
حـــول زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصدر، 
أمس، الشـــارع العراقي خصوصا في العاصمة 
بغداد، إلى ســـاحة اســـتعراض قوة في رسائل 
موجهـــة لخصومه من اإلطار التنســـيقي، الذي 
نظم بدوره مســـيرات إلظهار أنه يحظى بدعم 
واســـع. وأدى اآلالف مـــن أتبـــاع مقتدى الصدر 
صـــاة الجمعة خـــارج البرلمان فـــي بغداد، في 
اســـتعراض عضات سياســـية وشـــعبية لرجل 
القضـــاء  دعـــا  الـــذي  القـــوي،  الشـــيعي  الديـــن 
نهايـــة  بحلـــول  البرلمـــان  حـــل  إلـــى  العراقـــي 

األسبوع المقبل. 
وبعد أن كان معروفا باستقراره في بلد يعاني 
مـــن فوضى شـــاملة، يبدو أن ســـياق االحتقان 
السياســـي الـــذي يســـود العـــراق ألقـــى بظالـــه 
علـــى إقليـــم كردســـتان.  ويكشـــف اســـتخدام 
القـــوة لتفريق مظاهرة مناوئة لســـلطة اإلقليم 
واعتقـــال برلمانييـــن مـــن حركـــة معارضة عن 

التوتر السائد داخل السلطات المحلية.

الشارع العراقي يتحول ساحة الستعراض القوة
حّمى الفوضى السياسية تضرب إقليم كردستان

أنصار الصدر يتظاهرون في بغداد 

بغداد - وكاالت

الســـعودية،  الســـلطات  أعلنـــت 
أمـــس، أن أحد المطلوبيـــن أمنيًا 
فجـــر نفســـه األربعـــاء الماضـــي، 
عند محاولـــة اعتقاله في مدينة 
جـــدة، غربـــي المملكـــة، ما أســـفر 
آخريـــن   4 عـــن مقتلـــه وإصابـــة 

بينهم 3 من رجال األمن.
وكالـــة  نشـــرته  بيـــان  وحســـب 

الرســـمية،  الســـعودية  األنبـــاء 
قالـــت رئاســـة أمـــن الدولـــة، إنـــه 
“تم تعقب أحـــد المطلوبين أمنيًا 
)عبـــدهللا بـــن زايـــد عبـــد الرحمن 
البكري الشـــهري( مساء األربعاء، 
وعند مباشـــرة إجراءات القبض 
عليه، بادر بتفجير نفســـه بحزام 

ناسف”.

مطلوب يفجر نفسه ويصيب آخرين بجدة

الرياض - واس

)08(
)08(

ضرورة منح األولوية للبحريني في المشروعات االستراتيجية... مقاولون لـ “^”:

ارتفاع أسعار الخرسانة والطابوق لتباطؤ سالسل اإلمداد
تسببت األزمات الجيوسياسية الدولية الحالية 
عاوة علـــى األزمة الصحيـــة العالمية المتمثلة 
في جائحة كورونا التـــي أربكت بدورها قطاع 
الشحن وساســـل التوريد في شح مواد البناء 
األساسية المستوردة من قبل مملكة البحرين، 
األمـــر الذي قـــاد إلى ارتفـــاع في أســـعارها إلى 

مستويات مضاعفة.
لاطاع على وضع قطاع المقاوالت والمنشآت 

عـــن كثـــب، اســـتطلعت “البـــاد” آراء المقاولين 
والمتعاملين في مجال مواد البناء واإلنشاءات 
الذين أجابوا عن بعض استفسارات الصحيفة، 
وأكدوا ارتفاع األسعار بمواد البناء كالخرسانة 
المـــواد  ببعـــض  االرتفـــاع  والطابـــوق، ووصـــل 
إلـــى نســـبة 100 %، مطالبيـــن بضـــرورة منـــح 
المقـــاول األولويـــة للبحريني في المشـــروعات 

عمال آسيويون يباشرون أعمال البناء بإحدى الفلل )أرشيفية(االستراتيجية. )14(

حذر مصرف البحرين المركزي عماء وزبائن البنوك والمصارف من مشاركة اسم 
المســـتخدم وكلمات المرور الخاصة بهم مع أي شـــخص، حتى لو ظهر كطلب من 
البنـــوك التـــي يتعاملون معها، مؤكـــًدا أن البنوك ال تطلب كلمـــات المرور أو كلمات 

.)OTP( الحساب السرية أو رقم الحساب السري أو الرمز السري المؤقت

“المركزي” يحذر من مشاركة “الباسوورد”

)15(

سلمان رشدي

طعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك

العربية.نت

للقـــوات  العســـكري  اإلعـــام  كشـــف 
المشـــتركة، أمس الجمعـــة، عن ضبط 
خليـــة تهريـــب بحري تابعة لميليشـــيا 
الحوثـــي عملـــت ضمن خايـــا مماثلة 
تـــم ضبطهـــا مؤخًرا من ِقبـــل األجهزة 

األمنية في الساحل الغربي اليمني.
عناصـــر   4 مـــن  الخليـــة  وتتكـــون 
بحـــارة، جميعهم من منطقـــة أبو زهر 
الخوخـــة،  مدينـــة  شـــمال  الســـاحلية 
بحســـب اإلعـــام العســـكري للقـــوات 

المشتركة.

خلية حوثية تهرب 
أسلحة إيرانية من 

بندر عباس

)08(

تظاهرات حاشدة وغاضبة في الشمال

تركيا تدعو للمصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة
الباب ـ أ ف ب

خرج آالف الســـوريين أمس في تظاهرات 
الفصائـــل  ســـيطرة  مناطـــق  فـــي  عـــّدة 
شـــمال  فـــي  الســـوري  للنظـــام  المعارضـــة 
وشمال غرب سوريا، منددين بتصريحات 
لوزيـــر خارجيـــة تركيـــا مولـــود تشـــاوش 
أوغلو دعا فيها إلى “مصالحة” بين دمشق 

والمعارضة لتحقيق “سام دائم”.
وقال تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحافي 
“علينـــا أن نجعـــل  الخميـــس،  أنقـــرة  فـــي 
النظام والمعارضة يتصالحان في ســـوريا، 

وإال لن يكون هناك سام دائم”.
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المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
إبراهيـــم الحواج، مستشـــار 
الشـــؤون اإلعالميـــة بمكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير البنيـــة التحتية وليد 
لتســـليمه  وذلـــك  الشـــيخ، 
الدراســـة  مـــن  نســـخة 
درجـــة  لنيـــل  أعدهـــا  التـــي 
جامعـــة  مـــن  الماجســـتير 

البحريـــن بعنـــوان “االتصـــال الحكومي 
ودوره فـــي إبـــراز المشـــاريع التنمويـــة 
المدرجة ضمن برنامج الحكومة )2019 

- 2022( بمملكة البحرين”.
وأكـــد الوزيـــر أهميـــة البحـــوث العلميـــة 
والدراســـات األكاديمية لالرتقاء بالعمل 
الحكومـــي وصقـــل الخبرات بما يســـهم 

في رفع أداء العمل وتحســـين مســـتوى 
وجـــودة الخدمات وتحقيـــق التطلعات 

المنشودة.
وأشـــاد الحـــواج بما جـــاء في الدراســـة 
التي قدمها المستشـــار وليد الشيخ وما 
توصلـــت إليـــه من نتائـــج أظهرت تمكن 
وزارة األشـــغال مـــن توظيـــف االتصـــال 

الحكومي وأدواته وآلياته.

الوكيـــل  أميـــن  اســـتقبل 
البشـــرية  للمـــوارد  المســـاعد 
العميـــد  الداخليـــة  بـــوزارة 
الموظفـــة  عبـــدهللا،  عـــادل 
إحـــدى  المعـــراج  رحـــاب 
أعضاء الفريق الفائز بالمركز 
“بلـــو  مبـــادرة  عـــن  األول 
أمـــل  والموظفـــة  بوينـــت”، 
حاجي إحدى أعضاء الفريق 

الفائز بالمركـــز الثالث عن “مبادرة ُدمنا”، 
مـــن منتســـبي الموارد البشـــرية بـــوزارة 
الداخلية في “مبادرة االبتكار المناخي”، 
والتـــي أقيمت تحت رعايـــة وزير النفط 
والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
محمد بن دينه في الفترة ما بين مارس 

ويوليو 2022. 
بالمشـــاركين  المســـاعد  الوكيـــل  وأشـــاد 
فـــي المبـــادرة مـــن مختلف المؤسســـات 
الحكوميـــة والخاصـــة، ومـــا تـــم تقديمه 
فـــي  مبـــادرات متنوعـــة ومتميـــزة  مـــن 
إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

والحد من آثار تغير المناخ.

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن تضامـــن 
مملكـــة البحريـــن الكامـــل مـــع المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة تجـــاه كل 
ما ُيهـــدد أمنهـــا واســـتقرارها، وتأييدها 
ومساندتها لكل ما تتخذه من اجراءات 
للحفـــاظ على أمـــن وســـالمة مواطنيها 

والمقيمين على أرضها.
واقتـــدار  بكفـــاءة  الـــوزارة  وأشـــادت 

األجهـــزة األمنية المختصـــة في المملكة 
بالعمليـــة  منوهـــة  الســـعودية،  العربيـــة 
األمنيـــة التـــي نفذتهـــا فـــي جـــدة إللقاء 
القبـــض على أحد المطلوبيـــن الذي بادر 
بتفجيـــر نفســـه بواســـطة حـــزام ناســـف 
كان يرتديه، مما أســـفر عـــن إصابة أحد 
المقيميـــن و3 مـــن رجـــال األمـــن، معربة 
عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

“األشغال” نجحت في توظيف أدوات االتصال الحكومي

موظفتان في “الداخلية” تفوزان بمبادرة االبتكار المناخي

البحرين تؤكد التضامن مع السعودية
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الثقافة األمنيـة
الحبس والغرامة لمن أذاع 

عمداً أخباراً كاذبة
انتشــار  الســهل  مــن  أصبــح  االتصــاالت  وثــورة  التكنولوجــي  التطــور  مــع 
المعلومــات واألخبــار وذلــك بســبب انتشــار اإلنترنــت كوســيلة اتصــال بيــن 
كالتويتــر  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  خــالل  مــن  والجماعــات،  األفــراد 
واالنســتغرام والســناب شــات والتيــك تــوك وغيرهــا، وهي عبارة عــن مواقع 
اجتماعيــة إلكترونيــة علــى اإلنترنــت تتيــح لمســتخدميها إنشــاء مدونــات 
اإللكترونية، وإجراء المحادثات وإرســال الرســائل، كما تتيح مشاركة الصور 
ومقاطــع الفيديو والملفات، وتيســر للمســتخدمين الكتابــة حول موضوعات 
محددة من الممكن أن تدخل ضمن دائرة اهتمام مشتركين آخرين، وتمكنهم 

من التعليق على تلك المواضيع وإبداء آرائهم فيها. 
وقــد يكون لشــبكات التواصل االجتماعي تأثيرات ســلبية علــى المجتمعات، 
حيــث يــؤدي إســاءة اســتخدام هــذه الوســائل إلــى نشــر الشــائعات واألخبار 
الكاذبــة، وهــو األمــر الذي يؤثر على المجتمــع بمختلف أطيافه، حيث إنه من 
الممكــن أن تــؤدي تلك الشــائعات إلــى إثارة البلبلــة وفرقة المجتمــع وانعدام 
الثقــة بيــن أفــراده، فالشــائعة جريمــة ضد الديــن والوطن، فمن أهم ســلبيات 
شــبكات التواصل االجتماعي غياب الخصوصية وذلك من خالل نشــر اخبار 
أو معلومــات مكذوبــة مــن شــأنها االضــرار بمصلحــة المجتمع وأفــراده، األمر 

الذي يعد مخالف للقوانين واألعراف االجتماعية السائدة.
ولكــون اســتقاء المعلومــات مــن غيــر مصادرهــا باإلضافــة إلــى اإلدعــاءات 
المغلوطــة، فيكــون تحــت طائلــة قانــون العقوبــات البحرينــي، حيــث تنــص 
المادة )168(: بأنه “يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين وبالغرامة التي ال 
تتجــاوز مئتــي دينار أو بإحــدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة 
مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررًا باألمن الوطني أو بالنظام العام أو 

بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر”.
ونصــت المــادة )169( مــن قانون العقوبــات “يعاقب بالحبس مــدة ال تقل عن 
سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من 
نشــر بإحــدى طــرق العالنية محــررات أو أوراقا أو صــورًا مصطنعة أو مزورة 
أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو اإلضرار 

بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة”. 
كمــا نــص القانــون رقــم )60( لســنة 2014 بشــأن جرائم تقنيــة المعلومات في 
مــادة )4( بعقوبــة الحبــس وبالغرامــة التي ال تجاوز مئة ألــف دينار أو بإحدى 
هاتيــن العقوبتيــن، مــن تنصــت أو التقــط أو اعتــرض دون مســوغ قانونــي 
مســتخدمًا وســائل فنيــة، إرســااًل غيــر موجــه للعمــوم لبيانــات وســيلة تقنية 
المعلومــات، ســواء كانت البيانات مرســلة من نظام تقنيــة المعلومات أو إليه 
أو ضمنه، ويشــمل هذا اإلرســال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيســية من 
نظــام تقنيــة المعلومــات تحمل معها هذه البيانــات. وإذا نتج عن التنصت أو 
االلتقاط أو االعتراض إفشــاء لإلرســال أو جزء منه دون مســوغ قانوني ُعدَّ 

ذلك ظرفًا مشددًا.

خالد بن أحمد: العالقات مع سنغافورة متطورة
اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملك للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بن 
محمد آل خليفة، بمكتبه بقصر القضيبية، 
نائـــب وزيـــر الخارجيـــة لمنطقـــة المحيط 
الهـــادئ وجنـــوب شـــرق آســـيا بجمهوريـــة 
ســـنغافورة اينـــغ تك هيـــن، خـــالل زيارته 
بهيـــن،  خالـــد  الشـــيخ  ورحـــب  للمملكـــة. 
التـــي  الصداقـــة  بتميـــز عالقـــات  مشـــيًدا 
تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
ســـنغافورة، وما يشـــهده التعـــاون الثنائي 
والعمل المشـــترك بين البلديـــن الصديقين 
من تقدم مســـتمر على المســـتويات كافة، 
وبما يجســـد تطلعهما الدائم للمضي بكافة 
أوجـــه التعـــاون آلفـــاق أرحـــب بمـــا يعـــزز 

مصالحهما المشتركة.
مـــن جهتـــه، أعرب نائـــب وزيـــر الخارجية 

الســـنغافوري عـــن اعتزازه بلقاء مستشـــار 
جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية، مؤكًدا 
حـــرص بـــالده على توطيـــد العالقـــات مع 

مملكة البحرين في مختلف المجاالت.
تبـــادل  االجتمـــاع،  خـــالل  جـــرى  كمـــا 
وجهـــات النظر حـــول عدد مـــن التطورات 

والمســـتجدات الحاصلـــة على الســـاحتين 
االهتمـــام  محـــل  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

المشترك.

المنامة - بنا

بناء قدرات الشباب المترشحين لالنتخابات
تأهيل الدبلوماسيين ببرامج أكاديمية محمد بن مبارك... وزير الخارجية:

أشــاد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي بإنجــازات الشــباب البحرينــي، 
التنمويــة والحضاريــة  فــي دعــم مســيرة اإلنجــازات  الفاعلــة  وإســهاماتهم 
الشــاملة والمســتدامة في ظــل القيادة الحكيمة لملك البــاد المعظم صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وبدعــم ومتابعــة مــن ولــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعـــرب الوزيـــر عن اعتـــزازه بالمكانة 
المحافـــل  فـــي  للشـــباب  المرموقـــة 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدولية كافة، 
مملكـــة  احتفـــاء  بمناســـبة  وذلـــك 
البحرين باليوم الدولي للشـــباب الذي 
يصـــادف الثانـــي عشـــر من أغســـطس 
بناء على قـــرار الجمعية العامة لألمم 
المتحـــدة الصادر العـــام 1999، ويركز 
هـــذا العـــام علـــى موضـــوع “التضامن 

بين األجيال”.
لجاللـــة  الســـامية  المبـــادرات  وثمـــن 
الملـــك المعظـــم، وتوجهـــات الحكومة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيـــس مجلس الوزراء، لتمكين 
الشباب وتنمية طاقاتهم وطموحاتهم 
وابتكاراتهـــم بمتابعة من ممثل جاللة 
اإلنســـانية وشـــؤون  لألعمـــال  الملـــك 
األعلـــى  رئيـــس  المجلـــس  الشـــباب 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، ومـــؤازرة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  والرياضـــة 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، وجهـــود 

ومتابعـــة حثيثـــة مـــن وزارة شـــؤون 
توجـــت  والتـــي  والرياضـــة،  الشـــباب 
بتســـمية العام الجاري بـ “عام الشباب 
البحريني”، بعد قـــرار مجلس الوزراء 
الشـــباب  بيـــوم  االحتفـــاء  باعتمـــاد 
البحريني في الخامس والعشرين من 

مارس سنوًيا.
وأشـــار الزياني إلى إنجـــاز العديد من 
البرامـــج والمشـــاريع الوطنية المعززة 
فريـــق  فـــي  الحيـــوي  الشـــباب  لـــدور 
البحرين، ومشاركتهم في قصة نجاح 
البحرين بتحقيق المركز األول عالمًيا 
وفًقـــا لمؤشـــر “نيـــكاي” اليابانـــي فـــي 
معـــدل التعافـــي من جائحـــة فيروس 
كورونـــا، ومـــن أبرزهـــا: برنامج رئيس 
الكـــوادر  لتنميـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
الوطنية، والبرنامـــج الوطني لتطوير 
 قطاعي الشباب والرياضة )استجابة( ، 
المشـــاريع  لدعـــم  األمـــل  وصنـــدوق 
والمبادرات الشبابية، وصندوق العمل 

“تمكين”.
وتوجـــه بأطيب التهاني إلى الشـــباب 
البحرينـــي من الجنســـين فـــي يومهم 
العالمـــي مثمًنا إســـهاماتهم في جميع 
المجاالت، ومعبًرا خصوصا عن فخره 

الوطنيـــة  الكـــوادر  واعتـــزازه بعطـــاء 
الشابة، من دبلوماسيين وإداريين من 
منســـوبي وزارة الخارجية، وتمسكهم 
بمبادئ وقيم الدبلوماســـية البحرينية 
العريقـــة فـــي إرســـاء ثوابـــت الســـالم 
والتســـامح وإقامة العالقـــات الدولية 
واالحتـــرام  الـــود  مـــن  أســـس  علـــى 
المتبـــادل، مؤكًدا حـــرص الوزارة على 
إعداد وتأهيل الدبلوماســـيين الشباب 
ضمن برامج أكاديمية محمد بن مبارك 

آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.
وأضاف وزير الخارجية رئيس اللجنة 
التنســـيقية العليا لحقوق اإلنســـان أن 
مواصلة االهتمام بالشـــباب وتمكينهم 
وحماية حقوقهم المدنية والسياسية 
والثقافية  واالقتصادية واالجتماعية 
يأتـــي فـــي مقدمـــة أولويـــات الخطـــة 
 2022( اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
الدســـتور  مـــع  والمتوافقـــة   ،)2026  -
والرؤيـــة  الوطنيـــة،  والتشـــريعات 

االقتصاديـــة 2030، وخطـــة التعافـــي 
االقتصادي، واالســـتراتيجية الوطنية 
للشـــباب )2015 - 2030(، ومن ضمنها 
التركيـــز على بنـــاء قدراتهم للترشـــح 
لالنتخابات النيابية، وضمان حقوقهم 
في العمل والرعاية الصحية والتعليم 
والتكنولوجيـــا  الرقميـــة  والحقـــوق 
اآلمـــن  باالســـتخدام  وتوعيتهـــم 
لإلنترنـــت، فـــي إطـــار الحـــرص علـــى 
تحقيق العدالـــة والتضامن بين جميع 

األجيال.
وأكـــد أن مملكة البحرين وإذ تشـــارك 
الدولـــي  باليـــوم  احتفـــاءه  العالـــم 
للشـــباب، لتؤكـــد اعتزازهـــا بكوادرهـــا 
الشـــبابية المبدعة ودورهـــم الوطني، 
وتعزيز حضورهم المشرف عالمًيا في 
تدعيـــم الســـالم والتنمية المســـتدامة 
بإطـــالق “جائـــزة الملك حمـــد لتمكين 
الشـــباب مـــن تحقيق أهـــداف  التنمية 
برنامـــج  مـــع  بالتعـــاون  المســـتدامة” 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي منـــذ العـــام 
2017، وجائـــزة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد العالميـــة لإلبداع الشـــبابي، 
وتعزيـــز دور  مركز الملك حمد العالمي 
للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد 
للحوار بين األديان والتعايش السلمي 
اإليطاليـــة،  الســـابينزا  جامعـــة  فـــي 
والمبـــادرات  البرامـــج  مـــن  وغيرهـــا 
الوطنيـــة والعالمية الداعمة للشـــباب، 
إيماًنا بكونهم الثروة الحقيقية للوطن 
شـــاملة  تنمويـــة  لمســـيرة  وركيزتـــه 

ومستدامة.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية



إذا  مـــا  حـــول  جـــدال  دار  لطالمـــا 
كان اســـتخدام اليد اليســـرى يؤثر 
بأي شـــكل علـــى دماغ الفـــرد أم ال، 
ومازالـــت الخرافـــات تالحـــق هذه 
المسألة، فيعتقد الكثير من الناس 

بأن الُعّسر أذكياء ونوابغ.
فـــي اليـــوم العالمـــي لمســـتخدمي 
اليد اليسرى الموافق 13 أغسطس 
من كل عام اســـتدار قلـــم وكاميرا 
“البالد” لزمالء المهنة في صحيفة 
البالد من الذين يستخدمون يدهم 
اليسرى. واســـتطلعت رأيهم حول 
العديد من المزاعم عن اســـتخدام 

اليد اليسرى.

يستغربون

”أنـــا عســـماوي وأفتخـــر“... هكـــذا 
عّلق رئيس قســـم االقتصاد محمد 
الجيوسي حين سألته عن شعوره 
في اليـــوم العالمـــي لليد اليســـرى، 
ضمن احتفاء الصحيفة بموظفيها 
الُعّسر وحوارهم عن تجربتهم في 

الحياة باليد اليسرى.
وأضـــاف الجيوســـي: ” كل األمـــور 
أضطـــر  حياتـــي  فـــي  األساســـية 
لغايـــة  اليســـرى  بيـــدي  ألدائهـــا 
الـــذي  اآلن، مثـــل األكل والشـــرب 
مـــع عاداتنـــا وتقاليدنـــا  يتعـــارض 
المجتمـــع اإلســـالمي، حيـــث  فـــي 
كنت أســـمع العديد مـــن الخرافات 
المضحكـــة بأن الشـــيطان ســـيأكل 
معي مـــن نفس الصحـــن إذا أكلت 
بيدي اليســـرى، لكنني ال أســـتطيع 

وأتجاهـــل  اليمنـــى..  اســـتخدام 
ذلك“.

وأكـــد أن “أكثـــر مرحلة مـــن عمري 
شعرت فيها باالختالف هي مرحلة 
الطفولـــة، حيـــث كان الزمـــالء في 
المدرسة االبتدائية يستغربون من 
قدرتي على الكتابة باليد اليســـرى 
ويســـألونني أســـئلة غريبـــة مثـــل: 
كيـــف تأكل وتشـــرب وتنـــام وأنت 

أعسر“.
وواصـــل: ”واجهـــت صعوبـــة فـــي 
بســـبب  الكتابـــة؛  أثنـــاء  المدرســـة 
المخصصـــة  الطـــاوالت  تصميـــم 
ألصحاب اليـــد اليمنى، وتحصيلي 
الدراسي كان جيًدا في مواد دون 
أخرى، لذا لم أكن خارًقا في الذكاء 
كمـــا يعتقـــد البعـــض بـــأن األعســـر 
له قـــدرات خارقـــة مثل الشـــعوذة 

والعبقرية“.

