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أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفـــة اعتزازه بالكوادر 
الحكومية التي تحرص على تحقيق 
دومـــا  وتثبـــت  للوطـــن،  النجاحـــات 

ببذلهـــا وتميزهـــا وعطائهـــا أنهـــا أهٌل 
للمسؤولية.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر 
رئيـــس  بحضـــور  أمـــس،  القضيبيـــة 
مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان 

التعليمي الخيري سمو الشيخ عيسى 
بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، ونائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ 

خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزير 
شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، 
الدفعة الســـابعة من منتسبي برنامج 
لتنميـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 

الكوادر الحكومية.

تعزيز قدرات الكوادر الوطنية أولوية
تثبت دوما أنها أهل للمسؤولية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل منتسبي الدفعة السابعة ببرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

المنامة - بنا

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  ثمـــن 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب  ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
الـــدور  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
اإلنســـاني الكبيـــر الـــذي يوليه 
عاهـــل البالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، الذي يعتبـــر القائد 
األبـــوي  والنمـــوذج  اإلنســـاني 
علـــى  يحـــرص  الـــذي  للعطـــاء 
وحـــرص  بالجميـــع،  االهتمـــام 
مملكـــة البحريـــن علـــى مـــد يد 
لألشـــقاء  العـــون  والمســـاعدة 
واألصدقاء وإغاثة المنكوبين؛ 
إيماًنا منها بالكرامة اإلنســـانية 
وترسيخ مبدأ العطاء والسالم 
وتعزيز االحترام المتبادل  بين 

جميع الشعوب. 

اليـــوم  بمناســـبة  ذلـــك  جـــاء 
العالمي للعمل اإلنساني والذي 
يحتفـــي فيـــه العالـــم بالجهود 

اإلنسانية الكبير.

ناصر بن حمد: الملك المعظم القائد 
اإلنساني والنموذج األبوي للعطاء

المنامة - بنا
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تعيين مورد ألوان صينية لـ “طيران الخليج” بـ 118.2 ألف دينار

لصيانة وإصالح التركيبات الكهربائية لـ “التربية”
مجلـــس  جلســـة  فـــي  شـــركات   10 تنافســـت 
المناقصـــات والمزايـــدات، أمـــس الخميـــس، على 
مناقصة لـــوزارة التربية والتعليـــم لتقديم خدمة 
فـــي  الكهربائيـــة  التركيبـــات  وإصـــالح  صيانـــة 
المـــدارس والمعاهـــد والمبانـــي اإلداريـــة التابعـــة 
للـــوزارة لمدة 39 شـــهًرا، وكان أقل عطاء لشـــركة 
بيـــور ســـبورت لإللكترونيـــات بنحـــو 548.7 ألـــف 
دينـــار، فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 2.2 مليون 

دينار. كما فتح المجلس مناقصة لشـــركة طيران 
الخليـــج لتعييـــن مـــورد لتوريـــد أدوات فالكـــون 
الذهبيـــة للخدمـــات )آنيـــة صينية( وذلـــك لمدة 5 
سنوات، تنافست عليها شركتان وكان أقل عطاء 
لشـــركة الســـالم التجارية بنحو 118.2 ألف دينار، 
وبلغت قيمة العطاء اآلخر نحو 1.6 مليون دينار.
وتـــم إجماال، فتـــح 5 مناقصات ومزايـــدات تابعة 
لــــ 5 جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 24 عطـــاء، وبلغ 
مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 889.6 ألف 

)١٩(دينار.

^ أكد أصحاب معارض الســـيارات المستخدمة في البحرين نقص معروض 
السيارات المستخدمة في السوق في الفترة الراهنة مقارنة بالسنوات الماضية 
وذلك في ظل تداعيات أزمة جائحة “كوفيد  - 19” التي ضربت قطاع السيارات 
حول العالم وأدت إلى تدهور في سالســـل إمداد في صناعة الســـيارات وتأخر 
تســـليم الطلبات. وقال صاحب معرض العالي للسيارات، جعفر العالي إن أسعار 

السيارات المستخدمة ارتفعت ما بين 15 إلى 20 % في الفترة الماضية. 
وأكد العالي أن كميات السيارات المستخدمة خصوصا تلك السيارات المرغوبة 

من المستهلكين في السوق المحلية شحيحة. 
وبخصـــوص األســـباب التي قادت إلى االرتفاع، أوضح العالي أن الســـبب يرجع 
بصورة أساســـية إلى اختفاء الســـيارات الجديدة من معارض الســـيارات، وهي 

مشكلة ال تتعلق في البحرين فقط.

ارتفاع أسعار السيارات المستخدمة 20 %
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أمل الحامد

 سمو الشيخ ناصر بن حمد

عواصم ـ وكاالت

بيـــن  المتواصـــل  التصعيـــد  وقـــع  علـــى 
موســـكو والـــدول الغربية جـــراء الصراع 
مع أوكرانيا والذي دخل شـــهره السادس، 
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن ليس 
من مصلحتها المواجهة مباشرة مع حلف 

شمال األطلسي أو الواليات المتحدة.
وتعليقـــًا على المخـــاوف المتصاعدة، من 
وقـــوع كارثـــة أو صراع نـــووي، أوضحت 
الـــوزارة، أمـــس، أنـــه ال يمكـــن اســـتخدام 
الطـــوارئ،  بحـــال  إال  النوويـــة  األســـلحة 

بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
في غضون ذلك، دعـــا الرئيس األوكراني 
األمـــم  أمـــس،  زيلينســـكي،  فولوديميـــر 

المتحـــدة، إلـــى “ضمـــان ســـالمة” محطـــة 
زابوريجيـــا النوويـــة التـــي تســـيطر عليها 
روســـيا وتتعرض للقصف، أثناء استقباله 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو 

غوتيريش. ونّدد زيلينسكي عبر “تلغرام” 
بـ”الرعـــب المتعّمـــد” الذي تســـببه روســـيا 
والـــذي “قـــد تكـــون لـــه تداعيـــات كارثية 

كبرى على العالم بأسره”.

غوتيريش يزور أوكرانيا.. وزيلنيسكي يطالب بإيقاف “الرعب”

موسكو: لن نستخدم األسلحة النووية إال بالطوارئ

غوتيريش: إلحاق أي ضرر بمحطة زابوريجيا بمثابة “انتحار”

عواصم ـ وكاالت

حّلقـــت قاذفـــات بعضهـــا قادر علـــى حمل 
أســـلحة نوويـــة أميركيـــة فـــوق المحيـــط 
الهادئ، في استعراض قوة يأتي مع تزايد 
التوتـــر مع الصيـــن التي تريد مـــد نفوذها 

إلى هذه المنطقة.
وطـــارت قاذفتان من طـــراز “بي- 2” فوق 
المحيـــط الهـــادئ، ومعهمـــا 4 مقاتالت من 
طـــراز “إف-إيـــه 18”، باإلضافة إلى طائرة 

تجسس أسترالية من طراز “إيه- 7 إيه”.
هـــذا  األميركـــي  الجـــو  ســـالح  ووصـــف 
التحليق بأنه جزء مهمة تدريب ثنائي مع 
أستراليا، بما يسمح للطرفين باالستجابة 

ألي أزمة محتملة.

 وتعزيزا الســـتعرض القوة، نشـــرت قيادة 
سالح الجو األميركي في منطقة المحيط 
الهادئ، ومقرها هـــاواي، صورا للتدريبات 

العسكرية على حسابها بموقع “تويتر”. 

المســـلحة  القـــوات  قالـــت  ذلـــك،  إلـــى 
التايوانيـــة إنهـــا رصـــدت أمـــس الخميس 
اقتـــراب 51 طائرة و6 ســـفن حربية تابعة 

للجيش الصيني من الجزيرة.

القوات التايوانية تعلن اقتراب 51 طائرة وسفن صينية من الجزيرة

أميركا تستعرض أمام الصين بالقاذفات النووية

الطائرات الحربية األميركية واألسترالية فوق مياه المحيط الهادئ
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أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة اعتـــزازه بالكـــوادر 
الحكوميـــة التـــي تحـــرص علـــى تحقيق 
النجاحـــات للوطـــن وتثبـــت دومـــا ببذلها 
وتميزهـــا وعطائها أنها أهٌل للمســـؤولية، 
معربـــًا ســـموه عن تقديره لكافـــة الكوادر 
المخلصة التي تضع نصب عينها مصلحة 
النمـــاء  يحقـــق  بمـــا  والمواطـــن  الوطـــن 
واالزدهـــار ويصـــب في تحقيـــق أهداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيادة ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
بقصـــر  ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 

القضيبية أمـــس، بحضور رئيس مجلس 
أمناء وقف عيســـى بن ســـلمان التعليمي 
الخيري ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان 
بن حمد آل خليفة، وســـمو الشيخ محمد 
بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ونائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة 
التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، ووزير شـــؤون مجلـــس الوزراء 
مـــن  الســـابعة  الدفعـــة  المالكـــي،  حمـــد 
منتســـبي برنامج رئيس مجلس الوزراء 
لتنميـــة الكـــوادر الحكوميـــة، حيـــث نوه 
ســـموه بالجهـــود التـــي قدمهـــا منتســـبو 
الدفعـــة الســـابعة طـــوال انتدابهـــم فـــي 
مكتب رئيـــس مجلس الوزراء، الفتا إلى 
ما اكتســـبه المشـــاركون في البرنامج من 

مهـــارات وخبـــرات ستســـهم فـــي تطوير 
عملهـــم بما يحقـــق أهـــداف البرنامج في 

تطوير األداء الحكومي.
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وأشـــاد 
العهد رئيس مجلس الوزراء بالمشـــاريع 
منتســـبو  عليهـــا  عمـــل  التـــي  واألفـــكار 
برنامـــج رئيـــس مجلس الـــوزراء لتنمية 
الكوادر الحكومية طوال فترة انتدابهم، 
مشـــيرا إلـــى أن االســـتثمار فـــي تدريب 
وتطوير الكوادر الوطنية يدعم مواصلة 
تحقيق التطلعـــات التنموية المنشـــودة، 
مؤكدًا سموه أن تعزيز قدرات ومهارات 
دائمـــة  أولويـــة  هـــي  الوطنيـــة  الكـــوادر 
حاضـــٍر  أجـــل  مـــن  تعزيزهـــا  ســـنواصل 
للوطـــن  مشـــرق  ومســـتقبٍل  مزدهـــر 

والمواطن.
الدفعـــة  منتســـبو  أعـــرب  مـــن جانبهـــم، 
الســـابعة ببرنامج رئيس مجلس الوزراء 

لتنمية الكـــوادر الحكومية عن شـــكرهم 
وبالـــغ اعتزازهم على مـــا يوليه صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الـــوزراء حفظـــه هللا مـــن حـــرص دائـــم 
أجـــل  مـــن  الوطنيـــة؛  الكـــوادر  بتطويـــر 
تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن.

1 سبتمبر غلق التسجيل لجائزة األميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية

نشر ثقافة التوازن بين الجنسين بأوساط المجتمع المدني
نظـــم المجلـــس األعلـــى للمـــرأة لقـــاء عبـــر 
اســـتعرضت  المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة 
المجتمـــع  مؤسســـات  مـــن  عـــدًدا  خاللـــه 
المدنـــي في مملكـــة البحريـــن جوانب من 
الممارســـات الفضلـــى التـــي تطبقهـــا فـــي 
مجال اختصاصها دعما للمرأة البحرينية، 
وذلـــك فـــي إطـــار تبني هـــذه المؤسســـات 
لمعاييـــر “جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة”، وحرصها على 
المشاركة في النسخة السابعة من الجائزة 
التـــي يغلق باب التســـجيل فيها في األول 

من سبتمبر 2022.
واســـتهل االجتمـــاع بعرض فيلـــم تعريفي 
عن الجائزة التي تمنح ألربع فئات تشـــمل 
ومؤسســـات  العـــام  القطـــاع  مؤسســـات 
المجتمـــع  ومؤسســـات  الخـــاص  القطـــاع 
المدنـــي واألفـــراد مـــن ذوي االختصـــاص 

البحرينيـــة،  المـــرأة  تقـــدم  مجـــال  فـــي 
وأهميتهـــا،  الجائـــزة،  هـــذه  ومعاييـــر 
وأهدافها، وإســـهامها فـــي متابعة الجهود 
المـــرأة البحرينيـــة  الوطنيـــة نحـــو تقـــدم 
وإدمـــاج احتياجاتها فـــي التنمية، إضافة 
إلـــى كيفيـــة المشـــاركة فيهـــا مـــن خـــالل 
االستمارة الخاصة الموجودة على الموقع 

. www.scw.bh/hrhaward اإللكتروني
وجـــرى خـــالل االجتمـــاع حـــث مختلـــف 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي فـــي مملكة 
البحرين على المشـــاركة في هذه الجائزة 
مـــع التأكيد علـــى أهميتها في نشـــر ثقافة 
تكافـــؤ الفـــرص والتـــوازن بين الجنســـين 
لدى مختلف مؤسســـات المجتمع المدني، 

وتبني منهجيات تضمن اســـتدامة التقدم 
المتـــوازن للمـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلف 
التـــي  التطوعيـــة  والمبـــادرات  البرامـــج 
تنفذها تلك المؤسسات. وتحدثت كل من 
نائبة رئيس الجمعية البحرينية ألخصائي 
االســـتثمار زيبـــا عســـكر، وعضـــو المجلس 
ادمـــاج  لجنـــة  ورئيســـة  للمـــرأة  األعلـــى 
احتياجـــات المـــرأة فـــي جمعيـــة البحرين 
للتدريب وتنمية الموارد البشـــرية حورية 
عبـــاس، ورئيســـة لجنة ادمـــاج احتياجات 
المرأة في جمعية االجتماعيين البحرينية 
بشـــرى مطـــر فـــي االجتمـــاع عـــن الفائـــدة 
الكبيرة التي حصلت عليها جمعياتهن من 
المشـــاركة بـ “جائزة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
لتقـــدم المـــرأة البحرينية”، وقدمن شـــرًحا 
حول تجارب الجمعيات ونسب االستفادة 
من البرامج والمبادرات التي تقدمها على 

صعيد دعم المرأة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
التحتيـــة  البنيـــة  ووزيـــر  الـــوزراء 
الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
ســـفير دولـــة إســـرائيل لـــدى مملكة 

البحرين آيتان نائي.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  العالقـــات 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل، وســـبل 
تعزيزهـــا وتطويرهـــا لتشـــمل آفاقا 

المجـــاالت  فـــي  أرحـــب، خصوًصـــا 
والســـياحية،  والصحيـــة  التجاريـــة 
وذلك بما يعـــود بالنفع على البلدين 

ومصالحهما المشتركة.
كمـــا تـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث جملة 
ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 
االهتمام المشترك، واستعراض آخر 
التطورات على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.

تطويـــــر العالقــــات الصحيـــة 
والسياحيـــــة مع إسرائيــــل
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المنامة - بنا

تعـــزيـــز قــدرات الكــــوادر الوطنيــــة أولويــــــة
أتثبتت دوما أنها أهل للمسؤولية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

نّوه نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير 
البنيـــة التحتية الشـــيخ خالد بن عبد هللا 
آل خليفة، بما تشـــهده العالقـــات الثنائية 
القائمة بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
العـــراق الشـــقيقة مـــن تطـــور ونمـــاء في 

مختلف المجاالت.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائه فـــي مكتبـــه بقصر 
ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  القضيبيـــة، 
جمهوريـــة العـــراق لـــدى مملكـــة البحرين 

مؤيد عبدالرحمن.
ـــب الشـــيخ خالـــد بن  وخـــالل اللقـــاء، رحَّ
عبد هللا آل خليفة بالقائم بأعمال ســـفارة 
جمهوريـــة العـــراق، واســـتعرض الجانبان 

عددًا من القضايا ذات االهتمام المشترك، 
كمـــا تم بحث ســـبل تعزيـــز التعـــاون بين 
البلديـــن لمـــا فيه خيـــر وصالح الشـــعبين 

الشقيقين.
مـــن جانبه، أعرب عبدالرحمن، عن تطلعه 

لمجـــاالت  التطويـــر  مـــن  إلضفـــاء مزيـــد 
التعـــاون القائمـــة، وفتح شـــراكات أوســـع 
التجاريـــة  القطاعـــات  فـــي  وجديـــدة 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  واالقتصاديـــة 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

شراكات أوسع مع العراق بالقطاعات التجارية
المنامة - بنا

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
البنيـــة التحتية الشـــيخ خالد بن عبد هللا 
التـــي  المتميـــزة  بالعالقـــات  خليفـــة،  آل 
تجمـــع مملكـــة البحريـــن بمملكـــة ماليزيا 

الصديقة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائه فـــي مكتبـــه بقصر 
القضيبيـــة، ســـفير ماليزيـــا لـــدى مملكـــة 
البحريـــن شـــازريل بـــن زاهيـــران، حيـــث 
رحـــب بالســـفير، مؤكـــًدا الحـــرص علـــى 
تطويـــر مســـارات التعـــاون بيـــن البلدين 
المجـــاالت  مـــن  أرحـــب  آفاًقـــا  لتشـــمل 
المختلفة، السيما في المجاالت التجارية 
علـــى  بالنفـــع  يعـــود  بمـــا  واالقتصاديـــة، 

شعبي البلدين الصديقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير الماليزي عن 
شـــكره لنائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
حفـــاوة  علـــى  التحتيـــة  البنيـــة  ووزيـــر 
االســـتقبال، مؤكـــًدا حرصه علـــى توثيق 

عرى التعـــاون التجاري واالقتصادي بين 
االهتمـــام  ذات  المجـــاالت  فـــي  البلديـــن 
المشـــترك من خـــالل استكشـــاف الفرص 
المتاحة، والعمل على تحويلها لمشـــاريع 
واقعية تحقق النفع للشعبين الصديقين.

تطوير مسارات التعاون االقتصادي مع ماليزيا
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لنعمل يًدا بيد من أجل الوطن لعالم أكثر أماًنا للجميع
البحرين حريصة على االهتمام بملفات األمن والسلم ... الزياني:

للجنـــة  األول  االجتمـــاع  عقـــد 
أســـلحة  بحظـــر  المعنيـــة  الوطنيـــة 
الدمـــار الشـــامل، أمس، بمقـــر وزارة 
الخارجية، برئاســـة وزيـــر الخارجية 
وبمشـــاركة  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
عـــن  الممثليـــن  اللجنـــة  أعضـــاء 
الوزارات والجهـــات الحكومية ذات 

الصلة.
وفـــي بدايـــة االجتماع، رحـــب وزير 
فـــي  الجـــدد  باألعضـــاء  الخارجيـــة 
بحظـــر  المعنيـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
أســـلحة الدمـــار الشـــامل، معرًبـــا عن 
شـــكره وتقديـــره لجميـــع الـــوزارات 
كافـــة  علـــى  الحكوميـــة  والجهـــات 
جهودها وإســـهاماتها في الســـنوات 
الماضيـــة في أعمال اللجنة الوطنية 
مشـــيًدا  ومســـؤولياتها،  ومهامهـــا 
بمـــا حققتـــه اللجنـــة الوطنيـــة فـــي 
إنجـــازات  مـــن  الســـابقة  أدوارهـــا 
مهمـــة، والتأكيـــد علـــى االلتزامـــات 
للجنـــة  الوطنيـــة  والمســـؤوليات 
المســـتحدثة، واســـتمرار دورها في 
الحفاظ على أمن وســـامة المنطقة 

من مخاطر انتشار التسلح.
تطـــور  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
ملـــف أســـلحة الدمـــار الشـــامل هـــو 
دليل حـــرص مملكة البحرين بقيادة 
ملك البـــاد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وتوجهـــات الحكومـــة برئاســـة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة؛ للعناية واالهتمام بملفات 
األمـــن والســـلم، وانعكاًســـا لألولوية 
التـــي توليها المملكة في سياســـاتها 
التســـلح،  انتشـــار  مخاطـــر  لمنـــع 
وإرســـاء األمن واالستقرار اإلقليمي 
والدولي، مشدًدا على ضرورة العمل 
يًدا بيد؛ من أجل الوطن، وفي سبيل 

عالـــٍم أكثر أماًنا واســـتقراًرا للجميع، 
وأن تنجـــز اللجنة مهامها وواجباتها 
بـــكل أمانـــة وكفـــاءة، متمنًيـــا لكافة 

األعضاء دوام التوفيق والنجاح.
وتـــم خال االجتماع، مناقشـــة عدد 
علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات  مـــن 
جـــدول األعمـــال، واتخـــاذ القرارات 

المناسبة بشأنها.

المنامة - وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
تعازي مملكة البحرين ومواســـاتها 
المغربيـــة  المملكـــة  لحكومـــة 
وشـــعبها الشـــقيق وأســـر وعائات 
انقـــاب  حـــادث  جـــراء  الضحايـــا 
حافلـــة للنقـــل العـــام فـــي محافظة 
خريبكـــة وســـط البـــاد، معّبرة عن 

تعاطفهـــا وتضامنهـــا مـــع المملكـــة 
المغربية الشقيقة، قيادة وحكومة 
وشـــعًبا، فـــي هـــذا المصـــاب األليم، 
ســـائلة المولى عز وجـــل أن يتغمد 
المتوفين بواســـع رحمته وغفرانه، 
وأن يمـــن علـــى جميـــع المصابيـــن 

بالشفاء العاجل.

