هنـــاك  أن  الســـلع، موضحـــة  علـــى  الربـــح 
حاجـــة لدعـــم جميـــع المشـــاريع المتعلقـــة 
باألمن الغذائي، ومنها مساعدة المزارعين 

فـــي توفيـــر األراضـــي المناســـبة للزراعـــة 
وتدريبهم على التقنيات الحديثة؛ لتقليل 
التكلفـــة والجهـــد مـــع إلغـــاء رســـوم الماء 
والكهربـــاء على كل المزارعيـــن، باإلضافة 
إلى توفير الدعـــم للتجار من خالل توفير 
تسهيالت على المواد الغذائية المستوردة 
عن طريـــق الخفض أو اإلعفـــاء من بعض 
الرســـوم مع توفير مخازن مناسبة بأسعار 
مخفضـــة لحفـــظ المـــواد الغذائيـــة وهـــذا 
يشـــجع التاجـــر الســـتيراد كميـــة أكبـــر من 
األغذيـــة خصوصا بـــأن جميع المؤشـــرات 
االقتصاديـــة تنبـــئ بارتفاع األســـعار دوليا 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة، وذلـــك يخلـــق نوعـــا 
مـــن ضمان عدم ارتفاع األســـعار في وجه 
المســـتهلك وعـــدم ارتفـــاع كلفة اســـتيراد 
والذيـــن  التجـــار  علـــى  الغذائيـــة  المـــواد 
يواجهـــون أزمـــة األمـــن الغذائـــي الدوليـــة 
وحاجتهـــم لتحديـــد دول أخـــرى كمصادر 
لالســـتيراد كبديـــل للدول المتأثرة بشـــكل 

مباشر باألوضاع الدولية.

لتعميم الجهاز

مـــن جانبه، المترشـــح النيابي المتوقع عن 
الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة مجيد 
آل مبـــارك أكـــد ضـــرورة اعتمـــاد فاتـــورة 
الشـــراء المقدمـــة للجمـــارك عند اســـتيراد 
المـــواد الغذايـــة للدولـــة وإضافـــة هامـــش 
ربـــح محـــدد ال يتجـــاوز ١٠ % فقـــط عند 
البيـــع والتفتيـــش الـــدوري علـــى المحالت 
وتغريـــم المخالف بجانب تشـــجيع التجار 
على الشراء الموحد؛ للحصول على أسعار 
تفاضليـــة وكذلك لوضع خط ســـاخن على 
مدار الساعة لتلقي الشكاوى عند مالحظة 

اي ارتفاع على األسعار.

تشديـد الرقابة علـى أسعـار السلـع الغذائيـة ضـرورة
لتعميم الجهاز الكاشف للثمن.. مترشحون عبر “^”:

مجالس الشباب المترشحين.. نظموها لنجتمع معا
^ نحـــن كشـــباب وضعنـــا تجربة فريـــدة من نوعهـــا، وهي تجربة 
فتـــح المجالـــس الشـــبابية - األمر الذي شـــاع مؤخرًا بغـــزارة وبطريقة 
مشـــرفة )وإن كان هناك تضارب في مواعيد المجالس التي تفتح من 
قبل الشباب والشابات، فحبذا لو حاول أحد تنظيم مواعيد المجالس 

الشـــبابية حتى نتشـــجع في أن نجتمع في مجلس كشباب في كل 
مرة.

حســـنًا، لنكـــن أكثر صراحـــة، لم نكن هكذا فيما ســـبق، أليس 
كذلـــك؟ وهـــذا مـــا يميـــز التوجـــه الشـــبابي الجديـــد، أنهـــم 

يعمقـــون سياســـة فتـــح المجالـــس؛ األمر الـــذي نحتاجه 
بشـــدة في العمل السياســـي، وبحيث وجـــوب أن تكون 
اللقـــاءات فـــي المجالس تخص العمـــل البرلماني بامتياز 

بالنسبة للنائب. كذلك يتوجب علينا كمرشحين شباب أن 
نثير المواضيع البرلمانية في مجالســـنا؛ حتى يتســـنى 

للجميـــع ســـماع كيفيـــة إمكاننا كشـــباب توظيف 
طاقاتنا من خالل البرلمان.

أيًا كان ما يميزنا كشـــباب، إال أننا اســـتطعنا 
أن نثبـــت تواجدنـــا فـــي المجتمـــع، حيـــث 
أصبـــح الشـــاب اليـــوم -وبســـبب إرهاصات 
االنتخابـــات القادمـــة - والشـــابة يفتحـــون 
مجالســـهم؛ ليعرضـــوا أفكارهـــم وهمومهم 

ورؤاهـــم، )شـــأنهم شـــأن البقية(، فيا شـــباب 

الســـاحة االجتماعيـــة  فـــي  الـــذي أحرزتمـــوه  التقـــدم  وشـــابات هـــذا 
والسياســـية عـــن طريـــق فتح المجالـــس هو دليل صالبة شـــبابكم في 
المجتمـــع، ودليـــل جديتكـــم فـــي إثبات أنفســـنا كشـــباب واعـــد، حيث 
أصبح شأننا شأن الجميع! وحيث إني أعي ما تواجهونه من صعوبات 
نشترك فيها كلنا في إبقاء مجالسنا مفتوحة، إال أننا سعيدون 
بالمستوى الذي وصلنا له في المجتمع والتوجه الجديد 
اليـــوم بالدخول لمجلس النواب )وحتى أننا ســـعيدون 
بالتجربة الشـــبابية الســـابقة - وإن اســـتطعنا أن نبدي 
أســـفنا الشـــديد على العبث الذي حصـــل في صفوف 
الشـــباب فـــي الفصـــل المنصـــرم(، ولكن يظـــل المبدأ 
أن معيـــار التمايـــز بيـــن الجميـــع في مجلـــس النواب 
هـــو الكفـــاءة فقط، دون النظر للســـن! متمســـكون بثقة 
جاللة الملك المعظم، نســـير على رؤية سيدي سمو 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء، مؤمنـــون بالرؤية 
الشبابية الملهمة لسيدي سمو الشيخ ناصر 
بن حمد “إننا كشـــباب نستطيع أن نرسم 

مصيرنا بأنفسنا”. 

أحمد الحدي
مترشـــح نيابـــي متوقع عـــن الدائرة 

التاسعة بالمحافظة الشمالية

الطيب متحدثا بالندوة 

local@albiladpress.com5045 األحد 7 أغسطس 2022 - 9 محرم 1444 - العدد 08

ضرورة وجود كفاءات اقتصادية ومحاسبية بالبرلمان المقبل... الطيب بمجلس الدوي:

محرر الشؤون المحلية

اعلن محمد هزاع رغبته بالترشح برلمانيًا 
عن الدائـــرة الثانيـــة بمحافظـــة العاصمة، 
آمالً بأن “يحظى بحســـن الظن وأن يكون 
خيـــر ســـند ألهـــل دائرتـــه وأهالـــي جميـــع 

المحافظات”.
وقـــال هزاع “أنا مؤمن بقدراتي وخبراتي 
أملـــك  مـــا  بـــكل  وسأســـعى  وطموحـــي، 
لتعزيـــز أساســـات التنميـــة البشـــرية فـــي 
البـــالد ومحورهـــا المواطـــن الكريم وذلك 
بإعادة دراســـة إيجاد مـــوارد دخل أفضل 
وتطويـــر الخدمات الحكومية األساســـية 
كهربـــاء  وخدمـــات  وتعليـــم  صحـــة  مـــن 
ومـــاء والخدمات اإلســـكانية، بمـــا يوافق 
طموحات وثقة المجتمع. يذكر أن الدائرة 

الثانيـــة بمحافظـــة العاصمـــة تغطي فرجـــان المنامـــة القديمة )المخارقـــة ورأس رمـــان(، النعيم، 
القفول، البرهامة، السويفية، الصالحية، وجزءا من السلمانية ومنطقة باب البحرين ويمثلها في 
الوقت الحالي النائب سوسن كمال الحاصلة على 1894 صوتا في االنتخابات الماضية معاودة 

الترشح فيها في الوقت الحالي بجانب كل من سعاد مبارك، حسن بن رجب وعالء آل نوح.

هزاع مترشحًا بالمنامة: سأطور الصحة والتعليم
سوسن حصلت على 1894 باالنتخابات الماضية

سوسن كمال  محمد هزاع

عالء آل نوح سعاد مبارك

منال الشيخ

صالح العشار نادية موسى أحمد صالح مجيد آل مبارك 

منال الشيخ
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مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع

ستـــــرة المنــــامــة
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المرفأ المالي 

36700722 36779771 36600656 36155800

مـحـجـــوز
������

مبـــاع
����

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرســتا جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

RA
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M
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المسـاحات

مميزات
المخطط

أقل سعر في مملكة البحرين.
أوسع شوارع داخلية في مملكة البحرين ( 20 - 30 - 40 متر ).

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

بالقــرب
مـــــــــــــن
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Vacancies Available

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 37722722 or almanarbakery@almanarbakery.com

VINS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants 

can contact 17717101 or MALMEER@BATELCO.COM.BH

CRYSTAL MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TOWER-CRANE OPERATOR
, suitably qualified applicants 

can contact 39822988 or EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH

Derby Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants 

can contact 17000585 or ashif.mng@gmail.com

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

 DRAFTSMAN
, suitably qualified applicants 

can contact 17823236 or EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM

KHALIL MOHSSIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17243184 or khalilalnazer@hotmail.com

S.ADNAN MAHDI ABDULLA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)
, suitably qualified applicants 

can contact 17631615 or SADNAN72@GMAIL.COM

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)
, suitably qualified applicants 

can contact 17701006 or hr@actbh.com

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
, suitably qualified applicants 

can contact 38899982 or SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM

HASH HOUSE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants 

can contact 17715094 or STANCROSBY@YAHOO.CO.UK

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

 FITTER
, suitably qualified applicants 

can contact 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants 

can contact 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 39470985 or yousif@aanass.net

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants 

can contact 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants 

can contact 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39959936 or manpower.gmi@gmail.com

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

 SERVER
, suitably qualified applicants 

can contact 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

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

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants 

can contact 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

LAYALI SHOPPING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants 

can contact 39409898 or WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
, suitably qualified applicants 

can contact 38899982 or SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
, suitably qualified applicants 

can contact 39468818 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

Omni Trading and Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 39629056 or MANIAGS@OMNIBAHRAIN.COM

TEA CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants 

can contact 39693934 or NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM

RINOS BARBER SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants 

can contact 66989332 or ali.m.alhayki@gmail.com

MOHAMMED HASAN ABDULHUSSAIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39644897 or MOHD-HASSAN@OUTLOOK.SA

LEBANESE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants 

can contact 17245512 or MAHMOA@SPU.EDU

SAYEDATY KITCHENS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 33301918 or gm@skkitchens.com

Al Dana Capital Services 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants 

can contact 17229100 or HASS303@HOTMAIL.COM

Alaidi Hydraulic & Welding Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39609288 or KHALID_ALAIDI@HOTMAIL.COM

ALAIDI MECHANICAL & ELECTRICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39393925 or KHALID_ALAIDI@HOTMAIL.COM

KARAK HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 34560035 or MOHAMEDALNAWAF22@GMAIL.COM

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 39966051 or beauty.gulf@hotmail.com

HEJAIR GROUP CO. 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants 

can contact 17554202 or KHEJAIR@GMAIL.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER SPECIAL PROJECTS
, suitably qualified applicants 

can contact 17537742 or Recruitment.bh@heston.net

FADHEL A - HUSSAIN KHAMIS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 37778462 or fadelkhamiss@gmail.com

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

TRANS GULF CAR RENTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 66676777 or CEO@EATCORP.COM

TRANS GULF CAR RENTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
, suitably qualified applicants 

can contact 66676777 or CEO@EATCORP.COM

HARMONY MUSIC GATE 
has a vacancy for the occupation of

 SALES SPECIALIST
, suitably qualified applicants 

can contact 39390444 or DIRECTOR.HARMONY@GMAIL.COM

NOR ALTABAANA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM

ALHARETH TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 33405111 or YOUSIF.YZ@HOTMAIL.COM

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 33445560 or aamirbh@gmail.com

SILVERSTOP JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants 

can contact 17200100 or sabrunasru@hotmail.com

Platinum office Printing and Trading est 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants 

can contact 39454824 or HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM

REZA LUCKY BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 17212572 or REZAAAB@HOTMAIL.COM

HERO PHONE 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER TECHNICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 17311150 or info@heroapps.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 77660133 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

 REINFORCED IRON WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 MASON
, suitably qualified applicants 

can contact 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

THE U VILLAGE CAFE & RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants 

can contact 38888400 or ALKHAJA83@GMAIL.COM

GREEN LINE FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 33260560 or MURADAFZAL@LIVE.COM

GULF MARCOM MEDIA HOUSE W L L 
has a vacancy for the occupation of

 ADVERTISING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants 

can contact 17226262 or KHAMIS@GULFMARCOM.COM

Hair and Nail Station 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 17642052 or HAIRANDNAILSTATION@OUTLOOK.COM

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

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants 

can contact 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17246616 or FSEENG@BATELCO.COM.BH

HOLAND HAIR DESIGNER 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants 

can contact 17290505 or ashrafshared@yahoo.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

FARHANA FOR TOYS AND HOUSEHOLD UTENSILS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants 

can contact 33344254 or ZAHRA_H24@HOTMAIL.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

Ayut Restaurant and Coffee-Shop Management Co w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39653430 or MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM

Red gulf contracting 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants 

can contact 17251216 or abuali792008@Gmail.com

MOTOTECH CAR SERVICES CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39222688 or MOTOTECH@LIVE.COM

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

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants 

can contact 39460331 or SEALIGHT@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 33014809 or gm@naztcc.com

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 34111999 or sharef.works@gmail.com

I KARAMI TO ORGANIZE CONCERTS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants 

can contact 66612223 or ZAHRA@KARAMIGROUP.COM

BE SPORT SWEAR 
has a vacancy for the occupation of

 MASTER CUTTER(GENTS)
, suitably qualified applicants 

can contact 39886050 or MOHAMMED_13_17@HOTMAIL.COM

GULF HOTEL LAUNDRY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (LAUNDRY)
, suitably qualified applicants 

can contact 17746307 or AMIT.PURI@GULFHOTELSGROUP.COM

PRETTY  WOMAN  BEAUTY  AND  MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 39446689 or PRETTY.WOMAN@OUTLOOK.COM

NAWAF SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 38008295 or ASIMNAWABKHAN7@GMAIL.COM

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants 

can contact 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants 

can contact 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants 

can contact 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM

Fareeq AlShawoosh Vehicle Spare parts& Accessories 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants 

can contact 33448377 or ALSHAMSIBH@GMAIL.COM
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WATER LINE TO REPAIR THE BOATS 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants 

can contact 36414510 or MOHAMMADALTAF10@YAHOO.COM

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM

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

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants 

can contact 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

HAQ NAWAZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants 

can contact 35609260 or haqnawazcontracting1@gmail.com

JUST WRITE PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
, suitably qualified applicants 

can contact 36299913 or ESSA36299913@GMAIL.COM

Zero zero seven trading 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17448671 or ALAWAIDH@GMAIL.COM

RAJASTHAN GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants 

can contact 33627823 or SS2595992@GMAIL.COM

DAUD INTERNATIONAL TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants 

can contact 33227244 or ALMALHI.CO@GMAIL.COM

Princess Store Boutique 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39943554

POWER MAN CARPENTRY WORKSHOP - PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants 

can contact 35023205 or ABHIANANGOOR@GMAIL.COM

CASTLE PAK FOR UTILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 35004921 or PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 CARPENTER
, 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

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

 SALESMAN
, suitably qualified applicants 

can contact 17140001 or pr@ag-bh.com

ARAFA MART COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants 

can contact 32361000 or SHIHABARAFABH@GMAIL.COM

FOCUS TENT Co. w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 33103055 or RAFIQUE.KHN@GMAIL.COM

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
, suitably qualified applicants 

can contact 33433664 or PRAVEEN@BUBBLESADS.COM

HIGH SPEED CAR AUTO SPARE PARTS- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 34306903 or ALABER1@HOTMAIL.COM

BLOSSOM DISTRICT BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 39446607 or BLOSSOMSPA2022@GMAIL.COM

Mountain Peak General trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
, suitably qualified applicants 

can contact 39935880 or SHANAVAZ_SAIT@EVERESTELECTRICAL.COM

AL MARFA TOWERS FOR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants 

can contact 17555533 or JASIMCO.TRADING@GMAIL.COM

KUWAIT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 36636161 or MUAATHALAIDY@GMAIL.COM

FARYAL LAUNDRY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants 

can contact 39696157 or ASIFAZEEM043@GMAIL.COM

MI CASA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17713603 or SPICENICEREST@GMAIL.COM

ABU QASIM MIDDLE EAST INTERNATIONAL AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 33311247 or AMIR.ALNIAZI@GMAIL.COM

BABA G COOL AND REPAIR EXPERT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39165447 or BABAGAIRCOOL.REPAIREXPERT@GMAIL.COM

ABS EXPRESS CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 17274955 or ABSEXPRES@GMAIL.COM

ANWESHA JEWELLERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39252817 or MAITY.BH@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 34239736 or ABDULNASARKK191@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 66636661 or mitcontractingbh@gmail.com

VIBGYOR  CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants 

can contact 33118874 or QURAISHIASAD2@GMAIL.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants 

can contact 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants 

can contact 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants 

can contact 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 PRE-CASTING STRUCTURES ERECTOR
, suitably qualified applicants 

can contact 17875600 or JSA@BPC.BH

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

 MASON
, suitably qualified applicants 

can contact 17722333 or info@alghanah.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants 

can contact 17722333 or info@alghanah.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants 

can contact 17722333 or info@alghanah.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH

ASSIRI ALUMINIUM AND STEEL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39962620 or ASGHAR.ASSIRI@GMAIL.COM

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17220055 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17220055 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

LEBANESE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 17245512 or MAHMOA@SPU.EDU

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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17268111 or HRD1@macbh.com

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

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants 

can contact 17532010 or a.jawahery@exibah.com

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants 

can contact 32337777 or Ali.alqattan@maf.ae

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants 

can contact 17725522 or yousif@aanass.net

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

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

Prince Plus Burger 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39168636 or r.alnass@rmediaco.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

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

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants 

can contact 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 65004829 or PRIMEHOMEPROJECTS.BH@GMAIL.COM

HI Q SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 66309220 or SHAKTIRAI65@GMAIL.COM