مهارة مختلفة

نّوه منفذ الصفحات بقسم اإلنتاج 

إســـماعيل الســـقاي بأنـــه لم يشـــعر 
بأنـــه أقـــل مســـتوى دراســـي ممـــن 
بـــل طالمـــا  يســـتخدمون اليمنـــى، 

راوده شعور بأنه مميز.
وأضـــاف: ”األمر األجمل في كوني 
أعســـر هـــو فـــي لعـــب كـــرة القدم، 
ألننـــي أمتلك مهارة مختلفة ولدّي 
اللعـــب،  أثنـــاء  المباغتـــة  خاصيـــة 
أننـــي  الالعبـــون  يتوقـــع  حيـــث 
اليمنـــى  بقدمـــي  الكـــرة  سأســـدد 

لكنني أفاجئهم باليسرى“.
وأشـــار أن أســـرته تعتبر عسماوية 
بإمتياز، ألنه أعسر وكذلك زوجته 

وابنته فاطمة.
 استخدام المقص

وتحّدث مســـؤول األرشـــيف علي 
هالل عن تجربته: “من أكثر األمور 
التـــي كانـــت تزعجنـــي اســـتخدام 
الرســـم  حصـــص  فـــي  المقـــص 
بالمدرســـة، ومهما حاولـــت لم أكن 
أســـتطيع أن أقـــص الورقة بشـــكل 
أن  اكتشـــفت  مســـتقيم، ومؤخـــًرا 

المقـــص مصمم لـــذوي اليد اليمنى 
بحيـــث يمنـــح الشـــخص مســـاحة 
للرؤية أثناء القص بتكنيك معين، 
ومازلت حتى اليوم ال أستطيع أن 

أقص ورقة بشكل مستقيم”.
وأضـــاف: ”حالتي غريبـــة نوًعا ما، 
بعض المهـــارات الحياتية أجيدها 
باليميـــن واألخرى باليســـار، فمثالً 
ألعـــب كرة القـــدم باليمين وأتناول 
ُأفّضـــل  لكننـــي  باليميـــن،  الطعـــام 

الكتابة باليسار“.
وتعليًقا على مسألة الذكاء الخارق 
يقول علي: ”بالفعل كان تحصيلي 
الدراســـي ممتـــازًا، لكننـــي ال أؤمن 
بالخرافات وبأن يدي اليسرى هي 

السبب“.

رأي طبي 

وعلـــق استشـــاري جراحـــة مـــخ 
رويـــال  بمستشـــفى  وأعصـــاب 
البحريـــن نبيـــل حميد بـــأن كون 
مســـألة  هـــي  أعســـر  الشـــخص 

أو  ـــا  وراثيًّ إمـــا  بحتـــة،  جينيـــة 
بســـبب طفـــرات جينيـــة، وليس 
لـــه عالقة بالذكاء، فهـــذه خرافة 
مبنيـــة علـــى المالحظـــات وغيـــر 

ا. مثبتة علميًّ
اليســـرى  اليـــد  أن  افترضنـــا  إذا 
ليـــس لهـــا عالقـــة بالـــذكاء، فمـــا 
ـــا؟...  الـــذي يجعـــل اإلنســـان ذكيًّ
أجاب نبيل: ”نجـــد في اإلنترنت 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
النصـــف  عـــن  تتحـــدث  مقـــاالت 
الدمـــاغ،  مـــن  واأليســـر  األيمـــن 
وأن النصـــف األيمن مـــن الدماغ 
لـــه عالقـــة بالتحليـــل والمنطـــق، 
باإلبـــداع  عالقـــة  لـــه  واأليســـر 
واألمـــور الخالقـــة، لكـــن كل ذلك 
ليس صحيًحا، ألن الدماغ يعمل 
بكل أجزائـــه مًعا، ويخلق قنوات 
الخاليـــا  بيـــن  اتصـــال وارتبـــاط 

والمناطق في الدماغ”.
وقـــال: “ذكاء اإلنســـان أمر معقد 
ا لـــه عالقة كبيـــرة بالجينات  جدًّ

التكوينـــي  والمحيـــط  والوراثـــة 
للشـــخص مثل الدراســـة، البيئة، 
فـــي  واالرتبـــاط  المـــخ  تنميـــة 
الموجـــودة  المتعـــددة  األقســـام 
معـــدل  وقيـــاس  المـــخ،  داخـــل 
ا، ألن غالـــب  الـــذكاء نســـبي جـــدًّ
فـــي  أذكيـــاء  يكونـــون  النـــاس 
مجـــال معيـــن وأقـــل ذكاًء فـــي 

مجال آخر”. 
اهتمام

وعلـــى الرغم من تراجـــع النظرة 
الســـلبية تجاه العســـر في العالم 
الشـــريحة  هـــذه  أن  إال  أجمـــع، 
مازالت تعاني من عدم االكتراث 
المرافـــق  بعـــض  توفيـــر  فـــي 
مـــع  تتناســـب  التـــي  والمعـــدات 
احتياجاتهم، سواء في المطاعم 
والمدارس ووســـائل المواصالت 
والمجـــالت  الكتـــب  وطباعـــة 
حاجـــة  يطـــرح  مـــا  وغيرهـــا، 
لالهتمـــام باحتياجات هذه الفئة 

أكثر.

اسماعيل السقاي: أسرتي 
عسماوية بامتياز

علي هالل: عانيت في 
استخدام المقص

الطبيب نبيل: المنشور باإلنترنت عن 
ارتباط المخ األيسر باإلبداع غير صحيح 

عبر  بالفيديو  التقرير  شاهد 

قناة “البالد” باليوتبوب

“^” تحتفي بموظفيها “العسماويين” في يومهم العالمي
الطبيب نبيل حميد: األعسر مسألة جينية بحتة.. وذكاؤهم “خرافة”

نبيل حميدعلي هاللاسماعيل السقاي

^ يحتفـــل العالـــم في 13 أغســـطس 
من كل عام باليوم العالمي للُعّســـر، وتم 
تحديد هـــذا اليوم لالحتفـــال بأصحاب 
اليـــد اليســـرى بعـــد أن احتفـــل بـــه ديـــن 
كامبـــل مؤســـس منظمـــة اليـــد اليســـرى 
 1976 العـــام  فـــي  مـــرة  ألول  الدوليـــة 
لزيادة الوعي بمزايا وعيوب اســـتخدام 
اليد اليســـرى في الحيـــاة اليومية ويتم 

االحتفال به كل عام منذ ذلك الحين.
وتشـــير األبحاث إلى أن ما بين 10 - 12 
% مـــن ســـكان العالم من الُعّســـر، ورغم 
وجود العديد من الصعوبات في الحياة 
اليومية إال أنه كون اإلنســـان أعسر ُيعّد 
أمًرا رائًعا يحيطه بهالة من االمتيازات، 
ـــا في  إحداهـــا أن يكـــون خارًقـــا وعبقريًّ

نظر اآلخرين.
وتعتبـــر اليد اليســـرى في أنحـــاء كثيرة 
من العالم غير نظيفة أو أن اســـتخدامها 
الهنـــد  مثـــل  بـــه،  مرغـــوب  غيـــر  أمـــر 

وإندونيســـيا  وبنغالديـــش  وباكســـتان 
ونيبال والشـــرق األوســـط، حيث يعتقد 
النـــاس فـــي هـــذه المناطـــق بـــأن تناول 
الطعام أو الســـالم باليد اليســـرى سلوك 

فظ غير محبب.
وبالعودة للثقافات القديمة، واجه الُعّسر 
كان  حيـــث  والشـــر،  بالســـحر  اتهامـــات 
البرتغاليون يلقبون الُعّســـر بالشياطين، 
الحـــروب  فـــي  يتفوقـــون  ألنهـــم  ربمـــا 
والمعارك بســـبب عنصـــر المفاجأة أثناء 

القتال باستخدام اليد اليسرى.

12 % مــن سكــان العالــم ُعّسر

أشـهــــر العسمـــاوييـــن حـــول العــالـــم
نمطيـــة  صـــورة  نيـــت   ^
بـــأن  النـــاس  مخيلـــة  فـــي 
العسراويين شـــديدي الذكاء 
ومتميزيـــن فـــي حياتهم بعد 
أن عـــرف العالـــم العديـــد من 
المشاهير العباقرة واألذكياء 
من مستخدمي اليد اليسرى، 
ومن ضمنهم رؤســـاء أميركا 
كلينتـــون  بيـــل  الســـابقون: 
ورئيـــس  أوبامـــا،  وبـــاراك 
البريطانـــي األشـــهر  الـــوزراء 
فـــي زمـــن الحـــرب ونســـتون 
تشرشل، واألمير وليام الملك 
المستقبلي للمملكة المتحدة، 
الخامـــس  جـــورج  وأجـــداده 

والسادس.
الفرنســـي  للقائـــد  باإلضافـــة 
الرســـام  بونابـــارت،  نابليـــون 
اإليطالـــي الشـــهير ليونـــاردو 
بيكاســـو،  بابلـــو  دافينشـــي، 
شـــابلن،  شـــارلي  الممثـــل 
ومؤسس أبل ســـتيف جوبز، 
باإلضافـــة إلمبراطور شـــركة 
مايكروســـوفت بيـــل غيتس، 
والعديـــد ممـــن عـــرف عنهـــم 

شارلي شابلنالذكاء الخارق واإلبداع. غاندي

بيل غيتس

اوباما

دافنشي

انجلينا جولي

ستيف جوبز

االمير وليام

تشرشل
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يصادف 13 أغسطس من كل عام 
يوما عالميا لالحتفاء بمستخدمي 

اليد اليسرى

إعداد الصفحة وإنتاج تقرير الفيديو: حوراء مرهون

ــنحوراء مرهون ــي ــاوي ــم ــس ــع ــن ال ــ ــة ع ــك ــح ــض ــم ــات ال ــ ــراف ــ ــخ ــ ــن ال ــ ــد م ــديـ ــعـ الـ

طلبة المرحلـــة االبتدائيــــة يستغــــربـــون مــن الكتابة باليســـرى

تصميـــم الطـــاوالت بالمدرســــــة مخصص لمـــن يكتــــب باليمنــــى

الــقــدم لــعــب  ــي  ف الــمــبــاغــتــة  خــاصــيــة  يمتلك  الــعــســمــاوي  ــب  ــاع ال

منظمة اليد 
اليسرى أحيت 

هذا اليوم ألول 
مرة في 1976

WW

محمد الجيوسي: الشيطان ال 
يأكل من صحني

محمد الجيوسي



ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

الركـــود  أن  نقـــرأ  مـــا  ^غالًبـــا 
هـــو طبيعـــة الجمـــوع والمجتمعات 
المؤسســـات  ذلـــك  أســـفل  وينـــدرج 
أيًضـــا كونها فـــي محيـــط المجتمع، 
وفي الكـــف األخرى تمر علينا أمثلة 
تطعـــن فـــي هـــذا الجمـــود ومنها “ال 
يجري مع التّيار إال الســـمك الميت”، 
وأن الديمومـــة ال تأتـــي إال بالتغيير 
والتطوير المستمر وقس على ذلك.

يعود ذلك سالًبا على تصرفات الفرد 
داخل المؤسسات الربحية والمدنية 
مـــن  معـــه مكتســـباته  ينقـــل  كونـــه 
بيئته، وهنا يتشكل داخل المؤسسة 
التنـــازع الضـــار الذي يرفـــض التغير 
بدل التنافس النافع الذي يؤدي إلى 

االزدهار.
وعـــادًة مـــا يضع الجميـــع اللوم على 
الطـــرف اآلخـــر دون البحـــث الجـــاد 
في استبدال الوضع الراهن بأفضل 
منـــه، ونعاصـــر اليوم عزوًفا شـــبابًيا 
ملحوًظا وبمســـتوى مرتفع، ألسباب 
ليســـت غامضـــة لكنهـــا تحتـــاج إلى 
واجـــب  ومـــن  حازمـــة  خطـــوات 
المجتمـــع أن يخلـــق جـــًوا ال يعيـــق 

األفراد عن النمو.
لنكـــون  بـــأن ننهـــض مًعـــا  نتطلـــع 
شـــعًبا مبتكـــًرا ال نمطًيـــا، مطوًرا ال 

متقهقًرا، مبدًعا ال مقلًدا، متغيًرا ال 
راكًدا، طموًحـــا ال مكبوًحا ونكون 
خيـــر من يشـــار إليـــه حينما يقول 
األبنـــاء إننـــا نتـــاج آبائنـــا، وذلـــك 
ال يكـــون بتأنيـــب بعضنـــا البعـــض 
بـــل بالمســـير فـــي طريـــق الرفعـــة 
والتقـــدم الـــذي يكـــون فـــي كثيـــر 
من األحيان صعًبا وشـــاًقا إلخراج 
النـــاس مـــن مناطـــق الراحـــة التي 
رســـموها ألنفســـهم بســـبب صفاء 
الجو لفتـــرات طويلة لكنَّ الجميع 
قادر على أن يكون نقطة البداية، 

ولتكن أنت التغيير.
عبداهلل الغضاير
رئيس مجلس طلبة جامعة البحرين للتكنولوجيا

صعـــــود سلـــــــم التغييـــر

^أنا عاطلة عن العمل، تمكنت 
مـــن الحصول علـــى وظيفـــة معلمة 
بإحدى الروضـــات فتوجهت لوزارة 
العمل الستفســـر عن دعـــم صندوق 
العمـــل )تمكيـــن(، لتخبرنـــي إحـــدى 
الموظفات أن الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي سترفض تأميني براتب 
أقل مـــن 450 دينارا كوني جامعية، 
فـــا بد مـــن إشـــعار الـــوزارة بوجود 
شـــاغر من صاحبة الروضة وأرشـــح 
نفســـي ألحصـــل إذا تمـــت الموافقة 
على دعم 70 % أول ســـنة يليها 50 

% دعم وآخرها دعم 30 %. لكنني 
اصطدمت برفض صاحبة الروضة، 
إذ تقـــول إنني غير ملزمة كون ذلك 
أن  وعليـــك  علـــي،  ضغطـــا  يشـــكل 
تقبلـــي براتـــب 120 دينـــارا شـــهريا 

كحال كثير من الجامعيات.
بيـــن  تائهـــة  نفســـي  أجـــد  حقيقـــة 
المطرقـــة والســـندان. أمـــر مبك فعا 
مـــا وصـــل إليـــه حالـــي وحـــال الكثير 
من الجامعيين، نتنـــازل لنعيش بأجر 

يومي ال يصل إلى 5 دنانير.
رمله يوسف 

جامعية براتب 120 دينارا ودون تأمين

عدلوا منع سفر الصغيرات لتسافر ابنتي لبلدها

مناشدة لضم سنوات خدمتي دون دفع مبالغ إضافية

زوج مقيمة طردها من البيت.. والقضاء يحمي األم

“التأمينات” تخيرني بين الشراء دفعة كاملة أو بالتقسيط

^أناشــد بتعديــل خدمــة منــع الســفر خصوصــا إذا ارتبطــت 
بقضايا أسرية لألسر المقيمة في البحرين من المغتربين.

وملخـــص موضوعـــي أن الـــزوج 
غيـــر بحرينـــي، وكذلـــك زوجتـــه 
زوجتـــه  طـــرد  وهـــو  وأبنائـــه، 
فـــي  وبينهمـــا قضايـــا  بالشـــارع، 
وصـــدر  الشـــرعية،  المحاكـــم 
ضـــده حكـــم جنائـــي وآخـــر بمنع 
االســـتياء على أمـــوال زوجته، 
فضا عن باغات بعدم التعرض 
وأمـــر بحماية زوجتـــه، وبعد كل 
ذلـــك يوافـــق علـــى طلبـــه بمنـــع 

ســـفر ابنته التي يبلـــغ عمرها 10 
سنوات لبلدها.

يكفي ما تعرضت له الزوجة من 
ظلـــم، خصوصا طردها مع بناتها 
فـــي الشـــارع، ومـــن الرحمـــة أن 
تغـــادر البنت إلى بلدهـــا األصلي 
بدال من تحميل الزوجة واألبناء 

الديون وإيجارات السكن. 

فاطمة

^أتقـــدم بطلبـــي هـــذا راجًيا منكـــم النظر له 
بعيـــن األبوة والرأفة، إذ إنني تشـــرفت بااللتحاق 
بالعمـــل بالقطـــاع الحكومـــي بتاريـــخ 11 نوفمبـــر 
بالقطـــاع  خدمـــة  ســـنوات   8 لـــي  وكان   ،2007
الخـــاص، وتوجهـــت لضمهـــا مع ســـنوات خدمتي 
الحاليـــة بالقطاع العـــام، وعند ضمها تم إشـــعاري 
أنـــه يتوجـــب عليَّ دفـــع مبلغ فارق لضم ســـنوات 
خدمتـــي كمـــا هـــي 8 ســـنوات كاملـــة علـــى دفعة 
واحـــدة أو بالتقســـيط أو أنـــه سيحتســـب مبلغها 
وســـتضاف لـــي فـــي ســـنوات خدمتي بمـــا يوازي 
المبلـــغ، وكان المبلـــغ يســـاوي ســـنتين و11 شـــهًرا 
بحســـب إفـــادة المعنيـــن بالهيئـــة العامـــة للتأمين 

االجتماعي.
لقـــد توظفت على الدرجة األولـــى العمومية، وقد 
وافقـــت مجبـــًرا علـــى ضمهـــا بمـــا يســـاوي المبلـــغ 
المـــوازي لهـــا لعـــدم مقدرتـــي علـــى دفـــع أي مبالغ 
إضافيـــة لتدني راتبي ولعدم مقدرتي على تحمل 
أي أعبـــاء إضافيـــة، إذ إنـــي ملتـــزم بقـــرض يثقـــل 

كاهلي وأعيل أسرتي وعلّي الكثير من االلتزامات.
وفـــي العـــام 2011 صـــدر القانون رقم )26( لســـنة 
بيـــن  االنتقـــال  عنـــد  الخدمـــة  مـــدة  بضـــم   2011
القطاعيـــن العـــام والخـــاص كما هـــي دون دفع أي 

مبالغ إضافية.
وعنـــد مراجعتي للهيئة بهذا الخصـــوص تبين أنه 
موجـــود لـــدي 5 ســـنوات متبقية من الـ 8 ســـنوات 
لخدمتي بالقطاع الخاص، لكنه وبحســـب المعنين 
بالهيئـــة فإنـــه يتوجـــب علـــيَّ شـــراءها إمـــا بدفعة 

واحدة أو بالتقسيط.
ونظـــًرا لصـــدور القانـــون رقـــم )26( لســـنة 2011 
القاضي بضم مدد الخدمة بين القطاعين كما هي 
فقد تقدمت بطلب إلى الجهة المعنية بالهيئة لضم 
ســـنوات خدمتي المتبقيـــة لي من القطاع الخاص 

أسوة بباقي الموظفين الذين شملهم القانون.
إال أنـــه قـــد وردني اتصـــال من إحـــدى الموظفات 
بالهيئـــة يفيد لـــي بالموافقـــة على طلبـــي بضم ما 
تبقـــى لـــي مـــن ســـنوات الخدمـــة غيـــر المضمومة 

والبالغـــة 5 ســـنوات إال أنـــه يتعين علـــّي دفع مبلغ 
وقدره 2700 دينارا تقريًبا، وأن يدفع المبلغ كامًا 
وعلـــى دفعـــة واحـــدة، وال يخفـــى عليكـــم الوضع 
المعيشـــي الصعـــب لـــي كمواطن، إذ إننـــي متزوج 
وأعيـــل عائلتي وملتزم بقرض ولـــي 3 من األبناء 
بعمـــر الزهـــور، والكثير من االلتزامـــات التي تثقل 

كاهلي كمواطن.
وان هـــذه المـــدة مـــن ســـنوات الخدمـــة والعمـــل 
الِطـــوال والشـــاقة هـــي حـــق أصيـــل مـــن حقوقي 
كموظـــف وال ُيرضـــي أن تضيـــع هـــذه المـــدة مـــن 
ســـنوات عمري مـــن العمل والجهـــد المتواصل في 
خدمـــة مملكتنـــا الغالية، وعليه فإنـــي أجدد طلبي 
وأناشـــد بالنظـــر لوضعـــي بعيـــن الرأفـــة والرعايـــة 
األبويـــة وأن أحصل علـــى توجيه للجهات المعنية 
بالهيئـــة العامة للتأميـــن االجتماعي بأن يضموا ما 
تبقى لي من سنوات خدمتي السابقة دون تحمل 

أية أعباء مالية إضافية تثقل كاهلي.
 ح. خ. 

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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عبدالله الغضاير

يتحرش بمعاق ويدخله “الطبيلة”... والمحكمة: بريء
حكمـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة األولى 
ببـــراءة متهـــم مـــن قضيـــة تحـــرش جنســـي 

لشخص يعاني من اعاقة ذهنية.
وأوضـــح والد المجني عليه أنه الحظ غياب 
ابنه من المنزل، وبحث عنه وشـــاهده يجري 
مـــن أحـــد “الكراجـــات” وكان المتهـــم خلفـــه 
حينها، وقد الحظ على المجني عليه الخوف 
وأخبـــره حينها بـــأن المتهم قام بســـحبه إلى 
داخـــل “الكـــراج” بقـــوة وإمســـاكه مـــن رقبته 

ورفعه وطلب مبلغا ماليا.
جمـــع  بمحاضـــر  عليـــه  المجنـــي  وأقـــر 
االســـتدالالت أن المتهـــم شـــاهده وهـــو فـــي 
الطريـــق وقام بحملـــه إلى “كراجـــه” الخاص 
ورفعـــه إلى أعلى وطلب منـــه المال ومن ثم 

قام بإنزال مابسه السفلية إلخراج عورته.
وثبـــت فـــي التقريـــر النفســـي واالجتماعـــي 
الخـــاص بالمجنـــي عليـــه تعرضـــه للتحـــرش 
الجنســـي، وبرزت أعراض التحرش عليه من 
الناحية النفسية و االجتماعية، إال أن المتهم 
أنكر ما ســـلف عند ســـؤاله بتحقيقات النيابة 

العامة.
وفي جلســـات المحاكمة حضـــر المتهم، وتا 
عليـــه أمـــر اإلحالـــة وأنكر مـــا أســـند إليه من 
اتهـــام، كمـــا حضـــر معـــه وكيلـــه الـــذي تقدم 

بمذكرة دفاع طالعتها المحكمة.
وبنـــاء علـــى طلـــب وكيلـــه المحامـــي خليـــل 
إبراهيـــم بســـماع أقوال شـــاهد اإلثبات ردت 

المحكمـــة “بأنـــه ووفقـــا للمـــادة 227/ 4 مـــن 
قانـــون اإلجراءات الجنائيـــة أن للمحكمة أن 
تقـــرر مـــن تـــرى لزوم ســـماع شـــهادته، حيث 
إن أقوال شـــاهد اإلثبات بتحقيقـــات النيابة 
واضحـــة لهـــا وأنها  ترى بأن ســـماع شـــهادته 
مـــرة أخـــرى مـــا هـــي إال تعطيـــل إلجـــراءات 

التقاضي”.
وأوضحـــت المحكمة أنهـــا “محصت الدعوى 
و أحاطـــت بظروفهـــا ومابســـاتها ورأت أنها 
غيـــر جديـــرة بثقتهـــا واطمئنانها عـــاوة عن 
إحاطتهـــا الشـــك مـــن كافـــة جوانبهـــا ولفتها 
ظال كثيفة من الريب والظنون ال ترقى إلى 
مرتبة الدليـــل المعتبر في اإلدانة، فأصبحت 

غير صالحة”.
وأوضحت أن “شهادة والد المجني عليه في 
تحقيقـــات النيابة العامة جـــاءت منقولة عن 
المجني عليه وال يدعمها دليل باألوراق وأن 
الثابـــت بـــاألوراق يتلخـــص فـــي أن المجني 
عليـــه يعاني من إعاقـــة ذهنية، وبالتالي فإن 
المحكمة لـــم تطمئن لصحة وســـامة أقواله 
رغـــم جلوس الخبيرة النفســـية معـــه وبيانها 
فـــي التقاريـــر تعرضـــه العتـــداء جنســـي إال 
وأن ذلـــك ال يعـــد دليـــا إنمـــا يعبـــر عـــن رأي 
محـــرره، واألكثر خلـــو األوراق من ثمة دليل 
يقيني يمكن االســـتناد إليه على وجه القطع 
واليقين، وبالتالـــي انتهت المحكمة بالقضاء 

حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه”.