البحرين تعزي المغرب في ضحايا انقالب حافلة

وزارة اإلسكان

أكدت وزيرة اإلســـكان والتخطيط 
العمراني آمنة الرميحي، أن اهتمام 
عبـــر  جهودهـــا  بتكثيـــف  الـــوزارة 
المتاحـــة  االتصاليـــة  القنـــوات  كل 
نابـــع مـــن اإليمـــان الراســـخ بأهمية 
واطاعهـــم  المواطنيـــن،  خدمـــة 
على تفاصيل المشـــاريع اإلسكانية 
التنمويـــة الموجهة إليهم أوالً بأول، 
تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
والكـــوادر  بالكفـــاءات  هـــت  ونوَّ
الوطنية التي تضمها الوزارة، والتي 
تعمـــل بروح الفريـــق الواحد، فريق 
البحريـــن، مـــن أجـــل إدارة وتنظيم 
العملية االتصالية؛ لضمان ساســـة 
وصول المعلومـــات إلى المواطنين 
الخدمـــات  مـــن  المســـتفيدين 

ووضـــوح،  يســـر  بـــكل  اإلســـكانية 
وذلـــك على نحو يعزز ثقة المواطن 
بالخدمات والمشـــاريع اإلســـكانية، 
ويســـلط الضوء على حجم اإلنجاز 
الفعلي لتلك المشـــاريع ومستويات 

التقدم فيها.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال الوزيرة 
الشـــؤون  مستشـــار  الرميحـــي 
رئيـــس  نائـــب  بمكتـــب  اإلعاميـــة 
البنيـــة  ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
التحتية الباحث وليد الشيخ، الذي 
أهداهـــا نســـخة مـــن الدراســـة التي 
أعدهـــا لنيل درجة الماجســـتير في 
اإلعام من جامعة البحرين بعنوان 
فـــي  ودوره  الحكومـــي  “االتصـــال 
إبراز المشـــاريع التنمويـــة المدرجة 
ضمـــن برنامـــج الحكومـــة )2019 - 

.”)2022

الرميحي: تعزيز ثقة المواطن بالخدمات اإلسكانية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف 
مـــع  وتضامنهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشـــقيقة جـــراء حرائـــق  الشـــعبية 
عـــدة  اجتاحـــت  التـــي  الغابـــات 
واليات، وأسفرت عن وفاة وإصابة 

العديد من المواطنين.
وعّبرت وزارة الخارجية عن صادق 

للحكومـــة  ومواســـاتها  تعازيهـــا 
الشـــقيق  الجزائـــري  والشـــعب 
وألهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها 
بالشـــفاء العاجل لجميع المصابين، 
مؤكـــدة ثقتها في قدرة الجمهورية 
الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية 
وشـــعبها الشـــقيق على تجاوز هذه 

األزمة.

“الخارجية”: الجزائر قادرة على تجاوز حرائق الغابات

مشاريــع للطاقـــة الشمسيــــة العائمــــة
“الكهرباء” تبحث مع “ألبا” تنفيذ مبادرات رائدة

بيـــن  التعـــاون  فـــي إطـــار تعزيـــز 
القطـــاع الخاص والعام وتنســـيق 
الجهـــود الوطنيـــة، اجتمـــع وزيـــر 
ياســـر  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون 
حميـــدان مـــع الرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا( علي 

البقالي.
 وخـــال اللقـــاء تباحـــث الطرفان 
أوجـــه تبـــادل الدعـــم والخبـــرات 
فـــي تنفيـــذ عـــدد مـــن المبـــادرات 
والمشـــاريع التـــي لهـــا األثـــر المهم 
والمباشـــر علـــى إثـــراء الركيزتين 
الطاقوية والصناعية في اقتصاد 
مملكـــة البحريـــن، إذ تـــم التطـــرق 
إلى اعتزام الشركة تنفيذ مشاريع 
مشتركة للطاقة الشمسية العائمة 
لاســـتفادة من المساحات المائية 
والممارســـات  الطـــرق  كإحـــدى 
علـــى  للتغلـــب  عالميـــًا؛  المطبقـــة 
محدوديـــة المســـاحة لمثـــل هـــذه 
مشـــاريع  وكذلـــك  المشـــاريع، 
الريـــاح  طاقـــة  مـــن  لاســـتفادة 

باإلضافة إلى مشـــاريع ومبادرات 
الكربونيـــة،  االنبعاثـــات  خفـــض 
وذلك اتســـاقًا مع جهود استدامة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  التنميـــة 
إلـــى األهـــداف الوطنيـــة  وصـــوالً 
لتنويـــع مصـــادر الطاقـــة وصفرية 

الكربون.

كما تم مناقشة عدد من المشاريع 
لتحســـين  األخـــرى؛  والمبـــادرات 
كفاءة استهاك الطاقة في منشآت 
الشركة بما يعزز إسهامات الشركة 
في دعم جهود القطاع الحكومي؛ 
لتفعيل مبـــادرات الخطة الوطنية 
لكفاءة الطاقـــة والخطة الوطنية 

وتحقيـــق  المتجـــددة  للطاقـــة 
األهداف المرجوة منهما، بما يعود 
بالمنفعة المتبادلـــة على الطرفين 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  ويصـــب 
وااللتزامـــات  للطاقـــة  الوطنيـــة 
الدولية واإلقليمية والعالمية ذات 

العاقة.

بنا

وزير شؤون الكهرباء والماء يجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة “ألبا”

بنا

استقبل وزير شـــؤون اإلعام رمزان 
النعيمي، فـــي مكتبه أمس الخميس، 
الموظفـــة عبيـــر مفتـــاح، والموظفـــة 
زينب محمد، والموظف ســـند جمال، 
مـــن  نســـًخا  أهـــدوا ســـعادته  الذيـــن 

رسائلهم لنيل درجة الماجستير.
 وخـــال اللقاء، هنـــأ الوزير الباحثين 
درجـــة  علـــى  حصولهـــم  بمناســـبة 
الماجستير، مثمًنا جهودهم المتميزة 
والدراســـات  البحـــوث  إعـــداد  فـــي 
العلميـــة، معرًبـــا عن فخـــره واعتزازه 

الشـــابة  الوطنيـــة  الكـــوادر  بجهـــود 
وإسهاماتها البارزة في مجال البحث 
العلمـــي، متمنًيـــا لهـــم التوفيـــق فـــي 

حياتهم العلمية والمهنية.
 من جانبهم، تقدم الباحثون بالشـــكر 
والتقدير لوزير شـــؤون اإلعام على 
دعمـــه وتحفيـــزه الدائـــم لهـــم علـــى 
المشاركة الفاعلة في مسيرة البحث 
والتطويـــر العلمـــي ورفـــع مؤهاتهم 
العلميـــة وإثـــراء الحـــراك اإلعامـــي 

والثقافي في مملكة البحرين.

3 من موظفي “اإلعالم” ينالون الماجستير

بنا

رمـــزان  اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
العلمـــي  البحـــث  أهميـــة  النعيمـــي، 
باعتبارهمـــا  التاريخـــي  والتوثيـــق 
أساًســـا لحفظ تراث مملكـــة البحرين 
العريـــق وإبـــرازه بصورتـــه الحقيقية 

المشرفة لألجيال الحالية والقادمة.
 جاء ذلك لدى استقباله وزير شؤون 
اإلعـــام الباحث محمد جمـــال، الذي 
)معجـــم  كتابـــه  مـــن  نســـخة  أهـــداه 
األلفـــاظ والتعابيـــر الشـــعبية(، حيـــث 

فـــي مجـــال  الباحـــث  بجهـــود  أشـــاد 
البحوث واإلصدارات العلمية ودورها 
فـــي تســـليط الضـــوء علـــى الموروث 

الشعبي الغني لمملكة البحرين.
 مـــن جانبـــه، أعرب جمال عن شـــكره 
وتقديره للوزير على دعمه وتشجيعه 
لمواصلـــة العمـــل في مجـــال البحوث 
لألجيـــال  تتيـــح  التـــي  والدراســـات 
القادمـــة التعـــرف على تاريـــخ مملكة 

البحرين العريق.

إبــراز التـــــراث الوطنـــي العريـــق



ثمن ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، الدور اإلنســاني الكبير الــذي يوليه عاهل البــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يعتبر القائد اإلنساني 
والنمــوذج األبــوي للعطــاء الــذي يحــرص علــى االهتمــام بالجميــع، وحــرص 
مملكــة البحريــن على مــد يد العون  والمســاعدة لألشــقاء واألصدقاء وإغاثة 
المنكوبيــن، إيماًنــا منهــا بالكرامــة اإلنســانية وترســيخ مبدأ العطاء والســالم 

وتعزيز االحترام المتبادل  بين جميع الشعوب. 

جاء ذلك بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للعمل اإلنساني والذي يحتفي فيه 

العالم بالجهود اإلنسانية الكبيرة.
وأشـــاد ســـموه بجهـــود الحكومـــة 
والـــدور الكبيـــر لولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة فـــي دعم مجـــال العمل 
اإلنســـاني الـــذي تقـــوم بـــه مملكـــة 

البحرين.
وأكد ســـموه أن المؤسسة الملكية 
اســـتطاعت  اإلنســـانية  لألعمـــال 
أن تحقـــق الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات 
المتميزة على المستويين المحلي 
والدولـــي بفضل من هللا ســـبحانه 
وتعالـــى، ومن ثم دعـــم ومبادرات 
فقـــد  المعظـــم،  الملـــك  جاللـــة 
وصلـــت المؤسســـة إلـــى العالميـــة 
وحققـــت الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات 
بحرينـــي،  كل  بهـــا  يفتخـــر  التـــي 

مـــن  عملهـــا  المؤسســـة  وتســـتلهم 
الملـــك  لجاللـــة  الحكيمـــة  الرؤيـــة 
المعظـــم، حيـــث ترجمتهـــا لتكـــون 
امتدادا لليـــد البيضاء الكريمة في 
تقديـــم العون والمســـاعدة للجميع 
وتطوير الخدمات المقدمة لأليتام 
واألرامل وتوفير الرعاية الشـــاملة 

لهم.
وأشار ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة إلـــى أن مملكة البحرين 
الملكيـــة  المؤسســـة  عبـــر  تمكنـــت 
مـــن  تقديـــم  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الكثيـــر مـــن المبـــادرات اإلنســـانية 
داخـــل وخـــارج مملكـــة البحريـــن، 
منـــذ  المؤسســـة  عملـــت  حيـــث 
تأسيســـها قبل عقدين، فـــي كفالة 
أكثـــر مـــن 11 ألـــف  يتيـــم وأرملـــة، 
التعليميـــة  المســـاعدات  وتقديـــم 
 والصحية وتقديم الدعم المعنوي 
دعـــم  جانـــب  إلـــى  واالجتماعـــي، 

المشـــاريع االجتماعية، ومســـاعدة 
األســـر المتعففة بمختلف النواحي 
اآلمنـــة  الكريمـــة  الحيـــاة  لتأميـــن 

المستقرة للجميع.
وأضاف ســـموه أن مملكة البحرين 
تولـــي الجانـــب اإلنســـاني اهتماما 
كبيـــرا، فهـــي تهتـــم باإلنســـان فـــي 
المقـــام األول، وتحـــرص علـــى مد 
يد العـــون للمنكوبين والمتضررين 
فـــي مختلـــف دول العالـــم، حيـــث 
قامت المؤسســـة الملكية لألعمال 
مـــن  الكثيـــر  بتقديـــم  اإلنســـانية 
اإلغاثيـــة  والمشـــاريع  المبـــادرات 
الـــدور  لهـــا  كان  التـــي  التنمويـــة 
البـــارز فـــي صـــون كرامة اإلنســـان 
المتضـــررة  الشـــعوب  ومســـاعدة 
وبنـــاء  األرض  إعمـــار  وإعـــادة 

اإلنسان، فشهدت مشـــاريع مملكة 
البحريـــن في الخـــارج الدور األبرز 
فـــي االهتمـــام بالجانب اإلنســـاني 
وتقديـــم المســـاعدة التـــي هم في 
أمـــس الحاجـــة لهـــا، حيـــث يمثـــل 
هذا البعد الدولي للعمل اإلنســـاني 
الخيـــري  العمـــل  لثقافـــة  امتـــداًدا 
والتطوعـــي  التـــي تميـــز المجتمـــع 

البحريني.
العـــام  مـــن جانبـــه، أشـــاد األميـــن 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
اإلنســـانية مصطفى الســـيد بالدور 

اإلنســـاني الكبير الذي يقوم جاللة 
الملـــك المعظـــم، ودعـــم الحكومـــة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بقيـــادة 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة لدفـــة العمل اإلنســـاني 
بكل احترافية وتميز وإحسان في 

تقديم المساعدات.
الملكيـــة  المؤسســـة  أن  وبيـــن 
تمكنـــت  اإلنســـانية  لألعمـــال 
وبنـــاء  المســـاعدات  إيصـــال  مـــن 
المشـــاريع التنموية في الكثير من 

الـــدول المنكوبـــة، وتعتبـــر مملكـــة 
الســـباقة  الـــدول  مـــن  البحريـــن 
فـــي مـــد يـــد العـــون، وكان آخرهـــا 
تـــم  التـــي  اإلغاثيـــة  المســـاعدات 
زلـــزال  متضـــرري  إلـــى  إيصالهـــا 
أفغانستان، والجهود الكبيرة التي 
قامت بها مملكة البحرين في دعم 
الفتـــرة  فـــي  البحرينـــي  المجتمـــع 
الماضيـــة مع جائحـــة كورونا التي 
شهدها العالم، وما زالت المؤسسة 
تهتـــم بدعم كافـــة أبنـــاء المجتمع 
واالهتمـــام بأســـرهم مـــن مختلف 
النواحـــي، ليحظـــى الجميع بحياة 

كريمة مستقرة.
كما توجه الســـيد بالشـــكر الجزيل 
إلى العاملين في المؤسسة الملكية 
تنفيـــذ  علـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
توجيهـــات جاللـــة الملـــك المعظـــم 
وعلى الدور اإلنســـاني الكبير الذي 
يقومون به فـــي الداخل والخارج؛ 
المســـاعدات  وصـــول  لضمـــان 
إلـــى مســـتحقيها، فهـــم يواجهـــون 
الصعبـــة  والظـــروف  المخاطـــر 
خصوصـــا في إيصال المســـاعدات 
المتضرريـــن،  وخدمـــة  اإلغاثيـــة 
كما يحرصـــون على صـــون كرامة 
اإلنســـان وتلبية احتياجاتهم على 

أكمل وجه.

أشــاد وزيــر الخارجيــة عبداللطيف الزياني، بــدور مملكة البحرين الريادي في العمل اإلنســاني والنابع من 
قيمهــا الدينيــة والحضاريــة والتاريخيــة، وجهودهــا المســتمرة في تأصيــل روح العطاء والعمــل الخيري، 
ومبادئهــا الدبلوماســية الحكيمــة فــي تعزيــز التضامن اإلنســاني كنهج راســخ فــي ظل المســيرة التنموية 

الشاملة بقيادة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ورفع وزير الخارجية أسمى آيات 
التهاني والتبريكات وجزيل الشكر 
الســـامي  المقـــام  إلـــى  واالمتنـــان 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظم، 
وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بمناســـبة االحتفاء باليوم العالمي 
للعمل اإلنســـاني في التاســـع عشر 
مـــن أغســـطس، والـــذي يركـــز هذا 
العـــام علـــى شـــعار “يـــد واحـــدة ال 

تصفق”.

واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  وأعـــرب 
المشـــرف  الحضـــاري  بالســـجل 
تكريـــس  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة 
العالمـــي  اإلنســـاني  التحالـــف 
والتكافـــل والتآخي بين الشـــعوب 
واألعـــراق  الثقافـــات  جميـــع  مـــن 
واألديـــان دون تفرقـــة أو تمييـــز، 
واكتسابها ســـمعة عالمية مرموقة 
اإلنســـانية  المبـــادرات  بفضـــل 
والتنمويـــة  الخيريـــة  والمشـــاريع 
التـــي تنفذها الـــوزارات واألجهزة 
الحكوميـــة بالشـــراكة مع المجتمع 

المدنـــي داخل المملكـــة وخارجها، 
ومن ضمنهـــا تقديم جوائز عالمية 
لدعـــم المـــرأة والشـــباب والتعليم 
وخدمـــة  المســـتدامة  والتنميـــة 

اإلنسانية.
ـــن الزيانـــي جهـــود المؤسســـة  وثمَّ
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الملـــك  جاللـــة  مـــن  بتوجيهـــات 
المعظـــم رئيســـها الفخـــري، ودعم 
من الحكومة ، ومتابعة وإشـــراف 
مـــن ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب رئيس 

ســـمو  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
كفالـــة  فـــي  الرائـــدة  وإســـهاماتها 
األيتام واألرامل ورعاية المسنين 
الخاصـــة  االحتياجـــات  وذوي 

وتقديـــم المســـاعدات االجتماعية 
ونجـــاح  والتعليميـــة،  والصحيـــة 
خيـــر”  “فينـــا  اإلنســـانية  حملتهـــا 
فـــي الحـــد مـــن تداعيـــات جائحة 
فيـــروس كورونا علـــى المواطنين 
أياديهـــا  وامتـــداد  والمقيميـــن، 
البيضـــاء لتشـــمل إنشـــاء وتنميـــة 
العديـــد من المشـــاريع االجتماعية 
إلغاثـــة  والتنمويـــة  والخيريـــة 
مـــن  والمتضرريـــن  المنكوبيـــن 
الطبيعيـــة  والكـــوارث  الحـــروب 
فـــي العديـــد من الـــدول الشـــقيقة 
والصديقـــة، أبرزها هـــذا العام في 
وأفغانســـتان،  وأوكرانيـــا  ســـوريا 
العالـــم  احتـــرام  نالـــت  والتـــي 
تكريـــم  واســـتحقت  وتقديـــره، 
ومنهـــا  األمميـــة،  المنظمـــات 
لشـــؤون  الســـامية  المفوضيـــة 

الالجئين.
رئيـــس  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأكـــد 
اللجنـــة التنســـيقية العليـــا لحقوق 
اإلنســـان، مواصلة مملكة البحرين 
“حقـــوق  تكريـــس  فـــي  جهودهـــا 
الكرامـــة  واحتـــرام  التضامـــن” 
التنميـــة  فـــي  والحـــق  اإلنســـانية 
واألمـــن والســـالم وقبـــول اآلخـــر 
والبيئـــة الســـلمية، وتعزيزهـــا في 
ســـياق الركـــن الرابـــع مـــن محـــاور 
الخطـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
عـــن  فضـــالً   ،)2026  -  2022(
للمبـــادرات  دعمهـــا  اســـتمرارية 
الدولية في نشـــر ثقافة التســـامح 
والحـــوار والتعايش الســـلمي بين 
الحضـــارات والثقافـــات واألديان، 
كركائز أساســـية لتحقيـــق أهداف 

خطة التنمية المستدامة 2030.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الملك المعظم القائد اإلنساني والنموذج األبوي للعطاء

التضامن اإلنساني نهج راسخ في الدبلوماسية الحكيمة للملك المعظم

البحرين قدمت للعالم الكثير من اإلسهامات التي تصون الكرامة... ناصر بن حمد:

الدور الريادي للبحرين نابع من قيمها الدينية والحضارية... وزير الخارجية:
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

مصطفى السيد

بمناســبة االحتفاء باليوم العالمي للعمل اإلنســاني، والذي يصادف التاســع عشــر من شــهر أغســطس من كل عام، أكد 
النائب العام علي البوعينين أن االحتفاء بهذه المناسبة ما هو إال لتذكير الكافة بواجباتهم تجاه مجتمعاتهم، وللحث 
علــى مــد يــد العــون والمســاعدة إلــى البشــرية جمعاء بكل أجناســها وأعراقهــا وعقائدهــا، انطالقا من وحــدة المكون 

اإلنساني على هذه األرض مهما اختلفت الملل والِنحل.

بالرؤيـــة  العـــام  النائـــب  وأشـــاد 
اإلنســـانية لعاهـــل البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، والتـــي تتبناها 
مملكـــة البحرين ممثلة في شـــعبها 
بقيمـــه الدينيـــة واألخالقية، وفي 
مؤسســـاتها العامة والخاصة التي 
مشـــهودة  خيريـــة  جهـــودا  تبـــذل 
لدعـــم المجتمـــع وتعزيـــز قـــدرات 
أفراده، وللمســـاهمة مع الدولة في 
تلبيـــة احتياجاتـــه وفـــي رفـــع أي 
معانـــاة تلم بـــه، موضحا أن النيابة 
العامـــة لـــم تكـــن يومـــا بمنـــأى عن 
قضايا مجتمعها اإلنســـانية؛ إيمانا 
منهـــا بـــأن العمـــل اإلنســـاني يلزمه 

تضافر الجهود لتلبية االحتياجات 
اإلنسانية. 

وأشار إلى أن النيابة العامة أثبتت 
ذلـــك فـــي مواطـــن عديـــدة، وعلى 
مـــدار قرابة عشـــرين عامـــا مضت 
هيكلهـــا  ويعكـــس  إنشـــائها،  مـــن 
التنظيمي ذلك التوجه بما يتضمنه 
مـــن نيابـــات ومكاتـــب متخصصة 

معنية بتوفير الحماية والرعاية.
وأكد النائـــب العام أن أداء أعضاء 
النيابة العامة وتطبيقهم إجراءات 
المنصـــوص  والرعايـــة  الحمايـــة 
عـــن  فضـــالً  بالقانـــون،  عليهـــا 
اجتهاداتهم الموفقـــة التي ُتِوجت 
بإطـــالق النيابـــة العامـــة مبادرتهـــا 

االجتماعيـــة ) رعايـــة ( والتـــي تعد 
األولـــى مـــن نوعهـــا على مســـتوى 
المنطقـــة،  فـــي  العامـــة  النيابـــات 
وذلـــك لقناعتها بـــأن واجباتها في 
أثنـــاء  توفيـــر الحمايـــة والرعايـــة 
القضائيـــة،  مهماتهـــا  مباشـــرتها 
إلـــى  دورهـــا  يمتـــد  ألن  تدعوهـــا 
المســـاهمة في الجهود المشـــهودة 
والمعنيـــة  الوطنيـــة  للمؤسســـات 
برعايـــة الطفـــل والمرأة واألســـرة، 
تصعيدهـــا  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
الواقع الذي تكشـــف عنه الدعاوى 
الجنائيـــة مـــن أســـباب اجتماعيـــة 
أو شـــخصية تقـــود إلـــى اقتـــراف 
الجريمـــة أو الوقـــوع ضحيتها مما 

يوجب الحمايـــة والرعاية، وأثناء 
وتقديمهـــا  التوصيـــات  إبدائهـــا 
المقترحـــات إلزالـــة تلك األســـباب 
واإلشـــكاالت، وذلك جميعه ابتغاء 
استقرار المجتمع واستتباب أمنه، 
وليحظـــى كل فـــرد فيـــه بظـــروف 
حياتية ســـوية ينعم فيها بحقوقه 
الدســـتور  كفلهـــا  التـــي  اإلنســـانية 

أثبـــت  وقـــد  الوطنـــي،  والميثـــاق 
تقييم أعمال المبادرة منذ إطالقها 
وحتـــى اآلن تحقيقها نجاحا كبيرا 
فـــي شـــمول العديـــد مـــن الفئـــات 
واألسر التي رصدت النيابة العامة 

حاجتها بأوجه الرعاية المختلفة.
فـــي  “نحـــن  العـــام:  النائـــب  وأكـــد 
هـــذا المقام نســـتذكر بـــكل الفضل 
الســـامية  المســـاعي  والعرفـــان 
والكريمـــة لصاحـــب الجاللة الملك 
المعظـــم، ودعم ورؤيـــة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، في إذكاء األعمال 
المؤسســـات  ودعـــم  اإلنســـانية 
والجهات العاملة عليها، وتوجيهها 
بتحديـــث التشـــريعات علـــى نحـــو 
يتسع للمواءمة والمالءمة بطريقة 
تراعي ظروف وحاجات المواطن 
والمقيم، وتهدف إلى رفع المعاناة 
وجبـــر األضرار المادية والنفســـية، 

وترمي إلى توفير الرعاية الالزمة 
للطفـــل وجعـــل األولويـــة لحقوقه 
الفضلى، وإلـــى حفظ مكانة المرأة 
فـــي أوســـاط المجتمـــع وتحقيـــق 
مـــا  وهـــو  األســـري،  االســـتقرار 
نجـــده جليـــا فـــي قوانيـــن العدالة 
اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهـــم 
وقانـــون  المعاملـــة،  ســـوء  مـــن 
البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
واعتماد نظـــام العدالة التصالحية 

والوساطة الجنائية”.
وفي ختـــام كلمته، أوضـــح النائب 
العـــام أن العمـــل اإلنســـاني متالزم 
الجماعـــة،  مـــع وجـــود  بالضـــرورة 
ومن ثم، فهـــو واجب عام وخاص 
تلتقي فيه جهود الدولة بمســـاعي 
أفـــراد المجتمـــع، ويأتـــي االحتفاء 
باليـــوم العالمـــي للعمـــل اإلنســـاني 
وفضيلـــة  كفريضـــة  بـــه  للتذكيـــر 
يكـــون بهـــا اإلنســـان عونـــا لغيـــره 

وداعما لمجتمعه وبالده.