SHAMAL HOLDING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
, suitably qualified applicants 

can contact 33799005 or TONY@TBP-ME.COM

NEMO OTHER MARKETING AND PROMOTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 33657400 or FAISALAJAZ446@GMAIL.COM

CABRILLE FURNITURE & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17626811 or SUGANDHSURESH@KAIRAHOLDINGS.COM

MONICA SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 33124163 or TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM

LOUVRE  EVENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(INTERIORS)
, suitably qualified applicants 

can contact 37774110 or NABILADAMERDJI123@HOTMAIL.COM

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

 HUMAN RESOURCES CONSULTANT
, suitably qualified applicants 

can contact 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

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

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants 

can contact 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

ALI HUSAIN ABDULLA HAMADA / NOORALKHER- 6033 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants 

can contact 39602333 or MALI.09@LIVE.COM

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

 FITTER
, suitably qualified applicants 

can contact 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FITTER
, suitably qualified applicants 

can contact 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants 

can contact 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants 

can contact 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants 

can contact 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants 

can contact 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants 

can contact 17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM

ABDULKARIM ALMANNAI & SONS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 17344455 or AMSBRN@BATELCO.COM.BH

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants 

can contact 13103215 or jahmed14@slb.com

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

 SANDBLASTER
, suitably qualified applicants 

can contact 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants 

can contact 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM

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

 CARPENTER(FURNITURE)
, suitably qualified applicants 

can contact 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 MASON ASST
, suitably qualified applicants 

can contact 17786500 or careers@kcbahrain.com

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants 

can contact 17877209 or hanan@ALHELLI.COM

Monaco for the manufacture of metal and construction products 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants 

can contact 36777743 or AL-ABDULAZIZ@HOTMAIL.COM

GLOBAL HOUSE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants 

can contact 39600965 or AL-ABDULAZIZ@HOTMAIL.COM

ALAAYAD SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 66331316 or AALSAEED67@YAHOO.COM

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants 

can contact 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM

Shomeli Furniture 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants 

can contact 39699663 or SHOMELI@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants 

can contact 17591881 or AMZUHAIR@HOTMAIL.COM

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants 

can contact 17591197 or rasha@gfss.com.bh

ABDULLA FATHALLA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 39604049 or BABATAHERRESTAURANT@GMAIL.COM

NATIONAL EST. OF TECHNICAL & TRADE SERVIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17256882 or NETTS@ENGINEER.BH

BAHRAIN RUSTPROOFING CO. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants 

can contact 36463656 or dhiraj@brupco.com

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants 

can contact 17693199 or ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM

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

 PROJECTS COORDINATOR
, suitably qualified applicants 

can contact 17722333 or info@alghanah.com

HAMAD TOWN PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
, suitably qualified applicants 

can contact 39118999 or adnan.alalawi@htp.com.bh

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants 

can contact 37722722 or almanarbakery@almanarbakery.com
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ــارات  ــهــ مــ دورة 
ــة الـــقـــصـــة  ــ ــاب ــ ــت كــ
الــقــصــيــرة بــأســرة 

األدباء 
ــم مــلــتــقــى  ــيــ ــقــ ــ ي
الـــقـــصـــة بـــأســـرة 
والكتاب  ــاء  األدبـ
 /28 بـــــتـــــاريـــــخ 
أغـــســـطـــس   29
دورة  ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ
تطبيقية لمهارات 

نادية  والقاصة  الروائية  تقدمها  القصيرة،  القصة  كتابة 
الرابعة  الساعة  الفترة من  األســرة في  المالح، في مقر 
إلى الساعة السابعة مساء. علما بأن الدورة مجانية وقد 

اكتمل عدد المشاركين.

دورة مهارات كتابة القصة 
القصيرة بأسرة األدباء

إبراهيم خلفان ريم ونوس

أسامة الماجد

طرح في أواخر يوليو الماضي في دور 
العرض في الواليات المتحدة فيلم 

Alone Together وتمثيل كاتي هولمز 
. تدور أحداث الفيلم حول شخصين 

ال يعرفان بعضهما وتنتهي بهما األمور 
بقضاء أسبوع في منزل مستأجر في 

شمال نيويورك بعد أن قاما بحجزه للمدة 
نفسها عن طريق الخطأ. ويتعامل الثنائي 

مع بعضهما البعض في البداية كعدوين، 
لكن سرعان ما تتوطد عالقتهما.

tariq_albahhar

البحرين للسينما تستقبل كبار السن لجمعية دار النور للبر 
استقبلت شركة البحرين للسينما كبار 
الســـن التابعين لجمعيـــة دار النور للبر 
لرعايـــة الوالديـــن فـــي رحلـــة ترفيهية 
لســـينما الســـيف، ويأتي ذلك في إطار 
المشـــاركة المجتمعيـــة التـــي تحـــرص 
عليها الشركة. وشملت الرحلة برنامجًا 
ترفيهيا يناســـب كبار الســـن من ضمنه 

مشاهدة فيلم سينمائي عربي.
ومن جهتها أكدت كريمة فرهاد رئيس 
البحريـــن  بشـــركة  اإلداريـــة  الشـــؤون 
الشـــركة  بـــه  تقـــوم  مـــا  أن  للســـينما 
مـــن مشـــاركات وفعاليـــات؛ مـــن أجـــل 
الترفيـــه، واالهتمـــام بكبـــار الســـن مـــا 
هـــو إال تقديـــر لهذه الفئـــة التي قدمت 

الغالـــي والنفيـــس فـــي خدمـــة الوطن 
بـــكل ما تملك مـــن طاقه وحـــب، وهو 
واجـــب وطنـــي منطلـــق مـــن البرنامج 
اإلصالحـــي الشـــامل والرؤيـــة الملكية 

الجاللـــة  صاحـــب  لحضـــرة  الســـامية 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ملـــك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، 
وتأكيـــدا لالهتمام الدائـــم من صاحب 

بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء حفظه هللا للمشـــاركة 

اختيـــرت الكاتبـــة واإلعالميـــة البحرينيـــة عهدية أحمد الســـيد المجتمعية.
ضمـــن لجنة تحكيم الجائزة العربية للمـــرأة الملهمة في دورتها 
األولـــى، والتـــي أطلقتهـــا مؤسســـة الـــّرخ اإلماراتيـــة فـــي إطار 
ســـعيها إلى دعم وتمكين المرأة العربية وتســـليط الضوء على 
دورها الرائد والمستمر في المجتمع المدني، وتكريم إنجازاتها 
القيادية وتجاربها وإبداعاتها في مختلف المجاالت وتحفيزها 

على العطاء.
وإلـــى جانب عهدية تضـــم لجنة تحكيم الجائزة التي تشـــكلت 
برئاسة مصممة األزياء اإلماراتية العالمية منى المنصوري، كالً 
من الشاعرة العراقية ساجدة الموسوي، والناشطة االجتماعية 
الكويتيـــة نوير العرادة، وبطلة ســـباق الســـيارات المغربية هند 

أبا تراب.
وقـــال الخبيـــر الثقافـــي خالد الظنحانـــي رئيس مؤسســـة الّرخ 
رئيـــس اللجنة المنظمة للجائزة: “تعـــزز الجائزة من مكانة دولة 
اإلمـــارات في إطالق المبادرات الرائدة التي تســـهم في تطوير 
الـــدور القيـــادي والتنموي للمرأة فـــي المنطقة ودعـــم مبادرات 
التنمية البشرية المســـتدامة على الصعيدين العربي والدولي”، 
واليـــوم مـــع إعـــالن عـــن أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم الجائـــزة وما 
يمتلكـــن من خبرات، يتعزز حرص الجائـــزة على تطبيق أفضل 

المعايير العالمية في الدقة والشفافية والنزاهة”.

حلت الفنانة واإلعالمية البحرينية نسرين سروري ضيفة على برنامج  «
“صباح الخير يا عرب” الذي يبث يوميًا على شاشة “mbc”. وتناولت 

المقابلة مسيرة نسرين الفنية واإلعالمية وتسليط الضوء على أعمالها 
وإنجازاتها المتعددة.

وفاجأت نسرين مقدمي البرنامج والجمهور، عندما أعلنت أنها أصبحت  «
هاللية الهوى رياضيًا، في إشارة إلى تشجيعها نادي الهالل السعودي.

ويعرف الجمهور الخليجي نسرين جيداً إذ كانت قدمت عدة برامج على  «
قناتي البحرين الرياضية وتلفزيون الكويت. ويستذكر الجمهور مسيرة 
نسرين الدرامية بدور “نور” ذائع الصيت في مسلسل “وجوه محرمة” 

الذي يعد أول بطولة مطلقة لها، بعد أن تميزت في األدوار التي قدمتها 
سابقًا، حيث ولجت الساحة الفنية كممثلة في العام 2014 بعد أن بدأت 

كمذيعة في العام 2008.

ومن أشهر أعمال نسرين، مسلسالت: “الحب سلطان، حنين السهاري،  «
واتساب أكاديمي، الذاهبة، طربان، منا وفينا، غريب بين أهل، تحالف 

الصبار، ومسرحيتي ريا وسكينه ونيو جبلة.

وكانت آخر أعمال نسرين، مشاركتها في مسرحية “أكشن يا عمري” التي  «
عرضت في إجازة عيد االضحى المبارك في الدمام، وشاركها البطولة 

الفنان الكبير عبدالله السدحان والفنانة 
القديرة سعاد علي وسلطان المقبالي 

وشيخة زويد، ومن إخراج فهد 
الدوسري.

 وتعد المسرحية التي القت نجاحًا  «
كبيراً أدى إلى تمديد عروضها 

ليومين إضافيين، 
العمل الفني 

الثاني الذي 
يجمع نسرين 

بعبدالله 
السدحان 

بعدما تشاركا 
بطولة 

المسلسل 
الكوميدي 

“فينا 
وفينا” 
سباقًا.

عهدية أحمد ضمن لجنة تحكيم 
الجائزة العربية للمرأة الملهمة

نسرين سروري 
تعلن “هالليتها “ في “صباح الخير يا عرب”

بـــدأ الفنـــان والمخرج إبراهيـــم خلفان بروفات 
مســـرحية “طفل زائد عـــن الحاجة”، من تأليف 
الكاتـــب الســـوري عبدالفتاح قلعجـــي، وتمثيل 
حســـين عبدعلي وريم ونوس وعلي الشـــعلة، 

وســـينوغرافيا خالد الرويعي واإلنتاج لمسرح 
الصواري. 

وتحكي المســـرحية قصة صراع زوجين حول 
طفل ســـيولد وكيفية التخلص منه، مدفوعين 
بصراعهما من المصاعب النفسية واالجتماعية 

والظروف السياسية المحيطة بالمنطقة.

من إخراج إبراهيم خلفان

“الصواري” يستعد لتقديم “طفل زائد عن الحاجة”

 ”Paradise Highway“ جديد “سينيكو” فيلم االتجار بالبشر

قدمـــت جولييـــت بينـــوش دور ســـائق شـــاحنة ذكيـــة مع 
 Paradise قبضـــة قوية علـــى عجلـــة القيادة، لكـــن فيلـــم
Highway  يثبت أنها رحلة غير مستقرة أبدا، ويستكشف 
في أحداث مثيرة عالم اإلتجار بالبشر، حيث تضع نفسها 
بينـــوش الحائـــزة على جائـــزة األوســـكار كمدافعة حازمة 

لفتاة هاربة.
قصة فيلم Paradise Highway الذي شاهدته مؤخرا لكم 
في شـــركة البحرين للسينما “سينيكو” تدور أحداثه حول 
سائقة شاحنة تضطر لتهريب بضائع غير مشروعة؛ إلنقاذ 
شـــقيقها المســـجون مـــن عصابـــة داخـــل الســـجن، وخالل 
مواجهتهـــا مـــع عمالء مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي تبدأ 
في اكتشاف العديد من األشياء المظلمة حول مغامرتها.

فـــي أول ظهور روائي طويل لها، تريد الكاتبة والمخرجة 
النرويجيـــة آنا غوتـــو أن تروي قصة عـــن الوحدة والبقاء 
على قيد الحياة وكيف تلتقط النســـاء أجزاء من حياتهن 

المحطمة مرتبطة بمؤامرة تسافر عبر التضاريس.
يمثـــل الفيلـــم تغييـــرا مثيـــرا لالهتمام في وتيـــرة بينوش 
مـــع انضمام كل من فرانك غريلـــو والنجم الكبير مورغان 

فريمان.
ســـالي )بينوش( هي سائقة شـــاحنة لديها صالت إنسانية 
قليلـــة بخـــالف زميالتهـــا الســـائقات وشـــقيقها المحبـــوب 
المســـجون دينيس )غريلو(، الذي سيخرج من السجن في 
غضـــون أيام قليلة. ومع ذلك قبل إطالق ســـراحه، يطلب 
منهـــا التقـــاط “حزمـــة” له، وإذا لـــم تفعل ذلـــك، فإن بعض 
الرجـــال الذين يهـــددون بقتله في داخل الســـجن، وهكذا 
علـــى مضـــض تصل إلى مـــكان االلتقـــاء، وهناك تكتشـــف 
ســـالي أن الشـــحنة غير مشـــروعة وهي فـــي الواقع فتاة، 
ليلـــى )هالـــة فينلـــي(، التـــي هـــي جزء مـــن عصابـــة إتجار 

بالبشر.
بعـــد طلقـــات نارية غيـــر متوقعـــة وهروب محمـــوم، تجد 
ســـالي نفســـها تنقـــل ليلـــى الخائفـــة إلـــى بر األمـــان حتى 
عندما يبدأ الرؤساء الخطرون لعصابة اإلتجار بالبشر في 
االقتراب. وفي الوقت نفسه، فإن جيريك )فريمان(، وهو 
عميـــل متقاعـــد مـــن مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي كرس 
حياته المهنية الطويلة إلنقاذ أولئك المتورطين في شرك 

تجار الجنس، هو أيضا على درب ليلى.
 يســـتخدم غوتو وهـــو مخضرم في المســـرح تقاليد فيلم 
الجريمة واإلثارة لدراســـة ســـالي، وهي وحيدة تهرب من 
مـــاض مضطرب، ســـيتم الكشـــف عن تفاصيله فـــي نهاية 
المطاف، ولكن من الواضح أن سالي استجابت من خالل 
حماية نفسها من اآلخرين، مفضلة عزلة الطريق المفتوح 
والتحـــدي  الشـــجاعة  بينـــوش  يجلـــب  الشـــاحنات.  بيـــن 

للشخصية، التي تســـتاء في البداية من االنجرار إلى 
مـــأزق ليلى التـــي وكما هو متوقع، ســـتصبح قريبة 
من ســـالي بحكم األمر الواقع، روحين متضررتين 

تبحثان عن العزاء.
 Paradise Highway لســـوء الحـــظ، فـــإن ســـرد

بوليســـي  فيلـــم  مـــن  مزيـــج  وهـــو   -
وفيلـــم طريـــق، ممـــزوج بعناصـــر 

مـــن صـــورة المطـــاردة - ليـــس 
مثيـــرا لالهتمـــام، وفيـــه تكثـــر 
االتفاقيـــات المبتذلة، العقبات 
التـــي تواجههـــا ســـالي أثنـــاء 
شـــقيقها  مقابلـــة  محاولتهـــا 
طبيعية إلى حـــد ما، ولكن ما 
يعطـــي الصـــورة شـــرارتها هو 
فضول غوتو حول بيئة سالي.

يقضي الفيلم وقتا في محطات 

الوزن ومحطات الشـــاحنات بين عشية وضحاها، ويرسم 
صـــورة لمجتمـــع مـــن الســـائقات اللواتـــي يعلمـــن أن يكن 
قاســـيات مثل نظرائهـــن الذكور أثنـــاء محاربتهن للتمييز 
الجنســـي والتحـــرش الجنســـي. علـــى هوامشـــه، يمكـــن 
أن يكـــون الفيلـــم نظـــرة مؤثرة علـــى فقر الطبقـــة العاملة 
والنســـاء اللواتـــي غالبـــا مـــا يضطـــررن إلى الخـــوف على 
رفاهيتهـــن. )فـــي أحـــد المشـــاهد التـــي ال تنســـى، تعطـــي 
ســـالي ليلى تعليمات مفصلة حول كيفية إعداد الشاحنة 
ليال لضمـــان عدم اقتحام أي شـــخص للكابينة واالعتداء 
عليهـــا(. يشـــك المـــرء في أن زخـــارف الفيلـــم القاتمة هي 
مجـــرد ذريعة لجوتـــو للحديث عن الحاجـــة إلى االتصال 

في عالم مهدد.
ولكـــن مـــن الصعب االســـتثمار بشـــكل كامل في األســـس 
العاطفيـــة للفيلـــم عندمـــا تفتقر الشـــخصيات إلى 
فـــي  المؤامـــرة  وتفشـــل  الدقيقـــة  الفـــروق 
المفاجـــأة. ال تســـتطيع بينـــوش أن تعيـــد 
الحيـــاة إلى ســـالي، علـــى الرغم مـــن أنها 
تنضـــح بنفس الكثافة التـــي أظهرتها في 
كثيـــر مـــن األحيـــان فـــي أعمالهـــا األكثـــر 
 Paradise Highway ينتهـــي  جـــرأة، 
بتفانـــي الناجيـــن مـــن اإلتجـــار بالبشـــر 
الذيـــن  الشـــجعان  “واألشـــخاص 
للمساعدة”هذا شعور  يتدخلون 
مؤثر، لكن النوايا الحسنة لهذا 
الفيلـــم ليســـت كافيـــة لدفع 
القصـــة إلـــى األمـــام، لكنه 
فـــي العمـــوم فيلـــم رائع 
بالمشـــاهدة  وجديـــر 
فـــي “ســـينيكو” هـــذا 

األسبوع.

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

للتواصل: 17111483

قراءة في لقاء وزير الخارجية مديري تحرير الصحف المحلية
مـــا قاله وزيـــر الخارجية عبداللطيف بن راشـــد الزيانـــي، خالل لقائه 
مديـــري تحريـــر الصحـــف المحليـــة ووكالـــة أنبـــاء البحريـــن مؤخرا، 
عكـــس نهـــج مملكـــة البحرين الثابـــت بقيادة ســـيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البالد المعظم حفظه 
هللا ورعـــاه، وســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهد، رئيس مجلـــس الوزراء حفظه هللا ورعاه، في 
التضامـــن واالســـتقرار الخليجـــي، وتعزيز أواصر الـــود والتآخي بين 
دول وشعوب مجلس التعاون، بما يخدم آمالها وتطلعاتها، وتحقيق 
التكامل في جميع المجاالت، فلمملكة البحرين ثوابت راسخة تحكم 
عالقاتهـــا مع العالم الخارجي ليس من اليوم فحســـب، بل على مدى 
تاريخهـــا، وهـــذا ما جعلهـــا نموذجا للدولة الرائدة فـــي تقدم وازدهار 

الشعوب.
إن لمملكـــة البحريـــن دورا مخلصـــا وكبيرا في مســـيرة دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليج العربية، وتمتلك رؤية عميقة وتســـعى دوما 
إلـــى حـــل الخالفات بالحـــوار اإليجابي وبالطرق الســـلمية، وبذل كل 

ما تســـتطيع من أجل تعزيز األمن والســـالم واالستقرار في محيطها 
وفي كل أرجاء وربوع األمة العربية.