منال الشيخ
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

Vacancies Available
MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

ELITE GRANDE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470670 or ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.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 

DASHTY  WAREHOUSE  COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39611928 or DFSCOWLL@GMAIL.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

JARIR MARKETING BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17212572 

JARIR MARKETING BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17212572

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33969768 or CAREERLINKBH@GMAIL.COM

URANS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM 

EduCom Management Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36655456 or hr@suhainvestments.com 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

Bahrain Brite services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 66713131 or MOHAMMEDALAALI@HOTMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

 DENTIST(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH 

BISCOTTO SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38434342 or inspire.dc@outlook.com 

Seventies Karak 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17578287 or AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

J and P JEWELLERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17215405 or jandpjewellerswll@gmail.com 

QUEEN BEE NAILS & SPA 

has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST

 suitably qualified applicants can contact

 36864444 or A.ALROMAIHI92@GMAIL.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

FLAG PIRAT FOR FIXING FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32122226 or pirateshipservice@gmail.com 

AL HELAL FOR IMPORTS & EXPORTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)

 suitably qualified applicants can contact

 17731199 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

Bahrain vision publicity and advertising 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36075130 or ALASSRI@OUTLOOK.COM 

PRISTINE REAL ESTATE COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contact

 36310510 or SOHAILB122@gmail.com 

NATIONAL FIRE FIGHTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ENGINEERING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17242217 or vaisakhpillai@gmail.com 

SAFWAN INSULATION & WATERPROOFING 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17670076 or wanakkany@gmail.com 

SAFWAN INSULATION & WATERPROOFING 

has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17670076 or wanakkany@gmail.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39688800 or admin01@kameshki.com 

ASFI CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39464122 or ROYAL_SIMO@HOTMAIL.COM 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17534727 or ISA.BUALI@GMAIL.COM 

ELITE GRANDE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

SHAYEA LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)

 suitably qualified applicants can contact

 39864064 or DALALSHAYEA363@GMAIL.COM 

2004 COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17674455 or OPMFAHDAN@GMAIL.COM 

SRI GOWRI KKRISHNA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 39622744 or ABDULMUNEIM2010@HOTMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ABU MONA ALUMINUM WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36922339 or RASHOOD2655@GMAIL.COM 

ERA CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

SAHAR RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17725141 or bpj@bahrainindia.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

JAMAL ALAHMED BUILDING MATERIALS  W L L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17342261 or JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

Iacovou Construction (Bahrain) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER(MATERIAL CONTROL)

 suitably qualified applicants can contact

 17593367 or infobahrain@iacovougroup.com 

ASIAN TECHNICAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39611251 or THARAKANBINURAJ@GMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

ALMAMLAKAH TRADITIONAL COFFEE SHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (COFFEE SHOP)

 suitably qualified applicants can contact

 66655558 or captain.ali.08@GMAIL.COM 

THE GROVE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (NIGHT DUTY (HOTEL))

 suitably qualified applicants can contact

 39456616 or HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

Lazwal building construction w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33784873 or NASIALAM81@GMAIL.COM 

ALFALAH PRIVATE SCHOOLS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39622244 or AEBRAHIM@FALAHSCHOOL.COM 

SH CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36764422 or SANA01235@ICLOUD.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  
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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 

PARSIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DISH-WASHER(RESTAURANTS & KITCHENS)

 suitably qualified applicants can contact

 17811511 or OTHMAN_AHMED61@HOTMAIL.COM 

SANTOS STYLE PHONE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34335952 or FARUQESANTOS@GMAIL.COM 

TONI AND GUY HAIRDRESSING 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 39602650 or NAWALJOZ@BATELCO.COM.BH 

ALDEERAH PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST

 suitably qualified applicants can contact

 77207730 or INFO@ALDEERAH.INFO 

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 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Bright Future Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Pearl Prestige Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 33337783 or ALMUTAWA848@GMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34032617 or febin@promagbahrain.com 

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17731694 or FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM 

BROW DOCTOR SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36999429 or SJJAN97@GMAIL.COM 

SAMRIYAH COFFEE SHOP - Bahraini Partnership 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36604099 or RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

WOODPECKER JOINERY 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact

 39636261 or askar9@gmail.com 

E.MARKER TECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMES ANALYST

 suitably qualified applicants can contact

 35968177 or kalkatheri77@gmail.com 

E.MARKER TECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 35968177 or kalkatheri77@gmail.com 

GREAT CHENNAI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17625997 or GREATCHENNAI.RESTAURANT@GMAIL.COM 

IMEE GOLDEN SWAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39766605 or FIROZVEKE@GMAIL.COM 

IMEE GOLDEN SWAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 39766605 or FIROZVEKE@GMAIL.COM 

PEBBLES GATE  MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33330363 or MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

MEHRAN CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36182987 or MEHRANKHAN213@YAHOO.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

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 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@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 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 
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الرياض - واس

أعلنـــت الســـلطات الســـعودية، أمـــس 
الجمعة، أن أحد المطلوبين أمنيًا فجر 
نفســـه األربعاء الماضي، عند محاولة 
غربـــي  جـــدة،  مدينـــة  فـــي  اعتقالـــه 
المملكة، ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 

آخرين بينهم 3 من رجال األمن.
وحســـب بيـــان نشـــرته وكالـــة األنباء 
الســـعودية الرسمية، قالت رئاسة أمن 
الدولة، إنه “تم تعقب أحد المطلوبين 
أمنيـــًا )عبدهللا بـــن زايد عبـــد الرحمن 
البكري الشهري( مساء األربعاء، وعند 
مباشـــرة إجراءات القبـــض عليه، بادر 

بتفجير نفسه بحزام ناسف”.
وأضافـــت أنـــه “نتـــج عـــن ذلـــك مقتل 
المطلـــوب األمنـــي وإصابـــة مقيم من 

مـــن  وثالثـــة  الباكســـتانية  الجنســـية 
رجـــال األمـــن، وذلك في حي الســـامر 

بمحافظة جدة”.
وأشـــارت إلـــى أنه تـــم نقـــل المصابين 
إلـــى المستشـــفى لتلقي العـــالج، دون 

تفاصيل أكثر عن حالتهم الصحية.
وشـــددت رئاســـة أمـــن الدولـــة علـــى 
“مواصلـــة التصـــدي لـــكل مـــن تســـّول 
البـــالد  بأمـــن  المســـاس  نفســـه  لـــه 
المواطنيـــن  وســـالمة  واســـتقرارها 

والمقيمين على أراضيها”.
وقال التلفزيون الرســـمي إن الشـــهري 
مطلـــوب مـــن قبـــل الســـلطات األمنية 
منـــذ ســـبع ســـنوات. ولم تتضـــح على 

الفور التهم الموجهة إليه.

مطلوب أمنيا يفجر نفسه ويصيب آخرين في جدة

نيويورك ـ وكاالت

قـــال الرئيـــس األميركـــي الســـابق، دونالد 
ترامـــب، إن “قضيـــة البحـــث عـــن ملفـــات 

نووية ســـرية مجرد خدعـــة”، وذلك في 
لصحيفـــة  تقريـــر  علـــى  تعليقـــه 

“واشـــنطن بوســـت” يفيـــد 
بأن مكتب التحقيقات 

“إف  االتحـــادي 
فتـــش  آي”  بـــي 
عـــن وثائـــق نوويـــة 

فـــي منـــزل الرئيـــس 
وذكـــرت  الســـابق. 

الصحيفـــة األميركيـــة، أن 
عناصـــر الــــ “إف بـــي آي” كانوا 

يبحثون عن وثائق مرتبطة باألسلحة 
النوويـــة عندمـــا قامـــوا بتفتيـــش منـــزل 
الرئيس الســـابق ترامب فـــي فلوريدا هذا 

األسبوع.
وأضافـــت الصحيفـــة أنـــه لـــم يتضـــح إن 
كانـــوا عثروا على هـــذه الوثائق في منزل 

ترامـــب فـــي منتجـــع ماراالغـــو فـــي بالـــم 
بيتـــش. وطلبـــت وزارة العـــدل مـــن قاض 
يوم الخميس الكشـــف عـــن المذكرة التي 
قـــام مكتـــب التحقيقـــات االتحـــادي 
بموجبهـــا بتفتيـــش منـــزل ترامب 
بعدمـــا وصف الرئيس الســـابق 

األمر بأنه انتقام سياسي.
ويعنـــي هـــذا الطلـــب أنه 
باســـتطاعة  ســـيكون 
النـــاس أن يعلمـــوا فـــي 
وقت قريـــب المزيـــد عما 
كان المحققـــون يبحثون عنه أثناء 
لرئيـــس  لمنـــزل  تفتيـــش غيـــر مســـبوق 
وزيـــر  غارالنـــد،  ميريـــك  وقـــال  ســـابق. 
العـــدل، خـــالل مؤتمر صحافـــي إنه وافق 
شـــخصيًا على قرار تفتيش منزل ترامب. 
وذكر مصـــدر مطلع أن مكتب التحقيقات 
االتحادي صادر نحو عشـــرة صناديق من 

منزل ترامب خالل التفتيش.

ترامب: قضية التفتيش “مجرد خدعة”
نيويورك ـ وكاالت

تعرض الكاتب البريطاني ذو األصول 
الهنديـــة ســـلمان رشـــدي إلـــى محاولة 
اغتيـــال، طعًنا بالســـكين، على خشـــبة 

أثنـــاء حضـــوره حفـــل  المســـرح 
نيويـــورك  واليـــة  فـــي 

األميركيـــة، وفـــق ما 
وســـائل  نشـــرت 
إعـــالم أميركيـــة 

أمس الجمعة.
إيـــران  وقدمـــت 

 3 بنحـــو  جائـــزة 
لمـــن  دوالر  مالييـــن 

يقتل الكاتب البريطاني 
سلمان رشدي.

وتعـــرض رشـــدى للطعن خـــالل إلقائه 
كلمة في مؤسسة “تشوتوكوا”، بعدما 
هاجمـــه رجـــاًل يحمـــل ســـكيًنا، وانهال 
عليـــه باللكمات والطعنات ســـقط على 

إثرها الكاتب الشهير أرًضا.

وأظهـــر فيديـــو متـــداول علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، رشـــدي ملقى 
علـــى األرض، فيمـــا تجـــري محاوالت 
إســـعافه مـــن عـــدد مـــن المحيطين، 
فيما تم تقييـــد المهاجم وطرحه 

أرًضا من قبل الحاضرين.
ويعـــد ســـلمان رشـــدي أحد 
شـــعبية  األكثـــر  الكتـــاب 
فـــي  للجـــدل  وإثـــارًة 
العشـــرين،  القـــرن 
وهـــو مؤلـــف وروائي 
بريطاني هندي. كتب العديد 
من الروايـــات والقصـــص القصيرة 
التي اســـتمرت في جـــذب اهتمام كل 

من النقاد والجمهور حتى اآلن.
واســـعة  واحتجاجـــات  جـــدال  وأثـــار 
وصلت إلى صـــدور فتوى بإهدار دمه 
علـــى خلفية كتـــاب “آيات شـــيطانية” 

عن حياته خالل السنوات الماضية.

طعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك
أديس أبابا ـ أ ف ب

الثالثـــة  المرحلـــة  أثيوبيـــا  أكملـــت 
مـــن مـــلء خّزان ســـّد النهضـــة على 
أعلـــن  مـــا  بحســـب  األزرق،  النيـــل 

رئيـــس الوزراء أبيي أحمد، وذلك 
احتجاجـــات  مـــن  بالرغـــم 

بلدي المصّب الســـودان 
ومصر.

ولم تعّلق ال القاهرة 
وال الخرطـــوم علـــى 

اإلعالن بعد.
وقال أبيي في خطاب 

تلفزيوني من موقع ســـّد 
النهضـــة اإلثيوبي الكبير في 

شمال غرب البالد، الذي يعّد األكبر 
مـــن نوعه فـــي إفريقيـــا “مـــا ترونه 

خلفي هو الملء الثالث مكتمال”.
وبـــات مســـتوى المياه فـــي الخّزان 
يصـــل إلـــى 600 متـــر، أي أكثـــر بــــ 
25 متـــرا ممـــا كان عليـــه فـــي ختام 

المرحلـــة الثانيـــة مـــن التعبئـــة فـــي 
الفتـــرة عينهـــا مـــن العـــام الماضـــي، 

بحسب أبيي.
وفي رّد مبّطن على انتقادات 
قـــال  والســـودان،  مصـــر 
رئيس الوزراء اإلثيوبي 
ال  أبابـــا  أديـــس  أن 
تنوي احتكار مياه 
وهـــي  النيـــل 
ستبقى حريصة 
على عدم إلحاق 
فـــي  لبلـــد  ضـــرر  أّي 

المصّب.
وطلب كّل من مصر والســـودان 
مرارا وتكرارا من أثيوبيا أن توقف 
عمليـــات مـــلء الســـّد، ريثمـــا يتـــّم 
التوّصـــل إلـــى اتفاق بيـــن األطراف 
وآليـــات  المســـألة  حـــول  الثالثـــة 

تشغيل السّد.

أثيوبيا تكمل ملء سّد النهضة

خلية حوثية تهرب أسلحة 
إيرانية من بندر عباس

أمس  المشتركة،  للقوات  العسكري  اإلعالم  كشف 
تابعة  بــحــري  تــهــريــب  الــجــمــعــة، عــن ضــبــط خلية 
تم  مماثلة  خاليا  ضمن  عملت  الحوثي  لميليشيا 
ِقــبــل األجـــهـــزة األمــنــيــة في  ضبطها مـــؤخـــًرا مــن 
الــســاحــل الــغــربــي الــيــمــنــي. وتــتــكــون الــخــلــيــة من 
زهر  أبــو  منطقة  مــن  جميعهم  بــحــارة،  عناصر   4
اإلعالم  بحسب  الخوخة،  مدينة  الساحلية شمال 
ــق منطوق  الــمــشــتــركــة. ووفــ ــلــقــوات  ل الــعــســكــري 
ــم تجنيدهم  الــخــلــيــة، فــقــد ت اعــتــرافــات أعــضــاء 
لــتــهــريــب الـــســـالح عـــن طــريــق مــهــرب يــعــمــل لــدى 
ُيــدعــى  ــحــديــدة،  ال مــيــنــاء  فــي  الــحــوثــي  ميليشيا 
اعترافاتهم،  في  الخلية  أفراد  وأقر  علي حلحلي. 
ميناء  من  أسلحة  تهريب  عمليات  في  بتورطهم 

بندر عباس اإليراني إلى مواني الحديدة.

حمى الفوضى السياسية تضرب إقليم كردستان

الشارع العراقي ساحة استعراض للقوة
حـــول زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصـــدر أمـــس 
الجمعـــة الشـــارع العراقـــي خصوصـــا فـــي العاصمـــة 
بغداد، إلى ســـاحة اســـتعراض قوة في رسائل موجه 
لخصومـــه مـــن اإلطـــار التنســـيقي الـــذي نظـــم بدوره 

مسيرات إلظهار أنه يحظى بدعم واسع.
واحتكـــم طرفـــا األزمـــة فـــي العـــراق للشـــارع بينمـــا 
يتصاعـــد التوتر في بلد تتنازع فيه قوى شـــيعية من 
أجـــل الحكم، فيما تســـود مخاوف من تحـــول النزاع 
على الســـلطة إلى صدام مســـلح مع امتالك كل طرف 

لميليشيات مدججة بالسالح.
وأدى اآلالف مـــن أتباع مقتـــدى الصدر صالة الجمعة 
خـــارج البرلمـــان فـــي بغداد فـــي اســـتعراض عضالت 
سياســـية وشـــعبية لرجل الدين الشـــيعي القوي الذي 
دعـــا القضاء العراقي إلى حل البرلمـــان بحلول نهاية 
األســـبوع المقبـــل. ويحتـــل أنصـــار الصـــدر البرلمـــان 
العراقـــي منـــذ يوليـــو بعد جمود سياســـي اســـتمر 10 
أشـــهر عقب انتخابات أكتوبر الماضـــي. وكان الصدر 
هـــو الفائـــز األكبـــر فـــي االنتخابـــات لكنـــه فشـــل فـــي 
تشـــكيل حكومـــة خالية مـــن األحـــزاب المدعومة من 
إيران. وســـحب الصـــدر نوابه من البرلمـــان ويمنعهم 
اآلن مـــن انتخـــاب حكومـــة جديدة ويطالـــب بإجراء 
انتخابـــات مبكرة. وقـــال رجل الدين الشـــيعي النافذ 
يـــوم األربعـــاء الماضي إنـــه يتعين علـــى القضاء حل 
البرلمـــان بحلول نهاية األســـبوع المقبل، مضيفا دون 
الخوض في تفاصيل أنه إذا لم يحدث ذلك فسيتخذ 
الثوار موقفا آخر. واحتشـــد اآلالف من أنصار الصدر 
خـــارج البرلمـــان إلقامـــة صـــالة الجمعة  هنـــاك. وكان 
معظمهم يرتدي مالبس ســـوداء خاصة بشـــهر محرم 
فيما وضـــع آخرون أردية بيضاء علـــى أكتافهم ترمز 

إلى األكفان واستعدادهم للموت.
وقـــال إمـــام للمصلين وهـــو يقف على منصـــة حمراء 
أقيمـــت خـــارج البرلمان، إن العراق لن ينكســـر ما دام 
الصـــدر موجـــودا وإنه ال عـــودة عن هذه الثـــورة وإن 
الشـــعب لـــن يتنـــازل عـــن مطالبـــه. وفي ظـــل حرارة 
الصيـــف القائظة، شـــق رجال طريقهم بيـــن المصلين 
ورشـــوهم بالماء البارد. وحمل البعـــض صورا للصدر 
ووالـــده، وهو أيضا رجل دين بارز، كما حملوا األعالم 
العراقيـــة. وقال محمد علـــوان )40 عاما( وهو يحمل 
صـــورة للصـــدر “لقـــد ثرنا وال مجـــال للتراجـــع”. وقال 
حميـــد حســـين، وهـــو أب لـ 5 أطفـــال، “أنا هنـــا ألدعو 
إلى انتخابات مبكرة والتأكد من استبعاد كل الوجوه 
الفاســـدة مـــن االنتخابـــات المقبلـــة... أصبحت عاطال 

عن العمل بسبب األحزاب الفاسدة”.
كمـــا يوجـــه معارضـــو الصـــدر اتهامـــات لـــه بالفســـاد. 
ويقولون إن الموالين له يديرون بعض أكثر اإلدارات 

الحكومية فسادا واختالال في العراق.
السياســـية  الجماعـــات  بـــدأت  بينمـــا  ذلـــك  ويأتـــي 
المتحالفـــة مـــع إيـــران تنظيـــم مظاهراتهـــا الخاصـــة 
فـــي وهـــي األحـــدث فـــي سلســـلة مـــن االحتجاجات 
واالحتجاجـــات المضـــادة فـــي األيـــام الماضيـــة أدت 
إلى مخاوف من حـــدوث اضطرابات. وأغلقت قوات 
األمـــن العراقيـــة فـــي المنطقـــة الخضراء في وســـط 
العاصمـــة بغداد، يوم الجمعة، الجســـر المعلق وبعض 
 الطـــرق. وجـــاءت الخطـــوة لمنـــع حدوث اشـــتباكات 
بيـــن متظاهـــري “التيـــار الصـــدري” وأنصـــار “اإلطـــار 
التنســـيقي” وفقـــا لشـــبكة “رووداو”. ويقـــدر الصـــدر 
أنصاره بالماليين وقد أظهر أنه ال يزال بإمكانه حشد 
تجمعـــات لمئات اآلالف من مؤيديه، معظمهم شـــيعة 
مـــن الطبقـــة العاملة، إذا احتاج إلى ممارســـة ضغوط 
سياســـية. ومع ذلك، فإن خصومه الجدد قادة شيعة 
آخـــرون وأحـــزاب متحالفـــة في الغالب مـــع إيران، إذ 
يقـــدم الصدر نفســـه على أنه وطنـــي يرفض التدخل 
الصـــدر،  مثـــل  مثلهـــا  الجماعـــات،  وهـــذه  األجنبـــي. 
مدعومـــة بفصائل مســـلحة، لكنها ال تملك نفس تأثير 

رجل الدين الشيعي على جموع أتباعه المتعصبين.

الفوضى تضرب إقليم كردستان

بعـــد أن كان معروفـــا باســـتقراره فـــي بلـــد يعاني من 
فوضى شـــاملة، يبدو أن ســـياق االحتقان السياســـي 
الذي يسود العراق ألقى بظالله على إقليم كردستان. 
ويكشـــف اســـتخدام القـــوة لتفريـــق مظاهـــرة مناوئة 
لسلطة اإلقليم واعتقال برلمانيين من حركة معارضة 

عن التوتر السائد داخل السلطات المحلية.
وخـــالل األيـــام األخيـــرة، يبـــدو أن حمـــى الفوضـــى 

والتجـــاذب السياســـي فـــي العـــراق، منـــذ االنتخابات 
التشريعية في أكتوبر 2021، أصابت اإلقليم المتمتع 
مناهضـــة  تنظيـــم مظاهـــرات  تـــم  إذ  ذاتـــي،  بحكـــم 
للســـلطة الســـبت 6 أغســـطس في أهم مـــدن اإلقليم، 
لكنهـــا تعرضـــت للتفريق بالقوة باســـتخدام الرصاص 
المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها 

قوات األمن، خصوصا في مدينة السليمانية.
وتـــم اعتقـــال 6 نـــواب عـــن اإلقليـــم ونائـــب منتخب 
محليا قبل أن يتم إطالق سراحهم بعد بضع ساعات. 
وينتمـــي كل هـــؤالء المعتقليـــن إلـــى حركـــة “الجيـــل 
الجديـــد”، وهو حزب معارض يترأســـه رجل األعمال 
شاســـوار عبـــد الواحـــد الـــذي دعـــا للتظاهـــر للمطالبة 
بتحســـين ظـــروف العيش وإجـــراء انتخابات محلية 
في موعدها المقرر. وحسب هذه الحركة، تم اعتقال 
أربعين من أعضائها من مجمل 600 شـــخص تعرضوا 

لإليقاف.
إلـــى ذلـــك، تم “اســـتهداف ما ال يقل عـــن 60 صحافيا 
مـــن قبل قـــوات األمن” خالل هـــذه المظاهرات، وفق 
أرقام منظمة “مراســـلون بال حـــدود” غير الحكومية. 
ومـــن مجمـــل 26 صحافيـــا تـــم اعتقالهـــم ينتمـــي 10 
لقنـــاة “إن آر تـــي” التي يملكها شاســـوان عبد الواحد، 

كما يشير بيان لنفس المنظمة نشر في 9 أغسطس.
وأدت هـــذه األحـــداث، التي تكشـــف عن توتر وســـط 
التشـــكيالن  يتقاســـمها  التـــي  الكرديـــة  الســـلطات 
الديمقراطـــي  الحـــزب  التاريخيـــان:  السياســـيان 
الكردســـتاني واالتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني، إلـــى 
ردود فعل منددة وســـط الشـــركاء الغربييـــن لإلقليم 

المتمتع بالحكم الذاتي.

بغداد - وكاالت

أنصار الصدر يتظاهرون في بغداد 

الباب ـ أ ف ب

خـــرج آالف الســـوريين أمـــس الجمعـــة فـــي تظاهرات عـــّدة في 
مناطق ســـيطرة الفصائل المعارضة للنظام الســـوري في شـــمال 
وشمال غرب ســـوريا، منددين بتصريحات لوزير خارجية تركيا 
مولـــود تشـــاوش أوغلـــو دعـــا فيهـــا إلـــى “مصالحة” بين دمشـــق 

والمعارضة لتحقيق “سالم دائم”.
وقال تشاوش أوغلو الذي كانت بالده في بداية النزاع السوري 
في 2011 من أبرز داعمي المعارضة السورية سياسيًا وعسكريًا 
ودبلوماســـيًا، خـــالل مؤتمر صحافي في أنقـــرة الخميس، “علينا 
أن نجعـــل النظـــام والمعارضـــة يتصالحـــان فـــي ســـوريا، وإال لن 

يكون هناك سالم دائم”.
وخرجت، وفق مراســـلي فرانس بـــرس، تظاهرات متفرقة عقب 
صـــالة الجمعة في كبرى مدن الشـــمال الســـوري كأعـــزاز والباب 
وعفرين وجرابلس التي تســـيطر عليها القوات التركية وفصائل 
ســـورية موالية لها، تحت شـــعار “لن نصالح”. كما شـــهدت مدينة 
إدلـــب )شـــمال غـــرب( ومحيطهـــا الواقعـــة تحـــت ســـيطرة هيئة 
تحرير الشـــام )جبهة النصرة ســـابقًا( وفصائل أخـــرى أقل نفوذًا، 
تحـــركات مماثلـــة. وأحصـــى المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
خـــروج تظاهرات في أكثر من ثالثين نقطة في شـــمال وشـــمال 

غرب سوريا الجمعة، وأطلقت دعوات لتظاهرات مماثلة.
وكانـــت تحـــركات غاضبـــة جرت ليـــالً، تـــم خاللها إحـــراق العلم 
التركي وإزالته من مدن عدة. وتجّمع العشـــرات قرب معبر باب 

السالمة مع تركيا، مرددين هتاف “الموت وال المذلة”.
فـــي أنقـــرة، صدر الجمعـــة بيـــان توضيحي عن المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة التركيـــة تانجـــو بيلغيتـــش أكـــد فيـــه أن بالده 
“ستواصل المساهمة بقوة في الجهود الرامية إليجاد حل دائم” 

للنزاع في سوريا “بما يتماشى مع توقعات الشعب السوري”.

تظاهرات حاشدة وغاضبة في شمال سوريا

تركيا تدعو للمصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة

معارضون يتظاهرون في بلدة المسطومة في شمال سوريا

عواصم ـ وكاالت

في شـــهرها الســـادس، تتواصل العملية العســـكرية الروسية في 
أوكرانيا، أمس الجمعة، حيث يســـتهدف الجيش الروسي مواقع 
القـــوات والبنيـــة التحتية العســـكرية بالمـــدن األوكرانية؛ بهدف 
تحريـــر أراضـــي دونبـــاس، فيمـــا تواجـــه كييـــف الدب الروســـي 
مســـتعينة بالدعـــم واألســـلحة الغربيـــة. يأتي ذلـــك فيما يحبس 
العالم أنفاســـه خوفًا من حدوث كارثة نووية بمحطة زابوريجيا 

النووية.
وفـــي آخر التطورات، أفادت وكالة “ســـبوتنيك” بســـقوط قذيفة 
أوكرانيـــة علـــى بعـــد 10 أمتار من مخـــزن للنفايـــات النووية في 
زابوريجيا. وأشـــارت الســـلطات إلى أن قصـــف المحطة النووية 

في زابوريجيا جرى بصواريخ غربية الصنع.
وقال فالديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا، 
إن اســـتمرار القصـــف األوكرانـــي للمحطـــة الكهروذريـــة تســـبب 

بتقليص كبير لكميات الكهرباء المنتجة هناك. 
وقبلهـــا، أعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية أن قـــوات كييف تنشـــر 
مراكـــز قيادتهـــا ومدرعاتهـــا ومدفعيتهـــا فـــي ريـــاض األطفـــال، 
بمناطـــق زابوروجيـــه ونيكوالييف وعـــدد من المناطـــق األخرى 

التي ال تزال خاضعة لها.

