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إغالق باب الترشح لجائزة سمو الشيخ عيسى 
بن علي ألفضل أداء تطوعي مؤسسي

جمعية الكلمة الطيبة

أعلنـــت اللجنة المنظمة لجائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفـــة للعمل التطوعي بنســـختها الثانية عشـــرة، عن إغالق باب 
الترشـــح للمشـــاركة في جائزة أفضل أداء تطوعي مؤسســـي في 
مملكـــة البحريـــن، بعـــد أن تم اســـتقبال أكثر من 69 مشـــاركة من 

المنظمات األهلية بمملكة البحرين. 
وقـــال نائـــب رئيس مجلـــس إدارة جمعيـــة الكلمـــة الطيبة رئيس 
اللجنة المنظمة لجائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
للعمل التطوعي أنور بوحســـن “إن تزايد المشـــاركات في الجائزة 

هـــذا العام يؤكد أهميـــة الجائزة في إبـــراز دور منظمات المجتمع 
المدني وتوثيق التجارب الرائدة التي تضطلع بها في مجال العمل 
التطوعـــي والتنموي، ومدى التطـــور الحاصل في هذا المجال، إذ 
تلقـــت اللجنـــة المنظمة أعـــداًدا كبيرة من المشـــاركات عبر الموقع 
اإللكترونـــي الخاص بجمعية الكلمة الطيبـــة والتي قامت بدورها 
بتخصيص لجنة مصغرة الســـتالم استمارات المشاركات وفرزها 

وتصنيفها وفًقا لفئات الجائزة المختلفة”.
وأضـــاف أنـــه تم اســـتبعاد بعض المشـــاركات التي لـــم تتوافق مع 

)03(معايير الجائزة المعلنة مسبًقا.

ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع من خالل بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم 
والتجـــارة اإللكترونيـــة فـــي شـــهر يوليـــو الماضي بنســـبة 13.1 % على أســـاس 
سنوي، إذ بلغت 309 ماليين دينار في يوليو الماضي بزيادة 35.8 مليون دينار، 
أي ما نســـبته 13.1 %، قياًســـا بـ 273.2 مليون دينار في يوليو 2021. في حين 
تراجعت القيمة على أســـاس شـــهري بنسبة 6.8 % قياًسا بـ 331.6 مليون دينار 
في يونيو الماضي. وكانت أكبر 5 قطاعات تم الصرف فيها عبر نقاط البيع من 
خالل بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم والتجارة اإللكترونية، وارتفع اإلنفاق 

على الخدمات الحكومية بنسبة 1.6 % وبلغ 91.5 مليون دينار.

91.5 مليون دينار اإلنفاق على 
الخدمات الحكومية في يوليو
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المنامة - وزارة اإلسكان

أفـــادت وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي بأن عدد 
زيارات المواطنين لخدمات الوزارة عبر بوابة الحكومة 
اإللكترونية لتقديم الطلبات واالستفســـار عن الخدمات 
التمويليـــة الجديـــدة بلـــغ 22255 زيـــارة، فيمـــا بلـــغ عدد 
االتصـــاالت الهاتفية 4800 استفســـار منذ التدشـــين في 

مطلع أغسطس الجاري.
وبينـــت الـــوزارة أن المنظومـــة اإللكترونيـــة اإلســـكانية 
ســـاهمت في تطوير الخدمات المقدمـــة للمواطنين في 
هـــذه الفتـــرة، وتســـهيل مراجعـــات المواطنيـــن، مفيـــدة 
بـــأن خطة التحـــول الرقمي شـــهدت تحديثـــا لدى طرح 
الخدمـــات التمويليـــة الجديـــدة، بما يســـهم فـــي تحقيق 
هـــدف فورية االســـتفادة مـــن الخدمـــات التمويلية بكل 

سهولة ويسر.

دعـــا عـــدد مـــن المترشـــحين المتوقعين لخـــوض غمـــار االنتخابات 
النيابيـــة المقبلـــة 2022 عبر “البالد” إلى وضـــع قوانين صارمة للحد 
مـــن نســـبة هـــروب العمالـــة المنزلية مـــع ضـــرورة تحديـــث القانون 
الحالي للعمالة المنزلية ووضع قانون يحمي العامل ورب العمل في 
الوقت ذاته. وأكدوا أن ثمة فنادق ومقاهي تســـتغل هروب العمالة 

المنزلية لالتجار بها.

مترشحون برلمانيون لـ “^”: فنادق 
ومقاٍه تستغل هروب العمالة لالتجار

عواصم ـ وكاالت

قال عباس مقتدائي، نائب رئيس 
لجنـــة األمـــن القومـــي والسياســـة 
الخارجية في البرلمـــان اإليراني، 
أمـــس، إن “المفاوضـــات النوويـــة 
انتهـــت، وعملية التوصـــل التفاق 

جارية”.
مـــن  التســـريبات  أولـــى  وفـــي 
االجتمـــاع المغلـــق فـــي البرلمـــان، 
أوضح عباس مقتدائي أن “إيران 
اتخذت قرارها السياسي اإليراني 
الواليـــات  علـــى  يتعيـــن  وأنـــه 

المتحدة أن تتخذ قرارها”.

إيران: المفاوضات 
انتهت والتوصل 

التفاق جار
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توقـــع اقتصاديون ومحللـــون ماليون أن 
يتســـبب انخفاض اليـــورو مقابل الدوالر 
النقديـــة  السياســـة  وكذلـــك  األميركـــي 
األميركية )رفع سعر الفائدة أكثر من مرة( 
في تداعيات محدودة على دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، ومـــن بينهـــا مملكـــة 
إلـــى أن االســـتمرار  البحريـــن، مشـــيرين 
فـــي رفع ســـعر الفائدة محلًيـــا “لن يقودنا 
إلـــى نتائـــج مرجـــوة ولن يخـــرج المملكة 
مـــن التضخـــم المســـتورد”. وتطرقوا إلى 
االرتفاع في أســـعار النفـــط، مؤكدين أنه 
خـــدم الميزانيـــة العامـــة، وســـيعجل مـــن 

عملية التعافي االقتصادي.
اســـتطلعت  الذيـــن  المتحدثـــون  وأكـــد 
“البـــالد” آراءهـــم أن أســـعار الفائـــدة في 
الواليات المتحدة ودول الخليج تتحرك 
مًعا بسبب أنظمة سعر الصرف المرتبطة 

األقـــوى  العملـــة  أصبـــح  الـــذي  بالـــدوالر 
مقابل سلة من العمالت األخرى.

وتوقـــع المختصون مزيًدا مـــن الزيادات 
فـــي أســـعار الفائـــدة فـــي دول الخليـــج 

اتســـاًقا مع تحركات مجلس االحتياطي 
وســـتكون  األميركـــي،  الفيدرالـــي 
هنـــاك حاجـــة الحتـــواء تلـــك الضغـــوط 
االقتصـــاد  التضخميـــة. ورجـــح خبـــراء 

تســـارع التضخـــم العـــام بـــدول الخليـــج 
فـــي النصف الثانـــي من هذا العـــام، لكنه 
ســـيظل أقل من 4 % في المتوســـط في 

دول الخليج الست.

ارتفـاع النفـط يعجــل التعافــي
التضخم في الخليج باٍق دون 4 %... اقتصاديون لـ “^”:

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
أمس، رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
عبـــدهللا آل خليفـــة ووزيـــرة الصحـــة 
جليلـــة الســـيد، بحضـــور رئيس األمن 

العام الفريق طارق الحسن.
بالجهـــود  الداخليـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
رئيـــس  بهـــا  يقـــوم  التـــي  المتميـــزة 
المجلـــس األعلى للصحـــة في تطوير 
مملكـــة  فـــي  الصحيـــة  المنظومـــة 

البحرين، بما يســـهم في الحفاظ على 
المكتسبات الوطنية.

اللقـــاء بحـــث مجـــاالت  وتـــم خـــالل 
التعاون والتنســـيق في إطار استمرار 
وزارة الصحـــة فـــي تقديـــم الرعايـــة 
الصحية المتكاملة على مدار الساعة 
وبأعلـــى مســـتويات الكفـــاءة، لنـــزالء 
مراكز اإلصـــالح والتأهيل، بما يضمن 
صحتهـــم وســـالمتهم العامـــة، تطبيقا 
لقانـــون مؤسســـة اإلصـــالح والتأهيل 

والئحته التنفيذية.

بحث استمرار تقديم الرعاية 
المتكاملة للنزالء

المنامة - وزارة الداخلية
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خطة التحول الرقمي شهدت تحديثا... “اإلسكان”:

22 ألف زيارة إلكترونية و4800 اتصال عن التمويالت 

أمل الحامد

عزوز علي

منال الشيخ



وزير الداخلية يبحث التنسيق مع رئيس “األعلى للصحة”

إقامة مخيم “شروق” لتعليمهم على التعايش بأمان مع المرض... محمد بن عبداهلل:

بحث استمرار تقديم الرعاية المتكاملة للنزالء

تنفيذ مشروع توعية األطفال عن “السكري” في المدارس

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة، أمـــس، رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة ووزيرة 
الصحة جليلة الســـيد، بحضور رئيـــس األمن العام الفريق 

طارق الحسن.
وفـــي بداية اللقاء، رحب وزير الداخلية، برئيس المجلس 
األعلى للصحة ووزيرة الصحة، مشـــيدا بالجهود المتميزة 
التـــي يقوم بها رئيس المجلس األعلى للصحة في تطوير 
المنظومـــة الصحيـــة في مملكـــة البحرين، بما يســـهم في 
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات الوطنيـــة، معربا عـــن اعتزازه 
بالجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة في مجال تقديـــم الخدمات 

الطبية لكل المواطنين والمقيمين.

وتـــم خـــال اللقاء، بحث مجاالت التعاون والتنســـيق في 
إطار اســـتمرار وزارة الصحة فـــي تقديم الرعاية الصحية 
المتكاملة على مدار الســـاعة وبأعلى مســـتويات الكفاءة، 
لنـــزالء مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل، بمـــا يضمـــن صحتهم 

وسامتهم العامة، وذلك تطبيقا لقانون مؤسسة اإلصاح 
والتأهيل والئحته التنفيذية.

حضـــر اللقـــاء، الوكيل المســـاعد للموارد البشـــرية، ومدير 
عام اإلدارة العامة لإلصاح والتأهيل.

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة 
الســـكري الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، عقـــدت الجمعية 
مناقشـــة  تـــم  الـــدوري، حيـــث  اجتماعهـــا 
والمشـــاريع  البرامـــج  تنفيـــذ  ومتابعـــة 
والمبـــادرات التـــي تعمـــل الجمعيـــة علـــى 

تنفيذها خال العام الجاري.
وقـــد اشـــتملت أهـــم البرامـــج والمشـــاريع 
والمبادرات على مشـــروع توعية األطفال 
عن مرض السكري في المدارس المشتركة 
مع وزارة التربيـــة والتعليم؛ والذي يهدف 
إلـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي حـــول مـــرض 
وأنمـــاط  مضاعفاتـــه،  وتجنـــب  الســـكري 
الحيـــاة الصحية بيـــن األطفال وأســـرهم، 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع األطفـــال المصابين 
بالســـكري مـــن خال تعزيز بيئة مدرســـية 

آمنـــة وداعمـــة مـــع رفـــع مســـتوى الوعـــي 
بأهميـــة الغذاء الصحي والنشـــاط البدني. 
كما تـــم متابعـــة مبـــادرة توفيـــر مضخات 

األنســـولين لألطفـــال المصابين بالســـكري 
من خال الشـــراكة المجتمعيـــة مع البنوك 

والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية.

وخـــال االجتمـــاع، وجـــه الفريـــق طبيب 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
مخيـــم  إلقامـــة  بالتحضيـــر  البـــدء  إلـــى 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  لألطفـــال؛  شـــروق 
علـــى كيفيـــة  األطفـــال  تعليـــم وتدريـــب 
التعايـــش بأمـــان مـــع الســـكري مـــن خال 
اللعـــب والترفيه والتثقيـــف الصحي. كما 
ناقش المجلـــس االســـتعدادات لاحتفال 
باليوم العالمي للســـكري؛ والـــذي ُيصادف 
الرابع عشـــر من شـــهر نوفمبر من كل عام، 
ويهدف إلى رفع مســـتوى الوعي الصحي 

بمرض السكري.
إدارة  مجلـــس  اجتمـــاع  خـــال  تـــم  كمـــا 
الجمعيـــة الموافقـــة علـــى إقامـــة مبـــاردة 
تحدي المشـــي في نسخته الرابعة، والذي 
يهدف إلى تعزيز ممارســـة النشاط البدني 
للوقاية من السكري والحد من مضاعفاته.

المنامة - وزارة الداخلية

جمعية السكري

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مكتبـــه بمقر الـــوزارة 
أمس، ســـفير الجمهوريـــة اإليطالية 

لدى مملكة البحرين باوال أمادي.
اســـتعراض  اللقـــاء،  فـــي  وجـــرى 
والتعـــاون  الصداقـــة  عاقـــات 

التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وســـبل  اإليطاليـــة،  والجمهوريـــة 
مختلـــف  فـــي  وتنميتهـــا  تعزيزهـــا 
المجاالت خدمة للمصالح المتبادلة، 
إضافة إلى القضايـــا محل االهتمام 

المشترك.

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مقـــر الـــوزارة أمـــس، 
ســـفير دولـــة إســـرائيل لـــدى مملكة 

البحرين آيتان نائي.
اســـتعراض  اللقـــاء،  فـــي  وجـــرى 
بيـــن  القائمـــة  الثنائيـــة  العاقـــات 

مملكـــة البحريـــن ودولة إســـرائيل، 
المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل 
واالرتقاء به إلى مســـتويات أشمل 
المشـــتركة  المصالـــح  يخـــدم  بمـــا 
للبلديـــن، إضافـــة إلـــى القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

تنمية العالقات مع إيطاليا

استعراض العالقات مع إسرائيل
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وزير الداخلية مستقبال رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة بحضور رئيس األمن العام

مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شؤون اإلعام رمزان 
النعيمي، في مكتبه أمس )األربعاء(، 
ســـفير جمهوريـــة الهنـــد لـــدى مملكة 

البحرين بيوش شريفاستاف.
وأشاد وزير شـــؤون اإلعام بروابط 
التاريخيـــة  والعاقـــات  الصداقـــة 
المتميـــزة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة 
البحرين وجمهورية الهند وشعبيهما 
الحـــرص  ظـــل  فـــي  الصديقيـــن، 
عاقاتهمـــا  تنميـــة  علـــى  المتبـــادل 
جديـــدة  مجـــاالت  وفتـــح  الثنائيـــة 
تخدم وتيرة النماء لصالح الشـــعبين 

الصديقين.
وبحـــث النعيمي مع الســـفير الهندي، 
آفاق التعاون المشـــترك بين البلدين، 
اإلعامـــي،  المجـــال  فـــي  خصوصـــًا 
منوهًا بجهود وإسهامات السفير في 
تقويـــة أواصـــر العاقـــات البحرينية 

الهندية.
بيـــوش  الســـفير  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
علـــى  بـــاده  حـــرص  شريفاســـتاف، 
تنمية عاقاتهـــا التاريخية المتميزة 
مـــع مملكـــة البحريـــن والبنـــاء علـــى 

مـــا حققتـــه مـــن تطـــور وتقـــدم على 
مختلـــف األصعـــدة، بمـــا يســـهم فـــي 
تحقيق مصالحهما المشتركة، متمنيًا 
لمملكة البحرين وشعبها دوام الرقي 

واالزدهار.

وزير اإلعالم أشاد بروابط الصداقة بين البلدين

بحــث التعــاون اإلعالمـــي مـــع الهنـــد
المنامة - وزارة الداخلية

اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
رمـــزان النعيمي، فـــي مكتبه أمس 
)األربعـــاء(، ســـفير مملكـــة ماليزيا 
لـــدى مملكة البحرين شـــازريل بن 

زاهيران.
وخال اللقاء، أشـــاد وزير شـــؤون 
عاقـــات  تشـــهده  بمـــا  اإلعـــام 
الصداقـــة والتعـــاون بيـــن مملكـــة 
البحرين ومملكة ماليزيا من تقدم 
وتطـــور فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
الجهـــود  تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا 
التنمويـــة فـــي البلديـــن وتحقيـــق 
أهدافهمـــا المشـــتركة فـــي النمـــاء 

والتقدم.
واســـتعرض وزير شـــؤون اإلعام 
مجـــاالت  الماليـــزي  الســـفير  مـــع 
تبـــادل  وإمكانيـــات  التعـــاون 
الخبـــرات فـــي ظـــل مـــا يتمتـــع به 

البلـــدان الصديقـــان مـــن إمكانات 
ومقومـــات متعـــددة الســـيما فـــي 

المجال اإلعامي.
من جهته، أعرب الســـفير الماليزي 
بعاقـــات  بـــاده  اعتـــزاز  عـــن 

الصداقة الوطيدة التي تربطها مع 
مملكة البحرين، مؤكدًا تطلعه إلى 
مواصلة تحقيق المزيد من التقدم 
علـــى مختلـــف مســـارات التعـــاون 

بين البلدين الصديقين.

وزير اإلعالم يستعرض مع السفير تبادل الخبرات

تطور العالقات مع ماليزيا بمختلف المجاالت

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة الكهرباء 
ســـفير  أحمـــد،  كمـــال  والمـــاء 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
لـــدى مملكـــة البحريـــن ســـتيفن 
التعـــاون  ســـبل  لبحـــث  بونـــدي 

المشترك بين البلدين.
هيئـــة  رئيـــس  واســـتعرض 
المشـــاريع  والمـــاء  الكهربـــاء 
القائمـــة لـــدى الهيئة والمشـــاريع 
المســـتقبلية التـــي تهدف لتعزيز 

وتطوير قطـــاع الكهرباء والماء 
في مملكة البحرين بهدف بحث 
فـــرص التعـــاون المشـــترك بيـــن 

البلدين الصديقين
 وأشـــاد رئيـــس هيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء في نهايـــة اللقـــاء بعمق 
العاقـــات الثنائيـــة التـــي تجمع 
مملكـــة البحريـــن مـــع الواليـــات 
المتحدة األميركية، وما تشهده 

من تقدم في كافة القطاعات.

أكـــد وزير المواصـــات واالتصاالت 
محمـــد الكعبـــي، أهمية الدراســـات 
تســـليط  إلـــى  الراميـــة  العلميـــة 
الناجحـــة  التجـــارب  علـــى  الضـــوء 
في الممارســـات الحكومية وربطها 
بالمنجـــزات الحضاريـــة والتنمويـــة 
التي تضطلع بها الوزارات والجهات 
الحكوميـــة ذات العاقة، وذلك في 

إطار التزام الحكومة ببرنامجها. 
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله بمكتبـــه 

مستشار الشؤون اإلعامية بمكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
وليـــد  الباحـــث  التحتيـــة  البنيـــة 
الشـــيخ، الـــذي أهـــداه نســـخة مـــن 
الدراســـة التـــي أعدهـــا لنيـــل درجة 
الماجســـتير مـــن جامعـــة البحريـــن 
بعنـــوان “االتصال الحكومي ودوره 
التنمويـــة  المشـــاريع  إبـــراز  فـــي 
المدرجـــة ضمـــن برنامـــج الحكومة 

.”2022 - 2019 اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيد 
ســـفير  الصحـــة،  وزارة  بمقـــر  أمـــس 
لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكـــة البحرين ســـتيفن بوندي، لبحث 
واستعراض عدد من الموضوعات ذات 
االهتمـــام المشـــترك ومناقشـــة مجاالت 

تعزيز الشراكة بين الجانبين.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة عمـــق عاقات 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  المتميـــزة  التعـــاون 
مختلـــف  فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن 

المجاالت.
مملكـــة  اســـتجابة  اســـتعراض  وتـــم 
البحرين الناجحة في االنتشـــار العالمي 

لجائحة فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
ومامـــح المرحلـــة المقبلـــة مـــن تطوير 
مشـــروع  ظـــل  فـــي  الصحـــي  القطـــاع 
الذاتـــي،  والتســـيير  الصحـــي  الضمـــان 
إلى جانـــب فـــرص االســـتثمار بالمجال 
الصحي وتعزيز السياحة العاجية في 

المملكة.
وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى أهميـــة تعزيـــز 
التعاون المثمر بيـــن البلدين الصديقين 
فـــي  الخبـــرات  تبـــادل  مســـارات  فـــي 
مجـــال الجينـــوم والزيـــارات الميدانيـــة 
لاستشـــاريين من األطبـــاء المختصين 
والبحوث الطبية المشتركة والتدريب.

تعزيز التعاون في الكهرباء مع واشنطن

ربط دراسات الممارسات الحكومية بالمنجزات

تبادل الخبرات وزيارات االستشاريين مع واشنطن
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 أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة للعمل 
التطوعــي بنســختها الثانيــة عشــرة، عــن إغــاق بــاب الترشــح للمشــاركة في 
جائزة أفضل أداء تطوعي مؤسسي في مملكة البحرين، بعد أن تم استقبال 

أكثر من 69 مشاركة من المنظمات األهلية بمملكة البحرين. 

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
جمعية الكلمة الطيبـــة، رئيس اللجنة 
المنظمة لجائزة ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفة للعمـــل التطوعي 
أنـــور بوحســـن “إن تزايد المشـــاركات 
فـــي الجائزة هـــذا العام يؤكـــد أهمية 
منظمـــات  دور  إبـــراز  فـــي  الجائـــزة 
المجتمـــع المدنـــي وتوثيـــق التجارب 
الرائـــدة التـــي تضطلع بها فـــي مجال 
العمـــل التطوعـــي والتنمـــوي، ومـــدى 
التطـــور الحاصل في هـــذا المجال، إذ 
تلقت اللجنـــة المنظمة أعـــداًدا كبيرة 
من المشاركات عبر الموقع اإللكتروني 
الطيبـــة  الكلمـــة  بجمعيـــة  الخـــاص 
بتخصيـــص  بدورهـــا  قامـــت  والتـــي 
اســـتمارات  لجنـــة مصغـــرة الســـتالم 
المشـــاركات وفرزهـــا وتصنيفها وفًقا 

لفئات الجائزة المختلفة”.
بعـــض  اســـتبعاد  تـــم  أنـــه  وأضـــاف 
مـــع  تتوافـــق  لـــم  التـــي  المشـــاركات 

مســـبًقا،  المعلنـــة  الجائـــزة  معاييـــر 
وهـــو مـــا يضمن قـــوة المنافســـة بين 
المنظمات األهلية في هذه النســـخة، 
الفًتا إلـــى أن اللجنـــة المنظمة ركزت 
على محور االســـتدامة في أداء هذه 
قدرتهـــا  إثبـــات  وكذلـــك  المنظمـــات 
التخطيـــط  علـــى  والفنيـــة  اإلداريـــة 
والتنفيذ للمشـــروعات التنموية ذات 

النفع العام.
الجائـــزة  تحكيـــم  لجنـــة  أن  ونـــّوه 
لطيفـــة  الدكتـــورة  مـــن  المكونـــة 
المناعـــي، والدكتـــور مهنـــد الفتياني، 
واألســـتاذة أســـمهان الجودر، ســـتبدأ 
أعمالهـــا فـــي تقييـــم أداء المنظمـــات 
األهليـــة ومشـــاريعها التنمويـــة، يـــوم 
الســـبت 3 ســـبتمبر 2022م، فـــي مقر 

جمعية الكلمة الطيبة.
وأكـــد بوحســـن أن توجيهـــات ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علي بـــن خليفة 
الجائـــزة،  باســـتمرار  خليفـــة  آل 

ســـاهم في زيادة أعداد المشـــاركات 
بصـــورة الفتة، وهو مـــا يؤكد حرص 
ســـموه على دعم المنظمـــات األهلية 
الرائـــدة  التنمويـــة  ومشـــروعاتها 
مشـــيًرا  الشـــاملة،  للتنميـــة  تحقيًقـــا 

األهليـــة  المنظمـــات  جميـــع  أن  إلـــى 
المشـــاركة فـــي الجائزة تعتبـــر فائزة 
حتى ما قبل إعالن النتائج، إذ سوف 
يســـتفيدون مـــن المشـــاركة بالجائزة 
من خالل التعرف على آليات تطوير 
األداء الفعلـــي ومـــدى تطبيق مبادئ 

الحوكمـــة، إلى جانب تطوير قدراتها 
التخطيـــط  علـــى  والفنيـــة  اإلداريـــة 
والتنفيذ للمشـــروعات التنموية ذات 
االســـتدامة  وضمـــان  العـــام،  النفـــع 

المالية لكيانها في المستقبل. 
األهليـــة  المنظمـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 

قطاعـــات  شـــملت  مشـــاريع  قدمـــت 
وهـــو  وإنســـانية،  وخيريـــة  صحيـــة 
مـــا يؤكـــد القيمـــة األساســـية للعمـــل 
التطوعي كأحـــد المكونات الضرورية 
لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 
العـــام  القطاعيـــن  مـــع  بالتعـــاون 

والخاص.
رصـــدت  المنظمـــة  اللجنـــة  أن  يذكـــر 
جوائز نقدية للفائزين بالجائزة والتي 
تقدر بـ 7500 دينار موزعة على فئات 
المنظمات األهلية الفائزة ومشاريعها 
هـــذه  وستســـلم  الرائـــدة،  التنمويـــة 
الجوائـــز في احتفال الجمعية بجائزة 
سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الكـــوادر  )لتكريـــم  التطوعـــي  للعمـــل 
العربيـــة فـــي الصفـــوف األمامية( في 

شهر سبتمبر 2022.

الـــذي  المجتمعـــة  الشـــراكة  لمبـــدأ  تفعيـــالً 
تنتهجـــه وزارة الداخليـــة، وتزامًنـــا مع فصل 
الصيف، نظمت اإلدارة العامة للدفاع المدني 

العديد من المحاضـــرات والفعاليات الخاصة 
البشـــرية  المـــوارد  مـــع  بالتنســـيق  لألطفـــال 
األربعـــة،  والمحافظـــات  الداخليـــة،  بـــوزارة 

ووزارة التربية والتعليم.
والتوعيـــة  العامـــة  العالقـــات  مكتـــب  وقـــام 
بتنفيـــذ العديد مـــن المحاضـــرات والحمالت 

التوعويـــة للبرامـــج الصيفيـــة المقامـــة فـــي 
إلـــى  باإلضافـــة  المملكـــة،  مناطـــق  مختلـــف 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  اســـتقبال 

لألطفال من خالل مراكزها المختلفة، بهدف 
نشـــر الوعي وتقديم النصح واإلرشاد حفاًظا 

على األرواح والممتلكات.

جمعية الكلمة الطيبة

المنامة - وزارة الداخلية

إغالق باب الترشح لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي ألفضل أداء تطوعي مؤسسي

الدفاع المدني ينظم عددا من المحاضرات والفعاليات بفصل الصيف

69 مشاركة من المنظمات األهلية بالبحرين... والتركيز على محور االستدامة في األداء

بهدف نشر الوعي وتقديم النصح واإلرشاد حفاظا على األرواح والممتلكات

أنور بوحسن
سمو الشيخ عيسى بن علي

تزايد المشاركات 
يؤكد أهمية الجائزة 

في إبراز دور 
المجتمع المدني

جوائز نقدية تقدر 
بـ 7500 دينار موزعة 

على فئات المنظمات 
األهلية الفائزة
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حمد المنصوري  عمار الشيخ  سارة الصائغ  أفنان زهير  محمد أرحمة 

رياضـــة،  كونـــه  بيـــن  مـــا  يجمـــع  الخيـــل  ركـــوب 
والمشـــاركة فيهـــا محببـــة، وكونه نشـــاطا مســـليا 
لمختلف الفئـــات العمرية رغم اختـــاف القدرات، 
فهنـــاك تردد من قبـــل مختلف فئات المجتمع على 
ركوبـــه وتعلم أساســـيات هذه الهوايـــة على أيدي 
الخبـــرة.  وأوضـــح مالـــك أحـــد إســـطبات  ذوي 

الخيـــل ســـعيد عابد خـــال حديثـــه لــ “البـــاد” أن 
اإلقبال على تعلم أساسيات ركوب الخيل موجود 

عند الذين بلغوا سن الــ 7 سنوات و أكبر.
وأكد أن اإلقبال على التسجيل متزايد في الوقت 
الحالـــي مـــن قبـــل األطفـــال والنســـاء وموعد بدء 

التدريب القادم سيكون مطلع الشهر المقبل.
ولفـــت إلـــى أن التدريـــب يتـــم في اإلســـطبل على 

أيدي مدربين بحرينيين ومدربات بحرينيات.

 وبيـــن أن مـــدة الحصـــة التدريبية ســـاعة وســـعر 
8 حصـــص تدريبية لمدة شـــهر 60 دينـــارا، وهناك 
أســـعار خاصـــة لألشـــخاص المنتميـــن إلـــى العائلة 

الواحدة.
وأضـــاف “عـــدد المتدربيـــن فـــي الحصـــة الواحدة 
ا  يتـــراوح مـــا بيـــن 3 و4 تقريًبـــا والمبتدئـــون فعليًّ
عـــادة ما يتم تدريبهم بشـــكل منفصـــل على مدى 
حصتيـــن ليتمكنـــوا بعـــض الشـــيء ومـــن ثـــم يتم 

إدراجهـــم في الفريق والتدريـــب متاح في الفترة 
الصباحية والمسائية”.

إلـــى أن هنـــاك جـــوالت صباحيـــة   وأشـــار عابـــد 
فـــي   الخيـــل  بواســـطة  ســـاعة  ولمـــدة  ومســـائية 
االسطبل بدمستان، حيث إن الجوالت الصباحية 
والمســـائية تبـــدأ فـــي تمـــام 4:30 أو 5:30 وفـــي 
كل جولـــة 5 إلـــى 12 راكبـــا إضافة إلـــى المدربين 

البحرينيين.

وأوضح أن سعر الجولة للشخص 5 دنانير وهناك 
ترتيب خاص لألطفال بحسب المدة.

وذكـــر أن هناك جوالت بالخيل لمدة ســـاعتين في 
كرزكان بسعر 10 دنانير للشخص. 

واختتـــم “الخيل المخصص للخروج في الجوالت 
والتدريـــب هـــادئ وأول ما يصعد الشـــخص على 
جولتـــه  خـــال  ومراقبتـــه  إرشـــاده  يتـــم  ظهـــره 

وحصته التدريبية”.

أكـــد عـــدد مـــن المترشـــحين فـــي انتخابات 
مدينـــة شـــباب 2030 أن المنافســـة قوية ما 
بيـــن الجنســـين، إال أن حظوظ الشـــبان أكبر 
مـــن الشـــابات فـــي شـــغل مقاعـــد العضوية 

وحتى الرئاسة.
الفـــوز  وتوقعـــت ســـارة الصائـــغ أن يكـــون 

بانتخابـــات مدينة شـــباب 2030 من حليف 
4 شـــبان و 4 شـــابات الشتداد المنافسة بين 

الطرفين.
مـــن جانبه، أوضـــح محمد أرحمة أن ال فرق 
مـــا بين المرأة والرجل وفـــي بعض األحيان 
المـــرأة تفوق الرجل بإنجازاتهـــا وعطاءاتها 

وخبراتهـــا وال مانـــع من شـــغل المـــرأة مقعد 
الرئاسة.

فـــي  وجـــوده  أن  المنصـــوري  حمـــد  وبيـــن 
المدينـــة يأتـــي فـــي إطـــار تمثيـــل الشـــباب 
وتحقيـــق  احتياجاتهـــم  لتلبيـــة  والســـعي؛ 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ســـواء بفـــوز 

الشاب أو الشابة.
وقال عمار الشيخ “العنصر النسائي الشبابي 
مهـــم جـــدًا والشـــباب جميعـــًا بهـــم )الخير و 

البركة( وأتمنى التوفيق للجميع”.
إلى ذلك، أشـــارت أفنان زهير أن المنافســـة 
فـــي مدينة شـــباب 2030 قوية جـــدًا و عدد 

الشبان يفوق عدد الشابات.
وزادت “أرى أن المنافســـة غير متكافية بين 
الجنســـين، ولكن مـــع ذلك أرى أن الشـــابات 
لهـــم قابليـــة أكثـــر بحكـــم قوتهـــم وإرادتهم 
إال أننـــي في الوقت نفســـه أتوقـــع أن أغلب 

المقاعد سيشغلها شبان بدالً منهن”.