يقول معاليه في هذا الشأن: “إن مملكة البحرين بادرت ولعدة مرات 
بدعـــوة األشـــقاء في قطـــر لعقـــد المباحثـــات الثنائية بيـــن الجانبين 
لتســـوية المســـائل العالقة، تنفيًذا لما نص عليه بيان العال، مؤكًدا أن 
المملكـــة كانـــت دائًما تدعو إلى الحـــوار والتفاهم، وهـــي تريد الخير 
للجميع، وأن يعم االستقرار والنماء واالزدهار جميع شعوب المنطقة. 
وأضاف أن مملكة البحرين ترى أنه ال يصح ترك األمور العالقة دون 
أن يتخذ بشـــأنها أي إجراء، لذلك فإن المســـؤولية تقع على األشـــقاء 
في قطر الذين لم يتجاوبوا مع الدعوات المتكررة التي وجهت إليهم 
من جانب المملكة، مؤكًدا أن مملكة البحرين حريصة على العالقات 
األخوية مع قطر، والباب مازال مفتوًحا للحوار والتفاهم ثنائًيا وفق 
بيان العال حول كل المسائل العالقة التي تتطلب البحث والمعالجة”.

هـــذه هـــي مملكـــة البحريـــن، عمـــل مخلـــص دؤوب بمـــا يخـــدم أمـــن 
واستقرار وتقدم المجلس والعالم العربي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

برنامج صحافتكم
ُيقـــدم تلفزيون البحرين يومًيا برنامـــج “صحافتكم”، وهو من إعداد “نور 
الهدى الســـبت” و”هالة الســـلمان”، ومـــن تقديم المذيع “أحمد الشامســـي”، 
وهـــو برنامـــج إعالمـــي إخبـــاري يلقـــي الضـــوء على مـــا نشـــرته الُصحف 
البحرينية من أخبار وتقارير، كما أنه يستعرض آراء كتاب الرأي، ويجري 

أحياًنا لقاءات معهم ليتحدثوا عن ما كتبوه في مقاالتهم.
يعتبر برنامج “صحافتكم” من البرامج اإلعالمية المتميزة، ويلقى متابعة 
لدى مشـــاهدي برامج تلفزيون البحرين، ويتميز بجودة تحريره وطريقة 
إذاعته، ويتطلب هذا البرنامج القدرة على اختيار أهم األخبار والتحليالت 
التي تنشرها الجرائد، والتميز باختيار أهم المقاالت التي تناقش مختلف 
القضايا المحلية والخليجية والعربية واألجنبية من سياسية واقتصادية 
واجتماعيـــة وغيـــر ذلـــك، بجانـــب عـــرض الرســـومات الكاريكاتيرية التي 
تعالج مختلف القضايا بشكل فني، وإعداد هذا البرنامج وتقديمه يتطلب 
مجهـــوًدا كبيـــًرا بدًءا من إعـــداده باختيار المواضيع وفـــي فترة صباحية 
ُمبكرة حتى إذاعته الحًقا على الهواء ُمباشرة، ثم تتم إعادة تقديمه في 

وقت آخر.
تقديم برنامج “صحافتكم” ال يفقد الجرائد المحلية قيمتها لدى المتابعين 
والقـــراء، والمســـتمع لهـــذا البرنامج ال يســـتغني عن الرجوع إلـــى الجرائد 
لمعرفـــة تفاصيـــل ما تمت إذاعتـــه في هذا البرنامج، ومـــا يتم عرضه في 
هذا البرنامج هو أبرز ما تم نشـــره من المواضيع والعناوين وليس كل ما 
تنشره الجرائد، لذلك، فمن الضروري أن يلجأ القارئ إلى الجريدة ليتعرف 
على تفاصيل األخبار والموضوعات التي تمت إذاعتها في هذا البرنامج، 

سواء عن طريق التواصل االجتماعي أو من خالل الصحف الورقية.
توقيـــت إذاعـــة هـــذا البرنامـــج فـــي الصبـــاح الباكـــر ُيســـاهم فـــي إقبـــال 
المشـــاهدين على متابعته، ســـواء كانـــوا قراء أو كتابا، كما أن اســـتضافة 
كتـــاب الـــرأي أثناء البرنامج تزيد دائرة وصول البرنامج إلى أكبر قدر من 
المشاهدين، وكلما تنوعت قراءة عناوين الصحف لمختلف صفحاتها كلما 
زاد تأثيـــر البرنامج على األفراد، خصوصا أن بعضهم ال يكتفون باالطالع 

على جريدة واحدة بل أكثر.
شـــكًرا لهـــذا الجهـــد في اإلعـــداد والتقديـــم، ونتمنـــى المزيد مـــن البرامج 
اإلعالميـــة التـــي تلقـــي الضـــوء علـــى القضايا العامـــة ومختلف الشـــؤون 

البحرينية.

عبدعلي الغسرة

الدور التربوي للقضاء
فـــي حكم قضائـــي يحمل معه رســـائل تربويـــة مهمة، قضـــت المحكمة 
الشرعية بإسقاط حضانة أم “مؤقتًا” عن طفلين وضم حضانتهما لألب، 

لتعمد األم افتعال أسباب لتعطيل تنفيذ زيارة األب. 
الحكـــم جـــاء بعـــد أن أثبتـــت الجهـــة المختصـــة وهـــي وزارة التنميـــة 
االجتماعيـــة أن طفلـــة مـــن عائلـــة مطلقة تعرضـــت لـ “تشـــويش فكري” 
مـــن والدتهـــا وتغذيتها بأفكار ســـلبية عـــن والدها، لتدعي بعـــد ذلك أنه 
يتحـــرش بابنتـــه حتـــى تمنعـــه مـــن رؤيـــة ابنيه اللذيـــن فـــي حضانتها، 
وأشـــارت المحكمـــة إلـــى امتنـــاع األم عن تنفيـــذ الزيـــارة بإقرارها أمام 
المحكمة رغم إمهالها، وهو ما مثل مساًســـا بمصلحة وحق الطفل، لهذا 
قضـــت بحكمها المشـــار إليه حفاًظا على الطفل مـــن االنحراف وتعليمه 

وتنشئته تنشئة صالحة.
الحقيقة أن مجتمعاتنا بحاجة لتعميق وتفعيل مثل هذا الدور التربوي 
الـــذي يقـــوم به القضاء، والســـيما فيمـــا يتعلق بحماية األبنـــاء في ظل 
ارتفاع حاالت الطالق لمستويات كبيرة تزيد من نسبة األطفال المعلقين 
والمشتتين، وكذلك في ظل تنوع فنون التحايل والمكايدة التي تتسم 
بها هذه القضايا األسرية وما يشوبها من كذب وافتراء مدفوع بالرغبة 
في إيذاء الطرف اآلخر، والتغافل عن المتضرر األساسي وهم األطفال، 
واإلســـاءة للعالقـــة المقدســـة بينهم وبيـــن والديهم، وهو ما يســـهم في 
خروج أطفال غير أسوياء للمجتمع، محملين بتجارب وأفكار ومفاهيم 
سلبية وبحقد وكراهية سواء لألب أو األم تصعب من مهمة اندماجهم 
مـــع أقرانهـــم عبر مراحـــل حياتهم المختلفة وقدرتهم على تكوين أســـر 

سوية صالحة.
صحيـــح أن هنـــاك العديد من المؤسســـات التـــي تقوم بعملية التنشـــئة 
والتربيـــة فـــي المجتمـــع كاألســـرة والمدرســـة والمســـجد واألصدقـــاء 
واإلعـــالم وغيرهـــا، إال أن الدور الذي يقوم به القضـــاء في هذا المجال 
قد ال ينتبه إليه الكثير من الناس رغم أهميته الشديدة في ظل انتشار 
العديد من الظواهر والممارسات التي تستوجب توفير مختلف أشكال 

الحماية للطفل، ووضع الرادع المناسب إليقاف مثل هذه السلوكيات.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

شـــئنا أم أبينـــا، التغييـــر ســـنة كونيـــة من ســـنن الحيـــاة! فـــدوام الحال من 
المحـــال، فال اإلنســـان يبقـــى على حـــال، وال الكون من حولنا يســـتمر على 
منوال، فتقلب الدهر وتتابع األيام وتعاقب الليل والنهار، إنما هي إشارات 
واضحة وجلية على أن التغيير ســـمة متالزمة في حياة كل فرد، وإنه من 
األهميـــة بمـــكان أن يتكيف اإلنســـان مع المتغيرات التـــي تحدث من حوله 
وأن يواكـــب المســـتجدات التـــي تجري مـــن تحته، حتى ال يبقـــى في آخر 

الركب فيموت وهو واقف، ذلك أن الحياة ال تقبل التوقف.
خيرًا فعلت القيادة عندما قامت بالتعديل الوزاري األخير، حيث تمخضت 
هـــذه التغييـــرات ضخ دماء جديـــدة وإبراز وجوه فتية فـــي جعبتها أفكار 
جديـــدة بـــرؤى شـــبابية ذكية، ســـاهمت فـــي انبثاق سلســـلة مـــن القرارات 
الحيويـــة الجريئـــة التـــي تصـــب بدورهـــا في مصلحـــة الوطـــن والمواطن، 
وتســـهم في دعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، ولعل من أبرزها على الساحة المحلية برنامج التمويالت اإلسكانية 
الجديـــدة، حيث قامت الســـيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة اإلســـكان 

والتخطيط العمراني باإلعالن عن هذا البرنامج المتنوع، والذي جاء تنفيذًا 
لتوجيهـــات صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، لصياغة حلول مبتكرة لإلســـكان 
بالشـــراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتســـريع وتيرة اإلنجاز، فما إن وطأت 
قدماها أرض الوزارة، حتى الحت في األفق تباشـــير االنفتاح على الواقع 
ومتطلباتـــه، فما قامـــت به الوزيـــرة كان بمثابة قراءة متأنية الستشـــراف 
المستقبل وفق متطلبات الوضع الراهن مع اإلبقاء على الثوابت واألهداف 

الوطنية.
هكذا تنبري العقول الفتية عندما تنال حظها من التقدير وحسن االختيار، 
ليـــس قدحًا في من ســـبق مـــن رواد الوطـــن المخلصين، فلـــكل زمان دولة 
ورجال، إنما المراد هنا تحريك المياه الراكدة وفتح المجال أمام الطاقات 
الشـــبابية والدفـــع بالدمـــاء الجديدة ألنها عنصر النجاح في تعزيز مســـيرة 
التنمية، األمر الذي يجعلنا نطمع في رؤية المزيد من هذه الوجوه المبشرة 
وهـــي تســـاهم بما لديها من حيوية ومعرفة ونشـــاط فـــي بناء صروح هذا 

الوطن في مختلف القطاعات من أجل غٍد أفضل.

عصام عبداهلل

سياسة حكيمة ودماء جديدة... وزيرة اإلسكان أنموذجًا

jarat8alam 
@gmail.com

وســـط الخيـــارات المتعددة في الحياة وطرق عيشـــها، نرى األســـر التي 
يعمـــل فيهـــا األب، واألخـــرى التـــي يعمل فيهـــا األب واألم معا ســـعيا في 
رزقهمـــا ولتلبية رغبات وطموح هـــذه العائلة، وتكاد تكون قلة قليلة من 
األسر التي يعمل فيها األبوان محظوظة بوجود جد أو جدة تهتم بطفل 

لهما لم يبلغ سن المدرسة.
أســـر أخـــرى توكلـــت على هللا واســـتودعت أبناءهـــا منزل المعيشـــة في 
ظـــل وجود كاميـــرات المراقبة وخادمة هناك، لكـــن آخرين لم يجدوا يد 
المســـاعدة ولم يســـتطيعوا أن يوفروا أجرة خادمة فاتجهوا إلى األســـر 
الحاضنـــة، والتـــي تســـتقطب األطفـــال فـــي منازلها بأجـــرة مدفوعة في 
أوقـــات عمـــل األبوين. لـــن أتحدث هنا عن صواب هـــذا القرار من عدمه، 
البعض مســـير ال مفر له في ظل البحـــث عن لقمة العيش وأداء الواجب 
وارتفاع تكاليف الحياة، وال يخفى علينا جميعا ارتفاع أسعار الحضانات، 
وهو ارتفاع مبالغ فيه ال يستطيع الجميع تحمل كلفته، لكنني في مقالي 
هـــذا أود أن ألقـــي الضوء على أهمية أن نجعل هـــذا الخيار خيارا صائبا 

ومريحا للجميع!

نعم.. لم ال! مادام المجتمع بحاجة إلى ذلك فلماذا ال نبتكر أسرا حاضنة 
مرخصـــة الحتضـــان األطفـــال فـــي بعض ســـاعات اليـــوم، بحيـــث تكون 
هـــذه األســـر الحاضنة مؤهلـــة حقا الحتضـــان األطفال فـــي وقت محدد 
“شـــيفتات”، ويخضـــع ذلك لشـــروط كثيـــرة، منها ســـعة المـــكان وكم من 
الممكن أن يســـتقطب، وأعمار األطفال، ونظافـــة المكان، ووجبة صحية 
خفيفة خالل ســـاعات التواجد مع األســـرة الحاضنة، وال أنسى أن تكون 
هذه األســـر مؤهلة نفســـيا واجتماعيا حيث يكون الشـــخص المحتضن - 
وغالبا يكون من النســـاء - صاحب ســـلوك نفسي واجتماعي طيب وعمر 
ناضج لالهتمام باألطفال، باإلضافة إلى وجود كاميرا واحدة على األقل 

في مكان تواجد األطفال.
أكاد أجـــزم بـــأن بعض األمهـــات تســـتودعن أطفالهن وفـــي قلبهن غصة، 
متوكالت على الحافظ، ال حل آخر في يدهن، لماذا ال نطمئن بالهن! لماذا 
ال تســـجل هذه األســـر الحاضنة أســـماءها في وزارة التنمية االجتماعية 
بحيـــث تجتاز شـــروطا محددة تعلنها الوزارة. “المقـــال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

د.سمر األبيوكي

اهتم بطفلي



يسلط “البالد سبورت”، الضوء على أندية دوري ناصر بن حمد 
الممتاز للموســـم الرياضي المقبل 2022 - 2023، الذي سيشهد 
ألول مـــرة مشـــاركة 12 نادًيا بعد قرار االتحـــاد البحريني لكرة 
القدم برفع عدد األندية عبر إضافة ناديين، بعدما كان الدوري 
في الســـنوات الماضية يشهد مشاركة 10 أندية فقط. ويتوقع 
أن يحظـــى الدوري بتنافســـية عالية وإثارة كبيـــرة نحو الظفر 
بالـــدرع؛ كون عدد المباريات ارتفع وسنشـــهد إقامة 22 مباراة 
في المجموع لكل فريق بداًل من العدد السابق البالغ 18 مباراة. 
وســـتخصص الحلقة الثالثة لنادي الخالدية الذي احتل المركز 
الثالث في الموســـم الماضي، وكان أحد أطراف المنافسة على 
المراكـــز األماميـــة في الـــدوري، كما أنه حصـــل على لقب كأس 
جاللـــة الملـــك “أغلى الكـــؤوس”، كأول لقب فـــي تاريخ النادي، 
وذلـــك بعـــد فوزه فـــي النهائـــي على الرفـــاع الشـــرقي بركالت 
الترجيح. وبالعودة إلى تحضيرات الخالدية للموسم الرياضي 
الجديـــد، فـــإن الفريق سيدشـــن الموســـم بقيادة فنيـــة جديدة 
ممثلـــة فـــي المـــدرب البرتغالي برونـــو بيريرا، والـــذي تعاقدت 
مـــع اإلدارة الخلداوية لإلشـــراف على الفريـــق، علًما أن الفريق 
فـــي الموســـم الماضـــي أشـــرف عليه مدربـــان: الوطنـــي محمد 
الشمالن، قبل أن يتسلم المهام الكرواتي دراغان، والذي تعاقد 
معه االتحاد البحريني لكرة القدم حديًثا كمشرف فني للفئات 
العمريـــة. وحافـــظ الخالديـــة على اســـتقرار العبيـــه، خصوًصا 

على مســـتوى المحليين، كما أضاف عدًدا من الصفقات، ومنها 
الالعب الدولي المدافع عبدهللا الهزاع، باإلضافة إلى الحارس 
سيد محسن علي والعب الوسط علي عبدهللا. وعلى مستوى 
الالعبيـــن األجانب، فإن الفريق تعاقد مع العب منتخب عمان 
زاهـــر األغبـــري، وهـــو مـــن العناصـــر البـــارزة خليجًيـــا، كما ضم 
الفريـــق العـــب منتخـــب الجزائر المحلي ســـامي فريـــوي الذي 
كان هداًفـــا للـــدوري الجزائري في الموســـم الماضي، باإلضافة 
إلـــى التعاقـــد مـــع العب الصفاقســـي التونســـي أيمـــن الحرزي، 
والبرازيلي رافئيل أســـيس.  الخالدية من دون شـــك ســـيكون 
واحًدا من أطراف المنافســـة على المستوى المحلي من خالل 
مســـابقتي كأس جاللة الملك ودوري ناصر بن حمد الممتاز، إذ 
إن الفريق يتمتع بتشـــكيلة قوية من نخبة الالعبين المحليين، 
عـــالوة على الســـيرة الذاتيـــة المميـــزة التي يتمتع بهـــا العبوه 
المحترفون األجانب، وبمســـاندة من مجلـــس اإلدارة ومتابعة 
مســـتمرة برئاســـة محمود جناحي، إذ تهدف اإلدارة الســـتمرار 
المكتســـبات التي يحققها النادي منذ تأسيسه في العام 2020 
بظهـــوره القـــوي والالفت في مســـابقاتنا. ويتوقـــع أن يخوض 
الخالدية معســـكًرا تدريبًيـــا خارجًيا في تركيـــا، كما أن الفريق 
تنتظره بطولة كأس الســـوبر في بداية الموسم الجديد، والتي 
ســـتجمعه بنـــادي الرفاع )بطـــل دوري ناصر بن حمـــد الممتاز(، 
وهـــي بطولة يســـعى الفريق إلضافتها إلـــى خزينته بعد “أغلى 

الكؤوس”.
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اللجنة اإلعالمية

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أعـــرب 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن ســـعادته 
فريـــق  حققهـــا  التـــي  الطيبـــة  بالنتيجـــة 
فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية 
بفـــوز الـــدراج ماتفيـــز جوفيـــكار بالمركـــز 
األول فـــي الجولـــة الرابعـــة مـــن طـــواف 
ســـيوداد رومانا دي كلونيـــا الذي أقيم في 

إسبانيا.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
األول  بالمركـــز  الفريـــق  فـــوز  أن  خليفـــة 
التـــي يحققهـــا  الطيبـــة  للنتائـــج  امتـــدادا 
الفريـــق فـــي المحافل األوروبيـــة بعد أيام 
مـــن فـــوز الفريـــق بالمرحلـــة األولـــى مـــن 

طواف برغش اإلسباني.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن الفريـــق يســـير بخطـــى ثابتـــة 
نحو مواصلة تحقيـــق األهداف والترويج 
المميـــز للبحرين فـــي المحافـــل الخارجية 
والـــذي يجســـد الحـــرص علـــى المســـاهمة 
فـــي تحقيق الرؤيـــة االقتصاديـــة للمملكة 
الرياضـــي  الجانـــب  واســـتغالل   ”2030“

بأفضل صورة.
وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 

خليفة دوام التوفيق والنجاح للفريق في 
المحافل المقبلة.