من جهته، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية، 
فيدانـــت باتيل، إن “مســـؤولين روس أجـــروا تدريبات في إيران 
خـــالل األســـابيع العديـــدة الماضية، فـــي إطار اتفاق بشـــأن نقل 
طائرات مســـيرة بين البلدين”. وذكر مسؤولون أميركيون الشهر 
الماضي، إن “واشـــنطن تعتقد بأن إيران تســـتعد لتزويد روســـيا 
بمـــا يصـــل إلى عدة مئات مـــن الطائرات المســـيرة”. وأضافوا أن 
“مســـؤولين روســـيين زاروا إيران لمشـــاهدة طائرات دون طيار، 

قادرة على الهجوم”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

واشنطن: مسؤولون روس أجروا تدريبات بإيران

روسيا: أوكرانيا تستهدف “زابوريجيا” بقذائف غربية

زابوريجيا شكلت نقطة تحول في الحرب األوكرانية

العربية.نت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

صراع “اإلسالمويين” على السلطة في العراق
في المقال الســـابق تناولنا إلى أي مدى من اســـتخفاف واحتقار - غير مســـبوق 
تاريخيًا في العالم - مارسه الصدريون تجاه البرلمان إثر اقتحامهم إياه، بالرغم 
من كونه الرمز األول للســـلطة التشـــريعية، غير عابئين بما لهذه السلطة ورمزها 
المكاني من حصانة وُحرمة، وشـــاهدنا أن الغالبية العظمى من المعتصمين هي 
من فئة الصبيان والشباب الرعاع، وغالبيتهم - كما يبدو من تصرفاتهم وكالمهم 
- متســـربون مـــن التعليم، فضال عـــن األميين الكبار، وهـــؤالء جميعًا أطلقت لهم 
الحريـــة للتعبير عن إبداعاتهـــم في التمثيل الهزلي عن أدوار النواب، ناهيك عن 
أعمالهـــم الصبيانية األخرى المقـــززة، ومع ذلك وصف زعيمهم الروحي ما قاموا 
به “ثورة تحررية” للمنطقة الخضراء قام بها “الشـــعب”، في حين أن الشـــعارات 
الجديـــدة التي أضافها وأنصـــاره، ومنها رفض المحاصصة الطائفية ومحاســـبة 
الفاسدين، إن هي في األصل إال مطالب االنتفاضة الشعبية التشرينية في 2019 
التـــي أطاحت بحكومة عـــادل عبدالمهدي المتورطة في أعمال القمع الوحشـــي 
بحـــق شـــبابها، ناهيك عن القناصـــة والقتلة من أتباع إيران فـــي الداخل، ما دفع 
المنتفضين الحقًا إلى إضافة مطلب الكشـــف عن قتلة االنتفاضة ومحاســـبتهم، 
وهـــو مـــا لم يضفه التيار الصدري إلى مطالبه المســـتمدة مـــن االنتفاضة، بالرغم 
من اندساس بعض أمهات وذوي شهداء االنتفاضة إلى صفوف المعتصمين في 
البرلمـــان بغية إعادة التأكيـــد على مطالبهم بتعقب القتلة ومعاقبتهم والكشـــف 

عن مصير المخطوفين.
وفي المقابل لم يكن “اإلطار التنسيقي” وزعيمه األبرز نوري المالكي، المتهافت 
بشـــدة على عودته للســـلطة، أقل تورعًا في االســـتهتار بكل ما يمس مقتضيات 
وأســـس الدولة الديمقراطية العصرية بصلة، والتـــي مازال العراق يراوح مكانه 
دون بنائها، بفضل ممارســـات قوى اإلســـالم السياســـي في الســـلطة، والتي مهد 
لوصولهـــا إليها االحتالل األميركي، فأتباع المالكي وزعامات “اإلطار” لم يتوانوا 
عـــن احتجاجاتهـــم الصاخبـــة ونصـــب الخيام ضـــد نتائـــج االنتخابـــات األخيرة 
باعتبارهـــا “مزورة”، رغم كل الشـــهادات الدولية بنزاهـــة نتائجها، ورغم مقاطعة 
الغالبية العظمى من الناخبين لها! وهكذا فإن ما نشـــهده على المسرح السياسي 
في العراق هو صراع بامتياز على السلطة ومغانمها بين الطرفين اإلسالمويين، 
تارة باســـم الديمقراطية والدســـتور، وتارات باسم الشـــعب واإلسالم و”المكون 
الشـــيعي”، في حين أن اإلســـالم بريء من ممارســـات ُترتكب باســـمه، والشـــعب 

والمكون ال صلة لهما بما يفعلون باسمهما.

رضي السّماك

النوع وليس الكم
أتابـــع كغيـــري عن كثـــب البرامـــج االنتخابيـــة للعدد المهـــول من المترشـــحين 
لالنتخابـــات النيابيـــة القادمـــة، حيـــث إن العدد وصل إلى أكثـــر من 250 حتى 
كتابـــة هـــذا المقال ممـــن أعلنوا عزمهم الترشـــح مـــن خالل الصحـــف المحلية 
ووســـائل التواصـــل االجتماعي، وفـــي اعتقادي أن هذا العدد من المترشـــحين 
يعتبر ســـابقة غير صحية في تجربتنا البرلمانية، قياســـا لعدد ســـكان المملكة 
ومســـاحتها الجغرافيـــة، وحســـب النظـــام االنتخابـــي فإنـــه ال يوجـــد ســـقف، 
والشروط الموضوعة بسيطة جدا للتقدم، لذا لوحظ هذا الكم من المترشحين 
الذين أتخيل وكأن معظمهم يتقدم إلى وظائف شاغرة لتحقيق الكسب المادي 

والوجاهة على حساب تحقيق المطالب األساسية والمعيشية للمواطن.
مـــن خالل متابعـــة البرامج االنتخابية لمعظم المترشـــحين، فإنهم يؤكدون لنا 
يوما بعد يوم أنهم يعيشون في جزر “الواق واق”! نعم أقولها بكل حسرة وأنا 
أراهـــن علـــى ذلك بســـبب أطروحاتهـــم البعيـــدة كل البعد عن الواقـــع، ما يؤكد 
أنهم يضحكون على الذقون، فترى المترشح يسطر كل المطالب التي طرحها 
غيـــره، بل يزيد على القائمة المتداولة، والمضحك المبكي أن أحدهم أعلن أنه 
ســـيقوم بخفض أســـعار البتـــرول للمواطـــن. أتمنى من الناخبيـــن أن ال ينجروا 
خلف هذه الوعود، وأن يستفيدوا من مخرجات الفصول التشريعية السابقة.

إن التجـــارب والنتائـــج المخيبة لآلمال لبعض النواب في الفصول التشـــريعية 
الســـابقة أظهـــرت لنـــا جليـــا تواضع بـــل ضعف مســـتواهم، وهذا ما يـــؤدي إلى 
التقصيـــر فـــي الجانـــب الرقابي والتشـــريعي، حيث تابعنا طـــرح بعض النواب 
مواضيع ال تغني وال تســـمن! بل حتى لم تكن موضوعية وعقالنية ومنطقية، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال تحمـــل الحكومـــة تســـديد القـــروض الشـــخصية عـــن 

المواطنين.
يمكـــن أن أعطـــي مثـــااًل آخر عن تجربة مشـــابهة للعمل البرلمانـــي، وهي العمل 
مـــع النقابـــات العمالية، حيث شـــاهدنا نقابـــات لم تتمكن مـــن تحقيق األهداف 
والمطالـــب العماليـــة المنشـــودة بســـبب ضعف طرحهـــا والتركيز علـــى تحقيق 
المكاسب المادية ال غير، من دون األخذ باالعتبار نتائجها وانعكاساتها المالية 

السلبية على المؤسسة! 
ال أدافـــع هنا عن إدارات المؤسســـات، لكن من باب اإلنصـــاف، فاإلدارات العليا 
عندمـــا ترفـــض مطالبهـــم فإن لها أســـبابا ومبررات جوهرية، وهـــذا ال يعني أن 

بعض اإلدارات غير منصفة! 
األهـــم هو خلـــق فريق متجانس بيـــن اإلدارة والنقابة وعندها ســـنتوقع نتائج 

إيجابية للطرفين.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

تجـــذب القارة اإلفريقية أنظـــار واهتمام القوى العالميـــة التي تتنافس فيما 
بينها لتعزيز تواجدها وعالقاتها مع دول القارة، حيث ترى في ذلك مخرًجا 
للعديد من األزمات والمشكالت، وبمثابة إضافة قدرات ومزايا استراتيجية 
ال يمكـــن تحقيقهـــا إال من خالل بناء شـــبكة قوية مع تلـــك القارة التي تزخر 

بموارد طبيعية وبشرية هائلة.
فبعـــد جولة إفريقية لوزير الخارجية الروســـي ســـيرغي الفـــروف في نهاية 
يوليو الماضي - شـــملت الكونغو وأوغنـــدا ومصر وأثيوبيا - لتنمية عالقات 
بـــالده مـــع البلـــدان اإلفريقية، وفـــي ظل اهتمـــام الصين والـــدول األوروبية 
بتنفيذ مشـــاريع في إفريقيا، كشـــفت واشـــنطن في 8 أغسطس 2022م عن 
وثيقة جديدة إلعادة صياغة شـــاملة لسياستها في إفريقيا، وذلك بالتزامن 
مـــع قيام وزيـــر الخارجية األميركـــي أنتوني بلينكـــن بجولـــة إفريقية ثانية 
شـــملت جنوب إفريقيـــا وجمهورية الكونغو الديموقراطيـــة ورواندا، مؤكدا 
خـــالل مؤتمر صحافـــي مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور أن بالده 
تريد شـــراكة حقيقية مع إفريقيا، وال ترغب في تجاوز نفوذ القوى العالمية 

األخـــرى فـــي القارة، قائـــال: “نتطلع قبل كل شـــيء إلى شـــراكة حقيقية بين 
الواليات المتحدة وإفريقيا، ال نريد عالقة غير متوازنة”.

الوثيقـــة األميركيـــة الجديدة تؤكـــد أهمية إبقاء المنطقـــة مفتوحة ومتاحة 
للجميـــع، وتعطـــي أهميـــة كبيـــرة للجانـــب االقتصـــادي وزيـــادة التبـــادالت 
التجارية واالستثمارات، في دليل على تغير ترتيب وتقدم القارة اإلفريقية 
ضمـــن اهتمامـــات وأولويات السياســـة الخارجية األميركية، نظـــًرا لما يطرأ 
علـــى النظام الدولي من تغيرات، وما يشـــهده مـــن أزمات وصراعات تفرض 
البحـــث عن مخارج وحلول غير تقليدية، وإنشـــاء عالقـــات مع دوائر أخرى 

تعطي المزيد من النفوذ والقوة للدولة.
في إطار االهتمام العالمي بالقارة اإلفريقية، فإن الدول العربية تمتلك مزايا 
ومقومـــات قـــد تمنحهـــا التفوق وتضمـــن لها مكاًنـــا مميًزا بالقـــارة اإلفريقية 
وتجعلهـــا األكثر قبوال من حكومات وشـــعوب دولها، إال أن األمر بحاجة إلى 
تحـــرك جماعـــي، وصياغة اســـتراتيجية عربيـــة موحدة ومتكاملـــة لتحقيق 

األهداف والمصالح العربية اإلفريقية المشتركة.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

الشراكة الحقيقية مع القارة اإلفريقية

عندمـــا انضمت البحريـــن إلى مبادرة “الشـــراكة الصناعيـــة التكاملية لتنمية 
اقتصادية مستدامة” مع دولة اإلمارات واألردن ومصر، فهي تهدف إلطالق 
مجموعـــة من المشـــاريع الصناعية بيـــن أعضاء المبادرة، وتشـــمل قطاعات 
الزراعـــة واألغذيـــة واألســـمدة واألدوية واألنســـجة والملبوســـات والمعادن 
والمنتجـــات التحويلية وغيرهـــا، والعمل من أجل تحقيق التكامل الصناعي 
العربـــي بيـــن أعضائها، حيث يأتـــي انضمام المملكـــة لهذه المبـــادرة إليمانها 
بحتمية التكامل االقتصادي العربي بكل مجاالته، وضرورة تعزيز الشـــراكة 
العربية وهي ركيزة أساســـية لتحقيق التكامـــل للوصول لصناعات متكاملة 
ذات قيمـــة مضافـــة، ولتحقيق تنمية اقتصادية مســـتدامة تســـهم في خلق 
المزيـــد مـــن فـــرص العمـــل للبحرينييـــن، وعضويـــة البحريـــن بهـــذه المبادرة 
ستسهم في تعظيم االستفادة من المعلومات الصناعية ألعضائها، وذلك لما 
تملكـــه البحرين من تجربة اســـتراتيجية صناعية، وستســـعى دول المبادرة 
لالســـتفادة مـــن المزايـــا التنافســـية بينهـــا بفضـــل تضافـــر جهودهـــا وعملهـــا 

الجماعي.
ويعكس انضمام البحرين أهمية التعاون االستراتيجي مع أعضاء المبادرة، 
خصوصـــا في مجـــال التنمية المســـتدامة، وبهدف تحقيـــق متطلبات العمل 

العربي المشـــترك، والذي ُيشكل نواة صلبة إلعادة تفعيل الُجهد العربي بكل 
نواحيـــه، ولتجاوز التحديات والمخاطر التـــي تواجه األمن القومي العربي، 
وهـــي مبـــادرة تؤســـس لمرحلة عربيـــة جديـــدة، خصوصا أن األمـــة العربية 
تمتلك طاقات اقتصادية كبيرة ومتنوعة يجب االستفادة منها، وأن تبادلها 

وتكاملها البيني ُيشكل نموذجا للتماسك والتعاون بينها وُيعزز تضامنها. 
ويعمل مسار البحرين االقتصادي بمسافة واحدة مع المكونات االقتصادية 
ألعضـــاء المبادرة، وتضـــع البحرين كامـــل إمكانياتها بما ُيحقـــق الزيادة في 
قدراتهـــا االقتصاديـــة، وينمـــي اســـتثماراتها الوطنيـــة ويجـــذب لهـــا رؤوس 
األموال األجنبية، وانضمامها سُيعزز عالقاتها التشاركية بمختلف المجاالت، 
وهـــو تفاعـــل ال يتحقـــق إال بالتكامـــل االقتصـــادي الُمعتمد علـــى مخططات 
تنموية عربية متقاربة مرتبطة بأهداف التنمية على المسار القومي، وبإطار 

منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها.
وتســـعى هذه المبادرة إلعطاء العمل العربي الُمشـــترك صيغة أفضل، وذلك 
مـــن خـــالل التخلص مـــن التبعيـــة االقتصادية الغربيـــة، وتحقيـــق أكبر قدر 
ممكـــن مـــن االعتماد على النفس، ومن هنا يأتي الهدف األســـمى من إنشـــاء 

هذه المبادرة ومن انضمام البحرين إليها.

عبدعلي الغسرة

مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

المصابون بكورونا واإلجازات المرضية
فـــي الوقت الذي تبذل فيه المملكة مشـــكورة جهودا كبيرة غير 
مســـبوقة في القضاء التام على جائحـــة العصر “كوفيد 19”، ما 
جعلهـــا تتبـــوأ مكانـــة رفيعة دوليـــا، وتحصل علـــى المركز األول 
عالميا في مســـتوى مؤشـــر التعافـــي من فيـــروس كورونا، نجد 
بعـــض المســـؤولين فـــي مواقـــع العمـــل المختلفـــة بالمؤسســـات 
والهيئـــات والشـــركات الكبـــرى الحكوميـــة، وأيضـــا فـــي مواقـــع 
القطاع الخاص المختلفة يحرمون الموظف المصاب بالفيروس 

من حصوله على اإلجازة المرضية.
وفـــي حـــال التـــزم الموظـــف المصـــاب أو المخالـــط بالتعليمـــات 
الصـــادرة عـــن فريـــق البحريـــن الطبـــي البطـــل، وأيضا قـــرارات 
وتوجيهـــات وزارة الصحـــة وديـــوان الخدمـــة المدنيـــة ووزارة 
العمـــل بضـــرورة بقـــاء المصاب فـــي المنـــزل وااللتـــزام بالحجر 
طيلـــة فتـــرة حضانـــة الفيـــروس، وذلك مـــن أجل الراحـــة وأخذ 
جميـــع االحتياطات الصحيـــة وكل اإلجـــراءات الالزمة للوقاية 
مـــن مخاطر انتشـــار فيـــروس “كوفيد 19”، تقـــوم بعض إدارات 

المختلفـــة  بمســـمياتها  الموظفيـــن  البشـــرية وشـــؤون  المـــوارد 
العاملـــة بالجهـــات الحكومية واألخـــرى الخاصة بإجـــراء إداري 
تعسفي مرفوض، حيث تستقطع من راتب المصاب أو المخالط 
تلـــك األيام التي تغيب فيها، ضاربـــة بعرض الحائط ومتجاوزة 
وغيـــر ملتزمـــة بالتوجيهـــات الحكومية في مثل هـــذه الحاالت 
الصحيـــة االســـتثنائية الخاصـــة باإلجـــازات المرضيـــة التي هي 
حق من حقوق الموظفين المشروعة، وال يحق ألية جهة سواء 
حكوميـــة أو خاصة التجاوز وظلم الموظفين أينما كانت مواقع 

عملهم.
المطلـــوب إعـــادة النظر ومعالجـــة هذا األمر، واســـترجاع جميع 
المبالـــغ التي تم اســـتقطاعها من رواتب الموظفيـــن الذين مروا 
بمثـــل هذه الظـــروف الصحيـــة القاهرة، وذلك بأثـــر رجعي دون 
منـــة مـــن أحـــد وفقا للقواعـــد والشـــروط المعتمدة مـــن الجهات 
الصحية المتعلقة بالحجر الصحي ومكافحة األمراض المعدية. 

وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



االتحاد الرياضي لألمن العام

نظـــم االتحـــاد الرياضي لألمن العام بطولـــة “الميني تنس” ألبنـــاء الضباط، 
وذلك على مالعب نادي ضباط األمن العام، بمشاركة 30 العًبا من الجنسين.

وبهـــذه المناســـبة، أكـــد رئيس االتحـــاد الرياضي لألمـــن العـــام العقيد خالد 
عبدالعزيز الخياط أن االتحاد يسعى إلعداد وتأهيل الالعبين الناشئين من 
خالل وضع الخطط والبرامج، وتوفير أفضل المدربين المؤهلين؛ من أجل 
المنافسة وتحقيق نتائج متميزة في جميع المشاركات المحلية والخارجية 
وبجميع الرياضات، مشيًدا بالدعم الالمحدود الذي يلقاه االتحاد الرياضي 
لألمـــن العام مـــن قبل وزير الداخليـــة، والمتابعة المســـتمرة من قبل رئيس 

األمن العام لكافة أنشطة وبرامج االتحاد.
وأشـــار إلـــى أن االتحـــاد الرياضي لألمـــن العام أعـــد البرنامـــج بالتعاون مع 
نادي ضباط األمن العام لفئة “الميني تنس” ألبناء الضباط؛ بهدف اكتشاف 
المزيد من المواهب والســـعي لتطويرها لتتمكن مستقباًل من تمثيل مملكة 

البحرين في بطوالت التنس القارية والدولية.

بطولة “الميني تنس” ألبناء الضباط

تأهـــل منتخبنا الوطني للكـــرة الطائرة 
إلـــى نصـــف نهائـــي كأس آســـيا ٢٠٢٢، 
وذلـــك بعد فـــوزه على حســـاب نظيره 
منتخب باكستان بـ 3 أشواط دون رد، 
في مباراة ربع نهائي المســـابقة، والتي 
أقيمـــت الجمعة ١٢ أغســـطس الجاري 

في تايلند.
وجاءت تفاصيل األشواط في المباراة 

كاآلتي: )١٨/٢٥(، )٢٥/٢7(، )٢٠/٢٥(.

ويعـــد التأهـــل تاريخيـــا لمنتخبنا الذي 
اســـتطاع بلـــوغ المربـــع الذهبـــي للمرة 

األولى في تاريخه.
البرازيلـــي  المـــدرب  منتخبنـــا  ويقـــود 
الالعبيـــن:  تضـــم  وبقائمـــة  راميريـــز، 
العافيـــة،  محمـــود  حســـن،  محمـــود 
ناصـــر عنان، محمـــد يعقـــوب، محمود 
علـــي  خالـــد،  يوســـف  عبدالواحـــد، 
إبراهيـــم، محمد عنان، عبـــاس الخباز، 
محمـــد جاســـم، محمـــد عمـــر، حســـين 
الجشي، حسين عبدهللا وأيمن هرونة.

منتخب الطائرة إلى نصف نهائي كأس آسيا

جـــددت إدارة نـــادي المنامة عقود 3 من 
العبي الفريق األول لكرة السلة.

وأعلـــن النـــادي العاصمـــي عـــن تجديـــد 
التعاقد مع الالعب علي الذي سيســـتمر 
فـــي تمثيـــل “الزعيـــم” بعقـــد يمتد حتى 
العـــام 2026، كما تـــم تجديد التعاقد مع 
الالعب حســـن نوروز حتى العام 2024، 
إضافـــة إلى الالعـــب محمـــد أمير حتى 
العـــام 2026. وتأتي الخطوات المنامية 

بهدف المحافظة على اســـتقرار الفريق، 
والمنافسة على المسابقات المحلية في 

الموسم الجديد 2022 - 2023.
وتعاقـــد نـــادي المنامـــة مـــع المقدونـــي 
ليكـــون مدرًبـــا  جوردانكـــو دافيتكـــوف 
وسيســـاعده  األول،  الســـالوي  للفريـــق 
كمـــدرب  خلـــف  عبدالعزيـــز  التونســـي 

مساعد ومحلل فني.
وتعاقـــد المناميون في وقت ســـابق مع 

الالعب أحمد حسن الدرازي.

سلة المنامة تجدد عقود 3 العبين

زيادة وتيرة العمل لتركيب أنظمة الطاقة بالمنشآت الرياضية 
توظيف الموارد بشكل أفضل... خالد بن حمد يوجه “الكهرباء”:

النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب  وجـــه 
والرياضـــة، رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
إلى زيادة وتيرة العمل لالنتهاء من تنفيذ مشروع تركيب 

أنظمة الطاقة الشمسية في المنشآت الرياضية.
وقال ســـموه إن اســـتخدام الطاقة النظيفة في المنشـــآت 
الرياضيـــة يحقق أهدافا متعددة، فهو ينســـجم مع التزام 

مملكـــة البحريـــن باألهـــداف البيئيـــة كمـــا يمكـــن الهيئـــات 
إلدارة  أفضـــل  بشـــكل  المـــوارد  توظيـــف  مـــن  الرياضـــة 

المنشآت بصورة أكثر نجاًحا وتأثيًرا.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال ســـموه رئيـــس هيئـــة الكهرباء 
والمـــاء كمـــال بن أحمد في مكتبه بقصـــر الوادي، بحضور 
نائـــب رئيس الهيئة العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بـــن محمـــد آل خليفـــة والرئيس التنفيـــذي للهيئـــة العامة 

للرياضة عبدالرحمن عســـكر. وخالل اللقاء، هنأ سموه بن 
أحمـــد علـــى الثقة الملكية بتعيينه رئيًســـا لهيئـــة الكهرباء 
والمـــاء، متمنًيا له التوفيق والنجـــاح في أداء مهامه. كما 
تـــم مناقشـــة ســـبل التعاون والتنســـيق بين الهيئـــة العامة 
للرياضـــة وهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء وآليات تقديـــم الدعم 
الفني للبرامج والفعاليات الرياضية بما يتماشـــى مع رؤى 

وتطلعات الهيئة العامة للرياضة.