إقبال كبير من النساء واألطفال لتعلم “أساسيات الخيل”

حظوظ الذكور أكبر من اإلناث بانتخابات مدينة الشباب

8 حصص تدريبية بــ 60 دينارا... صاحب إسطبل لـ “^”:

مؤكدين أهمية وجود العنصر النسائي... مترشحون لــ “^”:

منال الشيخ
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 439 طلب اعتماد للمواد المستخدمة بقطاع اإلنشاءات
صرحـــت مديـــرة إدارة هندســـة المـــواد أمل 
المـــواد  اعتمـــاد  طلبـــات  عـــدد  بـــأن  خلـــف 
الهندسية المستخدمة في قطاع اإلنشاءات 
الـــواردة إلـــى الـــوزارة في النصـــف األول من 

العام 2022 بلغ مجموعه 439 طلبًا.
وأفـــادت خلف بأن إدارة هندســـة المواد هي 
اإلدارة المســـؤولة فـــي الـــوزارة عـــن ضمـــان 
الجـــودة للعديد من المواد المســـتخدمة في 
المبانـــي وتشـــييد الطـــرق ومرافـــق الصـــرف 
للدراســـة  إخضاعهـــا  عـــن طريـــق  الصحـــي، 
المخبريـــة  الفحوصـــات  وعمـــل  والتقييـــم 
الالزمة؛ للتحقق من مطابقة المواد للشروط 

والمعايير والمواصفات المعمول بها.
وبينـــت أن اإلدارة وعبـــر أقســـامها الثالثـــة 
وهي قسم األبحاث والخدمات االستشارية، 
والتحليـــل  البنـــاء  مـــواد  مختبـــر  وقســـم 
الجيوتقنيـــة  الهندســـة  وقســـم  الكيميائـــي، 
ومختبـــر مواد الطـــرق، تعمل بشـــكل حثيث 
مع اإلدارات المختلفة بالوزارة؛ لضمان أعلى 
الهندســـية  للتطبيقـــات  الجـــودة  مســـتويات 
المختلفـــة، مشـــيرًة إلـــى أن قســـم األبحـــاث 
والخدمـــات االستشـــارية يعمل علـــى إصدار 
تقاريـــر المطابقة لمختلف المـــواد، من خالل 

التابعـــة  الجـــودة  ضمـــان  برامـــج  تطبيـــق 
الجـــودة  ضبـــط  برنامـــج  وأهمهـــا:  لـــإدارة 
مطابقتهـــا  مـــن  للتأكـــد  المشـــروعات؛  علـــى 
للمواصفـــات المتعاقـــد عليها طـــوال مراحل 
عمر المشروع )بدء، تصميم، تنفيذ وصيانـة(، 
وتقييـــم المواد اإلنشـــائية المختلفة وإصدار 
شـــهادات المطابقـــة، باإلضافـــة إلـــى تقديـــم 
المشـــروعات،  خدمـــات استشـــارية إلدارات 
وتقديم خدمات فنية للمؤسسات الحكومية 
والخاصـــة فـــي مجـــال المـــواد والمواصفات 

وأداء المنشآت.
كما يعمل القسم على إعداد دراسات تحليلية 
واختبارات خاصـــة لدعم متطلبات اإلدارات 
مجـــال  فـــي  األشـــغال  وزارة  فـــي  األخـــرى 
المـــواد والمواصفـــات، باإلضافـــة إلـــى القيام 
بدراســـات متخصصة تشـــمل تقديـــم حلول 
فعالـــة فـــي المجـــاالت الهندســـية المختلفـــة 
لهـــدف تطبيقها فـــي المشـــروعات الحكومة 
عنـــد الطلـــب، والتحقـــق مـــن وتقييـــم وضع 
المباني والمرافق الحكومية القائمة وتقديم 
إعـــادة  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الالزمـــة  التوصيـــات 
تأهيلهـــا وإصالحهـــا. باإلضافة الـــى تحديث 
وتطويـــــر المواصفـــــات من خـــالل المراجعة 
المســـتمرة لمواصفـــات مـــواد البنـــاء والمواد 
اإلنشائية، واستحداث المواصفات المعتمدة 
علـــى األداء )performance-based( لجميع 
مـــواد البنـــاء والمـــواد اإلنشـــائية، التقليديـــة 

والحديثة.
يذكـــر أن جميـــع المهـــام واإلجـــراءات التـــي 
تقـــوم بهـــا اإلدارة تتبـــع نظـــام إدارة الجودة 
9001؛ لضمـــان االرتقاء بمســـتوى الخدمات 
المقدمـــة وتحســـين مســـتوى األداء وضمان 

سير العمليات بسهولة وبيسر.

المنامة - وزارة األشغال
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أفادت وزارة اإلســـكان والتخطيط العمراني 
أن عـــدد زيارات المواطنين لخدمات الوزارة 
عبـــر بوابـــة الحكومـــة اإللكترونيـــة لتقديـــم 
الطلبات واالستفسار عن الخدمات التمويلية 
الجديدة بلغت 22 ألفًا و255 زيارة، فيما بلغ 
عدد االتصاالت الهاتفية 4800 استفسار منذ 

التدشين في مطلع أغسطس الجاري.
وأفـــادت الوزارة بأن عدد زيـــارات الخدمات 
الحكومـــة  بوابـــة  موقـــع  عبـــر  اإلســـكانية 
االلكترونيـــة باإلضافـــة إلى العـــدد الكبير من 
االستفســـارات الهاتفية، فضـــالً عن الزيارات 

بالـــوزارة  العمـــالء  لمراكـــز خدمـــة  اليوميـــة 
وبنـــك اإلســـكان، يعكـــس مدى االقبـــال على 
الخدمات التمويلية، في ظل تنوع األغراض 
التمويلية، ورفـــع قيمة التمويالت الممنوحة 

للمواطنين.
وبينـــت الـــوزارة أن المنظومـــة اإللكترونيـــة 
اإلســـكانية ســـاهمت فـــي تطويـــر الخدمـــات 
الفتـــرة،  هـــذه  فـــي  للمواطنيـــن  المقدمـــة 
وتســـهيل مراجعات المواطنيـــن، مفيدة بأن 
خطة التحـــول الرقمي شـــهدت تحديثًا لدى 
طـــرح الخدمـــات التمويليـــة الجديـــدة، بمـــا 

يســـهم في تحقيـــق هدف فورية االســـتفادة 
من الخدمات التمويلية بكل سهولة ويسر. 

كمـــا أوضحت أن عـــدد المراجعيـــن المتزايد 
علـــى الخدمـــات اإللكترونية يعكس ســـهولة 
إجراءات تقديم الطلبات، وجودة الخدمات 
اإللكترونية المقدمة للمواطنين، والتي تأتي 
في إطار االلتزام بتحقيق توجهات الحكومة 
التقنيـــات  وتوظيـــف  الرقمـــي  بالتحـــول 
الحديثـــة فـــي التســـهيل علـــى المواطنيـــن، 
خصوصـــا في ظل حجم المعامالت المتزايد 

الذي تتعامل معها الوزارة سنويًا.

22 ألف زيارة إلكترونية و4800 اتصال 
لالستفسار عن التمويـالت الجديـدة

خطة التحول الرقمي شهدت تحديثا بهدف االستفادة الفورية من الخدمات... “اإلسكان”:

آركابيتا إنفستمنت مانجمنت ش.م.ب. )مقفلة(

تم استخراج ملخصات القوائم هذه من القوائم المالية المدققة  لشركة آركابيتا إنفستمنت مانجمنت ش.م.ب. 
)مقفلة(، وهي شركة استثمار مصنفة بالفئة األولى )مبادئ الشريعة اإلسالمية( حاصلة على ترخيص من مصرف 
ويونغ  أرنست  أصدرت  وقد  المالية.  القوائم  وتقديم  إعداد  مسؤولية  اإلدارة  مجلس  ويتولى  المركزي.  البحرين 

البحرين رأي تدقيق غير مشروط بشأن القوائم المالية المدققة في 10 أغسطس 2022.

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر 
للسنة المنتهية في 30 يونيو 

20222021
)ألف دوالر أمريكي(

الدخل التشغيلي
 15,992 18,292رسوم وإيرادات أخرى

 15,992 18,292إجمالي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
(11,987)(11,307)رواتب ومزايا الموظفين

(3,616)(6,467) مصروفات عمومية وإدارية

(376)(452)أتعاب مهنية واستشارية
(15,979) (18,226)إجمالي المصروفات التشغيلية

(13)(66)خسارة صرف عمالت أجنبية
 صافي الدخل وإجمالي الدخل

   -    -الشامل للسنة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2022 

رأس المال
أسهم مكتتب بها 
أرباح مبقاةبانتظار التخصيص

إجمالي حقوق 
المساهمين

)ألف دوالر أمريكي(
15.876-13.0242.852الرصيد كما في 1 يوليو 2021

--(2.852)2.852إصدار أسهم رأس المال
15.876--15.876الرصيد كما في 30 يونيو 2022

13.024--13.024الرصيد كما في 1 يوليو 2020
2.8522.852-أموال متحصلة من إصدار أسهم رأس المال

15.876-13.0242.852الرصيد كما في 30 يونيو 2021

قائمة المركز المالي 
كما في 30 يونيو

20222021

)ألف دوالر أمريكي(

الموجودات
 نقد وأرصدة لدى مؤسسات

18,73616,394مالية

4,8051,558ذمم مدينة وموجودات أخرى

23,54117,952إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات

 مصروفات مستحقة
3,9721,916ومطلوبات أخرى

3,693160مستحق إلى طرف ذي عالقة

7,6652,076إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
15,87613,024أسهم رأس المال

 أسهم مكتتب بها بانتظار
2,852-التخصيص

15,87615,876إجمالي حقوق المساهمين

 إجمالي المطلوبات وحقوق
23,54117,952المساهمين

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 30 يونيو

20222021

)ألف دوالر أمريكي(

األنشطة التشغيلية
--صافي الدخل للسنة

تسوية البنود غير النقدية
151240استهالك معدات 

-972إطفاء أصول حق استخدام

-(138)تكلفة تمويل مطلوبات إجارة
األرباح التشغيلية قبل التغيرات في
985240الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
-(2.636)ذمم مدينة وموجودات أخرى

9.989-مستحق من طرف ذي عالقة

3.249198مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

3.533160مستحق إلى طرف ذي عالقة
متحصالت زيادة رأس المال لدى 

(2.852)2.852وكيل إيداع
صافي النقد من )المستخدم في( 

7.9837.735األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
(185)(1.734)إضافات إلى المعدات

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
(185)(1.734)االستثمارية

األنشطة التمويلية
2.852-متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

-(1.055)مدفوعات مطلوبات إجارة
صافي النقد من )المستخدم في( 

2.852(1.055)األنشطة التمويلية

5.19410.402صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

13.5423.140النقد وما في حكمه في بداية السنة
18.73613.542النقد وما في حكمه في نهاية السنة

18.73213.538األرصدة لدى البنوك

44النقد في الصندوق

18.73613.542النقد وما في حكمه
2.852-متحصالت زيادة رأس المال لدى وكيل إيداع

18.73616.394نقد وأرصدة لدى مؤسسات مالية

في النصف األول من العام... “األشغال”:

 أمل خلف



المنامة - وزارة الداخلية

شـــرطة  مديريـــة  تمكنـــت 
المحافظة الشمالية من القبض 
علـــى شـــخص )29 عاًمـــا( قـــام 
بســـرقة مولـــدات كهربائية من 

عربة طعام بمنطقة الجنبية.
وأوضحت المديرية أنها تلقت 
بالًغـــا بالواقعة، حيث باشـــرت 
البحـــث  عمليـــات  الشـــرطة 
المعلومـــات  وجمـــع  والتحـــري 
واألدلـــة، والتـــي أســـفرت عـــن 
تحديد هوية المذكور والقبض 

عليه.
شـــرطة  مديريـــة  وأشـــارت 
المحافظـــة الشـــمالية إلـــى أنه 
اإلجـــراءات  اســـتكمال  جـــار 
تمهيـــًدا  الالزمـــة،  القانونيـــة 
النيابـــة  إلـــى  القضيـــة  إلحالـــة 

العامة.

القبض على سارق 
مولدات كهربائية 

بالجنبية

local@albiladpress.com

الخميس 18 أغسطس 2022 - 20 محرم 1444 - العدد 5056
06

صـــرح رئيس نيابـــة الجرائـــم المالية وغســـل 
الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  بـــأن  األمـــوال 
أصـــدرت حكمهـــا أمـــس بإدانـــة موظـــف عام 
إلضـــراره عمًدا بمصلحـــة عهدت إليه ليحصل 
لنفســـه علـــى ربـــح ومعاقبتـــه بالســـجن لمدة 
خمس ســـنوات والغرامة مبلـــغ وقدره 19 ألفا 
و290 دينـــاًرا و12 فلًســـا وإلزامـــه بـــرد المبلغ 

ذاته عما أسند إليه.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بالًغا من إدارة 

مكافحة جرائم الفســـاد مفاده اكتشـــاف قيام 
المتهـــم وهـــو موظـــف عـــام بإحـــدى الجهـــات 
الحكومية باإلضرار عمًدا بمصلحة عهدت إليه 
ليحصـــل لنفســـه على ربح، بأن قـــام بتوصيل 
عـــدد من أجهزة تعدين العمـــالت الرقمية في 
غـــرف الخوادم الخاصة بجهة عمله، مســـتغالً 
موارد الجامعة )التيار الكهربائي( في تشـــغيل 
هـــذه األجهـــزة علـــى نحو أضـــر بأمـــوال جهة 
عملـــه بمـــا مقـــداره 19 ألًفا و290 دينـــاًرا و12 
فلًســـا وهـــو إجمالـــي اســـتهالك تلـــك األجهزة 
للتيـــار الكهربائـــي، وتظفيـــره بالمقـــدار ذاتـــه 

كربح لنفســـه غير مســـتحق عن تشـــغيل تلك 
األجهـــزة دون الوفاء بقيمة التيـــار الكهربائي 

مقابل التشغيل.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة 
فـــور تلقيها البالغ واســـتمعت ألقوال كل من 
شهود الواقعة كما قامت بانتداب المختصين 
بهيئـــة الكهرباء والمـــاء كي يتم الوقوف على 
إجمالـــي قيمـــة اســـتهالك األجهـــزة للكهربـــاء، 
وأمرت بإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية، 
والتي نظرت الدعوى، وأصدرت حكمها أمس 

بإدانته ومعاقبته. 

أكــد القائــم بأعمــال المحامــي العــام رئيــس وحــدة التحقيــق الخاصــة محمد 
الهزاع أن مملكة البحرين تلتزم دائمًا بمبادئها الدستورية في شتى المجاالت، 
الســيما حقوق اإلنســان، إيمانًا بأن احترام وترســيخ تلك الحقوق يؤدي إلى 
إرســاء قيــم النزاهــة والمســاواة، وهــو مــا يثمــر عــن بيئــة تمكن اإلنســان من 
ممارســة شــؤونه الحياتيــة وتحقيــق أهدافــه وطموحاته في إطــار من األمن 

واالستقرار الناشئ عن سيادة القانون.

وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن فـــي هذا 
السياق أنشـــأت آليات فريدة من نوعها 
على مســـتوى المنطقة، من بينها وحدة 
التحقيـــق الخاصـــة، تهدف إلـــى حماية 
حقـــوق اإلنســـان فـــي منظومـــة العدالة 
الجنائيـــة، وتحقيـــق عـــدة مبـــادئ مـــن 
بينها سيادة القانون وضمان المساءلة، 
بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة 

في ذلك الشـــأن، وهذا ما يعكس حرص 
المملكـــة على تحقيـــق أهـــداف التنمية 
المستدامة خصوصًا الهدف 16 المتعلق 

بالسالم والعدل والمؤسسات القوية.
جـــاء ذلك فـــي محاضـــرة قدمها رئيس 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  اليـــوم  الوحـــدة 
المرئي بعنوان “إنشـــاء وحدة التحقيق 
والمعاييـــر  واختصاصاتهـــا  الخاصـــة 

والتـــي  عملهـــا”  فـــي  المتبعـــة  الدوليـــة 
العامـــة  نظمـــت بالتعـــاون مـــع األمانـــة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
بمشـــاركة أعضـــاء مـــن أجهـــزة االدعاء 

العـــام والنيابـــة العامـــة مـــن جميع دول 
الخليج وممثلي األمانة العامة لمجلس 

التعاون الخليجي.

مملكـــة  تجربـــة  الهـــزاع  واســـتعرض 
البحريـــن فـــي إنشـــاء وحـــدة التحقيق 
وأهدافهـــا  عملهـــا  وطبيعـــة  الخاصـــة، 

المنوطـــة  القانونيـــة  واالختصاصـــات 
فـــي  انخفـــاض  مـــن  تحقـــق  ومـــا  بهـــا، 
نســـب الجرائم التي تختص بها بنســـبة 
للمعاييـــر  وتطبيقاتهـــا   ،%  70 تفـــوق 
الدوليـــة خصوصـــا مبـــادئ بروتوكـــول 
حـــاالت  وتوثيـــق  لتقصـــي  إســـطنبول 
التعذيب وإســـاءة المعاملـــة، ومن ذلك 
التزامهـــا بتطبيق معايير الشـــفافية من 
خـــالل اإلعـــالن عـــن إجراءاتهـــا ونشـــر 
إحصاءاتها الدورية وتقرير ســـنوي عن 
أعمالهـــا. فيمـــا أكد رئيـــس الوحدة على 
التزامها التام في مباشرة اختصاصاتها 
برعاية حقوق اإلنســـان وضمان حقوق 
وفـــق  العدالـــة  منظومـــة  فـــي  األفـــراد 
ذات  والدوليـــة  الدســـتورية  المبـــادئ 

الصلة. 

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وحدة التحقيق الخاصة

مـوظـف حكـومـي يستغـل أجهـزة 
عملــه لتعـديــن العمــالت

آليات فريدة تكفل حماية حقوق اإلنسان بمنظومة العدالة الجنائية

المحكمة تعاقبه بالسجن 5 سنوات وغرامة 19 ألف دينار

التزام تام بالوحدة في مباشرة اختصاصاتها... رئيس “التحقيق الخاصة”:

إحالة 7 للمحاكمة أجبروا فتيات على الدعارة
استغلوا وضعهن المادي الضعيف وحاجتهن للمال

صـــرح القائـــم بأعمـــال نيابـــة االتجـــار 
العامـــة  النيابـــة  ن  أ باألشـــخاص 
أنجـــزت تحقيقاتهـــا في واقعـــة اتجار 
باألشخاص، وأمرت بإحالة 7 متهمين 
إلـــى المحاكمـــة وتحدد لنظـــر القضية 
جلســـة بتاريـــخ 28 أغســـطس، أمـــام 
المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة بدائرتهـــا 
األولى المختصة بنظر قضايا االتجار 

باألشخاص.
 وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة عـــن وجود 
باالتفـــاق  تقـــوم  إجراميـــة  جماعـــة 
خـــالل  مـــن  الفتيـــات  مـــن  عـــدد  مـــع 
توفيـــر  باســـتطاعتهم  أن  إيهامهـــن 
العمل المناســـب والقانوني مســـتغلين 
وضعهـــم المـــادي الضعيـــف وحاجتهم 
مملكـــة  إلـــى  جلبهـــم  وبعـــد  للمـــال، 
البحريـــن يتـــم اســـتقبالهن وتوزيعهن 

في الشـــقق وإجبارهن على العمل في 
مجـــال الدعـــارة تحت وطـــأة الضرب 
والتهديـــد، إضافـــة إلـــى قيـــام المتهم 
الرئيـــس بمواقعة الفتيـــات واالعتداء 

على عرضهن بغير رضاهن.
 وباشـــرت النيابـــة العامـــة تحقيقاتهـــا 
فور إبالغها بالواقعة، حيث اســـتمعت 
إلـــى أقـــوال المجنـــي عليهـــن وأمـــرت 

بإيداعهن في دار اإليواء التابع للجنة 
الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص 
ليتلقيـــن الرعايـــة الطبيـــة والنفســـية 
المتهميـــن  واســـتجوبت  الالزمـــة، 
القائمـــة ضدهـــم  باألدلـــة  وواجهتهـــم 
علـــى  احتياطًيـــا  بحبســـهم  وأمـــرت 
ذمة التحقيق، وأصـــدرت أمرًا بضبط 
وإحضار باقي المتهمين، كما أخطرت 
نيابة الجرائم المالية وغســـل األموال 
التخـــاذ اإلجراءات القانونية حيال ما 
أثير في األوراق بشـــأن جريمة غســـل 
األمـــوال، وطلبـــت تحريات الشـــرطة 
واســـتمعت إلى أقوال شهود الواقعة، 
كما طلبت النيابة العامة إنابة قضائية 
دوليـــة لضبـــط واســـتجواب المتهمين 
الهاربيـــن خـــارج البـــالد ومواجهتهـــم 
باألدلة القولية والمادية، وقد تم إحالة 

المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. 

النيابة العامة

محمد الهزاع

المشاركون في الورشة

المنامة - وزارة الداخلية

تمكنـــت مديرية شـــرطة المحافظة 
الشـــمالية مـــن القبض على شـــخص 
)22 عاًمـــا(، قـــام بالســـطو والســـرقة 
مـــن عدة مركبات خالل أقل من 24 

ساعة.
وأوضحت المديرية، أنه فور تلقيها 
بالًغـــا بالواقعة، باشـــرت على الفور 

عمليـــات البحـــث والتحـــري، والتي 
أســـفرت عن تحديد هويـــة المذكور 

والقبض عليه.
وأشـــارت مديرية شرطة المحافظة 
اتخـــاذ  تـــم  أنـــه  إلـــى  الشـــمالية 
الالزمـــة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على سارق مركبات خالل 24 ساعة

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقـــدت لجنـــة الحقـــوق والحريات 
العامـــة التابعة للمؤسســـة الوطنية 
اجتماعهـــا  اإلنســـان  لحقـــوق 
فوزيـــة  برئاســـة  عشـــر،  الخامـــس 
الصالـــح، وعضويـــة أحمد الســـلوم 
اللجنـــة  وناقشـــت  عـــادل،  وبـــدر 
حـــول  مقترحـــا  االجتمـــاع  خـــالل 
تقديـــم مجموعـــة مـــن محاضـــرات 
تحـــت مســـمى “برنامـــج تهيئـــة من 
لهم الحـــق فـــي العقوبـــات البديلة” 
بإشـــراف مـــن المؤسســـة الوطنيـــة 
لحقوق اإلنســـان ووزارة الداخلية، 
المســـتفيدين  لألشـــخاص  وذلـــك 
مـــن العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة؛ 
بهـــدف مســـاعدتهم علـــى االنفتـــاح 
علـــى المحيط الخارجـــي وتهيئتهم 

لالنخـــراط فـــي المجتمـــع بإيجابية 
وبمـــا يؤهلهـــم للعـــودة إلـــى الحياة 

بصورة طبيعية.
توصيتهـــا  اللجنـــة  ناقشـــت  كمـــا 
برنامـــج  إعـــداد  بشـــأن  الســـابقة 
لـــدى  الوعـــي  لتعزيـــز  توعـــوي؛ 
الناخبيـــن والمواطنين باالنتخابات 
النيابيـــة والبلديـــة القادمة، وأهمية 
المشـــاركة فيهـــا باعتبارها حق من 

الحقوق السياسية.
اطلعـــت  االجتمـــاع،  نهايـــة  وفـــي 
اللجنـــة علـــى نتائـــج الزيـــارة التـــي 
قام بها أعضـــاء مجلس المفوضين 
في المؤسســـة إلـــى مراكز اإلصالح 
والتأهيـــل خالل موســـم عاشـــوراء 

1444 هـ.

تهيئة إدماج المحكومين في 
“البديلة” لالنخراط في المجتمع

المنامة - النيابة العامة

صرحــت رئيــس نيابــة األســرة والطفــل بأن المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الدائرة الرابعــة أصدرت 
اليوم حكًما بالسجن لمدة 5 سنوات واإلبعاد النهائي عن البالد، ضد أم آسيوية الجنسية أساءت 

معاملة طفلتها البالغة من العمر سنة وشهرين؛ مما تسبب في وفاتها.

وكانت النيابة العامة قد تلقت 
األمنيـــة  الجهـــات  مـــن  بالغـــا 
المختصـــة مفاده تـــرك المتهمة 
الســـيارة  فـــي  للمجنـــي عليهـــا 
برفقـــة صديقهـــا المتهـــم البالغ 
والـــذي  ســـنة-   22 العمـــر  مـــن 
تـــم إحالتـــه للجهـــة المختصة- 
وعنـــد عودتها وجـــدت الطفلة 
المجنـــي عليها مســـتلقية على 
مقعد السيارة، وتبدو في حال 
المتهمـــة  فحاولـــت  اختنـــاق. 
إســـعافها دون جدوى، وعندما 

تـــم  للمستشـــفى  بهـــا  وصلـــت 
إبالغها أن الطفلة متوفية.

وتبيـــن مـــن خـــالل التحقيقات 
أن المتهمـــة اعتـــادت المكـــوث 
مـــع صديقها الذي كان يســـيء 
معاملـــة الطفلـــة المجني عليها 
على مرأى مـــن المتهمة، حيث 
يقـــوم  شـــاهدته  أنهـــا  أقـــرت 
بوضـــع يـــده علـــى فـــم الطفلة؛ 
لكي يســـكتها عنـــد بكائها عدة 
مـــرات فـــي اليـــوم، وامتنعـــت 
رغـــم ذلك عـــن اتخاذ مـــا يلزم 

لمنـــع ســـوء المعاملـــة واإليذاء 
الجســـدي الواقـــع علـــى الطفلة 
بيـــوم  المنيـــة  وافتهـــا  حتـــى 

الواقعة.
األم  العامـــة  النيابـــة  وأحالـــت 
المتهمـــة إلـــى المحكمـــة التـــي 
المتقـــدم  حكمهـــا  أصـــدرت 
بالســـجن لمدة خمس ســـنوات 
الجســـدي  اإليـــذاء  تهمـــة  عـــن 
والحبس مدة عامين عن تهمة 
ممارسة الدعارة واإلبعاد التام 

عن البالد.

المحكمة قضت عليها بالسجن 5 سنوات واإلبعاد عن البالد

آسيوية تسببت بوفاة طفلتها نتيجة سوء المعاملة
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الجفير - جهاز الخدمة المدنية

اســـتقبل رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد، وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف نـــواف المعاودة، إذ اســـتعرضا ســـبل التعاون بيـــن الجهاز والـــوزارة لرفع 

كفاءة الموارد البشرية وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.
وأكـــد الزايـــد أن جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة لـــن يألـــوا جهـــًدا في العمـــل علـــى التعاون 
والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ورفدها بالكوادر البشرية الوطنية وتوفير 

الدعم المستمر لها بهدف التطوير وتحسين األداء المؤسسي.
من جانبه، أشاد المعاودة بحرص وتعاون جهاز الخدمة المدنية لرفع كفاءة الموارد 
البشرية في الجهات الحكومية، معرًبا عن شكره وتقديره لرئيس الجهاز ومنتسبيه 

على ما يقومون به من جهود حثيثة تصب في صالح العمل الحكومي.

رفد الوزارات بالكوادر البشرية الوطنية

نتطلع لمزيد من ترسيخ النزاهة والشفافية والمهنية
تحسين آليات االتصال بمجال الرقابة مع “التنمية”... أحمد بن محمد:

بحـــث رئيس ديـــوان الرقابة المالية 
واإلدارية الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة، مع وزير التنمية االجتماعية 
أســـامة العصفـــور، تعزيـــز الشـــراكة 
والتعاون وتحســـين آليات االتصال 

في مجاالت الرقابة والمتابعة.  
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقباله وزيـــر 
مكتبـــه  فـــي  االجتماعيـــة  التنميـــة 
أمـــس، حيـــث هنـــأه بالثقـــة الملكية 
الســـامية التـــي أوالهـــا إياهـــا ملـــك 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم  البـــالد 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
بتعيينه وزيـــًرا للتنمية االجتماعية، 

متمنًيا لسعادته النجاح والتوفيق.
وأكـــد الشـــيخ أحمـــد بن محمـــد، أن 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 
ســـيواصل التنســـيق والتعـــاون مـــع 

جميع الوزارات والجهات الحكومية 
المشـــمولة برقابتـــه لضمـــان تنفيـــذ 
توصياتـــه وفًقـــا للمعاييـــر العالميـــة 
األداء  مســـتوى  تحســـين  بهـــدف 
وجودة وكفـــاءة الخدمات المقدمة 

للمواطنين.
التنميـــة  وزارة  بتعـــاون  وأشـــاد 

ديـــوان  كـــوادر  مـــع  االجتماعيـــة 
الرقابـــة المالية واإلدارية وتســـهيل 
تنفيـــذ مهماتهم، متطلًعـــا إلى مزيد 
من التنسيق لترسيخ مبادئ النزاهة 
والشـــفافية والمهنية بما يسهم في 
تحقيق أهـــداف المســـيرة التنموية 
الشـــاملة التـــي يقودهـــا ملـــك البالد 

المعظم، وبمتابعة ودعم ولي العهـد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 

حمد آل خليـفة.
التنميـــة  وزيـــر  أشـــار  جهتـــه،  مـــن 
االجتماعيـــة، إلـــى مســـتوى المهنية 
والحرفيـــة التي يتمتـــع بها موظفو 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة، 
مبدًيـــا اســـتعداد وزارتـــه إلـــى مزيد 
من التعاون والتنسيق للوصول إلى 

الطموح المنشود.
وتأتـــي هـــذه اللقـــاءات فـــي إطـــار 
توســـيع أفق ومجاالت التعاون بين 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 
برقابتـــه،  المشـــمولة  والجهـــات 
وتحقيـــق رؤيتـــه فـــي تعزيـــز النهج 
المصلحـــة  يخـــدم  بمـــا  اإليجابـــي 

الوطنية.

المنامة - بنا

“نهرا” تكرم 11 متفوقا من أبناء موظفيها و2 من منتسبيها
لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  احتفـــت 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة بأبنـــاء 
الموظفيـــن المتخرجيـــن مـــن كافـــة 
جـــرى  حيـــث  الدراســـية،  المراحـــل 
تكريـــم الخريجيـــن 11 مكرًمـــا مـــن 
أبناء موظفي الهيئة و2 من موظفي 
الهيئـــة وهما ليلى الشـــمالن وســـمية 
حســـين بمناســـبة نيلهمـــا الشـــهادات 
األكاديميـــة العليـــا فـــي الحفـــل الذي 
أقامتـــه الهيئة بدعم من شـــركة لولو 

هايبر ماركت.
وبهـــذه المناســـبة، أعربـــت الرئيـــس 
عذبـــي  مريـــم  للهيئـــة  التنفيـــذي 
ســـرورها  دواعـــي  عـــن  الجالهمـــة 

واعتزازهـــا بالخريجيـــن المتفوقين، 
الذيـــن نالـــوا أعلـــى درجـــات التميـــز 
الطلبـــة  ذوي  شـــاكرة  والتفـــوق، 
المتميزين على دعمهم ومســـاندتهم 

ألبنائهـــم إلـــى أن وصلـــوا إلـــى هـــذه 
المرتبـــة، ومتمنية لهـــم دوام التفوق 
والتميز في شتى مراحلهم الدراسية 

والعملية.

وأكـــدت الجالهمة أّن الهيئة تعد من 
الجهات الرائدة والمشجعة لالهتمام 
الـــالزم  الدعـــم  وتقديـــم  بموظفيهـــا 
لهـــم دائمـــا، وإشـــراك عائالتهـــم فـــي 

االجتماعيـــة  واألنشـــطة  الفعاليـــات 
التـــي تقيمهـــا الهيئة وذلـــك من باب 
المسئولية االجتماعية وروح العائلة 
الهيئـــة  بهـــا  تتميـــز  التـــي  الواحـــدة 

ممـــا ينعكـــس إيجابـــًا على مســـتوى 
كافـــة  لـــدى  والعطـــاء  اإلنتاجيـــة 

منتسبي الهيئة.
من جانبهـــا، أوضحت رئيس الموارد 
عبـــدهللا  إيمـــان  والماليـــة  البشـــرية 
أّن الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحيـــة تحـــرص على 
الدوام على خلق البيئة المثلى للعمل 
مـــن خـــالل العديـــد مـــن المبـــادرات 
االجتماعيـــة التي تعزز من التواصل 
والترابط بين منتســـبي الهيئة، لذلك 
فـــإّن تحفيـــز أبنـــاء موظفـــي الهيئـــة 
علـــى التميـــز ينـــدرج ضمـــن تعزيـــز 
الروح اإليجابية التي تتسم بها بيئة 

العمل في الهيئة.