واســـتطاع الـــدراج ماتفيـــز جوفيـــكار من 

احتـــالل المركز األول فـــي الجولة الرابعة 
من طواف ســـيوداد رومانا دي كلونيا في 
ثانـــي ســـباقاته مـــع فريـــق فيكتوريـــوس 

البحرين للدراجات الهوائية، حيث شهدت 
الجولة الرابعة منافسة قوية في المرحلة 

الممتدة لمسافة 169 كيلومترا.

من المنافسات سمو الشيخ ناصر بن حمد

فريق الخالدية لكرة القدممن تتويج “الخالدية” بلقب كأس جاللة الملك

في طواف سيوداد رومانيا بإسبانيا

ناصر بن حمد يشيد بانتصار فيكتوريوس للدراجات

شباب السلة يحرزون المركز الثالث خليجيًا
حقق منتخب الشـــباب لكرة الســـلة المركـــز الثالث في البطولة الخليجيـــة المؤهلة لكأس 
آســـيا تحت 18 عامًا، بعد أن فاز على نظيره الكويتي بنتيجة )45/ 55(، في المباراة التي 

جمعت الفريقين، السبت، في اإلمارات، ضمن لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
وحقـــق منتخبنا الميدالية البرونزيـــة، وانتهت فترات المباراة كاآلتـــي:)١٤/  ١١( البحرين، 

)١٣/  ١٢( الكويت، )١٤/  ١١( البحرين، )١٥/  ١٠( البحرين.
وسيطر المنتخب على معظم فترات المباراة من خالل األداء القوي في الفترات األربع.

وقـــاد المنتخب في البطولـــة المدرب ميندوغاس، وضمت قائمة الالعبين: ناصر العنزور، 
عمـــران نجف، محمد غازي، إســـماعيل كمال، عبدالرزاق ســـيف، مهـــدي علي خليفة، علي 
خالـــد، إليـــاس يونـــس )المنامة(، عبـــاس البصري )النويـــدرات(، علي جـــواد، عباس فاضل 

من المباراة)سترة( وحسن غريب )األهلي(.

أحمد مهدي

الدراج ماتفيز جوفيكار 
حقق لقب الجولة الرابعة

“الخالدية” يتسلح بمدرب جديد وتعاقدات أجنبية “قويـــة”
عزز صفوفه بعدد من الالعبين المحليين

دوري ناصر
بن حمد الممتاز

نحو استمرار أحمد مهدي
المكتسبات التي 

تحققت للنادي

كأس السوبر 
محط األنظار 

بداية الموسم

برونو

من الصفقات الجديدة لـ”الخالدية”



اللجنة اإلعالمية

تألـــق فريـــق الفتيـــات بنـــادي عالي 
فـــي بطولـــة غـــرب آســـيا المجمعـــة 
بفـــوز  األردن  فـــي  الطاولـــة  لكـــرة 
كبير ومســـتحق على فريـــق النادي 
األرثوذكســـي األردنـــي بثالثة دون 
عالـــي  العبـــات  لتحصـــد  مقابـــل 

الميدالية الذهبية )فرق(.
تغلبـــت  األولـــى  المبـــاراة  ففـــي 
المحترفـــة بفريق عالـــي ماريا على 
بـــراء بثالثـــة  العبـــة األرثوذكســـي 

أشـــواط دون مقابـــل، فيمـــا تغلبت 
مريم عبدهللا مجيد على المحترفة 
أشـــواط  بثالثـــة  مريـــم  المصريـــة 
مقابل شـــوط واحد، وفـــي المباراة 
الثالثـــة تغلبـــت العبـــة نـــادي عالـــي 
أمروتا علـــى تيماء بثالثة أشـــواط 
مقابـــل شـــوطين لتحصـــد فتيـــات 
نادي عالي الميدالية الذهبية وسط 
أفـــراح كبـــرى انطلقـــت مـــن الصالة 

بهذا اإلنجاز.

فتيات عالي يحرزن الميدالية الذهبية

حقق العداء عباس يوسف علي إنجازا عالميا جديدا 
لرياضـــة ألعـــاب القـــوى بعدما أحـــرز المركـــز الثالث 
والميداليـــة البرونزيـــة بزمـــن 45:80 ثانيـــة محققـــا 
رقمـــا شـــخصيا جديـــدا فـــي بطولـــة العالم للشـــباب 
أللعـــاب القوى التي تحتضنها حاليا كولومبيا.  فيما 
حقـــق المركـــز الثانـــي والميداليـــة الفضيـــة العـــداء 
األميركـــي ســـتيفين ميكلـــروي بزمـــن 45:65 ثانية، 

وأحـــرز المركز األول والميدالية الذهبية العداء الي 
ثـــي بيالي من جنـــوب إفريقيا بزمـــن 45:28 ثانية. 
وبهـــذه المناســـبة رفـــع رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
أللعاب القوى محمد بن جالل أســـمى آيات التهاني 
والتبريكات إلـــى مقام عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي 
العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكـــد بـــن جـــالل أن هـــذا اإلنجـــاز العالمـــي الجديد 
يعتبـــر انعكاســـا للرعايـــة الفائقـــة التـــي يحظـــى بها 
القطـــاع الرياضـــي مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك المعظم 
واهتمام جاللته بتقديم جميع أشكال الدعم ألبنائه 
الرياضييـــن، كمـــا أنه ثمرة الهتمام ســـمو ولي العهد 
رئيس الوزراء ومســـاندة سموه لجميع الرياضيين، 
كمـــا أنه يعود للمتابعة الحثيثة والجهود التي يقوم 
بها ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 

الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في دعم سائر 

المنتخبات الوطنية.
وأشـــاد بـــن جـــالل بالمســـتوى المتميـــز الـــذي قدمه 
جدارتـــه  ليثبـــت  يوســـف  عبـــاس  الشـــاب  العـــداء 

االســـتحقاقات  فـــي  بقـــوة  للمنافســـة  وجهوزيتـــه 
المقبلة. 

وأضـــاف “ تمتـــاز ألعـــاب القـــوى البحرينيـــة ببـــروز 
العديـــد من العدائين والعداءات الجدد في مختلف 
التخصصات بصورة مستمرة، وها هو البطل عباس 
يوســـف نجـــم جديـــد يبـــزغ فـــي ســـماء أم األلعاب 
البحرينيـــة ليرفـــع علـــم المملكـــة عاليا فـــي المحفل 

العالمي، األمر الذي يبعث على الفخر واالعتزاز..”.

االتحاد البحريني أللعاب القوى

عباس يوسف يحرز برونزية بطولة العالم للشباب أللعاب القوى
بن جالل يهنئ الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء

من التتويج
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أعلـــن نـــادي الخالديـــة عـــن إتمـــام إجـــراءات التعاقـــد 
مـــع الجهـــاز الفنـــي للفريـــق األول لكرة القدم للموســـم 

الرياضي الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
وســـيقود الخالديـــة المـــدرب البرتغالي برونـــو بيريرا، 
والـــذي تـــم إعالن التعاقـــد معه قبل أيـــام؛ ليكون على 
رأس اإلدارة الفنيـــة الفريـــق، كمـــا سيســـاعده طاقـــم 

مختلط برتغالي وبحريني.
وجرت مراســـم توقيع العقـــود في مقر النادي بحضور 

رئيس نادي الخالدية محمود جناحي.
وســـيكون المدرب الوطني هشـــام الماحوزي مساعًدا 
للمـــدرب برونو، باإلضافة إلى أندريه غوميز كمســـاعد 
ثـــان مـــن البرتغال، وســـيكون مـــدرب اللياقـــة البدنية 
“بيـــدرو ميرنـــدا” مـــن البرتغـــال أيًضـــا، فيمـــا مـــدرب 
الحـــراس الوطنـــي عبـــاس طوق ســـيواصل مشـــواره 

أيًضـــا مـــع النـــادي، كما تـــم التعاقـــد مع المحلـــل الفني 
الوطني محمد الحسيني ليكون محلال للفريق، بعد أن 
كان في ضمن الطاقم الفني لنادي الرفاع في المواسم 

الماضية.
وبـــدأ الخالدية تدريباته المحلية فـــي األيام الماضية، 
إذ يواصـــل برنامجـــه التدريبي بقيـــادة المدرب برونو، 
مـــع التوقعـــات بمغـــادرة الفريـــق لمعســـكر فـــي تركيا؛ 

تحضيًرا للموسم الجديد.

يقوده البرتغالي برونو بيريرا

“الخالديــة” يقــدم طاقمــه الفنــي

الطاقم الفني لفريق الخالدية

أحمد مهدي

من السباقمحمد بن جالل

فريقا الرجال والنساء يدشنان المشاركة بأولمبياد الشطرنج
الفنـــي  االســـتعداد  تواضـــع  ألقـــى 
لفريقـــي البحرين للشـــطرنج للرجال 
والنســـاء ظالله على نتائج الجوالت 
الثـــالث األول، كما كان لغياب مدرب 
محترف منذ سنوات عديدة حضوره 
البـــارز علـــى أداء الفريقيـــن، وعلـــى 
الرغـــم مـــن ذلـــك فقـــد أدى الالعبون 
والالعبات جهًدا طيبـــا وروحا عالية 
فـــارق  أن  إال  الجـــوالت،  تلـــك  فـــي 
الخبـــرة وطبيعـــة لقـــاءات الجـــوالت 
األول التـــي تـــزاوج لقـــاءات الفـــرق 
القويـــة مـــع الفرق األقـــل إمكاًنا، كان 
لها الكلمة الفصل في نهاية المطاف، 
ويأمـــل مـــن هـــذه المشـــاركة المهمـــة 
إكســـاب الالعبين والالعبـــات فرصة 
االحتـــكاك الدولـــي والحصـــول علـــى 
خبـــرة متميـــزة تزيـــد مـــن مهاراتهـــم 
الفنيـــة، وتعـــزز من أدائهـــم في مقبل 

المشاركات.
وتقابـــل فريـــق الرجـــال فـــي الجولـــة 
األولـــى مـــع فريـــق البيـــرو وأســـفرت 
النتيجـــة عـــن فـــوز البيـــرو 4 مقابـــل 
صفر، حيث خســـر الالعب ماهر عياد 
مـــن الالعـــب االســـتاذ الدولـــي الكبير 
الالعـــب  وخســـر  كاردوفـــا  إميليـــو 
حســـين عيـــاد مـــن األســـتاذ الدولـــي 
الكبير كروز كريستينا وخسر الالعب 
االســـتاذ  مـــن  بورشـــيد  ال  إراهيـــم 
الدولـــي إســـكاالنت روميـــرز وخســـر 
الالعـــب مصعـــب شـــاكر من األســـتاذ 
الكبيـــر فيـــرا ســـيجويناس.  الدولـــي 
وفـــي الجولة الثانية إلتقـــى منتخبنا 
سيشـــل  جـــزر  فريـــق  مـــع  للرجـــال 
المتواضـــع فنيا واســـتطاع مـــن الفوز 
بنتيجة 3.5 مقابل نصف نقطة، حيث 
تعادل الالعب حســـين عياد وفاز كل 
من الالعبين حســـين عيـــاد وإبراهيم 
آل بورشـــيد ومصعـــب شـــاكر، وهـــي 
نتيجـــة مهمـــة وتعتبر محفـــز للفريق 
للعودة للنتائج اإليجابية.  وأســـفرت 
الجولـــة الثالثـــة لفريـــق الرجـــال عـــن 
مواجهة بين منتخب البحرين وويلز، 
وقـــد أســـفرت الجولـــة عن فـــوز ويلز 
بنتيجة 3.5 مقابـــل 0.5 حيث تعادل 
الالعـــب حســـين عيـــاد مع األســـتاذة 
الدوليـــة إلفيـــرا بيرنـــارد فـــي مبـــاراة 

كانت محســـومة لالعب حســـين لكن 
الكفة لم تســـتمر فـــي صالحه ما أدى 
إلى تقاســـم نقطة المبارة، وخسر كل 

مـــن الالعب ماهـــر عياد من األســـتاذ 
الدولي إفريد بيرنارد وخسر الالعب 
إبراهيم بورشد من الالعبة األستاذة 

الدولية فيونا ســـتيل وخســـر الالعب 
مصعـــب شـــاكر مـــن الالعـــب بيـــرري 

غانجلر. 
ومن جانب آخر، أبلى فريق السيدات 
في أولى مشـــاركاته باألولمبياد بالء 
حســـنا وغلب على أدائهن في معظم 
والتركيـــز  العاليـــة  الـــروح  الجـــوالت 
فـــي الكـــر والفـــر واللعـــب التكتيكـــي 
فـــي مراحل عدة من المنافســـة، ففي 
الجولة األولى التقى منتخب البحرين 
للســـيدات مع إيسالندا، حيث تغلبت 
أيسلندا بنتيجة 4 مقابل صفر، حيث 
خســـرت الالعبة مرام الموســـوي من 
الالعبة جوانا جون وخسرت الالعبة 
نجـــالء أحمـــد مـــن الالعبة األســـتاذة 
ســـدوتير  ثورســـتين  االتحاديـــة 
وخســـرت الالعبـــة زينـــب العفـــو من 
الالعبـــة تينا فينبوجادتير وخســـرت 
الالعبـــة حوراء شـــرف من األســـتاذة 
االتحادية ليز أسيفيدو. وفي الجولة 
الثانية خســـر منتخبنا للســـيدات من 
 1 3 مقابـــل  أنـــدورة بنتيجـــة  فريـــق 
حيث حققت الفـــوز لمنتخبنا الالعبة 
زينب العفو ضد الالعبة ماريا جاليرا 
ســـيرا فيمـــا خســـر كل مـــن الالعبـــة 
مـــرام الموســـوي مـــن الالعبـــة دي ال 
ريفا وخســـرت الالعبة نجـــالء أحمد 
مـــن الالعبة ســـيلفيا رييل وخســـرت 
الالعبـــة حـــوراء شـــرف مـــن الالعبـــة 
جانا دي الريفا، حيث قدمت العبات 
منتخبنـــا مباريات جيـــدة على الرغم 

من هذه النتيجة.
وفي ثالـــث الجوالت تقابـــل منتخبنا 
مع منتخب ناميبيـــا، حيث فاز فريق 
حققـــت  وقـــد   1 مقابـــل   3 ناميبيـــا 
الالعبة الموســـوي الفوز على الالعبة 
األســـتاذة االتحاديـــة جولـــي نيبانـــدا 
فيمـــا خســـر كل مـــن الالعبـــة نجـــالء 
أحمد من الالعبة األستاذة االتحادية 
جيمي نيكول وخسرت الالعبة زينب 
العفو من الالعبـــة االتحادية باتينس 
الالعبـــة  وخســـرت  تيسوســـوس 
ســـندس عبيد من الالعبـــة االتحادية 
ليشـــين منتيـــل، وقـــد أدت الالعبـــات 
مباريات بـــروح عالية على الرغم من 

الخسارة.

اللجنة اإلعالمية

فريق شطرنج الرجال

 مرام الموسوي سندس عبيد 

 زينب العفوحوراء شرف
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عواصم ـ وكاالت

فـــي  النوويـــة  المفاعـــات  أحـــد  توقـــف 
مدينة زابوريجيـــا األوكرانية التي تخضع 
لســـيطرة القوات الروســـية، عن العمل كما 
أعلنت الســـبت الشـــركة األوكرانية للطاقة 
موســـكو  تتبـــادل  قصـــف  بعـــد  النوويـــة، 

وكييف االتهامات بالمسؤولية عن شنه.
وبثت شـــركة “اينيرغو-أتوم” نص رســـالة 
علـــى تطبيـــق تلغـــرام أكـــدت فيهـــا “بعـــد 
الهجـــوم علـــى مفاعل زابوريجيـــا النووي، 
فـــي  والطـــوارئ  الحمايـــة  نظـــام  انطلـــق 
احـــد المفاعـــات الثاثـــة كان في وضعية 

تشغيل ثم توقف”.
وأضـــاف المصدر نفســـه أن القصف ألحق 
“أضـــرارا جســـيمة” بمحطـــة تحتـــوي على 
عـــن  فضـــا  واألوكســـجين  األزوت  غـــاز 

“مبنى فرعي”.
كمـــا قالـــت الشـــركة إنـــه “مـــا زالـــت هنـــاك 
مخاطـــر تســـرب لغـــاز الهيدروجين ومواد 

إشعاعية وخطر اندالع حريق مرتفع”.
أيضـــا أكـــدت أن “القصف أحـــدث مخاطر 
للمفاعـــل”،  اآلمـــن  النشـــاط  علـــى  جديـــة 
الكهربـــاء  إنتـــاج  عمليـــات  أن  مؤكـــدة 
متواصلة والطاقم األوكراني ما زال يعمل 

فيه.
مـــن جهتها، اتهمـــت الســـلطات األوكرانية 
ثـــاث  بشـــن  الروســـية  القـــوات  الجمعـــة 
ضربـــات بالقـــرب مـــن المفاعـــل المركـــزي 
لزابوريجيـــا فـــي الجنـــوب مع أنـــه يخضع 
للســـيطرة الروســـية منـــذ بدايـــة الهجـــوم 

العسكري على أوكرانيا.