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

من اللقاء سمو الشيخ خالد بن حمد
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أحمد مهدي

من مباراة منتخبنا مع باكستان

علي بن محمد يشيد بنتائج منتخب الطائرة
تأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا ألول مرة في تاريخ اللعبة

للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  أشـــاد 
الطائرة الشـــيخ علي بـــن محمد آل خليفة 
إلـــى  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  بتأهـــل 
الـــدور نصـــف النهائـــي ببطولة آســـيا التي 
تســـتضيفها تايلنـــد حاليا بعـــد تفوقه على 
باكســـتان في ربـــع النهائـــي بنتيجـــة 3/0. 
وأضـــاف “إنجاز تاريخـــي حققه المنتخب 
بوصولـــه إلـــى نصـــف النهائـــي ألول مـــرة 
فـــي تاريخـــه ليصبـــح مـــن ضمـــن األربعة 
الكبار في آســـيا، إذ إن أفضل نتيجة كانت 
تحقيـــق المركـــز الثامـــن وهـــو مـــا يعكـــس 
للعبـــة والتـــي تجســـد  المتنامـــي  التطـــور 
االســـتراتيجية الجديدة التي يقوم عليها 
االتحاد من خـــالل التركيز على البطوالت 
القارية والدولية والســـعي لعكس الصورة 

المشرفة عن الكرة الطائرة البحرينية”.
وأشـــاد الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة 

بجهود الالعبيـــن وعطائهم المتميز، مثمنا 
الفنـــي واإلداري والطبـــي  الجهازيـــن  دور 
للمنتخـــب والذيـــن كان لهـــم جميعا بصمة 

في تحقيق تلك النتيجة المشرفة.
وتابـــع “ان ما يحققه العبـــو الكرة الطائرة 
هو ثمرة لدعم جاللة الملك المعظم وسمو 

ولي العهـــد رئيس الوزراء، واهتمام ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة والنائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 

العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة”.
ودعا رئيس االتحاد الالعبين إلى مواصلة 
العروض القوية في نصف النهائي وتقديم 

افضل المستويات لبلوغ النهائي.

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

علي بن محمد  تأهل تاريخي لمنتخب الكرة الطائرة لنصف نهائي كأس آسيا

ودية أخيرة لمنتخب الناشئين في تركيا
الالعبون يؤكدون مكتسبات المعسكر الفنية واإلدارية

يخوض منتخب الناشئين لكرة القدم، عند 
4 من عصر الســـبت الموافق 13 أغسطس 
الجاري، لقـــاءه الثالث في معســـكر تركيا، 
 Sakaryaspor وذلـــك أمـــام فريـــق نـــادي

التركي.
وتعتبـــر وديـــة اليـــوم األخيـــرة لمنتخـــب 
يختتـــم  الـــذي  المعســـكر  فـــي  الناشـــئين 
دشـــن  إذ  الجـــاري،  أغســـطس  منتصـــف 
المنتخـــب ودياتـــه يـــوم الســـبت الماضـــي 
بالفوز علـــى فريق نادي hisareyn التركي 
بنتيجـــة )1-2(، وســـجل هدفـــي منتخبنـــا 
الالعـــب محمـــد أحمـــد عبدالرحمـــن، كمـــا 

Ko-  تعادل في الوديـــة الثانية أمام فريق
caelispor بنتيجة )٢/٢(، وسجل الهدفين 
لمنتخبنا الالعب ســـامي بسام، أما الودية 
الثالثة التي كانت مقررة الخميس الماضي 
أمام نادي بشكتاش التركي فألغيت لسوء 

األحوال الجوية.
لمنتخـــب  الوطنـــي  المـــدرب  ويســـعى 
الناشئين بدر خليل؛ لتحقيق أكبر استفادة 
فنيـــة من المعســـكر الذي أقيـــم على مدار 
ضمـــن  مـــن  وأنـــه  خصوًصـــا  أســـبوعين، 
محطـــات اإلعداد للمشـــاركة في تصفيات 
كأس آســـيا تحت 17 عاًما 2023، المقررة 
خـــالل أكتوبـــر المقبـــل بنظـــام التجمع في 

عمان، إذ ســـيلعب منتخبنا في المجموعة 
إلـــى جانب عمـــان )المســـتضيف( والعراق 

وقطر ولبنان.

انسجام الالعبين

قال العب منتخب الناشـــئين علي نصيف 
مناســـبة  فرصـــة  كان  تركيـــا  معســـكر  إن 

للمنتخب لالنسجام بشكل أكبر.
وأوضح أن التدريبات على مدار أسبوعين 
فـــي تركيا ومـــا تخلله من مباريـــات ودية 
زاد مـــن عامـــل االنســـجام بيـــن الالعبيـــن، 
مشيرا إلى أن أداء الالعبين تصاعدي في 
المســـتطيل األخضر، متمنيا استمرار هذه 

الروح العالية وتقديم أفضل المستويات.

االلتزام الكبير

الناشـــئين  منتخـــب  العـــب  أكـــد  بـــدوره، 
عبدهللا أسامة، االلتزام الكبير الذي حظي 
بـــه المعســـكر مـــن قبـــل زمالئـــه الالعبين، 
وبالتعاون فـــي تنفيذ توجيهات الجهازين 

الفني واإلداري.
وقال عبدهللا أســـامة إن المباريات الودية 
التـــي خاضهـــا المنتخـــب كان لهـــا المردود 
الفنـــي، مشـــيرا إلـــى أهميـــة البنـــاء علـــى 
األمثـــل  لالســـتعداد  المعســـكر  مخرجـــات 

للتصفيات اآلسيوية.

االتحاد البحريني لكرة القدم

منتخب الناشئين لكرة القدم علي نصيف عبدالله أسامة

مراهنة البورتا .. وغضب جماهير المانيو!
*إدارة نادي برشــلونة االســباني تعيش تخبطا اداريا كبيرا ادى الى ان تعجز 
عــن تســجيل الالعبيــن الجــدد الذيــن تعاقــدت معهــم فــي ســوق االنتقــاالت 
الحالية؛ وذلك بسبب القوانين التي تفرضها رابطة الدوري األسباني.. فنادي 
برشــلونة اصبــح مطالبــا اوال بتقليــل ســقف رواتــب الالعبيــن؛ لكــي يتمكــن 
مــن تســجيل الالعبيــن الجــدد، ولــن يحــدث هــذا االمــر اال اذا قامــت االدارة 
ببيــع مجموعــة مــن الالعبيــن او القيــام بتقليــص رواتــب الالعبيــن الحاليين 

واجبارهم على ابرام عقود جديدة!!.
  لم نشهد مثل هذا التخبط االداري من قبل، خصوصا من قبل االندية الكبيرة 
فــي اوروبــا.. فالنادي الــذي يمر بأزمة مالية خانقة يقــوم باالكتفاء بالالعبين 
المتاحيــن عنــده ويغــض البصر عــن التعاقد مع اي العب جديــد حتى تتعدل 
احوالــه.. بيد ان رئيس برشــلونة البورتــا ال يعترف بمثل هذه المعطيات.. بل 
وانه دخل في مراهنة كبيرة محفوفة بالمخاطر النها ستكون مرتبطة بإقامة 
بطولة الســوبرليغ.. حيث يراهن البورتا على ان بطولة الســوبر ليغ ستعوضه 
الخســائر المالية الكبيرة التي ترتبت جراء بيع نســب كبيرة من حقوق البث، 
باالضافــة لالمــوال الكبيرة التي ذهبت للتعاقدات الجديدة.. اي انه في حال 
فشــل اقامة بطولة الســوبرليغ فهذا ســيعني ان البورتا سيضع رأس برشلونة 

تحت مقصلة الديون وسيدخله في نفٍق مظلم!!. 
  *بعــض المصــادر االنجليزيــة اشــارت الــى ان هنــاك نيــة مــن قبــل جماهيــر 
مانشســتر يونايتــد بعــدم حضــور مباراة الفريــق امام الغريم اللــدود ليفربول 
في الجولة الثالثة من الدوري كنوع من االعتراض على سياسة ادارة النادي 

في التعاقدات الصيفية.
  جماهيــر المانيــو ال تــالم اطالقــا خصوصــا بعــد ان رأت بأعينهــا ســوء حالــة 
فريقهــا امــام برايتــون.. وبالتالــي هــي تعتقــد وتؤمــن انــه اذا لم تقــم االدارة 
بالتعاقــد مــع العبيــن جــدد يصنعــون الفارق فإن حــال المانيو قــد يكون اكثر 

سوءا مما كان عليه في المواسم السابقة!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

أحمد مهدي

من تجديد عقد الالعب محمد أمير



يسلط “البالد سبورت”، الضوء على أندية 
دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز للموســـم 
الـــذي   ،2023  -  2022 المقبـــل  الرياضـــي 
سيشـــهد ألول مرة مشـــاركة 12 نادًيا بعد 
قـــرار االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم برفع 
عـــدد األنديـــة عبر إضافـــة نادييـــن، بعدما 
كان الدوري في الســـنوات الماضية يشهد 
أن  ويتوقـــع  فقـــط.  أنديـــة   10 مشـــاركة 
يحظـــى الـــدوري بتنافســـية عاليـــة وإثارة 
كبيـــرة نحـــو الظفـــر بالـــدرع؛ كـــون عـــدد 
المباريات ارتفع وسنشهد إقامة 22 مباراة 
فـــي المجمـــوع لكل فريـــق بداًل مـــن العدد 

السابق البالغ 18 مباراة.
وستخصص الحلقة الرابعة لنادي المحرق 
الـــذي احتـــل المركـــز الرابـــع فـــي الموســـم 
محلًيـــا  الفريـــق  اكتفـــى  فيمـــا  الماضـــي، 
بالتتويـــج بلقـــب كأس االتحـــاد البحريني 

لكـــرة القـــدم بفوزه على الحـــد في النهائي 
بركالت الترجيـــح بعد التعادل في الوقت 

األصلي.
وبالعودة إلى تحضيرات المحرق للموسم 
دشـــن  الفريـــق  فـــإن  الجديـــد،  الرياضـــي 
الموســـم بقيـــادة فنية وطنيـــة متمثلة في 
المدرب عيســـى الســـعدون، والذي جددت 
اإلدارة المحرقاويـــة بـــه االســـتمرار علـــى 
رأس اإلدارة الفنيـــة، خصوًصا بعدما أحرز 
مـــع الفريـــق لقـــب كأس االتحاد اآلســـيوي 
2021، فـــي إنجاز جديد للكـــرة البحرينية 
عموًمـــا والنـــادي خصوصـــا، مـــع الفرحـــة 
العارمـــة التي عمـــت بالتتويج المحرقاوي 

باللقب القاري.
انتقـــل  الـــذي  عامـــر  علـــي  مـــن  وبـــدالً   
تعاقـــد  كمـــدرب،  للعمـــل  البســـيتين  إلـــى 
المحرقاويون مع راشـــد الدوســـري ليكون 
مساعًدا للســـعدون، فيما سيكون إبراهيم 

المشخص مشرًفا للفريق.
علـــى  شـــامالً  تغييـــًرا  المحـــرق  وأجـــرى 
مســـتوى الطاقـــم اإلداري، إذ أوكل مهمـــة 
مديـــر الفريـــق إلـــى نايـــف الماجـــد، فيمـــا 
ومحمـــد  البوفالســـة  حمـــد  اإلداريـــان 

إبراهيم.
وحافـــظ المحـــرق علـــى اســـتقرار العبيـــه 
المحلييـــن، وتعاقـــد مـــع إبراهيـــم الوالـــي 

أيًضـــا، كمـــا أبـــرم صفقـــات أجنبيـــة ممثلة 
في اإليطالي ماريـــو فونتانيال والبرازيلي 

فابيو والجزائري هشام العقبي.

المحرق يرغب بالتأكيد في أن يكون أحد 
أطراف المنافســـة على المســـتوى المحلي 
مـــن خـــالل مســـابقتي كأس جاللـــة الملك 

)أغلـــى الكـــؤوس( ودوري ناصـــر بـــن حمد 
الفريـــق يتمتـــع بتشـــكيلة  الممتـــاز، إذ إن 
قوية من نخبة الالعبين المحليين، عالوة 
وبمســـاندة  األجنبيـــة،  التدعيمـــات  علـــى 
مســـتمرة  ومتابعـــة  اإلدارة  مجلـــس  مـــن 
برئاســـة الشـــيخ أحمد بن علي آل خليفة، 
إذ تهـــدف اإلدارة لعودة المحـــرق لظهوره 
القـــوي وصعـــوده لمنصـــات التتويـــج على 
دوري  أو  الملـــك  جاللـــة  كأس  مســـتوى 
ناصر بن حمد الممتاز، خصوًصا مع شغف 
الجماهير المحرقاوية التي تحضر بشـــكل 
مســـتمر وتؤازر فريقها، وترغب بإسعادها 

بالتتويج خالل هذا الموسم.
ولـــم يعلـــن المحـــرق عـــن أي نيـــة إلقامـــة 
معســـكر خارجي حتى اآلن، فيما أشـــارت 
إمكانيـــة  إلـــى  ســـابق  وقـــت  فـــي  أنبـــاء 
أبوظبـــي  فـــي  وديـــة  ببطولـــة  مشـــاركته 
باإلمارات، لكن ذلك ليس أكيًدا حتى اآلن.

المحرق “اآلسيوي” وهدف العودة للمنصات المحلية
جدد الثقة بالسعدون ليستمر على رأس اإلدارة الفنية

المحرق بطل كأس االتحاد البحريني لكرة القدم في النسخة السابقة

من تدريبات المحرق

المدرب عيسى السعدون  من تقديم المحترف اإليطالي فونتانيالإبراهيم الوالي يحمل قميص المحرق
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ألعاب القوى تتربع على عرش سباقات التتابعات بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي

لــلــرجــال  الــقــوى  ألــعــاب  منتخب  اخــتــتــم 
والـــســـيـــدات مــشــاركــتــه بــــــدورة ألــعــاب 
ــة الــتــي  ــادسـ ــسـ ــي الـ ــالمــ الــتــضــامــن اإلســ
 19 تحتضنها مدينة قونية التركية حتى 
ميدالية   19 أحــرز  بعدما  الــجــاري،  الشهر 
مــلــونــة بــيــنــهــا  8 مــيــدالــيــات ذهــبــيــة و 7 

ميداليات فضية و4 ميداليات.
وبـــذلـــك ارتـــفـــع حــصــاد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
 20 إلــى  للميداليات  اإلجمالي  العدد  في 
ميدالية ملونة بينها 9 ميداليات ذهبية و7 

ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.
وينفرد  العداءة  فوز  األخير  اليوم  وشهد 
يافي بذهبية سباق 1500 متر للسيدات، 
بعدما أنهت السباق بزمن 4:14:35 دقيقة 
لتضيف إلى رصيدها الذهبية الثانية بعد 

فوزها بذهبية 3 آالف متر موانع.
 4x 400 وفـــاز فــريــق الــتــتــابــع لــلــســيــدات
بزمن  الذهبية  والميدالية  األول  بالمركز 
فريق  منافسات  دقيقة. وضمن   3:35:24
 4x 100 ــلــســيــدات  ل الــمــخــتــلــط  ــتــتــابــع  ال
الثاني  المركز  تحقيق  من  منتخبنا  تمكن 

والميدالية الفضية بزمن 44:11 ثانية.
ــال لــلــتــتــابــع الــمــخــتــلــط  ــــرجــ ــا فـــريـــق ال أمــ
4x100 فقد أحرز هو اآلخر المركز الثاني 

والميدالية الفضية بزمن 39:01 ثانية.
الــحــالــيــة مــن مسابقة  الــنــســخــة  واثــبــتــت 
ــدورة ألـــعـــاب الــتــضــامــن  ــ ألـــعـــاب الـــقـــوى بـ
في  الفنية  المستويات  ارتفاع  اإلسالمي 

معظم المسابقات كما تحققت الكثير من 
األرقام الجديدة.

الكوهجي يتوج فريق التتابع 
المختلط بالذهبية

ــمــبــيــة  تــــوج األمـــيـــن الـــعـــام لــلــجــنــة األول
الكوهجي  مصطفى  فـــارس  البحرينية 
الحائز   4x400 المختلط  التتابع  منتخب 
على الميدالية الذهبية، وذلك في مراسم 
 12 الجمعة  يــوم  أقيمت  الــتــي  التتويج 
مــراســم  أجـــريـــت  كــمــا   .2022 أغــســطــس 
التتويج الرسمية وتسليم الميداليات لكل 
من العداءة وينفرد يافي المتوجة بذهبية 
لــلــســيــدات،  مــوانــع  مــتــر  10 آالف  ســبــاق 
وتــتــويــج الـــعـــداءة بــونــتــو ربــيــتــو بفضية 
وتتويج  لــلــســيــدات،  مــتــر  آالف   5 ســبــاق 

روث جيبيت ببرونزية ذات السباق.
بفضية  أديديونغ  العداءة  تتويج  تم  كما 
وتــقــلــيــد  ــلـــســـيـــدات،  لـ مـــتـــر   200 ــاق  ــبـ سـ
الميدالية الفضية لفريق التتابع للسيدات 

4x  100 متر للسيدات. 

الكوهجي يلتقي األمين العام للجنة 
األولمبية األوزبكستانية

األولمبية  للجنة  الــعــام  األمــيــن    استقبل 
الكوهجي،  مصطفى  فـــارس  البحرينية 
ــيــــة  ــ ــب ــمــ ــ ــة األول ــنـ ــجـ ــلـ ــام لـ ــ ــ ــع ــ ــ ــن ال ــ ــ ــي ــ ــ األم
األوزبــكــســتــانــيــة أوبـــك كــازيــمــوف، بمقر 

إقامته بفندق الملينيوم  في مدينة قونية 
عــلــى هــامــش  مشاركته  الــتــركــيــة، وذلـــك 
بدورة العاب التضامن اإلسالمي السادسة 
بــحــضــور رئــيــس وفــــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــلــجــنــة  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  ــدورة  ــ ــال ــ ب

األولمبية فيصل خالد كانو.
الــكــوهــجــي رحــــب بـــكـــازيـــمـــوف وأشــــاد 
ــعــالقــات الـــوطـــيـــدة الــتــي تــربــط بين  ــال ب
أوزبكستان  وجمهورية  البحرين  مملكة 
مؤكدا  كافة،  والمستويات  األصعدة  على 
أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجال 

الرياضي بما يخدم البلدين الصديقين.
االستفادة  سبل  معه  الكوهجي  بحث  و   
األوزبكستانية على مستوى  التجربة  من 
ــمــصــارعــة والـــجـــودو،  لــعــبــة الــمــالكــمــة وال
بهدف تطبيقها  والسعي إلى االرتقاء بهذه 
األلعاب األولمبية المهمة، لتعزيز مسيرتها 
وتطويرها لتحقيق المزيد من اإلنجازات 

عبر توقيع اتفاقية مشتركة.

 وأشـــــاد الــكــوهــجــي بــالــتــطــور الــمــتــنــامــي 
لتنمية  متطلعا  األوزبكستانية،  للرياضة 
ــات الـــريـــاضـــيـــة بـــيـــن الــلــجــنــتــيــن  ــالقـ ــعـ الـ
ــة ونـــظـــيـــرتـــهـــا  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ ــة الـ ــ ــي ــ ــب ــ ــم ــ األول
الرياضة  تطوير  بهدف  األوزبكستانية، 
في البلدين الصديقين.  ومن جهته رحب 
األولمبية  اللجنة  مع  بالتعاون  كازيموف 
المتميزة  بــالــمــكــانــة  مــنــوهــا  الــبــحــريــنــيــة، 
للرياضة البحرينية، وما تحققه حاليا من 
التضامن  ألعاب  دورة  إيجابية في  نتائج 
اإلسالمي، مؤكدا حرص اللجنة األولمبية 
العالقة  تلك  تنمية  على  األوزبكستانية 
لمملكة  متمنيا  ــريــاضــي،  ال الــمــجــال  فــي 

البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

الميدالية الذهبية إنجاز غير مسبوق

أعرب رئيس االتحاد البحريني للدراجات 
الهوائية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
للقيادة  والتبريكات  التهاني  خالص  عن 

لألعمال  الملك  جاللة  وممثل  الــرشــيــدة، 
الشيخ  سمو  الشباب  وشــئــون  اإلنسانية 
األول  والنائب  خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئيس 
بن  خــالــد  الشيخ  سمو  األولمبية  اللجنة 
الــالعــب  فـــوز  بمناسبة  خليفة،  آل  حــمــد 
ــاق فــــردي ضد  أحــمــد مـــدن بــذهــبــيــة ســب
ألعاب  بــدورة  الهوائية  للدراجات  الساعة 
تستضيفها  ــتــي  ال اإلســـالمـــي  الــتــضــامــن 
هذه  “إن  وأضــاف  التركية.  قونية  مدينة 
الميدالية الذهبية إنجاز غير مسبوق على 
التضامن اإلسالمي،  ألعاب  مستوى دورة 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  لدعم  ثمرة  وهــي 
بن  خــالــد  الشيخ  وســمــو  خليفة  آل  حمد 
في  نوعية  نقلة  وتمثل  خليفة،  آل  حمد 

مسيرة اللعبة”.
خليفة  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ  وأشـــاد 
العبي  وكافة  مدن  أحمد  الالعب  بجهود 

إلى  مشيرا  الهوائية،  الــدراجــات  منتخب 
ــجــاز هــو امــتــداد لــإنــجــازات  أن هـــذا اإلن
العبو  الــتــي حققها  والــعــربــيــة  اآلســيــويــة 
منتخب الدراجات، وهي إنعكاس للبرامج 
وجــهــود  ــاد،  ــحـ االتـ يطبقها  ــتــي  ال الــفــنــيــة 
الــفــنــيــة واإلداريــــــــة، وأن هــذه  ــزة  ــهـ األجـ
الميدالية الذهبية تمثل محطة هامة في 
مسيرة رياضة الدراجات والالعب نفسه، 
من  المزيد  يحمل  المستقبل  أن  وتــؤكــد 

النجاحات واإلنجازات بإذن هللا.

منتخب الرماية يودع منافسات 
الزوجي المختلط

ــان ســعــيــد حــســن كــاظــم،  ــيـ ــرامـ ــارك الـ ــ شـ
منافسات  فــي  بوعركي  مـــروة  والــرامــيــة 
الـــشـــوزن ســكــيــت ضــمــن مسابقة  ســـالح 
ثالث  االثــنــان  ولعب  المختلط،  الــزوجــي 
تحقيق  عن  نتائجهما  وأســفــرت  جــوالت، 
األولــى  الجولة  في  حسن  سعيد  الالعب 
25 طلقة كاملة، والجولة الثانية 23 طلقة، 
والثالثة 18 طلقة من أصل 25 طلقة في 

كل جولة بمجموع 75 طلقة.
أحرزت  فإنها  بوعركي  مــروة  الالعبة  أما 
طلقة  و18  األولــى  الجولة  في  طلقة   23
في الثانية و23 طلقة في الثالثة من أصل 
25 طلقة في كل جولة بمجموع 66 طلقة. 
وبناء على تلك النتائج لم يتمكن منتخبنا 

من بلوغ النهائي ليودع المنافسة.

أم األلعاب تختتم مشاركتها بـ 19 ميدالية بينها 8 ذهبيات

الكوهجي يتوج ابطال التتابع المختلطفريق التتابع للرجال 4x100  يحتفلون بالفضية بونتو روبيتو وروث جيبيت في مراسم التتويج لسباق 5 آالف متر

ابطال برونزية التتابع 400 متر للرجال

فضية التتابع للرجال 100 متر

أديديونغ صاحبة فضية 200 متر للسيدات

الكوهجي يقدم درعا تذكاريا ألمين عام اللجنة األولمبية األوزبكستانية

 خالد بن حمد 

دوري ناصر
بن حمد الممتاز

تعاقد مع العبين أحمد مهدي
أجانب جدد بينهم 

إيطالي

“الذيب” يسعى 
إلسعاد الجماهير

قونية - حسن علي : )تصوير : علي الحلواجي(
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يعـــود نجـــم الدراما التركيـــة كيفانش تاتليتوغ فـــي فيلم جديد على 
“نتفلكـــس” بعنوان “عيد العشـــاق“ كثاني أعماله عبـــر المنصة، والذي 

سُيعرض خالل في الثاني من شهر سبتمبر المقبل. 
الفيلـــم ســـتدور أحداثـــه فـــي مدة تصـــل إلى ســـاعة و42 
العاطفيـــة  الدراميـــة  األعمـــال  نـــوع  مـــن  وهـــو  دقيقـــة، 
والرومانســـية، تـــدور أحداثه حول رحلة لم شـــمل غير 
متوقعة بين أب موســـيقي متجول وابنه، وفيه 
نشـــاهد أب وابنـــه يلتقيـــان بعد 25 عامـــًا، مع 
غضـــب كبيـــر من االبن مـــن أبيـــه، ويقومان 
برحلـــة بعـــد أن يكتشـــف االبن حالـــة والده 

الصحية السيئة.
ويســـتعد في نفـــس الوقت النجـــم المعروف 
بشـــخصية ”مهند“ في العالم العربي لفيلم آخر 
لـ “نتفلكس” بعنوان “النداء األخير إلســـطنبول”، الذي 
تشـــاركه بطولتـــه النجمـــة التركية بيرين ســـات، 
ويجـــري تصويره في مدينـــة نيويورك وتركيا، 

وسُيعرض قريبا جدا.
ُرزق  المحبـــوب  التركـــي  النجـــم  أن  يذكـــر 
وزوجته التركية باشـــاك ديزر، بأول مولود 
لهما مع بداية العـــام الجاري، بعد ما يقارب 

الخمس سنوات زواجًا ورحلة عالج طويلة.