النيابة العامة

تحديث التشريعات لتشمل جبر األضرار المادية والنفسية
مبادرة “رعاية” أثبتت حاجة األسر للرعاية المختلفة ... البوعينين:

علي البوعينين

وزير الخارجية



ال يمكن أن يمر يوم العمل اإلنســاني العالمي دون االلتفات الى دور المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية، الذراع اإلنســانية التي 
امتــدت نحــو إغاثــة المنكــوب والمريــض والمحتــاج، فهــذه المؤسســة التي مضى على انشــائها أكثر مــن 20 عاما، تقــدم المزيد من 
المشروعات الرائدة في العمل اإلنساني، سواء في المملكة للمواطنين أو في خارج البالد كمشروع مجمع مملكة البحرين العلمي 

في مخيم الزعتري في شمال المملكة األردنية الهاشمية لالجئين السوريين.

إن المؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية وفق منهج وحكمة قائد عظيم 
متمثلـــة فـــي ملـــك البالد المعظـــم صاحب 
الجاللة  الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  وحـــرص 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى أن ينفذ 
رؤية جاللـــة الملك المعظـــم وامتدت تلك 
الـــذراع اإلنســـانية الفتتاح مجمـــع مملكة 
البحريـــن الزعتري في نوفمبر 2013 ويعد 
المجمـــع أول مشـــروع علمـــي يقـــام فـــي 

المجمع.
يضـــم مجمـــع البحرين العلمـــي  4 مدارس 
بمرافقهـــا التعليمية والتربوية، تســـتوعب 
كل مدرســـة 1000 طالـــب بمجموع 4000 
طالب في جميع مدارس المجمع، ويتكون 
المجمـــع من فصـــول دراســـية ومختبرات 
ومكاتـــب  رياضيـــة  ومالعـــب  علميـــة 
للهيئتين اإلداريـــة والتعليمية وغيرها من 
المرافق العلمية المهمة كما يضم 200 فرد 
و30  واإلداري  التعليمـــي  الطاقميـــن  مـــن 
معلمـــا ومعلمة متطوعين، وتقدر مســـاحة 
المجمـــع بنحـــو 80 ألـــف قدم، بينمـــا بلغت 

تكلفة انشائه نحو مليوني دوالر امريكي، 
وهذا المشروع ليس األول وليس األخير، 
فهناك مشـــروعات أخرى نفذتها المؤسسة 
الملكيـــة لالعمـــال االنســـانية فـــي المخيم 

ذاته.
إن هـــذا الصـــرح العلمـــي الذي تم إنشـــاؤه 
قبل ســـنوات من أجل الالجئين السوريين 
فـــي مخيـــم الزعتـــري، والـــذي حصل على 
العديـــد مـــن اإلشـــادات الدوليـــة، بـــدأ منذ 
فتـــرة طويلـــة بجنـــي ثمـــاره فـــي تكريـــم 

المنكوبيـــن  هـــؤالء  واعطـــى  المتفوقيـــن 
تقاريـــر  وتؤكـــد  للحيـــاة،  أخـــرى  فرصـــة 
صحافية أن هناك طالب التحقو بالدراسة 
فـــي المجمع وأصبحـــوا االن بعد تخرجهم 
يدرســـون فـــي كليـــات وجامعـــات عالمية، 
وهذا يعطي أصـــدق مثال عن كلمة العمل 
االنســـاني الذي تبنـــاه ملك البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة في فكره وحكمتـــه وعمله، ونفذه 

سمو الشيخ ناصر بإرادته وعزيمته.

ذراع البحــريـن اإلنســانــية في مخــيم الزعــتــري
فرصة إلغاثة المنكوبين في فكر قائد وعزم ناصر بن حمد

ناصر بن حمد مع طالب في المجمع 

مخيم الزعتري 

الطالبة السورية مالك الشولي

القضيبية - مجلس النواب

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  رفعـــت 
التهانـــي  خالـــص  زينـــل  فوزيـــة 
والتبريـــكات إلى مقـــام ملك البالد 
الملـــك  الجاللـــة  المعظـــم صاحـــب 
حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة 

اليوم العالمي للعمل اإلنساني.
وأكـــدت زينـــل أن مـــا تحقـــق مـــن 
فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  إنجـــازات 
ظـــل قيـــادة جاللـــة الملـــك المعظم 
كان ثمـــرة النهج الثابت والراســـخ، 
اإلنســـاني  العمـــل  دعـــم  فـــي 
وخدمـــة البشـــرية، عبـــر مبـــادرات 
مـــن  رفيعـــة،  ومشـــاريع حضاريـــة 

خالل المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
مملكـــة  جعلـــت  التـــي  اإلنســـانية 
الـــدول  مصـــاف  فـــي  البحريـــن 

المتقدمة في هذا المجال.
كمـــا رفعت برقيـــة تهنئـــة الى ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، مشيدة 
بما توليه الحكومة من حرص على 
تعزيز التعاون المستمر مع السلطة 
نموذجـــا  خلـــق  فـــي  التشـــريعية 
ناجـــح ومتقـــدم في مجـــال العمل 
اإلنســـاني، مؤكدة حرص المجلس 
التعـــاون  مواصلـــة  علـــى  النيابـــي 
المشـــترك تحقيقـــا لمـــا فيـــه الخير 

والنماء والتقدم للوطن.

مبادرات جعلت المملكة بمصاف الدول المتقدمة... زينل:

إنجازات البحرين ثمرة النهج الثابت في دعم اإلنسانية

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل

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

بدر الحايكي
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القضيبية - مجلس الشورى

أكـــد رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
اإلنســـانية  الـــرؤى  أنَّ  الصالـــح، 
والخيريـــة الشـــاملة للمقام الســـامي 
لملك البـــالد المعّظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
تعتبر ركيزة أساسية إلبراز إسهامات 
المجاليـــن  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
اإلنســـاني والخيري على المستويات 
كافـــة، وتعزيـــز الـــدور الريـــادي الذي 
تقـــوم بـــه مملكـــة البحرين لترســـيخ 
أســـس ومبادئ العمل اإلنساني على 
الصعيديـــن المحلي والدولـــي، معرًبا 
عـــن الفخر واالعتـــزاز بالنهج الملكي 
المســـتمرة  والتوجيهـــات  الســـامي 
المعّظـــم،  الملـــك  جاللـــة  لـــدن  مـــن 
والمشـــروعات  بالبرامـــج  للنهـــوض 
المســـاعدات  وتقديـــم  اإلنســـانية، 
اإلنســـانية واإلغاثية للدول الشقيقة 
والصديقـــة، وجعلها رافًدا للمنجزات 
الوطنيـــة والتنمويـــة، وتأكيـــًدا علـــى 
العالقـــات األخوية واإلنســـانية التي 
تربط مملكـــة البحرين بمختلف دول 

وشعوب العالم.
وثّمَن رئيس مجلس الشورى الخطط 
والمبـــادرات التـــي تضعهـــا الحكومة 
من أجل فتح مســـارات أوســـع للعمل 
اإلنســـاني فـــي المملكة، مقـــدًرا عالًيا 
المتابعة الحثيثة واالهتمام المباشـــر 

من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
وتوجيهـــات  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
ســـمّوه القّيمة من أجـــل وضع أنظمة 
وتســـاند  تدعـــم  حكوميـــة  وبرامـــج 

مجال العمل اإلنساني.
وفـــي تصريـــح لـــه، بمناســـبة اليـــوم 
الـــذي  اإلنســـاني،  للعمـــل  العالمـــي 
شـــهر  مـــن  عشـــر  التاســـع  يصـــادف 
رئيـــس  أشـــاد  عـــام،  كل  أغســـطس 
مجلس الشورى بالجهود والعطاءات 
اإلنســـانية المشـــهودة التـــي تقدمهـــا 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
برئاســـة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب مستشار 
األمن الوطني ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، مؤكًدا أنَّ المؤسســـة 
أصبحـــت عالمـــة بـــارزة فـــي العمـــل 
اإلنســـاني، وتنـــال التقديـــر اإلقليمي 

والدولـــي نظيـــر برامجهـــا اإلنســـانية 
واإلغاثية، والمشـــروعات الحضارية 
التي تنفذها على مختلف المجاالت.

وقـــال رئيـــس مجلـــس الشـــورى إنَّ 
مـــّر  علـــى  ُعرفـــت  البحريـــن  مملكـــة 
العقـــود بمواقفهـــا اإلنســـانية النبيلة، 
مـــا  بـــكل  واهتمامهـــا  ورعايتهـــا 
ينهـــض باإلنســـانية والعمـــل الخيري 
والتطوعـــي، مشـــيًرا إلـــى أنَّ شـــعب 
ُحـــب  علـــى  ُجِبـــل  البحريـــن  مملكـــة 
الخيـــر للجميـــع، ويتفانى في العطاء 
اإلنســـاني والتضحيـــة في مســـاعدة 

اآلخرين.
أنَّ  الشـــورى  رئيـــس مجلـــس  وذكـــر 
بمنظمـــات  تزخـــر  البحريـــن  مملكـــة 
والجمعيـــات  المدنـــي،  المجتمـــع 
الخيريـــة واالجتماعيـــة التـــي تعمـــل 
وبرامـــج  اســـتراتيجيات  وفـــق 
قـــة  خالَّ صـــوًرا  وتجّســـد  طموحـــة، 
ونبيلـــة للعمل اإلنســـاني والحضاري، 
مؤكًدا أنَّ تكاتف الجهود، واســـتمرار 
بيـــن  المشـــتركة  المســـاعي  تضافـــر 
جميع الجهات والمؤسسات الرسمية 
واألهلية، سُيســـهم في حصد المزيد 
من النجاحات والمنجزات في مجال 
العمل اإلنســـاني، وتحقيق توجيهات 
وتطلعـــات القيـــادة الحكيمـــة لجاللة 

العاهل المعّظم.

م... الصالح: بفضل الرؤى اإلنسانية لجاللة الملك المعَظّ

دور ريادي للبحرين في ترسيخ أسس العمل اإلنساني

رئيس مجلس الشورى



وزارة الداخلية

تمكنـــت فـــرق الدفـــاع المدني من 
إخمـــاد حريـــق اندلع صبـــاح أمس 
المنامـــة،  بمنطقـــة  المآتـــم  بأحـــد 

وذلك دون وقوع إصابات.
وفـــور تلقـــي اإلدارة لبـــاغ حـــول 
نشـــوب الحريـــق، توجهـــت فـــرق 
الموقـــع  إلـــى  المدنـــي  الدفـــاع 
وباشرت عمليات اإلطفاء وإخماد 
الحريـــق والســـيطرة عليـــه، حيث 
تشـــير المعلومـــات إلـــى أن ســـبب 
الحريـــق هو مـــاس كهربائي بأحد 

المكيفات.

إخماد حريق اندلع 
بمأتم في المنامة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
والتعليم رئيس مجلس أمناء 
مجلـــس التعليـــم العالي ماجد 
الجامعـــة  رئيـــس  النعيمـــي، 
البحريـــن  فـــي  األمريكيـــة 
برادلـــي كوك، حيـــث رّحب به 
الوزيـــر بمناســـبة تعيينـــه فـــي 
أهـــم  علـــى  منصبـــه، وأطلعـــه 
بالتعليـــم  المتعلقـــة  األمـــور 
والقـــرارات  واللوائـــح  العالـــي 
الخصـــوص،  بهـــذا  الصـــادرة 
اســـتراتيجية  ذلـــك  فـــي  بمـــا 

التعليم العالي واســـتراتيجية 
البحـــث العلمـــي، مؤكـــدا دعم 
مجلس أمنـــاء مجلس التعليم 
شـــأنه  مـــن  مـــا  لـــكل  العالـــي 
االرتقـــاء بهـــذا القطـــاع، وفقـــا 
للضوابـــط التـــي تراعـــي تمّيز 
البرامـــج األكاديمية واالرتقاء 
بالمخرجات التعليمية بالشكل 
الذي يتناسب مع االحتياجات 
ســـوق  ومتطلبـــات  التنمويـــة 
العمـــل، ومتمنيـــا لـــه التوفيـــق 

والنجاح في مهمات عمله.

اعتمـــد وزير التربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي قرارا بإنشـــاء 
تحـــت  أجنبيـــة  حضانـــة  دار 
 Little Scholars( مســـمى 
Nursery( لألطفال من الوالدة 

إلى ما قبل سن الرابعة.  
ونـــص القـــرار على التـــزام دار 
المرســـوم  بأحـــكام  الحضانـــة 
بقانـــون رقم )25( لســـنة 1998 
بشـــأن المؤسســـات التعليميـــة 
والتدريبية الخاصة والقرارات 
الصادرة تنفيـــذا له، والقوانين 
واألنظمـــة والقـــرارات األخرى 
مملكـــة  فـــي  بهـــا  المعمـــول 
البحريـــن، بما في ذلك االلتزام 
بعدد األطفال المرخص به من 

قبل الوزارة في المبنى الحالي 
للحضانة، واســـتيفاء الرســـوم 
المعتمـــدة مـــن الـــوزارة وعدم 
رســـوم  أي  إضافـــة  أو  رفعهـــا 
أخـــرى إال بعـــد الحصـــول على 
موافقـــة كتابيـــة مـــن الـــوزارة، 
برنامـــج  وتنفيـــذ  وتخطيـــط 
وخصائـــص  يتفـــق  تربـــوي 
أطفـــال دار الحضانة، وتجهيز 
بمـــا  كامـــاً  تجهيـــزا  المبنـــى 
التربويـــة  يتفـــق والمتطلبـــات 
كافـــة  واتخـــاذ  الحديثـــة، 
االحتياطـــات التي تضمن أمن 
وســـامة األطفال والموظفين 
دار  فـــي  تواجدهـــم  أثنـــاء 

الحضانة.

كوك رئيسا للجامعة األميركية في البحرين

اعتماد الترخيص لدار حضانة أجنبية

المنامة - وزارة الداخلية

أشـــاد محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
بالجهـــود الكبيـــرة التي بذلتها كافة الجهات األمنية طيلة موســـم 
عاشـــوراء ألجـــل تســـيير األمـــور المتصلة بهـــذه المناســـبة، وذلك 
تنفيـــذا لتوجيهـــات مجلـــس الـــوزراء برئاســـة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، في تســـخير كافة اإلمكانـــات وتوفير كافـــة االحتياجات 
التي تسهم في إنجاح المناسبة، ومتابعة واهتمام وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، لضمـــان إقامة 

موسم عاشوراء على أكمل وجه.
جاء ذلك خال ترؤسه اجتماع اللجنة األمنية، بحضور ممثلين عن 
اإلدارات األمنيـــة بوزارة الداخلية، حيث ناقشـــت اللجنة األمنية، 
االســـتعدادات لاحتفـــاالت الوطنيـــة التي ستشـــهدها المحافظة 
في شـــهر ديســـمبر المقبل، ووجه المحافظ بوضع الترتيبات التي 
تضمن الحفاظ على سامة كافة المشاركين؟ بالتعاون والتنسيق 
مـــع مختلـــف اإلدارات األمنيـــة المعنية والجهـــات الحكومية ذات 
العاقـــة. وناقشـــت اللجنة األمنية، الخطـــة المرورية التي أعدتها 
اإلدارة العامة للمـــرور، تزامنا مع قرب العودة للمدارس، والرامية 
إلـــى تأميـــن ســـامة الطلبة والطالبـــات، وضمان انســـياب الحركة 

المرورية ألولياء أمورهم والسواق، حيث أوصت اللجنة بالتركيز 
علـــى المناطـــق الحيويـــة فـــي المحافظـــة لتجنـــب االزدحامـــات 

المرورية والحفاظ على سامة الطاب ومرتادي الطريق.
ووجـــه المحافظ، إلـــى مواصلة دور لجان تعديل أوضاع الســـكن 
المشـــترك، بالتنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة ذات االختصاص، 
وذلك للتأكد من توافر اشتراطات األمن والسامة والصحة فيها، 
كمـــا وجه إلـــى مواصلة لجنة ضبط العمالة غيـــر النظامية أعمالها 
بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف معالجة اآلثار السلبية 

المرتبطة بالعمالة المخالفة.

مواصلة ضبط العمالة غير النظامية... “أمنية العاصمة”:

خطة مرورية لعودة الطلبة إلى المدارس

local@albiladpress.com
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األفقـــي  المســـح  اســـتراتيجيات  ضمـــن 
اللجنـــة  أعمـــال  وبرنامـــج  للمخاطـــر 
الوطنيـــة لمواجهـــة الكـــوارث، شـــاركت 
فـــي  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة 
االجتمـــاع التحضيـــري الثاني لمشـــروع 
تحديث سجل المخاطر اإلقليمية بدول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية، 
الـــذي عقد عـــن بعد من يـــوم 15 إلى 18 

أغسطس 2022.
الفنيـــة  المســـائل  االجتمـــاع  وناقـــش 
العلميـــة  المنهجيـــات  علـــى  والوقـــوف 

لتقييـــم المخاطـــر واالســـتبيان المتعلـــق 
الزمنيـــة  األطـــر  إلـــى  باإلضافـــة  بذلـــك، 
واألنظمـــة الخاصـــة بتحليـــل المخاطـــر 
وتحديـــد  العاقـــة  وأطـــراف  وإدارتهـــا 
المتطلبـــات الخاصة بذلـــك على الصعيد 
اإلقليمـــي. ويأتـــي هذا االجتمـــاع ضمن 
سلســـة اجتماعات ينظمها مركز مجلس 
التعـــاون إلدارة حـــاالت الطـــوارئ تحت 
مظلـــة األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة ممثلـــًة باألمانة 

المساعدة للشئون األمنية.

تحديث سجل المخاطر اإلقليمية بدول الخليج

منح طلبة “بوليتكنك” استخدام تقنيات مركز ناصر للتأهيل
اجتمـــع المدير التنفيـــذي لمركز ناصر 
للتأهيـــل والتدريـــب المهنـــي عبدهللا 
النعيمـــي مـــع رئيـــس كليـــة البحريـــن 
التقنيـــة )بوليتكنك البحريـــن( كيران 
أوكاهون، في حـــرم المركز التعليمي 

الكائن بمنطقة جو. 
وبحث الطرفان ســـبل التعـــاون لبناء 
مســـتقبل طلبـــة التعليـــم التقنـــي في 
مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل متطلبات 
الثـــورة الصناعية الرابعة والتحوالت 
الصناعـــة  تشـــهدها  التـــي  العالميـــة 
كليـــة  طلبـــة  ومنـــح  التكنولوجيـــة، 
البحريـــن التقنيـــة فـــرص اســـتخدام 
المرافـــق والتقنيـــات المتطـــورة فـــي 
المركز إلثـــراء تجربتهم في التطبيق 
علميـــة  بكفـــاءات  للخـــروج  العملـــي 
وكـــوادر وطنيـــة علـــى مســـتوى عاٍل 
مـــن اإلعداد والتهيئة في التعامل مع 

األجهزة الصناعية.
وقـــام أوكاهـــون والوفـــد المرافـــق له 
بأخذ جولة في مختبرات مركز ناصر 
للتأهيـــل والتدريـــب المهنـــي، حيـــث 
اطلـــع الفريق على األجهـــزة الحديثة 
الطلبـــة  تدريـــس  فـــي  المســـتخدمة 

بالمركز.
وأوضـــح  النعيمـــي بـــأن مركـــز ناصر 
يعمـــل  المهنـــي  والتدريـــب  للتأهيـــل 
مـــن  متميـــزة  نخـــب  تخريـــج  علـــى 
الشـــباب القـــادر علـــى خـــوض ســـوق 
العمل مباشرة بمهاراته النوعية التي 
يكتســـبها خال رحلته التعليمية في 

المركـــز، ممـــا يفتح لهم آفاقًا واســـعة 
في أحـــداث التغيير اإليجابي لبيئات 

العمل فور تخرجه.
وأضاف النعيمي بـــأن المركز يواصل 
جهـــوده في ترجمـــة توجيهات ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب،  وشـــؤون 
أمناء مركـــز ناصر للتأهيل والتدريب 
المهني ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 

آل خليفـــة في جعـــل مملكة البحرين 
حاضنة لمعارف ومهارات المســـتقبل 
من خال تحويل هذا الصرح العلمي 
إلى مدينة علمية إقليمية تعمل على 
نشـــر ثقافـــة االبتـــكار وتـــزود بيئـــات 
العمـــل بكـــوادر وطنية على مســـتوى 
عـــاٍل في التأهيـــل واإلعـــداد، إضافة 
التكنولوجيـــة  الحلـــول  تقديـــم  إلـــى 
الـــذكاء  علـــى  القائمـــة  المتقدمـــة 

االصطناعي.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
البروفيســـور  البحريـــن  لبوليتكنـــك 
كيـــران أوكوهـــان: “إن زيارتنـــا لمركز 
ناصـــر للتأهيل والتدريب المهني تعد 
جـــزًءا مـــن اســـتراتيجية بوليتكنـــك 
البحرين الساعية إلى تعزيز شراكتها 
مع مختلف القطاعات؛ لضمان جودة 
مخرجاتهـــا. والشـــك أن مركـــز ناصر 

للتأهيـــل والتدريـــب المهنـــي يمتلـــك 
معامل وآالت رائعة، من شـــأنها صقل 
مهارات الطلبة وإعادة تشـــكيلها، بما 
يسهم في مد سوق العمل بخريجين 
تلبيـــة  علـــى  قادريـــن  مؤهليـــن 
باالقتصـــاد  والنهـــوض  احتياجاتـــه 

الوطني.
بخالـــص  أتقـــدم  أن  “أود  وأضـــاف: 
شـــكري وامتناني الكبير لممثل جالة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، على االهتمام الذي يوليه 
ألبنائه الطلبة ولمســـيرتهم التعليمية 
والمهنية، وإلى عبدهللا النعيمي على 
جهوده الكبيرة فـــي االرتقاء بالمركز 
وتوفير الدعم الازم للطلبة؛ لمواكبة 
أحدث التطورات العلمية واالنخراط 

في مجاالت علمية نوعية.

مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني

تخريج نخب شابة 
متميزة قادرة على 
خوض سوق العمل

تأمين أفضل سبل الرعاية لمرضى السكلر
صحة وسالمة المجتمع أولوية دائمة... وزيرة الصحة:

أّكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد أّن 
صحة وســـامة جميع أفـــراد المجتمع من 
مواطنيـــن ومقيميـــن هـــي أولويـــة دائمة، 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  تحـــرص  حيـــث 
تكثيـــف الجهود مـــن أجل رفـــد المنظومة 
الصحية بكافة المقّومات لتقديم خدمات 
ذات جـــودة عاليـــة وبما ُيعّزز مـــن المكانة 
العالميـــة لمملكـــة البحرين في هذا القطاع 

وُيرّسخ كفاءتها.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبالها رئيـــس جمعية 
البحريـــن لرعايـــة مرضـــى الســـكلر زكريـــا 
الكاظـــم وعـــددا مـــن أعضـــاء الجمعية، إذ 
نّوهـــت الوزيـــرة بـــدور الجمعيـــة كشـــريك 
فـــي دعـــم جهـــود تطويـــر جـــودة  فاعـــل 
وكفـــاءة الخدمـــات التـــي يقدمهـــا القطاع 

الصحـــي للمرضى وخصوصـــًا مرضى فقر 
الدم المنجلي “السكلر”.

وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة حـــرص الـــوزارة 
علـــى تأمين أفضل ســـبل الرعايـــة وأجود 
لمرضـــى  والطبيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 

المبـــادرات  أهميـــة  إلـــى  الفتـــًة  الســـكلر، 
والبرامج والمشـــروعات التي تعمل عليها 
جمعيـــة البحريـــن لرعايـــة مرضى الســـكلر 
لدعم القطـــاع الطبي وتطويره في مملكة 
البحريـــن، ومن أهمها المشـــاركات الدولية 

فـــي المؤتمرات الصحية التـــي ُتعنى بفقر 
مســـتجدات  آخـــر  ونقـــل  المنجلـــي  الـــدم 
العاجـــات الطبيـــة واألدوية، والمشـــاركة 
الفاعلـــة فـــي تنظيم حمات التبـــرع بالدم 

والتوعية بمرض فقر الدم المنجلي.
مـــن جانبه، أعرب رئيـــس جمعية البحرين 
لرعايـــة مرضـــى الســـكلر عـــن بالـــغ شـــكره 
فـــي  العامليـــن  وجميـــع  الصحـــة  لوزيـــرة 
الوزارة والمستشـــفيات الحكومية ومراكز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة علـــى دورهـــم 
الداعم والمســـاند للجمعية، شاكرًا ومقدرًا 
الجهـــود المثمرة تجاه الحرص على تعزيز 
التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين 
الـــوزارة وجمعية البحريـــن لرعاية مرضى 

السكلر.

وزارة الصحة

وزيرة الصحة مستقبلة رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

دور مهم لـ “الخاص” في تهيئة خريجي الجامعات للسوق
بناء شراكة تكاملية من أجل تحقيق اقتصاد المعرفة... رنا بنت عيسى:

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليم العالـــي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة بمكتبهـــا الرئيـــس التنفيذي 
للمصـــرف الخليجـــي التجـــاري ســـطام القصيبـــي والوفـــد 
المرافـــق له، بمناســـبة إطـــاق المصرف لبرنامـــج تدريبي 
لخريجـــي الجامعـــات حـــول الصيرفـــة اإلســـامية تحـــت 
عنـــوان “بوابـــة الصيرفـــة”، حيث ســـلم القصيبـــي لألمين 
العـــام نســـخة من كتيـــب البرنامج وناقش معهـــا تفاصيله 
وآلية تنفيذه وطرق االســـتفادة منه على نطاق مؤسسات 
التعليـــم العالـــي. وخال اللقاء، أشـــادت الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفة بمبـــادرة المصرف في إعداد 

البرنامـــج التدريبـــي المتكامـــل والـــذي تم إعداده بشـــكل 
مـــدروس بحيـــث يغطي جميـــع المهارات األساســـية التي 
يحتاجهـــا خريجي الجامعات لالتحـــاق بالعمل المصرفي 
والمســـاهمة فـــي تطويـــر القطـــاع الحيوي المهـــم، مؤكدة 
الـــدور الرئيـــس الـــذي يلعبـــه القطـــاع الخـــاص فـــي تهيئة 
خريجـــي الجامعـــات لســـوق العمـــل مـــن خال مثـــل هذه 
البرامج التدريبية، وأهمية اســـتمرار مثل هذا التعاون ما 
بيـــن المجلس والقطاع الخاص لبناء شـــراكة تكاملية من 
أجل تحقيق اقتصاد المعرفة القائم على االبتكار من أجل 

مواكبة احتياجات سوق العمل.
من جانبه، أشـــاد القصيبي بجهودهـــا في تطوير منظومة 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي، مؤكًدا حـــرص المصرف على 

الشـــراكة مـــع المجلس لتنفيذ برامج ومشـــاريع مشـــتركة 
موجهـــة لقطـــاع التعليم فـــي مملكـــة البحرين، مقـــدًرا لها 
المصـــرف  دشـــنه  الـــذي  التدريبـــي  بالبرنامـــج  اهتمامهـــا 
وحرصها على االستفادة منه في خطط المجلس لتدريب 
خريجي الجامعات بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي 
في مملكة البحرين. ويركز البرنامج على منح الخريجين 
6 أشـــهر  تدريًبـــا عملًيـــا ومعرفـــة تقنيـــة متقدمـــة لمـــدة 
متواصلـــة وذلـــك إلعدادهم للعمل في القطـــاع المصرفي، 
ويركـــز البرنامج علـــى المهارات القياديـــة واإلبداعية عبر 
التـــدرب فـــي األقســـام الرئيســـة فـــي القطـــاع المصرفـــي؛ 
بهـــدف تعزيز تجربتهم التدريبية والحرص على خوضهم 

لتجربة العمل المصرفي بشكل متكامل.

المنامة - بنا

الشيخة رنا بنت عيسى تستقبل الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري
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عقد شركة 
النظافة بمحافظة 
العاصمة سينتهي 

نهاية 2023

“تواصل” الوجهة 
األكثر فاعلية 

في االستجابة 
للشكاوى

منال الشيخ، تصوير: خليل إبراهيم

ـــن ـــي البحري ـــي ف ـــام الديمقراط ـــعب بالنظ ـــة الش ـــى ثق ـــدل عل ـــات ي ـــى االنتخاب ـــال عل اإلقب
عقد النظافة

ملف النظافة هو األبرز على طاولة  «
المجالس البلدية، فمتى سينتهي عقد 

شركة النظافة بمحافظة العاصمة؟ وهل 
تتوقعين تجديد العقد أم الذهاب لمراجعة 

العقد الجديد وترسية المناقصة على 
الشركة الفائزة بأفضل عطاء؟

- العقد ســـينتهي نهاية 2023 وحاليًا هناك شركة 
استشـــارية لمراجعـــة بنـــود العقـــد، وهـــي شـــركة 
“كيـــو“، وقد اجتمع  المجلس مع الشـــركة القتراح 
العقـــد  فـــي  تضمينهـــا  وإمكانيـــة  البنـــود  بعـــض 
المخلفـــات  بتجميـــع  االهتمـــام  أن  أرى  الجديـــد. 
اإللكترونية والكهربائية وإعادة تدويرها  هو أمر 
ملـــح في ظـــل الزيـــادة المطردة في اســـتخدامها 
وتأثيرها الســـلبي على البيئة إذا لم يتم التخلص 
منها بالشـــكل المناســـب. الشك أن العقد سيذهب 
للشـــركة القادرة على اســـتيفاء جميع المتطلبات 

بكفاءة واستمرارية. 

الطاقة المتجددة

المستقبل للطاقة المتجددة، فما أبرز  «
المشروعات البلدية التي ترين ضرورة 

انتقال استخدامها بالطاقة النظيفة سواء 
بالمرحلة الراهنة أو المقبلة؟

- أرى أن االتجـــاه الســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة 
في المشـــاريع البلدية هـــو ضرورة حتمية، ويأتي 
منســـجما مع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ضمن 
الـــدول  فـــي  اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج 
العربية بإنتاج الطاقة النظيفة والمدن المستدامة 
والحقيقة أن البلديات حرصت في المشـــروعات 
الجديدة أن تتضمن اســـتخدام الطاقة المتجددة 
على ســـبيل المثـــال تم اســـتخدام الطاقة البديلة 
فـــي ملعـــب حديقـــة الحـــرة، ومشـــروع تركيـــب 
الخاليـــا الشمســـية على أســـطح المبانـــي القائمة 
بســـوقوق المنامة المركزية والمظالت الحديدية 
والمســـاحات المفتوحـــة باإلضافـــة إلـــى اإلضاءة 
بالطاقـــة الشمســـية للمناطـــق المفتوحـــة، كما تم 
االعتمـــاد علـــى الطاقـــة الشمســـية فـــي حديقـــة 
جدعلـــي, وتركيـــب أعمـــدة االنـــارة التـــي تعمـــل 
بالطاقـــة الشمســـية فـــي ميـــدان الشـــيخ ســـلمان 
وأيضـــا اســـتغالل الطاقـــة الشمســـية في ســـاحل 
المعامير, كما تم االعتماد على الطاقة الشمســـية 
في إنارة ممشـــى األمير ســـعود الفيصـــل، وهناك 
تجربـــة تجميـــع الطاقـــة الشمســـية في الســـاحل 
الحكوميـــة  الكهربـــاء  الشـــرقي وربطهـــا بشـــبكة 

وحاليا جدوى التجربة في طور التقييم.  

 أول مجلس

انضم مجلس أمانة العاصمة لنظام  «
“تواصل”، فما إحصاءات التفاعل بتقديم 

االقتراح واالستفسار والشكوى طوال 
األشهر الماضية وألي الجهات تركزت 

معظم الطلبات؟

- نحـــن أول مجلس انضم لمنصـــة “تواصل” وقد 
حرصنـــا علـــى ذلك رغبة مـــن المجلس في  تنويع 
وسائل التواصل مع الناس والحرص على سرعة 
االســـتجابة للطلبات، وال شك ان نظام “ تواصل “ 
يعد الوجهة األكثر فاعلية في االستجابة لشكاوى 
المواطنين والمقيمين واقتراحاتهم؛ بسبب تطور 

النظام وســـهولة اســـتخدامه. التفاعل موجود، إذ 
أكـــدت إحصـــاءات العـــام الجاري أن هنـــاك زيادة 
في االستخدام، وتم رصد 1063 طلبا في الفترة 
مـــن ســـبتمبر 2021 الى يونيـــو 2022، حيث يتم 
التعامـــل مع هذه الطلبات بشـــكل فـــوري ومعظم 
الطلبـــات تكون مـــن نصيـــب أمانة العاصمـــة. أما 
المقترحـــات، فيتم عرضها ومناقشـــتها  في لجنة 
العالقـــات العامـــة واإلعـــالم لتنفيذ مـــا هو ممكن 

بالتعاوت والتنسيق مع اإلدارات المختلفة.  

 نقلة نوعية

 تعمل وزارة األشغال على تطوير الشوارع  «
والطرق لمواكبة التطور العمراني 

واالستثماري، ومن بين أبرز مشروعات 
العاصمة مشروع تطوير شارع الفاتح، 

فما توقعاتك لآلثار المترتبة إلنجاز هذا 
المشروع الحيوي؟

- تطويـــر شـــارع الفاتـــح يعـــد واحـــدا مـــن أهـــم 
ونشـــكر  الكبـــرى،  االســـتراتيجية  المشـــروعات 
وزارة األشـــغال إطالعهـــا مجلس أمانـــة العاصمة 
على هذه المشـــروعات وتطوراتهـــا من بينها هذا 
المشـــروع ولكونه يشتمل على إنشاء نفق أرضي 
بـــــ 3 مســـارات، إضافـــة إلـــى توفيـــر 3 مســـارات 
فـــي كل اتجاه عند تقاطع شـــارع الفاتح وشـــارع 
أوال )شـــارع فندق الخليج(، وتوفير جسر علوي 
بمســـارين للحركـــة المروريـــة المقبلة مـــن المنامة 
شماال على شارع الفاتح باتجاه الجفير شرًقا على 
شارع األمير سعود الفيصل باإلضافة إلى توسعة 
شـــارع الفاتح بحيـــث تكون فيه 4 مســـارات في 
كل جهة. من المؤمل االنتهاء من أعمال التطوير 
كافـــة في ابريل 2024، حيث ســـيتم االنتهاء من 
ال u turn  قبـــل نهايـــة 2022 وســـيتم االنتهـــاء 
من االنعطاف لليســـار باتجاه شارغ األمير سعود 
الفيصـــل فـــي عـــام 2023 وأخيرا النفـــق في عام 

 .2024
المشـــروع يعـــد نقلـــة نوعية فـــي تطـــور خدمات 
البنى التحتية في مملكة البحرين بكل المقاييس، 
فشكل المنطقة سيتغير بشكل تام إضافة إلى أنه 

ســـتكون هناك انسيابية في الحركة المرورية في 
هذه المنطقة شديدة الحيوية.

أسلوب حياة

من خالل عضويتك بمجلس إدارة االتحاد  «
البحريني للرياضة للجميع، وتنظيم االتحاد 

لليوم الرياضي، ما اقتراحاتك؛ لتعزيز 
مفهوم الثقافة الرياضية بالمجتمع لتكون 

جزءا من ثقافة المجتمع، وليست غاية 
للشخص من أجل تعديل وزنه؟ وما تصورات 

االتحاد في سبيل ذلك للجهات المعنية؟

- الرياضة ليســـت نشـــاطا زائدا عـــن الحاجة هي 
أســـلوب حيـــاة، تلعـــب دورا مهمـــا فـــي تحســـين 
صحـــة األفـــراد ورفاهيتهم، وبالتالـــي تعزز تنمية 
المجتمعـــات الشـــاملة وفـــي رأيـــي ال حيـــاة مـــن 
دون رياضة، إذ إنها نشـــاط إنســـاني قديم مارسه 
البشـــر منذ آالف الســـنين، وهي الوسيلة الرئيسة 
واســـتدامة  الجســـد  علـــى  للحفـــاظ  واألمثـــال؛ 
الصحـــة والتقليل مـــن خطر اإلصابـــة باألمراض، 
كمـــا تعمل الرياضـــة على تعزيز الصحة النفســـية 
لمـــا لها مـــن أثر إيجابي وكبير على نفســـية الفرد، 
وتحســـين الحالة المزاجية وتقلل الشعور بالقلق 
والتخفيف من الشعور باالكتئاب من خالل إفراز 
االندورفينـــات التـــي تمنـــح الفـــرد مشـــاعر طيبة 
كمـــا تعزز الشـــعور بالثقة فـــي النفـــس وتزيد من 
إنتاجيتـــه وتفاعلـــه فـــي المجتمـــع باالضافة إلى 
الحفـــاظ علـــى الوزن المناســـب، وتجنب الســـمنة 
وأخطارها؛ لذا هـــي ضرورة في ظل نمط الحياة 
االجتماعيـــة التـــي قلت فيهـــا الحركـــة لدرجة أن 
األطفال ليســـوا بنفس الحركة والنشـــاط في ظل 
التطور  التكنولوجي وتوافر االجهزة الذكية التي 
جعلت حركتهم بســـيطة؛ لذا هي ثقافة مجتمعية 
يجب تعزيزها من خالل اإليمان بأهمية النشـــاط 

البدني وتأثيره على جودة الحياة. 
بتحقيـــق  وثيـــق  ارتبـــاط  مرتبطـــة  الرياضـــة  إن 
أهداف التنمية المســـتدامة وقـــد أثبتت أنها اداة 
فعالة ومرنة لتعزيز اهداف السالم والتنمية على 
سبيل المثال “الهدف الخامس” تحقيق المساواة 

بيـــن الجنســـين وتمكين كل النســـاء والفتيات لما 
للرياضة من تأثير إيجابي على الصحة الجسدية 
والنفســـية واالجتماعيـــة، كمـــا للرياضـــة دور في 
جعـــل المدن شـــاملة للجميع وآمنة وقـــادرة على 
الصمـــود ومســـتدامة “ الهـــدف الحـــادي عشـــر” . 
أيضـــا تســـاهم الرياضـــة في منـــع النـــزاع والعمل 
على تحقيق الســـالم لقدرتهـــا على تخطي حدود 
الثقافات “ الهدف الســـادس عشر : التشجيع على 

إقامة مجتمعات عادلة ال يهمش فيها أحد” . 
ونجـــد أن للرياضـــة دور كبير في اقامة شـــراكات 
قويـــة ومتماســـكة للتحســـين الحقيقـــي للتنميـــة 
العالمية “ الهدف الســـابع عشـــر : تنشيط الشراكة 
العالميـــة من أجل التنمية المســـتدامة “. لذا تولي 
مملكـــة البحرين اهتماما كبيرا للرياضة من خالل 
تيســـير الوصول إلى المرافق الرياضية والتحفيز 
علـــى ممارســـة الرياضـــة مـــن خـــالل خلـــق البيئة 
المناســـبة؛ لذلـــك وتوفيـــر عدد كبير مـــن المرافق 
الرياضيـــة  ومضاميـــر المشـــي واســـتيعاب كافـــة 
مـــا  أن  أرى  المتنوعـــة.  الرياضيـــة  االهتمامـــات 
يســـتطيع اإلنســـان االســـتثمار به بنفســـه ولنفسه 
ومن دون حاجة إلمكانات هي ممارسته للرياضة 
بشـــكل منتظـــم؛ حفاًظـــا علـــى الصحة ومســـتوى 
االنتاجيـــة، كما أن إقامة األنشـــطة الرياضية في 
المجتمعات الســـكنية تقرب بين الناس وتحولهم 
مـــن معارف إلى أصحاب، فبالتالي جعل الرياضة 
أســـلوب حيـــاة لـــكل الفئـــات العمريـــة أمـــر ملـــح. 
وأعتقـــد أن المجتمـــع البحريني أصبح أكثر وعي 

بأهمية الرياضة.
 أما عن المشروعات التي في ذهن االتحاد، فهي 
كثيـــرة كمـــا أننا تشـــرفنا هذا العـــام بتنظيم اليوم 
الرياضـــي البحريني بدعم كبير وال محدود وثقة 
نعتز بها من النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، ونتمنـــى أن نواصـــل 
تقديم أنشطة كثيرة من هذا النوع بحيث تالقي 
انتشارا في جميع المحافظات سواء في المرافق 
الرياضيـــة الحدائـــق، مضامير المشـــي المنتشـــرة 

في البحرين وتبني بعض االنشطة الرياضية في 
مجمعات التسوق في فصل الصيف تحديدا، كما 
نتطلـــع إلـــى التعاون مع الشـــركات والمؤسســـات 
مـــن خالل تشـــجيع هـــذه الشـــركات علـــى تنظيم 

فعاليات رياضية لمنتسبيها. 

ثقة ونزاهة

من خالل عضويتك بمجلس أمناء معهد  «
البحرين للتنمية السياسية، ما تقييمك 

لشغف مكونات المجتمع المختلفة إلعالن 
ترشحهم باالنتخابات البلدية والنيابية؟ 

وما تقييمك لحضور وحظوظ المرأة 
باالستحقاق المرتقب؟

بالنظـــام  الشـــعب  ثقـــة  علـــى  يـــدل  اإلقبـــال   -
الديمقراطـــي فـــي البحرين وعلـــى نزاهة وعدالة 
العمليـــة االنتخابيـــة؛ لضمان تعزيـــز الديمقراطية 
النابعة من اختيار الشـــعب لنوابه، فالديمقراطية 
هـــي إحدى القيـــم اإلنســـانية التي تؤكـــد احترام 
حقوق اإلنســـان وديمومة عقـــد انتخابات دورية 
وحقيقية باالقتراع العام من العناصر األساســـية 
للديمقراطية، كما أن المشاركة السياسية والعامة 
هي أساســـية؛ لتعزيـــز نظام الحكـــم الديمقراطي 
وســـيادة القانون واإلدمـــاج االجتماعي والتنمية 
االقتصاديـــة؛ لذا فان حق المشـــاركة فـــي الحياة 
السياســـية والعامـــة يعـــد أحـــد عناصـــر تمكيـــن 
النـــاس مـــن دون تهميـــش وال تمييـــز، وبالتالـــي 
عملية المشـــاركة هي واجب وطني واســـتحقاق 
دســـتوري واإلقبال على الترشح دليل على زيادة 
وعي سياســـي واجتماعي تشكل تدريجيا داخل 

المجتمع. 
أمـــا عـــن المـــرأة البحرينيـــة، فهـــي لـــم تغـــب عن 
المشـــهد السياســـي منـــذ مطلـــع الثالثينـــات مـــن 
القرن الماضي من حيث التصويت إلى المشاركة 
فـــي أول انتخابـــات للهيئة البلديـــة المركزية عام 
1951 وتوالـــى حضورهـــا مـــن خـــالل المشـــاركة 
فـــي اســـتفتاء عروبـــة البحريـــن في الســـبعينات، 
إال أن المـــراة البحرينيـــة تعيـــش أزهـــى عصورها 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لجاللـــة الملـــك المعظـــم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، إذ أصبحت مملكـــة البحرين 
نموذجا عربيا وعالميا في تقدم المرأة واستدامة 
الشـــراكة المتوازنـــة بين الجنســـين، حيـــث تعتبر 
المرأة البحرينية شـــريكا فاعال في عملية التنمية 
المستدامة وتمتد مساهماتها لتشمل كافة مناحي 
الحيـــاة واســـتطاعت بفضـــل الدعـــم الالمحـــدود 
مـــن لـــدن صاحب الجاللـــة الملـــك المعظم حفظه 
الســـمو  صاحـــب  ورؤى  وسياســـات  ورعـــاه  هللا 
الملكـــي ولي العهد رئيس الـــوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعـــاه، ودعـــم صاحبة الســـمو الملكي قرينة 
ملـــك البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة حفظهـــا هللا ورعاهـــا أن تؤكـــد جدارتهـــا 
كشـــريك محـــوري فـــي مســـيرة البنـــاء والتنميـــة 
المســـتدامة، فبالتالـــي المـــرأة البحرينيـــة تعيـــش 
عصـــرا اســـتثنائيا تتوافر فيـــه كل المقومات؛ كي 
تثبـــت جدارتهـــا واســـتحقاقاتها مـــن خـــالل بناء 
الـــذات، التزود بالمعرفة والعمـــل الجاد المخلص؛ 
لذا واســـتنادا إلى توافر هـــذة البيئة الداعمة أرى 
المـــرأة البحرينية حاضرة في االنتخابات المقبلة 

وحظوظها جيدة.