بعد قصفه... توقف نشاط مفاعل نووي في أوكرانيا

واشنطن ـ وكاالت

الرئيـــس األميركـــي جـــو  تعـــرض 
بايدن مرة جديدة لموقف محرج 
بســـبب زلة لســـان، واصفا نفسه بـ 

“نائب الرئيس”.
اجتمـــاع  فـــي  لقـــاء  فخـــال 
افتراضـــي مع المديـــرة التنفيذية 
لشـــركة “جنـــرال موتـــورز”، مـــاري 
بـــارا، قال بايـــدن “لن أكـــون قادرا 
ال  ألننـــي  بذلـــك،  القيـــام  علـــى 
أســـتطيع قيـــادة ســـيارة بينمـــا أنا 
نائب الرئيس”، بحســـب ما نشرت 

صحيفة “نيويورك بوست”.
التـــي  األولـــى  المـــرة  وليســـت 

يتعـــرض فيها بايـــدن لموقف 
محرج بسبب زلة لسان، 

حيث أشار في وقت 
كاميا  إلـــى  ســـابق، 
باعتبارهـــا  هاريـــس 

 4 فـــي  “الرئيســـة” 

مناســـبات على األقـــل، كان آخرها 
يناير 2022.

ورغـــم تعّرضه للســـخرية من قبل 
والجمهورييـــن  ترامـــب  دونالـــد 
الذيـــن وصفوه بأنه رئيس صَوري 
وشـــبه خـــِرف، ســـّجل جـــو بايدن 
نقاطًا هذا الصيف على المســـتوى 
االقتصادي وعلى الصعيد الدولي 
على حد ســـواء، قبل 3 أشـــهر من 
أن  يتوّقـــع  تشـــريعية  انتخابـــات 

تكون صعبة للديموقراطيين.
ومـــن آخـــر األخبـــار الســـاّرة لجـــو 
فـــي  مفاجـــئ  انتعـــاش  بايـــدن، 
ســـوق العمل، إضافة لتصفية 
زعيـــم تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهـــري، ومحاوالتـــه 
لتســـوية الحـــرب فـــي 

أوكرانيا.

بايدن يصف نفسه بـ“نائب الرئيس” في زلة لسان جديدة
بيونغ يانغ ـ أ ف ب

زيـــارة  الشـــمالية  كوريـــا  اســـتنكرت 
األميركـــي،  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة 
المنطقـــة  أخيـــرا  بيلوســـي،  نانســـي 
الكوريتيـــن،  بيـــن  الســـاح  منزوعـــة 
شـــديدة التحصيـــن، واصفة بيلوســـي 

بأنها “أسوأ مدمر للسلم الدولي”.
وكانـــت بيلوســـي التـــي زارت ســـيول 
فـــي وقـــت ســـابق بعـــد محطـــة فـــي 
تايـــوان، أرفع مســـؤولة أميركية تزور 
“منطقة األمن المشـــترك” الفاصلة بين 
الكوريتين منذ التقى الرئيس الســـابق 
دونالد ترامب بزعيم كوريا الشـــمالية، 
كيـــم جونـــغ أون، فـــي هـــذه المنطقـــة 

العام 2019.
وقبـــل زيـــارة “منطقة األمن 

ناقشـــت  المشـــترك”، 
نظيرها  مـــع  بيلوســـي 
الجنوبـــي،  الكـــوري 
الجمعيـــة  رئيـــس 

“الوضـــع  بيـــو  جيـــن  كيـــم  الوطنيـــة، 
الـــذي  المتزايـــد  والتهديـــد  الخطيـــر، 
الشـــمالية  كوريـــا  برنامـــج  يشـــكله 

لألسلحة النووية”.
ودعا الطرفان إلى “ردع قوي وواســـع 
بدعـــم  وتعهـــدا  الشـــمالية”  لكوريـــا 
الجهود المشتركة الرامية لنزع ساح 
بيونـــغ يانـــغ النـــووي. ونـــددت كوريـــا 
الشـــمالية الســـبت بمحادثات بيلوسي 
مـــع كيم جيـــن بيو وبزيارتهـــا “منطقة 

األمن المشترك”.
وقال المسؤول في الخارجية الكورية 
الشـــمالية جو يونغ سام، إن “الواليات 
المتحـــدة تصب الزيت على النار”. 
و “منطقة األمن المشـــترك” هي 
النقطة الوحيـــدة على طول 
الحدود الممتدة على 250 

كلم بين الكوريتين.

كوريا الشمالية: بيلوسي “أسوأ مدمر للسلم الدولي”
هيروشيما ـ رويترز

مدينـــة  فـــي  األجـــراس  دقـــت 
أمـــس  اليابانيـــة،  هيروشـــيما 
السبت، مع إحياء المدينة ذكرى 
مـــرور 77 عامـــا على إلقـــاء أول 
قنبلة ذريـــة في العالـــم، بالوقت 
الذي ترتفع فيه حدة التحذيرات 
عالميـــا مـــن المخاطـــر المترتبـــة 

على سباق التسلح النووي.
لألمـــم  العـــام  األميـــن  وانضـــم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش، 
إلى آالف احتشـــدوا في حديقة 
السام وسط هيروشيما إلحياء 
ذكرى القصف الذي أودى بحياة 

العـــام  ألفـــا قبـــل نهايـــة   140
.1945

غوتيريـــش  وقـــال 
النوويـــة  “األســـلحة 
هراء، إنهـــا ال تضمن 

المـــوت  أمـــان،  أي 

والدمـــار فقـــط، بعد ثاثـــة أرباع 
قرن، يجب أن نسأل عما تعلمناه 
من سحابة الفطر التي تصاعدت 

فوق هذه المدينة العام 1945”.
مـــن جانبه، دعـــا رئيـــس الوزراء 
اختـــار  الـــذي  كيشـــيدا،  فوميـــو 
هيروشـــيما لتكون مـــكان انعقاد 
قمـــة مجموعة الســـبع فـــي العام 
المقبـــل، العالـــم إلـــى التخلي عن 
األســـلحة النووية، حسبما ذكرت 

“رويترز”.
وتتصاعد األزمات الدولية ونذر 
علـــى  المباشـــرة  المواجهـــات 
وقعهـــا بيـــن القـــوى الكبرى 
حول العالم، من أوكرانيا 
وشرق أوروبا وشمالها 
إلى تايوان وجنوب 

شرق آسيا.

اليابان تحيي الذكرى 77 على كارثة هيروشيما

لليوم الثاني... انفجارات 
دامية تهز كابل

في  تسببت  دامية  انفجارات  شهدت  بعدما 
الجمعة،  ــوم  يـ ــل  عــلــى األقــ قــتــلــى  ســقــوط 8 
أفــادت مصادر بسقوط 13 قتيال على األقل 
ونحو 30 مصابا في تفجيرات جديدة هزت 
العاصمة األفغانية كابل. ووقع االنفجار الذي 
تبناه تنظيم داعش في شارع تجاري مزدحم 
يجتمع  حيث  المدينة  مــن  الغربي  بالجانب 
في  المسلمة  الشيعية  الطائفة  أفـــراد  عــادة 
على  ُنشرت  فيديو  لقطات  وأظــهــرت  الــبــالد. 
مكان  إلــى  تهرع  إســعــاف  ســيــارات  اإلنترنت 
الحادث القريب أيضا من محطات للحافالت.

“سرايا القدس” تعلن قصف تل أبيب وأسدود وعسقالن وسديروت

تصعيد خطير في غزة... وجهود مصرية للتهدئة
وســـط اســـتمرار تصاعـــد التوتـــر بيـــن 
إســـرائيل وحركـــة الجهـــاد اإلســـامي 
وتوالـــي القصـــف الجـــوي علـــى قطاع 
غزة، حث عدد مـــن الدول والمنظمات 
الدوليـــة جميـــع األطـــراف علـــى وقف 
حـــدة  وخفـــض  العســـكرية  العمليـــات 
التوتر. وفي هذا السياق تحاول مصر 
التوســـط لتهدئـــة التوتـــر فـــي القطـــاع 
والتوصـــل إلى توافق، مـــن أجل عودة 

الهدوء في أقرب وقت.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وقـــال 
بـــاده  إن  )الســـبت(،  أمـــس  السيســـي 
تجري اتصاالت على مدار الســـاعة مع 
جميع األطـــراف منعًا لخروج األوضاع 

في غزة عن السيطرة.

قصف متبادل وصفارات إنذار

الجنـــاح  القـــدس”،  “ســـرايا  أعلنـــت 
العســـكري لحركة “الجهاد اإلســـامي”، 
أمـــس )الســـبت(، عـــن قصف تـــل أبيب 
ومطـــار بـــن غوريـــون وأســـدود وبئـــر 
السبع وعسقان ونتيفوت وسديروت.
وفي بيـــان لها، قالت “ســـرايا القدس”: 
الســـاحات(...  )وحـــدة  عمليـــة  “ضمـــن 
ســـرايا القدس تقصف تل أبيب ومطار 
الســـبع  وبئـــر  وأســـدود  غوريـــون  بـــن 
وعســـقان ونتيفوت وســـديروت بـ60 
صاروخًا، ردًا على العدوان المتواصل”.
وأفـــادت وســـائل إعـــام عبريـــة، أمس 
بـــأن المنظومـــة الدفاعية اإلســـرائيلية 
“القبـــة الحديدية” اعترضت 95 % من 
القذائف والصواريخ الفلسطينية حتى 

اآلن.
اإلســـرائيلي،  الجيـــش  إذاعـــة  ذكـــرت 
الحديديـــة  القبـــة  أن  الســـبت،  مســـاء 
اعترضت حوالي 95 % من الصواريخ 
والقذائـــف التـــي أطلقـــت مـــن داخـــل 

قطاع غزة على الداخل اإلسرائيلي.
وأعلـــن الجيـــش اإلســـرائيلي، إطـــاق 
صافـــرات اإلنذار فـــي مدينة تل أبيب، 
إثـــر إطـــاق صواريخ من قطـــاع غزة، 

وذلـــك للمـــرة األولـــى منذ بـــدء موجة 
“الجهـــاد  مـــع حركـــة  األخيـــرة  العنـــف 

اإلسامي”.
وفـــي وقت ســـابق أمـــس، أســـتهدفت 
مروحيات إســـرائيلية منـــزالً من ثاثة 
طوابـــق وتـــم تدميـــره بالكامـــل غـــرب 

مدينة غزة.
إن  اإلســـرائيلي،  الجيـــش  وقـــال 
 3 اســـتهدفت  إســـرائيلية  مروحيـــات 
مواقع عســـكرية تابعة لحركـــة الجهاد 

في قطاع غزة.
وأصيب مواطنان إســـرائيليان بجروح 
طفيفة في مســـتوطنة نير عوز جنوب 

القطاع نتيجة سقوط صاروخ.
وفـــي المقابل، ســـجلت إصابتان جّراء 
اســـتهداف الطيران اإلسرائيلي سيارة 

في شارع صاح الدين بغزة.

غانتس يتوعد الجهاد

وســـط اســـتمرار التصعيـــد فـــي غـــزة، 
توعد وزير الدفاع اإلســـرائيلي، أمس، 
قادة “حركة الجهاد” في سوريا ولبنان 
وإيران. ووّجه بيني غانتس، بمواصلة 
لـــّوح  فيمـــا  القطـــاع،  ضـــد  الهجمـــات 
متحـــدث باســـم الجيـــش بالتوســـع برًا 
وجـــوًا داخل القطاع، بحســـب وســـائل 

إعام إسرائيلية.
وقالـــت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: 
“أجـــرى وزيـــر الدفـــاع بينـــي غانتـــس 

مســـؤولين  بمشـــاركة  للوضـــع  تقييمـــا 
عسكريين”.

كما أضافـــت: “وّجه غانتـــس بمواصلة 
الجهـــود الهجومية ضـــد حركة الجهاد، 
مع التشـــديد علـــى إجـــراءات إلحباط 

إطاق الصواريخ تجاه إسرائيل”.
ونقلت فرانس برس عن متحدث باسم 
الجيـــش قوله إن الجيش اإلســـرائيلي 
“يستعد لتواصل العملية لمدة أسبوع.. 
وال تجـــري حاليـــا أي مفاوضات لوقف 

إطاق النار”.

زعيم الجهاد في إيران

ولـــم يخِف القائد العام للحرس الثوري 
اإليراني اللواء حسين سامي تضامن 
بـــاده مع الجانـــب الفلســـطيني، فذكر 
وحدهـــم”  “ليســـوا  الفلســـطينيين  أن 
فـــي مواجهـــة إســـرائيل، وذلـــك خال 
اســـتقباله أمـــس األميـــن العـــام لحركة 
الجهـــاد اإلســـامي زيـــاد النخالة، غداة 

بدء تل أبيب غارات على قطاع غزة.
القـــدرات  “اليـــوم، كل  وقـــال ســـامي 
الجهادية المعادية للصهاينة تقف صفًا 
واحدًا في الميدان وتعمل على تحرير 
حقـــوق  واســـتعادة  الشـــريف  القـــدس 
الشعب الفلسطيني، ونحن معكم على 
هـــذا المســـار حتـــى النهايـــة”. وأضاف 
“لتعلم فلســـطين والفلســـطينيون أنهم 

ليسوا وحدهم”. 

دعوات لضبط النفس 

الفـــوري  “الوقـــف  إلـــى  األردن  دعـــا 
علـــى  المـــدان”  اإلســـرائيلي  للعـــدوان 
قطـــاع غزة، وفق تعبيـــر بيان أصدرته 
وزارة الخارجيـــة، مطالبـــًا فـــي الوقت 
بالتحـــرك  الدولـــي  المجتمـــع  نفســـه 
وتوفيـــر  التصعيـــد  لوقـــف  العاجـــل 

الحماية للفلسطينيين.
وعبـــر االتحـــاد األوروبـــي عـــن “قلقـــه 
إلـــى  األطـــراف  جميـــع  ودعـــا  البالـــغ”، 
“أقصى درجات ضبط النفس” من أجل 

تجنب تصعيد جديد.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز 
تـــراس أمـــس إنها تدعم حق إســـرائيل 
“بالدفاع عن نفسها”، داعية إلى “نهاية 

سريعة للعنف”.
الصـــراع  أطـــراف  دعـــت  روســـيا 
ضبـــط  إلـــى  اإلســـرائيلي  الفلســـطيني 
النفس والعودة إلى نظام وقف إطاق 

النار.

توقف محطة الكهرباء

توقفـــت محطـــة الطاقـــة الوحيدة في 
قطـــاع غزة عن العمل، أمس )الســـبت(، 
بســـبب نقـــص الوقـــود، بعـــد 5 أيام من 
الجيـــب  مـــع  معبـــرًا  إســـرائيل  إغـــاق 

الفلسطيني.
وقـــال الناطـــق باســـم شـــركة الكهرباء 
محمـــد ثابـــت “توقفـــت محطـــة توليد 
الكهربـــاء فـــي غـــزة بســـبب نقـــص في 
الوقود وســـينقطع التيار الكهربائي 16 

ساعة”.
الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة  ونقلـــت 
توزيـــع  شـــركة  إن  قولـــه  ثابـــت  عـــن 
الكهربـــاء ســـتعمد إلـــى “خطـــة طوارئ 
وصـــل  ســـاعات   4 لتوفيـــر  قاســـية 
للتيـــار الكهربائي كل 24 ســـاعة”، مبينًا 
أن “الوضـــع صعـــب جـــدًا وأن توقـــف 
المحطة سينعكس ســـلبًا بشكل كارثي 

على كل مناحي الحياة”.

عواصم ـ وكاالت

قصف إسرائيلي لبنايات في قطاع غزة

عواصم ـ وكاالت

قال ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، 
في بيان بمناسبة الذكرى الـ 116 إلعان 
النظـــام الدســـتوري فـــي إيـــران: “اليـــوم 
أكثر مـــن أي وقت مضى، يريد الشـــعب 
الوطنيـــة  الســـيادة  إرســـاء  اإليرانـــي 
الشـــؤون  جميـــع  فـــي  إرادتـــه  وفـــرض 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية”.
وأشـــار البهلـــوي الحفيـــد فـــي جـــزء من 
هـــذا البيان إلى ما اعتبـــره “اإلصاحات 
الواســـعة” لوالـــده محمـــد رضـــا بهلـــوي 
آخر الشـــاهات فـــي إيران، معتبـــرا إياها 
“اســـتمرارا للمطالـــب التاريخيـــة للثورة 
فـــي  “بالضبـــط  مضيفـــا  الدســـتورية”، 
الثـــورة  مطالـــب  كانـــت  الـــذي  الوقـــت 
الدســـتورية من قبيل الحرية السياسية 
والديمقراطيـــة على وشـــك التحقق في 
إيـــران، فقـــد حدثـــت الثـــورة الرجعيـــة 
للعام 1979 ضـــد القيم الحداثية للثورة 

الدستورية”.
مـــن جانـــب آخـــر، دعـــا وزيـــر الخارجية 
الواليـــات  الســـبت،  أمـــس  اإليرانـــي، 
المتحـــدة إلـــى الـــرد بشـــكل واقعي على 
اقتراحـــات إيـــران فـــي المحادثـــات غير 
المباشـــرة في فيينا التي تهدف إلحياء 
أبرمتـــه  الـــذي  النـــووي   2015 اتفـــاق 

وقالـــت  العالميـــة.  القـــوى  مـــع  طهـــران 
وســـائل اإلعام الرسمية، شـــدد حسين 
أميـــر عبـــد اللهيان على الحاجـــة إلى رد 
أميركـــي واقعـــي على اقتراحـــات إيران 
البنـــاءة بخصـــوص أمـــور عـــدة لتفعيل 
االتفـــاق”، وذلـــك من دون ذكـــر تفاصيل 

عن االقتراحات.

إيران تؤكد الحاجة إلى رد أميركي واقعي إلحياء االتفاق النووي

اق للسيادة الوطنية رضا بهلوي: شعب إيران توَّ

ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

عواصم ـ أ ف ب

أعلن الجيش التايواني أنه رصد طائرات 
وســـفنا صينيـــة عدة تنشـــط فـــي مضيق 
تايوان أمس الســـبت، معتبرا أنها تحاكي 
هجومـــا علـــى الجزيـــرة المتمتعـــة بحكم 

ذاتي.
وقالـــت وزارة الدفاع التايوانية في بيان 
“إن قوات تايبيه رصدت مجموعات عدة 
من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم 
بأنشـــطة حول مضيـــق تايـــوان، وبعضها 
عبر الخط الوســـط الفاصـــل، ويعتقد أنها 
تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان 
الرئيســـة”، وفقمـــا نقلت “فرانـــس برس”. 
الصيـــن  الجمعـــة  األبيـــض  البيـــت  ودعـــا 
إلـــى وقـــف المنـــاورات العســـكرّية التـــي 
باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب 
األميركي نانسي بيلوســـي لتايوان، بغية 

خفض منسوب التوتر في المنطقة.
وأطلقت تايون، قنابل مضيئة في ســـاعة 

متأخـــرة من مســـاء الجمعة، ألجـــل إبعاد 
ســـبع طائرات مســـيرة كانـــت تحلق فوق 
جـــزر كينمـــن النائيـــة، ولتحذيـــر طائرات 
مجهولـــة كانت تحلق فوق جزر ماتســـو. 
وأفادت وزارة الدفـــاع التايوانية بأنه تم 
وضـــع القـــوات فـــي حالـــة تأهـــب قصوى 
بالمنطقتين اللتين تقعان قبالة ســـاحل بر 

الصين الرئيسي.
مـــن جانبه، يســـتضيف الرئيس األميركي 
جو بايـــدن قادة جزر المحيط الهادئ في 
البيت األبيض في سبتمبر، حسبما أعلنت 
أمـــس مســـؤولة أميركيـــة، علـــى خلفيـــة 
المساعي األميركية الهادفة إلى مواجهة 

نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.