المنامة - نهرا

ضبط 122 عاملة منزلية مخالفة في “العاصمة”
في إطار تكثيف الحمالت التفتيشية... “الجوازات”:

قامت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بتنفيذ 
حملة تفتيشـــية في محافظة العاصمة بالتعاون مع 
مديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمة وهيئـــة تنظيم 
ســـوق العمل، حيث نفذت أمـــس الحملة من منطلق 
االســـتمرار في تنفيذ الحمالت التفتيشية المشتركة 
والتأكـــد مـــن التزام العمالـــة بقانون اإلقامـــة بمملكة 
البحريـــن وأحـــكام قانون هيئة تنظيم ســـوق العمل 
والوقـــوف علـــى أيـــة مخالفـــات أو إجـــراءات غيـــر 

قانونية.
وتأتي هذه الحملة بناء على تلقي عدد من الشكاوى 
مـــن أهالي المنطقة، وقد أســـفرت الحملة عن ضبط 
22 عاملـــة منزلية مخالفة ألنظمـــة وقوانين اإلقامة 
والعمـــل المقررة فـــي مملكة البحرين، حيث ســـيتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهن.
وأعـــرب العميـــد عبدالعزيـــز عبدالرحمـــن الدوســـري 
الوكيل المســـاعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة، عن شكره وتقديره 

لكافة الجهات الحكومية على تعاونها الدائم، مشيرًا 
على حرص شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة 
علـــى تكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية المشـــتركة في 
غيـــر  العمالـــة  لمكافحـــة  المبذولـــة  الجهـــود  إطـــار 

النظامية، والتصدي ألي ممارسات غير قانونية في 
المملكـــة، مشـــددًا فـــي الوقت ذاته علـــى أهمية دور 
أفـــراد المجتمع في دعم جهـــود الجهات الحكومية؛ 

لوقف الممارسات غير القانونية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

بحضور العميد حمود ســـعد الوكيل المساعد للشؤون القانونية نظمت 
إدارة الشـــؤون القانونيـــة بالتعاون مع النيابـــة العامة محاضرة بعنوان 
“الوســـاطة فـــي المســـائل الجنائيـــة” لمنتســـبي الشـــؤون القانونية في 
ضوء األنظمة المســـتحدثة في التشـــريع البحريني خاصة فيما يتعلق 
بالصلـــح والتصالح، حيث ألقى المحاضرة ناصر الشـــيب رئيس النيابة 
وســـعود محمـــد وكيـــل النيابـــة، وتنـــاوال خـــالل المحاضـــرة عـــددا من 
المحـــاور، وهـــي ماهية الوســـاطة الجنائية وأهدافها ونطـــاق تطبيقها، 
والعناصر والشروط القانونية المتطلبة في الصلح والتصالح والتنازل، 

والتعريف بالوسيط الجنائي وإجراءات الوساطة الجنائية”.

محاضرة عن الوساطة في المسائل الجنائية

حرًصا منها على زيادة مستوى اإلنتاجية والعطاء

أكـــدت جامعـــة البحريـــن في ضـــوء ما تمت 
إثارتـــه إعالميـــا عـــن عمليـــة القبـــول، وفـــي 
إطار متابعة المالحظات والشكاوى الواردة 
لهـــا، أنها تواصل التزامهـــا بتوفير مقعد لكل 
طالب بحريني حصل على معدل 70 % فما 

فوق في الثانوية العامة.
لألعـــداد  “نظـــًرا  أنـــه  الجامعـــة  واوضحـــت 
الكبيرة التي تتزايد ســـنوًيا مـــن المتقدمين 
لاللتحاق بالجامعـــة )10200 طلب التحاق(، 
تمســـكت الجامعة بالتنافســـية احتكاًما إلى 
المعـــدالت التراكميـــة فـــي الثانويـــة العامـــة 
كمعيار موحد لتوفير العدالة للجميع، وذلك 
للقبول في برامـــج البكالوريوس والحصول 
علـــى الرغبات الدراســـية األولـــى فتم األخذ 
أواًل بأعلـــى المجاميـــع حتـــى الوصـــول إلـــى 
كل  مـــن  القصـــوى  االســـتيعابية  الطاقـــة 

برنامج”.
وأضافت”انطالًقـــا من الحـــرص على توفير 
جامعـــة  فـــي  للدراســـة  للمتقدميـــن  فـــرص 

فقـــد  البحرينييـــن،  الطلبـــة  مـــن  البحريـــن 
تـــم توجيههـــم إلـــى االختيـــار مـــن الشـــواغر 
المتوافـــرة في بعـــض برامج كليتـــي العلوم 

وتقنيـــة المعلومـــات إضافـــة إلـــى كل برامج 
كلية التعليم التطبيقي”.

وأشـــارت الجامعـــة إلـــى أن “كليـــة التعليـــم 
التطبيقي تتيح تعليًما جامعًيا ال يقل جودة 
عما يتلقاه الطلبة في باقي الكليات، وتمنح 
هذه الكلية درجة الدبلوم المشارك، كما تنوه 
الجامعـــة بأن أداء الطالـــب في كلية التعليم 
التطبيقي يفتح له باب االنتقال من الدبلوم 
المشارك إلى البكالوريوس إن رغب في ذلك 

واستوفى المعايير المطلوبة”.
وأوضحـــت أن الطلبـــة الـــذي كانـــت حالتهم 
“قيـــد المراجعة” فـــإن ذلك يعني أن موظفي 
عمادة القبول والتســـجيل يقومون بتدقيق 
طلباتهم، وســـيتم قبولهم بعـــد فترة تثبيت 

القبول حسب الشواغر المتاحة.
واوضحت الجامعة ما يلي:

1( فترة تثبيت القبول: في هذه الفترة يثبت 

الراغبون بالفعل في الدراســـة في الجامعة، 
وبعد انتهاء هذه الفترة يتبين العدد الفعلي 
مـــن الملتحقيـــن بالجامعـــة، وتتـــاح فرصـــة 
للطلبة لتغيير تخصصاتهم بحسب الشواغر 

وكذلك بحسب المعدالت التنافسية.
2( التحويـــل بيـــن البرامـــج: تتـــاح فـــي كل 
ســـنة فترة يتقدم فيهـــا الطلبة الراغبون في 
التحويل من برنامـــج إلى برنامج آخر، على 
أن يحقق الطالب شـــروط التحويل، وتكون 
هناك شـــواغر في البرنامج المـــراد التحويل 

إليه.
3( االنتقال إلـــى البكالوريوس: يحق للطلبة 
الدارســـين لشـــهادة الدبلـــوم المشـــارك، التي 
طلـــب  التطبيقـــي،  التعليـــم  كليـــة  تقدمهـــا 
االنتقـــال إلى أحد برامـــج البكالوريوس بعد 
الحصـــول على الشـــهادة أو تحقيق شـــروط 

االنتقال.

المنامة - بنا

قبـول مـن حالتهــم “قيـد الدراســة” حسـب الشـواغـر
مقعد لكل طالب بحريني حصل على معدل 70 % فما فوق... جامعة البحرين:



تسجيــل طلــب التـرشيـــح لالنتخــابــات بعـــد شهــريـــن
الناخبون في قلق وحيرة... وال لشراء األصوات بالهدايا والكالم المعسول

^سيشـــهد وطننا البحرين في الفترة 
القريبة المقبلة انطالق عرس االنتخابات 
التنافـــس  وســـيبدأ  والبلديـــة،  النيابيـــة 
الرسمي بعد اإلعالن عن التسجيل لطلب 

الترشح في شهر أكتوبر 2022.
بـــدأ التنافـــس على أشـــّده بين مـــن ينوي 
خـــوض المعتـــرك االنتخابـــي 2022، عبـــر 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي والمجالـــس 
والملتقيات وغيرهما من الوسائل المختلفة. 
ولكـــن يبقى الناخبـــون في قلـــق وحيرة من 
أمرهـــم، بعـــد األداء الســـابق الـــذي 
لـــم تكـــن نتائجه تتـــواءم مع 
ترتقـــي  ولـــم  توقعاتهـــم، 
أحالمهـــم،  لســـقف 
الصعبـــة  فالتجـــارب 
مـــر  التـــي  والتحديـــات 
بهـــا الشـــعب البحريني 

جعلتـــه أكثـــر حـــذرًا وأمانة في االختيـــار، وال يمكن 
خداعـــه بجباٍل من الوعود المفتقرة للواقعية، فهذه 
الممارســـات غدت حيلة تكررت لمعظم المرشـــحين 

واليوم لن تنطوي على المواطن الواعي.
قد يكون الشـــعب البحريني عاطفيا، ولكن عاطفته 
تجـــره نحـــو الحـــس الوطنـــي العالي، ونحـــو الوالء 
بالهدايـــا  صوتـــه  لشـــراء  وليـــس  منطقتـــه،  ألبنـــاء 
والـــكالم المعســـول، والمتاجرة بكالمـــه المنمق؛ من 

أجل الوصول للمقعد.
المتنافســـين  بيـــن  كبيـــر  وتزاحـــم  ســـباق  هنـــاك 
للوصـــول للمقعـــد، وفـــي المقابـــل تبقـــى طموحـــات 
الناخبيـــن بســـيطة جدًا فـــي ظل قيادتـــه الحكيمة، 
وال تتعـــدى األمور المعيشـــية اليوميـــة، كالمحافظة 
مثـــل  المعيشـــية،  والحقـــوق  المكتســـبات  علـــى 
الزيادة الســـنوية للمتقاعدين، والمســـكن والوظيفة 

والخدمات األساسية العامة.
الناخبـــون اليـــوم يطالبـــون بتواجد المرشـــح القوي 

واألمين لتفعيل آليات التشـــريع والرقابة ومكافحة 
الفساد.

مـــن المتوقع أن يكـــون هناك توجه وإصرار شـــعبي 
كبيـــر من الشـــارع البحريني على أن يكـــون اهتمام 
ووعـــي الناخبيـــن هـــو مؤشـــر الحســـم فـــي اختيار 
مرشحهم المناسب للمجلس القادم، بحرص و دقة، 
ووفق مؤشـــرات وطنية وأخالقيات عالية؛ لضمان 
ازدهـــار وطنهـــم؛ لضمان مرشـــح يتصـــف بالوطنية 
والخبـــرة  والكفـــاءة  المناســـب  المؤهـــل  ويمتلـــك 

الفاعلة.
البحرين بلد راٍق بشـــعبه وقيادته، ويستحق التألق 
واالفتخـــار بالتميز، لذلك علينا كناخبين أن نحســـن 
االختيار لمستقبل األجيال والتصويت لمن يستحق 

الوصول:
القبليـــة والطائفيـــة؛ ألنهـــا تهـــدم  ١( االبتعـــاد عـــن 

األوطان.
٢( أســـلوب المرشـــح وحضوره الفعال في المجتمع 

وقدرته على اإلقناع. 
ومؤهالتـــه  اإليجابيـــة  وأفـــكاره  توجهاتـــه   )٣

األكاديمية ومجاالت تخصصه.
٤( الكفـــاءة والقـــدرة علـــى االبتكار مـــن خالل خلق 

قنوات تواصل فعالة.
٥( الســـمعة الطيبـــة بيـــن النـــاس يتصـــف باألمانـــة 

والصدق.
٦( الخبرة العملية والميدانية في مجاالت معينة.

٦( امتـــالك رؤية واقعية وملموســـة ترمي لإلصالح 
خدمة المواطن والوطن.

وطنـــي  واجـــب  مشـــاركتك  للناخـــب..  ورســـالتي 
وصوتك أمانة، فال تعطه إال لمن يستحقه، والوطن 
أمانـــة، فلنكن خير من اؤتمن، فاللهم أعّنا على أداء 

األمانة ونعوذ بك من المكر والسوء والخيانة.
منير سرور

مترشح نيابي متوقع عن الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية

عدم استقبال المراجعين بالكهرباء... كابوس كبار السن واألرامل
منعتهم الحياة من الدراسة وليست لديهم دراية عن كيفية التعامل مع النظام الجديد

^في حياتنا الكثير من األمور بحاجة ماسة 
إلى حلول جذرية، الكثير من المواطنين وبصفة 
خاصة األســـر المحدودة الدخل واألسر المتعففة 
االجتماعيـــة  التنميـــة  وزارة  لـــدى  والمســـجلة 
والتي تســـتلم المســـاعدة المالية الشهرية تعاني 
مشـــكالت كثيـــرة ومعانـــاة مـــع وزارة الكهربـــاء 
والمـــاء. وكيفيـــة التواصل مع هـــذه الوزارة بحد 
ذاتهـــا هي المعانـــاة بعينها. أتحـــدث هنا عن كبار 
الســـن ومن ذوي االحتياجـــات الخاصة واألرامل 
منعتهـــم  والتـــي  الســـن  كبـــار  مـــن  والمطلقـــات 
الحيـــاة من الدراســـة ليســـت لديهـــم أي فكرة أو 
درايـــة عـــن كيفيـــة التعامـــل مـــع النظـــام الجديد 
فـــي التواصل مع المســـؤولين واألفراد بالكهرباء 

)صفحة الحكومـــة اإللكترونية( وعدم اســـتقبال 
المراجعيـــن لمكاتـــب خدمـــة المشـــتركين أصبح 
كالكابـــوس المســـيطر علـــى حياتنـــا الكثيـــر مـــن 
األخطاء في فواتيرنا التي تصدر في هذه األيام 
والمبالغ الخالية التي تحتســـب على المشتركين 
حتـــى فـــي حالة دفع المشـــترك فواتيـــره بصورة 
منتظمـــة وعنـــد رغبـــة المشـــترك فـــي التواصـــل 
لالستفســـار عن هـــذه األخطاء يواجه بالمشـــكلة 
الكبيـــرة للكثيرين وهـــي التواصل عبر الهاتف او 

الصفحة اإللكترونية. 
وفي حال التأخير في الدفع لحين إيجاد الحلول 
يتـــم قطع الخدمـــة عن المـــكان من غيـــر مراعاة 
لظروف األســـر، فالكثير من األســـر لديها مريض 

ومن ذوي االحتياجات الخاصة ذهنيًا وجســـديًا 
وكبار الســـن ومن بحاجة إلى أجهزة طبية تعمل 

بالكهرباء وأطفال صغار ورضع.
هـــل مـــن المنطـــق والناحيـــة اإلنســـانية أن تقطع 
الكهربـــاء عنهـــم هـــو الحـــل الوحيـــد؟ الكثير من 

عالمات االستفهام بهذا الخصوص. 
أتمنـــى من وزيـــر الكهرباء والماء وله كل الشـــكر 
والتقدير واالحترام على جهوده، فكلنا على ثقة 
ويقين بـــأن حكومتنا دائمًا توّد كل الخير وحياة 
كريمـــة لكل من يعيش على هـــذه األرض الطيبة 

الكريمة الغالية البحرين.
ومـــن الحلـــول التـــي أجدها صائبة هـــي أن تقوم 
الوزارة بتشكيل لجان من أفراد ذوي خبرة تقوم 

بزيارة ودراســـة حالة كل أســـرة تتعســـر في دفع 
فواتيرها وإيجاد آلية تســـاعد هذه األسر وتقوم 
أيضًا هذه اللجان بتثقيفهم في كيفية استخدام 
ترشـــيد  فـــي  الصحيحـــة  والطريقـــة  الكهربـــاء 

االستهالك.
هنـــاك الكثيـــر من الحلـــول نســـتطيع بهـــا جميعًا 

وقف قطع الكهرباء على المواطنين.
 أتمنـــى من جميع القائمين على هذه الوزارة من 

أفراد ومسؤولين بالعمل بكل جهد وإخالص.
رباب عبداهلل شمسان

مترشحة متوقعة عن الدائرة العاشرة 

بمحافظة العاصمة

دعا عدد من المترشحين المتوقعين لخوض غمار 
االنتخابـــات النيابيـــة المقبلـــة 2022 عبـــر “البالد” 
إلـــى وضع قوانين صارمة للحد من نســـبة هروب 
العمالـــة المنزليـــة مـــع ضـــرورة تحديـــث القانـــون 
الحالـــي للعمالـــة المنزليـــة ووضـــع قانـــون يحمـــي 

العامل ورب العمل في الوقت ذاته.

خسائر عديدة

قالـــت المترشـــحة النيابيـــة المتوقعة عـــن الدائرة 
ريهـــام  الشـــمالية  بالمحافظـــة  عشـــرة  الحاديـــة 
مخلـــوق إن الكفيـــل هـــو المتضـــرر األول بســـبب 
هـــروب العمالـــة المنزليـــة والبد من وضـــع قوانين 
واضحـــة وصريحـــة للحد من نســـبة هـــروب هذه 
العمالـــة كغرامـــات ال تقل عـــن 1000 دينار للكفيل 
الثانـــي وتوفيـــر عامـــل آخر من مكتـــب التوظيف 

المعني.
وزادت “أرى أن هنالـــك نقصـــا في النظر للخســـائر 
رســـوم  مـــن  األول  الكفيـــل  علـــى  وقعـــت  التـــي 
االســـتقدام مـــن المكاتـــب لتوفير العامـــل المنزلي 
بمبلـــغ يتـــراوح مـــا بيـــن 650 و1300 دينـــار غيـــر 
الراتـــب الشـــهري الـــذي عادة مـــا يتـــراوح بين 65 
و150 دينـــارا، ونظرا للضرائـــب والقيمة المضافة 
بعـــض  يصعـــب  االســـتهالكية  المـــوارد  وارتفـــاع 
األحيـــان على األســـر المحتاجـــة للعمالـــة المنزلية 

اختيار التأمين لضمان عدم هروب العامل”.
وأكدت مخلوق أنه يستوجب وضع قانون يضمن 
حـــق صاحب العمل من العامل المنزلي بالتعويض 
المادي ولو بنســـبة ال تقـــل عن 40 % كحد أقصى 
مـــن المصاريـــف والنظـــر في قانـــون حـــق العامل 
بتغييـــر الكفيـــل دون أســـباب مقنعة، مشـــيرة إلى 
أن “لجوء العامل لــ )الفيزا( من أصحاب الشـــركات 
التجاريـــة يدخلنا في دوامـــة أخرى وهي التجارة 

البشرية”.
واختتمـــت “ســـأعمل بجهـــد أكبـــر فـــي لـــو تـــم 
انتخابـــي علـــى وضع قانون يجمـــع بين حقوق 
اإلنســـان كعامـــل منزلـــي ويحفظ حـــق صاحب 

ماديـــة  الخســـائر  مـــن  األول(  )المتضـــرر  العمـــل 
وتعطيل أعماله المنزلية”.

معرفة األسباب

مـــن جانبـــه، أوضح المترشـــح النيابـــي المتوقع عن 
الدائـــرة األولى بالمحافظـــة الجنوبية خالد هجرس 
أنه على الرغم مـــن أهمية الحاجة للعمالة المنزلية، 
إال أنـــه ال يخلـــو مـــن مشـــكالت باتـــت تـــؤرق البيت 
والشـــارع البحريني ويجـــب أن يتم تحليلها لنعرف 
السبب أو الحل المناسب للتغلب على هذه الظاهرة 
أو على األقل الحد من انتشـــارها كمعرفة مسبباتها 
ونتائجها، وعلى ســـبيل المثـــال البد من معرفة هل 
هي منتشرة بين جميع الجنسيات أم محصورة في 
جنســـية معينة وما أكثر األســـباب وراء الهروب ثم 

ماذا الذي يساعدهم على البقاء بعد الهروب”.
وقال “هناك بؤر أو أوكار تستقبل تلك العمالة سواء 
بنيـــة مســـبقة أو من غيـــر نية مســـبقة وغالبا للعمل 
في أعمال غير مشروعة أو تخالف أنظمة وقوانين 
الدولـــة، ولتضييـــق الخناق على هذه المشـــكلة أوالً 

يجـــب تحديـــث القانـــون الحالـــي للعمالـــة المنزلية 
وســـن تشـــريعات جديدة لردع من تـــورط في هذه 

المسألة”.
وزاد “العقوبـــة من وجهة نظري يجب أن تتناســـب 
مـــع الفعـــل، فـــإذا كانت ال ُتخشـــى فهي بـــال جدوى 
مـــا يجعـــل مرتكبهـــا ال يخشـــاها أو ال يرتـــدع منهـــا 
كالتسفير دون أخذ إجراءات رادعة وعدم تعويض 

صاحب المنزل بتكاليف االستقدام غالبا”.
 وتابـــع هجـــرس “مـــن ضمـــن الحلـــول المقترحـــة، 
تحديـــث القوانين المختصة في هذا الشـــأن، وضع 
تأمين وشـــروط جزائية تحمي رب األسرة، تكثيف 
حمـــالت التفتيـــش العشـــوائية مـــن قبـــل الجهـــات 
المختصـــة ومداهمـــة أوكار الفئـــة المســـتقبلة لهـــم، 
ولكـــي ال تظلـــم تلـــك العمالـــة ال بـــد مـــن وضع خط 
ســـاخن لهم الســـتقبال شـــكاواهم وحل المشـــكالت 

وتسويتها قبل الهروب”. 

حالة نادرة 

وقال المترشح النابي المتوقع عن الدائرة السادسة 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة أيمـــن الياســـي “في الســـابق 
كان مـــن النـــادر جـــدًا أن نســـمع عـــن مســـألة هروب 
خادمـــة من منـــزل، وكان التحليل فـــي ذلك الوقت 
هو أن ســـبب ذلـــك يعود إلى أن ذلـــك الهروب ناتج 
عـــن المعاملة الســـيئة وغير اإلنســـانية التي تتلقاها 

الخادمة من قبل أفراد المنزل”.
وتابع الياســـي “بعد قرار رقم )4( لسنة 2014 بشأن 
تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم 
وقانون العمال في البحرين والتشـــريعات الحامية 
للحقوق المادية والمعنوية والدينية لهذه الفئة من 
العمـــال، أصبـــح ليس هناك عذر لهـــروب الخادمات، 

إال أننـــا نرى المواطن اليوم هو من يعاني من كارثة 
هروب خادمات المنـــازل، وما يترتب على ذلك من 

ضرر نفسي ومادي لضياع لحقوقه المادية”.
وأرجـــع الياســـي هذه الظاهـــرة لعدم وجـــود قانون 
رادع مبينـــا رغبتـــه فـــي العمل إذا تـــم انتخابه على 
إصـــدار قانون يلزم مكاتب اســـتقدام عمال المنازل 
الحصـــول علـــى بوليصـــة تأميـــن ضـــد الهـــروب من 
شـــركة التأميـــن التابعـــة للبلـــدان المصـــدرة للعمالة 
ليتمكـــن  البحريـــن،  إلـــى  قدومهـــا  قبـــل  المنزليـــة، 
المواطـــن من اســـتعادة جـــزء من أموالـــه في حال 
هروبـــه، األمـــر الذي بإمكانه أن ينهـــي أزمة الهروب 
التـــي غالبًا ما يكـــون مبررها العمل فـــي الفنادق أو 

المقاهي أو البيوت التي تستغلهم لالتجار بهم.
وأكـــد أن هـــذه الخطـــوة بإمكانهـــا أن تســـد الفجوة 
التي تسببت في مشكالت ما يزال يعاني منها كثير 

من المواطنين مع خادماتهن.

سن قوانين 

إلـــى ذلـــك، اقتـــرح المترشـــح النيابـــي المتوقـــع عن 
الدائـــرة الثامنـــة بمحافظـــة العاصمـــة ناصـــر محمد 
أن يكـــون هناك تأمين شـــامل عن الهروب والصحة 
وغيرها من االمور، وتوحيد أسعار استقدام العمالة 
حســـب كل دولة، وأن تكون المكاتب تحت أشراف 
جهـــة حكوميـــة تتمثـــل فـــي وزارة العمـــل وهيئـــة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل ووزارة الداخليـــة، فضال عن 
إيجـــاد آلية للتحول الرقمي تشـــمل العمالة المنزلية 
بحيـــث يكـــون اســـتالم الراتـــب عـــن طريـــق البنك 

وغيرها من األمور.
 وأضـــاف “يحـــق للعمالة طلب االســـتقالة والعودة 
للوطـــن مـــع تأميـــن الســـفر لها مـــن قبـــل المكاتب 
المختصـــة والراتـــب ال بـــد أن يتحـــدد مـــن الجهـــة 

المختصة”.
وأشـــار محمد إلى أنه ال بد مـــن عمل تطبيق خاص 
للعمالـــة المنزليـــة وتوفيـــر خدمـــة نظـــام الســـاعات 
الشـــهرية والســـنوية،  األســـبوعية،  العقـــود  بنظـــام 
وإنشـــاء مركز تأهيل العمالـــة المنزلية بحيث يكون 

مركز العمليات.
وأكد ســـعيه في حال انتخابه لســـن قانون الحاالت 
اإلنســـانية بجانب ســـن القوانين التـــي تنظم عملية 

استقدام العمالة.

فنادق ومقاٍه تستغل هروب العمالة المنزلية لالتجار
لوضع قوانين رداعة تحمي رب العمل... مترشحون برلمانيون لـ“^”:

ناصر محمد أيمن الياسيخالد هجرس ريهام مخلوق
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الــبــــديـــع

مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع

ستـــــرة المنــــامــة
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المرفأ المالي 

36700722 36779771 36600656 36155800

مـحـجـــوز
������

مبـــاع
����

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرســتا جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

RA

������M
2

M
2

المسـاحات

مميزات
المخطط

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

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

بالقــرب
مـــــــــــــن
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Vacancies Available
HUSAIN HASAN ALI ABUSERI ( ALMIMON / 10471 ) 

has a vacancy for the occupation of
 SEAMAN

, suitably qualified applicants can contact
 39063362 or HUSSAINABUSARI@GMAIL.COM

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact
 17464719 or hussain.mansoor@engie.com

MINWAH BUILDING CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17291331 or EVITADIAZ84@GMAIL.COM

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17780161 or HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17780161 or HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

BOSS SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 36611882 or M.66661666@GMAIL.COM

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM

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

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM

AFRAH AL BADIYA GRILL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33313121 or m590104624@gmail.com

Phone 4 u w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17250392 or SINGAPOREBAHRAIN@GMAIL.COM

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39865798 or ABUFAIZANAC@GMAIL.COM

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39252020 or sharef.works@gmail.com

Fish Express W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 17226588 or azhar@gmail.com

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
, suitably qualified applicants can contact

 33599939 or gosi@DRM.BH

Yousif showaiter sweets factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17553457 or YOUSIFSHOWAITER@YAHOO.COM

Hybrid electro mechanical company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
, suitably qualified applicants can contact

 17730017 or SEYADI17@gmail.com

Passion Fruit Juice 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 36369692 or ADEL.BH@LIVE.COM

KARTEC SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM

KARTEC SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM

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

 RECEPTION CLERK
, suitably qualified applicants can contact

 17813150 or KMRKBH@GMAIL.COM

MOBILE FAIR PHONES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35567777 or FINEDOCCLEARANCE@GMAIL.COM

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

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

 STEEL CHIPPER
, suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

Al madaen trading co wll 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 66368122 or ALMADAEN2009@GMAIL.COM

LOLLY ALVITAMIN FOR SELLING CORN, ICE CREAM AND SOFT DRINKS 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 36377794 or SJALALSHAIDER@GMAIL.COM

ALKAWARI CARPENTRY & DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 36935554 or ALKUWARIK552@GMAIL.COM

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17240030 or hr@bualigroup.com.bh

HEALTHY CALORIE STORAGE 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact

 33358885 or info@harvard.com.bh

ELKHAIR FEED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37205555 or RANGER-1994@HOTMAIL.COM

Landmark Fitness W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17116219 or fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh

WORLD SEAS SHIPPING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
, suitably qualified applicants can contact

 39397746 or INFO@WSSSPORTSERVICES.COM

Free Hand Furniture 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33080779 or FAHD.BAHRAIN89@GMAIL.COM

ELLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17610617 or AYSHA@FAKHRO.COM

BALANCED DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39852512 or SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

تاريخ : 2022/8/15
CR2022-117169 إعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري 

 : التالي  التجاري  المحل  بتحويل  صقر  خليفه  صقر  خليفه  السيد/  إلينا  تقدم 
إلى السيد / دعيج خليفه صقر خليفه . فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 4-50770

االسم التجاري : كافيه رشفه 

 
وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله إلى

 )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
للسيد/ للمرحومة  والمملوكة  البدو(  )مطعم  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
 ،)32018( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  بدو(  محمد  جاسم  )عائشه  السيدة 
بطلب تحويل المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى )شركة 
ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره )2500( دينار بحريني، وذلك بتنازل 
بعض الورثة للمحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة أصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم :
)عبدالمنعم بخيت عبدهللا محمد بدو( بنسبة )30( %

)عادل بخيت عبدهللا بدو ( بنسبة )20( % 
)SHAMSUDHEEN KULANGARA VAYALIL( بنسبة )50( %

وتغيير االسم التجاري من :
)مطعم البدو(

)ALBADO RESTAURANT(
الى : 

)مطعم سرينيواس بوت ذ.م.م (
) SREENIUAS PUTT W.L.L RESTAURANT(

التقدم  أعاله  المذكور  التجاري  االسم  تغيير  اعتراض على  لديه  كل من  فعلى 
تاريخ  يوماً من  يوم  المذكورة خالل مدة خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه 

نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)جويل لالستشارات ذ.م.م (
سجل تجاري رقم ) 133479 (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة )جويل لالستشارات
ذ.م.م(المسجلة بموجب القيد رقم ) 133479 (  ، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية (

وتعيين السادة )PALLAVI GOEL( مصفيا للشركة. عنوان المصفي :
) PALLAVI GOEL (

) 33332017 (
syed@globalmastersdoc.com (

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ) مركز ليف هيلثي للتغذية الصحية ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره   ) عبدهلل  ابراهيم  حجي  عبدهلل  )ابراهيم   / السيد 
القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م(،  الصحية  للتغذية  هيلثي  ليف  )مركز  لشركة 
رقم ) 93621 (، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

)CR2022- 118062( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تحويل  بطلب  خليفه  ال  عبدهللا  علي  الشيخه حصه  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدم 
من  كل  فعلى  الدوسري  حمد  محمد  غيث  السيد  إلى   : التالي  التجاري  المحل 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 80737-1

االسم التجاري : سوان تاورز

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  شركة بيتر تشارلز كاد لالستشارات اإلدارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / )بيتر شارلز دينيس وتول ( باعتباره المصفي القانوني لشركة )شركة 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م(،  اإلدارية  لالستشارات  كاد  تشارلز  بيتر 
)اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،)  132574  (
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، وذلك وفقا ألحكام  السجل  ( وشطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة زيرو ون للمقاوالت خارج البحرين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 124298 - 1

إليها شركة زيرو  بأنه قد تقدم  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
ون للمقاوالت خارج البحرين ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 124298 ، بطلب تصفية 
عنوان  للشركة.  مصفيا  سميح  حالو  شادي  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة 

المصفي :
شادي حالو سميح

38830078 ) 973 (+
shhalaw@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم  التجاري لفرع في شركة التسويق الحديث ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة التسويق 
الحديث ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 47360 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم 3 من :
البراويز العالمية

UNIVERSAL FRAMES 
الى:

منتز للخدمات السريعة ذ.م.م
MINUTES QUICK SERVICES W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

صوفي بيوتي صالون ذ.م.م  
سجل تجاري رقم   148817

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة صوفي 
بيوتي صالون ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 148817 بطلب تصفية الشركة تصفية 
اختيارية  وتعيين السادة  عبدهلل علي سلمان علي حسن مصفيا للشركة. عنوان المصفي:

عبدهلل علي سلمان علي حسن   
39887610

abdulla@micosabh.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سفينة النجاة للتنظيفات العامة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد ممدوح عبد الجليل سلمان علي الشاخوري باعتباره المصفي القانوني 
المسجلة كشركة ذات مسئولية  ذ.م.م   العامة  للتنظيفات  النجاة  شركة سفينة 
أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   115050 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  محدودة 
التجاري، وذلك وفقا  السجل  )اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  تصفية 
لسنة   21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