“مهند” في فيلم عن األبوة على “نتفلكس”

دخل فيلم 
المغامرة 
واإلثارة 

“Beast”من 
بطولة ”إدريس 

إلبا” ضمن أفالم 
هذا األسبوع في 
”سينيكو“، حول 

أب يصارع للبقاء 
على قيد الحياة 

وحياة ابنتيه 
المراهقتين، بعد 

أن أصبحوا مطاردين 
من أسد خالل رحلتهم 

البرية في جنوب 
إفريقيا.

tariq_albahhar

عقـــدت جمعية فرق البحرين الموســـيقية عبـــر االتصال المرئي 
الجمعية العمومية بتاريخ 3 يوليو 2022 ألعضائها ولمنتسبيها، 
بحضور ممثل هيئة الثقافة واآلثار حمد الموسى، حيث تم إقرار 
التقريريـــن األدبـــي والمالي للعـــام 2020 - 2021 وإقرار الالئحة 
المالية الداخلية للمسرح، واختيار أعضاء مجلس اإلدارة، وهم: 
بســـمة قائد البنـــاء رئيســـًا للجمعية، ناصـــر جنيد نائبـــًا للرئيس، 
ســـليم البلوشـــي أمينًا للســـر، فريدون تراب األمين المالي، سالم 
سيف رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة، سامر الخان رئيس 
اللجنـــة الفنية، محمد الذوادي رئيس لجنة العالقات الخارجية. 
يذكر بأن جمعية فرق البحرين الموســـيقية تأسست بتاريخ 16 
نوفمبـــر 2015 تحت ســـجل قيـــد الجمعيات واألنديـــة الثقافية 

والفنية الخاضعة إلشراف هيئة البحرين للثقافة واآلثار. 

وتقـــدم الجمعيـــة دعمها لمختلـــف الفرق الموســـيقية البحرينية 
ولجميـــع الموســـيقيين عـــن طريـــق إقامـــة الحفـــالت والـــورش 
الموســـيقية، باإلضافـــة إلـــى دعم نشـــاطات الفنانيـــن وإنتاجهم 
الفنـــي، والقيـــام بالتعاون مع الشـــركات والمنتجين والمخرجين 

لتنشيط الساحة الفنية والموسيقية في مملكة البحرين. 
ويسعى مجلس إدارة الجمعية إلى تقديم كل ما من شأنه تعزيز 
الفن البحريني وحسن تمثيل مملكة البحرين في كافة المحافل 

الموسيقية المحلية واإلقليمية والدولية.
وقامـــت الجمعيـــة بالعديد من األنشـــطة والحفالت الموســـيقية 
كان آخرهـــا أمســـية فنيـــة احتفـــاًء بذكـــرى علـــي بحـــر بعنـــوان: 
“باقون على ذكراك” في شـــهر يوليو الماضي على مســـرح مركز 

عبدالرحمن كانو الثقافي.

عقد الجمعية العمومية عبر االتصال المرئي

اختيار البناء رئيًسا لـ “فرق البحرين الموسيقية”

المشاركون باالجتماع عن بعد بسمة البناء

بعـــد أن حقـــق نجاحـــا وإقبـــاال كبيـــرا مـــن الجماهير في 
أســـبوعه األول، مـــازال فيلـــم شـــبح يعـــرض اآلن فـــي 
أســـبوعه الثانـــي بقوة فـــي صـــاالت الســـينما باإلمارات 

وبعدد صاالت وعروض أكثر من األسبوع األول.
يقدم الفيلم تجربة سينمائية مختلفة بمقومات وجودة 
الشاشة  عــلــى  الــمــشــاهــدة  تستحق  عــالــيــة  سينمائية 
الكبيرة،   وهو للمخرج والكاتب اإلماراتي الحاصل على 
إنتاج سينما فيجن  المري، ومن  الجوائز عامر سالمين 
فيلمز. العمل من   تمثيل كل من: مريم سلطان، عبد هللا 

الجنيبي، آالء شاكر، 
حـــمـــيـــد الـــعـــوضـــي، 
خــــالــــد الـــنـــعـــيـــمـــي، 
ســــــــيــــــــف أحــــــمــــــد 
الجزائري  والممثل 

جياللي بوجمعة.
  والوجوه الجديدة: 
المهيـــري،  رحـــاب 
كانـــو الكندي، لبنى 
حســـن، و  األطفال: 
الذهـــب،  راســـم 

مايد البلوشي.

 نجاح فيلم “شبح” 
في السينما

خاص

تستعد هيئة األدب والنشر والترجمة لتنظيم وإطالق معرض 
الريـــاض الدولـــي للكتـــاب فـــي الفترة مـــن 29 ســـبتمبر المقبل 
إلـــى 8 أكتوبـــر كنافـــذة ثقافيـــة تجمـــع صّنـــاع األدب والنشـــر 
والترجمـــة من المؤسســـات والشـــركات المحليـــة والدولية مع 
القـــراء والمهتميـــن، إضافـــًة إلى برنامجـــه الثقافـــي المتضمن 
عـــددًا مـــن الفعاليات الثقافيـــة النوعية، والمنصـــات الحوارية، 
والمحاضـــرات التفاعليـــة، وورش العمل التـــي تغطي مجاالت 
الفن، والقراءة، والكتابة والنشر، وصناعة الكتاب، والترجمة.

وأكـــد الرئيس التنفيذي لهيئة األدب والنشـــر والترجمة محمد 
حســـن علوان، أن معرض الرياض الدولي للكتاب له إسهامات 
عميقة في المشـــهد األدبي الســـعودي، وله دور بارز في نهضة 
األدب والثقافة والعلوم والفنون بالمملكة، واصفًا إياه بالجسر 
الثقافي لفهم اآلخر، وأنه مســـاهم رئيـــس في الحراك الثقافي 
الوطنـــي، مشـــيرًا إلـــى أن المعـــرض يعـــد ثانـــي المعـــارض بعد 
المدينـــة المنـــورة التـــي تأتي ضمن مبادرة ” معـــارض الكتاب ” 
لهذا العام، والتي ستختتم بمعرٍض ثالث في جدة نهاية العام، 
مبينًا أن الهيئة تسعى إلى التوسع في إطالق معارض الكتاب 
فـــي عدد من المـــدن؛ لتجعل من المملكة بوابـــة عالمية لقطاع 

النشر، وتشجع التبادل الثقافي وتعزز الثقافة كنمط حياة.

انطالق معرض الرياض الدولي 
للكتاب 29 سبتمبر

طارق البحار

“فتافيت” تبحث عن “ستار شيف” وفرصة ذهبية للطهاة البحرينيين

النجمة “بانه” في ختام مهرجان جرش

تســـتعد محطـــة فتافيت لمنح عشـــاق 
الطهـــي فرصـــة مـــن العمـــر يشـــاركون 
مـــن خاللهـــا في مســـابقة للطهـــي على 
مســـتوى المنطقة عبـــر برنامج “ســـتار 
شـــيف“ بعـــد النجـــاح الـــذي حظـــي بـــه 
الموســـم األول مـــن ســـتار شـــيف فـــي 
العـــام 2011، والـــذي تلقـــى أكثـــر مـــن 
4500 مشـــاركة. وتعيـــد قنـــاة فتافيت 
إطالق المســـابقة الشـــهيرة مـــن جديد 
مـــع فتح الباب للمشـــاركة ابتداًء من 1 
أغســـطس، وهذه فرصة ذهبية لعشاق 
الطبخ والطهاة في البحرين المشاركة.

ويمكـــن للطهـــاة الموهوبيـــن من جميع 
أنحاء الشـــرق األوســـط إرسال مقاطع 
فيديـــو يعـــّدون خاللهـــا وصفاتهم عبر 
قنـــوات التواصـــل االجتماعـــي )فيـــس 
بوك، انســـتغرام، تويتر( مع اســـتخدام 
#فتافيت_ستار_شـــيف  الوســـم 
للحصـــول علـــى فرصـــة المشـــاركة في 
مقاطـــع  تكـــون  أن  علـــى  المســـابقة، 
الفيديو التي يحملونهـــا باللغة العربية 
وعلـــى أن تكـــون ملفاتهـــم الشـــخصية 
على قنوات التواصل مفتوحة للعموم.

ستشـــتمل المســـابقة على عدة مراحل 
يخوض خاللها المشاركون سلسلة من 
التحديـــات تتنـــوع من طهـــي وصفات 
محـــددة إلـــى التصويـــر في اســـتوديو 
فتافيـــت إلى التنافـــس وجهًا لوجه مع 
المشـــاركين اآلخرين لعـــرض مهاراتهم 
في الطهي. وسيتم تحكيم المسابقات 
من قبل لجنة تحكيم القناة والشيفين 
وطـــارق  أورفلـــي  محمـــد  المعروفيـــن 
ابراهيم اللذين ســـيمثالن ســـتار شيف 

.2022
غريغـــوري  قـــال  ذلـــك  علـــى  وتعليقـــًا 
وارنـــر  فتافيـــت،  رئيـــس  الفـــروف، 
بـــراذرز ديســـكفري: “ ســـعت فتافيـــت 

ألكثـــر مـــن 15 عامـــًا إلـــى وضـــع ثقافة 
مشـــهد  طليعـــة  فـــي  العربـــي  الطعـــام 
الطهي العالمي، وتســـليط الضوء على 
المواهـــب المميـــزة في المنطقـــة، وقد 
زاد هذا الجهد من حب ودعم الماليين 
من مشـــاهدي فتافيـــت. واليوم نرغب 
بالتعبيـــر عـــن امتناننـــا لمشـــاهدينا من 
خـــالل منحهم ركيزة متجـــددة لعرض 
فنـــون الطهي فـــي المنطقـــة من خالل 

ستار شيف “.
سيتمكن مشاهدو فتافيت من متابعة 
المســـابقة  مراحـــل  مـــن  مرحلـــة  كل 
علـــى صفحـــات التواصـــل االجتماعي 
الخاصـــة بالشـــبكة والحقًا علـــى قناتها 

اختيـــار  وســـيتم  أيضـــًا،  التلفزيونيـــة 
ســـتار شـــيف هذا الموســـم عبر حلقات 
المســـابقة فـــي الفتـــرة مـــن أغســـطس 

وحتى نهاية العام.
يمكن للراغبين بالمشاركة في مسابقة 
باللغـــة  فيديـــو  إرســـال  شـــيف  ســـتار 
العربية يعرضون مـــن خالله إعدادهم 
أو  فتافيـــت  مـــن  مســـتوحاة  لوصفـــة 
لوصفتهم الخاصة، وذلك اعتبارًا من 1 
أغسطس. سيتم اختيار أفضل ثمانية 
وســـيتم  المشـــاركات  مـــن  متســـابقين 
اإلعـــالن عنهم فـــي 4 ســـبتمبر. للمزيد 
fa- زيـــارة:  يرجـــى  المعلومـــات،  )مـــن 

tafeat.com/ستار-شيف(.

قدمـــت النجمة “بانه” باقة مـــن األغاني في الليلة 
األخيرة لمهرجان جرش على المســـرح الشـــمالي، 
واســـتقبلت “بانـــه” بحفـــاوة مـــن قبـــل الجمهـــور، 
مقدمـــة أجمـــل أغانيها برفقة فرقتها الموســـيقية 
التـــي عزفـــت أحلـــى األلحـــان. وقدمـــت باقة من 
األغانـــي، منهـــا “شـــو حلـــو نحنـــا”، و”شـــو بينـــا”، 

و”القعدة الحلوة”.
وتميـــز الحفـــل الـــذي كان مســـك ختـــام فعاليـــات 
مهرجـــان جـــرش، بالجمع بين اآلالت الموســـيقية 
الشـــرقية والغربية وكأنها رحلـــة من الماضي إلى 
الحاضر. وانفردت “بانه” بأسلوب موسيقي مغاير، 
إذ تمكنـــت خالل فترة قصيرة من المشـــاركة في 
مهرجانات موسيقية شهيرة عدة بمملكة البحرين 
وخارجهـــا، ومن أبرزها ربيـــع الثقافة العام 2017، 
والمهرجـــان الدولي للموســـيقى، ومهرجان الجاز 

بحسب الغد األردنية.
يحفظهـــا  التـــي  األغانـــي  معهـــا  الجمهـــور  وردد 
وقدمتهـــا بصوتهـــا المميـــز. وفـــي نهايـــة الحفـــل، 
“بانـــه”  الفنانـــة  جـــرش  مهرجـــان  إدارة  كرمـــت 

البحرينية بدرع المهرجان تقديًرا على مشاركتها 
في فعاليات المهرجان لهذا العام.

تصـــدرت الفنانـــة المصرية 
قائمـــة  غانـــم  ســـمير  دنيـــا 
األكثـــر تحقيقـــا لإليـــرادات 
اليوميـــة فـــي دور العـــرض 
المصريـــة، بفيلمهـــا الجديد 
الـــذي  أهالـــي”  “تســـليم 
يعرض حاليا في البحرين، 

محققة أكثر من 2 مليوني جنيه في 48 ساعة.
وتراجع فيلم “كيرة والجن” للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز إلى المركز 
الثاني محققا 921 ألف جنيه، ولكنه حافظ على المركز األول بقائمة أكثر 
أفـــالم موســـم عيـــد األضحى تحقيقـــا لإليـــرادات بإجمالي بلـــغ 98 مليون 
جنيه و153 ألفا. وحقق فيلم “تســـليم أهالي” الذي تم إطالقه رســـميا في 
الحفـــل األخير لقاعات الســـينما المصرية يوم األربعـــاء الماضي في يومه 
األول مليـــون جنيـــه و148 ألفـــا، وأضاف مليـــون جنيه في اليـــوم الثاني، 
وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول حياة زوجين غير مستقرة، حيث 
تظهـــر امرأة في حياة الزوجيـــن وتالحقهما في كل مكان، وهو من تأليف 
شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دنيا سمير غانم، وبيومي 
فؤاد وعبدهللا مشـــرف، وعمرو وهبة، ومحمـــد أوتاكا، إضافة إلى الراحلة 
دالل عبدالعزيـــز، ويظهر ضيوف للشـــرف في الفيلـــم كل من أحمد فتحي 

ومحمد ممدوح ولوسي.

فيلم “تسليم أهالي” في الصدارة
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اســـتقبل مؤخـــًرا رئيـــس جامعة البحريـــن للتكنولوجيا )UTB( حســـن المال، 
رئيـــس المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي )IGOAI( جاســـم حاجي في 
مكتبـــه بمبنـــى الجامعـــة، وقدم لـــه درعا تذكاريـــا تقديرا لجهـــوده في دعم 
أنشـــطة الجامعـــة التقنية والمشـــاركة في تنظيم المؤتمـــر االفتراضي الذي 

.Metaverse أقيم في 28 يوليو الماضي حول ميتافيرس

“البحرين للتكنولوجيا” تكرم حاجي

“األهلي المتحد” في الصدارة بنسبة 52.8 %

تداول 6.7 مليون سهم بـ 2.4 مليون دينار في أسبوع
ســـجلت بورصـــة البحرين فـــي تداوالت األســـبوع 
الماضي هبوطا بنســـبة 0.14 % لتســـجل مســـتوى 

دون 1,900 نقطة عند 1,897.70 نقطة. 
وبلغت كمية األسهم المتداولة في بورصة البحرين 
خالل األسبوع الماضي 6 ماليين و760 ألفا و164 
ســـهما بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا مليونـــان و445 ألفا 
و508 دنانير، نفذها الوســـطاء لصالح المستثمرين 
من خالل 182 صفقة. وتداول المستثمرون خالل 
األســـبوع الماضي أسهم 17 شـــركة، ارتفعت أسعار 
أســـهم 4 شـــركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 
5 شـــركات، واحتفظـــت باقـــي الشـــركات بأســـعار 

إقفالها السابق.
واستحوذ على المركز األول في تعامالت األسبوع 

الماضـــي قطـــاع المـــال، حيـــث بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة مليونـــا و590 ألفـــا و367 دينـــارا أو مـــا 
مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم    %  65.03 نســـبته 
المتداولـــة وبكمية قدرها 5 مالييـــن و132 ألفا و7 

أسهم، تم تنفيذها من خالل 102 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة فقـــد كانت من نصيـــب قطاع 
أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  األساســـية،  المـــواد 
المتداولـــة 754 ألفا و851 دينارا بنســـبة 30.87 % 
مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولة في البورصة، 
وبكميـــة قدرهـــا 698 ألفا و540 ســـهما، تم تنفيذها 

من خالل 45 صفقة.
أما على مســـتوى الشركات، فقد جاء البنك األهلي 
المتحـــد فـــي المركـــز األول مـــن حيـــث القيمـــة؛ إذ 

بلغت قيمة أســـهمه مليونـــا و291 ألفا و864 دينارا 
وبنســـبة 52.83 % مـــن قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
وبكميـــة قدرهـــا 3 ماليين و532 ألفا و481 ســـهما، 
تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 43 صفقـــة. وجـــاءت في 
المركز الثاني شـــركة ألمنيوم البحريـــن )ألبا( بقيمة 
قدرهـــا 754 ألفـــا و851 دينـــارا وبنســـبة 30.87 % 
من قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 698 ألفا 
و540 سهما، تم تنفيذها من خالل 45 صفقة. وبلغ 
المتوســـط اليومـــي لقيمـــة األســـهم المتداولة 815 
ألفا و169 دينارا، في حين كان المتوســـط اليومي 
لكمية األســـهم المتداولة مليونين و253 ألفا و388 
ســـهما، أما متوســـط عدد الصفقات خالل األسبوع 

الماضي فبلغ 61 صفقة.
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”L200 الزياني” تعرض استبداال استثنائيا على “ميتسوبيشي“
احصل على 1000 دينار إضافية مقابل أي سيارة تستبدلها

إذا كنـــت تحلـــم بشـــراء ســـيارة جديـــدة ولكنك تخشـــى 
التكلفـــة الباهظة لذلك، فال داعي للقلق بعد اآلن، إذ تقدم 
لـــك شـــركة الزيانـــي للســـيارات، الموزع الحصري لشـــركة 
ميتسوبيشـــي موتورز في مملكة البحرين، عرًضا جديًدا 
يمّكنك من كســـب 1,000 دينار إضافي مقابل أي ســـيارة 
تستبدلها بسيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة فئة الدفع 

الرباعي )4X4(، وذلك لفترة محدودة.
وتتمتع ســـيارة L200 بشخصية جريئة من خالل الشبكة 
الصلـــب  المحـــرك والصـــدام  المميـــزة وغطـــاء  األماميـــة 
المصنـــوع مـــن الفـــوالذ. كمـــا تتعامـــل شـــاحنة البيـــك أب 
الصغيـــرة والعملية هذه مع جميع أنـــواع التضاريس بكل 
مرونـــة، وهي متوافرة فـــي مجموعة متنوعة من األلوان 

الجذابة. 
بالرحابـــة   L200 لســـيارة  الداخلـــي  التصميـــم  ويتميـــز 
والراحـــة مـــع مقصـــورة فســـيحة ومقاعد عاليـــة الجودة 
وعزل للصـــوت، لتضمن لك قيادة هادئة ومريحة يعززها 
بشكل إضافي تشطيبات مميزة وإضاءة داخلية خافتة. 
وتشمل الميزات األخرى داخل المقصورة أماكن مخصصة 
 ،USB للهواتف الذكية في األمام والخلف، ومنافذ شحن

ومساحة تخزين كبيرة لألغراض الشخصية.
يمكنـــك اســـتبدال أي ســـيارة بســـيارة L200 فئـــة الدفـــع 
الرباعـــي )4X4( بشـــكل ســـريع وموثـــوق وأكثـــر مالءمـــة 
بكثير من الوســـائل البديلة لبيع ســـيارتك القديمة، حيث 
تقـــدم لك شـــركة الزياني للســـيارات أفضل األســـعار بناًء 

على بيانات الســـوق والقيمة، مما يســـاعدك في الحصول 
علـــى أفضل صفقة مع ضمان معاملة بيع سلســـة وخالية 

من المتاعب.
ويأتـــي هذا العرض الحصري كذلك مـــع الضمان لمدة 10 
ســـنوات أو 200,000 كيلومتـــر، أيهما يأتـــي أوالً، وخدمة 
المســـاعدة علـــى الطريـــق على مدار الســـاعة طـــوال أيام 
األسبوع، ليضمن لك راحة البال واالطمئنان بأنك مغطى 

في حالة حدوث أي طارئ ال سمح هللا.
الجريئـــة،   L200 4X4 اقتنـــاء ســـيارة  تفـــوت فرصـــة  ال 
وإحدى أكثر شـــاحنات البيك أب شـــهرة في جميع أنحاء 
العالـــم، والتـــي تتميـــز بـــاألداء االقتصـــادي في اســـتهالك 

الوقود وتجربة القيادة السلسة والمظهر المميز.

بقية الشركات
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“سيتي سنتر البحرين” يقدم تجربة “سبيس جام: نيو ليغسي”
اعتبارًا من 15 الجاري

ُيقـــدم “ســـيتي ســـنتر البحريـــن” تجربـــة 
التـــي  ليغســـي”،  نيـــو  جـــام:  “ســـبيس 
ســـتتضمن أنشـــطة يوميـــة وذلـــك خـــالل 
الفتـــرة الممتدة من 15 إلى 24 أغســـطس 
2022 في ســـنترال جاليريا من الساعة 2 

بعد الظهر حتى 10 لياًل.
ويحتفـــي هذا الحـــدث بفيلـــم المغامرات 
واألكشـــن الكرتونـــي “ســـبيس جـــام: نيو 
ليغســـي”، ويِعـــُد الجمهـــور بتقديم تجربة 
ال مثيـــل لهـــا مليئـــة باألنشـــطة والطاقـــة 

والحركة.
وســـيقام هذا النشـــاط في “ســـيتي سنتر 
البحريـــن”، حيـــث ســـتتاح الفرصـــة أمـــام 
األنشـــطة  مـــن  العديـــد  لتجربـــة  الـــزوار 
لكافـــة  المالئمـــة  والمشـــّوقة  المســـلية 
االســـتمتاع  ويمكنكـــم  العائلـــة.  أفـــراد 
الســـلة  كـــرة  العبـــي  عـــروض  بمشـــاهدة 
الذين سيســـتعرضون مهاراتهم في القفز 

وتســـجيل األهداف، على أنغام موسيقى 
دي جـــي” turn it up”، مع مقاطع صوتية 

لنجوم الفيلم الشهير.
لهـــذا  المخصصـــة  المســـاحة  وســـتتيح 
النشـــاط الفرصة أمام األطفال والشـــباب 
واالســـتعداد  مميـــزة  بأنشـــطة  للقيـــام 
األلعـــاب  مـــن  بمجموعـــة  لالســـتمتاع 
المتنوعـــة مثـــل لعبـــة “ لغـــز لونـــي تيونز” 
وتحـــدي الرميـــات الحـــرة فـــي لعبـــة كرة 
الســـلة وحائط مخصص للرسم والتلوين 
وغيرهـــا الكثيـــر. ويمكـــن التقـــاط الصور 
والتـــي  مختلفـــة  وأســـاليب  بوضعيـــات 
فـــوق  باألشـــعة  مجهـــزة  غرفـــة  تشـــمل 
البنفســـجية، والتـــي ُتعتبـــر مثالية للصور 
على انســـتغرام، مـــا يجعل هـــذه التجربة 

حدًثا ال يفوت.
لقـــاء  للـــزوار  يمكـــن  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
أعضاء من فريق “تون ســـكواد” مع “باغز 

ولـــوال بانـــي”، واالســـتمتاع بأوقاتهـــم مع 
شخصياتهم المفضلة.

يذكر أن شـــركة “ماجد الفطيم” تأسســـت 
فـــي العـــام 1992، وهـــي الشـــركة الرائدة 
في مجال تطوير وإدارة مراكز التســـوق، 
التجزئـــة  ومنشـــآت  المتكاملـــة  والمـــدن 
والترفيه على مســـتوى الشـــرق األوســـط 

وإفريقيا وآسيا.
الفطيـــم”  “ماجـــد  نجـــاح  قصـــة  وتحفـــل 
التـــي جـــاءت  مـــن اإلنجـــازات،  بالعديـــد 
نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، 
التســـّوق  مفهـــوم  بتغييـــر  حلـــم  الـــذي 
والترفيـــه لتحقيق “أســـعد اللحظات لكل 
النـــاس، كل يوم”. وقـــد بدأت مالمح تلك 
الرؤيـــة تتجّســـد عبـــر العديـــد مـــن مراكز 
التسّوق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها 
أواًل فـــي دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
لتتوّســـع بعدها عبر 16 سوًقا حول العالم 

ويعمـــل بها أكثر من 44 ألف موظف. وقد 
نالـــت المجموعة أعلى درجة اســـتثمارية 
)BBB( للمؤسســـات الخاصـــة في منطقة 

الشرق األوسط.
وتمتلك وتدير “ماجـــد الفطيم” اليوم 28 
مركز تسّوق و13 فندًقا و 4 مشاريع مدن 
متكاملة، إضافة إلى العديد من المشاريع 
قيـــد اإلنشـــاء. وتتضّمـــن مراكز التســـّوق 
التابعـــة لشـــركة “ماجـــد الفطيـــم”، “مـــول 
اإلمارات”، و”مول مصر”، ومراكز “ســـيتي 
ســـنتر”، ومراكز التسوق المجتمعية “ماي 
ســـيتي ســـنتر”، إضافـــة إلـــى 5 مجّمعـــات 
تسّوق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما 
أن للشـــركة امتيـــاز االســـتخدام الحصري 
السم “كارفور” في عدد من األسواق على 
مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. 
متجـــًرا،   300 الفطيـــم”  “ماجـــد  وتديـــر 

إضافة إلى المتجر اإللكتروني.