واشنطن: بايدن يستضيف قمة لجزر المحيط الهادئ في سبتمبر

تايوان تتهم الصين بمحاكاة هجوم على الجزيرة

مناورات عسكرية صينية تحاكي هجومًا على البر الرئيسي لتايوان

كابل ـ وكاالت
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“بيتك” البحرين يقدم تموياًل 
تعليميًا لطلبة “العلوم التطبيقية”

يصل إلى 30 ألف دينار بمعدل ربح منخفض

وقـــع بيت التمويـــل الكويتي – البحرين 
جامعـــة  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  مؤخـــًرا 
العلوم التطبيقية فـــي البحرين؛ لتوفير 
برنامـــج تمويل شـــخصي تعليمي بغية 
دعـــم الطلبـــة الحالييـــن والراغبيـــن في 

االلتحاق بالجامعة.
وتمت مراســـم توقيع المذكرة في المقر 
الرئيسي للبنك بمركز البحرين التجاري 
العالمـــي، وذلك يوم الخميـــس الموافق 
21 يوليو الماضي، بحضور رئيس إدارة 
البطاقـــات والقنـــوات اإللكترونيـــة فـــي 
بيـــت التمويل الكويتـــي - البحرين عبد 
الرحمن الخان ونائب الرئيس للشـــؤون 
اإلداريـــة والمالية وخدمة المجتمع لدى 
جامعة العلوم التطبيقية محمد يوسف.
وقـــال نائـــب الرئيس للشـــؤون اإلدارية 
والمالية وخدمة المجتمع لدى الجامعة، 
الشـــراكة  هـــذه  “إن  يوســـف  محمـــد 

سُتســـاهم بشكل كبير في تيسير عملية 
االلتحاق بالدراســـة الجامعيـــة وبرامج 
ستشـــجع  حيـــث  العليـــا،  الدراســـات 
الطلبـــة والطالبـــات علـــى المضـــي ُقدًما 
التعليميـــة  مســـيرتهم  اســـتكمال  فـــي 
ممـــا يصـــب لصالـــح نموهـــم الوظيفـــي 
ونحـــن  مســـتقبالً.  المهنـــي  وتطورهـــم 
نشكر بيت التمويل الكويتي – البحرين 
على جهـــوده ومســـاعيه لتقديم أفضل 

الخدمات والمنتجات المصرفية”.
ويهدف منتج التمويل التعليمي الُمقّدم 
مـــن بيت التمويـــل الكويتـــي - البحرين 
لدعم الطلبـــة الجامعيين وتمكينهم من 
ُمباشرة تعليمهم األكاديمي ضمن أرقى 
الجامعـــات ومؤسســـات التعليـــم العالي 
فـــي مملكـــة البحرين وخارجهـــا. ويوفر 
التمويل التعليمي الجديد المتوافق مع 
أحكام الشـــريعة اإلسالمية فترة سماح 

مـــع احتســـاب  لمـــدة عاميـــن  حصريـــة 
األرباح لهـــذه الفترة، وتمويالً يصل إلى 

30 ألف دينار بمعدل ربح منخفض.
ومن جانبه، قال رئيس إدارة البطاقات 
والقنوات اإللكترونية في بيت التمويل 
الكويتي – البحرين، عبدالرحمن الخان: 
“لطالمـــا حرصنـــا على تلبيـــة احتياجات 
السوق وتجاوز توقعات زبائننا ليحظوا 
بتجربـــة مصرفيـــة شـــاملة ومتكاملـــة. 
وفـــي هـــذا اإلطـــار، يأتـــي تعاوننـــا مـــع 
بغيـــة  التطبيقيـــة؛  العلـــوم  جامعـــة 
مساعدة الطلبة على استكمال تعليمهم 
األكاديمـــي عن طريق االلتحاق بواحدة 
من أبرز الجامعـــات المرموقة بالمملكة. 
وتنـــدرج هـــذه الخطوة ضمن مســـاعينا 
والمســـاهمة  التعليـــم  قطـــاع  لدعـــم 

بتخريج أجيال من قادة المستقبل”.

بحث وزير النفط والبيئة والمبعوث 
الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ محمد بن 
مبارك بـــن دينة مع ســـفير الواليات 
مملكـــة  لـــدى  األمريكيـــة  المتحـــدة 
ســـبل  بونـــدي،  ســـتيفن  البحريـــن 
تعزيـــز أوجـــه التعاون بيـــن البلدين 
ذات  المواضيـــع  فـــي  الصديقيـــن 
االهتمـــام المشـــترك، وذلـــك خـــالل 

استقباله السفير األميركي.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر 
بالسفير األميركي، مشيًدا بالشراكة 
بيـــن  االســـتراتيجية  التاريخيـــة 
البلديـــن الصديقين وما تم تحقيقه 
مـــن إنجـــازات مثمـــرة ومتميزة في 
وبالخصـــوص  المجـــاالت  جميـــع 
والبيئيـــة.  النفطيـــة  المشـــاريع 

أبـــرز  الطرفـــان  اســـتعرض  كمـــا 
المشـــاريع النفطية والبيئية الحالية 
والمســـتقبلية، وتـــم مناقشـــة ســـبل 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن فـــي تعزيز 
االســـتثمار في هذا القطاع الحيوي 

والمهم.  
الســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
عـــن  بونـــدي  ســـتيفن  األميركـــي 
للوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره  خالـــص 
مشـــيًدا  االســـتقبال،  حفـــاوة  علـــى 
بمـــا تـــم اســـتعراضه مـــن مواضيـــع 
مهمـــة ذات العالقة، مؤكـــًدا اهتمام 
الثنائـــي  التعـــاون  بتوســـيع  بـــالده 
التاريخـــي مـــع مملكـــة البحرين في 
جميع المجـــاالت خصوصا النفطية 

والبيئية.

وزير النفط والبيئة يبحث مع السفير األميركي تعزيز التعاون

للمساهمة في سد الفجوة بمجال العلوم والتكنولوجيا بين الجنسين

“زين البحرين” تطلق “مخيم التكنولوجيا للفتيات 3.0”
مؤخـــًرا  البحريـــن  زيـــن  قامـــت 
بإطالق الموســـم الثالث من برنامج 
للفتيـــات”  التكنولوجيـــا  “مخيـــم 
األعلـــى  المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون 
وتدعـــو   ،”Clever Play”و للمـــرأة 
جميـــع الفتيـــات المهتمـــات بمجـــال 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
بالتسجيل واالنضمام  والرياضيات 

لهذا المخيم الصيفي.
التكنولوجيـــا  “مخيـــم  يهـــدف 
للفتيات”؛ لتحفيـــز الفتيات لإلقبال 
علـــى مجـــال العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضـــات مـــن خالل 
جلســـات أســـبوعية تفاعليـــة لمـــدة 
ســـتركز  الصيـــف.  خـــالل  شـــهرين 
الجلســـات التعليمية علـــى مختلف 
إنشـــاء  كيفيـــة  مثـــل  المواضيـــع 
اإللكترونيـــة،  والمواقـــع  األلعـــاب 
أساســـيات علم الروبوتات، وكيفية 
دمج دراســـات العلـــوم اإللكترونية 

في الحياة اليومية.
من خالل هذه الشـــراكة، ستواصل 
زيـــن البحريـــن التزامها بالمســـاهمة 
في ســـد الفجوة في مجـــال العلوم 
والتكنولوجيا بين الجنســـين وخلق 
المزيد مـــن الفرص للفتيـــات لتلقي 
التدريب األساســـي الالزم للمتابعة 
في هـــذا المجـــال بشـــكل احترافي 
وتســـاعد  المســـتقبل.  فـــي  مهنًيـــا 
التكنولوجيـــا  “مخيـــم  مبـــادرة 
للفتيات” زيـــن البحرين في تحقيق 
للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم  أهـــداف 
 4 الهـــدف   –  )SDGs( المســـتدامة 
التعليم الجيد، والهدف 5 المساواة 
بيـــن الجنســـين، والهـــدف 8 العمـــل 

الالئق ونمو االقتصاد.
إلدارة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
االتصال وعالقات المستثمرين في 
زيـــن البحرين، عبـــدهللا بن خالد آل 
خليفة: “تعزز زين البحرين التزامها 
نحـــو تحقيق المســـاواة فـــي العمل 
مـــن خـــالل خلق فـــرص متســـاوية 

نســـبة  أن الحظنـــا  فبعـــد  للجميـــع. 
منخفضـــة مـــن النســـاء فـــي مجال 
العلـــوم والتكنولوجيـــا، تعاوننـــا مع 
 Clever”المجلـــس األعلى للمـــرأة و
التجربـــة  هـــذه  لتوفيـــر  Play”؛ 
التعليميـــة الفريدة من نوعها والتي 
تهدف إلى تعزيز مواهب الشـــابات 
اإلبداعيـــة والمســـاهمة فـــي التقدم 

نحو رؤية 2030”.
بدورهـــا، قالت مديرة مركز التوازن 
بين الجنســـين في المجلس األعلى 
للمـــرأة، رانيا الجرف: “نحن نســـعى 
الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  لضمـــان 
فـــي مجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا 
مـــن خـــالل منـــح الشـــابات الفرصة 
مـــن  إمكاناتهـــن  أقصـــى  لتحقيـــق 

التعليميـــة  التجربـــة  هـــذه  خـــالل 
القيمـــة والممتعـــة، حيـــث يعزز هذا 
البرنامج المواهب الجديدة ويقدم 
الفرصـــة لفتـــح مســـارات وظيفيـــة 
مســـتقبلية جديـــدة ممـــا ستســـاهم 
الحًقـــا في تحســـين وتطوير مجال 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 

والرياضات في المملكة”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأضافـــت 
Clev- “الشـــريك المؤســـس لشـــركة 

بنـــت  لطيفـــة  الشـــيخة   ،”er Play
محمد آل خليفـــة: “بعد نجاحنا في 
تدريـــب 1000 فتـــاة بحرينيـــة مـــن 
خالل برنامج “مخيـــم التكنولوجيا 
للفتيـــات”، لقـــد أصبح مـــن الواضح 
اإليجابـــي،  البرنامـــج  تأثيـــر  مـــدى 

حيـــث تـــم نقـــل 100 فتـــاة متميزة 
إلـــى برامـــج متقدمـــة بعـــد أدائهـــم 
ممـــا  البرنامـــج،  هـــذا  فـــي  الممتـــاز 
يشـــجع مشاركة الفتيات في مجال 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
أوســـع  نطـــاق  علـــى  والرياضيـــات 
مـــن برنامـــج )مخيـــم التكنولوجيـــا 

للفتيات(”.
تتـــراوح  التـــي  الفتيـــات  تســـتطيع 
ســـنة   14 إلـــى   8 بيـــن  أعمارهـــن 
التســـجيل اآلن مـــن خـــالل زيـــارة 
https://www.bh.zain.com/

صيفيـــة  لـــدورة   ،ar/cs/girlcode
مجـــال  فـــي  ومفيـــدة  تفاعليـــة 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 

والرياضيات.

توقيع مذكرة التفاهم

عدنان غني يفوز بـ“الند كروزر” من مجمع السيف
في حملة “تسوَّق واربح” الترويجية

أعلنــت شــركة عقــارات الســيف مؤخــًرا عن فوز عدنان غنــي عبدالغني عبدالكريم بســيارة تويوتا الند كروزر 2022 ضمن حملتهــا الترويجية الحصرية 
“تسوق واربح”، التي استمرت في مجمع السيف - ضاحية السيف في الفترة من 16 يونيو حتى 30 يوليو الماضي. 

وجـــرت مراســـم الســـحب في مقر الشـــركة 
الشـــركة  عـــن  ممثليـــن  بحضـــور  بالمجمـــع 

ووزارة الصناعة والتجارة.
وكانـــت شـــركة عقارات الســـيف قد أطلقت 
حملـــة “تســـوق واربـــح” في مجمع الســـيف 
جميـــع  إلـــى  لتقـــدم  الســـيف  ضاحيـــة   –
زوار المجمـــع هـــذا الصيـــف تجربـــة تســـوق 
اســـتثنائية وفرصـــة الفـــوز بســـيارة تويوتا 
النـــد كـــروزر، حيـــث يحصـــل المتســـوقون 
الذيـــن ينفقون 30 ديناًرا أو أكثر في متاجر 

المجمع على فرصة الدخول في السحب.

فـــي  باإلنابـــة  التجـــاري  الرئيـــس  وصـــّرح 
الشـــركة، محمـــد القائـــد “نحـــن مســـرورون 
باإلعـــالن عن الفائـــز بحملة تســـوق واربح، 
والتـــي نواصل مـــن خاللها تقديـــم الجوائز 
وزوار  للمتســـوقين  والحصريـــة  المميـــزة 
مجمـــع الســـيف - ضاحيـــة الســـيف، وذلـــك 
تقديـــًرا منـــا لوالئهـــم وإخالصهـــم، إذ نعتبر 
عمالءنا الكرام ســـر نجاحنـــا ودافعنا الدائم 
لتحقيـــق التطويـــر المســـتمر بهـــدف تعزيـــز 
المجمعـــات  إدارة  قطاعـــات  فـــي  ريادتنـــا 
التجاريـــة والتجزئـــة والضيافـــة والترفيـــه. 

ونعـــد عمالئنا الكـــرام بمزيد مـــن المفاجآت 
والجوائز القّيمة في الفترة المقبلة”.

بدوره، أعرب عدنان غني عن بالغ الســـعادة 
بالفـــوز بســـيارة تويوتـــا النـــد كـــروزر 2022 
مـــن المجمـــع، معرًبا عن إعجابـــه بما تقدمه 
مميـــزة  ترويجيـــة  حمـــالت  مـــن  الشـــركة 
وحصرية، مؤكًدا أن مجمعات الســـيف تعد 
خيـــار التســـوق والوجهـــة الترفيهية األولى 
المتاجـــر  بفضـــل  المملكـــة  مســـتوى  علـــى 
التـــي  المرموقـــة  التجاريـــة  والعالمـــات 

تحتضنها”.



شــهد قطــاع الســيارات فــي دول كثيــرة تغيــرات ملحوظة في تداول الوكاالت وانتقــال العالمات التجارية من وكيــل آلخر، وفقدت بعض 
شــركات الســيارات وكالــة عالمــة تجاريــة كانــت تعمل تحت مظلتها وضمت بعض الشــركات األخــرى عالمات جديدة لم تشــهدها من قبل، 

إضافة النسحاب عالمات عدة؛ بسبب التغيرات االقتصادية وعدم تقبل السوق لها.

“البـــالد االقتصـــادي” أجـــرت اســـتطالًعا عـــن 
واقع هذا األمر في ســـوق وكاالت الســـيارات 
بالبحريـــن ومدى تأثره بعد أزمة كورونا التي 
مازالـــت آثارهـــا وتداعياتهـــا قائمـــة، أعقبتهـــا 
الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة والتـــي ضربت 
صناعـــة الســـيارات فـــي مقتـــل بســـبب نقص 
أجزاء أساســـية تدخل في صناعة الســـيارات 

خصوصا األوروبية.
وأجمـــع أصحـــاب وكاالت ســـيارات بالبحرين 
وخبـــراء تجاريـــون ومحامـــون علـــى صعوبة 
تغير الشـــركة األم الوكيـــل المحلي في قطاع 
السيارات، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها 
أن الشـــركات األم تبحـــث دائًمـــا عن شـــركات 
لديهـــا خبرة فـــي ســـوق الســـيارات للحصول 
على وكالتها، إضافـــة إلى وجود مالءة مالية 
تسمح باستمرار النشاط لفترة طويلة. كما أن 
الشـــركة المنتجـــة والمصنعة للســـيارات تريد 
أن تطمئـــن علـــى مدى تفهـــم الوكيل للســـوق 
الـــذي يتعامل معه وخططه لنمو مبيعات تلك 

العالمة.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
استثمارات الزياني العضو المنتدب لفيرست 
موتـــورز، نـــواف الزيانـــي “إن كل شـــيء وارد 
في المســـتقبل والـــوكاالت التجارية ال يملكها 
الوكيل بل الشـــركات، والتقصيـــر في الجودة 
والوكيـــل  فيهـــا  الســـوق  تتحكـــم  األداء  أو 
والمصنـــع، وتؤثـــر جميـــع هـــذه العوامل على 
علـــى  المحلـــي  الوكيـــل  محافظـــة  اســـتمرار 

العالمة التجارية”.
وبين الزياني أنه إذا كان الوكيل يســـتثمر في 
الوكالـــة وخدمـــة الزبائـــن وتوريد الســـيارات 
الالزمـــة خدمات ما بعد البيع وفي كل األمور 
التـــي تطلبهـــا الشـــركة األم، فـــي هـــذه الحالة 
ال وجـــود لتهديـــد علـــى الوكالـــة، أمـــا إذا كان 
هنـــاك تخلـــف فـــي الخدمـــات أو فـــي الجودة 
واالســـتثمار فـــي البضاعـــة المطلوبـــة تكـــون 

الوكاالت مهددة.
في السياق نفسه، قال مدير المبيعات بشركة 
بن هندي للسيارات فؤاد عبداللطيف أبوحبلة 
“إن األمـــر غيـــر مســـتبعد لكـــن ليـــس بســـبب 
األزمة الحالية أو بســـبب نقص الســـيارات أو 
جائحة كورونا والحرب الروســـية األوكرانية، 
وال حتـــى الضغوطـــات من الشـــركة األم على 

الوكيل.
وأوضـــح أن األمـــر كلـــه يعتمـــد على مســـيرة 
الوكيـــل وطريقـــة تعامله مع المصنـــع المورد، 
إذا كانـــت غيـــر صحيحـــة مـــن الممكن فســـخ 
فـــي  األم  الشـــركات  أن  إلـــى  العقـــد، مشـــيًرا 
الوقـــت الجـــاري رفعـــت قيـــود إلـــزام الوكيل 
المحلـــي ببيـــع عدد معيـــن من الســـيارات في 
العام؛ بســـبب الظروف التي تمر بها األســـواق 

العالمية والقطاع خصوصا.
على صعيـــد آخر، قال مدير العالمة التجارية 

GWM بشـــركة التسهيالت للسيارات، حسين 
الوداعـــي “إن طبيعـــة العمـــل هـــو التغيير في 
حـــال تقصير الوكالء، ولـــن تلعب األزمة دوًرا 
في ذلـــك، فالمشـــكلة اليوم عالميـــة والمصنع 
هو المتضـــرر األول قبل الوكيل، وهناك نظرة 
سائدة بخصوص هذا الموضوع وهي التأثير 
الســـلبي وســـمعة المصنـــع فـــي حالـــة تغييـــر 
الوكيـــل المحلـــي بشـــكل متكـــرر، موضًحا أن 
ذلـــك يعود بالســـلب على الشـــركة األم ويضر 

بسمعتها على المستوى الدولي.
مـــن جانبـــه، قـــال عضـــو المكتـــب التنفيـــذي 
بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم 
“بالرجوع إلى تاريخ الوكاالت سنجد أن هناك 
وكاالت فـــي المملكة تحتفـــظ بوكالة عالمات 
تجارية لمـــدة ممتدة إلى 30 عاًما، ولكننا في 
الوقت نفســـه نالحظ ان هناك تغيرات كثيرة 
فـــي الســـنوات األخيـــرة”، موضًحـــا أن عمـــل 
الوكيـــل المحلي وأداءه فـــي النهاية هو الذي 

يحكم مستقبل العالقة وسير األعمال.