. 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
الفياصل المتحدة القابضة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره   ARJUN MURALI السيدة   / السيد 
الفياصل المتحدة القابضة ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 105285 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة دريم بودي انتربرايسز ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / سهيل غازي عبدالرحمن القصيبي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
دريم بودي انتربرايسز ذ م م والمسجلة بموجب القيد رقم 1-92165 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501

الخميس 18 أغسطس 2022 - 20 محرم 1444 - العدد 5056 10



11 الخميس 18 أغسطس 2022 - 20 محرم 1444 - العدد 5056 Vacancies Available
Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 

has a vacancy for the occupation of
 CLEANER (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM

LAWAZON BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17744981 or LAWAZON@GMAIL.COM

BREAD TOAST BAKERY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CONFECTIONER
, suitably qualified applicants can contact

 17699719 or almarzooqh@gmail.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17811757 or INFO@PROCOAT.CO

Khaldoun international trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66950455 or KHALDON_ALYOUSEF@HOTMAIL.COM

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 36666996 or M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36666996 or M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

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

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

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

GHAREEB PALACE AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 39955675 or umubark6@gmail.com

JANAT DELMON CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39842912 or ALII_4000@HOTMAIL.COM

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 35308247 or diceservices@outlook.com

GuideTech Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
, suitably qualified applicants can contact
 39427425 or CHERIAN@TECHNOLINE.ME

BU MARIAM Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33311937 or ASHFOQRAZA29@GMAIL.COM

FATTO 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

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

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 17561222 or hr@edamah.com

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
, suitably qualified applicants can contact

 17712303 or CORP@DADABAI.COM

KEBDAKI SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17535181 or KEBDAKISANDWICHES@GMAIL.COM

ALMADINA GATE COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33265011 or bhmd782@gmail.com

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact

 77707070 or adam.mohamed@fairmont.com

JUMP UP  TRAMPOLINE PARK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TEAM COACH
, suitably qualified applicants can contact

 17256262 or info@alkhalafintl.com

ALNOOR PRINTING & PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39456969 or buzaal1970@GMAIL.COM

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36574740 or admin@enmabh.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39462260 or AHUJAIRI@HOTMAIL.COM

AZADI AUTO SPA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17682913 or AZADISPA@GMAIL.COM

NEW IQRAA TOWER PHONES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17533377 or NEWIQRAATOWER@GMAIL.COM

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17431606 or MARIYAASHRAT90@GMAIL.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

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39456488 or info@alnemranbh.com

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.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

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17111722 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

DP INTERIOR  DECORATION  COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER(DECOR)
, suitably qualified applicants can contact

 33696903 or PRASADSARASAN@GMAIL.COM

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

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33286954 or AZAZAYAN@GMAIL.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA

SADEQ SKY LINE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 37722742 or SADEQCONSTRUCTION@GMAIL.COM

SADEQ SKY LINE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 37722742 or SADEQCONSTRUCTION@GMAIL.COM

ALMAS DENTAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DENTIST
, suitably qualified applicants can contact

 17773600 or drqarmout@yahoo.com

HERMANO CONTRACTING AND LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

 ARCHITECT/ARCHITECTURAL ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact
 39955915 or OMAR@PLANERABH.COM

EVER DIVINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
, suitably qualified applicants can contact

 33331807 or EDCONTRACTING@HOTMAIL.COM

ASAD REPAIR OF ELECTRONIC EQUIPMENT Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33201845 or SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39552206 or PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM

B.I.T.S CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 38008552 or SALES.BITSCONSULTANTS@GMAIL.COM

IFRAH LUSCIOUS LOCKS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 34191352 or FALLAKSHER96@GMAIL.COM

EVAS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33353130 or VIJAYAKUMARI5038@GMAIL.COM

NEW STELCON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33840932 or KARIM.AlASSAYEL@GMAIL.COM

BOGOTA REGALOS FOR GIFTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35169336 or HAMED@BOG-REG.COM

DELPHINE MAKEH MARKETING & PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35966274 or DELPHINEMAKEHEBUA@GMAIL.COM

NEON BURGER 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 33733123 or HANAN.ALSAEED@HOTMAIL.COM

MONAI NAILS AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 38883539 or LAYLAHH.AH@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34369200 or TALALMARKET.BAH@TALALGROUPINTL.COM

N MULTAN PACKAGING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39526810 or SUMARANADIR945@GMAIL.COM

AL RAIDOO REPAIRING COMMUNICATION EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35174895 or QAMAR6570@GMAIL.COM

MAMUN GLASS AND ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35548247 or roseland88bd@gmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36103555 or MSAIF7479@GMAIL.COM

TABASSUM FAROOQ REAL ESTATE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33124163 or TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM

KRYPTO CONTRACTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact
 66663776 or IYMSPC2013@GMAIL.COM

DHL INTERNATIONAL B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

 AIR TRANSPORT PILOT
, suitably qualified applicants can contact

 17328393 or ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 36611882 or M.66661666@GMAIL.COM

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 36361228 or ALIJMAA16@GMAIL.COM

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

SAHAR BUILDING DECOR AND COMPLETION 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

BEHBEHANI BROTHERS LTD. 
has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER
, suitably qualified applicants can contact

 17459999 or edo@behbehani.com.bh

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(MATERIAL HANDLING EQUIPMENTS)
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 17224214 or SYSCON@BATELCO.COM.BH

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

, suitably qualified applicants can contact
 17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH

SIMPLE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP)
, suitably qualified applicants can contact
 39433004 or TURKI48878@GMAIL.COM

TABREEZ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33488991 or al-lmad@hotmail.com

HAMBURGER LAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 77157777 or tina@jasgroup.co

EBRAHIM ALI TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39605578 or EATCO@BATELCO.COM.BH

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

TOKYO GENTS & BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39454102 or alhamaalm@hotmail.com

MICRO CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SURVEYOR
, suitably qualified applicants can contact

 39468867 or MICROCEN@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39688313 or al_raeda_contracting@hotmail.com

SAAHEB ALDHEI GENT CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39750870 or ZAINABHUSSAIN896@GMAIL.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

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

INHERITED TRADITIONAL SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33066515 or bhfalcon@hotmail.com

ALBANDER TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17346677 or WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM

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

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

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

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

GULF UNION FOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39666618 or ALSISI11@HOTMAIL.COM

UNITY MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39452576 or unitybh@gmail.com

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

 WELDER AND FLAME-CUTTER
, suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com

Abdulamir Haje Ali TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 36300314 or it-aa-te@OUtlook.COM

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33610210 or hajen.const@gmail.com

YOUR HOME FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17415099 or HASHIM55@YMAIL.COM

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 37777383 or mgr-hr@shell-fisheries.com

ARAFAH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39800990 or ABUHATAM2001@HOTMAIL.COM

GAURI INTERIOR 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17311146 or BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM

GAURI INTERIOR 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17311146 or BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

NABLIS COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 39617161 or AMOOSA@TAMEER.COM

Bdo Consulting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17530077 or JAWAD.HABIB@BDO.BH

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com

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

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

La ROSA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact
 17111999 or larosahotel1977@gmail.com

Thailand Gate Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact
 17641191 or YASEEN.75@HOTMAIL.COM

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

تاريخ : 2022/8/15
CR2022-117169 إعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري 

 : التالي  التجاري  المحل  بتحويل  صقر  خليفه  صقر  خليفه  السيد/  إلينا  تقدم 
إلى السيد / دعيج خليفه صقر خليفه . فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 4-50770

االسم التجاري : كافيه رشفه 

 
وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله إلى

 )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
للسيد/ للمرحومة  والمملوكة  البدو(  )مطعم  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
 ،)32018( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  بدو(  محمد  جاسم  )عائشه  السيدة 
بطلب تحويل المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى )شركة 
ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره )2500( دينار بحريني، وذلك بتنازل 
بعض الورثة للمحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة أصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم :
)عبدالمنعم بخيت عبدهللا محمد بدو( بنسبة )30( %

)عادل بخيت عبدهللا بدو ( بنسبة )20( % 
)SHAMSUDHEEN KULANGARA VAYALIL( بنسبة )50( %

وتغيير االسم التجاري من :
)مطعم البدو(

)ALBADO RESTAURANT(
الى : 

)مطعم سرينيواس بوت ذ.م.م (
) SREENIUAS PUTT W.L.L RESTAURANT(

التقدم  أعاله  المذكور  التجاري  االسم  تغيير  اعتراض على  لديه  كل من  فعلى 
تاريخ  يوماً من  يوم  المذكورة خالل مدة خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه 

نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)جويل لالستشارات ذ.م.م (
سجل تجاري رقم ) 133479 (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة )جويل لالستشارات
ذ.م.م(المسجلة بموجب القيد رقم ) 133479 (  ، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية (

وتعيين السادة )PALLAVI GOEL( مصفيا للشركة. عنوان المصفي :
) PALLAVI GOEL (

) 33332017 (
syed@globalmastersdoc.com (

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ) مركز ليف هيلثي للتغذية الصحية ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره   ) عبدهلل  ابراهيم  حجي  عبدهلل  )ابراهيم   / السيد 
القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م(،  الصحية  للتغذية  هيلثي  ليف  )مركز  لشركة 
رقم ) 93621 (، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

)CR2022- 118062( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تحويل  بطلب  خليفه  ال  عبدهللا  علي  الشيخه حصه  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدم 
من  كل  فعلى  الدوسري  حمد  محمد  غيث  السيد  إلى   : التالي  التجاري  المحل 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 80737-1

االسم التجاري : سوان تاورز

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  شركة بيتر تشارلز كاد لالستشارات اإلدارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / )بيتر شارلز دينيس وتول ( باعتباره المصفي القانوني لشركة )شركة 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م(،  اإلدارية  لالستشارات  كاد  تشارلز  بيتر 
)اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،)  132574  (
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، وذلك وفقا ألحكام  السجل  ( وشطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة زيرو ون للمقاوالت خارج البحرين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 124298 - 1

إليها شركة زيرو  بأنه قد تقدم  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
ون للمقاوالت خارج البحرين ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 124298 ، بطلب تصفية 
عنوان  للشركة.  مصفيا  سميح  حالو  شادي  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة 

المصفي :
شادي حالو سميح

38830078 ) 973 (+
shhalaw@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم  التجاري لفرع في شركة التسويق الحديث ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة التسويق 
الحديث ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 47360 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم 3 من :
البراويز العالمية

UNIVERSAL FRAMES 
الى:

منتز للخدمات السريعة ذ.م.م
MINUTES QUICK SERVICES W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

صوفي بيوتي صالون ذ.م.م  
سجل تجاري رقم   148817

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة صوفي 
بيوتي صالون ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 148817 بطلب تصفية الشركة تصفية 
اختيارية  وتعيين السادة  عبدهلل علي سلمان علي حسن مصفيا للشركة. عنوان المصفي:

عبدهلل علي سلمان علي حسن   
39887610

abdulla@micosabh.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سفينة النجاة للتنظيفات العامة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد ممدوح عبد الجليل سلمان علي الشاخوري باعتباره المصفي القانوني 
المسجلة كشركة ذات مسئولية  ذ.م.م   العامة  للتنظيفات  النجاة  شركة سفينة 
أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   115050 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  محدودة 
التجاري، وذلك وفقا  السجل  )اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  تصفية 
لسنة   21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

. 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
الفياصل المتحدة القابضة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره   ARJUN MURALI السيدة   / السيد 
الفياصل المتحدة القابضة ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 105285 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة دريم بودي انتربرايسز ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / سهيل غازي عبدالرحمن القصيبي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
دريم بودي انتربرايسز ذ م م والمسجلة بموجب القيد رقم 1-92165 ، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501



يقـــدم النجـــم إدريـــس إلبـــا دور البطولة فـــي فيلم 
للســـينما  البحريـــن  شـــركة  فـــي  جديـــد  تشـــويق 
“ســـينيكو” حـــول أب وابنتيـــه المراهقتيـــن اللتيـــن 

تجدان نفســـيهما مطاردين من 
قبـــل أســـد مـــارق ضخـــم عازم 
علـــى إثبـــات أن الســـافانا ليس 

لديها سوى مفترس واحد!
يمثـــل إلبـــا دور الدكتـــور “نيت 
أرمـــل  زوج  وهـــو  دانيالـــز”، 
جنـــوب  إلـــى  يعـــود  مؤخـــرا 
إفريقيـــا، حيث التقـــى زوجته 
ألول مـــرة، في رحلـــة مخطط 
إلـــى  طويلـــة  فتـــرة  منـــذ  لهـــا 
محمية ألعـــاب يديرها مارتن 
قديـــم  صديـــق  وهـــو  باتلـــز، 
للعائلـــة وعالم أحيـــاء الحياة 

البريـــة. لكـــن مـــا يبـــدأ كرحلـــة 
شفاء يأخذ شكال آخر في معركة 

مخيفـــة؛ من أجـــل البقاء عندمـــا يبدأ 
أسد، وهو أحد الناجين من الصيادين 
المتعطشـــين للدمـــاء والـــذي يـــرى أن 

جميع البشر أعداء، في مطاردتهم.
أفالم الحركة تأتي في جميع األشكال 
حاليـــا منذ نجاح Jaws على الشاشـــة 
الكبيـــرة منذ القـــدم، وفي الســـنوات 

الالحقـــة تحولـــت صناعة الســـينما 
إلـــى هجمات الحيوانات كوســـيلة 

ســـتيفن  فيلـــم  نجـــاح  لتكـــرار 
سبيلبرغ والحصول على 

أربـــاح، ومـــع ذلك مع مـــرور الوقـــت، أصبحت تلك 
األفـــالم خارج الموضـــة، وكان تصويـــر الحيوانات 
علـــى أنهـــا كائنـــات خطـــرة أمـــرا ضـــارا للغايـــة في 
الســـينما، وبالتالـــي تحولـــت األفـــالم إلـــى قصـــص 
تهـــدد البشـــرية أو خارقـــة 

للطبيعة!
 Beast ويخـــرج إلينا فيلم
وكأنه شيء تم صنعه في 
أواخر الثمانينات أو أوائل 
خـــالل  مـــن  التســـعينات 
فـــإن  ذلـــك  ومـــع  الفكـــرة، 
األمـــر يتطلـــب التطـــورات 
الجديـــدة فـــي تكنولوجيا 
األفالم والتقنيات إلنشـــاء 
شـــيء أكثر عمقـــا مما كان 
يمكـــن ألي من تلك األفالم 
مـــن الماضـــي أن يتخيلـــه. 
ال  فيلـــم  هـــي  والنتيجـــة 
تشـــوبه شائبة على اإلطالق، مسٍل 
جدا ويختصر الموضوع مباشـــرة 
 ”Beast “ إلى هـــذه القصة. فيلـــم
مـــن إخـــراج بالتاســـار كورماكـــور 
وبطولـــة إلـــى جانب إدريـــس إلبا 
كل مـــن ليـــا جيفريـــز وإيانـــا هالي 

وشارلتو كوبلي.
في الفيلم كل شـــيء فوضوي جدا 
عندمـــا يتعلـــق األمـــر بشـــخصياته 
التـــي يتـــم تقديمهـــم جميعـــا فـــي 
مكتملـــي  كأفـــراد  الفيلـــم  بدايـــة 
الفيلـــم علـــى  التكويـــن، ويجبرهـــم 

التغييـــر إلـــى أشـــكال أفضل فـــي اللحظـــة األخيرة 
قبل انتهاء الفيلم الذي فيه العديد من نقاط القوة 
األخـــرى التـــي تجعله ســـاعة مســـلية، واحـــدة من 
نقاط القوة هذه هي بســـاطة المؤامرات فيه، األمر 
كله يتعلق بعالقة ناثان ببناته وكيف سيهربان من 
مخالب أســـد غاضب للغاية، يســـمح هذا المستوى 
مـــن البســـاطة للمخـــرج والممثليـــن بالتركيـــز على 

كيفية تقديم الفيلم وكيفية تصوير الشخصيات.
يقـــدم المخـــرج معنـــى “الجحيـــم” في هـــذا الفيلم، 
ويختار إنشاء هذه المشاهد الطويلة حقا التي هي 
حقيقيـــة ومبنية في المونتاج لخلق هذا الشـــعور، 
كمـــا لو كنا نحن هناك مع الشـــخصيات التي تواجه 
هـــذه المخاطـــر الرهيبـــة، هذه اللقطـــات الطويلة ال 
تشـــعر أبدا بالحيلة، كمـــا تفعل في األفالم األخرى، 
فهـــو ال يحاول تقليـــد أي فيلم آخر من هذا القبيل، 
األمر كله يتعلق بجعلنا نشعر بالخطر على الشاشة.

إلـــى جانـــب أعمـــال الكاميـــرا والتحريـــر المذهلـــة، 
يحتـــوي الفيلـــم أيضا علـــى تأثيـــرات بصرية قوية 
للغاية، بالطبع  يســـتخدم الفيلم الحيوانات لمعظم 
تسلســـالت الحركـــة الخاصـــة بـــه، وبســـبب ذلـــك، 
يتم إنشـــاء الحيوانات باســـتخدام CGI والنتيجة 
مرضيـــة تماما، خاصـــة عندما يتعلق األمر باألســـد 

الرئيســـي فـــي الفيلم، وهـــو وحش عمـــالق مهيب 
ومرعـــب في غضبـــه وذكائه، والمؤثـــرات البصرية 

تساعد حقا على ذلك!
إدريـــس إلبا هو نجم ســـينمائي “شـــاطر” يســـتطيع 
اتقان اإلحساس، ومن المحزن نوعا ما أن مسيرته 
المهنية لم تســـمح له بلعـــب دور البطولة في صور 
أكبـــر مـــن تلك التي لديـــه في هـــذه المرحلة. ولكن 
بغـــض النظر عمـــا إذا كانت كبيـــرة أو صغيرة، فإن 
إلبـــا يجلب دائما قدرا ال يصـــدق من الكاريزما لكل 
دور مـــن أدواره، في هذه الحالة يبدو أن أخذ دور 
األب الحزيـــن أمر طبيعي بالنســـبة له، وأنت تعتقد 
حقـــا أن هـــذا رجل ســـيضحي بكل شـــيء من أجل 
حمايـــة بناته، إنه ليس مثاليـــا على اإلطالق، ولكن 

بسبب ذلك يتحول الى بطل عظيم.
Beast ليس ســـينما عالية المستوى على اإلطالق، 
لكنـــه يقدم كفـــاءة تقنية قوية حقـــا وتمثيل رائع. 
الفيلـــم مدته 90 دقيقـــة فقط؛ لذلك فهو يعرف أنه 
ال ينبغـــي أن يتجـــاوز ذلـــك أبـــدا. قد تأتـــي النهاية 
مخيبـــة لآلمـــال بعـــض الشـــيء بفضـــل طبيعتهـــا 
المفاجئـــة، ومـــع ذلـــك، فـــإن الفيلم هو ترفيـــه رائع 
ويجـــب على الجميـــع إعطائه فرصـــة عندما يكون 
في مزاج لنوع بسيط ومباشر من األكشن الجميل.
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طارق البحار

يستعد المخرج دينيس 
فيلنوف لفيلم عن 

الملكة المصرية 
كليوباترا 

والمرشحة له بقوة 
النجمة انجلينا 

جولي، إلى جانب 
أسماء أخرى تم 

إعالنها، ومن بينهن 
ليدي غاغا وزيندايا.

وقال فيلنوف، 
في تصريح، إن 

الفيلم الجديد الذي 
سيحكي عن الملكة 

المصرية، في مراحل 
اإلعداد األولية، ولم يبدأ 

تصويره بعد.

tariq_albahhar

سوسن بدر تستعد للمشاركة في عمل درامي جديد، 
لكن هذه المرة بالخليج العربي، في تجربة انتظرها 
قطـــاع كبير مـــن الجمهور المحب للفنانـــة المصرية، 
التـــي ســـبقها العديـــد مـــن النجمـــات المصريات في 
المشـــاركة باألعمـــال الدراميـــة الخليجيـــة وشـــارك 
بعضهن في بطولة هذه األعمال التي حققت نجاحا 

على المستوى الجماهيري.
سوســـن بدر تصـــدرت  الصـــورة الدعائية لمسلســـل 
“ولد أمه” فـــي مفاجأة كبيرة لجمهورها في الخليج 
بعدما تم التأكيد على مشاركتها في العمل الدرامي 
الجديـــد الـــذي يشـــارك في بطولتـــه الفنـــان محمود 
بوشـــهري، الصـــورة الدعائية للمسلســـل ظهرت فيها 
النجمـــة المصرية والفنـــان الكويتي الذي علق عليها 
بشكل مختصر فكتب: “جديدي مسلسل )ولد أمه(”، 
وقد تلقى الفنان محمود بوشـــهري تهاني وتعليقات 
كثيرة من قبل زمالئه ومحبيه على هذه الخطوة. 

توقع قطاع من الجمهور النجاح لسوسن بدر  «
في تجربتها الخليجية الجديدة وتحديدا بعد 
نجاحاتها الكبيرة في الفترة األخيرة في أكثر 

من عمل شاركت فيه، وقدمت أيضا دور األم 
من خالله، ومن أبرزها مسلسل “أبو العروسة” 

الذي عرض منه 3 أجزاء كاملة وقدمت فيه 
سوسن بدر دور األم عايدة.

يشـــارك مســـرح أوال عبـــر مســـرحية” 
تأليـــف  مـــن  آخـــر”  إشـــعار  حتـــى 
عبدالناصـــر فتـــح هللا، وســـينوغرافيا 
الغيـــالن،  جمـــال  الفنـــان  وإخـــراج 
ونـــوس،  ريـــم  الفنانـــة  وتمثيـــل 
وموســـيقى يوســـف النجـــدي، وفنـــي 
إضاءة حســـن فالمرزي، في مهرجان 
عشـــيات طقوس المسرحية الخامس 
عشر باألردن، الذي ستنطلق فعالياته 
يوم السبت المقبل 20 أغسطس على 

خشبات المركز الثقافي الملكي.
ورش  المهرجـــان  وســـتتخلل 
متخصصة ونـــدوات فكريـــة ونقدية 
عـــالوة علـــى تكريـــم مجموعـــة مـــن 

األردنييـــن  والفنانيـــن  المفكريـــن 
التحكيـــم  لجنـــة  وتتكـــون  والعـــرب، 
من الفنانة عبير عيســـى مـــن األردن، 
وأحمـــد حســـن موســـى مـــن العـــراق، 
والمخـــرج جـــالل عثمـــان مـــن مصـــر، 
األردن،  مـــن  غبـــاش  عمـــر  والفنـــان 
والمخرجة كلثوم امين من البحرين.

إشـــعار  حتـــى   “ مســـرحية  أن  يذكـــر 
آخـــر” حققـــت جائـــزة أفضـــل عـــرض 
متكامل فـــي مهرجان قرطاج الدولي 
للمونودراما في شـــهر مايـــو الماضي، 
وتحكي قصة المهرجة قمر العالقة في 
أحـــد المطـــارات والراغبة فـــي العودة 
إلـــى بالدها بعد انتهـــاء جولتها الفنية 

وتقديمهـــا لعروض فرجوية لألطفال، 
فقد ســـخرت كل إمكاناتها الشخصية 
اســـتحضار  دون  اآلخـــر  إلســـعاد 
الحســـابات  أو  العـــرق  أو  للجنســـية 
الضيقة، وتحلم بعالم يســـوده اإلخاء 
والمحبـــة، إال أنها تجد نفســـها ضحية 
لنزاعـــات وصراعـــات ال تعيـــر اعتبارا 

لألبعاد اإلنســـانية. واستطاع المخرج 
الغيالن أن يقدم عمال يفيض بالحياة 
بـــكل معانيهـــا ومقوماتهـــا الفنيـــة من 

تكنيك واتجاهات.

حققت أفضل عرض متكامل في قرطاج للمونودراما

“ حتى إشعار آخر” لـ “أوال” تشارك في مهرجان عشيات طقوس

شاهدت لكم: فيلم Beast للنجم إدريس إلبا في “سينيكو”

دعوة للمشاركة في الذكرى الـ 36 لوفاة األديب محمد الماجد
بأي نتاج أدبي أو فني

يصـــادف يـــوم األحـــد الموافـــق 11 ســـبتمبر المقبـــل 
الذكـــرى الــــ 36 لوفـــاة األديـــب والصحافـــي الراحـــل 
 “ فـــي  الراحـــل  حســـاب  ويعتـــزم  الماجـــد،  محمـــد 

Mohamed_almajed_1944  ”اإلنستغرام
والذي أطلقه ابنه الزميل الصحافي والكاتب أسامة 
الماجد في أكتوبر 2020 لنشر نتاجه األدبي وصورا 
لمختلـــف مراحل حياته ســـواء في حقـــل الصحافة 

بـــاب  الحســـاب  فتـــح  المناســـبة  وبهـــذه  األدب.  أو 
المشـــاركات لقصيـــدة أو خاطـــرة أو مقـــال ال يتعدى 
300 كلمـــة، أو لوحة تشـــكيلية أو فيلـــم قصير جدا، 
ســـواء من رفقـــاء دربه وأصدقائـــه، أو من المهتمين 
تنشـــر  وســـوف  المتابعيـــن،  مـــن  والثقافـــة  بـــاألدب 
األعمـــال ابتداء من تاريخ 11 ســـبتمبر وما فوق في 

الحساب.

زارت “البـــالد” ابنـــة الفنانـــة وفـــاء مكـــي فـــي 
مستشفى الســـلمانية وذلك للســـؤال والوقوف 
علـــى حالتها، حيـــث أكـــدت والدتهـــا أن حالتها 
وللـــه الحمـــد مســـتقرة بعـــد إجـــراء عمليتيـــن 
جراحيتيـــن، وحاليـــًا يتـــم إعادة تأهيـــل الرجل 

عبر العالج الطبيعي.
كمـــا أعربـــت وفـــاء مكـــي عـــن خالـــص شـــكرها 
وتقديرهـــا لـ”البـــالد” علـــى متابعتهـــا المســـتمرة 
والســـؤال الدائم عن ابنتها )شـــهد( منذ تعرضها 
للحـــادث المروري بدايـــة الشـــهر الماضي وهذا 
يؤكـــد دورهـــا الطليعـــي الرائـــد ليس فـــي دعم 
بـــل حتـــى الســـؤال عنهـــم  الفنانيـــن فحســـب، 

ومواساتهم والتخفيف من آالمهم.

“^” تزور ابنة 
الفنانة وفاء مكي

األديب محمد الماجد

المخرج الغيالن والنجدي وريم خالل الفوزريم ونوسجائزة أفضل عرض متكامل

 سوسن بدر 
في الدراما الخليجية

ديزني بلس تتفوق على منصة نتفليكس
تخطـــت منصة ديزني بلس منصة نتفليكس في عدد المشـــتركين، 
حيـــث أصبح عدد المشـــتركين لمنصـــة ديزني بلـــس 221.1 مليون 
مشـــترك متضمنـــه اشـــتراكات منصـــات “ESPN+” و “Hulu” و التي 
تعتبـــر منصـــات فرعيـــة تحـــت مظلـــة ديزنـــي بلـــس، ووصـــل عـــدد 
المشـــتركين في منصة ديزني بلس: 152 مليون مشترك، أما شبكة 

Hulu و ESPN+ : بمجموع 69 مليون مشترك.
وأعلنـــت +Disney أنه ســـيتم إطالق اإلصـــدار المدعوم باالعالنات 
في المنصة في 8 ديســـمبر تحت مســـمى Disney+ Basic مقابل 8 

دوالرات شـــهريا، أي ما يقارب 3 دنانير بحرينية، وأيضا سيتم رفع 
سعر النسخة الخالية من اإلعالنات لتصبح مقابل 11 دوالر شهريا، 
 Disney+ أي ما يقارب 4  دنانير بحرينية وإعادة تســـميتها لتصبح

.Premium
وسيكون نظام اإلعالنات في باقة Disney + Basic:  نحو 4 دقائق 
من اإلعالنات في الساعة، تتراوح مدتها بين 15 و 30 ثانية، أي من 

المحتمل أن تصادف على األقل 8 إعالنات في الساعة!
وعلـــى الرغم من االنتقادات الحادة التي تعرضت لها مع كل عملية 

اســـتحواذ جديدة، واصلت ديزني اســـتراتيجيتها التي مكنتها في 
النهايـــة من مضاعفة ســـعر ســـهمها بمـــا يقرب مـــن 10 أضعاف. في 
عام 2008، قبل إطالق فيلمها األول من Marvel - الرجل الحديدي 
من بطولة روبرت داوني جونيور - كان ســـعر ســـهم ديزني نحو 15 
دوالرًا، حيـــث بلغـــت قيمة الشـــركة 26 مليـــار دوالر. فيما يتم اآلن 
تداول أكبر شـــركة ترفيه في العالم بســـعر 112 دوالرًا للســـهم، مما 
يمنحهـــا قيمـــة ســـوقية تبلـــغ 205 مليـــارات دوالر، أي ضعـــف قيمة 

نتفليكس تقريبًا.
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أكثـــر مـــا يلفت النظـــر فـــي المفاوضات الدوليـــة الجاريـــة مع النظـــام اإليراني 
بخصـــوص برنامجـــه النووي المثير للريبـــة، هو أن المجتمـــع الدولي صار على 
ثقـــة ويقين بأن هـــذا النظام كذاب ومـــراوغ و”يلف ويدور” ويمـــارس الخداع 

بمختلف أنواعه من أجل تحقيق أهدافه وعدم تلبية المطالب الدولية.
النظـــام اإليراني الذي قام بالكثير من المهاترات واألفعال الصبيانية المختلفة 
فـــي الطـــرق واألســـاليب التي كان يتبعهـــا في المحادثـــات النووية، وال ســـيما 
بطرح شـــروط ومطالب ال عالقة لها بالمحادثات نظير ســـعيه من أجل شـــطب 
حرســـه اإلرهابـــي مـــن قائمـــة المنظمـــات اإلرهابيـــة، وعلـــى الرغم مـــن العديد 
مـــن تصريحات مســـؤوليه بترك طاولة التفـــاوض، فإنهم كانـــوا كعادتهم دائما 
يقومون بأداء مســـرحيات وســـيناريوهات هابطة وأســـخف ما تكون من أجل 
تحقيـــق أهدافهـــم، وهـــم بذلك كانوا يؤكـــدون وبصورة عملية عـــدم جدارتهم 
بالثقـــة، وإن مـــن يطمأن ويركن إليهم فإنما يخدع نفســـه ويلهث وراء ســـراب 

بقيعة ال أكثر!
البلدان الغربية التي طوت أكثر من ثالثة عقود من ممارسة سياسة االسترضاء 
والمماشـــاة مـــع النظام اإليراني وقدمت الكثير مـــن االمتيازات له من دون أن 

تحصل على أي شـــيء في المقابل، بل وأثبتت ودلت تجربة أكثر من 3 عقود 
من التفاوض والتواصل مع هذا النظام أنها كانت في صالحه فقط، بل وحتى 
أنه قام باســـتخدامها ضد الشـــعب اإليراني والبديل الديمقراطي المتمثل في 
المجلـــس الوطنـــي للمقاومة اإليرانية مـــن أجل تأخير عملية إســـقاطه، وعلى 
المجتمع الدولي أن يعلم جيدا أن هذا النظام ال يمكن أبدا أن يلتزم بأي اتفاق، 

السيما إذا كان في غير صالحه ويؤثر على مخططاته ومشاريعه.
النظام اإليراني المخادع أثبت على مر مراحل التفاوض معه أن الذين يعولون 
علـــى إمكانيـــة تخليه عن إنتـــاج القنبلة النوويـــة وإذعانه للشـــروط والمطالب 
الدوليـــة، إنمـــا هم يعولـــون على الوهم والســـراب وليس أي شـــيء آخر، وهذا 
النظام وكما قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة 
اإليرانيـــة، مـــع أو بـــدون اتفاق نووي، لن يتخلى عن مســـاعيه مـــن أجل إنتاج 
وصناعة القنبلة الذرية، وأن المجتمع الدولي وبعد أن قطع هذا النظام المخادع 
في السر مراحل حساسة في برنامجه النووي وصار قاب قوسين أو أدنى من 
إنتـــاج القنبلة الذرية، فإن الرهان الدولي على التفاوض معه والتوصل التفاق 

نووي إنما هو مجرد خداع للنفس. “إيالف”.