مها آل شهاب مع الزميلة منال الشيخ

المرأة البحرينية حاضرة باالنتخابات القادمة وحظوظها جيدة

ملّح أمـــر  ــرهــا  ــدوي ت ــادة  ــ وإعـ والــكــهــربــائــيــة  اإللــكــتــرونــيــة  الــمــخــلــفــات  تجميع 

آل شهاب قادت انضمام مجلس أمانة العاصمة لنظام “تواصل”... وتؤكد عبر “^” )2 من 2(:

قالت عضو مجلس أمانة العاصمة وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية مها آل 
شهاب بأن المرأة البحرينية تعتبر شريكا فاعال في عملية التنمية المستدامة وتمتد مساهماتها 
لتشــمل كافة مناحي الحياة واســتطاعت بفضل الدعم الال محدود من لدن 
صاحب الجاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه وسياسات ورؤى صاحب 
الســمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ودعم صاحبة الســمو الملكي 
قرينــة ملــك البــالد المعظم رئيســة المجلــس األعلى للمــرأة ان تؤكد 
جدارتها كشريك محوري في مسيرة البناء والتنمية المستدامة، 
فبالتالــي المــرأة البحرينيــة تعيــش عصــرا اســتثنائيا تتوافــر 
فيه كل المقومات كي تثبت جدارتها واستحقاقاتها من 
خــالل بنــاء الــذات، التــزود بالمعرفــة والعمــل الجاد 
المخلــص؛ لــذا واســتنادا إلــى توافر هــذه البيئة 
الداعمــة أرى المــرأة البحرينيــة حاضــرة في 
جيــدة.  وحظوظهــا  المقبلــة  االنتخابــات 
وفيمــا يأتي نص الجزء الثاني واألخير من 

الحوار مع آل شهاب:

االتجاه الستخدام الطاقة المتجددة 
بالمشاريع البلدية ضرورة حتمية

استخدام الطاقة البديلة بحديقة 
الحورة وجدعلي وأسطح سوق المنامة



أكد عدد من المترشحين المتوقعين لخوض غمار االنتخابات النيابية المقبلة 
المطلوب  بالشكل  وتدريبه  التفتيش  طاقم  زيـــادة  لــضــرورة  “الــبــاد”  عبر 
إلى  وافــد  عامل  كل  لــدى  والتثقيف  الوعي  زيــادة  بجد في سبيل  والعمل 

المملكة نحو التعليمات واالشتراطات الازمة لضمان صحة الجميع. 

خلق الوعي

عن  المتوقع  النيابي  المترشح  قــال 
المحرق  بمحافظة  األولـــى  الــدائــرة 
اثنان  يختلف  ال  قد   “ العلوي  عصام 
المطاعم  عــلــى  الــرقــابــة  أهــمــيــة  عــن 
ومـــحـــات صــنــاعــة وبــيــع األغـــذيـــة، 
ــة  دول بطبيعتها  الــبــحــريــن  ومــمــلــكــة 
صــغــيــرة فــي مــســاحــتــهــا، لــكــن يكثر 
المتوقع  من  وبالتالي  السكان،  فيها 
أن تزداد المحات التي تصنع وتبيع 
األغذية كما أن معظم أفراد المجتمع 
عبر  طعامه  يطلب  أصبح  البحريني 
مــنــصــات طــلــبــات الــمــطــاعــم دون أن 
ومن  المحات  تلك  شكل  عــن  يعلم 
يعمل بداخلها وال حتى عن نظافتها 
األساسية  للشروط  اجتيازها  ومدى 

لنظافة وسامة هذه األغذية”..
الجاليات في  “وجــود مختلف  وتابع 
يؤدي  ثقافاتهم  تنوع  ومــع  المملكة 
ــودة  ــتــــاف فــــي جــ ــى وجــــــود اخــ ــ إلـ
يتسبب  وقــد  األطعمة  هــذه  ونظافة 
محل واحــد فقط إلى حــاالت تسمم 
ــذا بات  ــوفــاة؛ ل ــى حـــاالت ال تـــؤدي إل
تفتيشي  طاقم  توفر  الــضــروري  من 
البحرين  مناطق  كافة  مدرب يغطي 
المحات  على  فقط  التركيز  وليس 
المعروفة لدى الناس إنما تلك األماكن 
أو  المواطنين  ســواء  يرتادها  التي 
ــرى الســيــمــا في  مــن الــجــالــيــات األخــ
تــزداد  الــعــام، حيث  الفترة مــن  هــذه 

األمراض المتعلقة باألغذية”. 
وأكد العلوي أن من الضروري تثقيف 
وخلق وعي لكل عامل وافد لمملكة 
المجال وأن  البحرين يعمل في هذا 
يــعــطــى تــرخــيــص لـــمـــزاولـــة صــنــاعــة 
يتقيد  بــحــيــث  ــة  ــذيـ األغـ وتــحــضــيــر 
بـــالـــشـــروط والــتــعــلــيــمــات الــوقــائــيــة 

والسامة الصحية.
بأن  الجميع  على  يخفى  ال   “ وذكـــر 
والسيما  األعمال  بتلك  يقومون  من 
المتواضعة  األماكن  في  يعملون  من 
وقــد  مختلفة  ثــقــافــات  مـــن  يـــأتـــون 
نتخذها  التي  إلى مخاوفنا  ينظرون 
حــيــال ذلـــك مــا هــي إال أمـــور مبالغ 
فيها، فهم ال يدركون أهمية النظافة 
ــد صــنــع  ــنـ ــة الـــصـــحـــيـــة عـ ــامــ ــســ ــ وال
لألسف  األغــذيــة  وتقديم  وتحضير 
الممارسات  من  نحن  فنراه  الشديد، 
العمالة  تــلــك  تـــراه  بينما  الــخــاطــئــة، 

طبيعية حسب فهمها ووعيها”.
ــح أن البـــد أن يــتــم تــزويــد  وأوضــ
طعام  تحضير  أو  طهي  عامل  أي 

الجانب  من  للمهنة  مــزاولــة  برخصة 

الصحي ال المهاري.
الجهة  تستمر  أن  الــعــلــوي  واقــتــرح 
ــارات الــمــفــاجــئــة  ــ ــزي ــ الــمــعــنــيــة فـــي ال
لــيــس فــقــط فــي أمــاكــن عــمــل صناع 
ومــحــضــري االطــعــمــة إنــمــا حتى في 
منازلهم إلشعار هذه الفئة بأن مملكة 
الــبــحــريــن تــولــي أهــمــيــة قــصــوى في 
التعامل مع تلك الحاالت وال تتهاون 
صحة  تمس  التي  األمــور  تلك  لمثل 

وسامة المواطن والمقيم.
وقـــال “نــحــن ال نقلل مــن شــأن عمل 
ــن يــقــومــون  ــؤالء الــمــفــتــشــيــن ومــ ــ هـ
ــة عـــلـــى مــخــتــلــف  بـــحـــمـــات مــفــاجــئ
المطاعم، إال أن المحات التي توفر 
تــلــك األغـــذيـــة أصــبــحــت فــي تــزايــد 
مستمر، ويمكن للجهة المعنية تكليف 
عالية  سمعة  وذات  خاصة  شــركــات 
وأن  التفتيش  بعمليات  تقوم  بأننا 
تستمر هذه الزيارات على مدار العام 
أكثر  تكليف  ــر  األمـ تطلب  لــو  حــتــى 
كامل  وعــي  نخلق  لكي  شــركــة؛  مــن 
في  يعمل  ومــن  المحات  ألصــحــاب 
وحتى  وتحضيرها  األغذية  صناعة 
دولة  البحرين  وأن  بأسره،  المجتمع 

متحضرة تهتم بتفاصيل األمور”.
يستوجب  أن  إلـــى  ــعــلــوي  ال ولــفــت 

ــيــئــة الــمــحــيــطــة  ــب ــعــة ال مــتــاب
أماكن  وداخـــل  بالمحل 

التحضير والتصنيع 
تستمر  بحيث 

الــــجــــهــــة 
فــــي 

إعطائهم شهادات النجاح أو الرسوب 
لنظافة وأهلية المكان.

ــوي عــــلــــى وجــــــوب  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وشـــــــــدد الـ
ــتــزام تلك  اســتــمــراريــة الــتــأكــد مــن ال
الصحة  وزارة  باشتراطات  المنشآت 
بتوفيرها  المنشآت  تلك  من  والتأكد 
لتنظيف  الــضــروريــة  لــلــمــســتــلــزمــات 
التحضير  وأماكن  األسطح  وتعقيم 
ــعــة تــطــبــيــق كـــافـــة الــتــدابــيــر  ــاب ومــت

الوقائية واالحترازية المطلوبة.
والمقيمين  المواطنين  جميع  ودعــا 
إلى اإلباغ المباشر عن أي ممارسات 
آمــاً  الــشــأن،  بهذا  تتعلق  خاطئة 
يكون  أن 

هناك خط ساخن أو تطبيق إلكتروني 
يبلغ  أن  المقيم  أو  للمواطن  يمكن 
غير  حــالــة  أي  بتصوير  يــقــوم  أن  أو 

صحية قد تسبب ضرر للجميع.

إجراءات متغيبة

بدوره ذكر، المترشح النيابي المتوقع 
ــثــامــنــة بــالــمــحــافــظــة  ــرة ال ــ ــدائ ــ عـــن ال
“نــدرك  الشنو  عبدالحكيم  الشمالية 
جيدا جهود وزارة الصحة في اآلونة 
االخيرة ونشاطها غير مسبوق لخلق 
بيئة صحية سليمة للمستهلك والقيام 
بالتفتيش الدوري لبعض المطاعم 

واالستجابة  الطعام  صنع  ومــقــرات 
من  المتضررين  لــشــكــاوى  السريعة 
المستهلكين، إال أن النشاط التجاري 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــطــاعــم ومــحــات 
فـــي مملكة  الــغــذائــيــة  الـــمـــواد  ــيــع  ب
ــدة مــرات  الــبــحــريــن قــد تــضــاعــف عـ
ــرة ويـــرجـــع ذلــك  ــيـ فـــي اآلونـــــة األخـ
وبــروز  التجارية  األماكن  توسع  إلــى 
في  متسارع  بشكل  األطعمة  كبائن 
ــوء الــكــثــيــر من  ــجـ ــدة مــنــاطــق ولـ عــ
الــشــبــاب الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل إلــى 
الــصــغــيــرة؛ لتغطية  الــمــشــاريــع  خــيــار 
زيـــادة  مــع  المعيشية  احــتــيــاجــاتــهــم 
الــعــمــالــة الــســائــبــة مــمــا يــشــكــل ذلــك 
الصحة  وزارة  عــلــى  كــبــيــرا  تــحــديــا 
وتوافر التغطيات التفتيشية 
معينة  لمناطق 

دون أخرى”.
وتــــــــــــابــــــــــــع 
ـــه،  ــ ـــيـ ــ ـــلـ ــ “وعـ
ــإن وتــيــرة  فــ
الـــــــنـــــــشـــــــاط 
واإلجـــــــــراءات 
ــقــوم  الـــتـــي ت
وزارة  بـــهـــا 
الصحة ال 
تنسجم 
مـــع 

وتــيــرة تــزايــد األنــشــطــة الــتــجــاريــة، 
الصحة  وزارة  على  يتوجب  ولذلك 
ــداد كــبــيــرة من  تــأهــيــل وتـــدريـــب إعــ
تغطية  مـــن  لــيــتــمــكــنــوا  الــمــفــتــشــيــن؛ 
الغذائية  الــســامــة  متطلبات  جميع 
بــكــل أريــحــيــة والــتــوســع بــإجــراءات 
ــات الــصــحــيــة الـــواجـــب  ــراطــ ــ ــت االشــ
أماكن  او  توافرها سواء كانت مواد 
إلــزامــهــم  مــع  بــالــمــطــاعــم  عاملين  أو 
ــدوري وإبــــرازه  ــ بــالــفــحــص الــطــبــي الـ

وقت التفتيش”.
سبب  عن  أحيانا  نتساءل  “قــد  وزاد 
الواسعة  التجارية  المناطق  تجاهل 
وبيئة  لــلــجــرذان  بــئــرة  تعتبر  والــتــي 
غـــيـــر حـــضـــاريـــة وصـــحـــيـــة كــســوق 
واقف وغيره من األســواق من ذوي 
تتكاثر  والــتــي  الشاسعة  المساحات 
تستوفي  وال  السائبة  العمالة  فيها 
تلك المحات الغذائية أبسط معايير 
السامة الصحية والبيئية، وقد يكون 
المفروض  العمل  حجم  بسبب  ذلــك 
مقارنة  المناطق  تلك  في  به  القيام 
في  المفتشين  من  المتواضع  بالعدد 

وزارة الصحة”.
ــد أن جــمــيــع الــجــهــود الــمــبــذولــة  وأكــ
فــي هــذا الــخــصــوص ال تــتــواكــب مع 
لألنشطة  الــمــتــســارعــة  الــمــتــغــيــرات 
الكثير  أن  كما  الــبــاد  فــي  الــغــذائــيــة 
ــــازمــــة مـــازالـــت  ــن اإلجــــــــراءات ال مـ
مــتــغــيــبــة مـــع وجــــوب تـــوافـــرهـــا في 
سامة  وأهما  التفتيش  اشتراطات 
الشهادة  ــراز  ــ وإب الصحية  العاملين 
والصرامة ضد  العامة  أمام  الصحية 

المخالفين.
واخــتــتــم “نــحــن فــي أمـــس الــحــاجــة 
ــى تـــأهـــيـــل وتــــدريــــب وتــوظــيــف  ــ الـ
القيام  مــن  لتمكينها  ــأس  البـ ــداد  أعــ
في  والتوسع  أريحية،  بكل  بمهامها 
لــتــشــمــل جميع  الــتــفــتــيــش  ــاطــق  مــن
األسواق وخصوصا الشعبية، وزيادة 
البيئة  لتشمل  الصحية  االشتراطات 
ابــراز  مــع  والعمال  والــمــواد  والمكان 
بالتفتيش  الــمــعــنــيــة  الــجــهــة  جــهــود 
التوعية  لضمان  والفيديو  بــالــصــور 
بحيث  والجمهور  للمحات  الــازمــة 
تحذيرية  رســالــة  للمخالفين  تــكــون 

واضحة”.

 منح مكافآت 

النيابي  المترشح  أوضـــح  ذلــك  ــى  إل
ــرة الـــســـادســـة  ــ ــدائـ ــ الـــمـــتـــوقـــع عــــن الـ
الحربي  حمد  الجنوبية  بالمحافظة 
أن إجــراءات الرقابة بــوزارة الصحة 
مـــمـــتـــازة والبـــــد مـــن مــنــح الـــكـــوادر 

مكافآت نظير متابعتهم وحرصهم.
ــادة طــاقــم  ــ ــ ــرورة زي ــ ــى ضــ ــ ولـــفـــت إل
ــد الــــدمــــاء مــع  ــديـ ــجـ ــفــتــيــش وتـ ــت ال

تدريبهم بين حين وآخر.

حمد الحربي 
يطالب بصرف 

مكافآت 
للمفتشين 

عبدالحكيم الشنو: 
الرقابة الصحية ال 
تنسجم مع زيادة 

عدد المطاعم

عصام العلوي 
يقترح منح شهادة 

نجاح أو رسوب 
لنظافة المطاعم

المنامة - النيابة العامة

التدريبـــي  البرنامـــج  ضمـــن 
لانتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة 
لعام 2022 والذي تنظمه النيابة 
معهـــد  مـــع  بالتعـــاون  العامـــة 
الدراسات القضائية والقانونية، 
انطلقـــت ورشـــة عمل مشـــتركة 
مـــع شـــرطة وبلديـــة المحافظة 
الجنوبية بشـــأن تنســـيق العمل 
االنتخابيـــة.  الجرائـــم  لضبـــط 
ضمـــن  الورشـــة  هـــذه  وتأتـــي 
سلسلة محاضرات وورش عمل 
توعوية للمشاركين في العملية 
االنتخابيـــة، تهدف إلى تنســـيق 
العمل المشـــترك، والعمل كفريق 
واحد فـــي العمليـــة االنتخابية، 

كٍل في مجال اختصاصه.
وتناولت المحاضرة التي قدمها 
رئيس النيابة عدنـــان الوداعي، 
القضائيـــة  الضبطيـــة  موضـــوع 

فـــي الجرائـــم االنتخابية، حيث 
الضبـــط  إجـــراءات  ناقشـــت 
القضائي والتصـــرف، فضاً عن 

إعداد المحاضر الازمة.
يذكر أن النيابـــة العامة انطاقا 
من دورها التوعوي ومساهمتها 
الجرائـــم  مكافحـــة  فـــي 
االنتخابيـــة كانـــت قـــد أطلقـــت 
بدايـــة  منـــذ  تدريبيـــا  برنامجـــًا 
يونيو الماضي لمأموري الضبط 
المعنيين والمشاركين  القضائي 
االنتخابيـــة  العمليـــة  فـــي 
البحريـــن  مملكـــة  النتخابـــات 
كمـــا   .2022 والبلديـــة  النيابيـــة 
العامـــة حملـــة  النيابـــة  وتنظـــم 
توعويـــة واســـعة علـــى وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي للتوعية 
تســـتمر  االنتخابيـــة  بالجريمـــة 
حتى نهاية العملية االنتخابية.

التدريب على إعداد محاضر ضبط الجرائم االنتخابية

الشتراط ترخيص صحي على العمال األجانب بالمطاعم
لزيادة طاقم التفتيش ووعي الوافدين باالشتراطات الصحية... مترشحون برلمانيون عبر “^”:

النائــب.. وظيفة بالدولــة برغبـة الشعــب
عالميا من الضروري وجود أكاديميين بالبرلمان المقبل

^التقـــدم لوظيفـــة النائـــب هـــي 
تعتبـــر مثل ســـائر الوظائـــف المدرجة 
بالدولة، ولكنها برغبة الشعب، فالدولة 
تنادي بفتح باب الترشـــح للجميع من 
باب المســـاواة وعدم االنتقاص ولكن 
يبقى المحكـــم بالموضوع هو الناخب 

الواعي. 
عالميا من الضروري وجود أكاديميين 
بالبرلمـــان القادم وذلـــك تحقيقا لمبدأ 
اختيـــار الشـــخصية المناســـبة علميـــا 

بالموقع المناسب.
من أولى األمور أن يكون المرشح من 
ذوي العلم وله باع بالتطوير والتنمية 
واألمـــور االقتصاديـــة، فهـــذه األمـــور 
هي نقطة مركز الثقل ليكون المرشـــح 
في المكان المناســـب، كمـــا إن الخبرة 
العمليـــة والتـــدرج بعدد مـــن الوظائف 
تبيـــن أن المرشـــح ذا معرفة بمجاالت 

البلـــد وله عاقـــات جيدة فـــي معرفة 
القوانين العامة وكيفية سن القوانين 
الجديـــدة، كذلـــك الخبـــرة الشـــخصية 
ومـــدى توغلـــه بالمجتمـــع تعمـــل على 
القواعـــد  وتبنـــي  الشـــخصية  صقـــل 
المرتقـــب  الفـــرد  ليكـــون  األساســـية 

للبرلمان.
لـــذا فقـــد وصـــل الناخب لســـنة 2022 
أعـــداد  وصـــول  مـــع  تامـــة  لقناعـــة 
 152 إلـــى  للنيابـــي  المرشـــحين 
مرشـــحا بـــأن عملية اختيـــاره القادمة 
ســـتكون مبنيـــة علـــى قواعد وأســـس 
بالشـــهادات  ليـــس  واضحـــة،  علميـــة 
بالشـــهادة  ولكـــن  التخصصيـــة، 
األكاديميـــة والخبـــرة العمليـــة وليـــس 
باالسم الرنان، ولكن بمبدأ من سيقدم 
األفضـــل، البرامج اإلنتخابيـــة كثيرة، 
ولكـــن عند الوصـــول إلى الســـدرة كل 

األوراق تختلـــف وتتخلف الوعود من 
المرشح. 

برلمانيـــة  تجربـــة  يريـــد  الناخـــب  إن 
يضـــرب فيها المثـــل، يحتاج إلى نائب 
عمـــل،  صمـــت  وإذا  حكـــم،  تكلـــم  إذا 
ولمـــا  بالجميـــع،  تواصـــل وصـــل  وإذا 

تقدم مـــن بيانـــات ومعلومـــات نطلب 
مـــن الناخب هذه المـــرة تحكيم العقل 
اختيـــار  قبـــل  والعلـــم  والتكنولوجيـــا 
النائـــب الذي ســـيمثله، فكـــم من أفراد 
تم اختيارهم، ولكـــن كما كتبت بعض 
األقـــام وقفوا ضد المواطن، وكم من 

نواب لم يوفوا بوعودهم.
اليـــوم الصوت فقـــط للناخب دون أي 
تبريـــر مـــن النائـــب، وســـيرجع النائب 
إلـــى مكانـــه كناخب ويأتـــي بآخر يتم 
اختيـــاره بدقـــه مـــن الناخبيـــن وليس 
لفصيـــل أو توجه. مع تمنياتنا للجميع 

بالتوفيق والسداد.