وأضاف الســـلوم “اليوم وفي أثنـــاء الجائحة 
واألزمـــة األوكرانيـــة الروســـية فـــإن موقـــف 
الـــوكالء أصبـــح أقـــوى بســـبب طلبهـــم وعدم 
قدرة المصنع على توفير طلباتهم من الشركة 
األم، لذلك ال نعتقد وجود تغيير في الوكاالت 

لعدم وجود أي تقصير من الوكالء”.
وبســـؤال الســـلوم عن موضوع االحتكار، قال 
“يمكن أن نذكر بعض اإلجراءات التي اتخذتها 
دول مجاورة للحفاظ على السوق من مسألة 
احتـــكار الســـيارات تتمثـــل فـــي التواصل مع 
الشركات المصنعة لزيادة الحصة الُمخصصة 
فـــي  األكثـــر طلًبـــا  الســـيارات  مـــن  للبحريـــن 
الســـوق، ومنح األولوية في توزيع السيارات 
على المســـتهلكين األفراد، وتخفيض النســـبة 
مـــع  والمعـــارض،  للموزعيـــن  الُمخصصـــة 
الرقابـــة عليهم لضمان عدم وجود ممارســـات 
مخالفـــة وضارة بالمســـتهلك فـــي البيع ورفع 
األســـعار، وإيقـــاع الجـــزاء علـــى المخالفيـــن، 
وإلـــزام الـــوكالء بنشـــر األســـعار والسياســـات 

بآليـــات  الخاصـــة  واإلجـــراءات  والتعليمـــات 
)الشـــراء، الحجز، اإلدراج على قوائم الحجز، 
التســـليم، الصيانـــة الدورية، قنـــوات االتصال 
المخصصة لتلقي االستفســـارات والشـــكاوى( 
علـــى مواقعهـــم اإللكترونيـــة، وإلزامهم ببيان 
االلتزامات المنوطة بهم وبالمســـتهلك ابتداء 
مـــن مرحلة الحجز والشـــراء إلـــى حين إتمام 
وتمكيـــن  الســـيارة،  وتســـليم  البيـــع  عمليـــة 
المســـتهلك من حجز ســـيارة واحدة من نفس 
النوع خـــالل العـــام الجاري للســـيارات األكثر 
طلًبـــا إلى حين انتهاء قوائـــم الحجز، وكذلك 
إيقـــاف شـــركات تأجيـــر الســـيارات عـــن بيـــع 
الجديدة اســـتغالاًل الرتفاع األســـعار، وضمان 
اقتصار شراء السيارات لغرض تأجيرها على 
العمـــالء، وان يكـــون هنـــاك ربـــط اإللكتروني 
بين الـــوزارة والجمـــارك والمـــرور، والوكاالت 
والمعارض، لتتبع حركة بيع السيارات ورصد 

أي تعامالت أو ممارسات ُمخالفة.
إضافـــة إلى تشـــكيل فريق عمل مـــن الجهات 
المذكـــورة لمتابعـــة التعامـــالت والُممارســـات 
الُمخالفة واتخاذ اإلجـــراءات الالزمة حيالها، 
وكذلـــك تكثيـــف أعمـــال التفتيـــش والرقابة، 
واســـتمرار المتابعة على الـــوكالء والموزعين 
والمعـــارض، وإيقـــاع الجـــزاء على المنشـــآت 

بمـــا  والتعليمـــات،  باألنظمـــة  الملتزمـــة  غيـــر 
يضمن التصدي ألي ممارســـات ضارة بحقوق 

المستهلك.
مـــن جهتـــه، قـــال الشـــريك والمديـــر لمكتـــب 
العريبي ومشاركوه وممثل جمعية المحامين 
“إن  العريبـــي  المحامـــي محمـــود  البحرينيـــة 
اكثـــر الوكاالت التـــي كانت تأتي لالستشـــارة 
القانونية حتى وان كان موضوع االستشـــارة 
هـــو فســـخ العقـــد نـــرى فيهـــم تشـــبث كبيـــر 
بعمالئهـــم مـــن المصنعيـــن، عندمـــا نتكلم عن 
تجاريـــة  وكاالت  هنـــاك  أن  نجـــد  البحريـــن 
أعمارها يفوق 20 و 30 حتى 40 ســـنة، وهذه 
عالقـــة قوية تم من خاللها التســـويق للمنتج 
والحصـــول علـــى حصة ســـوقية وهـــذا يقوم 

على تكاليف كثيرة”.
وتابـــع العريبي أن قانون الـــوكاالت التجارية 
فـــي مصلحـــة الوكيـــل فـــي وجهة نظـــره ألنه 
وضـــع لحمايـــة التاجر البحرينـــي ليبرم وكالة 
تعويـــض  ومســـألة  أقـــوى،  بشـــكل  تجاريـــة 
الوكيـــل البحرينـــي هـــي مســـألة مـــن مســـائل 
النظام العام التي ال تقبل االتفاق على خالف 
ذلـــك، وللوكيل البحريني الحـــق في المطالبة 
بالتعويض عن الجهد المبذول في الخدمة أو 
البضاعـــة أو العالمـــة التجارية التـــي عمل لها 
والتكاليف المتكبدة في سبيل ذلك، ما يخلق 

تردًدا في مسألة تغيير الوكيل.
وقال أحد أصحاب وكاالت الســـيارات، فضل 
عدم ذكر اســـمه، إن أي عالمة تجارية ناجحة 
تشهد منافســـة نحو 15 شركة للحصول على 
وكالتهـــا، وتحرص الشـــركة األم على تقليص 
أعـــداد الشـــركات المتنافســـة للمفاضلة بين 3 

شركات على األكثر.
وزاد بالقـــول إن اختيـــار الشـــركة األم للوكيل 
المحلي يعتمـــد على محاور عدة، منها كفاءة 
التجاريـــة  العالمـــة  إلدارة  الوكيـــل  وخبـــرة 
وعـــدد  المســـتهدفة  المبيعـــات  وتحقيـــق 
المعـــارض ومراكز الخدمة التي تضمن توفير 
خدمـــة مميـــزة الســـتقطاب أعـــداد كبيرة من 
المســـتهلكين والقـــدرة الماليـــة التـــي تســـمح 
للوكيل بعمل أنشـــطة تسويقية تتيح للعالمة 

التجارية الظهور وسط منافسيها.
وأوضـــح أن اختيـــار الوكيـــل المحلـــي يبـــدأ 
بدراســـة السوق المستهدفة وحصة التاجر أو 
الوكيل من المبيعات خالل السنوات السابقة.
وأضـــاف أن المرحلـــة الثانية تتضمـــن تقديم 
اســـتثماراته  حجـــم  عـــن  تفاصيـــل  المـــوزع 
السابقة والمرحلة الثالثة تحديد االستثمارات 

المستهدفة بعد الحصول على الوكالة.
وبيـــن أن الشـــركة األم تشـــدد علـــى امتـــالك 
الوكيـــل ألكثر من صالة عـــرض كبيرة، إضافة 

إلى توفير شبكة موزعين كبيرة ومنتشرة.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك شـــركات تتنـــازل عـــن 
بعض الشـــروط ورغبتها في الوجود بالسوق 
األكثـــر  الشـــركات  أن  إلـــى  منوهـــا  المحليـــة، 
انتشـــاًرا حول العالم يتوافـــر لديها وكيل في 
البلـــد واســـتبدال الوكيـــل بآخـــر أمـــر صعـــب 
بعكـــس الوكاالت الجديدة التـــي تطرح للمرة 

األولى.

الزيـاني:
ال خوف على الوكاالت 

إذا واصلت االستثمار 
بالتطوير وتلبية 

متطلبات الشركة األم

السلوم:
موقف الوكاالت 

اآلن أقوى من 
مصانع السيارات لقلة 

المعروض وزيادة الطلب

الوداعي:
تغيير الوكيل المحلي 

بشكل متكرر يؤثر 
على سمعة العالمة 

التجارية

أبوحبلة:
المصانع رفعت قيود 

إلزام الوكيل المحلي ببيع 
عدد معين من السيارات 

لظروف السوق

العريبي:
يصعب تغيير عالقة 

قوية عمرها 40 سنة 
بين الوكيل والشركة 

األم

 وكاالت السيارات في المملكة أثبتت 
جدارتها ببناء سمعة مرموقة مع المصّنعين
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بلــغ التمويــل باالســتثمار حــول العالــم 158.6 مليــار دوالر حتــى منتصــف العــام وتيــرة قياســية علــى الرغــم مــن حالة عــدم اليقين 
التــي تهيمــن على الســوق. وتشــهد اســتثمارات رؤوس األموال المغامرة حــول العالم تراجًعــا ملحوًظا نتيجة للتقّلبــات الجغرافية 
السياســية وعــدم اليقيــن علــى صعيد سلســلة التوريد واالقتصــاد، إال أن عدًدا من القطاعــات بما فيها التكنولوجيــا المالية )فنتك( 

والتكنولوجيا النظيفة باتت تجذب نسبة أكبر من االستثمارات الهادفة. 

فوفًقـــا إلصـــدار الفصـــل الثانـــي من 
 Venture( 2022 مـــن تقريـــر  العـــام 
Pulse( - التقرير الذي يصدر فصلًيا 
المؤسســـات  خدمـــات  قســـم  عـــن 
الخاصة في شـــركة كـــي بي إم جي 
األمـــوال  رؤوس  صفقـــات  ويحّلـــل 
الرئيســـة  والتوّجهـــات  المغامـــرة 
قطاعـــات  تواصـــل   - العـــام  حـــول 
واألمـــن  الماليـــة،  التكنولوجيـــا 
الســـيبراني، وإدارة سلسلة التوريد، 
والطاقـــة البديلـــة، وتخزيـــن الطاقة 
الكثيـــر  اهتمـــام  علـــى  االســـتحواذ 
من المســـتثمرين. ويأتـــي ذلك على 
اســـتثمارات  انخفـــاض  مـــن  الرغـــم 
رؤوس األموال المغامرة عالمًيا إلى 
مليـــار دوالر موّزعـــة  قيمـــة 120.2 
علـــى 8,420 صفقة، كما في النصف 

الثاني من العام 2022.
ويســـتمر اهتمـــام المســـتثمرين في 
قطـــاع سلســـلة التوريـــد والخدمات 
اللوجســـتية في النمو، فيما تواصل 
التحّديات بإلقاء ثقلها على القطاع. 
أّمـــا أســـعار الطاقـــة العالميـــة التـــي 
تـــزداد يوًمـــا بعـــد يوًمـــا إلـــى جانب 
مساور القلق المحيطة بأمن الطاقة، 
فدفعت بالمستثمرين إلى النظر في 
خيـــارات بديلـــة للطاقـــة وتخزينها. 
وتحظـــى حالًيـــا االســـتثمارات فـــي 
الكهربائيـــة، وتكنولوجيا  المركبـــات 
بنســـبة  والهيدروجيـــن  البطاريـــات 

أكبر من االهتمام.

تحول كبير

وفي تعليق على نتائج التقرير، قال 
الشريك في قســـم االستشارات في 
شـــركة كي بي إم جـــي في البحرين 
ماناف براكاش “ال شـــّك أن منظومة 
تشـــهد  المغامـــرة  األمـــوال  رؤوس 
التركيـــز  فـــي ضـــوء  كبيـــًرا  تحـــّواًل 
المتزايـــد على الربحيـــة، والتدفقات 
النقدية، وترشـــيد التكلفة. وتواصل 
الماليـــة،  التكنولوجيـــا  قطاعـــات 
والرعايـــة  الســـيبراني،  واألمـــن 
الصحيـــة، وإدارة سلســـلة التوريـــد/ 
الخدمات اللوجســـتية بجذب نسبة 

كبيرة من االســـتثمارات، إضافًة إلى 
االســـتثمارات فـــي الطاقـــة البديلة، 

وتخزين الطاقة واالستدامة”.
رؤوس  اســـتثمارات  وانخفضـــت 
األمـــوال المغامـــرة بشـــكل ملحـــوظ 
مـــن 165.3 مليار دوالر عبر 11,468 
صفقـــة فـــي الفصل األول مـــن العام 
2022 إلـــى 120.2 مليـــار دوالر عبـــر 
8,420 صفقة في الفصل الثاني من 

العام 2022.
رؤوس  اســـتثمارات  وانخفضـــت 
األمـــوال المغامـــرة فـــي األميركتين 
مـــن 89.3 مليـــار دوالر عبـــر 5,034 
صفقـــة فـــي الفصل األول مـــن العام 
2022 إلـــى 66.2 مليـــار دوالر عبـــر 
3,778 صفقة في الفصل الثاني من 
العـــام 2022. وبلغت حصة الواليات 
المتحـــدة 62.3 مليار دوالر من هذه 
االســـتثمارات فـــي األميركتيـــن في 
الفصـــل الثاني مـــن العام 2022، بعد 
أن كانـــت حصتهـــا قـــد بلغـــت 81.9 
مليـــار دوالر فـــي الفصـــل األول من 

العام 2022.

انخفاض استثمارات رؤوس 

األموال المغامرة

كمـــا انخفضـــت اســـتثمارات رؤوس 
األموال المغامرة إلى أدنى قيمة لها 
منـــذ 8 فصـــول لتســـجل 24.5 مليار 
دوالر عبـــر 2,2.6 صفقة في الفصل 

الثاني من العام 2022.
وعلى الرغم من االنخفاض إلى قيمة 

27.2 مليـــار دوالر في الفصل الثاني 
مـــن العام 2022، إال أن اســـتثمارات 
رؤوس األموال المغامرة في أوروبا 
اســـتطاعت المحافظـــة علـــى مكانة 

قوية مقارنة بالتوّجهات الماضية.
واستطاع التمويل باالستثمار حول 
العالم المحافظة على مركز قوي، إذ 
تّم جمـــع 158.6 مليار دوالر بحلول 
نهاية الفصل الثاني من العام 2022، 
ومن المتوّقع أن يتّم تخّطي القيمة 
القياســـية التـــي تـــّم تحقيقهـــا فـــي 
العام 2021 التي بلغت 252.2 مليار 

دوالر.
بعـــد االنحـــدار من 355 مليـــار دوالر 
فـــي الفصـــل الرابع من العـــام 2021 
الفصـــل  فـــي  دوالر  مليـــار   70 إلـــى 
اســـتمرت   ،2022 العـــام  مـــن  األول 
قيمة التخارج باالنخفاض لتســـّجل 
50.8 مليـــار دوالر في الفصل الثاني 

من العام 2022.
رؤوس  اســـتثمارات  وانخفضـــت 
األمـــوال المغامرة العالمية المرتبطة 
بشـــركات من 76.6 مليـــار دوالر في 
الفصـــل األول مـــن العـــام 2022 إلى 
49.7 مليـــار دوالر في الفصل الثاني 

من العام 2022.

وتيرة نمو قياسية
حافظت أنشطة التمويل 

باالســـتثمار حول العالم على وتيرة 
نمـــو قياســـية حتـــى منتصـــف العام 
بحلـــول  دوالر  مليـــار   158.2 لتبلـــغ 

نهاية الفصل الثاني من العام 2022. 
ســـاهمت الواليـــات المتحـــدة بجزء 
كبيـــر من هذا النمو إذ بلغت حصتها 
مليـــار   121.5 األنشـــطة  هـــذه  مـــن 
دوالر حتـــى منتصف العـــام، مقارنًة 
بالقيمة القياســـية التي تّم تحقيقها 
في العـــام 2021 حيث بلغت 138.9 
قطاعـــات  وتمّكنـــت  دوالر.  مليـــار 
األمـــن الســـيبراني والطاقـــة البديلة 
وتخزيـــن  الكهربائيـــة  والمركبـــات 
نســـبة  اســـتقطاب  مـــن  البطاريـــات 
كبيرة مـــن رؤوس األموال المغامرة 
في الواليات المتحدة خالل الفصل 
الثاني من العام 2022، ومن المتوّقع 
أن تحافـــظ على مكانة جيدة خالل 

الفصل الثالث من العام عينه.
سّجلت أوروبا انخفاًضا في التمويل 
باالســـتثمار الذي بلغت قيمته 13.3 
مليـــار دوالر، كما في منتصف العام. 
أّمـــا فـــي آســـيا، فمـــا تـــزال األرقـــام 
المحققـــة خجولة مقارنـــًة بمعدالت 
النمـــو الماضيـــة، وقـــد تـــّم تســـجيل 
تمويل باالستثمار بقيمة 16.9 مليار 
دوالر فـــي النصـــف األول مـــن العام 

.2022

نمو متزايد 

فيمـــا نّتجه نحو الفصـــل الثالث من 

العـــام 2022، مـــا تـــزال حالـــة عـــدم 
اليقيـــن تهيمـــن على العالـــم وما من 
أفـــق منظور النتهاء هـــذه الحالة، ما 
سيؤدي بالتالي إلى استمرار ترجيح 
األمـــوال  رؤوس  اســـتثمارات  كّفـــة 
المغامـــرة مقابـــل عمليـــات االكتتاب 
العـــام األّولي. ومـــن الممكن أن تلجأ 
الشـــركات بشـــكل أكبر إلى الجوالت 
االســـتثمارية التي تكون فيها أسعار 
األســـهم أكثر انخفاًضا من الجوالت 
الســـابقة، إذ إن الشـــركات مضطـــرة 
مـــن  الرغـــم  علـــى  التمويـــل  لجمـــع 
التحديـــات العديـــدة التـــي تواجهها 

في هذا اإلطار.
أنشـــطة  تزيـــد  أن  المحتمـــل  مـــن 
الدمـــج واالســـتحواذ حـــول العالـــم 
إذ إن المســـتثمرين مهتمـــون بفرص 
االستثمار في الشركات التي تواجه 
تحديات، كما أن الشـــركات الناشـــئة 
تســـعى  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
للشـــروع فـــي عمليـــات توحيـــد من 
أجل تحســـين أوضاعها االقتصادية 
ومكانتها في السوق. في ما يختص 
بمجـــال التكنولوجيـــا، مـــن المتوّقع 
لموجة العمالت المشـــّفرة أن تشـــهد 
عـــدًدا مـــن عمليـــات التوحيـــد فـــي 
الفصـــل  خـــالل  الشـــركات  صفـــوف 
الثالث من العام 2022، إذ إن العديد 

منهـــا تحـــاول التكّيـــف مـــع عمليات 
البيـــع الكبيـــرة لألصول فـــي فترات 

زمنية قصيرة.