عالء الدين توران

الثقة بالنظام اإليراني واالطمئنان إليه خطأ كبير يجب الحذر منه

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

للتواصل: 17111483

االغتيال الجسدي بدال من الرد النقدي والفكري
عندما يكون الشـــخص في قمة النضوج العلمي واألكاديمي، يســـهل 
عليـــه الدخـــول فـــي المناظـــرات واألمـــور المعقـــدة، ويكـــون بمثابة 
المرجـــع الجامـــع الرصيـــن المدعـــوم بالوثيقـــة والمرجـــع والمصـــدر، 
كالداعية اإلســـالمي الكبير الشـــيخ أحمد ديـــدات رحمه هللا، والذي 
تصدى للملحدين والمشككين في مناظرات علنية أمام آالف البشر، 
وانتصـــر عليهـــم بالحجـــة، وجعلهـــم يـــدورون فـــي خط دائـــري من 
الحيرة، أما الشخص المفلس والضعيف والعاجز عن الكالم فهو من 
يخاف من المواجهة ويلجأ إلى العنف والقتل كأداة غليظة إلسكات 

اآلخرين.
في أكتوبر عام 1994 كاد نجيب محفوظ يلقى حتفه على يد شاب 
ينتمـــي إلحدى الجماعات اإلســـالمية المســـلحة، قرأ فتـــوى أصدرها 
أمير الجماعة عمر عبدالرحمن بتكفير نجيب محفوظ بسبب روايته 
“أوالد حارتنا”، وسارع إلى اغتنام الفرصة لدخول الجنة. أعد سكينا 
بدائيـــة وراقـــب الكاتـــب “الكافـــر” أياما ثم اتخـــذ قراره بقتلـــه أثناء 
ركوبه سيارة أحد أصدقائه متوجها إلى ندوته األسبوعية  ،كما جاء 

في العدد الخاص من مجلة الهالل عن نجيب محفوظ. 
مهمـــا كان رأي الكاتـــب جريئـــا ويثيـــر الجـــدل، إال أن ذلـــك ال يعطي 
الضوء األخضر للمتشـــددين بقتله وإهـــدار دمه، وعندما نتأمل هذه 
الحقيقة الفظيعة نجد أن كلمة “اقتل الكاتب فالنا” أصبحت واسعة 
االســـتعمال عنـــد الجماعـــات الدينية المتشـــددة التي تريـــد صناعة 
مجتمـــع علـــى هواهـــا قائم علـــى العصبية ومنطـــق الغـــاب، وعندها 
األدباء والكتاب والفالســـفة أصحاب أفعال شريرة وصفات سوداء 
يجـــب اقتـــالع جذورهـــم والتخلص منهـــم ورميهم خارج الســـفينة 

البشرية.
مهما كان حجم الخصومة ومصدرها، ومهما كثرت الزوابع والمعارك 
الضارية ألسباب فكرية أو أسباب أخرى، ال يمكن أن تكون الرصاصة 
أو الســـكين حال، وكما كتب زميلنا أحمـــد جمعة “بدل دحض الفكرة 
بفكرة، فإن االنتقام الدموي هو الرد على األفكار، وبدال من مواجهة 
القلـــم بقلـــم آخر، يقـــود التخلـــف والعجـــز والمصلحة بنيـــل الجوائز 

والثواب إلحالل االغتيال الجسدي بدال من الرد النقدي والفكري”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

البحرين األولى عالميًا في التعافي من كورونا
صنف مؤشـــر “نيـــكاي” الياباني للتعافـــي من فيروس كورونـــا )كوفيد - 19( 
مملكة البحرين األولى عالميًا بـ 78 نقطة عن تبوء مســـتوى مؤشـــر التعافي 
مـــن الفيروس، وتأتي المرتبة المتقّدمـــة لمملكة البحرين من بين 122 دولة 
يشـــملها تقييم المؤشر من حيث إدارة العدوى وإطالق التطعيمات والتنقل 
االجتماعي، ويصنف المؤشر بلدًا أو منطقة ما بتصنيف “أقرب إلى التعافي” 
مع انخفاض أعداد الحاالت القائمة، وتحقيق معدالت تطعيم أفضل، واتباع 

إجراءات تباعد اجتماعي أقل صرامة.
ولفـــت التصنيـــف إلى أن ما حققته البحرين في هذا المؤشـــر يجعل المنامة 
نموذجـــًا ملهمـــًا فـــي االنتقـــال من مرحلـــة التصـــدي للفيروس إلـــى التعافي 
عالمًيا، بفضل ما اتخذته حكومة البحرين من إجراءات وتدابير استباقية، 
حيث تعد من أوائل دول العالم في هذا الشأن، وحققت الحكومة البحرينية 
إنجازات متميزة في مجال التصدي للجائحة، ويأتي ذلك في ظل ما تتمتع 
بـــه المملكة من نظام صحي متين، وكفـــاءة النظام الصحي في التعامل مع 

أي ظرف صحي طارئ.
فعـــالً لقد أثبتت مملكة البحرين في هـــذه األزمة حجم قدراتها وإمكانياتها 
في الســـيطرة علـــى األزمات بكل اجتهـــاد ومثابرة وشـــفافية، جهود جبارة 
يشـــهد لهـــا الجميع ســـواء على المســـتوى المحلـــي أو العالمي. قديًمـــا قالوا 
“إنـــك ال تســـتطيع أن تهزم عدوًا ال تعرفه”، إنمـــا الجهود الجبارة التي بذلتها 
الدولة الحتواء هذه الكارثة، رغم غموض المرض وضعف إمكانياتنا مقارنة 
بالـــدول العظمـــى، قـــد أينعت ثمارهـــا، أمر غير مســـتغرب علـــى الدولة، فقد 

عهدنا ذلك منها في مواطن شبيهة كثيرة.
خطـــط مملكـــة البحريـــن للتعامـــل مع فيـــروس كورونا ســـارت فـــي االتجاه 
الصحيـــح، بفضـــل التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لجاللـــة الملـــك المعظـــم، 
والمتابعـــة المســـتمرة من ســـمو ولي العهـــد، حفظهما هللا، واســـتطاع فريق 
البحريـــن أن يثبـــت خـــالل فتـــرة جائحـــة كورونـــا القـــدرة علـــى التعامل مع 
مختلف التحديات ألجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع من مواطنين 
ومقيميـــن كأولويـــة قصوى لمن يعيش فـــي مملكة البحرين. نشـــكر قيادتنا 
الرشـــيدة على قراراتها الحكيمة، كما نشـــكر وزارة الصحة ووزارة الداخلية 
وكل مـــن ســـاهم فـــي الحـــد مـــن انتشـــار المـــرض، وبـــذل الجهـــود العظيمة 
والتضحيـــات الكبيرة، فعال أنتم جنود ســـاهرون محبـــون تفخر بكم مملكة 

البحرين.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

قوة الفشل
إذا جهلنـــا معانـــي األشـــياء أفرغناها مـــن محتواها وجهلنـــا تأثيرها وأثرها، 
وإن وضعنا معان لمفردات وأشياء بحسب ما نرى نحن ونظن، فقد ننحني 
بأنفســـنا لمنحنيـــات موحشـــة وكئيبة، ســـيما لو كانت مفـــردات تحمل معان 
ســـلبية بطبيعتها. الفشـــل هو إحدى المفردات التي نخطـــئ دوما بتعريفها؛ 
فحين نعرف الفشل أنه نتيجة موقف خاطئ أو قرار خطأ اتخذناه أدى بنا 
إلـــى اإلخفـــاق والخيبة، نكون بذلـــك قد حكمنا على أنفســـنا وغيرنا بالنهاية 
الحتميـــة التـــي ال تعقبها عـــودة، ما يقودنـــا لالكتئاب واالنكفـــاء على الذات 

وعدم الرغبة في التقدم والعمل.
إن التعريـــف الحقيقـــي للفشـــل هو اإلخفاق في أداء مهمـــة أو أمر ما، ننتقل 
بعـــده للهـــدف المنشـــود تحت تأثيـــر قوة الفشـــل التي تحفزنا علـــى النجاح 
بدرجة أكبر مما لو لم نذق مر الفشل. قد يفشل الطالب في امتحان الفيزياء 
هـــذا الفصل، لكنها ليســـت النهاية، فهو قادر على إعـــادة االمتحان وتحقيق 
النجاح، وقد يخفق شـــخص ما في عالقته مع الشـــريك، لكنه حتما سينجح 
في العثور على الشـــريك المناســـب في آخر المطاف، وقد يتعثر مشروٌع ما 
فيظن صاحبه أنه فاشـــل وخاســـر، لكن تدارك األمر واألخذ بأسباب النجاح 

قد ينقذ مشروعه وينهض به نحو النجاح والكسب.
إن االعتـــراف بالفشـــل أهم خطوة نخطوهـــا نحو النجـــاح؛ فالمكابرة وعدم 
اإلقرار باإلخفاق في أمر ما ال يقود إال لمزيد من الخيبة والفشل. ما إن نقر 
بالفشل ونتقبله، حتى نستعمله كقوة تدفعنا للنجاح؛ فإن أخفقنا في عرض 
مـــا وشـــعرنا بالفشـــل وعدم الرضا عـــن عرضنا، فذلك قد يعزى لنـــا إذ إننا لم 
نوفق في طرح فكرة ما في جزء من العرض. وليس للجمهور الذي ال يعلم 
ما حضرناه للعرض، ولم يشـــعر بنقص أو عيب في عرضنا. إن شعرنا بذلك، 
فلنتجـــاوز األمـــر ولنحلـــل أســـباب القصور التي قـــد يكون مـــن ضمنها عدم 
التحضيـــر الكافـــي، ولنعقد العزم علـــى التغلب على هـــذه العقبة في المرات 

المقبلة للوصول للنجاح والرضا عن األداء.
أنواع الفشل مختلفة وجميعها ممكن القهر واالستغالل كقوة تقود للنجاح، 
كالفشـــل االجتماعـــي، والفشـــل األكاديمـــي، والفشـــل السياســـي، والفشـــل 

االقتصادي. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم

تابعـــُت الحلقة التربوية للدكتـــور إبراهيم الخليفي بعنوان “الوالدية الرقمية”، ذلك 
المصطلـــح الجديـــد الذي بدأ ينتشـــر في العديد مـــن البحوث التربويـــة في اآلونة 
األخيـــرة، وُيقصـــد به تســـليط الضوء على تحديـــات التربية في العصـــر الحديث؛ 
عصر التكنولوجيا واألجهزة اإللكترونية، ويشـــير إلى كيفية انخراط وإلمام اآلباء 

بتنظيم وفهم عالقات األبناء بالوسائط الرقمية.
ا  المساحة التي احتلتها األجهزة الرقمية في حياتنا، والتي باتت تشكل جزًءا مهمًّ
من حياة أطفالنا وفلذات أكبادنا أصبحت ُتؤرقنا كآباء ومربين، نحن كعاملين في 
مجال التربية نعي أهمية هذا العنوان، ووجوب تثقيف المجتمع والمرّبين بالمقام 
األول وعلـــى رأســـهم الوالديـــن، فالمعلومات الرقميـــة أصبحت اليـــوم في متناول 
الجميـــع صغارا وكبارا، وهي العالم الذي يثـــق فيه أبناؤنا كمرجعية، ونعلم ما فيها 

من الغث والسمين.
اليوم هناك قمار إلكتروني، وكازينوهات ديجتال، تعمل على إغراء األبناء بالكسب 
الســـريع لتلبية الحاجات الكمالية الخادعة، لذلك نرى أن هناك حملة شرســـة لبلورة 
عقـــول الناشـــئة، وحثهـــم علـــى امتـــالك الكماليات لتصبـــح وكأنها أساســـية ال غنى 
عنها وال بديل، كما أن هذا العالم االفتراضي يســـاهم بشـــكل كبير في تربية األبناء 
وصياغة فكرهم وتوجيه اهتماماتهم، بل إنه يجعل األبناء يقيســـون مدى قبولهم 

اجتماعيـــا؛ فقـــط مـــن خـــالل ما يصلهم مـــن مرات اإلعجـــاب على ما ينشـــرونه! أو 
مـــن خالل عدد مرات التعليقات التي يكتبها المتابعون. وهنا تصبح لدينا مشـــكلة 
حقيقية في أن بناء الشخصية وإكساب الثقة الذاتية ال يعتمد على كيان فرد في 

المجتمع، بل إن المجتمع الرقمي في كثير من األحيان هو الذي يحدد ذلك.
لقـــد أصبحـــت مســـؤوليات التنشـــئة الوالديـــة متشـــعبة وأكثـــر تعقيـــًدا، وتحتـــاج 
إلـــى متابعـــة مســـتمرة، وتثقيف بكل مـــا يدور في العالـــم الرقمي، وتعزيـــز الرقابة 
األســـرية، واألهـــم مـــن ذلك كيفية تعليم األبنـــاء الرقابة الذاتية، فهـــي أرقى أنواع 
الرقابـــة وأكثرها فائدة، إنها الوازع الحقيقي أمام مغريات العالم الرقمي ودهاليزه 
التي يســـتحيل على اآلباء مهما كان مســـتوى وعيهم وحرصهم؛ يســـتحيل عليهم 
متابعتهـــا وضبطهـــا، ثـــم إنهـــا صمـــام األمان الـــذي يمنـــع تســـرب مبادئنـــا وثقافتنا 
األصيلـــة. وإذا أدركنـــا أن الرقابـــة الذاتيـــة ال تكتســـب في لحظات، بـــل ُتغرس في 
األبناء منذ طفولتهم، وُتبنى في دواخلهم، فإننا سندرك ضرورة أن نولي االهتمام 
والرعايـــة لهذا الغـــرس لينمو، ولهذا البناء ليكون شـــامًخا متيًنا، ولن يكون هذا إال 
بتطويـــر الحـــوار األســـري، وتقبل وجهـــات النظر، وفســـح المجال لألبناء للســـؤال 
والنقـــاش حـــول مختلف القضايـــا، وأبرزها تلـــك القضايا التي يطلعـــون عليها عبر 

مواقع التواصل.

عباس العمران

“الوالدية الرقمية”
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اللجنة األولمبية

أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية أن النتائج اإليجابية 
التي حققها المنتخب األول لكرة السلة بوصوله إلى المرحلة األخيرة من تصفيات كأس العالم 2023 ألول مرة 
في تاريخ اللعبة يجب أن تشكل دافعًا قويًا لالعبين في المرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم التي ستقام 

على أرض المملكة ابتداًء من 25 أغسطس الجاري.

جاء ذلك لدى زيارة سموه لتدريبات 
تحضيراتـــه  لتفقـــد  المنتخـــب 
اســـتعدادًا لخـــوض تصفيـــات كأس 
العالـــم بحضور عضـــو مجلس إدارة 
اللجنة األولمبية عبدهللا عبدالسالم، 

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  ورئيـــس 
الســـلة القبطان وليـــد العلوي، وعدد 

من أعضاء مجلس إدارة االتحاد.
عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وشـــهد 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن 

الحصـــة التدريبية للمنتخـــب وتابع 
التحضيرات التي يقوم بها واستمع 
الجهازيـــن  مـــن  موجـــز  شـــرح  إلـــى 
الفني واإلداري عـــن مراحل اإلعداد 
التي وصل إليهـــا األحمر وجاهزيته 

لخوض التصفيات المونديالية.
بعد ذلك، ألقى ســـموه كلمة لالعبين 
نقـــل لهم فيها تحيات ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
الهيئـــة  رئيـــس  للشـــباب والرياضـــة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
األولمبيـــة وحـــّث ســـموه الالعبيـــن 
علـــى مواصلة العـــروض القوية في 

التصفيات.

فـــي  قدمتمـــوه  مـــا  “إن  وأضـــاف 
المرحلـــة الماضيـــة مـــن التصفيـــات، 
ووصولكـــم لهذا الدور ألول مرة في 
التاريـــخ لتكونـــوا ضمـــن أقـــوى 12 
منتخبًا آسيويًا أمر يبعث على الفخر 
واالعتـــزاز، ويؤكـــد بأنكـــم قادريـــن 
بمســـتوى  والظهـــور  التميـــز  علـــى 
أفضـــل في هـــذه المرحلـــة رغم قوة 
المنتخبـــات المشـــاركة ونحـــن نقف 
إلـــى جانبكم وندعمكـــم انطالقًا من 

حرص اللجنة األولمبية لدعم ســـائر 
المنتخبات الوطنية”.

وعبر ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
بن خليفة آل خليفة عن ثقته بقدرة 
المشـــرف  الظهـــور  علـــى  الالعبيـــن 
منوهًا بالجهـــود التي يبذلها االتحاد 
فـــي دعـــم  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
المنتخب كما ثّمن دور الطاقم الفني 
واإلداري متمنيـــًا للمنتخب التوفيق 

والنجاح.

أكد دعم اللجنة األولمبية لألحمر قبل مشاركته بتصفيات كأس العالم

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور منتخب كرة السلة

اللجنة اإلعالمية

شـــهر  مـــن  الماضـــي  األســـبوع  فـــي  اختتمـــت 
أغســـطس الجاري مباريـــات البطولة التصنيفية 
الثانية للرجال للبليارد )10 كرات(، بنظام خروج 
المغلـــوب مـــن فرصتيـــن، وذلك بتتويـــج البطل 
علـــي عبدالكريـــم بالمركـــز األول بجـــدارة بفوزه 
علـــى زميله المتألق إبراهيم القائد بـ 11 شـــوطا 

مقابل 6 أشواط.
والتقـــى إبراهيم القائد الناشـــئ المبدع حســـين 
مروم )16 سنة( في الدور نصف النهائي، وتمكن 

األول مـــن التأهـــل إلى المبـــاراة النهائيـــة بفوزه 
بــــ 9 أشـــواط مقابل 6 أشـــواط، فيما جمع نصف 
النهائـــي الثاني بطل المســـابقة علـــي عبدالكريم 
والحصـــان األســـود فـــي البطولة الشـــاب محمد 
أحمـــد، ودانـــت األفضليـــة إلـــى عبدالكريم الذي 
فاز بـ 9 أشواط مقابل 3 أشواط وتأهل للنهائي.
وفـــي مبـــاراة تحديـــد المركزين الثالـــث والرابع 
تغّلب حسين مروم على محمد أحمد بـ 9 أشواط 

مقابل 7 أشواط، لينال الميدالية البرونزية.

علي عبدالكريم بطل البطولة التصنيفية للبليارد

علي عبدالكريم

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط المنتخب

سمو الشيخ عيسى بن علي يتابع التدريب

سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي العبي المنتخب



استكمال جهوزية اللجان العاملة آلسيوية الطائرة
حبيب يشيد بدعم الهيئة العامة واللجنة األولمبية

أكـــد حبيـــب محمـــد عبـــدهللا مديـــر 
بطولة آســـيا لمنتخبات شـــباب الكرة 
الطائـــرة تحت ســـن 20 عامـــا والتي 
فـــي  الغاليـــة  مملكتنـــا  ســـتحتضنها 
الفتـــرة مـــن 20 حتـــى 30 أغســـطس 
الجـــاري فـــي نســـختها 21 جهوزيـــة 
العاملـــة الســـتضافة  اللجـــان  جميـــع 
 17 القـــاري وبمشـــاركة  االســـتحقاق 
منتخبنا، وأضاف في حديثه الخاص 
حـــول آخـــر مســـتجدات البطولـــة أن 
اللجـــان العاملـــة رفعـــت مـــن وتيـــرة 
عملهـــا وفـــق الخطـــة الموضوعة من 
قبـــل اللجنـــة المنظمة العليا برئاســـة 
الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفة، 
وأن تلك اللجان قعطت شوطا كبيًرا 
فـــي إنجـــاز مـــا أنيـــط بهـــا مـــن مهام 
بجانب المتابعة اليومية مع رؤســـاء 
اللجـــان، حيـــث وصـــف عمـــل جميـــع 
اللجـــان بالجديـــة والمثابرة، مشـــددا 
على أن اللجان ســـعت لتقديم ما هو 
أفضل وسد النواقص قبل االنطالقة 
الرســـمية للمواجهـــات وتوفيـــر كافة 
االشتراطات اآلسيوية على مستوى 
التنظيم، وأن اللجنـــة المنظمة العليا 
باتـــت بانتظار ســـاعة الصفر في ظل 

اكتمال الجهوزية التامة. 

وتابع: إن خبرة غالبية أعضاء اللجان 
العاملـــة ستشـــكل قفـــزة نوعية على 
مســـتوى الجانـــب التنظيمـــي، حيث 
يتمتعـــون غالبيتهـــم بالخبرة الكافية 
التي اكتسبوها من خالل مشاركاتهم 
التـــي  الســـابقة  البطـــوالت  فـــي 
احتضنتهـــا البحريـــن خـــالل األعوام 
أصحـــاب  وأن  االخيـــرة،  العشـــرة 
الخبـــرات ســـينقلون مـــا تعلموه دون 
شـــك لزمالئهـــم المســـتجدين، وهـــذا 
ما يثلج الصدر دون شـــك ويعزز من 
قـــدرة البحريـــن التنظيميـــة، مضيفـــا 
المزيـــد  ســـتعقد  البطولـــة  إدارة  أن 
من االجتماعـــات في الفتـــرة المقبلة 
والتـــي تســـبق انطالقـــة المواجهـــات 
مع رؤســـاء اللجان وأعضائها بشـــكل 
جماعـــي وفـــردي مـــن أجـــل االطالع 
على اإلنجازات والمتطلبات الخاصة 
علـــى  والوقـــوف  المقبلـــة  بالمرحلـــة 
وذلـــك  وجـــدت  إن  المســـتجدات 
بحضور الرئيـــس التنفيـــذي للبطولة 

فراس الحلواجي.
قوة المنافسة

أن  عبـــدهللا  محمـــد  حبيـــب  وأشـــار 
بالشـــك  قويـــة  ســـتكون  البطولـــة 
لألســـماء القاريـــة المشـــاركة التي لها 
بـــاع طويـــل على مســـتوى البطوالت 

القارية وهذا ما ينذر بقوة المنافســـة 
اآلســـيوي،  المشـــوار  بدايـــة  قبـــل 
وأضاف أن الشـــارع الرياضي يتطلع 
من منتخبنـــا بتحقيق نتائج إيجابية 
المنتخبـــات  حققتـــه  لمـــا  تضـــاف 
الوطنية خالل مشـــاركاتها المتعددة 
علـــى المســـتوى الخليجـــي والعربـــي 
أن  موضحـــا  والعالمـــي،  واإلقليمـــي 
تحقيـــق المركـــز الثانـــي فـــي بطولـــة 
غرب آسيا في نســـختها األولى التي 
أقيمـــت بالمنظقة الشـــرقية بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية والخســـارة مـــن 
المواجهـــة  فـــي  المســـتضيف  البلـــد 
النهائيـــة الشـــهر الجـــاري ســـيعزز من 
قـــدرة الالعبيـــن فـــي تحقيـــق ما هو 

أفضـــل، حيـــث كان منتخبنـــا قريبـــا 
مـــن تحقيـــق لقب غـــرب آســـيا إال أن 
بعـــض الجزئيـــات فـــي النهائـــي حال 
دون تحقيق ذلك، مشددا على قدرة 
العبينـــا فـــي جـــاوز خســـارة نهائـــي 
غرب آسيا االستعداد الجيد للمعترك 
اآلسيوي، وتابع قوله إن الجهاز الفني 
بقيادة المدرب صابر عبدالواحد بذل 
جهـــودا كبيرة فـــي المرحلة الســـابقة 
مـــن أجـــل التحضيـــر الجيـــد للبطولة 
اآلســـيوية وتشـــريف الكـــرة الطائرة 

البحرينية خير تشريف.
دعم هيئة الرياضة واألولمبية

وأشـــاد حبيب محمد عبدهللا بالدعم 
الكبيـــر الـــذي يحظـــى عليـــه االتحاد 
البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة مـــن قبـــل 
واللجنـــة  للرياضـــة  العامـــة  الهئيـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
حيـــث إنهما يشـــكالن الداعـــم األول 
لجميـــع أنشـــطة وفعاليـــات االتحـــاد، 
وقـــد ســـخرتا كافـــة اإلمكانيـــات من 
البحريـــن  اســـتضافة  إنجـــاح  أجـــل 
للبطولة اآلســـيوية وبما يســـاهم في 
تعزيـــز خارطـــة اســـتضافة البحريـــن 

لكافة األحداث الرياضية.

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

حبيب محمد 
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تطور الرياضة مرهون 
باإلعالم والتسويق والمال

اليــوم لــن أتطــرق عــن كيفيــة التطويــر اإلداري أو الفنــي فــي المجــال الشــبابي 
والرياضي والذي يجب أن يتم تلقائًيا مع الحركة التطويرية للرياضة في بلدنا 
الغالــي البحريــن، وإنما ســوف أتنــاول أوجه خلــق العوامل المســاعدة للتطوير 

ليحقق الرؤية والرسالة واالهداف الموضوعة. 

 ضرورة ملحة «

بالشــك بأنــه عندمــا نتكلــم عــن أي تطويــر منشــود ألي منظومــة كانــت رياضية أو 
غيرهــا، فأننــا حتمــا ســنجد بأنــه ال يمكــن تحقيق ذلــك التطوير مــن دون أن يكون 
هناك إعالم رياضي قوي ومميز مصاحب لعملية التطوير وبشــتى وســائله المرئية 

والمسموعة والمقروءة. 
بشــرط أن ُيمنــح ذلك اإلعالم الحرية المســؤولة والتي تعتمــد على الرقابة الذاتية 
فيما ســوف يتناوله اإلعالم من القضايا والعقبات والصعوبات التي ســوف تواجه 

عملية التطوير. 
وعلــى الجانــب اآلخــر يجب على إعالمنا بجميع أشــكاله مواكبة الحدث من خالل 
تقديم برامج بشكل تشويقي محبب مع إثارة حقيقية وليست “مصطنعة” ، بعيًدا 
عن اإلعالم التقليدي االعتيادي “الممل” وطرح مواضيع تتسم بالنقد البناء الهادف 
البعيــد كل البعــد عــن التجريح والتشــهير والشــخصنة، وتقديم إعــالم راٍق يحترم 
عقــول المشــاهدين والمتابعيــن، ويكــون مبنيــا علــى كشــف الحقائــق والمصارحــة 
والقيام بعملية الرقابة على عمل األندية واالتحادات والمراكز والهيئات المختصة 

في الحركة الشبابية والرياضية. 

التسويق والترويج اإلبداعي «

الرياضة عموما أصبحت علما ومعرفة وصناعة وتجارة وسياحة في نفس الوقت، 
وحتــى ننجــح فــي عملية التطويــر الرياضي والتي تنشــدها القيــادة الرياضية في 
البلــد والشــارع الرياضــي، فالبــد مــن خلــق منظومــات تســويقية احترافيــة تضــم 
الكفاءات الوطنية والمتخصصة في هذا المجال )وما أكثرها في البحرين(، بحيث 
يتم دعم من يعمل في مجال التســويق الرياضي وتطوير قدراتهم وابتعاثهم إلى 
دورات خارجية متقدمة ومتخصصة في علم التســويق والترويج الرياضي الذي 
أصبــح وجــوده ضــروري ومــن دونه لــم ولن يكون هنــاك تطوير فــي الرياضة على 

مستوى عال ومحترف. 

الدعم والحوافز  «

كل مــا تــم ذكــره لم ولــن يتحقق مــن دون إيجاد الدعــم المادي الكبيــر وتخصيص 
ميزانيات ضخمة والمكافآت المجزية لكل من سوف ينخرط في العمل من خالل 

هذه المنظومة المتكاملة. 
ويجــب تشــكيل “شــبكة عنكبوتيــة وخليــات نحــل“ تتكــون مــن فــرق عمــل ذات 
كفــاءات عاليــة المســتوى من فئة الشــباب المبــدع والمتميز ومن أصحــاب الخبرة 
الذي يعملون بصدق وإخالص والذين أثبتوا جدارتهم العتالء المناصب والمراكز 

القيادية.  
وأقترح تعيين مجلس إدارة يضع إستراتيجيات العمل وخارطة الطريق ويشرف 
على الحركة التطويرية ويطلق عليه “مجلس التطوير الشبابي والرياضي“ بحيث 
يضــم شــخصيات بارزة من أصحاب االختصاص والكفــاءة من الوزارات والهيئات 

الحكومية والمؤسسات والشركات في القطاع الخاص. 

محمد العليوي

السادســـة  العربيـــة  البطولـــة  البحريـــن  مملكـــة  تحتضـــن 
لرياضـــات قـــوة الرمي، والتـــي تنظمها لجنـــة رياضات قوة 
الرمي التابعة للمجلس البحريني لأللعاب القتالية بالتعاون 
مع االتحاد العربي لرياضات قوة الرمي في الفترة 24 - 28 

أغسطس الجاري على صالة نادي الحالة الرياضي.
وستشـــهد البطولـــة مشـــاركة 11 دولـــة عربية، هـــي: مملكة 
البحريـــن والكويـــت واإلمـــارات واليمن ولبنان وفلســـطين 
والسودان ومصر والجزائر وتونس وسوريا، حيث سيصل 

المشاركين إلى أكثر من 100 العب والعبة.
فـــي  الهامـــة  البطولـــة  لهـــذه  البحريـــن  اســـتضافة  ويأتـــي 
تأكيـــد على مكانـــة المملكة في احتضـــان وتنظيم مختلف 

البطـــوالت الرياضيـــة العربيـــة والقاريـــة والدوليـــة، حيـــث 
أصبحـــت مملكة البحرين قبلـــة رياضية مهمة في احتضان 
األحـــداث الكبـــرى، مـــا يؤكد على مـــا تتمتع بـــه المملكة من 
تنظيم مثالي لمختلف البطوالت والفعاليات الرياضية، بعد 
أن ســـجلت فصول من النجاحات خـــالل المرحلة الماضية، 
باســـتضافة أحـــداث كبـــرى والتـــي شـــهدت نجاحـــا منقطع 

النظير في الناحية التنظيمية.
وحـــرص المجلس البحريني لأللعاب القتالية برئاســـة نائب 
رئيس الهيئة العامة للرياضة سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفة، على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للجنة 
رياضـــات قـــوة الرمـــي بالمجلـــس؛ مـــن أجل تحقيـــق كامل 
النجـــاح للبطولة، لتضيف فصال جديدا من النجاحات التي 
يســـطرها المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة بالرياضة 

البحرينية، من خالل استضافة وتنظيم مختلف البطوالت، 
والتـــي تدعـــم األهـــداف والتطلعـــات التـــي رســـمتها الهيئة 
العامة للرياضة بتعزيز الجهود لتنشـــيط السياحة الرياضة 
بالمملكـــة، والتـــي تعزز من مكانة البحريـــن كواحة رياضية 
في تنظيـــم مختلف البطوالت في كافة الرياضات الســـيما 

األلعاب القتالية.
قـــوة  لرياضـــات  السادســـة  العربيـــة  للبطولـــة  وســـيكون   
الرمـــي أهمية بالغة في المســـاهمة برفد القطاع الســـياحي 
واالقتصـــادي فـــي المملكـــة. وعملـــت اللجنـــة المنظمة على 
تحضيـــرات كبيرة خـــالل الفترة الماضية، وشـــكلت اللجان 
العاملـــة في البطولة وحرصت على تهيئة األجواء المثالية 

استعدادا لوصول المنتخبات المشاركة.
وستصل المنتخبات المشاركة يوم 24 أغسطس الحالي، إذ 

حرصت اللجنة على تشـــكيل فرق خاصة الستقبال الوفود 
المشاركة. وسيشهد يوم 25 أغسطس إجراء فحص الوزن 
لالعبين والالعبات المشاركين، فيما ستبدأ المنافسات عبر 
إقامة التصفيات واألدوار المتقدمة يوم 26 أغسطس، على 
أن تقـــام المواجهات النهائية بمختلـــف األوزان يوم 27 من 

الشهر ذاته.