 مشعل الذوادي 
مترشح نيابي متوقع عن الدائرة 
السابعة بالمحافظة الجنوبية

مشعل الذوادي
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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
POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 REINFORCED IRON WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

HOTERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 33628111 or SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39444923 or bigbossvip911@gmail.com 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39444923 or bigbossvip911@gmail.com 

ALMAJALIS ALSHARQIYA BANQUETS 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39401478 or NOORA_ALTHAWADI@HOTMAIL.COM 

AL-MOROOJ CAR DENTING & PAINTINS 

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 38808242 or ALMUROOJ-GARAGE@OUTLOOK.COM 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33445560 or aamirbh@gmail.com 

ALISA BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17782838 or ALISASALON@HOTMAIL.COM 

SCOOPY SPOON FRESH JUICE AND ICE CREEM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36608886 or MOSAWI131@GMAIL.COM 

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17272998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

ELITE GRANDE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

ELITE GRANDE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..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

 SUPERVISOR (SITE)

 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

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39424245 or newcastle51280@gmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Foulath Infotech B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

 DATA ANALYST

 suitably qualified applicants can contact

 17464274 

 ELITE GRANDE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM

ELITE GRANDE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39944412 or ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

AL MUWALI ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17879579 or aluminumalmuwali@gmail.com 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17468522 or wanglinan@cpicfiber.com 

BOSS SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 36611882 or M.66661666@GMAIL.COM 

MAKAN CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36716222 or MERZAKHALIFA@GMAIL.COM 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39252020 or sharef.works@gmail.com 

Golden Brothers gents salon 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39814251 or QUEENFRAMES@HOTMAIL.COM 

AVAILABLE TRADE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 34035017 or EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM 

BABEL TRADING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17254712 or NARESHTJ@HOTMAIL.COM 

Farhana for toys and household utensils 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33344254 or ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM 

CLAREMONT  CONSULTANTS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36558869 or WALID.HUSSEINI@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 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 

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 

Mustafa fazal construction 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39695135 or mustafafazal.construction01@gmail.com 

Circut zoon contracting 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39325555 or ALIMOHD33233@GMAIL.COM 

AL MOALLEM MALL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 33266636 or MAJEDSALEEM12@GMAIL.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 36764543 or CORP@DADABAI.COM 

Lash spa 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36609666 or SONDOS@GMAIL.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17580517 or ATEQA@TAHACORP.COM 

Rawaa Beauty Salon 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33199200 or ENAS_S@MOE.GOV.BH 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

TEA  TOWN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 33093551 or BROTHERS.CARSSHOWROOM@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
بيزات ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 137608-1

إليها السيد / السيدة عبداللطيف  بأنه قد تقدم  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة  تعلن إدارة 
محمد عبدهللا العبدهللا مالك شركة بيزات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )1-137608(، بطلب تصفية 
الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة عبداللطيف محمد عبدهللا العبدهللا مصفيا للشركة. بهذا يعلن 
البحريني  التجارية  الشركات  قانون  325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  قد  المديرين  المصفي أن سلطة 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
bezat.bh@gmail.com )973 +(36656605 عبداللطيف محمد عبدهللا العبدهللا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
علي  ميرزا  )يوسف  للسيد/  والمملوكة  للتجارة(  )الغيص  المسماة  الفردية  المؤسسة 
يوسف احمد سيف( والمسجلة بموجب القيد رقم ) 40277(، بطلب بيع المحل التجاري 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويلها إلى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره 
)100( دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)يوسف ميرزا علي يوسف احمد سيف( 100 %

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2022- 117925( إعالن رقم

 معاملة مشركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسين حسن خميس مدن حمادي

االسم التجاري الحالي : حمادي للمقاوالت والعقارات وتخليص المعامالت
االســـــم التجـــاري الجديد : حمادي للعقارات

قيد رقم : 89266-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تركيب للتمديدات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  السيد / السيدة )خالد احمد حسن علي بوجيري( باعتباره المصفي 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م(،  للتمديدات  تركيب  )شركة  لشركة 
)اختيارية( تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،)143332(
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :18-8-2022
) CR2022- 119365( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  عبدالغفار  محمود  عبدالغفار  فريده  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
الهرمسي  يوسف  عبدالرحمن  ابراهيم  السيدة  السيد/  إلى  التالي:  التجاري 
الهاجري فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 رقم القيد : 1-138352

االسم التجاري : مغسلة دار حمد

تاريخ :16/8/2022
CR2022- 118558 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  الجهرمي  احمد  عبدالكريم  ديانا  السيدة/  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيدة/ صنعت بشير شكرهللا احمد فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 70158

االسم التجاري : مركز دانتيال للتجميل

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة السجــــل التجــاري
 )CR2022- 118904( إعالن رقم 

تغيير االسم التجارى

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : يوسف ناصر رمضان العباسي

االسم التجاري الحالي : دجاج الحارة للتجارة
االســـــم التجـــاري الجديد : ميناكمي للتجارة

تاريخ :27/7/2022
) CR2022- 109336( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : حسن علي احمد الخرس بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / حسين حسن علي الخرس فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-8031

االسم التجاري : حسن علي الخرس

التاريخ 16/8/2022
CR2022-118295 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ هدى جعفر علي جاسم بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيدة/ جميله عبدالحسن محمد حسين فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 93244 – 1

االسم التجاري : مؤسسة ابراج المعامير للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة الشركة 
التركية للعقارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 151084 ، بطلب تغيير اسم الشركة 

من:
الشركة التركية للعقارات ذ.م.م

TURKISH REAL ESTATE COMPANY W.L.L
الى:

بوتيك دار جانا ذ.م.م
BOUTIQUE DAR JANA W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سوليد فيجن للمقاوالت  ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد اسماعيل عبد هللا رضا السعد  باعتباره المصفي القانوني لشركة  سوليد 
طالبا   ،  1-101629 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م   للمقاوالت   فيجن 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 119338( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن ابراهيم حسن علي عبدهللا بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد حسين ابراهيم حسن العود 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 : 3-8763
االسم التجاري : خدمات السدير للسيارات
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11 الجمعة 19 أغسطس 2022 - 21 محرم 1444 - العدد 5057 Vacancies Available
Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39688800 or admin01@kameshki.com

 ASFI CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39464122 or ROYAL_SIMO@HOTMAIL.COM 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17534727 or ISA.BUALI@GMAIL.COM 

ELITE GRANDE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

SHAYEA LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)

 suitably qualified applicants can contact

 39864064 or DALALSHAYEA363@GMAIL.COM 

2004 COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17674455 or OPMFAHDAN@GMAIL.COM 

SRI GOWRI KKRISHNA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 39622744 or ABDULMUNEIM2010@HOTMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ABU MONA ALUMINUM WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36922339 or RASHOOD2655@GMAIL.COM 

ERA CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

SAHAR RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17725141 or bpj@bahrainindia.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

JAMAL ALAHMED BUILDING MATERIALS  W L L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17342261 or JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

Iacovou Construction (Bahrain) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER(MATERIAL CONTROL)

 suitably qualified applicants can contact

 17593367 or infobahrain@iacovougroup.com 

ASIAN TECHNICAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39611251 or THARAKANBINURAJ@GMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

ALMAMLAKAH TRADITIONAL COFFEE SHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (COFFEE SHOP)

 suitably qualified applicants can contact

 66655558 or captain.ali.08@GMAIL.COM 

THE GROVE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (NIGHT DUTY (HOTEL))

 suitably qualified applicants can contact

 39456616 or HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

Lazwal building construction w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33784873 or NASIALAM81@GMAIL.COM 

ALFALAH PRIVATE SCHOOLS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39622244 or AEBRAHIM@FALAHSCHOOL.COM 

SH CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36764422 or SANA01235@ICLOUD.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

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 

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 

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 

RAS ZUWAYED RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 39847080 or BB12BB@HOTMAIL.COM 

Tres belle ladies salon & spa 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39986404 or ZAINNOVATION.BH@GMAIL.COM 

ENERFLEX MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33667675 or bshuqair@enerflex.com 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or JOSE@ALGHANAH.COM 

Younis burger 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE

 suitably qualified applicants can contact

 33675541 or YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

CREATIVE LINE DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17276617 or abdulla@creativeline.me 

Rahim Holdings W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17200067 or INFO@RAHIMHOLDINGS.COM 

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LINESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17718033 or BHABANI.MISHRA@rayoman.COM 

BAHRAIN VETERINARY CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH

 suitably qualified applicants can contact

 33669941 or BAHRAINVET@GMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17255163 or ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

Ishraqat AlFajer Publicity & Advertising 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39839836 or ISHRAQAT.ALFAJER@GMAIL.COM 

ALWADAEI GATE CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33973838 or ALWEDAIE85@GMAIL.COM 

SKY HOME FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or RMINHAS560@GMAIL.COM 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 17561222 or hr@edamah.com 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 17561222 or hr@edamah.com 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17561222 or hr@edamah.com 

GOLDEN THAI GENTS SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 17601167 or RENUVARMA2014@GMAIL.COM 

ANURA Informatics Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38440037 or byjuabrao@gmail.com 

The Arch Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 17712303 or CORP@DADABAI.COM 

GLOBAL ARATCO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17660141 or BNCONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 36049009 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

Oak 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

STEEL FORCE TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33776617 or AYOOBALI6631@GMAIL.COM 

Skyscrapers Cleaning & Maintenance Company w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39639253 or vijayanmm1954@gmail.com 

EduCom Management Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 36655456 or hr@suhainvestments.com 

Madras Real Estate 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39609881 or Binteadam136@gmail.com 

LA JOLIE BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST

 suitably qualified applicants can contact

 33903559 or KHONJI.AMEENA@GMAIL.COM 

Sparcot Wholesale Market W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33366925 or SAKKEERMP@GMAIL.COM 

Fajer al shata establishment for trading 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 77082841 or ceo@fajergroup.com 

R&B Fashion Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17564451 or ShynaC@appareluae.com 

Elegant Leo contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33725553 or E.LEO.BH@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 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

MS DREAM PROPERTIES 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36988117 or MSDREAMPROPERTIES@GMAIL.COM 

MONICA SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33124163 or TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

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 

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

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.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 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 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 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.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 

CLEANING LEADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39922434 or cleangreenbh@gmail.com 

MAST CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER

 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

MAST CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

MAKKI MAHDI MAKKI SARHAN / ADLAB 9720 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17250905 or ALHAMOORFISHES@GMAIL.COM 

ABBAS MAHDI AHMED HUSAIN / KABRIS - 9084 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39191165 or abbas.mahdi0239@gmail.com 

ABDULMAJEED ALMDAR ZAINAL / DAFER ALBHAR - 8810 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33355528 or ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

GHLOOM RIDHA INHERITERS(YUSUF&ISMAIL&MAHMOD ) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17345634 or YASSER260112@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 

INHERITED TRADITIONAL SPORTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33066515 or bhfalcon@hotmail.com 

MIDWAY SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17732220 or ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39445575 or ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)

 suitably qualified applicants can contact

 17730626 or TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

REFACS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 17552563 or REFACS@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL ELECTRO - ENGINEERING B.S.C.C 

has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17826644 or ARJUMA@UNEECO.COM 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17229824 or arjun@devji.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17730437 or office@almezeal.com 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

AWAL EXPRESS COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17702828 or ali.haji@awalexpress.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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 - FARES FOOD PACKING FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39626611 or maaasd@batelco.com.bh 

EVA GOLDSMITHS 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39888960 or ALI.ALHOORI@HOTMAIL.COM 

ALHADDAD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17566473 or DARSHA@ALHADDAD-BAHRAIN.COM 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17700047 or NOOR@EMCEBH.COM 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17700047 or NOOR@EMCEBH.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17784584 or HR@AMJASSIM.COM 

AHMED MOHAMMED JASSIM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 39477330 or hr@amjassim.com 

GULF PEARL ANTIQUES EXHIBITION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38886600 or AL.ALHAIKI@HOTMAIL.COM 

ALSINDI STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 17703492 or alsindi@batelco.com.bh 

MAZZRATY FOR VEGETABLE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36315544 or AHMEDALWAZZAN73@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

 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

 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

 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

 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

 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

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

MOHAMED ISA ALI MOHAMED KAMAL “ NOOR ALBATOOL /12586 “ 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33589825 or 801212685ISA@GMAIL.COM 

AL JEHAD FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33446880 or ISA82ALFATEH@HOTMAIL.COM 

BETA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17783438 or ALAFOO@BATELCO.COM.BH 

ESBI Engineering & Facility Management - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ENGINEER

 suitably qualified applicants can contact

 36050250 or TOM.RALPH@ESBI.IE 

AL-OMARA ENGINEERING 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17257200 or alomara.bh@gmail.com 

WORLD TIME 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 39802838 or Reyadh.AWAL@GMAIL.COM 

STRAND POPERTY MANAGMENT AND MAINTENCE 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17828877 or info@strandpropertiesbh.com 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 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 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

ALSAWANY TRADING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39668880 or BUSALMAN2009@GMAIL.COM 

BIN HABIB CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39469620 or binhabib56@gmail.com 

NAZAR CAR WASH WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39330700 or KMKBRN@GMAIL.COM 

FAROHA CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33391910 or AASKARI44@HOTMAIL.COM 

DOLPHIN LAUNDRY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 37700006 or WENACELESTE@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17272740 or mahmoa@spu.edu 

G D C Auto Parts 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36606994 or AHGASSAB@YAHOO.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or m.vishal@exibah.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

ADVANCED FINANCIAL SOLUTION  W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 39644012 or rnair@mds-afs.com 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

 HEAD OF DIVISION

 suitably qualified applicants can contact

 17585778 or girish.menon@ahliunited.com 

Rose crystal fashion 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39749769 or GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
بيزات ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 137608-1

إليها السيد / السيدة عبداللطيف  بأنه قد تقدم  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة  تعلن إدارة 
محمد عبدهللا العبدهللا مالك شركة بيزات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )1-137608(، بطلب تصفية 
الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة عبداللطيف محمد عبدهللا العبدهللا مصفيا للشركة. بهذا يعلن 
البحريني  التجارية  الشركات  قانون  325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  قد  المديرين  المصفي أن سلطة 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
bezat.bh@gmail.com )973 +(36656605 عبداللطيف محمد عبدهللا العبدهللا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
علي  ميرزا  )يوسف  للسيد/  والمملوكة  للتجارة(  )الغيص  المسماة  الفردية  المؤسسة 
يوسف احمد سيف( والمسجلة بموجب القيد رقم ) 40277(، بطلب بيع المحل التجاري 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويلها إلى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره 
)100( دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)يوسف ميرزا علي يوسف احمد سيف( 100 %

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2022- 117925( إعالن رقم

 معاملة مشركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسين حسن خميس مدن حمادي

االسم التجاري الحالي : حمادي للمقاوالت والعقارات وتخليص المعامالت
االســـــم التجـــاري الجديد : حمادي للعقارات

قيد رقم : 89266-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تركيب للتمديدات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  السيد / السيدة )خالد احمد حسن علي بوجيري( باعتباره المصفي 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م(،  للتمديدات  تركيب  )شركة  لشركة 
)اختيارية( تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،)143332(
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :18-8-2022
) CR2022- 119365( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  عبدالغفار  محمود  عبدالغفار  فريده  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
الهرمسي  يوسف  عبدالرحمن  ابراهيم  السيدة  السيد/  إلى  التالي:  التجاري 
الهاجري فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 رقم القيد : 1-138352

االسم التجاري : مغسلة دار حمد

تاريخ :16/8/2022
CR2022- 118558 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  الجهرمي  احمد  عبدالكريم  ديانا  السيدة/  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيدة/ صنعت بشير شكرهللا احمد فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 70158

االسم التجاري : مركز دانتيال للتجميل

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة السجــــل التجــاري
 )CR2022- 118904( إعالن رقم 

تغيير االسم التجارى

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : يوسف ناصر رمضان العباسي

االسم التجاري الحالي : دجاج الحارة للتجارة
االســـــم التجـــاري الجديد : ميناكمي للتجارة

تاريخ :27/7/2022
) CR2022- 109336( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : حسن علي احمد الخرس بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / حسين حسن علي الخرس فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-8031

االسم التجاري : حسن علي الخرس

التاريخ 16/8/2022
CR2022-118295 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ هدى جعفر علي جاسم بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيدة/ جميله عبدالحسن محمد حسين فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 93244 – 1

االسم التجاري : مؤسسة ابراج المعامير للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة الشركة 
التركية للعقارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 151084 ، بطلب تغيير اسم الشركة 

من:
الشركة التركية للعقارات ذ.م.م

TURKISH REAL ESTATE COMPANY W.L.L
الى:

بوتيك دار جانا ذ.م.م
BOUTIQUE DAR JANA W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سوليد فيجن للمقاوالت  ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد اسماعيل عبد هللا رضا السعد  باعتباره المصفي القانوني لشركة  سوليد 
طالبا   ،  1-101629 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م   للمقاوالت   فيجن 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 119338( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن ابراهيم حسن علي عبدهللا بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد حسين ابراهيم حسن العود 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 : 3-8763
االسم التجاري : خدمات السدير للسيارات



ــتـــاب  ــكـ ــرة األدبـــــــــاء والـ ــ ــ نـــظـــمـــت أسـ
وذلك  الشباب(؛  )أدب  بعنوان  فعالية 
لــاحــتــفــاء بـــيـــوم الــشــبــاب الــعــالــمــي 
األدبية  المجاالت  وإبــراز دورهــم في 
اإلبــداعــيــة، وقــد أكــدت األمــيــن العام 
ألسرة األدباء والكتاب صفاء العلوي 
بفئة  كبيرا  اهتماما  تولي  األســرة  أن 
دعمهم  خــال  من  المبدعين  الشباب 
ــة الــمــتــنــوعــة  ــيــ ــ ــي الـــمـــجـــاالت األدب فـ
سواء كانوا شعراء أو كتاب القصص 
والروايات وغيرها من الفنون األدبية، 
الشباب  بانضمام  ترحب  األســرة  وأن 
لها ومشاركتهم في البرامج الثقافية.

أمسية  تنظيم  تــم  المناسبة  وبــهــذه 
لفئة  الفــت  بحضور  شبابية  شعرية 
الشباب وبمشاركة نخبة من الشعراء، 
الصياد،  محمد   ، المالود  وهــم: طال 
ــلــيــث، صــالــح يــوســف، نــوح  زيــنــب ال
الجيدة الذين أحيوا الليلة بقصائدهم 

العذبة.
الفعالية  ــذه  هـ فــي  اإلعــــان  تــم  كــمــا 
اإلبداعية،  الشباب  لجنة  تشكيل  عن 

فيها  للمشاركة  الشباب  دعــوة  وتمت 
وكذلك تم التأكيد على المشاركة في 

مسابقة القصة القصيرة )صيفنا أجمل 
بالكتابة ( والتي تم إطاقها خصيصا 

لــدعــم مــوهــبــة الــشــبــاب فــي الــمــجــال 
السردي وكتابة القصة القصيرة.
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أعلن النجم الهوليوودي 

جوني ديب تجسيده 
شخصية الملك 
لويس الخامس 

عشر في فيلم “جان 
دو باري” الذي يتتبع 
قّصة آخر عشيقات 

الملك التي ولدت في 
بيئة فقيرة قبل أن 

تتمّكن من تسلق السلم 
االجتماعي باستخدام 

ذكائها، لتصبح المفّضلة 
لدى الملك الفرنسي.

النجمة زهرا أمير إبراهيمي تأمل في “ثورة نسائية” في إيران

بعد االنفصـال... هل ستعيش 
شاكيـــــــرا في البحريــــن؟

أمير  زهـــرا  ــيــة  اإليــران الممثلة   تعيش 
إبــراهــيــمــي فــتــرة “جـــنـــون” مــنــذ فــوزهــا 
في  نسائي  تمثيلي  أداء  أفضل  بجائزة 
مهرجان كان السينمائي الشهر الماضي، 
وهي تبدي في مقابلة مع وكالة فرانس 
“ثــورة  أملها فــي حصول  بــرس مــؤخــرا 
التي حظرت عرض  إيــران  نسائية” في 

الفيلم الفائز على أراضيها.
وتقول الممثلة البالغة 41 عاما والمقيمة 
فــي بــاريــس “أعــيــش فــتــرة جــنــون )...( 
أنها  موضحة  يحدث”،  ما  بعد  أفهم  لم 
فيلم  الحلم”. في  بعد من  “لم تستيقظ 
“العنكبوت المقدس” من تأليف مواطنها 
المنفى  فــي  يعيش  الــذي  عباسي  علي 
صحافية  دور  الــمــمــثــلــة  ــؤدي  ــ ت أيـــضـــا، 
لــغــز سلسلة  مــشــاكــســة تـــحـــاول كــشــف 
جــرائــم قــتــل اســتــهــدفــت عــامــات في 
مجال الجنس من دون تحريك مشاعر 

السكان أو السلطات اإليرانية.
ــذا الــفــيــلــم األعـــمـــال  وال يــشــبــه هــ

السينمائية اإليرانية التي اعتاد 
يبتعد  إذ  عــلــيــهــا،  الــجــمــهــور 
عــن الــمــجــاز وُيــظــهــر جرائم 
القتل بقسوة أمام الكاميرا، 
عــــارضــــا أمـــــــام الــجــمــهــور 

المنهجي  العنف  مــن  لقطات 
الممارس ضد النساء.
تقول أمير إبراهيمي 
الـــمـــرء  يــــــرى  “أن 
ــمــرآة  نــفــســه فــي ال
ــرا سها،  أمــ لــيــس 
فهو ال يحب ذلك 
ــدم  ويــــفــــّضــــل عــ
ــع.  ــ ــواقـ ــ رؤيـــــــة الـ
إظهار  أن  أعتقد 
هـــذا الــعــنــف أمــر 

دور  أن  إلــى  الممثلة  وتشير  ضـــروري”. 
الصحافية “كان موجودًا” في داخلها.

ــى صــــورة هـــذه الــصــحــافــيــة الــتــي  وعــل
فيها  ينتشر  مــعــاديــة  بيئة  فــي  تعيش 
عانت  الجنسي،  واالعـــتـــداء  الــتــحــرش 
إذ  ــذكــوري،  ال المجتمع  تبعات  الممثلة 
المهنية؛  ومسيرتها  حياتها  تحطمت 
بــســبــب تــســريــب مــقــطــع فــيــديــو حميم 
يد  على  موافقتها  دون  من  ونشره  لها 

صديق شريك حياتها السابق.
وأثــار ذلك فضيحة كبيرة دفعت حتى 
التخلي  إلـــى  بــأصــدقــائــهــا وزمــائــهــا 
قضائيا  مــاحــقــتــهــا  بــعــد  عــنــهــا. 
ــر  ــهــا األمـ ــتــهــى ب وإهـــانـــتـــهـــا، ان
ــران إلـــى بــاريــس،  ــ بــمــغــادرة إي
 2008 الــعــام  فــي  حيث وصلت 

وكانت “مصدومة” تماما.
كيف  إبراهيمي  أمير  وتستذكر 
وصلت إلى فرنسا كشخص 
ــانـــت  ــور فـــيـــمـــا كـ ــمــ ــغــ مــ
ــلــدهــا  مـــعـــروفـــة فــــي ب
ــلـــة “وصــــلــــت إلـــى  ــائـ قـ
لغته.  أعـــرف  مــكــان ال 
كنت أتنقل في المترو 
أفـــهـــم  أن  دون  ــن  ــ مـ
شــيــئــا. اســتــمــر الــوضــع 
ل12  النحو  هــذا  على 
فشلت  وبعدما  عاما”. 