حرًصـــا علـــى التزام قطاع نـــاس لإلنشـــاءات بتقديم خدمـــات ذات معايير 
عالمية، بادرت الشـــركة بتطويـــر برنامج تدريبي داخلي يختص بمشـــرفي 
البناء تم إعداده انطالًقا من نتائج التطبيقات العملية واإلدارية، ومتطلبات 
التدريب والتطوير التي يحتاجها الموظفون. وتمتد فترة البرنامج لمدة 6 

أشهر لجميع مشرفي البناء بالمؤسسة. 
ويظهـــر فـــي الصورة نايجـــل هيكتور مدير عام مؤسســـة نـــاس للمقاوالت، 
وأحمـــد الجابـــري مدير شـــؤون الموظفين والشـــؤون اإلدارية بالشـــركة مع 

الدفعة األولى من مشرفي العمال في البرنامج.

“ناس للمقاوالت” تطور برنامجا لمشرفي البناء



تســـببت األزمـــات الجيوسياســـية الدولية 
الصحيـــة  األزمـــة  علـــى  عـــاوة  الحاليـــة 
العالميـــة المتمثلة في جائحة كورونا التي 
أربكـــت بدورهـــا قطاع الشـــحن وساســـل 
التوريـــد في شـــح مـــواد البناء األساســـية 
المســـتوردة من قبل مملكة البحرين، األمر 
الـــذي قـــاد إلـــى ارتفاع فـــي أســـعارها إلى 

مستويات مضاعفة.
وإضافـــة إلـــى العوامل الخارجيـــة المؤثرة 
في القطاع هناك عوامـــل داخلية كالعمالة 
السائبة التي تمارس الغش في مواد البناء 

وغيرها من التحديات المحلية. 
المقـــاوالت  قطـــاع  علـــى وضـــع  لاطـــاع 
والمنشـــآت عـــن كثـــب، اســـتطلعت “الباد” 
آراء المقاوليـــن والمتعامليـــن فـــي مجـــال 
مواد البناء واإلنشاءات الذين أجابوا على 

بعض استفسارات الصحيفة.
البحرينيـــة  المقاوليـــن  جمعيـــة  رئيـــس 
خلـــف حجيـــر، أكـــد أن هناك بالفعـــل زيادة 
 ،% 12 بنحـــو  البنـــاء  مـــواد  فـــي  نســـبية 
تلـــك االرتفاعـــات التدريجيـــة فـــي أســـعار 
بعـــض المـــواد األساســـية وكلفـــة الوقـــود، 
رغم االســـتقرار النســـبي في أســـعار حديد 
التســـليح طبًقا لمؤشـــرات االتحـــاد العربي 
للحديـــد والصلـــب، إذ اســـتقر ســـعر حديد 
التســـليح ضمن أســـواق المنطقة بين 730 
و750 دوالًرا للطـــن، وهـــو مـــا انعكس على 
اســـتمرارية االســـتقرار النســـبي في أسعار 

الحديد بالبحرين.
وحـــول أكثـــر مـــواد البنـــاء ارتفاًعـــا فهـــي 
األســـاك الكهربائية والخشـــب والخرسانة 
مقابـــل انخفـــاض فـــي األســـمنت والرمـــل 
والجبـــس بنســـب متفاوتـــة، ويرجـــع ذلـــك 
لوجـــود تنافســـية بيـــن الشـــركات لتقديـــم 
أســـعار جاذبـــة ما بيـــن شـــركات المقاوالت 
الســـوق  تحديـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى 
ساســـل  وتباطـــؤ  التضخـــم  وانعكاســـات 

اإلمداد. 
أو  المقاوليـــن  بعـــض  أن  حجيـــر  ورأى 
المستثمرين تراجعت ربحيتهم من إنشاء 
الوحدات الســـكنية نتيجة للغـــاء العالمي 
موضحـــا  البنـــاء،  مـــواد  أســـعار  وارتفـــاع 
البنـــاء يختلـــف  مـــواد  ارتفـــاع أســـعار  أن 
مـــن مـــادة إلى أخـــرى باختـــاف نوعياتها، 
إذ إن األخشـــاب علـــى ســـبيل المثـــال فـــي 
الـــدول المصدرة لها هي الواليات المتحدة 
وروســـيا  األوروبيـــة  والـــدول  األميركيـــة 
ودول شرق آسيا، ارتفعت أسعرها بالفترة 
األخيرة نتيجة انتشـــار سوســـة بالخشـــب 
فـــي أميـــركا مـــا أدى إلـــى توقـــف اإلنتـــاج، 
واجتياح الحرائق لبعض الدول األوروبية 
والتـــي قضت على إنتاج الخشـــب بأكمله، 
وإيقاف روسيا لتصديرها نتيجة لدخولها 

في حرب مع أوكرانيا.
إلـــى أن مملكـــة البحريـــن  وأشـــار حجيـــر 
تســـتورد األخشـــاب من شرق آســـيا، الفتا 
جائحـــة  خـــال  أوقفـــت  الصيـــن  أن  إلـــى 
كورونا العمل بمصانعها، وعندما استأنفت 
العمـــل بهذه المصانع قامت الصين بتوقيع 
عقـــود طويلة المدى لحجز األخشـــاب في 
معظم دول شرق آسيا من أجل استمرارية 

مصانعها.
وتطرق إلى ارتفاع تكلفة الشحن بما يقارب 
4 مـــرات عمـــا كانـــت عليـــه قبـــل الجائحة، 
وجميع العوامل ســـالفة الذكر التي تشـــمل 
جائحـــة كورونـــا وارتفاع األســـعار وزيادة 
تكلفـــة الشـــحن أدت إلـــى ارتفـــاع أســـعار 
مـــواد البنـــاء، ومـــازال بعض منها مســـتمر 
فـــي ارتفاعـــه، معرًبـــا عـــن أملـــه فـــي مزيد 
مـــن المراقبـــة علـــى التجار والمســـتوردين 
مـــن قبـــل وزارة الصناعة والتجارة بشـــأن 
مواد البناء؛ بهدف استقرار األسعار وعدم 
إخفـــاء بعض مـــواد البناء لزيـــادة الفائدة، 

خصوًصا أن أزمة الغاء عالمية.
وبخصوص تأثير أســـعار البناء على قطاع 
المقـــاوالت والطلـــب علـــى الســـوق حالًيـــا 
والذي شـــهد بعض االنتعاش بعد الجائحة، 
أوضح رئيس جمعية المقاولين البحرينية 
أن المســـتثمر يرغـــب فـــي تحقيـــق الربح، 
وفي الفتـــرة األخيرة أدى ارتفاع األســـعار 
إلى انخفاض الطلب في اإلنشـــاءات، رغم 
أن الوضـــع في مملكـــة البحرين أفضل من 
دول أخـــرى. وأضاف “بصفتـــي عضًوا في 

اتحـــاد المقاولين العربي أحضر اجتماعات 
وقد وصلت بعض الدول إلى نســـبة 50 % 
في انخفاض الطلب على اإلنشاءات، وفي 
البحرين وصلت نســـبة االنخفاض إلى 20 
أو 30 %، رغـــم ذلـــك مـــازال هنالـــك نمـــوا 

جيدا في القطاع بالمملكة”.

أهمية التوطين

 وتطـــرق حجير إلـــى أهميـــة توطين مواد 
البنـــاء، إذ رأى أن األمـــر في غايـــة األهمية 
لدعم وتعزيز االقتصاد الوطني بما يســـهم 
فـــي تحديـــث منظومـــة القطـــاع الصناعي 
والتقني في البحرين، وأصبح من الضروري 
الســـعي نحـــو تطويـــر األدوات والوســـائل 
صناعـــة  مـــواد  اســـتيراد  عـــن  لاســـتغناء 
البنـــاء بكثافـــة كما هو مســـجل فـــي الفترة 
الحاليـــة، وإعطـــاء فرصة لتكويـــن كيانات 
صناعية إنتاجية ضخمة كبديل عن طريق 
االستثمارات الحالية والتي مازالت تصنف 
ضمن االســـتثمارات الصغيرة والمتوســـطة 
مـــن  متقدمـــة  مراحـــل  إلـــى  تصـــل  ولـــم 
االســـتثمار الكثيف لرأس المـــال، والمقاول 
وضع أساسيات وضمانات االستام وحده 

لكي ال يكون فيها مشاكل.

زيادة العمالة

وتابـــع حجير “كما أكدنا مـــن قبل أن لجوء 
البعـــض إلـــى مقاوليـــن غيـــر مرخصيـــن أو 
عمالة ســـائبة ليســـت لديها الجودة يســـبب 
مشـــكلة كبيرة وهي زيادة العمالة الســـائبة 
العاملـــة بســـوق المقـــاوالت، وأحيانا تكون 
لديهـــم ســـجل  ليـــس  فهـــم  مراقبـــة،  غيـــر 
تجـــاري أو مســـتأجر وال يهتمـــون بالجودة 
بقدر اهتمامهم بالربح، لذلك من الضروري 
اللجـــوء إلـــى شـــركات معروفـــة أو لديهـــا 
مقـــاوالت أو شـــركة بحرينيـــة علـــى األقـــل 
حتـــى عندمـــا تحـــدث مشـــكلة في إنشـــاء 
العقار يســـتطيع الشخص مقاضاتها، وأكّرر 
مراًرا أن أكثر المشـــاكل القائمة في إنشـــاء 
العقـــارات هـــي مع العمالـــة الســـائبة )الفري 

فيزا( والعاملين غير النظاميين بالسوق.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالقيمـــة المضافـــة لمواد 
البنـــاء، أوضـــح حجيـــر أن توريـــد خدمات 
تشـــييد المبانـــي الجديـــدة فـــي البحريـــن 
يخضـــع إلـــى نســـبة صفـــر بالمئـــة، وتخضع 
كذلـــك الســـلع التي يتـــم توريدهـــا من قبل 
شـــخص يقـــدم خدمـــات تشـــييد المبانـــي 
الجديـــدة للقيمـــة المضافـــة بنســـبة صفـــر 
بالمئـــة، وتتضمـــن تلـــك التوريـــدات أعمال 
البنـــاء،  مواقـــع  إخـــاء  وخدمـــات  البنـــاء 
وأعمـــال التوســـعة الجديـــدة علـــى مبنـــى 
قائم والخدمـــات المقدمة من المهندســـين 
والمســـاحين، وخدمات مماثلـــة ذات طابع 
إشـــرافي وتوريـــد معـــدات البنـــاء بشـــرط 
تركيبهـــا من قبل ذات المورد، والتجهيزات 
والمعدات إلـــى الحد الذي يتم فيه تثبيتها 
بشـــكل دائـــم على المبنى وال يمكـــن إزالتها 
دون إحـــداث ضـــرر للمبنـــى أو للتجهيزات 
والمعـــدات والســـلع الموردة لغـــرض القيام 
بأعمـــال الهندســـة المدنية الازمـــة لتطوير 
المبنـــى، بمـــا فيهـــا أنظمة الصـــرف الصحي 
أجـــل  مـــن  الازمـــة  والمســـارات  والطـــرق 

اســـتخدام المبنى واالنتفـــاع منه ومواقف 
الســـيارات المســـتخدمة مـــن قبل شـــاغلي 
المبنـــى والـــزوار والســـلع المـــوردة، لتمديد 
المبنى بالمياه وخدمات االتصاالت الخايا 
الصلـــة  ذات  والمعـــدات  الكهروضوئيـــة 

المصممة إلنتاج الكهرباء.

تحسن النشاط

وقـــال حجيـــر “حجـــم النشـــاط فـــي قطاع 
المقـــاوالت شـــهد تحســـًنا ملحوًظـــا مقارنة 
بالعامين الماضيين الذي تأثر خالها القطاع 
بتداعيـــات فيروس كورونا بشـــدة، واليوم 
نشـــهد تعاٍف للقطاع، لكـــن يتطلب التغلب 
على الكثير من التحديات والصعوبات لعل 
أبرزها المنافســـة الشديدة، وإيجاد مصادر 
التمويل، والعمالة غير النظامية، وانخفاض 
قيمـــة الدفعـــات المقدمـــة للعقـــود، وعـــدم 
توافـــر بنيـــة تحتيـــة محدثـــة للمعلومـــات، 
فضـــًا عن ضـــرورة منح األولويـــة للمقاول 
البحريني في المشـــروعات االســـتراتيجية 
الســـيما وأن القطـــاع يعـــد مصـــدرا رئيســـا 

للتوظيف”.
واســـتطرد بالقـــول “لعـــل مشـــاركة قطـــاع 
المقاوالت البحريني في تنفيذ المشروعات 
التعافـــي  الكبـــرى ضمـــن خطـــة  التنمويـــة 
االقتصـــادي والمقـــررة بقيمـــة تتجـــاوز 30 
مليـــار دوالر سيســـمح لشـــركات المقاوالت 
باالســـتفادة مـــن تنفيـــذ تلـــك المشـــروعات 
بمـــا ينعكس عليها وعلى االقتصاد الوطني 
التراجـــع  ظـــل  فـــي  خاصـــة  باإليجـــاب، 
الملحـــوظ بأعمـــال المقـــاوالت خـــال أزمة 
العاملـــة  الشـــركات  داعًيـــا   ،19 كوفيـــد 
فـــي مجـــال المقـــاوالت بمواصلـــة أعمالهـــا 
وأنشـــطتها لضمان استمراريتها على النحو 
الذي يســـهم فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطني 

وزيادة حجم نمو القطاع”.
وأضاف “يعتبـــر قطاع البناء واإلنشـــاءات 
أحـــد أســـرع القطاعـــات تأثـــرا بالمتغيرات 
االقتصاديـــة وعوامـــل التضخـــم وارتفـــاع 
أســـعار مـــواد البنـــاء، خصوصا مـــع ارتفاع 
تكاليـــف تنفيـــذ المشـــروعات، إال أنه شـــهد 
تحســـًنا مـــن آثـــار كوفيـــد19، ال ســـيما مـــع 
انطـــاق خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التي 
تشـــكل محـــورا رئيســـا مـــن محـــاور تنمية 
القطاع، مؤكًدا على تحسن الطلب من قبل 
المقاوليـــن علـــى عمليات البناء والتشـــييد، 
مـــا يضـــخ األمـــل فـــي تحســـن كبيـــر خال 
الفتـــرة المقبلـــة علـــى مختلف المســـتويات 

واألصعدة. 

اهتمام الجمعية

وأضـــاف حجيـــر “أود أن أؤكـــد أن جمعيـــة 
المقاوليـــن البحرينيـــة تولـــي اهتماًمـــا بالًغا 
مملكـــة  فـــي  المقاوليـــن  قطـــاع  بتطويـــر 
البحريـــن ورعايـــة مصالـــح أعضائهـــا ورفع 
قدراتهم من خال برامج تدريبية ومهنية 
ومشـــاركات فـــي معـــارض دوليـــة ومحلية 
مجاالتـــه  بجميـــع  القطـــاع  هـــذا  للتطويـــر 
وإتاحة المزيد من الفرص واالســـتفادة من 
العديـــد مـــن الخدمـــات المتاحـــة لألعضاء، 
وأن الجمعيـــة تســـعى إلى تطوير مســـتوى 
األداء وجـــودة اإلنشـــاءات العمرانيـــة فـــي 

العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  بجانـــب  البحريـــن 
للحـــد مـــن العمالة الســـائبة وما يســـهم في 
خدمـــة الوطـــن والمواطـــن، وذلـــك بتعاون 
مشـــترك مـــع الجهـــات المعنيـــة، فضـــًا عن 
بنـــاء عاقـــات عمـــل مثمـــرة مع اتحـــادات 
وجمعيـــات وتجمعـــات المقاولين في دول 

الخلج العربي والمنطقة والعالم.

الشراكة

مـــن جهته، أكـــد الرئيـــس الســـابق لجمعية 
المقاولين البحرينية علي مرهون أن أسعار 
مواد البنـــاء مازالت في ارتفـــاع متواصل، 
مســـتدركا أنه بينما األســـمنت ســـعره ثابت 
والحديـــد تراجـــع من 460 دينـــارا إلى 280 
الطابـــوق  أن  إلـــى  مشـــيرا  للطـــن،  دينـــارا 

والخرسانة الجاهزة ارتفع سعرهما.
وقـــال مرهون ردا علـــى استفســـار “الباد” 
بشـــأن تأثيـــر ارتفـــاع األســـعار علـــى تنفيذ 
المشـــروعات اإلنشـــائية “طبعا هنـــاك تأثير 
كبيـــر بالنســـبة إلى أصحـــاب المشـــروعات 
وكذلـــك المقاولين من خال تحرير العقود 
يعـــود  األســـعار  فتغيـــرات  بهـــا،  وااللتـــزام 
ضررها على الطرفين، كذلك يسبب ارتفاع 

األسعار في تأجيل بعض المشروعات”.
وبشـــأن مـــا إذا كانت هناك مســـاع لتوطين 
مـــواد البناء األساســـية المســـتوردة بحيث 
يتـــم إنتاجها محليـــا، أفاد الرئيس الســـابق 
لجمعية المقاولين البحرينية أنه “بالنســـبة 
للمـــواد األوليـــة للبنـــاء طالبنـــا في الســـابق 
بوجـــوب توفيرهـــا بكميات كبيـــرة لتغطي 
احتياجات السوق المحلية لفترات طويلة 
حتـــى ال يتضرر أحـــد بأزمـــات مؤثرة على 
القطـــاع وذلـــك مـــن خـــال الشـــراكة بيـــن 

الحكومة وأصحاب األعمال”.
وفيمـــا يخـــص التحديـــات األخـــرى التـــي 
تواجه قطاع المقاوالت واإلنشاءات، أشار 
مرهون إلى التأثير السالب للعمالة األجنبية 
الســـائبة وتأثيرهـــا على قطـــاع المقاوالت، 
مؤكـــدا أن تأثيراتهـــا في ازديـــاد من خال 
العمالة غير النظامية وعمال الفيزا المرنة.

بطء الوتيرة

علـــى صعيد متصل، قال مستشـــار جمعية 
المقاوليـــن البحرينيـــة عضـــو لجنـــة العقـــار 
واإلنشـــاء هشـــام مطر إنه “بالنسبة ألسعار 
مـــواد البنـــاء فإنهـــا لألســـف الشـــديد فـــي 
تزايـــد في فترات قصيرة وبصورة متتالية 
ووصلـــت من 25 % كحـــد أدنى لغاية 100 
% لبعـــض المـــواد، والبعض يفـــوق الـ 100 
%، واألســـباب فـــي أغلبهـــا مـــن المورديـــن 
وهي تعود الرتفاع الشـــحن، وهنا يجب أن 
يفعـــل دور وزارة الصناعة والتجارة ممثلة 
باألقســـام المعنية بصورة بارزة والتنســـيق 
فـــي ذلك والتأكـــد من صحة الزيـــادات من 
جهة، ومن جهة أخرى عمل خطة مشتركة 
بيـــن القطاع الخاص والعـــام لتأمين المواد 
األساســـية الازمـــة والداخلة فـــي عمليات 
اإلنشـــاء والتعمير”، مشيرا إلى “استمرارية 
الزيـــادة في جميع مـــواد البنـــاء ال الحصر، 
مـــا زاد من الكلفة من قبـــل المقاولين، فهي 
سلسلة مرتبطة وهذا يؤدي في النهاية إلى 
التضخم بســـبب ارتفاع األســـعار للوحدات 

اإلنشائية، وهو مؤثر سلبي على المقاولين 
والمطوريـــن في ســـوق العقـــار، وهذا حتما 
يؤدي إلى بطء وتيرة المعامات الشرائية 
واالتجـــاه ألرخـــص األثمـــان وأقـــل جـــودة 

وهذا ما ال نطمح إليه”.
وأضاف  أنه بالنســـبة ألغلب المواد األولية 
واألساسية فهي تستورد من الخارج وتتم 
تهيئتهـــا وتعبئتها في البحرين كاألســـمنت 
المـــواد  وبعـــض  الحديديـــة  واألشـــباك 
الكيميائية ومواد أخرى. وتابع “لذلك نحن 
بحاجـــة فـــي هذه الفتـــرة بالذات لتشـــجيع 
واستقطاب المشـــروعات الصناعية وعمل 
أيضـــا  احتياطيـــة  مخـــزون  مســـتودعات 
في حـــال األزمـــات تجنبا لوقـــف العمليات 
اإلنشائية فجأة والتي تتضرر فيها شريحة 
االلتزامـــات  بســـبب  خصوصـــا  المقاوليـــن 
تســـليم  تأخـــر  حـــال  فـــي  والغرامـــات 

المشروعات في أوقاتها المحددة”.

التشطيبات والصيانة 

وبشـــأن مســـتوى حجـــم النشـــاط بالقطـــاع 
أن  مطـــر  أفـــاد  الماضييـــن،  العاميـــن  بعـــد 
النشـــاط رجـــع بعـــد فتـــرة جائحـــة كورونـــا 
وهو في صعود مقارنة بالعامين الماضيين 
بنســـب متفاوتة، معتمدا على المشروعات 
المشـــروعات  تشـــمل  والتـــي  الحكوميـــة 
اإلســـكانية، ومـــن جهة أخرى المشـــروعات 
الخاصـــة ســـواء االســـتثمارية أو التجارية 

المختلفة.
وتطرق مستشـــار “المقاولين” إلى الضريبة 
علـــى مـــواد البناء قائـــا “كما نـــص القانون 
للقيمة المضافة وتفاصيلها بأن مواد البناء 
تســـتوجب إضافة القيمـــة المضافة ويحق 
فقـــط  الجديـــدة  للمشـــروعات  اســـتعادتها 
بناء على رخصة البناء بعد مضي 3 أشـــهر 
علـــى تقديـــم الطلـــب لمصلحـــة الضرائـــب. 
أمـــا بالنســـبة ألعمـــال التجديـــد والصيانـــة 
والتشطيب فهي مستوجبة وغير مستردة 
وهذا طبًعا عامل مؤثر، إذ إنه يتســـبب في 
تضخـــم الكلفة العامـــة لمثل هـــذه األعمال 
والتـــي نأمـــل بـــأن يكـــون هناك إعـــادة نظر 
فـــي فـــرض الضريبة علـــى التشـــطيبات أو 

الصيانة والتجديد”.

منتشرة كالسرطان

وتحدث مطر عن آثار العمالة الســـائبة غير 
النظاميـــة والفيـــزا المرنـــة، فقـــال “تأثيرها 
أصبح جليا مؤخرا والدليل كثرة الباغات 
وســـائل  عبـــر  الرســـمية  وغيـــر  الرســـمية 
التواصـــل االجتماعي بأن هنـــاك الكثير من 
المواطنيـــن المتضررين جـــراء هذه العمالة 
التـــي تفقـــد معايير الجـــودة مقابل أســـعار 
رخيصـــة الثمـــن والتـــي تؤثـــر ســـلبا علـــى 
الشركات والمؤسســـات النظامية وتتسبب 
في عـــدم اســـتقرار هـــذا القطـــاع، والدليل 
علـــى ذلـــك هـــو اســـتمرار التســـرب للعمالة 
النظاميـــة )الهـــروب( فـــي ســـجات هيئـــة 
تنظيم ســـوق العمل إلى يومنا هذا في ظل 
وجود كامل لحرية االنتقال السلس، إال أن 
طمع وجشع هذه العمالة في جني األموال 
بشتى الطرق وأسهلها يرهق السوق، وسط 
وجـــود البيئـــة المشـــجعة وانعـــدام العقاب 
على هذه الممارســـات الضـــارة لهذه العمالة 
الســـائبة، وظاهـــرة الهروب وتـــرك األعمال 
النظاميـــة،  والمؤسســـات  الشـــركات  فـــي 
وهـــذا يـــدل على وجـــود خلل وشـــرخ كبير 
جدا في هذا القطاع الحســـاس. والحل هو 
وضـــع رادع للعمالة التاركـــة للعمل )الهاربة( 
والســـائبة بمـــا فيهم أصحاب الفيـــزا المرنة 
والتي تعد كالســـرطان المنتشـــر في شـــتى 
القطاعـــات، وسنشـــهد بعـــد ذلك اســـتقراًرا 
ونمـــًوا ومنافســـة طبيعيـــة مطلوبـــة لهـــذا 

القطاع.
مـــن جهـــة أخـــرى، نفـــى صاحـــب مؤسســـة 
العريـــض،  أحمـــد  البنـــاء  لمـــواد  الحرميـــن 
أي زيـــادات فـــي أســـعار األدوات الصحيـــة 
التـــي تختص مؤسســـته ببيعهـــا وذلك منذ 
4 ســـنوات، بيد أنـــه أكد علـــى ارتفاع مواد 
البنـــاء األساســـية األخرى لمن ســـبقوه من 

المتحدثين.