البحرين تحتضن البطولة العربية السادسة لرياضات قوة الرمي

بوستر البطولة العربية السادسة لقوة الرمي

رفع وتيرة العمل وتسكين المنتخبات
بالبطولـــة  الســـكن  لجنـــة  كثفـــت 
اآلســـيوية لمنتخبـــات الكـــرة الطائرة 
تحـــت ســـن 20 عامـــا فـــي نســـختها 
البحريـــن  ســـتحتضنها  والتـــي   21
مـــن  القادمـــة  القليلـــة  األيـــام  فـــي 
اجتماعاتها؛ بهدف االستعداد الجيد، 
والذي يتناســـب وأهمية االستحقاق 
اآلســـيوي وبما يضيف نجاحا جديدا 
لنجاحـــات لالتحـــاد البحرينـــي للكرة 
الطائرة على مســـتوى االســـتضافات 
الفتـــرة  شـــهدت  حيـــث  اإلقليميـــة، 
القليلـــة الماضيـــة زيـــادة وتيرة عمل 
اللجنـــة برئاســـة عبدالرضا عاشـــوري 
وفـــق اســـتيراتيجية اللجنة المنظمة 
العليا برئاســـة الشيخ علي بن محمد 
اللجنـــة  أقـــرت  حيـــث  خليفـــة،  آل 
المنظمـــة فندقيـــن لتســـكين الوفـــود 

المشـــاركة وممثلي االتحاد اآلسيوي 
للكـــرة الطائـــرة والحكام المشـــاركين 
فـــي إدارة المواجهـــات، وقـــد أوضح 
عاشـــوري أن لجنته تتكون من ســـتة 
أشخاص وقد تم االجتماع بهم على 
مراحـــل متفرقة في الفترة الماضية، 
حيـــث تـــم االتفـــاق على ســـير خطة 
العمـــل وتوزيـــع المهـــام، وأضـــاف أن 

أعضـــاء لجنته ســـيتم توزيعـــم على 
فندقـــي البطولة وهمـــا “جلف كورت 
وميركيور” بما يضمن زيادة التواصل 
واللجنـــة  المملكـــة  ضيـــوف  بيـــن 
المنظمـــة العليـــا وبمـــا يشـــكل حلقـــة 
وصل مـــع الجميع لتأكيـــد التميز في 
الجانـــب التنظيمي.  وتابع عاشـــوري 
قولـــه إن فندق “جلف كورت” ســـيتم 

المشـــاركة  للمنتخبـــات  تخصيصـــه 
بجانـــب األجهـــزة الفنيـــة واإلداريـــة 
فنـــدق  خصـــص  بينمـــا  والطبيـــة، 
“ميركيـــور” ألعضاء للجنـــة االحتكام 
والشـــخصيات  المشـــاركين  والحكام 
الرســـمية بالبطولـــة ممثلـــي االتحـــاد 
اآلســـيوي، وأشـــار لتعـــاون الفندقين 
مع اللجنة المنظمـــة العليا ممثلة في 
لجنـــة الســـكن للمســـاهمة فـــي نجاح 
اســـتضافة البحرين للحـــدث القاري، 
حيـــث ســـيتم توفير كافـــة متطلبات 
واشـــتراطات اللجنة المنظمـــة العليا 
واالتحـــاد االســـيوي للعبـــة مـــن قبـــل 
الفندقين بعـــد االجتماع بهم مؤخرا، 
حيـــث تـــم رفـــع جيمـــع االحتياجات 
لهم مـــن حيث المطاعـــم ومواعيدها 
وقائمـــة األطعمة واألنديـــة الصحية 

للتدريبات. 

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

من اجتماعات لجنة سكن بطولة آسيا

18 حكمــا إلدارة مباريـــات “آسيويـــة” الناشئيــن لكـــرة اليـــد
بدأت المنتخبات اآلســـيوية بالتوافد إلى مملكة 
اآلســـيوية  البطولـــة  فـــي  للمشـــاركة  البحريـــن؛ 
التاســـعة للناشـــئين لكـــرة اليـــد والتـــي تنطلـــق 
يوم الســـبت المقبل وتســـتمر حتى نهاية الشهر 
الجـــاري، والمؤهلـــة إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم 

كرواتيا 2023.
وكان المنتخب الياباني أول المنتخبات وصواًل، 
حيـــث يقيـــم معســـكًرا تدريبًيا إلـــى حين موعد 
اإليرانـــي  المنتخـــب  وتبعـــه وصـــول  البطولـــة، 
مســـاء األربعـــاء، فيما تصـــل منتخبـــات العراق، 
الســـعودية، الكويـــت، الهنـــد، اليـــوم الخميـــس، 
ويكتمـــل عقـــد المنتخبات مع وصـــول منتخبي 

اإلمارات وأوزبكستان مساء غد الجمعة.
ويشارك في البطولة 11 منتخًبا تم توزيعها إلى 
مجموعتيـــن، تضـــم األول منتخبـــات: البحرين، 
إيران، الهند، كوريا الجنوبية وأوزبكستان، وفي 
المجموعة الثانية منتخبات اليابان، السعودية، 

قطر، اإلمارات، العراق والكويت.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في 
كل مجموعـــة يتأهل خاللهـــا األول والثاني إلى 
النصـــف النهائـــي؛ لتحديد المنتخبـــات الحاصلة 
علـــى المراكز من األول إلى الرابع، فيما تتنافس 
بقيـــة المنتخبـــات علـــى المركـــز مـــن 5 إلـــى 11 

لتحديد الترتيب العام مع انتهاء البطولة.
المراكـــز  علـــى  الحاصلـــة  المنتخبـــات  وتتأهـــل 
العالـــم  كأس  نهائيـــات  إلـــى  األولـــى  الخمـــس 
القادمـــة، بعـــد حصـــول القـــارة اآلســـيوية علـــى 
مقعديـــن إضافييـــن بناء علـــى النتائج الســـابقة 

للمنتخبات اآلسيوية في بطوالت العالم. 
البحرين تكسب اليابان ودًيا

فـــاز المنتخـــب البحريني للناشـــئين على نظيره 
اليابانـــي بنتيجـــة 26/  22 فـــي المبـــاراة الوديـــة 
التي جمعـــت المنتخبين على صالـــة اتحاد اليد 
بـــأم الحصـــم، وانتهـــى شـــوطها األول بالتعادل 
)13/  13( فـــي مبـــاراة شـــهدت تكافـــأ كبيـــًرا بين 
الطرفيـــن إلى أن المنتخـــب البحريني نجح في 

حسم اللقاء لصالحه في الدقائق العشر األخيرة 
من زمن اللقاء.

   وعلـــى صعيـــد متصـــل، تعقـــد اللجنـــة الفنيـــة 
اجتماعها الفني في تمام الســـاعة الرابعة عصًرا 

من مســـاء غد الجمعة بفندق جراند سويس بل 
بضاحية السيف

وتم تشـــكيل تسع لجان في البطولة وهي لجنة 
الســـكرتارية، لجنـــة النظـــام والمالعـــب، لجنـــة 
الســـكن والمواصـــالت، اللجنـــة األمنيـــة، اللجنة 
اإلعالميـــة، اللجنـــة الطبيـــة والمنشـــطات، لجنة 
االســـتقبال والمراسم، لجنة المتطوعين، اللجنة 

المالية.  
18 حكًما إلدارة البطولة

رشـــح االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة اليـــد مشـــاركة 
البطولـــة  مباريـــات  إلدارة  آســـيوية  أطقـــم   9
اآلسيوية للناشئين، بينهما طاقمان نسائيان من 
دولـــة الكويت وإيران، وطاقم دولي من األردن، 
باإلضافـــة إلى ســـتة أطقم قارية مـــن البحرين، 

السعودية، قطر، عمان، أوزبكستان وتايلند، 
مراقبيـــن  تســـعة  البطولـــة  مباريـــات  ويراقـــب 
برئاســـة رئيس لجنة الحكام باالتحاد اآلســـيوي 

لكرة اليد اإلماراتي صالح عاشور.

اللجنة اإلعالمية

من اللقاء الودي بين البحرين واليابان

المجلس البحريني لأللعاب القتالية
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القدس المحتلة - وكاالت

أعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير البيد، أمس األربعاء، إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، تم بموجبه إعادة سفيري البلدين.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء اإلسرائيلية “في أعقاب االتصال الهاتفي الذي جرى بين 
وتركيا  إسرائيل   - أردوغــان  التركي رجب طيب  والرئيس  البيد  يائير  ــوزراء  ال رئيس 

تستعيدان السفيرين والقنصلين العامين”.
اإلقليمي  لالستقرار  بالنسبة  مهما  ذخرا  يشكل  تركيا  مع  العالقات  “استئناف  وأضــاف 
تعزيز  على  العمل  إسرائيل. سنواصل  لمواطني  بالنسبة  جدا  مهمة  اقتصادية  وبشرى 
مكانة إسرائيل في العالم”. وتابع “بعد االتصاالت واالتفاقات التي تحققت، قرر البلدان 
أنــه “تقرر إعــادة رفــع مستوى  البيان  كــامــل”.  وأوضــح  إلــى تمثيل دبلوماسي  الــعــودة 
السفيرين  عودة  مع  الكامل  الدبلوماسي  التمثيل  لتبلغ  التركية  اإلسرائيلية  العالقات 
تعميق  في  األمر  هذا  “سيساهم  البيان  وختم  الدولتين”.  كلتا  من  العامين  والقنصلين 
بين  والسياحية  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تعزيز  وفي  الشعبين  بين  العالقات 

البلدين، كما سيساهم ذلك في تعزيز االستقرار اإلقليمي”.

عودة التطبيع الكامل بين تركيا وإسرائيل

بروكسل - تاس

)الناتو(،  األطلسي  شمال  حلف  دعــا 
الذرية  الطاقة  وكالة  األربعاء،  أمس 
إلـــى “تــفــتــيــش” مــحــطــة زابــوريــجــيــا 
بحسب  عــاجــل،  نحو  على  الــنــوويــة 
ما جاء على لسان أمين عام الحلف 

ينس ستولتنبرغ.
من  أنه  للحلف  العام  األمين  واعتبر 
الدولية  الــوكــالــة  تــجــري  أن  “الــمــلــح” 
محطة  في  “تفتيشًا”  الذرية  للطاقة 
زابـــوريـــجـــيـــا لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة في 
أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا، 
واالشتباكات  الضربات  تتكثف  بينما 
ــقــوات  فـــي مــحــيــطــهــا. وســيــطــرت ال
الروسية على المحطة النووية األكبر 
في أوروبـــا في مطلع مــارس. وقال 
صحافي  مؤتمر  خــالل  ستولتنبرغ 

خطيًرا  تــهــديــًدا  يشكل  “هـــذا 
لــأمــن ويــزيــد مــن خطر 

ــادث نــووي  ــوع حــ وقــ

)...( ِمن الملح السماح للوكالة الدولية 
تفتيش،  بـــإجـــراء  الـــذريـــة  لــلــطــاقــة 
وضـــمـــان انــســحــاب جــمــيــع الــقــوات 

الروسية” من الموقع.
أعــلــن فالديمير  وفـــي وقـــت ســابــق، 
روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة 
قصفت  كييف  قوات  أن  زابوريجيا، 
حاويات للنفايات النووية في محطة 
انفجرت  حيث  النووية،  زابوريجيا 
أمتار   10 بعد  على  الــقــذائــف  إحــدى 
من إحدى الحاويات، فيما تساقطت 
باقي القذائف على مسافات بين 50 

مترا و200 متر منها.
يأتي ذلك فيما أفادت مؤسسة الطاقة 
الــنــوويــة األوكــرانــيــة “إيــنــرغــوأتــوم”، 
ــهــا تــعــرضــت لهجوم  أن بـــيـــان،  فـــي 
“غير مسبوق”  روسي  سيبراني 
على موقعها، مشيرة إلى أن 

عملياتها لم تتأثر.

الناتو يدعو “الذرية” لتفتيش محطة زابوريجيا
بيروت - وكاالت

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف 
عن  األربـــعـــاء،  أمــس  ميقاتي  نجيب 
وبين  بينه  النظر  وجهات  في  تقارب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة.
ــر مــيــقــاتــي فــي مــؤتــمــر صحفي  وذكــ
عقده عقب لقائه عون بقصر الرئاسة 
ــه تــــم خـــالل  ــ ــيــــروت أنـ ــ ــعــاصــمــة ب ــال ب
التشكيلة  فــي  البحث  األربــعــاء  لقاء 
ــتــي تــقــدم بــهــا فــي 29  الــحــكــومــيــة ال

يونيو الماضي لرئيس الجمهورية.
وأفادت مصادر إعالمية أن التشكيلة 

تضم 24 وزيرا.
ــف عـــون رئــيــس  وفـــي 23 يــونــيــو كــّل
ميقاتي،  األعــمــال  تــصــريــف  حــكــومــة 
بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة بــــنــــاء عــلــى 

اســتــشــارات نــيــابــيــة نـــال فيها 
مقابل  صوتا،   54 األخير 

25 صوتا لصالح نواف 

األمم  لدى  السابق  لبنان  سفير  سالم 
نــائــبــا عن   46 امــتــنــع  فيما  الــمــتــحــدة، 

تسمية أحد.
ــت ســابــق  ــ ــهــــم مــيــقــاتــي فــــي وقـ ــ وات
لمقابلته،  مــوعــد  تحديد  بــعــدم  عــون 
الـــوزراء  مجلس  لرئاسة  ــاءة”  و”اإلســ

و”محاولة التقليل” من صالحياته.
المواقف  “بعض  أن  بيان  في  واعتبر 
ــول  ــ ــي صــــــدرت تــــجــــاوزت األصـ ــتـ الـ

وأحيانا اللياقة وقواعد التخاطب”.
يتمسك  بــأنــه  الــبــيــان  على  عــون  ورد 
بــشــراكــتــه الــدســتــوريــة الــكــامــلــة في 

عملية التشكيل الحكومي.
ــحــاجــة مــاســة  ــبــنــان “ب وأوضـــــح أن ل
دستوريا  األوصــاف  مكتملة  لحكومة 
ــرارات  ــقــ ــ ــاذ ال ــخـ ــى اتـ وقـــــــادرة عــل
بيانات  ــى  إل ولــيــس  التنفيذية 
من هنا وتسريبات من هناك 

تزيد األمور تعقيدا”.

ميقاتي يقطع خطوة مع عون نحو تشكيل الحكومة
موسكو ـ نوفوستي

ــــس الـــــدومـــــا  ــل ــجــ قــــــــال رئـــــيـــــس مــ
فياتشيسالف فولودين، إن العقوبات 
ضــد روســـيـــا، وكــمــا اتــضــح لــم تكن 
فــعــالــة، وارتــــدت لــتــضــرب الــواليــات 

المتحدة ودول االتحاد األوروبي.  
وأضاف فولودين: “تبين أن العقوبات 
فعالة:  تكن  لــم  روســيــا  ضــد  الغربية 
توقعته  الــذي  الضرر  تتسبب في  لم 
ــن وبـــروكـــســـل لــالقــتــصــاد  ــطـ ــنـ واشـ
ارتــدت هذه  العكس  على  الــروســي. 
وأصابت  وضعها  من  على  العقوبات 
ــات  ــــواليــ ــاد ال ــتـــصـ ــم اقـ ــؤلـ بــشــكــل مـ

المتحدة واالتحاد األوروبي”.
الــدومــا على  رئــيــس مجلس  وشـــدد 
تطور  اســتــمــرار  المستحيل  مــن  أنــه 
االقــتــصــاد الــعــالــمــي، بـــدون روســيــا 

وبمعزل عنها.
وتــابــع فــولــوديــن الــقــول: 

“يــقــوم االقــتــصــاديــون 

للناتج  تقديراتهم  بمراجعة  األجانب 
ــالـــي لـــروســـيـــا لــهــذا  ــمـ ــمــحــلــي اإلجـ ال
الهبوط  سيكون  رأيــهــم،  فــي  الــعــام. 
كان  مما  تقريبا  الثلثين  بمقدار  أقل 

متوقعا في السابق”.
الحزم  بعد  أنه  إلى  فولودين  وأشــار 
الثالث األولى من العقوبات المناهضة 
انخفاضا في  الخبراء  توقع  لروسيا، 
لروسيا  اإلجــمــالــي  الــمــحــلــي  الــنــاتــج 
التوقعات  12.4 %، لكن هذه  بنسبة 

تقف حاليا عند مستوى 4.7 %.
ــوقــت نــفــســه، الــوضــع  ــال: “فـــي ال ــ وق
ودول  المتحدة  بــالــواليــات  المتعلق 
االتحاد األوروبــي عكس ذلك تماما: 
زاد المحللون من سلبية توقعاتهم، 
الناتج  في  انخفاضا  مسجلين 
المحلي اإلجمالي على مدى 
ربعين متتالين من العام”.

فولودين: العقوبات ضد روسيا ارتدت على الغرب

مواجهة روسية 
بريطانية.. في السماء

وقعت مواجهة بين طائرة حربية روسية وأخرى 
بريطانية متخصصة في التجسس، فيما قدم كل 

طرف رواية مختلفة لما حدث.
ما  بحسب  الــبــريــطــانــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  وقــالــت 
األربـــعـــاء،  أمـــس  مــيــل”،  ــي  ــل “دي صحيفة  أوردت 
ــرة حــربــيــة روســيــة مــن طــــراز “مــيــغ 31”  إن طــائ
مسافة  من  اقتربت  االعــتــراض،  في  المتخصصة 

30 مترا من الطائرة البريطانية.
التابعة  الطائرة  أن  البريطانية  الــدفــاع  وذكـــرت 
لها كانت تحلق فوق النرويج وبحر بارنتس، وهو 
مسار قريب من المجال الجوي الروسي. وكشفت 

أن طائرة التجسس من طراز “أر سي- 135”.

محاوالت الوساطة تنتهي بـ 5 نقاط ال تكسر الجمود السياسي

حكومة العراق تدعو الصدر لالنخراط في الحوار الوطني
ــيـــات الـــثـــالث في  ــرئـــاسـ اخــتــتــمــت الـ
الـــعـــراق أمـــس األربـــعـــاء اجــتــمــاعــا مع 
اإلطــار  قــادة  )بينها  السياسية  الــقــوى 
الــتــنــســيــقــي( بــبــيــان مــن خــمــس نقاط 
قاطع  الـــذي  الــصــدري  للتيار  ــوة  ودعــ
ــي الـــحـــوار  ــــخــــراط فــ ــــالن الـــجـــلـــســـة، ل
الوطني، فيما يبقى الجمود السياسي 

على حاله.
ــي  ــراقـ ــعـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ ــ وكـــــــان رئ
ــا أمــس  ــد دعــ ــكــاظــمــي قـ مــصــطــفــى ال
لحوار  السياسية  الــقــوى  كــل  الثالثاء 
السياسية  التطورات  لمناقشة  وطني 
لأمم  الــعــام  األمــيــن  ممثلة  وبحضور 

المتحدة في العراق.
المجتمعين  أن  الــبــيــان  ــي  فـ ــاء  ــ وجـ
اتفقوا على عدد من النقاط أولها: عبر 
بالثوابت  التزامهم  عــن  المجتمعون 
الوطنية وإيجاد حل لكل األزمات من 
األخــّوة  روح  وباعتماد  الــحــوار  خــالل 
الــعــراق  وحـــدة  على  حفاظا  والـــتـــآزر؛ 
ــن شــعــبــه واســـتـــقـــراره وديــمــومــة  وأمــ
الذي  الدستوري  الديمقراطي  النظام 
على  والــتــأكــيــد  الجميع  إلــيــه  يحتكم 
ــمــصــالــح الــوطــنــيــة الــعــلــيــا،  تــغــلــيــب ال
أبناء  بين  التضامن  بـــروح  والتحلي 
ــجــة األزمـــــة  ــمــعــال ــن الــــواحــــد ل ــوطــ ــ ال

السياسية الحالية”.
ــمــجــتــمــعــون إلــــى أن  ثـــانـــيـــا: أشـــــار ال
االحــتــكــام مــرة جــديــدة إلــى صناديق 
مبكرة  انتخابات  خــالل  من  االقــتــراع 
ــي تــأريــخ  ــيــس حـــدثـــا اســتــثــنــائــيــا فـ ل
تصل  عندما  الديمقراطية  الــتــجــارب 
األزمات السياسية إلى طرق مسدودة 
الــوطــنــيــة  الــســيــاســيــة  ــوى  ــقــ ــ ال وأن 
تحتكم إلى المسارات الدستورية في 

االنتخابات.
في  اإلخــــوة  المجتمعون  دعـــا  ثــالــثــا: 
ــراط في  ــخـ ــى االنـ ــتــيــار الـــصـــدري إلـ ال
الــحــوار الــوطــنــي؛ لــوضــع آلــيــات للحل 
الشعب  تطلعات  يــخــدم  بما  الــشــامــل 

العراقي وتحقيق أهدافه.

استمرار  المجتمعون على  اتفق  رابعا: 
الحوار الوطني من أجل وضع خريطة 
لمعالجة  ودســتــوريــة  قانونية  طريق 

األزمة الراهنة.
إيقاف  إلــى  المجتمعون  دعــا  خامسا: 
ــمــيــدانــي أو  كـــل أشـــكـــال الــتــصــعــيــد ال
مــؤكــديــن  الــســيــاســي،  أو  اإلعــــالمــــي 
ضـــــرورة حــمــايــة مــؤســســات الـــدولـــة 
بعيدا  الهادئة  النقاشات  إلى  والعودة 
من  التي  واالستفزازات  ــارات  اإلث عن 
شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل 
الحوار  مسار  بدعم  والنخب  اإلعــالم 
الوطني والسلم االجتماعي بما يخدم 

مصالح شعبنا.
االنتخابات  على  أشــهــر  عــشــرة  وبــعــد 
السياسية  القوى  تــزال  ال  التشريعية، 
عـــاجـــزة عـــن االتـــفـــاق عــلــى انــتــخــاب 
وتشكيل  للجمهورية  جــديــد  رئــيــس 

حكومة جديدة.
التيار  بين  التصعيد  مستوى  وارتــفــع 
الصدري واإلطار التنسيقي منذ أواخر 
يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في 
الشارع وفي التصريحات من دون أن 
اآلن،  إلى عنف. وحتى  األمور  تتطّور 
لم تفِض محاوالت الوساطة ودعوات 

الحوار بين الطرفين إلى نتيجة.

البرلمان  التيار الصدري بحّل  ويطالب 
مبكرة،  تشريعية  انتخابات  ــراء  وإجـ
إجــراء  التنسيقي  اإلطـــار  يــريــد  فيما 
هذه االنتخابات لكن بشروط، مطالبين 
بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات 

مبكرة.
خصوصا  التنسيقي  اإلطــــار  ويــضــّم 
الممثلة لفصائل  البرلمانية  الفتح  كتلة 
الحشد الشعبي الموالية إليران وكتلة 
المالكي،  الــوزراء األسبق نوري  رئيس 

الخصم التاريخي للصدر.
وجـــمـــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
ــرأس حــكــومــة  ــ ــت ــ الـــكـــاظـــمـــي الــــــذي ي
واحــدة  طاولة  على  األعمال  تصريف 
األربعاء قادة أبرز الكتل السياسية في 
البالد، كما أفاد بيان صادر عن مكتبه.

وأورد البيان أن االجتماع تّم “بمشاركة 
في  السياسية  الــقــوى  وزعــمــاء  قـــادة 
الجمهورية  رئــيــس  وبحضور  الــعــراق 
ــيـــســـي الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة  ورئـ
والــقــضــائــيــة والــمــبــعــوثــة األمــمــيــة في 

العراق” جنين بالسخارت.
التنسيقي  ــار  اإلطــ فــي  مــصــدر  ــاد  وأفــ
بأن رئيس كتلة دولة القانون ورئيس 
الوزراء األسبق نوري المالكي ورئيس 
ورئيس  الــعــامــري  ــادي  هـ الفتح  كتلة 

الــوزراء األسبق وزعيم ائتالف النصر 
الحشد  هيئة  ورئــيــس  العبادي  حيدر 
ــح الـــفـــيـــاض، حـــضـــروا  ــالـ ــي فـ ــشــعــب ال

االجتماع.
وتمّثل الحزبان الكرديان الكبيران كذلك 
في اللقاء، بفؤاد حسين وزير الخارجية 
الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب  عــن 
االتــحــاد  حــزب  رئــيــس  وبــافــل طالباني 
حزبه،  عن  ممثال  الكردستاني  الوطني 
ــدر فــــي حـــكـــومـــة إقــلــيــم  بــحــســب مـــصـ

كردستان.
فــي الــمــقــابــل، قــاطــع االجــتــمــاع الــتــيــار 
الصدري الذي أعلن في بيان أّنه “وبجميع 
عــنــاويــنــه وشــخــصــيــاتــه الــســيــاســيــة، لم 
دعا  الذي  السياسي  الحوار  فـي  يشترك 
اليوم  هــذا  الـــوزراء  مجلس  رئيس  إليه 
)أمس( ال بطريق مباشر وال غير مباشر”.

الذي يعتصم مناصروه منذ  الصدر  كان 
البرلمان  أسبوعين في محيط  أكثر من 
“مليونية”  تــظــاهــرة  ــى  إل الــعــراقــي، دعــا 
ــن الــثــالثــاء  الــســبــت الــمــقــبــل، لــكــنــه أعــل

تأجيلها “إلى إشعار آخر”.
ومنذ 12 أغسطس، يقيم مناصرو اإلطار 
طريق  على  اعتصاما  كذلك  التنسيقي 
المحصنة  الخضراء  المنطقة  إلى  يؤدي 

في بغداد.

بغداد - وكاالت

الصدر يقاطع حوارا وطنيا برعاية الرئاسيات الثالث

برلين - وكاالت

الفلسطيني  الــرئــيــس  تصريحات  لقيت 
إسرائيل  فيها  اتهم  التي  عباس  محمود 
بــارتــكــاب مــحــرقــة “هــولــوكــوســت” بحق 
ــفــلــســطــيــنــيــيــن، رفـــضـــا صـــريـــحـــا مــن  ال
شــولــتــز  أوالف  األلـــمـــانـــي  الــمــســتــشــار 

وانتقادات واسعة في ألمانيا وإسرائيل.
مع  مؤتمر صحافي  فــي  عــبــاس  وصـــرح 
شــولــتــز فــي بــرلــيــن مــســاء الــثــالثــاء بــأن 
ــكــبــت مــنــذ الـــعـــام 1947  “إســـرائـــيـــل ارت
موقعا   50 فــي  مــجــزرة   50 الــيــوم  حتى 
 50 مـــجـــزرة،   50“ مضيفا  فــلــســطــيــنــيــا”، 

هولوكوست”.
األلمانية، إن  بيلد  وقال شولتز لصحيفة 
هو  الهولوكوست  شــأن  مــن  تهوين  “أي 
بالذات  قبوله  وال  احتماله  يمكن  ال  أمــر 

بالنسبة لنا نحن األلمان”.
عما  لعباس  صحافي  ســـؤال  على  وردا 
بمناسبة  إلســرائــيــل  ســيــعــتــذر  كـــان  إذا 

ـــ50 لــلــهــجــوم على  ــ الـــذكـــرى الــســنــويــة الـ
ــعــثــة الـــريـــاضـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــب ال
قائال  عباس  رد   ،1972 ميونخ  أولمبياد 
الجيش  يسقطهم  قتلى  يوميا  هناك  إن 

اإلسرائيلي. 
النبش  مواصلة  أردنــا  إذا  “نعم،  وأردف 
في  ــتــطــرق  ي أن  دون  الـــمـــاضـــي”،  فـــي 
إجابته إلى الهجوم على البعثة األولمبية 

اإلســرائــيــلــيــة. وانــتــقــدت جــهــات عــديــدة 
ــتــز فـــي الــتــحــدث عــالنــيــة  ــل” شــول ــشـ “فـ
والرد فورا على عباس، وعبرت الصحف 
األلــمــانــيــة الـــصـــادرة أمـــس األربـــعـــاء عن 
وقت  في  عبر  شولتز  وكــان  “صدمتها”. 
الرئيس  سابق عن اعتراضه على وصف 
بأنها  اإلسرائيلية  السياسة  الفلسطيني 

“نظام أبارتايد )فصل عنصري(”.

الرئيس الفلسطيني: نظام األبارتايد لن يخدم األمن في منطقتنا

“50 مجزرة و50 هولوكوست“.. عباس يغضب ألمانيا

شولتز تيّبس وجهه حال سماعه اتهام عباس إلسرائيل بارتكاب هولوكوست بحق الفلسطينيين

عواصم - وكاالت

لجنة  رئيس  نائب  مقتدائي،  عباس  قال 
في  الخارجية  والسياسة  القومي  األمن 
الــبــرلــمــان اإليـــرانـــي، أمـــس االربـــعـــاء، إن 
انــتــهــت، وعملية  الــنــوويــة  “الــمــفــاوضــات 

التوصل التفاق جارية”.
ــــى الــتــســريــبــات مــن االجــتــمــاع  وفـــي أول
الــمــغــلــق فـــي الــبــرلــمــان، أوضــــح عــبــاس 
ــران اتـــخـــذت قــرارهــا  ــ ــ مــقــتــدائــي أن “إي
على  يتعين  ــه  ــ وأن ــرانـــي  اإليـ الــســيــاســي 

الواليات المتحدة أن تتخذ قرارها”.
وأضاف مقتدائي: “كان اجتماع المجلس، 
الذي عقد بحضور أمين المجلس األعلى 
علي  األدميرال  اإليراني،  القومي  لأمن 
شمخاني، ووزير الخارجية، حسين أمير 
عبد اللهيان، ورئيس هيئة الطاقة الذرية 
نظيره!”  قل  إســالمــي،  محمد  اإليــرانــيــة، 
مــتــابــعــا: “لـــم تــتــوقــف اجــتــمــاعــات لجنة 
أخــرى  جلسات  وستعقد  القومي  األمــن 

خالل األيام المقبلة”.
وأردف مقتدائي: “الطرف األوروبي يعلم 
وأصبحت  المفاوضات  أمــد  طــال  لو  أنــه 
ستكون  المرحلة،  هــذه  فــي  استنزافية 
أوروبا أكبر الخاسرين في مجال الطاقة 

ال سيما مع اقتراب موسم البرد”.
مــن جــانــبــه، قـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــواليـــات  إن  األمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة 

بشأن  نظرها  وجــهــات  تتبادل  المتحدة 
رد إيران مع االتحاد األوروبي بعد تلقي 
تــعــلــيــقــات إيــــران عــلــى مــقــتــرح االتــفــاق 
المبرم عام  االتفاق  النووي، وذلك إلنقاذ 
2015 بعد أن دعت طهران واشنطن إلى 
التحلي بالمرونة. وأضافت المتحدثة أن 
قائمة  من  اإليراني  الثوري  الحرس  رفع 

اإلرهاب خارج مفاوضات فيينا.

واشنطن: إرهاب “الحرس الثوري” خارج محادثات فيينا

إيران: المفاوضات النووية انتهت والتوصل التفاق جار

عناصر من الحرس الثوري اإليراني

لندن ـ وكاالت
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أظهرت بيانات رســـمية، أمـــس األربعاء، 
فـــي  المســـتهلكين  أســـعار  تضخـــم  أن 
بريطانيـــا قفـــز إلـــى 10.1 % فـــي يوليو 
ليصل إلى أعلى مســـتوى لـــه منذ فبراير 
1982، مرتفعـــا عـــن معـــدل ســـنوي بلـــغ 
9.4 % فـــي يونيـــو، مـــا يزيـــد الضغـــوط 
أجرتـــه  اســـتطالع  وفـــي  األســـر.  علـــى 
رويترز آلراء اقتصاديين، فاقت الزيادة 
توقعاتهم جميعا بأن معدل التضخم في 
بريطانيا سيرتفع إلى 9.8 % في يوليو.

ورفـــع بنـــك إنجلترا المركزي هذا الشـــهر 
سعر الفائدة الرئيســـي 0.5 % إلى 1.75 

%، وهـــي أول زيـــادة لـــه بمقـــدار نصـــف 
نقطة مئوية منذ العام 1995.

وتوقـــع البنـــك أن يصـــل التضخـــم إلـــى 
ذروتـــه عند 13.3 % فـــي أكتوبر، عندما 

.z ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب
وأظهـــرت األرقام الصـــادرة األربعاء من 
مكتـــب اإلحصـــاء الوطنـــي أن األســـعار 
ارتفعـــت 0.6 % فـــي يوليـــو مـــن يونيـــو 
على أســـاس غيـــر معدل موســـميا، بينما 
بلغ المعدل الســـنوي لتضخم أسعار البيع 
بالتجزئـــة 12.3 %، وهو أعلى مســـتوى 

منذ مارس 1981.