3 آالف موظف بالخليج

مـــن جهته، قال الشـــريك في قســـم 
االستشـــارات فـــي شـــركة كـــي بـــي 
نيكـــوالس  البحريـــن،  فـــي  جـــي  إم 
ريبوليه “علـــى الرغم من االنخفاض 
األمـــوال  رؤوس  اســـتثمارات  فـــي 
المغامـــرة في عدد مـــن المناطق في 
العالـــم، إال أن واحدة مـــن الصفقات 
الماليـــة العشـــر األولـــى فـــي العالـــم 
في الفصـــل الثاني مـــن العام 2022 
حصلـــت فـــي منطقـــة دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي، حيـــث تمّكنـــت 
شركة كيتوبي من جمع 714 مليون 
دوالر في الجولة االســـتثمارية التي 

أقامتها. 
يذكـــر أن كيتوبـــي شـــركة رائدة في 
المطبخيـــة  التكنولوجيـــا  مجـــال 
مقرهـــا الرئيس في دولـــة اإلمارات، 
وتديـــر منصـــة مطابخ ســـحابية مع 
أكثـــر مـــن 3,000 موظـــف موّزعيـــن 
والمملكـــة  اإلمـــارات،  دولـــة  عبـــر 
والبحريـــن،  الســـعودية،  العربيـــة 

وقطر، والكويت.
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ماناف براكاش نيكوالس ريبوليه

إحـــدى  للعقـــارات،  كانـــو  شـــركة  أعلنـــت 
شـــركات  لمجموعـــة  التابعـــة  الشـــركات 
يوســـف بـــن أحمـــد كانو، عن بدء تشـــييد 
مشـــروع البوليفارد 1890، بمساحة تزيد 
عـــن 5000 متـــًرا مربًعا فـــي قلب ضاحية 
الســـيف، وهـــو عبـــارة عن مجمـــع تجاري 
متعـــدد االســـتخدامات يضـــم أكثـــر مـــن 
31 محـــال تجارًيـــا وعـــدد مـــن المطاعـــم 
والمقاهـــي الفاخـــرة المطلة علـــى واجهة 

المنامة.
وصـــرح عضـــو مجلـــس إدارة مجموعـــة 
شـــركات بوســـف بـــن أحمد كانـــو، فيصل 
خالد كانو بأن “مشـــروع البوليفارد 1890 
جســـد قـــدرة شـــركة كانـــو العقاريـــة مـــن 
تحقيـــق منظومـــة متكاملـــة مـــن الحلول 
المشـــروع مركـــز  “أن  العقاريـــة”، مؤكـــًدا 
عصـــري  وســـياحي  اقتصـــادي  جـــذب 
يضاهـــي المراكز العالمية في هذا المجال 
التـــي تضـــاف لمنجـــزات الشـــركة، منوًها 
لموقـــع المشـــروع الواقـــع عنـــد المدخـــل 
الرئيـــس لمنطقة ضاحية الســـيف بجانب 
أكبـــر المجمعـــات التجاريـــة فـــي مملكـــة 

البحرين”.
وأضـــاف أن “مشـــروع البوليفـــارد 1890 
محفظـــة  فـــي  إضافـــة  أحـــدث  يعـــد 
مشـــروعات شـــركة كانو العقارية، والذي 
بدوره يمثل الســـعي الدؤوب للشركة من 

أجل إضافة إلى محفظتها ومشـــروعاتها 
العقاريـــة بشـــكل مســـتمر، باإلضافـــة إلى 
تنفيـــذ رزمـــة مـــن المشـــروعات العقارية 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  المتنوعـــة 
وبالتحديـــد في مملكة البحرين والمملكة 
االمـــارات  ودولـــة  الســـعودية  العربيـــة 
المتحـــدة، اســـتجابة لدراســـات  العربيـــة 
احتياجـــات  وتلبيـــة  مســـبقة  جـــدوى 
الســـوق العقاريـــة الخليجية واالســـتثمار 
والتجاريـــة  الســـكنية  القطاعـــات  فـــي 
والترفيهيـــة،  واللوجســـتية  والصناعيـــة 
إذ يعـــد هذا المشـــروع أحد المشـــروعات 
التجاريـــة التـــي تقـــوم بهـــا شـــركة كانـــو 
للعقـــارات، ويســـاهم فـــي إضفـــاء الطابع 
العصري في إطار يعزز الوجه الســـياحي 
واالقتصادي للعاصمة المنامة، وتحســـين 

الوجه السياحي واالقتصادي لها”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
للشـــركة، محمد عبد اإلله الكوهجي “إنه 
لمن دواعي ســـرورنا أن نعلن عن إطالق 
هـــذا المشـــروع المرمـــوق الذي ســـيكون 

بمثابـــة تجربـــة فريـــدة في قلـــب منطقة 
التســـوق فـــي مملكـــة البحريـــن، مضيًفـــا 
“أن مشـــروع البوليفـــارد 1890 يعـــد مـــن 
المتميـــزة وهـــي  العقاريـــة  المشـــروعات 

بمثابـــة دليل على النمو القوي والتوســـع 
الســـريع الذي شـــهده قطاع العقارات في 

مملكة البحرين”.
وتم تعيين )مؤسسة محمد صالح الدين 

 )MSCEB  - الهندســـية  لإلستشـــارات 
الهندســـية  والرســـومات  للتصاميـــم 
واإلشراف على المشروع وأعمال البناء، 
 DG Jones &( كمـــا تـــم تعييـــن شـــركة

Partners Middle East WLL( لتقديـــم 
خدمـــات مســـح الكميـــات والتعاقـــد مـــع 
JAHE-  )شـــركة جاهكـــون للمقـــاوالت -
CON( كمقاول رئيس إلنشاء المشروع.

“يوسف بن أحمد كانو” تبدأ أولى خطوات “البوليفارد 1890”

158.6 مليار دوالر حجم التمويل باالستثمار عالميا بالنصف األول

بمساحة تزيد عن 5000 متر مربع

“فنتك” و “التكنولوجيا النظيفة” يستقطبان نسبة متزايدة من استثمارات رؤوس األموال المغامرة

رسم تخيلي لمشروع البوليفارد 1890

business@albiladpress.com

األحد 7 أغسطس 2022 - 9 محرم 1444 - العدد 5045
19

ازدياد تركيز المستثمرين على ربحية قطاعي 
“فنتك” و “التكنولوجيا النظيفة”
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اســتطلع برنامــج “مع رؤيا” األســبوعي، الذي تبثه صحيفة “البــاد” بمنصاتها الرقمية، 
آراء ســياح مملكــة البحرين عن األماكن التي يفضلــون زيارتها في المملكة، خصوًصا 
أن مملكــة البحريــن تمتــاز بســحرها الخــاص، كمــا أن بهــا تنوعــا ســياحيا وترفيهيــا، 
وشــهدت تطــوًرا بالمجال الســياحي والترفيهي على مدى األعــوام الماضية وما يزال 

مستمًرا في التطور، وهذا ما أكده السياح المشاركون باالستطاع.

التي  األمــاكــن  الــســيــاح مــن  آراء  وتــنــوعــت 
بين  مــا  عليها  ــتــردد  وال زيــارتــهــا  يفضلون 
ــواق ومــجــمــعــات تــجــاريــة، وآخــريــن  أســ
سينما  من  الترفيهية  األمــاكــن  فضلوا 
ــة دلـــمـــون  ــنـ ــريـــن وجـ ــعـ ومــحــمــيــة الـ
ــا مــــن أمـــاكـــن  ــيـــرهـ ــودة، وغـ ــقـ ــفـ ــمـ الـ

الترفيه.
ــل، أحـــد  ــاضــ ــفــ ــ وقــــــال مـــاجـــد ال
السياح، إنه زار خليج البحرين 
من  اعتبره  الذي  بي”  “بحرين 
األماكن الجديدة بالنسبة 
لـــــه، مـــبـــدًيـــا إعــجــابــه 
بــالــتــاكــســي الــبــحــري 
ــيــج  ــة خــل ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ بـ
مضيًفا  الــبــحــريــن، 
األمــاكــن  مـــن  أن 
الــجــمــيــلــة الــتــي 
مجمع  زارهـــــا 
األفــــــنــــــيــــــوز، 
سيتي  مجمع 
سنتر البحرين، 
ســيــنــمــا نــوفــو، 
ــون  ــمـ ــة دلـ ــنـ جـ
ــودة،  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ومـــــــحـــــــمـــــــيـــــــة 

العرين. 
واتـــفـــق مــعــه فــيــصــل، 
وهــــــــو ســـــائـــــح آخــــــر، 

باإلعجاب كذلك بجنة دلمون المفقودة، التي 
ــا في  تعتبر مــن أفــضــل األمــاكــن الــتــي زارهـ
مملكة البحرين. وقال سائح آخر مع عائلته 
إنه يتردد على المدينة المائية وجنة دلمون 
والمجمعات  الــحــيــوان  وحــديــقــة  الــمــفــقــودة 
التجارية. وقالت سائحة إنها تزور البحرين 
ــازة نهاية األســبــوع وفي  غــالــًبــا فــي كــل إجـ
اإلجازات وبمعدل 3 إلى 4 مرات شهرًيا من 
أجل تغيير الجو.  وأبدى سائح آخر إعجابه 
الشديد بمجمع سيتي سنتر البحرين ومجمع 

آخر  معه  واتفق  األفنيوز.  ومجمع  السيف 
البحرين  التجارية في  بالمجمعات  باإلشادة 
ــات تــجــاريــة  ــامـ ــود عـ ــوجـ ــمــتــاز بـ ــي ت ــتـ والـ
السوق  في  موجودة  غير  عالمية  وماركات 
السعودية، إضافة إلى أن قرب المسافة بين 

البلدين تسهل التردد على البحرين.
وقال سائح إنه يزور البحرين مع مجموعة 
في  ممتًعا  وقــًتــا  قضوا  الــذيــن  الشباب  مــن 
كبيًرا،  تــطــوًرا  شهدت  جميلة  أمــاكــن  زيـــارة 
مــعــرًبــا عــن أمــلــه فــي اســتــمــرار هــذا التطور 

إلـــى ذلـــك، قـــال ســائــح إنـــه يــزور  مستقبا. 
واألعياد  اإلجـــازات  مواسم  خــال  البحرين 
من أجل لعب البولينغ، والذهاب إلى السينما، 

والفعاليات التي تقام على أرض المملكة.
كثيًرا  البحرين  يــزور  أنــه  آخــر  سائح  وأكــد 
التي  األمــاكــن  ومــن  شــهــرًيــا،  مرتين  بمعدل 
ــمــحــرق، جــزر  يـــزورهـــا ضــاحــيــة الــســيــف، ال
أمواج، دلمونيا، مبدًيا إعجابه الشديد بجزر 
طويلة  لفترة  فيها  الستقراره  نظًرا  أمــواج 

وتمتاز بأنها مكان راق.

برنامج “مع رؤيا”: أغلب السياح بالبحرين يقصدون “سيتي سنتر” و“األفنيوز”

استشارات لبرنامج تقييم السالمة على الطرق

لمدة  اتفاقية  إلبـــرام  مناقصة  األشــغــال  وزارة  طرحت 
تقييم  لبرنامج  االستشارية  الخدمات  لتقديم  شهًرا   12
السامة على شبكة الطرق بمملكة البحرين، على أن يتم 
فتح مظاريف العطاءات يوم الخميس 8 سبتمبر المقبل.
الطرق  شبكة  على  السامة  لتقييم  المشروع  ويهدف 

الــدولــي  للبرنامج  المتبعة  الــمــواصــفــات  بحسب  وذلـــك 
نتائج  الــمــشــروع  يــوفــر  حــيــث  ــطــرق،  ال لتقييم ســامــة 
علمية  منهجية  عــلــى  وقــائــمــة  الــســامــة  فــي  مــلــمــوســة 
المشروع  هــذا  يمثل  ــتــجــارب.   وال الـــدراســـات  بحسب 
حجر أساس لرفع مستوى السامة في الدول من خال 
الخطط  لوضع  تمهيًدا  الحالي  السامة  مستوى  قياس 
واالســتــراتــيــجــيــات الــمــنــاســبــة لــرفــع مــســتــوى الــســامــة 

وتحقيق األهداف المرجوة.  
يشمل المشروع إعداد خرائط المخاطر وتصنيف الطرق 
بمسافة  الرئيسة  الــطــرق  شبكة  على  الــنــجــوم  بحسب 
سيتم  ذلــك  على  عــاوة  متر.  كيلو   400 تبلغ  تقديرية 
مرحلة  في  مشاريع   5 على  بالنجوم  التصنيف  تطبيق 
تقديم  سيتم  حيث  مختلفة،  ــدارس  مـ و10  التصميم 

جميع هذه الخدمات مع كافة التدريب الازم.
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وفد تجاري بحريني يشارك بمؤتمر “الصغيرة والمتوسطة” في نيودلهي نهاية أغسطس
العاصمة  بــزيــارة  بحريني  تــجــاري  وفــد  يقوم 
الــهــنــديــة نــيــودلــهــي نــهــايــة أغــســطــس الــجــاري 
المؤسسات  ومــعــرض  مــؤتــمــر  فــي  للمشاركة 
المقرر  من  الذي  الثامن  والمتوسطة  الصغيرة 

تنظيمه TD الفترة 25 إلى 27 أغسطس.
الصغيرة  الــمــؤســســات  جمعية  رئــيــس  وصـــرح 
والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري بأن 
مختلف  سيشمل  للمؤتمر  المصاحب  المعرض 
الطبية  ــزة  ــهـ الــقــطــاعــات مــثــل األدويـــــة واألجـ
الجلدية  والمصنوعات  والمابس  والكهربائية 
مثل  الــقــطــاعــات  مــن  وغــيــرهــا  والباستيكية 
الصناعات الثقيلة ومجاالت الطاقة المتجددة، 
إضــافــة إلــى األغــذيــة واالتــصــاالت والمجاالت 

األخرى المتنوعة.
هذا والتقى السفير الهندي في البحرين بيوش 
شريفاستافا مؤخًرا في مكتبه وفًدا من رجال 
األعمال ضم كاً من رئيس جمعية المؤسسات 
عبدالحسن  البحرينية  والمتوسطة  الصغيرة 
الهندية  البحرينية  الجمعية  ورئــيــس  الــديــري 
لجمعية  الفخري  والرئيس  جمعة  عبدالرحمن 
البحرينية  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
جواد الحواج ونائب رئيس الجمعية عبدالرحيم 

فخرو، لإلعداد لزيارة الوفد التجاري البحريني 
عمل  لــقــاءات  تنظيم  المقرر  مــن  حيث  للهند، 
نيودلهي  من  كل  في  الهنود  التجار  مع  ثنائية 
ــــك عــلــى هــامــش الــمــشــاركــة في  وكــشــمــيــر وذل

المؤتمر.
وأضاف الديري أنه من المؤمل تنظيم معرض 
ــك  ــاء مــشــتــرك عــلــى هــامــش الــمــعــرض وذل ــ أزي

الطرفين  مــن  األعــمــال  ســيــدات  بين  بالتعاون 
ــمــتــخــصــصــات في  ــدي وال ــنـ ــهـ ــبــحــريــنــي والـ ال
من  أنــه  إلــى  ــاء، مشيرًا  واألزيـ المابس  مجال 
محل  تــاج  زيــارة ضريح  أيضًا  البرنامج  ضمن 
األسطوري في مدينة أغرا الهندية والذي يعتبر 
ــدى عــجــائــب الــدنــيــا بتحفته  أيــقــونــة ومـــن إحـ

المعمارية المتميزة.

 20 أكثر من  الذي يضم  الوفد  وسوف يتوجه 
مشارًكا بعد ذلك لزيارة إقليم كشمير وعاصمته 
عمل  لــقــاءات  إجـــراء  سيتم  حيث  سريناجار 
تــجــاريــة ثــنــائــيــة مــع بــعــض الــتــجــار وســيــدات 
التجارة  غــرفــة  مــع  مشترك  بتنظيم  األعــمــال 
ــاعــة فـــي كــشــمــيــر وذلــــك الســتــكــشــاف  ــصــن وال
الفرص التجارية المتاحة بين البحربن والهند.

جمعية  مـــن  ــارة  ــ ــزي ــ ال تــنــظــيــم  أن  يـــذكـــر 
الــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 
الجمعية  مــع  وبــالــتــعــاون  البحرينية 
خريجي  ورابطة  الهندية  البحرينية 

الــهــنــد فــي الــبــحــريــن وبــدعــم من 
السفارة الهندية في البحرين 

البحرين  مملكة  وسفارة 
في الهند، إضافة إلى 

الــشــركــاء  مختلف 
ــداعــمــيــن في  وال

كل من البحرين 
والـــــــــهـــــــــنـــــــــد. 
وفــــــــي خـــتـــام 

ــه،  ــحـ ــريـ ــصـ تـ
تـــــــــــقـــــــــــدم 

ــديــري بــجــزيــل الــشــكــر والــتــقــديــر إلـــى جميع  ال
األعــمــال  أصــحــاب  مــن  والمشاركين  الــشــركــاء 
األعــمــال  رواد  ــال والســيــمــا  ــمـ األعـ ــدات  ــيـ وسـ
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  وأصحاب 
إضــافــة إلـــى الــداعــمــيــن فــي كــل مــن البحرين 
ــارة الــوفــد وتــســريــع وتيرة  والــهــنــد إلنــجــاح زيـ
الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الــهــنــد الــتــي تــعــد سوقا 
ضخمة  وتـــجـــاريـــة  اســتــراتــيــجــة 
وتـــــــحـــــــظـــــــى بــــــعــــــاقــــــات 
قوية  وتجارية  دبلوماسية 
عمومًا  الخليج  دول  مــع 

والبحرين خصوصا.
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