ارتفاع أسعار الخرسانة والطابوق بسبب تباطؤ سالسل اإلمداد
ضرورة منح األولوية للمقاول البحريني في المشروعات االستراتيجية.. مقاولون لـ “^”:
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 مطر:
زيادة تتجاوز 100 % أحيانا 
ومخاوف من تأثيرها على 

المشروعات اإلنشائية

 مرهون:
التغيرات بأسعار مواد 

البناء يعود ضررها 
على جميع األطراف

 حجير:
أكثر مواد البناء ارتفاًعا 

هي األسالك الكهربائية 
والخشب والخرسانة

ــة ــادي ــص ــت ــرات االق ــي ــغ ــت ــم ــال ــرع الــقــطــاعــات تـــأثـــًرا ب ــ ــد أسـ ــ قـــطـــاع الــبــنــاء أح

ــل 3 أشــهــر ــ ــة” لـــلـــمـــشـــروعـــات الـــجـــديـــدة بـــعـــد ك ــافـ ــضـ ــمـ اســـتـــعـــادة “الـ

عزوز علي
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
الدواجن 

- تخزيـــن البروكلـــي باســـتخدام المناديـــل الورقيـــة، 
حيـــث يتـــم أوالً تعبئـــة زجاجـــة رذاذ نظيفـــة بالمـــاء 
البـــارد، ومـــن ثـــم رش القليـــل مـــن المـــاء علـــى رأس 
البروكلي، بعـــد ذلك يتم تغطيتـــه وتغليفه بالمناديل 
الورقية، والتي ستعمل على امتصاص الرطوبة منه، 
فالرطوبـــة قـــد تســـبب في كثيـــر من األحيـــان التلف 
ونمـــو العفـــن عليه، ومن ثم يتـــم وضعه في الثالجة، 
وفي حالة اســـتخدام هـــذه الطريقة يمكن المحافظة 

على البروكلي طازًجا لقرابة 3 أيام.
- من أســـهل وأســـرع الطـــرق لتخزيـــن البروكلي هي 
وضعـــه فـــي كيٍس بالســـتيكي، وإغالقه بعـــد أن يتم 
عمل العديد من الثقوب الصغيرة فيه؛ وذلك للسماح 
بتدفـــق الهواء من خالل الكيس، ومن ثم يتم وضعه 
في الثالجة حيث من الممكن بقائه طازجًا لعدة أياٍم 

فقط. 
- حفـــظ البروكلـــي فـــي الفريـــزر عنـــد الرغبـــة فـــي 
االحتفـــاظ بالبروكلـــي لفتـــرة طويلـــة مـــن الزمـــن مع 
المحافظـــة علـــى قوامـــه، ولونـــه، ونكهتـــه، وقيمتـــه 

الغذائية.
- تخزيـــن البروكلـــي على شـــكل باقٍة بطريقة تشـــبه 
االحتفاظ بباقة من الـــورود في المزهرية، وذلك عن 
طريق وضـــع رأس البروكلي كامال في وعاء يحتوي 

على القليل من الماء.

طريقة حفظ البروكلي

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.6

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.8

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.4

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.1

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.5

بيض أردني
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

^أكـــد تاجر الدواجـــن والبيض 
في ســـوق المنامـــة المركـــزي صادق 
قلـــة  االقتصـــادي”  لـ”البـــالد  ســـلمان 
بيـــض  مـــن  المعروضـــة  الكميـــات 
المائدة في ســـوق المنامـــة المركزي، 
حيـــث تتوفر كميات قليلة من بيض 
المائدة المستورد عموًما في السوق.

وأشار إلى ارتفاع الطلب على بيض 
المائدة المستورد من دولة الكويت، 
حيـــث تبـــاع الشـــدة الواحدة بســـعر 
ثابت هو 1.5 دينار، مضيًفا أن ســـعر 
بيـــض المائدة المســـتورد من األردن 

يتوفـــر  والـــذي  دينـــار،   1.5 بســـعر 
بكميات قليلة.

وذكـــر أن بيـــض المائـــدة البحرينـــي 
تتوفر منـــه عدة أحجام، حيث تباع 
الشدة من الحجم الصغير بسعر 1.2 
دينار، ويصل ســـعر شدة البيض من 

الحجم الكبير إلى 2.1 دينار.
المائـــدة  بيـــض  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـعودي غيـــر متوفـــر في الســـوق 
المحلي منذ فترة تصل إلى شهرين.
ولفت إلى ارتفاع الطلب على شراء 
الدجـــاج الطـــازج في ســـوق المنامة 

المركـــزي خـــالل شـــهر محـــرم حيث 
يزداد اإلقبال على المآتم وغيرها.

وذكر أن ســـعر كيلو دجـــاج المزرعة 
الطازج )البحرينـــي( بلغ 1.45 دينار، 
مشـــيًرا إلـــى وجـــود عـــروض علـــى 
ســـعر بيـــع دجـــاج )التنميـــة( الطازج 
الســـعودي ودجـــاج )اليـــوم( الطازج 
دجـــاج  يبـــاع  حيـــث  الســـعودي، 
)التنمية( بســـعر 1.6 دينار، في حين 
أنه يباع في األسواق وغيرها بسعر 
1.65 دينـــار، أما دجـــاج )اليوم( فبلغ 
ســـعر بيعـــه 1.4 دينـــار، مضيًفـــا أن 

دجـــاج  مـــن  المعروضـــة  الكميـــات 
)التنميـــة( و)اليوم( قليلة في ســـوق 

المنامة المركزي.
فـــي  زيـــادة  محـــرم  شـــهر  ويشـــهد 
اإلقبال على شراء الدواجن والبيض 
وغيرهـــا من المســـتلزمات، إذ ارتفع 
فـــي األســـبوع الماضـــي الطلب على 
دجاج المزرعة الطازج في األسبوع 
الماضي بنسبة تصل إلى 90 % في 
ســـوق المنامـــة المركزي، كمـــا ارتفع 
الطلـــب علـــى شـــراء البيض بنســـبة 

تتراوح ما بين 30 و40 %.

^حذر مصرف البحريـــن المركزي عمالء وزبائن البنوك 
والمصـــارف مـــن عـــدم مشـــاركة اســـم المســـتخدم وكلمـــات 
المـــرور الخاصـــة بهـــم مع أي شـــخص، حتى لو ظهـــر كطلب 
مـــن البنوك التـــي يتعاملون معها، مؤكـــًدا أن البنوك ال تطلب 
كلمات المرور أو كلمات الحســـاب الســـرية أو رقم الحســـاب 

.)OTP( السري أو الرمز السري المؤقت
ودعـــا المصـــرف المركـــزي العمالء لالتصـــال بمصارفهم على 

الفور في حالة تعرضهم لالحتيال االلكتروني.
كما حذرت شـــركة بنفـــت عمالئها من الرســـائل النصية التي 
تحتـــوي علـــى روابط وهمية تشـــبه شاشـــات تطبيـــق بنفت 
بـــي وعدم الرد علـــى المكالمات الواردة مـــن خالل تطبيقات 

الهواتف الذكية مثل الواتساب وغيرها. 
وعلـــى صعيـــد متصـــل، حـــذرت بنـــوك ومصـــارف عاملة في 
مملكـــة البحريـــن زبائنهـــا مـــن الرســـائل النصيـــة والمكالمات 
االحتيالية، مع التأكيد على عدم كشـــف معلومات بطاقاتهم 
أو أرقامهـــم الســـرية أو األرقام الســـرية اإللكترونية أو الرمز 
الســـري المؤقت )OTP( ألي مصـــدر، مؤكدين أنهم لن يطلبوا 
أبـــًدا هـــذه المعلومـــات ســـواء برســـالة نصيـــة أو االتصال أو 

برابط.
وأرســـل بنـــك البحريـــن والكويت رســـالة نصية إلـــى عمالئه 
كالتالـــي “عزيزنـــا الزبـــون، ُكـــن حـــذرًا مـــن الرســـائل النصية 
والمكالمات االحتيالية. ال تكشف أبدًا عن معلومات البطاقة 
الخاصة بك أو الرقم الســـري أو الرقم الســـري اإللكتروني أو 
الرمز الســـري المؤقت )OTP( ألي مصدٍر. البنك لن يقوم أبدًا 
بطلب هذه المعلومات ســـواء برســـالة نصيـــة أو االتصال أو 

برابط”.
كمـــا حذر بنـــك البحرين الوطني في فيديو نشـــره بحســـابه 
على االنستغرام العمالء من المكالمات والرسائل االحتيالية، 

داعًيا عمالئه لحماية حساباتهم من السرقات.
وأكد البنك وجود طرق كثيرة يمكن أن يخدع بها المحتالون، 
مســـتعرًضا طرقـــًا لتجنـــب ذلك، ومنهـــا: عدم مشـــاركة كلمة 
المـــرور )OTP( حتـــى لـــو اســـتلم رســـائل أو اتصـــاالت ممـــن 
يدعـــون أنهم من البنك، واحتفـــاظ العميل بمعلومات بطاقة 
البنك لنفســـه، مصرف العميل الشـــخصي لن يطلب تفاصيل 
حسابه أبًدا، التأكد من أن البطاقة المصرفية مع العميل في 
جميـــع األوقـــات، التأكد من المصدر عبـــر التحقق من الرابط 

المرسل، واالنتباه جيًدا لعنوان صفحة الويب إذا كانت تبدو 
مشبوهة قبل تسجيل الدخول.

ودعـــا البنـــك العمالء بـــأن يكونوا يقظيـــن ألي معامالت يتم 
 )SMS( إجراؤهـــا عن طريـــق التحقق باســـتمرار من رســـائل
الخاصـــة بهـــم، كمـــا دعـــا العمـــالء في حـــال حدث وشـــعروا 

بالشك بالقيام بالتواصل مع البنك حاالً ليقوموا بخدمتهم.
وكشـــف تحليل أجرته كاسبرسكي مؤخًرا أن الهجمات التي 
تنطـــوي علـــى تهديـــدات بفقـــدان البيانات، وتشـــمل التصيد 
واالحتيـــال القائـــم علـــى مبـــادئ الهندســـة االجتماعيـــة في 
البحرين، شهدت زيادة هائلة بنسبة 188 % في الربع الثاني 
مـــن 2022 مقارنـــة بالربع الســـابق. واكتشـــفت كاسبرســـكي 
735,244 هجوم تصيد وقعت في البحرين في الربع الثاني 

من العام الجاري.
وتســـتخدم مبادئ الهندســـة االجتماعية، التـــي يطلق عليها 
أحياًنـــا عمليـــات االحتيال بـ “القرصنة البشـــرية”، بعدة طرق 
وألغراض مختلفة، تهدف جميعها إلى اإليقاع بالمستخدمين 
المســـتهترين أو غير الحذرين، عبر جذبهم إلى مواقع مزيفة 

ودفعهم بالخداع إلى إدخال معلوماتهم الشخصية.

قلة المعروض من بيض المائدة... والطلب يرتفع على الكويتي

“المركزي” يحذر من مشاركة رقم الحساب السري

محرم رفع اإلقبال على الدواجن

عدم الكشف عن الرمز السري المؤقت ألي مصدر

إعداد: أمل الحامد

 أسعار 
الفواكه

سنطرة: 700 فلسمانجو: 800 فلسموز: 500 فلستفاح: 750 فلس

شمام: 250 فلسبطيخ: 350 فلسأناناس: 800 فلسالرمان: 1.5 دينار

جوافة: 1.5 دينارعنب: 1.3 دينارأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1 دينار

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 500 فلس

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع: 120 فلساً للحزمةسبنت: 50 فلساً للحزمةبربير: 25 فلساً للحزمة

جرجير: 25 فلساً للحزمةملوخية: 150 فلساً للحزمةبقدونس: 90 فلساً للحزمة

ريحان: 100 فلس للحزمةرويد: 30 فلساً للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضراوات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
450 فلس

خيار:
400 فلس

كوسة:
550 فلس

فاصوليا:
1.2 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
650 فلسًا

بصل أحمر:
250 فلسًا

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
650 فلسًا

زنجبيل:
700 فلس 

بطاطس:
300 فلس

فندال:
700 فلس

بروكلي:
1.4 دينار

فلفل أخضر:
600 فلس

قرنبيط:
800 فلس

مشروم:
750 فلسًا

جزر:
500 فلس

خس:
500 فلس

أسعار
السمك 

الكنعد
د.ب5.5

الروبيان
د.ب2.5

السبريم
د.ب3.5

الصايف
د.ب2
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أظهـــرت بيانات رســـمية، أمس الجمعـــة، أن االقتصاد البريطانـــي انكمش 0.6 % على 
أســـاس شـــهري خالل يونيو، و0.1 % خالل الربع الثاني من العام. وأشـــار اســـتطالع 
لرويتـــرز إلـــى انكماش نســـبته 1.3 % في يونيـــو. وقال مكتب اإلحصـــاءات الوطنية 
إن الخدمات تراجعت 0.5 % خالل الشـــهر، وكانت المحرك الرئيس النخفاض الناتج 
المحلـــي اإلجمالي. وكان تراجع الناتج االقتصادي لشـــهر يونيو متوقعا بســـبب عطلة 

مصرفية بمناسبة احتفاالت اليوبيل البالتيني للملكة إليزابيث.

االقتصــاد البـريطــانــي ينكمـــش 
0.6 % فــي الربــع الثــانــي

زيادة اإلقبال اآلسيوي على الخام األميركي 
الرخيص تهدد نفط الشرق األوسط

اتجــه مشــترون آســيويون إلــى شــراء كميات ضخمة من النفط األميركــي الرخيص في وقت مبكر من دورة التــداول األخيرة من التعامالت 
الفورية، مما يزيد من احتمالية انخفاض الطلب على خام الشــرق األوســط. واشــترت معامل تكرير النفط في كوريا الجنوبية والهند حتى 
اآلن قرابة 16 مليون برميل من الخام األميركي منذ بداية أغسطس، إذ سيتم تسليمها في الغالب خالل نوفمبر، وفقًا لمتعاملين على دراية 

بالموضوع.

يشـــار إلى أن 16 مليـــون برميل تعادل ضعف 
الكميـــة المشـــتراة في نفـــس الفتـــرة المقابلة 
في يوليـــو، وتقل قليالً عن متوســـط   الحجم 
الشـــهري خـــالل األشـــهر الخمســـة األولى من 

.2022
وأشارت المملكة العربية السعودية إلى ثقتها 
بالنســـبة لتوقعات الطلب في وقت سابق من 
أغســـطس بعد أن رفعت أســـعار نفطها الخام 
آلســـيا إلى مســـتوى قياســـي، على الرغم من 
الفـــروق الزمنيـــة )فـــرق الســـعر بيـــن العقـــود 
اآلجلة للشـــهر األول والشـــهر الثاني( والعقود 
اآلجلة التـــي تعكس مخاوف حـــدوث تباطؤ 
اقتصـــادي. مع ذلـــك، قامت المملكة بتســـعير 
بعـــض نفطهـــا بمســـتويات أقـــل مـــن المتوقع 
لتظـــل قـــادرة علـــى المنافســـة فـــي مواجهـــة 
تجارة المراجحة للتدفقات النفطية مثل تلك 

القادمة من الواليات المتحدة.
وقـــال متعاملـــون يشـــترون ويبيعـــون تلـــك 
الشـــحنات إن العـــروض المقدمة لشـــراء خام 
الخـــام  ميدالنـــد،  الوســـيط  تكســـاس  غـــرب 
الرئيســـي األميركي ويتم تصديره إلى آسيا، 
تقل 8 دوالرات للبرميل مقارنة بسعر البرميل 

القياسي في دبي المقرر وصوله في نوفمبر.
وأضاف المتعاملون أن السعر المقدم أرخص 
مقارنـــة بســـعر خـــام مربـــان المماثـــل، الخـــام 
الرئيســـي بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة، 
عنـــد األخـــذ فـــي االعتبـــار تكاليـــف الشـــحن 

والخدمات اللوجستية.
الليبـــي  النفـــط  إنتـــاج  فـــي  الزيـــادة  وأدت 
واالنخفـــاض غيـــر المعهـــود فـــي الطلب على 
ذروة  خـــالل  المتحـــدة  بالواليـــات  البنزيـــن 
موســـم القيـــادة إلى وفـــرة إمـــدادات حوض 
المحيـــط األطلســـي، باإلضافـــة إلـــى أثر ذلك 
فـــي األســـعار. وانخفض خام غرب تكســـاس 
الوســـيط األســـبوع قبـــل الماضـــي، مســـّجالً 

خصمـــًا نـــادرًا عـــن خـــام دبـــي، وفقـــًا لبيانات 
جمعتها “بلومبرغ”. كما تقلص مؤشـــر الطلب 
 – األوســـط  الشـــرق  نفـــط  علـــى  الرئيســـي 
مقايضـــة عـــالوة خام عمان بخـــام دبي - إلى 

أدنى مستوى منذ يونيو.
وتظل بعض المخاوف قائمة بشأن التوقعات 
بعـــد تراجع هوامش ربح صناعة الوقود مثل 
البنزيـــن مؤخرًا، مما دفـــع معامل التكرير إلى 
التفكيـــر فـــي إجـــراء تخفيضـــات بمعـــدالت 
الطلـــب  إن  متعاملـــون  وقـــال  التشـــغيل. 
التعامـــالت  فـــي  الشـــحنات  علـــى  اإلجمالـــي 
الفوريـــة قـــد ال يكـــون قويـــًا مثـــل الشـــهرين 

الماضيين بعد تراجع هوامش األرباح.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.985

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.472

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.308

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.454

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.16
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قالـــت اختصاصـــي الملكيـــة الصناعيـــة بـــإدارة التجـــارة 
الخارجيـــة والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة 
نـــورة المحميد أن تســـجيل العالمـــة التجارية في موقع 
خدمـــات الملكيـــة الصناعيـــة فـــي المجمل يســـتغرق 90 

يوًما إلكماله.
وعرفت المحميد العالمة التجارية بأنها إشـــارات مميزة 
تستخدم للتميز بين السلع والخدمات من قبل المنتجين 
وهي عبارة عن إشارات و “لوغوهات” وصور وكلمات أو 

مزيج من هذا كله.
وأوضحـــت المحميـــد فـــي البرنامج التلفزيوني “شـــمس 
البحريـــن” أنـــه يتم بدايـــة تقديم طلب تســـجيل العالمة 
التجاريـــة فـــي موقع خدمـــات الملكيـــة الصناعية والذي 
يمـــر بعـــدة مراحـــل أولها الفحص الشـــكلي، حيـــث تقوم 
اإلدارة بفحـــص جميـــع المســـتندات المقدمـــة مـــن قبـــل 
الطلب، ولديه فترة 30 يوما في حال اجتازها واستكمل 

جميع اإلجراءات ينتقل لمرحلة الفحص الفني.
وأشارت إلى أنه بعد االنتقال لعالمة الفحص الفني تنشر 
العالمة التجارية في النشـــرة اإللكترونية بموقع الوزارة 
ويدفع عليها رســـوما للنشـــر، ثم تأتي مرحلة االعتراض 
وهـــي 60 يومـــا في حال التشـــابه مـــع أي عالمة تجارية 
مســـجلة من قبل بإمـــكان من له حـــق أن يعترض عليها، 

وفي حـــال اجتاز هذه الفترة الزمنية )60 يوما( ولم يتم 
تســـجيل أي اعتراض بإمكانه تسجيل العالمة التجارية 

لمدة 10 سنوات مع دفع رسوم تسجيلها.
وأوضحـــت أن عمليـــة مرحلة الفحـــص الفني هي عملية 
يقـــوم بها الفاحص بنوعين من الفحـــص، أولها أن تكون 
مميزة وغير خادعة للجمهور، واألهم من ذلك ال تتعارض 
مـــع قانـــون العالمات التجارية فـــي المملكة، أما الفحص 
الثانـــي الفني فهو أن الفاحص يتأكد من أنه ليس هنالك 
عالمـــة تجارية مشـــابهة أو مماثلة مســـجلة فـــي النظام 

سابًقا للعالمة التجارية الجديدة المراد تقديمها.
ولفتت إلى أنه في حال تشابه عالمة تجارية مع عالمة 
مســـجلة فإنه يتم رفض تســـجيل العالمـــة الجديدة، أما 
في حال عدم وجود أي تشابه فإنه يتم تسجيل العالمة 

التجارية.
وأكـــدت أن العالمـــة التجاريـــة تحمـــي حـــق المالـــك في 
حماية عالمته لفترة طويلة هي 10 سنوات، كما تعطيه 
الحـــق في أن يكـــون له مصدر دخل في حـــال ينوي بيع 
العالمـــة التجاريـــة ويحصل علـــى ترخيص حـــق امتياز 
العالمة التجارية )الفرنشـــايز(، وحفـــظ عالمته التجارية 

من أي تشابه أو تماثل في السوق.
يشـــار إلى العالمة التجارية تلعب دوًرا مهما في المجال 
التجـــاري واالقتصـــادي فهـــي وســـيلة إعـــالن للشـــركات 

التجاريـــة أو التجـــار عـــن المنتجـــات والخدمـــات التـــي 
يقدمونها لتميزها عن باقي المنتجات المماثلة.

وفيما يتعلق بأهمية تسجيل العالمة التجارية، أوضحت 
المحميـــد أن العالمـــة التجارية هي حجر األســـاس لبناء 
هوية النشـــاط التجـــاري فهي تحمي حـــق مالك العالمة 

لحماية عالمته والمحافظة عليها لمدة طويلة.
وعن أبرز الخواص للعالمة التجارية، أوضحت المحميد 
أنـــه يجب أن تكون العالمـــة التجارية ذات صفة مميزة، 
وتكون غير خادعة للجمهـــور، ويقصد بخادعة للجمهور 
بأنها ال تســـبب لبســـا أو تضليال للجمهور، وتكون العالمة 
وصفيـــة، ويقصـــد بوصفية أنها تصف الســـلع والخدمات 
التـــي تحملهـــا العالمـــة نفســـها ومـــن الممكـــن أن الســـلع 
والخدمات ال تكون موجودة فعلًيا في العالمة التجارية 
المقدمـــة أو المـــراد تســـجيلها، وهـــذه التي يطلـــق عليها 

وصفية أي خادعة للجمهور.
ولفتـــت إلـــى أن أهـــم الحقـــوق المترتبـــة علـــى تســـجيل 
العالمـــة التجاريـــة هو أن لمالك العالمـــة كامل الحق في 
اتخاذ أي إجراء قانوني ضد أي شـــخص مســـجل عالمة 
مماثلة لعالمته التجارية من ناحية الشكل أو “اللوغو” أو 
السلع والخدمات، مشيرة إلى أن جميع إجراءات تقديم 
الشكوى تتم أونالين بحيث يستطيع الشخص أخذ حقه 
في حال كان الشخص مسجال للعالمة التجارية مسبًقا.

وذكرت أنه في حال وجود هوية مشـــابهة فإنه 
يجـــب تغييـــر هويـــة “اللوغـــو” أو الكلمـــة أو 
الشـــعار، حيـــث يتخذ قســـم الرقابة بـــاإلدارة 

القـــرار المناســـب، وثـــم يتـــم التواصـــل مـــع 
الشخص المخالف وتتم العملية.

بالقول  حديثها  المحميد  واختتمت 
إن الــعــديــد مــن الــعــالمــات الــتــجــاريــة 

فـــي الــمــمــلــكــة بـــــدأت مـــن الــصــفــر 
وتحث  العالمية،  ــى  إل ووصــلــت 
وتـــشـــجـــع الـــبـــحـــريـــن خــصــوصــا 

أصحاب  والتجارة  الصناعة  وزارة 
األعــــمــــال  ورواد  ــع  ــ ــاري ــشــ ــمــ ــ ال

البحرينيين لتسجيل عالماتهم 
والحفاظ  حقوقهم  لحماية 

عــلــيــهــا وعــلــى عــالمــاتــهــم 
ــاريــــة لـــســـنـــوات  ــتــــجــ ــ ال

طـــويـــلـــة، خــصــوًصــا 
الطلب  تــقــديــم  أن 
واإلجـــراءات سهلة 

جـــــــًدا وبــســيــطــة 
تتم  وجميعها 

أونالين.

90 يـوًمـا الستكمـال تسجيــل العـالمــة التجــاريــة
تقديم الشكوى “أونالين” في حال وجود عالمة مشابهة.. اختصاصي الملكية الصناعية:

أمل الحامد

نورة المحميد

بلومبرغ

 معامل تكرير النفط 
بكوريا الجنوبية 

والهند تشتري 16 
مليون برميل

 عروض شراء خام 
غرب تكساس تقل 

8 دوالرات عن 
برميل دبي  