التضخم في بريطانيا يتجاوز 10 %

جواد محمد

ضمن جوائز مجلة االقتصاد العالمي للعام 2022

“سوليدرتي”... الشركة األكثر ابتكارا بالتحول الرقمي
أعلنت ســوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شــركات التأمين في مملكة 
البحرين والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، حصولها على 
لقــب “الشــركة األكثــر ابتــكارًا في مجال التحــول الرقمي فــي المملكة”، 
وذلك ضمن جوائز مجلة االقتصاد العالمي للعام 2022. حيث يوثق منح 
هذا اللقب جهود ومســاعي الشــركة المســتمرة نحو تبني إســتراتيجية 

االبتكار والتحول الرقمي.

وتـــم تكريم ســـوليدرتي البحرين بهذه 
الجائزة تتويجًا لمســـاعيها المســـتمرة، 
ونجاحها بتزويد حلول رقمية مبتكرة 
ومتميزة، حيث تســـعى الشركة لتبني 
In� ”أحـــدث التقنيـــات الرقميـــة مثـــل 

surTech” واعتمادهـــا فـــي تكنولوجيا 
تواصـــل  وســـائل  لتبســـيط  التأميـــن 

العمالء مع الشركة.
وتســـلط هـــذه الجائـــزة الضـــوء علـــى 
عبـــر  الشـــركة  حققتـــه  الـــذي  التقـــدم 
الخدمـــات  مـــن  للعديـــد  إطالقهـــا 

المدعومـــة بأحدث التقنيـــات العالمية؛ 
بمـــا فـــي ذلك: تطبيـــق الهاتـــف الذكي، 
خدمـــة التأميـــن عبـــر الواتســـاب عـــن 
طريـــق توظيـــف الـــذكاء االصطناعـــي 
طريـــق  عـــن  التأميـــن  وخدمـــة   ،)AI(
الفيديو. وأســـهمت كل هذه اإلنجازات 
فـــي زيـــادة نســـبة المعامـــالت الرقمية 
لخدمات التأمين الخاصة باألفراد في 
ســـوليدرتي بنســـبة 70 % فـــي العـــام 

.2021
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 

التنفيذي لشـــركة سوليدرتي البحرين، 
جواد محمد، قائالً: “يســـعدنا الحصول 
على هذا التكريم مـــن مجلة االقتصاد 
العالمـــي للعـــام 2022 كالشـــركة األكثر 
ابتـــكارًا في مجال التحول الرقمي في 

المملكة، حيث يؤكد هذا اإلنجاز التزام 
الشـــركة بتعزيـــز تجربـــة عمالئهـــا مـــن 
خـــالل تقديـــم خدمات رقميـــة مبتكرة 
مدعومة بأحدث التقنيات العالمية في 
ســـوق التأميـــن”. وأضاف قائـــالً: “نحن 
نهدف دائمـــًا في ســـوليدرتي البحرين 
إلى مواصلة تحديث وترقية منتجاتنا 
وخدماتنـــا لدعـــم احتياجـــات عمالئنـــا 

في هذا العالم الرقمي المتطور”. 
قـــد  البحريـــن  ســـوليدرتي  أن  يذكـــر 
حصلت على جائزتيـــن مرموقتين من 
قبل مجلة االقتصـــاد العالمي “كأفضل 
شـــركة تأميـــن فـــي مجـــال االبتـــكار”، 
للخدمـــات  تأميـــن  شـــركة  و”أفضـــل 
عبـــر اإلنترنت” فـــي البحريـــن، وهو ما 
يؤكد ســـعيها الدائـــم للريادة في قطاع 

التأمين الرقمي في مملكة البحرين.

مشروع فندق ومنتجع الساحل يحقق 4 ماليين ساعة عمل دون حوادث
حقق مشـــروع فندق ومنتجع الســـاحل التابع لشركة 
نـــاس للمقاوالت 4 ماليين ســـاعة عمل دون حوادث 
مضيعـــة للوقـــت تحـــت شـــعار “معا مـــن أجـــل العمل 
بأمان”. ولم يكن هذا اإلنجاز ممكنا من دون مشاركة 
اإلدارة العليـــا وفريـــق المشـــروع والمقاوليـــن ودعـــم 

العمالء.
وذكـــر فريـــق اإلدارة أن “هـــذا اإلنجـــاز يعتبـــر ثمـــرة 
الجهـــود المشـــتركة لجميـــع األطـــراف، وهـــو شـــيء 
يمكننـــا أن نفخـــر به خـــالل االحتفـــال بهـــذا اإلنجاز. 
هـــذا ال ينبغـــي أن يكـــون احتفـــااًل يـــؤدي إلـــى الرضا 
عـــن النفـــس وتحويل تركيز الفريق بعيـــًدا عن العمل 
بأمـــان. بـــداًل مـــن ذلـــك، يجـــب أن نعتبر هـــذا اإلنجاز 
أساًســـا يمكننـــا البنـــاء عليه مـــن أجـــل التغيير وخلق 

ثقافـــة الصحة والســـالمة اإليجابية بما يتماشـــى مع 
مبـــادرة اإلدراة مـــن أجل الوصول جميًعـــا إلى العمل 

بأمان ودون حوادث”.
وتظـــل إدارة نـــاس للمقـــاوالت ملتزمـــة بتوفير بيئة 

عمـــل آمنة للجميع، من خـــالل إيمانها بأن بيئة العمل 
اآلمنة هي حق أساســـي من حقـــوق كل عامل، وهذا 
هو الســـبب في أنها نشـــجع جميع العمال والمقاولين 

على مواصلة العمل بأمان.

أطلقت شـــركة يوســـف خليـــل المؤيـــد وأوالده، 
المـــوزع الحصري لســـيارات نيســـان فـــي مملكة 
البحرين، أخيـــًرا بعض العـــروض المميزة للغاية 
- صنـــي  نيســـان  طـــرازات  أشـــهر  مـــن   5 علـــى 
 ،)2023( تيـــرا  إكـــس   ،)2023( كيكـــس   ،)2023(
إكـــس تريـــل )2022(، ألتيمـــا 2022 )متوســـطة 
المزايا(، وباترول ســـفاري )ســـوبر سفاري ثالثي 
ألتيمـــا  مـــن  أن كاًل  فـــي حيـــن   .)2021 األبعـــاد 
2022 وإكس-تيـــرا 2023 متوافران اآلن بســـعر 
11,395 دينارا، باترول ســـفاري )ســـوبر ســـفاري 
ثالثي األبعاد 2021( متوافر اآلن بسعر 19,595 

دينـــارا، وأيًضا فـــي هذه الحملـــة المميزة، صني 
2023 مقابـــل 6,795 دينـــارا، وكيكـــس )2023( 
مقابل 7,495 دينارا، وإكس تريل 9,495 دينارا.
عـــالوة على ذلك، عند كل عملية شـــراء ألي من 
طرازات نيسان المذكورة أعاله، يمكن للمشترين 
اآلن االســـتفادة مـــن التأمين والتســـجيل وباقة 
الصيانـــة لمـــدة عـــام واحـــد وحماية ضـــد الصدأ 
وتظليـــل النوافـــذ مجاًنـــا إلـــى جانـــب اإلعفـــاء 

الكامل من ضريبة القيمة المضافة.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح أنـــس عبـــدهللا، المدير 
العـــام لنيســـان البحريـــن قائـــاًل: “مع االســـتجابة 

الكبيـــرة من قبـــل العمالء على تمديـــد العروض 
فـــي هـــذا العـــام، توصلنـــا فـــي نيســـان البحرين 
إلـــى بعـــض الصفقـــات الجديـــدة كلًيـــا واألكثـــر 
جـــدوى ومالءمة للميزانية لعمالئنا الكرام حتى 
يتمكنـــوا مـــن تجربة التنقـــل الذكي من نيســـان 
على مســـتوى عالمي مع “راحة البـــال” المطلقة، 
ونتمنى أن يســـتفيد عمالؤنا إلى أقصى حد من 
هذه العروض الجديدة والتي أطلقناها خصيًصا 
لهـــم؛ لذلـــك أســـرعوا بالذهـــاب ألقـــرب معـــرض 
لسيارات نيسان واغتنموا هذه العروض المميزة 

والحصرية”.

Wi-Fi 6 البحرين تطرح طيف التردد الراديوي لتقنيات
االتصال الالسلكي األسرع عبر األلياف البصرية

أعلنـــت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت فـــي مملكـــة 
مســـتخدمي  بإمـــكان  ســـيصبح  أنـــه  البحريـــن 
اإلنترنـــت في البحرين االســـتفادة مـــن تقنيات 
Wi�Fi 6 التـــي ســـتوفر لهـــم اتصـــاالت أســـرع 
وأقوى، كما ســـتمكنهم من االستمتاع بالقدرات 
الكاملة لخدمات االتصال عبر األلياف البصرية 
وشـــبكة الجيـــل الخامـــس )5G(. وتأتـــي هـــذه 
الخطوة في إطار تبني المملكة الطيف الترددي 
 6425  – و5925  ميجاهيرتـــز   5470�5725
Wi� ميجاهيرتز لتطبيقات االتصال الالســـلكي

.Wi�Fi 6Eو Fi 6
وتتمتـــع مملكة البحرين ببنيـــة تحتية متطورة 

لأللياف البصرية وأحد أوســـع معدالت التغطية 
في العالم، حيث تنتشـــر تقنية الجيل الخامس 
)5G( فـــي جميـــع أرجـــاء المملكة. وإلـــى جانب 
تحســـين خدمات االتصـــاالت، ســـيتيح الطيف 
الترددي الجديد اســـتخدامات أوســـع للتقنيات 
المتطـــورة مثل الـــذكاء االصطناعي، واالتصال 
بيـــن اآللـــة واآللـــة )M2M(، وإنترنـــت األشـــياء. 
وبهـــذه المناســـبة، قال فيليـــب مارنيـــك المدير 
العـــام لهيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت فـــي البحرين: 
خدمـــات  أفضـــل  بإحـــدى  البحريـــن  “تتمّيـــز 
االتصـــاالت وأكثرها تطوًرا فـــي العالم. ويتطلع 
مـــن  االســـتفادة  إلـــى  اإلنترنـــت  مســـتخدمي 

اإلمكانـــات الكاملـــة لشـــبكة األليـــاف البصريـــة 
وتقنيـــات الجيـــل الخامـــس. لذا فـــإن طرح هذا 
الطيـــف الراديوي الجديد للشـــبكات الالســـلكية 
مـــن شـــأنه أن يمّكـــن جميـــع ســـكان المملكة من 
الوصول إلى الخدمات التي ينشـــدونها بسرعة 
وسالسة، كما أنه ســـيتيح لهم كذلك االستفادة 
مـــن التقنيـــات والقـــدرات الجديدة التـــي تظهر 
على الســـاحة. ونحن نســـعى إلى ترسيخ مكانة 
المملكـــة كإحـــدى أفضـــل دول العالـــم من حيث 
والوجهـــة  اإلنترنـــت،  إلـــى  الوصـــول  إمكانيـــة 

المثلى للشركات الختبار ابتكاراتها”. 
ومع إطالق الطيف الترددي الجديد، ســـتتمكن 

الشـــركات والمؤسســـات التجاريـــة والحكومية 
من توفير خدمات أفضل، مما ســـيمكن المملكة 
من مواصلة تعزيز تصنيفها العالمي فيما يتعلق 
بانتشـــار البنى التحتيـــة لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصـــاالت.  يذكـــر أن هيئة تنظيم االتصاالت 
بمملكـــة البحريـــن تعمـــل منـــذ إنشـــائها في عام 
2002 بشـــكل مســـتقل وبأســـلوب قائـــم علـــى 
الشـــفافية ودون تمييز مع األجهـــزة الحكومية 
والمســـتهلكين والمشغلين والمستثمرين، لجعل 
مملكة البحرين مركـــًزا لالتصاالت األكثر تقدًما 
فـــي المنطقة ودعـــم تطوير الســـوق، وكنموذج 

يحتذى به في المنطقة.

ارتفعـــت قيمـــة عمليـــات نقـــاط البيـــع مـــن 
خـــالل بطاقات االئتمـــان وبطاقات الخصم 
يوليـــو  شـــهر  فـــي  اإللكترونيـــة  والتجـــارة 
أســـاس  علـــى   %  13.1 بنســـبة  الماضـــي 
ســـنوي، إذ بلغـــت 309 مالييـــن دينـــار فـــي 
يوليـــو الماضي بزيـــادة 35.8 مليون دينار، 
أي مـــا نســـبته 13.1 %، قياًســـا بــــ 273.2 
مليـــون دينـــار فـــي يوليـــو 2021. في حين 

تراجعت القيمة على أســـاس شهري بنسبة 
6.8 % قياًســـا بــــ 331.6 مليـــون دينـــار في 
يونيـــو الماضـــي. وشـــكلت العمليـــات الـــال 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  45.7 تالمســـية 
عمليـــات نقاط البيع والتجـــارة اإللكترونية 
فـــي يوليـــو الماضـــي، و35.6 % لعمليـــات 

التجارة اإللكترونية.
وتجـــاوزت عـــدد عمليـــات نقـــاط البيـــع من 
خـــالل بطاقات االئتمـــان وبطاقات الخصم 
12.36 مليون عملية بزيادة ســـنوية بنسبة 

10.9 %، و13.6 % علـــى أســـاس شـــهري. 
 72.4 تالمســـية  الـــال  العمليـــات  وشـــكلت 
% مـــن إجمالـــي عـــدد عمليات نقـــاط البيع 
والتجـــارة اإللكترونية فـــي يوليو الماضي، 
و13.3 % لعمليـــات التجـــارة اإللكترونيـــة. 
وكانـــت أكبـــر 5 قطاعـــات تم الصـــرف فيها 
عبـــر نقاط البيع من خالل بطاقات االئتمان 
وبطاقـــات الخصـــم والتجـــارة اإللكترونية، 
كالتالـــي: جاءت أوال الخدمـــات الحكومية 
التي ارتفع اإلنفاق عليها بنسبة 1.6 % وبلغ 

91.5 مليـــون دينـــار، ثانًيـــا قطـــاع المطاعم 
 5.4 بنســـبة  عليـــه  الصـــرف  تراجـــع  الـــذي 
% وبلـــغ 36.7 مليـــون دينـــار، ثالًثا أســـواق 
الســـوبرماركت التـــي تراجع اإلنفـــاق عليها 
بنســـبة 10.1 % وبلـــغ 29.6 مليـــون دينـــار، 
رابًعـــا قطـــاع الفنـــادق والمنتجعـــات الـــذي 
ارتفـــع اإلنفـــاق عليـــه بنســـبة 11.7 % وبلغ 
17.8 مليـــون دينار، وأخيًرا قطاع المالبس 
واألحذيـــة الذي ارتفع اإلنفاق عليه بنســـبة 

1.8 % وبلغ 17.1 مليون دينار.

عـروض خاصـة ومميـزة ال تفـوت مـن “نيسـان”
تشمل 5 من أشهر طرازاتها

اإلنـفاق على الخدمات الحكومية في يوليو
13.1 % ارتفاع قيمة نقاط البيع والتجارة اإللكترونية

أمل الحامد

91.5
مــلــيــون ديــنــار



وأفادوا بأن ارتفاع أســـعار النفط سيخفف من تأثير 
النمو الســـلبي للتشـــديد النقـــدي فـــي دول المنطقة، 
بينمـــا ال تـــزال الضغـــوط التضخميـــة متواضعـــة مع 
اســـتيعاب أســـعار الطاقـــة والغـــذاء المرتفعـــة علـــى 
المســـتوى المحلـــي. وذكـــروا أنـــه يمكـــن أن يكـــون 
لســـعر الفائدة تأثير إيجابي علـــى ربحية البنوك في 
البحريـــن، باإلضافـــة إلـــى أن النظـــام المصرفـــي في 
بعـــض الدول الخليجيـــة ومن بينهـــا البحرين يتميز 
بمســـتوى عاٍل مـــن الودائع التي ال تحمـــل فوائد، ما 

يقلل تأثيرات رفع الفائدة.

ال تأثير

وفي هذا الصدد، قال الخبير االقتصادي أكبر جعفري 
“فـــي الوقـــت الحاضر بالنســـبة النخفـــاض اليورو له 
عالقـــة بارتفـــاع الـــدوالر والدينـــار البحريني مرتبط 
بالـــدوالر األميركـــي فهـــذا يصـــب فـــي صالحنـــا، كما 
أن أســـعار النفط المرتفعة في صالـــح الوضع المالي 
للبحريـــن”. وأضـــاف جعفري “أمـــا الزيادة في ســـعر 
الفائـــدة فال أعتقـــد أن هناك تأثيًرا إيجابًيا ملموًســـا 
منهـــا ولـــن نحصل على نتيجة ملموســـة مـــن ورائها 
ألن التضخم مستورد، وهناك كثير من العوامل ذات 
تردد عـــاٍل وهناك عوامل لحالة غير طبيعية تحدث 
في الخارج، وأميركا على سبيل المثال”، موضًحا أن 
غالبية عناصر التضخم لدينا مستوردة وخارجة عن 
الوضع المحلـــي بالبحرين، لذلك أنا أقول لن نحصل 
علـــى نتائـــج مرجوة من الزيـــادة في أســـعار الفائدة 
محلًيـــا، إذ ال وجـــود ألي مؤشـــر يعمـــل علـــى إيجـــاد 
وسائل قادرة على امتصاص السيولة، هناك محاولة 
المتصاص الســـيولة، لكن هناك مشـــاريع استثمارية 
قائمـــة تضخ ســـيولة في الســـوق المحليـــة، إًذا نحن 
نتحدث عـــن عمليتين متعاكســـتين تماًمـــا: محاولة 
المتصاص الســـيولة وأخرى لضخ الســـيولة”.  وتابع 
“فـــإذا كان الهدف الرئيس هو خفض التضخم يجب 
خفـــض االســـتهالك الزائـــد، فالزيادة في االســـتهالك 
تقود إلى رفع األســـعار وبالتالي التضخم”. وتساءل 
فنحـــن  الفائـــدة؟  ســـنرفع  مـــدى  أي  “إلـــى  جعفـــري 
وأميـــركا نبحر في قاربين مختلفين تماًما واألمواج 
غيـــر مســـتقرة، يجـــب أال نعمـــل كما تعمـــل الواليات 
المتحدة تجاه التضخم، فهي لها أوضاعها وعواملها 
ونحن لدينا عواملنا وظروفنا الخاصة بنا”، موضًحا 

أن ما يحدث اآلن مجرد مناورات اقتصادية. 
وقـــال “يجـــب أال نأخـــذ نفـــس العـــالج الـــذي تأخذه 
أميـــركا، بـــل يتحتـــم علينـــا تحصيـــن أنفســـنا تجـــاه 
التضخم المستورد”. ولم يستبعد الخبير االقتصادي 
حـــدوث دفعـــة أخـــرى من رفـــع أســـعار الفائـــدة في 
الواليـــات المتحـــدة وذلك بعـــد أن قـــرر االحتياطي 
الفيدرالـــي رفع ســـعر الفائـــدة 0.75 % للمرة الرابعة 

على التوالي منذ بداية العام الجاري.
ورأى جعفري أن الحل يكمن في التقشف واالمتناع 
عن االستهالك الزائد والهدر سواء من قبل الحكومة 
ومؤسساتها الصناعية وغيرها أو األفراد والمجتمع 

ككل. 
وقدر الخبير االقتصادي معدل اإلهدار واالســـتهالك 
الزائـــد بالبحريـــن بنحـــو 40 %، وهـــو مبنـــي علـــى 
حاجيات نفســـية، مضيًفا “ثم نتوجه إلى االستهالك 
النسبي )40 %( ويمثل االستهالك مع زيادة المردود 
مـــن االســـتخدام، بمعنـــى حســـن اســـتغالل المـــواد 
المســـتهلكة وزيادة المـــردود منها، وهكـــذا تبقت لنا 
نســـبة 20 % وهـــي المطلوبـــة فعـــاًل في االســـتهالك 

للمواد األساسية”.
وبالعـــودة إلى االنخفاض في ســـعر اليـــورو، أوضح 
جعفـــري أنـــه أحدث قـــوة تنافســـية حينما يســـتورد 
تجار البحرين البضائع والســـلع األوروبية، مستدرًكا 
تضخـــم  لديهـــم  أصبـــح  أنفســـهم  األوروبييـــن  أن 
وارتفـــاع فـــي الســـلع والمنتجـــات جـــراء تداعيـــات 
جائحة كورونا، لذا نســـتورد منهم ســـلع غالية الثمن 
ليمتـــص التضخـــم المســـتورد ما كســـبناه مـــن أرباح 

جراء انخفاض اليورو”.
وتطرق الخبير االقتصادي إلى ارتفاع أســـعار النفط 
عالمًيـــا، إذ قـــال إنهـــا فـــي صالـــح الميزانيـــة العامـــة 
للمملكـــة كمـــا عجلـــت بخطـــة التعافـــي االقتصـــادي 
المعلنـــة أخيًرا فـــي البحرين “خصوًصـــا نحن بصدد 
تفعيـــل خطة التعافي”، واصًفا مـــا حدث من ارتفاع 
ألسعار النفط بـ ”النعمة من السماء”، الفًتا إلى اإلرباك 
الذي أحدثته سلسلة اإلمدادات والشحن والتخزين 

التي التزال تربك المشهد االقتصادي العالمي.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيس جمعيـــة مصـــارف البحرين 
عدنان يوسف إن انخفاض سعر اليورو مقابل الدوالر 
األميركـــي فـــي صالـــح واردات مملكـــة البحرين في 
الســـلع والبضائع المســـتوردة من أوروبا كالســـيارات 
وغيرهـــا، وذلـــك ألن النفـــط الـــذي تصـــدره البحرين 
مقوم بالدوالر األميركي وقد أصبح أعلى من العملة 
األوروبيـــة، مســـتدرًكا أن ارتفـــاع النفط مـــن ناحية 
يســـبب لنا “التضخم المســـتورد” بمعنى أننا نستورد 
ســـلًعا مرتفعة األســـعار جراء ارتفاع أســـعار الطاقة. 
واســـتذكر يوســـف أنه تنبأ باالنزالقـــات االقتصادية 
منـــذ العـــام 2019 وقـــد ذكـــر ذلـــك فـــي اجتماعـــات 
صندوق النقد العربي، قائاًل “إن العام 2020 سيكون 
بدايـــة تباطـــؤ االقتصـــاد العالمـــي، وبالفعـــل جاءت 
جائحة كورونا التي استغلها السياسيون واتخذوها 
عاماًل النهيار االقتصاد العالمي”. وأضاف يوسف أنه 
حـــذر في مرات عدة بأنه على الدول الغنية صاحبة 
القـــرار الدولي إيجاد حل جذري لمشـــاكل االقتصاد 
العالمـــي وليس بطريقـــة “الترقيع”، وقد حان الوقت 
لدول الخليج بأن تســـعى لوضـــع برامج تتواكب مع 
إســـتراتيجية مرنة لمواجهة الصدمات االقتصادية، 

وتتنبأ بما يحصل قبل حدوثه. 
وبّيـــن رئيس جمعية مصـــارف البحرين “نحن لســـنا 
فـــي مشـــكالت اقتصادية، ولكن لـــكل تحّد يجب أن 
يكـــون له حل”، وأشـــار عدنـــان إلى الحـــرب الجارية 
بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا، موضًحـــا أنه للمـــرة األولى 
منذ الحـــرب العالمية الثانية يحدث مثل هذا النزاع 
المؤثـــر على االقتصاد العالمي، الفًتا إلى أن أوكرانيا 

ليست دولة صغيرة وهي دولة صناعية وزراعية.
وبشـــأن تأثيـــر تذبـــذب أســـعار النفـــط علـــى الوضـــع 
المالي المحلـــي والميزانية العامـــة لمملكة البحرين، 
عبر عدنان أن تفاؤله بأن تظل أسعار النفط مرتفعة 
ومســـتقرة رغـــم أن ارتفـــاع أســـعار النفـــط يســـبب 
التضخم المســـتورد جراء حاجتنا إلى استيراد سلع 
مرتفعـــة القيمـــة. واختتـــم رئيـــس جمعيـــة مصارف 
المالـــي  الوضـــع  “إن  بالقـــول  تصريحـــه  البحريـــن 
واالقتصـــادي فـــي البحرين قوي وللـــه الحمد وهناك 
نمو جيد والتنوع االقتصادي قوي والمملكة أمورها 

تحـــت الســـيطرة”، مشـــيًرا إلـــى الخطـــط الســـياحية 
القائمـــة، عـــالوة علـــى مـــا حـــدث أخيـــًرا “مـــن تغيير 
شـــامل في الكـــوادر وضخ دماء جديـــدة في الجهاز 
الحكومـــي وكل هذه التطورات ســـتؤتي أكلها الحًقا 

وعلى نحو 5 سنوات تقريًبا”. 

 حالة جيدة

  مـــن جهتـــه، أكد رئيـــس جمعية المحلليـــن الماليين 
المعتمديـــن علي الموالني، على قـــوة الدوالر مقابل 
ســـلة مـــن العمـــالت األخـــرى حيـــث ارتفـــع ألكثر من 
عامل منها تســـارع وتيـــرة الزيادة في ســـعر الفائدة 
األميركيـــة فأصبـــح أكثر جاذبيـــة للمســـتثمرين من 
العمـــالت األخـــرى وهـــذا ســـيؤدي إلـــى كبـــح جماح 
التضخـــم. وقال الموالني “االقتصـــاد األميركي رغم 
حالة عدم الوضوح التي تعتريه من حيث مســـتوى 
التضخـــم وتوقعـــات النمـــو، إال أنـــه مازال فـــي حالة 
جيدة ويخلق وظائف بشـــكل كبيـــر ومعدل البطالة 
في أدنى مســـتوياته مما يجعل هنـــاك طلب متزايد 

على الدوالر األمر الذي يشجع المستثمرين”.
وبشـــأن أســـعار النفط، أفاد رئيس جمعية المحللين 
المالييـــن المعتمديـــن أنه يعتمد علـــى عاملين اثنين 
هما العرض والطلب. وبعد خروج العالم من جائحة 
كورونا وأثناء فترة التعافي االقتصادي أصبح هناك 
توجـــه نحو زيادة اإلنتـــاج وبالتالي هناك ارتفاع في 
الطلـــب على النفـــط والطاقـــة لذلك ارتفعت أســـعار 
النفـــط علـــى األقـــل في هـــذه الفتـــرة. وفـــي المقابل 
العالميـــة  الجيوسياســـية  األزمـــات  تأثيـــرات  نجـــد 
علـــى الســـوق وهـــذا القطـــاع، والتـــي تلقـــي بظاللها 
علـــى الطلب على النفـــط الذي مازال قوًيا”، مشـــيًرا 
الموالنـــي إلـــى أن الطلـــب علـــى النفـــط يعتمـــد على 
تعامـــل البنـــوك المركزيـــة مع األوضـــاع االقتصادية، 
كيف يتعاملون لكبح جماح التضخم بأقل الخســـائر 
لدعـــم اإلنتاج العالمـــي من أجل أن تكـــون األوضاع 
االقتصاديـــة مســـتقرة إلـــى حد ما، الفًتا إلـــى أنه إذا 
تراجعـــت البنـــوك المركزيـــة عن سياســـاتها في كبح 
التضخـــم فســـيحدث الركـــود االقتصـــادي ال محالـــة 
وبالتالي سنجد تراجًعا في الطلب على الطاقة ومن 

ثم تنخفض أسعار النفط.
بالنسبة للوضع في مملكة البحرين “فارتفاع الدوالر 
مقابل العمالت األخرى يعزز قيمة الدينار البحريني 
المرتبـــط بالـــدوالر. وفـــي المقابـــل ارتفـــاع الـــدوالر 
ربما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الســـلع المســـتوردة، كما 
أن ارتفـــاع ســـعر الصرف قد يؤثر علـــى الصادرات”، 
الصـــادرات  نوعيـــة  علـــى  ذلـــك  “يعتمـــد  مســـتدرًكا 
فالنفط أساًسا مقوم بالدوالر وال يتأثر بذلك، بيد أن 
الخدمات والســـلع التي لهـــا بدائل وتصدرها المملكة 

إلـــى دول عملتهـــا ليســـت الدوالر ســـتتأثر بالتضخم 
المستورد”.

وبشـــأن أســـعار النفـــط المرتفعـــة، قـــال إنهـــا دعمت 
وخدمـــت ميزانيـــة البحريـــن فـــي هذا العـــام بعكس 
النفـــط  ســـعر  أن  إلـــى  الفًتـــا  الماضيـــة،  الســـنوات 
المفتـــرض فـــي الموازنة أقـــل بكثير مـــن 100 دوالر 

للبرميل الواحد.
وتؤدي أســـعار النفط المرتفعة إلى تحسين السيولة 
فـــي البحرين والدول الخليجية عموًما، كما تســـاعد 
على انتهاج سياســـات مالية توسعية نسبًيا، وزيادة 
االئتمـــان المتـــاح للقطـــاع الخـــاص، كما تســـاهم في 
خفـــض الضغـــط النزولـــي علـــى أســـعار الفائـــدة بين 

البنوك، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار اإلقراض.
أخيـــًرا  البحريـــن  توقيـــع  إلـــى  الموالنـــي  وتطـــرق 
علـــى مبادرة الشـــراكة الصناعيـــة التكامليـــة لتنمية 
اقتصاديـــة مســـتدامة مـــع كل مـــن جمهـــورة مصـــر 
العربيـــة ودولة اإلمارات العربيـــة المتحدة والمملكة 
بيـــن  شـــراكة  أي  أن  مؤكـــًدا  الهاشـــمية،  األردنيـــة 
األطراف األربعة تعد من ركائز التنويع االقتصادي. 
يذكـــر أن خبـــراء في االقتصاد أشـــاروا إلى أن النمو 
غير النفطي في دول المنطقة سيظل قوًيا عند 4.5 
% مدعوًما بارتفاع أسعار النفط ونمو اإلنفاق العام.

القوة الشرائية

إلـــى ذلك، قال الخبيـــر الصناعي، فريد بـــدر “بالطبع 
هنـــاك تذبـــذب في أســـعار العمالت من طـــرف، ومن 
طـــرف آخـــر هناك ارتفاع في ســـعر الفائدة ألن هناك 
ركوًدا اقتصادًيا عالمًيا. محلًيا بالنسبة للتجار الذين 
يســـتوردون بضائع وســـلع من أوروبا ومع انخفاض 
اليـــورو مقابل الـــدوالر سيســـتفيدون فـــي أرباحهم 
أمـــا أولئـــك التجـــار والصناعيـــون الذيـــن يقترضون 
مـــن البنـــوك فهـــم متضـــررون إذ ينعكس ذلـــك على 
انخفـــاض في أرباحهم التجارية والصناعية. كما أن 
هناك نوًعا من تراجع في مستوى الشراء وانخفاض 

في القوة الشرائية للمستهلكين. 
أما عن أســـعار النفط، فقال بدر “تشـــهد أسعار النفط 
اآلن انخفاًضـــا طفيًفـــا حيـــث هناك نوع مـــن الزيادة 
فـــي اإلنتاج وتراجـــع طفيف أيًضا فـــي الطلب، وأي 
تذبـــذب في أســـعار النفط يحدث خســـائر بالماليين 
فـــي الصناعة ألنها تعتمـــد على المشـــتقات النفطية 
ليـــس فـــي البحريـــن فحســـب بـــل علـــى المســـتوى 

العالمي أيًضا”.
وتطـــرق المراقبـــون إلى تفوق أداء مؤشـــر األســـهم 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  اإلقليميـــة 
على مؤشـــرات “MSCI” لألســـواق الناشـــئة. وذكروا 
فـــي دول مجلـــس  العامـــة األوليـــة  أن االكتتابـــات 

التعـــاون الخليجـــي جمعـــت 4.8 مليـــار دوالر فـــي 
األشـــهر الخمســـة األولى من العـــام 2022، متجاوزة 

االكتتابات األولية في أوروبا.