تمثيلية  أدوار  على  االســتــحــصــال  فــي 
جديدة، اختارت تغيير مسارها لتصبح 

مديرة تجارب اختبار أداء.
التي  اإليــرانــيــة  الممثلة  فــإن  ذلـــك،  مــع 
التقتها وكالة فرانس برس ليست امرأة 
محطمة. فخلف صوتها المتردد، تنضح 
بالقوة والتصميم. وهي  إبراهيمي  أمير 
التي  الفرنسية  باللغة  المقابلة  أجــرت 
عن  اعــتــذارهــا  رغـــم  بــطــاقــة  تتحدثها 
تحكيم  لجنة  وأرادت  أخطاء.  ارتكاب 
مهرجان كان السينمائي أن تحّيي روح 

الصمود هذه.
ولم تدفعها تجربتها “المجبولة باإلذالل” 
إلى اليأس. وتقول “ليس لدي أي شيء 
ضد اإليرانيين، حتى ضد المجتمع الذي 

دمرني”. وتضيف “بدأت أفهم على الفور 
تقليد  ضحايا  كلنا  ضحايا.  جميعا  أننا 
مع  تغير  شـــيء  كــل  ديـــنـــي...  ومجتمع 
الثورة )التي أطاحت عام 1979 بالشاه 
إلى جمهورية إسامية(،  الباد  وحولت 

فقدنا كل شيء”.
في  التغيير  إبراهيمي  أمــيــر  وتتوخى 
إيران بفضل الجيل الشباب، قائلة “نحن، 
في عصرنا، لم تكن لدينا الشجاعة لنزع 
أن  أرى  لكن هناك،  الشارع.  حجابنا في 
األمور تتغير”، مبدية األمل في حصول 
هناك  أّن  “أعتقد  وتتابع  نسائية”.  “ثورة 
سينفجر  أنه  لدرجة  علينا  كبيرا  ضغطا 

في مرحلة ما”.
وتقود إبراهيمي أيضا معركة في بلدها 
على  كــمــمــثــلــة،  نفسها  لــفــرض  الــجــديــد 
غلشيفته  أي  “أختها”  تسّميها  من  غــرار 
من  منفية  أخرى  ممثلة  وهي  فرحاني، 
ونجحت  هوليوود  إلــى  وصلت  إيـــران، 
السينما  فـــي  لــنــفــســهــا  ــم  اســ فـــي صــنــع 
“إنها  إبراهيمي  أمير  وتقول  الفرنسية. 
ــّي”،  إل بالنسبة  بــه  ُيحتذى  نــمــوذج  حقا 
معربة عن أسفها؛ ألن السينما الفرنسية 

تعتبرها “الجئة وليس ممثلة فقط”.
كان  مهرجان  فــي  جائزتها  ستغير  هــل 
“أتمنى ذلك”،  اللعبة؟  السينمائي قواعد 
“لكن حتى اآلن  إبراهيمي،  أمير  تجيب 
لم أتلق سوى فط عرض تصوير واحد”.

للذكريات  مكاًنا  لها  بالنسبة  أصبحت  ألنها  برشلونة؛  ترك  على  شاكيرا  تصر 
السيئة لذا فهي تريد الخروج منها، تاركة وراءها المشكات الشخصية التي 
تطاردها، واقترحت سابقا أنها تنوي االبتعاد إلى جزيرة بعيدة عن أوروبا، فهل 

ستختار البحرين؟
 النجمة المحبوبة كانت قد ذكرت في تصريح رسمي لها في مؤتمر صحافي 
عقدته في إسبانيا على هامش جولتها العالمية قبل سنوات، أنها تتمنى إقامة 

حفل غنائي في المنامة، خصوصا والنجمة المنحدرة من أب 
البحرين،  في  عائلتها  مع  من حياتها  فترة  أمضت  لبناني 

للبحرين  وغنت  الخاصة  مدارسها  إحدى  في  ودرست 
.Eyes Like Yours أيضا في أغنيتها

وهو  برشلونة،  شاكيرا  مــغــادرة  أن  التقرير  أفــاد 
المكان الذي اشترت فيه منزاًل ألول مرة في عام 
من  التخلص  فــي  يساعد  أن  شــأنــه  مــن   ،2012

وخياناته  بيكيه  حــول  تــدور  التي  الشائعات 
المزعومة التي أدت إلى انفصالهما مؤخًرا

بالتزامن مع انفصال الثنائي جيرارد بيكيه 
عاًما،   12 استمرت  عاقة  بعد  وشاكيرا 

بينهما  المشكات  مــن  الكثير  ظهر 
ــي تــتــعــلــق بــحــضــانــة  ــتـ ــة الـ ــاصـ خـ

األطفال.
لـــذا تــوصــل الــثــنــائــي إلـــى اتــفــاق 

مــؤقــت؛ وهـــو أن شــاكــيــرا وافــقــت 
شهر  بقضاء  لألطفال  السماح  على 

مع والدهما في أغسطس، حيث ترغب 
في االنتقال تماًما من برشلونة واإلقامة 

في ميامي.
مــبــاراة  األطــفــال  أن يحضر  الــمــقــرر  ومـــن 
جوان غامبر ومباراة ضد رايو فاليكانو مع 
بيكيه، وجاء ذلك وفًقا لموقع “Hola” ولما 

.La Vanguardia أوردته

ندى نسيم صفاء العلوي صالح يوسف

tariq_albahhar

فــــن كتابــــة القصــــة مـــع ندى فردان غــدا

أسرة األدبـاء تشكـل لجنـة الشبـاب اإلبداعيـة

واآلثار  للثقافة  البحرين  هيئة  تحتفي 
باليوم العالمي للشباب ما بين 17 و27 
متنوع  برنامج  عبر   2022 أغسطس 
يعكس شــعــار الــيــوم هـــذا الــعــام “قــوة 

المتاحف”. 
وانـــطـــلـــقـــت الـــفـــعـــالـــيـــات مــــن مــتــحــف 
الماضي  األربـــعـــاء  الــوطــنــي  الــبــحــريــن 
“أبــوشــاخ  لــروايــة  نقاشية  جلسة  مــع 
البرمائي” للشاعر الراحل الدكتور غازي 

القصيبي . 
أما بتاريخ 18أغسطس، فعقدت جلسة 

آثــار”  عالم  مــع  “لــقــاء  بعنوان  حــواريــة 
التوعية  إلـــى  الجلسة  هـــذه  وهــدفــت 
بكيفية المحافظة على اآلثار وتتواصل 
الفعاليات في متحف البحرين الوطني 
تقّدم هيئة  19 أغسطس، حيث  اليوم 
في  جــولــة  واآلثــــار  للثقافة  الــبــحــريــن 
لمختلف  الــوطــنــي  الــبــحــريــن  مــتــحــف 
تــبــعــهــا مسابقة  الـــــــزوار،  مـــن  ــات  ــئ ــف ال

“البحث عن الكنز” بالمتحف.
ويـــوم الــســبــت 20 أغــســطــس الــجــاري 
كتابة  فــن  ورشــة  الثقافة  هيئة  تــقــّدم 

ــردان وتلقي  ــ ــدى فـ نـ الــقــصــة تــقــّدمــهــا 
الكتابة والعناصر  الضوء على مهارات 

األساسية للقصة، 
باليوم  االحــتــفــاء  فعاليات  خــتــام  أمــا 
ــوم 27  الــعــالــمــي لــلــشــبــاب فــســيــكــون يـ
أغـــســـطـــس مــــع فـــعـــالـــيـــة “مـــــن وحـــي 
الـــقـــطـــعـــة”، وهــــي عـــبـــارة عـــن جلسة 
اإلبداعي  اإلنتاج  للتركيز على  نقاشية 
قطعة  من  المستوحاة  الفنية  لألعمال 
البحرين  المعروضة في متحف  الشهر 

الوطني.

اختار مهرجان عشيات طقوس المسرحية الخامس عشر باألردن، والذي  «
ستنطلق فعاليته يوم غد السبت 20 أغسطس على خشبات المركز 

الثقافي الملكي، المخرجة  البحرينية والباحثة في المسرح كلثوم 
أمين ضمن لجنة تحكيم المهرجان والمكونة من الفنانة عبير عيسى 

من األردن، وأحمد حسن موسى من العراق، والمخرج جالل عثمان 
من مصر، والفنان عمر غباش من األردن.  وسيشارك مسرح أوال في 

المهرجان بمسرحية” حتى اشعار آخر” من تأليف عبدالناصر فتح الله، 
وإخراج جمال الغيالن، وتمثيل ريم ونوس، وموسيقى يوسف النجدي، 

وفني إضاءة حسن فالمرزي.

كلثوم في لجنة تحكيم مهرجان 
عشيات طقوس المسرحية

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

للتواصل: 17111483

أي نوع من المسؤولية مطلوب من رئاسة مجلس النواب؟ 
النواب العشرة الذين نشروا بيانهم في وسائل التواصل االجتماعي، 
ويطالبـــون فيـــه الحكومـــة بمراجعة وتحســـين األوضاع المعيشـــية 
بالقيـــام  الرئاســـة  أيضـــا  ويطالبـــون  للمواطنيـــن،  واالجتماعيـــة 
بمســـؤولياتها، اشـــتركوا جميعا في إطالق السهام النارية التي تمثل 
مناظـــر جميلة لصورهم قبل االنتخابات، فـــكل نائب في هذه الفترة 
يدخـــل معمل الكيمياء الخاص به لتلميع آرائه واتجاهاته الفلســـفية 

التي يتصور أنها من المراجع المهمة في الفكر البرلماني.
الســـؤال الـــذي نطرحـــه من أقصـــى اليمين إلـــى اليســـار، أي نوع من 
المســـؤولية مطلـــوب مـــن الرئاســـة فـــي مثل هـــذا الوقـــت، وإن كان 
المقصـــود مـــا جاء فـــي الرســـالة التي رفعت منـــذ أكثر من شـــهرين، 
والتـــي طالبتم فيها بدعوة الجتماعات عامة “جلســـة”، فهذا مخالف 

لالئحة حسب علمنا، وأنتم على دراية بهذا األمر.
طـــوال أربع ســـنوات من عمر المجلـــس كنتم بعيدين عـــن المواضيع 
والقضايـــا التي تالمس المجتمـــع وتطلعاته، واليوم ومع قرب ذهاب 
كل منكـــم إلـــى بيتـــه، والمواطـــن يرتمـــي علـــى األرض ويســـقط من 

فشلكم، تتحدثون عن مراجعة الوضع المعيشي واستعراض الحلول 
الممكنة لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمواطنين حسب بيانكم.

إن الحكومة الموقرة برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، لها من الحكمة والحنكـــة ما يحقق كل ما يصبو ويطمح 
إليـــه المواطـــن، وتعمل بـــكل كفاءة واقتـــدار لتوفير العيـــش الكريم 
لألســـرة البحرينيـــة، وهذا مـــن أهم أولوياتهـــا، وتســـخر كل ما لديها 
لرفاهيته وراحته، ورئاســـة مجلس النـــواب لم تدخر الوقت والجهد 
والعمـــل المخلـــص والتفانـــي طـــوال الفصل التشـــريعي علـــى جميع 
المســـتويات، ووفـــرت كل ما من شـــأنه أن يســـهم فـــي تطوير العمل 
وقدراتـــه، وعالجـــت المشـــكالت الطارئة التي حدثت بقـــدر كبير من 

الحكمة.
ختامـــا أقـــول.. ربمـــا تمطر الســـماء في الصيـــف، من يـــدري، لكن لن 
ينســـى المواطـــن ما حصـــل له على يـــد بعض النواب ألنـــه ال يخطئ 

الفهم أبدا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رغم كل ما هو معروف عن تأثيرات اســـتخدام أســـلحة الدمار الشـــامل بغض النظر 
عن األســـباب والذرائع، فإن تكرار الحديث عن “حرب الطاقة” المحتدمة بين روسيا 

والغرب ينطوي على سيناريو ال يقل خطورة تدميرية عن تلك األسلحة.
“حـــرب الطاقـــة” كمـــا يشـــير إليها اإلعـــالم الدولي هي حـــرب ال طائل مـــن ورائها وال 
رابح فيها، بل الكل خاســـرون على المدى البعيد، والمسألة ال تتعلق بمكاسب نتيجة 
تحقيـــق أربـــاح مـــن عائدات بيـــع النفط والغاز لالقتصاد الروســـي، وال خســـائر جراء 
ارتفـــاع التضخـــم ودخـــول االقتصـــادات الغربيـــة مرحلة ركود بســـبب المســـتويات 
القياســـية الرتفاع مواد الطاقة وكلفة األعباء المعيشية، لكن ألن الطاقة ليست أداة 

صراع في لعبة التنافس الدولي على الهيمنة والنفوذ.
مســـتويات إنتـــاج النفط الروســـي عـــادت مؤخرًا إلى معـــدالت بداية العـــام الجاري، 
وتـــكاد تالمس ســـقف اإلنتـــاج النفطي اليومي قبـــل اندالع الحرب فـــي أوكرانيا، ما 
يعنـــي فعليًا عدم تأثر اقتصاد البـــالد بالعقوبات والحظر الذي تفرضه الدول الغربية 
علـــى وارادات الطاقة الروســـية، ناهيك عن العوائد الضخمـــة التي يجنيها االقتصاد 
الروســـي مـــن وراء ارتفاع ســـعر برميل النفط عالميًا بســـبب األزمـــة األوكرانية. هذا 
األمر يمكن اعتباره إخفاقًا لسياســـة العقوبات الطاقوية المفروضة على روســـيا قبل 
أن تبدأ، حيث يفترض أن تدخل العقوبات األوروبية المفروضة على صادرات النفط 

الروسية حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.
فـــي المقابـــل تعاني االقتصادات الغربية بشـــكل هائل جراء تراجـــع إمدادات الطاقة 
الروســـية، ويتوقـــع أن تعانـــي الشـــركات والمســـتهلكون الغربيون بشـــكل أكبر خالل 

األشهر المقبلة.
خالل األيام الماضية، تحدثت تقارير إعالمية عديدة عما ينتظر الشعوب األوروبية 
التي تســـتعد الســـتقبال الشـــتاء مـــن دون غاز كاف، فـــي ظل خفض إمـــدادات الغاز 
الروســـية، وحيـــث تتوقـــع بعـــض التقديـــرات أن ترتفـــع أســـعار الغاز بمعدل خمســـة 
أضعـــاف فـــي حال أوقفت روســـيا إمداداتهـــا من الغـــاز ألوروبا، رغـــم كل احتماالت 
دخـــول االقتصـــاد العالمي مرحلة ركـــود كبيرة يرافقها بطبيعة الحـــال تراجع الطلب 

العالمي على النفط والغاز.
توقعات عمالقة الطاقة العالميين تتحدث عن شتاء صعب جدًا في أوروبا، وزيادات 
كبيرة في أسعار الطاقة، والمخاوف تزداد في ظل توقف خط أنابيب الغاز الروسي 
“نورد ستريم 1” للصيانة خشية أال يعود للعمل، حيث يخشى أن تستبق روسيا قرار 
دول االتحاد األوروبي بتقليل واردات الغاز الروسي بنسبة الثلثين خالل عام، وهو 
مـــا يفســـر تحذيـــرات الوكالة الدولية للطاقـــة من عواقب وقف إمدادات روســـيا من 

الغاز خالل الشتاء المقبل. “إيالف”.

سالم الكتبي

معضلة الطاقة وحروبها )1(

بكامـــل االعتـــزاز الوطنـــي، يمكن القـــول ودون أدنى مواربـــة إن العهد اإلصالحي 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم، 
حفظـــه هللا ورعـــاه، عزز الموقـــع الحضاري لمملكـــة البحرين علـــى خارطة حقوق 
اإلنســـان على المســـتوى الدولي. وعملـــت الوزارات والجهـــات المعنية على تأكيد 
الواقـــع العملي لحقوق اإلنســـان فـــي البحرين باعتبارها جزءا أساســـيا من تقاليد 
الوطـــن ومنظومتـــه االجتماعيـــة، ولـــو نظرنا إلـــى وزارة الداخلية كونهـــا الواجهة 
األولى لصيانة حقوق اإلنسان، سنجد أن معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، رسخ قيًما مثالية ربطت بين القيم والتعاليم الدينية، 
وبيـــن العـــادات والتقاليـــد البحرينيـــة، وبيـــن تطوير التشـــريعات والنظـــم الكفيلة 
بتوفيـــر كل مـــا من شـــأنه ضمـــان وتوفير حق أي إنســـان في العيـــش الكريم على 

أرض البحرين الغالية.
لهـــذا، فـــإن مســـاهمة مملكة البحريـــن في تطويـــر القوانيـــن، دليلـــه توقيعها على 
اتفاقيـــات وآليات دولية والمشـــاركة فـــي محافل ومنتديـــات وتقارير دورية في 
مجال حقوق اإلنسان والحريات وحقوق العيش والتعايش واحترام المعتقدات، 
ولهـــا برامجهـــا الوطنية في هذا الشـــأن، أما مناســـبة الحديث فـــي الحقيقة، أنني 

تابعـــت محاضـــرة قيمـــة قدمهـــا رئيـــس وحـــدة التحقيق الخاصـــة القائـــم بأعمال 
المحامـــي العـــام محمد خالـــد الهزاع، عبر تقنيـــة االتصال المرئي، بعنوان “إنشـــاء 
وحـــدة التحقيق الخاصـــة واختصاصاتها والمعاييـــر الدولية المتبعـــة في عملها”، 
والتـــي نظمت بالتعاون مع األمانة العامـــة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
بمشـــاركة أعضاء من أجهزة االدعاء العام والنيابة العامة من جميع دول الخليج، 
وممثلـــي األمانة العامـــة لمجلس التعاون الخليجي، وأول مـــا يمكن الحديث عنه 
هو أن هذا النوع من األنشـــطة مهم للغاية، والبد أن يوثق وترصد توصياته ألنها 
كما لفت المحاضر الهزاع تثمر بيئة تمكن اإلنســـان من ممارســـة شؤونه الحياتية 
وتحقيق أهدافه وطموحاته في إطار من األمن واالســـتقرار الناشـــئ عن ســـيادة 

القانون.
وبالعودة إلى بداية المقال وما أشرت إليه من ثمار العهد اإلصالحي لجاللة الملك 
المعظـــم ومـــا شـــهدته وزارة الداخلية تحديًدا من نقلة نوعيـــة، فقد أكد المحاضر 
هذا الجانب، حيث إن مملكة البحرين أنشأت آليات فريدة من نوعها على مستوى 
المنطقة، من بينها وحدة التحقيق الخاصة التي تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان 

في منظومة العدالة الجنائية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

ترسيخ حقوق اإلنسان في العهد اإلصالحي

الدول األكثر أمانًا
فـــي دراســـة علمية مهمة نشـــرتها مجلـــة Nature مؤخـــًرا حول الـــدول األكثر أمانا 
فـــي حال وقـــوع حرب نووية، حذر علماء بجامعة روتجرز في والية نيوجيرســـي 
األميركيـــة مـــن أن قصـــف المـــدن والمراكـــز الصناعيـــة بقنابـــل نوويـــة سيتســـبب 
بعواصف نارية، وتلويث الغالف الجوي بانبعاثات نواتج االحتراق، وســـيؤدي ذلك 
إلـــى تغيـــرات مناخية وتقلص كميـــات األغذية في البر والمحيطات، مشـــيرين إلى 
أن اندالع حرب نووية بين روســـيا والواليـــات المتحدة األميركية قد يودي بحياة 

5 مليارات نسمة.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن أســـتراليا واألرجنتيـــن ســـتتمكنان مـــن الحفـــاظ علـــى 
المســـتويات الطبيعية الســـتهالك األغذية، ثـــم تأتي نيوزيلندا كأقـــل الدول تضررا 
ومعانـــاة من نقص المواد الغذائية. وقبل نحو خمس ســـنوات، نشـــرت صحيفة “ذا 
صـــن” الئحة بعشـــر دول هـــي األكثر أمانا من وجهة نظـــر الصحيفة في حال وقوع 
حـــرب نوويـــة، وذلـــك اعتمـــاًدا علـــى الئحة أكثـــر دول العالـــم أمًنا واســـتقراًرا وفق 
مؤسســـة مؤشر الســـالم العالمي ودراسة جغرافية ســـابقة لألماكن األكثر أمانا في 
حـــال وقوع حرب نوويـــة. تصدرت الالئحة آيســـلندا بموقعهـــا الجغرافي المعزول 
فـــي شـــمال أوروبا، ثـــم نيوزيلندا بموقعهـــا المعزول أيًضا وتاريخهـــا الذي ال يعرف 
الحـــروب كثيـــرا، والبرتغـــال المبتعدة عـــن النزاعات السياســـية منـــذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية، والنمسا الملتزمة بالسالم، والدانمارك، والتشيك بعالقاتها مع دول 
الجوار، وسلوفينيا التي نجحت في تجنب الدخول في الحربين العالميتين األولى 
والثانيـــة، وكنـــدا التـــي تمتلـــك تاريخا مســـالما وقدرة علـــى االبتعاد عـــن النزاعات 
الدوليـــة، وسويســـرا التـــي لـــم تدخـــل أي حـــرب منـــذ معاهـــدة باريس عـــام 1815 

وجمهورية إيرلندا المعروفة بحيادها السياسي.
قبل خمس ســـنوات كان االهتمام بالوضع السياســـي والموقع الجغرافي غالًبا على 
الدراســـات المســـتقبلية التي تبحث في السياســـة الدولية، ومـــع نوعية التطورات 
التي شـــهدها العالم خالل السنوات األخيرة ومنها التغير المناخي وجائحة كورونا 
ثم األزمة الروســـية األوكرانية باتت األولوية في البحث والدراسة للوضع الغذائي 

باعتباره المؤشر األهم لتحقيق األمن.
هـــي دعـــوة وحافز إلحداث تغيـــرات مماثلة على مراكز األبحاث فـــي دولنا العربية 
والكليـــات والمعاهـــد العلمية المتخصصـــة في العلوم السياســـية، لتحدث مثل هذا 
التعديـــل في اهتماماتها حتى لو وصل األمر إلنشـــاء أقســـام جديدة تعنى بالغذاء 