 كيف يتعافى اليورو؟

اليـــورو، توقـــع  إلـــى انخفـــاض  عالمًيـــا، وبالرجـــوع 
المســـتثمرون أنه بإمكان العملـــة األوروبية التعافي 
إذا زالـــت عـــدة عقبـــات تقـــف فـــي طريقـــه خـــالل 
األشـــهر المقبلة. وتتمثل العقبة األولى بخطر توقف 
إمـــدادات الغاز الروســـية إلـــى أوروبا، وهـــو أمر من 
شـــأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أســـعار فواتيـــر الكهرباء 
ويجبـــر دول منطقـــة اليـــورو علـــى الحد مـــن بعض 

األنشطة الصناعية.
وقالـــت المحللـــة لـــدى “كوميرزبنك” إســـتر ريخليت 
“إذا عاد تدفق الغاز من روســـيا إلى وضعه الطبيعي 
أو توقف عن التراجع على األقل بعد انتهاء اإلغالق 
الـــذي أّدت إليـــه أعمال الصيانة في نورد ســـتريم 1، 
ســـيخفف ذلك مخاوف األســـواق بعض الشـــيء من 

أزمة غاز وشيكة في أوروبا”.
بدوره، حّذر المحلل لدى “إس بي آي إلدارة األصول” 
ســـتيفن إنيس من أنه في حال “عدم إعادة تشـــغيل 
)نورد ســـتريم1(، ســـيتراجع اليورو وسيشـــعر العالم 
بأســـره بارتدادات الهـــزة االقتصادية فيما يمكن بأن 

تتسبب أزمة الطاقة األوروبية بركود”.
مـــن جهتهـــا، لفتـــت خبيـــرة الصـــرف األجنبـــي لـــدى 
إلـــى أن “الركـــود ســـيعني  “رابوبنـــك” جيـــن فولـــي 
بالتأكيـــد أن األســـواق ســـتصبح أكثـــر قلًقـــا حيـــال 

مخاطر التجزئة في منطقة اليورو”.
وعلـــى غـــرار مصـــارف مركزية أخرى، يســـعى البنك 
المركـــزي األوروبي لتجّنب خنـــق االقتصاد عبر رفع 
معدالت الفائدة بشـــكل كبير جًدا. لكن عليه التفكير 
أيًضـــا في تجزئـــة محتملة لســـوق الديـــون في ظل 
تباينـــات كبيـــرة في معـــدالت االقتراض فـــي أنحاء 
منطقـــة اليـــورو. ويـــرى خبراء اقتصـــاد في مصرف 
“بيرنبـــرغ” أن تراجـــع اليـــورو يعود بشـــكل أكبر إلى 
تحســـن الـــدوالر الذي “ارتفعـــت قيمته بقـــوة مقابل 
سلة واسعة من العمالت منذ منتصف العام 2021”.

وأوضـــح مصـــرف “يونيكريـــدت” أنه “بحلـــول نهاية 
العـــام، يفترض أن تدعم احتمـــاالت تراجع التضخم 
والرسائل األكثر توازًنا من المصارف المركزية عودة 
الرغبـــة بالمخاطـــرة وتخفيـــف الطلب علـــى الدوالر 
األميركـــي مـــع اقتـــراب بلـــوغ المعـــدالت الرســـمية 
ذروتها الدورية”. وأشـــار خبراء إلى أنه في حال تم 
ذلك، فسيكون بإمكان اليورو تجاوز مرحلة التكافؤ 

في األشهر األخيرة من العام 2022.

ل التعافي...  ارتفاع النفط يعجِّ
والتضخم في الخليج باٍق دون 4 %

 انخفاض اليورو يدعم مستوردي السلع األوروبية... اقتصاديون لـ “^”:

business@albiladpress.com
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عزوز علي

توقع اقتصاديون ومحللون ماليون أن يتســـبب انخفاض اليورو مقابل الدوالر األميركي وكذلك السياســـة النقدية األميركية )رفع ســـعر الفائدة أكثر من مرة( في 
تداعيـــات محـــدودة علـــى دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها مملكة البحرين، مشـــيرين إلى أن االســـتمرار في رفع ســـعر الفائدة محليـــًا “لن يقودنا إلى نتائج 

مرجوة ولن يخرج المملكة من التضخم المستورد”. وتطرقوا إلى االرتفاع في أسعار النفط مؤكدين أنه خدم الميزانية العامة. 
وأكد المتحدثون الذين استطلعت “البالد” آراءهم أن أسعار الفائدة في الواليات المتحدة ودول الخليج تتحرك معًا بسبب أنظمة سعر الصرف المرتبطة بالدوالر 
الذي أصبح العملة األقوى مقابل ســـلة من العمالت األخرى. وتوقع المختصون مزيدًا من الزيادات في أســـعار الفائدة في دول الخليج اتســـاقًا مع تحركات مجلس 

االحتياطي الفيدرالي األميركي وستكون هناك حاجة الحتواء تلك الضغوط التضخمية.
يأتـــي ذلـــك مع انخفاض ســـعر اليـــورو في يوليو 2022 متأثـــرًا بالتوقعات القاتمة لالقتصاد األوروبـــي والمخاوف من قطع إمدادات الغاز الروســـي بالكامل، إلى ما 
دون عتبة الدوالر األميركي الرمزية والتي لم يتم تجاوزها منذ ديسمبر 2002. وقال المحللون إن تضخمًا أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة 

الفيدرالية ويدفع الدوالر لألعلى، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدوالر. 
ورجح خبراء االقتصاد تسارع التضخم العام بدول الخليج في النصف الثاني من هذا العام، لكنه سيظل أقل من 4 % في المتوسط في دول الخليج الست.

ــي ــة العالمـ ــاع الصناعـ ــي قطـ ــن فـ ــائر بالمالييـ ــدث خسـ ــط يحـ ــعار النفـ ــذب بأسـ التذبـ
ــود  ــرك ال وتـــفـــادي  الــتــضــخــم  ــاح  ــم الــمــركــزيــة حــاســمــة لكبح ج ــنــوك  ــب ال ســيــاســات 

النفط ــاع  ــفـ ارتـ ــم  ــدع ب  %  4.5 الــخــلــيــج  ــدول  ــ ل الــنــفــطــي  ــر  غــي االقــتــصــاد  ــمــو  ن
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المحرر االقتصادي

أعلنت شـــركة اإلثمار القابضة عن فتح باب الترشيح لعضوية 4 
أعضاء لمجلس اإلدارة لدورة مدتها 3 ســـنوات لألعوام )2022 - 
2025(. ســـتتم عملية االقتـــراع النتخابات مجلس اإلدارة خالل 
اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة العادية المقبل المقـــرر انعقاده في 

سبتمبر 2022.
وأوضحت الشـــركة شـــروط الترشـــيح كالتالي: أن يكون متمتًعا 
باألهليـــة القانونية للتصرف، أال يكون قد ســـبق الحكم عليه في 
جريمـــة تتعلـــق باإلهمـــال أو االحتيال واإلفـــالس أو في جريمة 
مخلَّة بالشـــرف أو خيانة األمانة أو في جريمة بســـبب مخالفته 
ألحـــكام قانـــون الشـــركات التجاريـــة البحريني )قانـــون رقم 21 
لسنة 2001 وتعديالته( “)قانون الشركات(” ما لم يكن قد رد إليه 
اعتبـــاره، أن ال يكـــون محظوًرا عليه تولي عضوية مجلس إدارة 
شـــركة مســـاهمة وفًقا ألحـــكام قانون الشـــركات أو أيـــة قوانين 

أخـــرى معمـــول بهـــا في مملكـــة البحريـــن، فيما يتعلـــق بمناصب 
ا من  رئيـــس مجلس اإلدارة أو نائبه يجب أال يشـــغل المرشـــح أيًّ
المناصـــب المذكورة أعاله بالتزامن مع منصب الرئيس التنفيذي 
للشركة أو ما يعادله، أن يكون على معرفة جيدة بالقطاع وبيئته 
التنظيميـــة ولديه خبـــرة في المجال التخاذ قرارات ســـليمة، أن 
ال يكـــون عضو مجلس إدارة في أي مؤسســـة مالية اســـتثمارية 
أخـــرى داخل البحرين، أن ال يكـــون عضو مجلس إدارة في أكثر 
من 3 شـــركات مســـاهمة عامة في البحرين وبشـــرط أن ال يكون 
هنـــاك تضـــارب فـــي المصالح )ويشـــمل ذلك وجـــود مصلحة في 

شركات في مجال العمل نفسه(.

لألعوام 2022 - 2025

“اإلثمار” تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

المعلومـــات  تقنيـــة  حوكمـــة  لجنـــة  بحثـــت 
التنفيـــذي  الرئيـــس  برئاســـة  واالتصـــاالت 
لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
محمـــد القائد خالل اجتماعهـــا المنعقد أمس 
األربعاء عبر تقنية االتصال المرئي عدًدا من 
المشـــاريع وطلبات الشـــراء المقدمة من قبل 
الجهـــات الحكوميـــة، والتـــي بلغـــت تكلفتهـــا 

التقديرية حوالي 1.5 مليون دينار.
وفي بداية االجتماع، رحب القائد بالحضور 
وتقـــدم بالشـــكر الجزيل إلى أعضـــاء اللجنة 
علـــى جهودهم وعطائهم المســـتمر، بعد ذلك 
اســـتعرض عدًدا مـــن الموضوعـــات المدرجة 
علـــى جـــدول أعمـــال اللجنـــة ومنهـــا بحـــث 
مشـــروع تحديث وتطوير منظومة الخرائط 
ثالثيـــة األبعاد بجهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري، والـــذي يعتبر أحـــد أهم المشـــاريع 
االســـتراتيجية التـــي ستســـهم فـــي تطويـــر 
البنيـــة التحتيـــة واالرتقاء بالعمل الهندســـي 

وتسريع المشاريع العمرانية.
أتمتـــة  مشـــروع  مناقشـــة  تمـــت  ذلـــك  بعـــد 
الكهربـــاء  بهيئـــة  الفواتيـــر  إجـــراءات 
والمـــاء، إذ ســـيتم تطويـــر إجـــراءات العمـــل 
الداخليـــة لمتابعة الطلبـــات المقدمة ورقمنة 
المســـتندات والوثائـــق المتعلقة بهـــا وربطها 
بالنظـــام األســـاس لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، 
وذلـــك ضمن مبادرات التحـــول الرقمي التي 

تنفذها الهيئة.
وناقشـــت اللجنة مشروع توفير آالت النسخ 
بـــوزارة  واإلدارات  للمـــدارس  والتصويـــر 
التربيـــة والتعليـــم، وذلك ضمن اســـتعدادات 
الوزارة للعام الدراسي الجديد، حيث تسعى 
الوزارة إلى تلبية احتياجات جميع المدارس 
مـــن  األوراق  مـــن  كبيـــرة  كميـــات  لطباعـــة 
خـــالل أجهزة ذات ســـرعة عالية واســـتهالك 
منخفـــض، فضـــالً عن مناقشـــة مجموعة من 
المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بتحسين 

أنظمة الشـــبكات والبنيـــة التحتية وتحديث 
تراخيـــص الدعـــم والصيانـــة فـــي عـــدد مـــن 

الجهات الحكومية.
واختتمـــت اللجنـــة اجتماعهـــا باالطالع على 
ما تم تنفيـــذه من القـــرارات المعتمدة خالل 
اجتماعاتهـــا الســـابقة، ومتابعـــة ســـير العمل 

فيها.
محمـــد  برئاســـة  ُعقـــد  االجتمـــاع  أن  يذكـــر 
القائـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة، وبحضـــور كل مـــن 
زكريـــا الخاجـــة نائـــب رئيـــس اللجنـــة نائـــب 
الرئيـــس التنفيذي للتحول اإللكتروني بهيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة، ونوال 
إبراهيـــم الخاطر وكيـــل الوزارة للسياســـات 
التربيـــة  بـــوزارة  واألداء  واالســـتراتيجيات 
والتعليـــم، ومريم الهاجري الوكيل المســـاعد 
وخالـــد  الصحـــة،  بـــوزارة  العامـــة  للصحـــة 
المطاوعة نائب الرئيـــس التنفيذي للعمليات 

والحكومـــة  المعلومـــات  بهيئـــة  والحوكمـــة 
اإللكترونيـــة، وعبـــدهللا ضيـــف مديـــر إدارة 
الماليـــة  بـــوزارة  الماليـــة  األنظمـــة  تطويـــر 
واالقتصاد الوطني، وأحمد القيم مدير إدارة 
الخدمـــات وتقنيـــة المعلومات بمكتب ســـمو 
رئيس مجلس الوزراء، وحصة الجنيد عميد 
كليـــة تقنيـــة المعلومـــات بجامعـــة البحرين. 
كمـــا حضر االجتمـــاع الفريق المســـاند للجنة 
حوكمـــة تقنية المعلومات واالتصاالت بهيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.

وقع وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ 
محمـــد بـــن دينه، مـــع الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ألمنيوم 
البحريـــن “البـــا” علي البقالي، على مذكرة تفاهم مشـــتركة 

بشأن التعاون في مجال المحافظة على أشجار القرم.
وأكـــد وزيـــر النفـــط والبيئـــة والمبعـــوث الخاص لشـــؤون 
المناخ، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشـــًيا مع ســـياق 
الخطـــة الوطنية للعمـــل المناخي لمملكـــة البحرين والتي 
تعتبـــر من أهم ركائزها األساســـية زيادة الرقعة الخضراء 
وخصوًصـــا مـــن نبـــات القـــرم ذي األهمية البيئيـــة الفائقة، 
وذلـــك من خالل مضاعفة جهود االســـتزراع الوطنية، كما 
أن هـــذه المذكـــرة تأتي تعزيًزا لمبدأ الشـــراكة المؤسســـية 
بيـــن المجلـــس األعلى للبيئـــة ومختلف القطاعـــات، مثمًنا 
كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز الملف البيئي، خصوًصا 
تلـــك المتعلقـــة بالمحافظة على أشـــجار القرم ذي األهمية 

البيئية خصوًصا للبيئة البحرية.
وأثنى الوزير على الدور الملموس الذي تضطلع به شـــركة 
“البا” في ســـبيل الحفاظ على البيئة من خالل العديد من 

األنشطة والمبادرات والبرامج البيئية.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ألمنيـــوم 
البحرين “البا” علي البقالي عن بالغ شـــكره وتقديره للدور 
المحـــوري الـــذي يلعبه المجلـــس األعلى للبيئة في ســـبيل 
االرتقاء بالعمل البيئي في المملكة، وكونه شريكا أساسيا 
فـــي دعم كافة الجهود والمبـــادرات الرامية لتعزيز مبادئ 
العمـــل البيئي، مشـــيًرا إلـــى أن توقيع هـــذه المذكرة يأتي 
ترجمة الهتمام المجلس في تفعيل الشراكات مع القطاع 

الخاص لدعم استراتيجية المملكة ورؤيتها الوطنية.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه تعزيًزا لكافة الجهود الرسمية 
الراميـــة إلـــى زيادة الرقعة الخضـــراء، ومواجهة آثار تغير 

المنـــاخ وتعزيـــًزا ألطر التعاون مع مختلـــف القطاعات في 
سبيل االرتقاء بالعمل البيئي في المملكة.

يذكـــر أن توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم يأتي في إطـــار خارطة 
طريـــق الجوانـــب البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمـــة التي 
أطلقتهـــا شـــركة “البـــا” فـــي أبريل الماضـــي، والتـــي تؤكد 
الحيـــاد  لتحقيـــق  البحريـــن  مملكـــة  بأهـــداف  التزامهـــا 
الكربوني الصفري بحلول العام 2060 بدعم واهتمام ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، كما تركز خارطة الطريق على 
6 أولويـــات اســـتراتيجية، هـــي: إزالـــة الكربـــون، والطاقة 
النظيفـــة واأللمنيوم األخضر، واالقتصاد الدائري وصناعة 
األلمنيوم التحويلية، وتعزيز رفاهية الموظفين، والتعاون 
والشـــراكات، إضافة إلى الشفافية واالتصاالت واستيفاء 

المتطلبات.

“النفط والبيئة” توقع اتفاقية تعاون مع “البا” للمحافظة على أشجار القرم

لجنة الحوكمة تبحث طلبات الشراء الحكومية بتكلفة 1.5 مليون دينار

تماشيا مع الخطة الوطنية للعمل المناخي

ناقشت أتمتة إجراءات فواتير “الكهرباء” ورقمنة وثائقها
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بـــدأت مجموعة يوســـف بن أحمد كانو فـــي العام 1890 على يد 
مؤسسها الحاج يوسف بن أحمد كانو )رحمه هللا(، وقد تأسست 
“كانـــو للعقـــارات” في العـــام 1890 بغرض تولـــي عمليات تطوير 
وإدارة األصـــول العقاريـــة التـــي تمتلكهـــا المجموعـــة. ومـــع نمو 
المجموعـــة، ازدادت أيًضـــا حاجتهـــا إلى األراضي لبنـــاء مكاتبها 

ومعارضها ومخازنها.
وفي العام 1912 أصبحت “كانو للمالحة” أول وكالة شـــحن في 
منطقـــة الخليج، واليـــوم أصبحت وكياًل للناقـــالت في المنطقة 
ومزّوًدا للخدمة في الخارج، فهي تمثل العديد من كبار مالكي، 
ومشـــغلي، ومســـتأجري الســـفن على مســـتوى العالم، كما تقدم 
خدمـــات مالية وخدمات إدارة الميناء على المســـتوى اإلقليمي 

والعالمي، والمصممة لتلبية احتياجات الشركات واألفراد.
وفـــي أواخـــر الثالثينات من القرن الماضي، تأسســـت ســـفريات 
كانـــو تزامًنا مع نهضة قطاع الطيران في مملكة البحرين. وهي 
أول شـــركة ســـفريات بـــدول الخليـــج العربي تصبـــح عضًوا في 
منظمـــة اآلياتـــا )االتحاد الدولـــي للنقل الجوي(، ولقـــد نمت منذ 
ذلـــك الحين حتـــى أصبحت من ضمن أكبر شـــركات الســـفريات 
في الشـــرق األوســـط، وتقدم أكثر الحلول تطوًرا وشـــمولية في 

هذا المجال.
وتوفر شـــركة كانو اللوجســـتية، التي أنشـــئت منـــذ أكثر من 50 
عاًمـــا حلـــواًل شـــاملة لشـــحن البضائع وسلســـلة توريـــد متعددة 
الوســـائط شـــاملة لمجموعة متنوعة تشـــمل قطاعات التصنيع، 
والســـلع  والكيماويـــات،  والســـيارات،  والبتروكيماويـــات، 
االســـتهالكية ســـريعة التـــداول. فقـــد اكتســـبت ســـمعة قويـــة 
كمؤسســـة لوجســـتية موثوق بها ويمكن االعتماد عليها وقادرة 

على نقل البضائع بكفاءة في جميع أنحاء العالم.
وعلـــى الرغـــم من اكتســـاب كانـــو كابيتـــال الطابع الرســـمي في 
العـــام 2016، إال أن العمليـــات التجارية األساســـية بـــدأ تنفيذها 
فـــي أواخر ثمانينيات القرن العشـــرين. وتتلخص المهمة، آنذاك 

وحتـــى اآلن، فـــي إدارة الجوانـــب االســـتثمارية لتوســـيع نطاق 
المجموعـــة وصياغـــة تحالفـــات تجاريـــة مع شـــركاء راســـخين 
علـــى المســـتوى العالمـــي يســـعون إلـــى الدخـــول إلى األســـواق 
الديناميكيـــة في منطقة الخليج. ومنـــذ ذلك الحين، كانت كانو 
كابيتال محّرًكا رئيًسا للتنمية الناجحة لمجموعة من الشراكات 

االستراتيجية مع كبار الشركات اإلقليمية والعالمية.
وتعمـــل مجموعـــة يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو عبـــر نطـــاق واســـع 
مـــن القطاعـــات مـــن خالل باقة شـــاملة مـــن األعمـــال المتكاملة 
والشـــراكات االســـتراتيجية وذلـــك بفضل وجودها في الشـــرق 
األوســـط، وإفريقيـــا، وأوروبـــا، وآســـيا، وامتالكهـــا لقـــوة عاملة 
عالية الكفاءة، وتشمل أقسامها: الشحن، الخدمات اللوجستية، 
الســـفر، القطـــاع الصناعي والطاقـــة الذي يضم )اآلليـــات، النفط 
والغاز، والطاقة والمشـــروعات الصناعية(، االستثمارات المالية، 

والعقارات.
ونجحـــت مجموعة يوســـف بن أحمد كانو على مر الســـنين في 
أن تكـــون الشـــريك األول للشـــركات والمشـــروعات الكبـــرى في 
المنطقـــة، ويعـــزى ذلـــك إلـــى الســـمعة المرموقة التي اكتســـبتها 
المجموعـــة مـــن خـــالل الحـــرص علـــى إتبـــاع المعاييـــر الدولية، 
والعمـــل وفـــق أعلـــى مســـتويات اإلنتاجيـــة، مـــع ضمـــان تعزيـــز 
الكفـــاءة والتنافســـية. إن مـــا حققتـــه المجموعـــة مـــن نجاحات 
وإنجـــازات إنما يعززه التزام صـــارم بأفضل األخالقيات المهنية 
القويمة والخدمة المتميزة، فضاًل عن تطبيق أفضل الممارسات 
والمعاييـــر عالميـــة المســـتوى. وتواصـــل المجموعـــة االعتمـــاد 
على الســـالمة والجودة باعتبارهما أهم الركائز األساســـية التي 
تقـــدم دفعـــة قوية للمجموعـــة للمضي قدًما نحـــو األمام وتلبية 

احتياجات عمالئهم في البحرين وجميع أنحاء العالم.
وتعمل مجموعة يوســـف بن أحمد كانو على تنفيذ مشـــروعات 
جديـــدة فـــي أقســـامها المختلفـــة وتـــدرس تنفيـــذ مشـــروعات 

جديدة مستقباًل.

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

مجموعــة يوســف بــن أحمــد كانو من الشــركات التجارية العريقة التي اشــتهرت في مملكــة البحرين، وتعتبر 
واحدة من أكبر الشــركات العائلية المســتقلة في منطقة الشــرق األوســط، وتمكنت على مدى 130 عاًما من 
إنجاز الكثير من العمل وتحقيق نجاحات متواصلة، والتي بدأت أعمالها على يد المؤسس الحاج يوسف بن 

أحمد كانو )رحمه هللا(. “البالد” تنشر نبذة عن المجموعة وأعمالها ومشاريعها المستقبلية:

مجموعة يوسف بن أحمد كانو
تأسست في العام 1890

عنوان الشركة:

عنوان المبنى الرئيسي: مكتب الشركة الرئيسي - البحرين، يوسف بن أحمد كانو، برج كانو، المستوى 19، المدخل رقم 
155، طريق 1703، مجمع 317، المنطقة الدبلوماسية.
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قامت وزيرة الســـياحة فاطمة الصيرفي، ورئيس هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخ خليفة بـــن أحمد بن عبـــدهللا آل خليفة 
بزيـــارة ميدانية إلى مدينة المنامة التاريخية والســـوق القديمة؛ 
للوقـــوف علـــى كافـــة مســـارات مشـــروع تطويـــر ســـوق المنامة 
القديمة الذي تشـــرف عليه هيئة البحرين للســـياحة والمعارض؛ 
بهـــدف اســـتعادة هوية ومكانـــة هذه الســـوق ثقافيا وســـياحي؛ 

كونها من أقدم األسواق التاريخية في منطقة الخليج العربي.
واتخذت الجولة مســـارها في سياق المدينة التاريخية، انطالقا 
من باب البحرين، مرورا بمدخل السوق القديمة، ومجموعة من 
الساحات العامة بقلب الفرجان القديمة، وشارع الشيخ عبدهللا، 
ومجموعـــة من األســـواق الفرعيـــة، والمعالم الثقافيـــة والدينية، 
والوجهات السياحية التي من المؤمل أن تثري تجربة المدينة.

وخـــالل اللقـــاء، أكـــدت وزيـــرة الســـياحة الحـــرص علـــى تكامل 
المســـاعي والجهـــود فـــي ســـبيل اســـتثمار الركائـــز الحضاريـــة 
والنوعيـــة التـــي تتمتـــع بها مملكـــة البحرين، وبما يعـــزز االرتقاء 
بمـــردودات الســـياحة الثقافيـــة، وإســـهامها فـــي تنويـــع ودعـــم 
االقتصـــاد الوطنـــي، وإيجـــاد فـــرص عمـــل نوعيـــة للمواطنيـــن، 
مشـــيرة إلـــى أن )الســـياحة الثقافيـــة( تمثـــل ركيزة أساســـية من 
ركائز استراتيجية البحرين السياحية )2022 - 2026(، خصوصا 
وأن مملكـــة البحرين تزخر بالروافع الحضارية والتاريخية، وأن 
التراث البحريني يجسد ثراًء حقيقيا البد من استثماره وتنميته 
لتمكين الســـياح والزوار حول العالم من استكشـــافه، مؤكدة أن 
ســـوق المنامـــة القديمة تمثل وجهة للعالـــم تاريخيا، وأن الوقت 
قـــد حـــان الســـتعادة حيويتـــه وتعميـــق تجاربـــه، باإلضافـــة إلى 

الترويج للمقاصد التي ينفرد بها.
مـــن جهتـــه، أكد الشـــيخ خليفة بن أحمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار على االعتناء الكبير بمدينة 
المنامـــة التاريخيـــة المدرجة علـــى القائمة التمهيدية لليونســـكو 
منـــذ العـــام 2018، مشـــيرا إلـــى أن ســـوق المنامـــة القديمة تمثل 
بمضمونهـــا التراثـــي والثقافـــي بنيـــة تحتيـــة عميقـــة للســـياحة 
الثقافيـــة، وأن الـــرؤى الثقافيـــة تبصـــر فرصا اســـتثنائية إلعادة 
إحيـــاء هذا الســـوق واســـترداد إســـهاماته ونتاجاتـــه وصناعاته 

اإلبداعية.
وأوضح أن االشـــتغال على تطوير سوق المنامة سيلهم المدينة 
التاريخية مساراتها، التي تؤكد خصوصيتها فيما يتعلق بالتنوع 
الثقافي والديني، وبنتاجها اإلنساني، وبإرثها التاريخي العميق، 
مبينـــا أن جميـــع هذه الركائز من شـــأنها تشـــكيل وجهـــة عالمية؛ 

للتعرف على الهوية الثقافية الوطنية.

في زيارة ميدانية برفقة رئيس هيئة الثقافة... الصيرفي:

حان الوقت الستعادة حيوية سوق المنامة القديمة
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أسعــار الشحــن البحــري مــن الصيــن تهــوي 35 %
1800 دوالر لحاوية الـ 20 قدما

قـــال عاملون في قطاع الشـــحن البحري إن أســـعار 
الشـــحن البحـــري شـــهدت انخفاًضـــا فـــي األســـابيع 

الماضية بنسبة تقدر بنحو 35 %.
وأبلـــغ الرئيـــس التنفيـــذي لوكالـــة الشـــحن “مـــارس 
فريتـــس”، عـــادل ترك “البالد االقتصادي” أن أســـعار 
الشـــحن مـــن الصين هبطـــت ولكنها ظلت مســـتقرة 
مـــن كل من تركيـــا وأوروبا، مضيًفا أن األســـعار من 

الصين هبطت بنحو 30 إلى 35 %.
وأبلغ ترك أن أســـعار الشـــحن مـــن الصين من ميناء 
نينغبـــو تشوشـــان للحاوية بطـــول 20 قدًما وصلت 

الـــى 1800 دوالر، في حين بلغ ســـعر نقـــل الحاوية 
ذات الـ 40 قدًما نحو 2800 دوالر إلى 3 آالف دوالر، 

كما هبطت أسعار الشحن من شنغهاي.
وأشـــار ترك إلى أن تلك األســـعار هـــي األدنى حالًيا، 
فـــي حيـــن قد تصـــل أســـعار الحاويات إلـــى 4 آالف 

دوالر بحسب الخطوط والموانئ.

وكانت أسعار الحاويات تضاعفت قرابة أربع مرات 
ووصلـــت إلى ذروتها عند نحو 9 آالف إلى 10 آالف 
دوالر للحاويـــة فـــي خضـــم أزمـــة شـــهدتها الســـوق 
العالمية وســـط توقف الموانئ واختفاء الشاحنات 
التـــي علقت في البحـــر وفي الموانئ حـــول العالم، 
األمر الذي أدى إلى تعطل سالســـل اإلمداد وارتفاع 

في أسعار السلع والمنتجات.
وعـــزا تـــرك انخفاض األســـعار إلـــى تراجع 
الموانـــئ  وعـــودة  الجائحـــة  تداعيـــات 
لنشـــاطها الطبيعـــي إلـــى جانـــب انخفاض 

حركة التصدير نسبًيا من الصين.
روســـيا  بيـــن  التوتـــرات  وبخصـــوص 
وأوكرانيا وأثرها على سوق الشحن، أشار 
ترك إلـــى أنها لم تترك تأثيًرا على خطوط 
الشـــحن المالحية. من جهتـــه، أكد رئيس 
جمعية المخّلصين الجمركيين البحرينية، 
ياســـر األميـــن أن أســـعار نقـــل الحاويـــات 
هبطـــت بالفعـــل بنحـــو 30 %، لكنـــه عـــاد 
ليشـــير إلى أن وكالء الشحن يستحدثون 
ويخترعـــون رســـوًما جديـــدة بمســـميات 
غريبة ضمن خدمات الشحن البحري، مما 

يستوجب معه تنظيًما أكثر.
وأضاف األمين أن وكالء الشـــحن قلَّصوا 
عـــدد األيـــام التـــي يمنحونهـــا للمخلصين 
لتخليـــص الحاويـــات من 10 إلـــى 5 أيام، 
وإذا لـــم يقـــم المخلـــص بإتمـــام إجراءات 

علـــى  وزيـــادات  غرامـــات  هنـــاك  فـــإن  التخليـــص 
الحاويات. وأوضح أن رســـوم أرضية الحاويات تم 

رفعها من دينارين إلى 20 ديناًرا.
ودعا األمين إلى أن يكون هناك تنظيم أكبر لعملية 

ة  د يـــا ز
م  ســـو لر ا

وفرضها من قبل وكالء الشـــحن في المملكة، حيث 
ال يكفـــي مراقبـــة وتحديـــد ســـعر واحد فقـــط مثل 
أمر التســـليم والـــذي يبلغ حالًيا 45 دينـــاًرا، وتغافل 

الرسوم األخرى.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.086

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.035

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.313

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.478

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.478

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.301

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.613

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.464

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.377

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.164

السنة الرابعة عشرة - العدد 5056

الخميس
18 أغسطس 2022 - 20 محرم 1444  

تســـعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض للتصميم 
واإلشـــراف علـــى تطويـــر ســـوق المنامة، ومـــن أجل 
هـــذا طرحت مناقصـــة بالموقـــع اإللكتروني لمجلس 

المناقصات والمزايدات.
وتبحـــث الهيئـــة عـــن شـــركات مؤهلـــة تأهيـــاًل عالًيا 
لتقديم مقترحات التصميم واإلشراف لتطوير سوق 
المنامة، واشـــترطت الهيئة علـــى مقدمي العطاءات 

تقديم عروضهم لتلبية جميع المتطلبات واألنشـــطة 
التـــي تتناســـب مـــع كل حقـــل مقـــدم عطـــاء تنـــدرج 

أنشطة السجل التجاري المتعلقة بهذا العطاء.
ووفـــق وصف المناقصـــة، فإنها تتطلـــب من مقدمي 
العطـــاءات أعلى جـــودة للمعدات وإعـــدادات المكان 
والســـمات اللوجستية، وأن يهدف الحدث إلى جذب 
الســـياحة الخليجية واإلقليمية وضخ اإليجابية في 

المجتمع. واشـــترطت على مقدمـــي العطاءات اتباع 
الشـــروط واللوائـــح والقياســـات بأمـــان مـــن الجهات 

الحكومية مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
ومـــن المقـــّرر أن يتـــم اســـتالم مظاريـــف عطـــاءات 
مقدمـــي العطـــاءات حتـــى يـــوم األحـــد الموافـــق 4 
ســـبتمبر المقبـــل، علـــى أن يتـــم فتـــح المظاريف في 

اليوم التالي.

هيئة السياحة تبحث عن شركة لإلشراف على تطوير سوق المنامة

 ترك: ال تأثير للتوترات 
بين روسيا وأوكرانيا على 

خطوط الشحن المالحية

 األمين: وكالء الشحن 
يخترعون رسوما 

جديدة

أمل الحامد

علي الفردان

عادل تركياسر األمين