واألمن الغذائي واالستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا الجانب.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

فلسطين في قلب السعودية
ال أحد ينكر ما تبذله الســـعودية من جهود من أجل االســـتقرار، الســـيما استقرار 
العرب، حيث حملت همومهم منذ عهود سابقة، ومن جديد تثبت المملكة العربية 
السعودية تحت قيادة الملك سلمان وولي عهده األمين، على الدوام أنها الدولة 
األهم في المنطقة واإلقليم، وتلعب دورا مهما في المنظومة الدولية، من خالل 
التحركات الدبلوماســـية لجمع الكلمة واســـتقرار الـــدول، بالفعل مواقف وجهود 
تبذلهـــا مملكتنـــا الحبيبة نقف لها احتراما وتقديرا، وما زاد ســـعادتنا ما تتميز به 
الســـعودية من حبها جميع الدول وحرصها على كل المســـلمين وإحساسها بأنها 

مسؤولة عنهم، ولست بصدد ذكر الجهود، لكن ما يراه الناس أكبر دليل.
ومـــا زادنـــا فرحا مـــا صدر عن اجتمـــاع مجلس الوزراء  الســـعودي،  بـــأن المملكة 
العربية الســـعودية تشـــدد على وقوفها إلى جانب الشـــعب الفلسطيني الشقيق، 
االعتـــداءات  لوقـــف  بمســـؤولياته  باالضطـــالع  الدولـــي  المجتمـــع  وتطالـــب 
واالنتهـــاكات المتكـــررة من القوات اإلســـرائيلية، وبذل الجهـــود كافة إلنهاء هذا 
الصراع الذي طال أمده. هنا تكمن أهمية السعودية في حفظ السالم والوقوف 
مـــع الـــدول، لله در هذه المملكة وســـعيها لصالح الدول، وقـــد قرأنا عن مبادرات 
المملكة منُذ العهود الســـابقة، قرأنا عن مســـاندة ودعم القضية الفلسطينية، فقد 
شـــاركت الســـعودية في عدة مؤتمرات واجتماعات خاصة متعلقة بحل القضية 
الفلسطينية، وكانت البداية من مؤتمر مدريد وانتهاًء بخارطة الطريق ومبادرة 
الســـالم العربـــي، التي اقترحها الملـــك عبدهللا بن عبدالعزيز )ولـــي العهد آنذاك(، 
وتبنتهـــا الـــدول العربيـــة بعد ذلك كمشـــروع عربـــي موحد في قمـــة بيروت في 
مـــارس 2002م لحـــل النـــزاع العربي اإلســـرائيلي، وهـــذا إن دل فإنمـــا يدل على 
وقـــوف الســـعودية منـــذ األزل مع القضيـــة الفلســـطينية، حيث قدمـــت المملكة 
الدعم المادي والمعنوي للســـلطة الفلســـطينية والشـــعب الفلســـطيني منذ نشـــأة 
القضية، وذلك في إطار ما تقدمه المملكة من دعم ســـخي لقضايا أمتها العربية 
واإلســـالمية، فقـــد كان مشـــروع الملك فهد للســـالم “المشـــروع العربي للســـالم” 
واســـتمرت بالفعل المواقف السعودية المشرفة تجاه القضية الفلسطينية حتى 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان، حيـــث تعتبر المملكة مـــن أوائل الدول 
التي قدمت الدعم للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

 

غدير الطيار



20 العًبا في المعسكر الداخلي لمنتخب ناشئي السباحة
اســـتعداًدا للبطولـــة العربيـــة األولى 
الســـنية  لألعمـــار  المائيـــة  لأللعـــاب 
والتي ســـوف تقـــام بتاريخ الســـابع 
إلـــى الرابع عشـــر من شـــهر ســـبتمبر 
القـــادم في جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة دخـــل منتخبنـــا الوطنـــي 
للســـباحة قبل أيام معسكره المغلق 
 31 إلـــى   13 تاريـــخ  مـــن  الداخلـــي 
أغسطس الجاري بمشاركة عدد من 
المشـــاركين يتكون مـــن طاقم فني 
وإداري  و15 سباًحا وسباحة، حيث 
يشـــمل البرنامج للمعســـكر تدريبات 
مكثفة في المسبح وخارج المسبح 
وينقســـم إلـــى فترتيـــن فـــي اليـــوم 

صباحيـــة ومســـائية حيـــث تنقســـم 
الفتـــرات مـــن 8.30 صباًحـــا إلى 12 
 6.30 إلـــى  مســـاًء   4 ومـــن  مســـاًء 

مساًء. 
االتحـــاد  برنامـــج  ضمـــن  وذلـــك 
)اســـتعداًدا للبطولـــة العربية األولى 
المائيـــة لألعمـــال الســـنية  لأللعـــاب 
الشـــهر القادم فـــي جمهوريـــة مصر 

العربية الشقيقة(. 
 ويضم معسكر المنتخب 15 سباًحا 
بينهـــم  مـــن  العمريـــة  الفئـــات  مـــن 
كاربالـــي  ألكســـاندر  األول  المـــدرب 
ومســـاعده عبدهللا شمســـان وأيًضا 
والمـــدرب  بوزيـــد  ظافـــر  المـــدرب 
ضاعن فزيع والمســـاعد مدرب عمر 
المالكـــي مديـــر المنتخـــب األســـتاذ 

سمير المطاوعة.

اللجنة اإلعالمية

من تحضيرات المنتخب
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اللجنة األولمبية

اســـتمراًرا لسلسلة زيارات ســـموه الهادفة لتفقد 
ســـمو  قـــام  الوطنيـــة،  المنتخبـــات  تحضيـــرات 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 
نائـــب رئيس اللجنة األولمبيـــة البحرينية بزيارة 
منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة تحت 20 
عامـــا والذي يســـتعد لخوض منافســـات البطولة 
اآلسيوية الـ 21 التي ستحتضنها مملكة البحرين 
خالل الفترة من 22 لغاية 29 أغسطس الجاري.

بصالـــة  ســـموه  مســـتقبلي  مقدمـــة  فـــي  وكان 
عيســـى بـــن راشـــد للكـــرة الطائـــرة أميـــن الســـر 
فـــراس الحلواجـــي وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي للكرة الطائرة. وشـــهد 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة تدريبات المنتخب تحـــت قيادة المدرب 
التونســـي صابـــر عبدالواحد ومســـاعده الوطني 
ابراهيـــم علـــي الورقاء واطلع على اســـتعدادات 
اآلســـيوي ومـــدى  المعتـــرك  لخـــوض  المنتخـــب 

جاهزيته.
والتقى ســـموه الالعبين ونقل لهم تحيات ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة النائـــب األول 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
لهـــم  ســـموه  وتمنيـــات  البحرينيـــة  األولمبيـــة 

بالتوفيق والنجاح.
وأضاف ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة “إننا نفتخر بالنجاحات المتميزة التي 
حققتهـــا لعبة الكرة الطائرة علـــى كافة األصعدة 
والمستويات لتكون في طليعة األلعاب المنجزة، 
تاريخـــي  إنجـــاز  األول  المنتخـــب  حقـــق  فقـــد 
بتحقيقـــه المركـــز الثالث آســـيويا ألول مرة، كما 
أن منتخب الشـــباب حقـــق المركز الثاني ببطولة 
غـــرب آســـيا مؤخـــرا وهـــو مـــا يدفعنـــا للتفـــاؤل 

المطلـــوب  المســـتوى  تحقيـــق  علـــى  بقدرتكـــم 
منكم..”.

وطالب ســـموه الالعبين بالحـــرص على التمثيل 
المشـــرف والســـعي لتقديـــم كل مـــا لديهـــم مـــن 
مســـتويات واســـتغالل عاملي األرض والجمهور 
لتحقيـــق الهدف المنشـــود وهو تشـــريف ســـمعة 
الكرة الطائرة البحرينية واعتالء منصة التتويج 
وتحقيـــق مركـــز متقـــدم يليق باللعبـــة والرياضة 
اللجنـــة  وقـــوف  ســـموه  مؤكـــدا  عـــام،  بشـــكل 
األولمبيـــة بجانـــب المنتخب وتقديـــم كل الدعم 

من تدريبات المنتخبالالزم له في البطولة بهدف التمثيل المشرف.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتابع تدريب المنتخب

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط العبي المنتخب سمو الشيخ عيسى بن علي خالل حضوره تدريب المنتخب

سموه زار الالعبين وطالبهم بتقديم أفضل المستويات في البطولة اآلسيوية

ز منتخب شباب الطائرة سمو الشيخ عيسى بن علي يحفِّ

محمد النعيمي

اتحاد السلة

قرر االتحاد البحريني لكرة السلة 
الحـــكام،  لجنـــة  تشـــكيل  إعـــادة 
النعيمـــي  ناصـــر  محمـــد  برئاســـة 

عضو مجلس اإلدارة.
جـــاء ذلك بناء علـــى قرار مجلس 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة 
السلة في اجتماعه الخامس عشر 

بإعادة تشكيل لجنة الحكام.

وســـتضم لجنة الحـــكام الجديدة 
في عضويتهـــا كل من عبدالكريم 
اللجنـــة،  لرئيـــس  نائبـــا  شـــكيب 
فاضـــل غلوم، علـــي أحمد وإيمان 

جعفر الثقفي.
وســـيكون علـــى عاتق التشـــكيلة 
مناقشـــة  اللجنـــة  مـــن  الجديـــدة 
العديد من المســـتجدات المتعلقة 

وتطبيقـــه  التحكيمـــي  بالجانـــب 
بكـــرة  المحليـــة  المســـابقات  فـــي 
والعمـــل  اللجنـــة  وإدارة  الســـلة 
علـــى تطويـــر الحكام، مـــن خالل 
وضـــع خطـــط مناســـبة تصب في 
هـــذا الجانـــب، بالذات كـــون لجنة 
الحكام من أهم اللجان الموجودة 

في االتحاد.

إعادة تشكيل لجنة الحكام السالوية

استعدادا للبطولة العربية في سبتمبر

ألكسندر



منطقية كلوب تفوقت 
على جرأة غوارديوال في 

نهائي كأس المجتمع

 نونيز بإدارة ليفربول 
سيكون عامال فارقا 

في ليفربول

غوارديوال عليه أن يغير 
طريقة لعبه إذا أراد 

لهاالند أن يصنع الفارق

مشكلة مانشستر يونايتد 
أكبر بكثير من كونها 

مشكلة مدرب

 الكانتارا 
سيكون نجم 

الموسم 

علي العيناتي

أكد المحلل عمر عبدالســميع أن لقب الدوري اإلنجليزي لهذا الموســم ســيتأرجح مجددا بين ليفربول ومانشستر سيتي، معتبرا 
أن توتنهــام قــد يكــون منافســا شرســا هــذا الموســم بعــد قيامــه بســوق انتقــاالت مميز. جــاء ذلك خالل ســابع حلقــات الاليف 

انستغرام لبرنامج “البالد ارينا” الذي يعده ويقدمه الزميل علي العيناتي. 

 بداية نود أن نعرف رأيك حول نهائي كأس درع المجتمع بين  «
مانشستر سيتي وليفربول؟

  اســـتخلصت مـــن هذه المبـــاراة نقتطيـــن، نقطة المنطـــق ونقطة 
الجـــرأة، فرأيـــت يورغن كلوب لعب المبـــاراة بالمنطق، حيث لعب 
بعناصـــره األساســـية دون تغييـــر، بينمـــا دخـــل غوارديـــوال اللقاء 
متســـلحا بســـاح الجرأة وبـــدأ بهاالند منـــذ البداية، وهـــو مهاجم 
صريح لم يعتد البيب على تواجده في تشكياته السابقة؛ بسبب 
انتهاجـــه للعـــب بالمهاجم الوهمـــي. وأعتقـــد أن المنطقية تفوقت 

على الجرأة وفاز ليفربول بالكأس بجدارة واستحقاق.
 هل تعتقد أن ليفربول جاهز بما يكفي للمنافسة على لقب  «

البريميرليغ؟

 أعتقد أن ليفربول كان منطقيا في ســـوق االنتقاالت، فقد حافظ 
علـــى أبرز نجومـــه خصوصا محمد صاح، وقـــام بتعويض رحيل 
مانـــي باعبيـــن ممتازين وهمـــا نونيـــز وكارفالو، وبالتالـــي أعتقد 
أن الريدز ســـيكون منافسا رئيســـا على لقب الدوري مثل الموسم 

الماضي.
 أال تعتقد أن غياب ساديو ماني يصعب تعويضه؟ «

بـــكل تأكيـــد؛ ألن ماني العب ســـوبر وطريقة لعبه مـــع ليفربول ال 
يمكـــن لديـــاز أن يعوضهـــا، فمانـــي يلعـــب اللعـــب المباشـــر لألمام 
ويتحـــرك فـــي المســـاحات بشـــكل جيـــد، بينما ديـــاز يعتمـــد على 
المهـــارة أكثـــر، ولكـــن كلـــوب أجبر علـــى التخلي عن ماني بســـبب 
رغبتـــه بالرحيل، وبالتالي وجد نفســـه امام خيارات قليلة؛ ولذلك 

فضل تعويضه بنونيز وكارفالو معا.
 في تاريخ أغلى الصفقات في إنجلترا ..أغلب الالعبين  «

فشلوا.. فهل سيكسر نونيز هذه القاعدة؟

بوجـــود نونيـــز تحت إدارة يورغن كلوب ال اعتقد بأنه سيفشـــل..
فكلـــوب يعـــرف تماما كيـــف يســـتخرج أفضل ما يملكـــه الاعبين 
مثلمـــا فعل مـــع المدافع، فان دايك الذي دخل هذه القائمة واليوم 
يعتبر المدافع األفضل في العالم عند شريحة كبيرة من المتابعين. 

 كانت هناك مبالغة في انتقاد هاالند في ظهوره  «
األول مع السيتي..ما تعليقك حول هذا؟

 مـــن الظلـــم أن نطلق األحكام على هاالنـــد من مباراته 
األولـــى علـــى الرغـــم مـــن أنه لـــم يكـــن جيدا مـــن حيث 

التمركز الصحيح وإضاعة بعض الفرص السهلة، ولكن أعتقد بأن 
هاالند ربما لن يكون هو نفســـه الذي كان في دورتموند بسبب أن 
طريقة لعب البيب ربما قد ال تناســـبه كثيرا، فهو مهاجم “بوكس” 

والســـيتي ال يعتمـــد في ســـنواته االخيرة علـــى توجيه اللعب 
علـــى العـــب البوكس، وبالتالي نجاح هاالند ســـيكون مرتبطا 

بتغيير طريقة لعب غوارديوال.
  كيف ترى حظوظ مانشستر سيتي في المحافظة  «

على لقب الدوري؟

غوارديوال قام بتعاقد ذكي بجلب فيلبس من ليدز ليعوض رحيل 
فيرناندينو، وهو العب مهم جدا ويســـتطيع البيب االعتماد عليه 
كثيـــرا خصوصا في المداورة، ومع قدوم هاالند للفريق أعتقد أن 
السيتيزنز قادرون على المنافسة مرة اخرى وبكل قوة على لقب 

البريميرليغ.
  ما رأيك بسوق انتقاالت نادي تشيلسي حتى اآلن؟ «

التعاقد مع الظهير األيســـر كواكوريا من برايتون جعل تشيلسي 
في موضع شـــك، فحســـابيا الفريـــق ال يحتاجـــه خصوصا بوجود 
ثاثـــة العبين يلعبـــون في مركزه، لذلك تشـــعر أن تشيلســـي بعد 
أن فشـــل فـــي التعاقـــد مـــع أهدافـــه الرئيســـة أصبـــح يعمـــل فـــي 
الميركاتو بشـــكل عشـــوائي، فتشـــعر بأنه يتعاقد مع الاعبين؛ من 
أجـــل التواجـــد في الميركاتو فقط وليس مـــن أجل حاجة الفريق 

الفعلية!
 هل تعتقد أن مدرب مانشستر يونايتد الجديد تن هاغ  «

سينجح، ويكون أفضل من سلفه؟

 أعتقد أن مشكلة مانشستر يونايتد تبدو أكبر من مشكلة اختيار 
المـــدرب المناســـب، فعقليـــة الاعبيـــن فـــي الفريـــق هـــي أســـاس 

المشـــكلة لعدم شعورهم بالمسؤولية الكاملة واستشعارهم بقيمة 
الفريـــق وتاريخه الكبير؛ لذلك ســـيعاني تن هـــاغ مع المانيو مثلما 

عانى سولشاير من قبله، ولن يجد أي جديد.
  هل ترى أن لدى توتنهام فرصة للفوز باللقب بعد قيامه  «

بميركاتو رائع؟

 إدارة توتنهام قامت بتلبية احتياجات كونتي بالتعاقد مع أسماء 
بجودة عالية مثل بيســـوما وريشارلســـون وبريســـيتس، وبالتالي 
من الممكن أن يظهر الســـبيرز بشـــكل أفضل من الموسم الماضي، 
ولكـــن مـــن الصعب أن يحقـــق الدوري بتواجد مانشســـتر ســـيتي 

وليفربول.
  ما حظوظ األرسنال في الدوري هذا الموسم؟ «

 ارتيتـــا جلـــب أســـماء مهمة لفريقـــه خصوصا المهاجـــم البرازيلي 
جيســـوس، وبالتالـــي زادت القـــوة الهجوميـــة للفريـــق، لكن تبقى 
المشـــكلة التي ســـيواجهها ارتيتا هي الدفاع، فإن استطاع الغلب 

عليها ربما يكون األرســـنال منافســـا شرســـا علـــى المقاعد األربعة 
األولى.
  للمرة األولى سيتم إلغاء جوالت البوكسينغ داي  «

الشهيرة بسبب كأس العالم.. ما رأيك؟

جوالت البوكســـينغ داي تزيد فيها اإلثارة والحماسة الجماهيرية، 
وبالتالي زلغاوها سيؤثر كثيرا على الشغف الجماهيري.

  من تتوقع، األربعة القادرة على الحصول على المراكز  «
األربعة األولى بالترتيب؟

 اعتقد ليفربول ســـيكون أوال، ومانشستر ســـيتي ثانيا، وتوتنهام 
ثالثا، بينما من الممكن أن تنحصر المنافسة على المركز الرابع بين 

استون فيا وأرسنال.
 من تتوقع أن يكون نجم الموسم في البريميرليغ؟ «

 تياغو الكانتارا نجم ليفربول إذا ابتعدت عنه اإلصابات.

بـــدأ العـــد التنازلي علـــى انطـــاق البطولة 
اآلســـيوية التاســـعة للناشـــئين لكـــرة اليد، 
المؤهلـــة الـــى نهائيـــات كأس العالـــم فـــي 
كرواتيـــا 2023، والتـــي تنطلـــق على أرض 
المملكة يوم الســـبت القادم وتستمر حتى 
نهاية الشـــهر الحالي بمشـــاركة 11 منتخًبا 

ا. آسيويًّ
كافـــة  المنظمـــة  العليـــا  اللجنـــة  وأنهـــت 
الحـــدث  الازمـــة الحتضـــان  التجهيـــزات 
اآلســـيوي، حيـــث تـــم العمـــل علـــى تجهيز 
الماعب المخصصة للمباريات وتدريبات 
المنتخبـــات، ومعاينة المرافـــق التابعة لها 
مـــن قبل لجنـــة الماعب، كمـــا أنهت لجنة 
قبـــل  اســـتعداداتها  كامـــل  المتطوعيـــن 
انطـــاق البطولـــة، الى جانـــب انتهاء بقية 
اللجان من المهام المناطة بها قبل انطاق 

الحدث اآلسيوي بفترة مناسبة.
وقـــام رئيس االتحـــاد البحريني لكـــرة اليد 
 The K علـــي إســـحاقي بزيـــارة إلى فنـــدق

مقـــر ســـكن المنتخبات، وتم خـــال الزيارة 
االطـــاع علـــى اســـتعدادات إدارة الفنـــدق 
الســـتيعاب الوفود المشـــاركة فـــي البطولة 

وتأمين كافة سبل الراحة لهم.
كوريـــا  الســـعودية،  منتخبـــات  وحطـــت 
الجنوبيـــة، قطر، العـــراق والكويت رحالها 
يوم أمـــس الخميس وفـــي انتظار وصول 
منتخبـــات الهنـــد واإلمارات وأوزبكســـتان 

المقررة مساء اليوم الجمعة. 
أعضـــاء  وصـــل  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
اللجنـــة الفنيـــة التابعـــة لاتحاد اآلســـيوي 
لكـــرة اليـــد وفـــي مقدمتهـــم نائـــب رئيس 
االتحـــاد الدولي لكرة اليد عن قارة آســـيا، 
أميـــن الصنـــدوق باالتحـــاد اآلســـيوي بدر 
ذيـــاب باإلضافة الـــى المراقبيـــن والحكام 
المرشـــحين للمشـــاركة في إدارة مباريات 

البطولة. 
مراقبيـــن  تســـعة  الفنيـــة  اللجنـــة  وتضـــم 
لمباريـــات البطولـــة برئاســـة رئيـــس لجنـــة 

اليـــد  لكـــرة  اآلســـيوي  باالتحـــاد  الحـــكام 
اإلماراتـــي صالـــح عاشـــور، باإلضافـــة الى 
ثمانية مراقبين وهم عبدهللا ذياب، جاسم 
)الكويـــت(،  المونـــس  الجـــازي  الســـويلم، 
تشتشـــاي ) تايلند(، الدكتـــور زين العابدين 
بنـــي هانـــي ) األردن(، حســـين العصفـــور ) 
البحرين(، أمجد كرواني ) ســـوريا(، عيسى 

الجابري ) عمان(. 

االجتماع الفني 

وتعقـــد اللجنة الفنية باالتحاد اآلســـيوي 
مســـاء اليوم )الجمعـــة( االجتمـــاع الفني 
الســـيف  بـــل بضاحيـــة  بفنـــدق ســـويس 
تحضيـــًرا النطـــاق البطولة، وســـيناقش 
للبطولـــة،  الداخليـــة  اللوائـــح  االجتمـــاع 
والتـــي تنـــص علـــى تأهـــل 5 منتخبـــات 

آسيوية لكأس العالم لكرة اليد، باإلضافة 
إلـــى آليـــة تســـجيل العبـــي المنتخبـــات، 
الاعبيـــن  وإضافـــة  التبديـــل  وكيفيـــة 
فـــي كشـــوفات المنتخبـــات خـــال فترة 
البطولة، كما ســـيتم اعتماد 18 العبا في 
القائمـــة النهائيـــة للمنتخبـــات، باإلضافـــة 
خـــال  المابـــس  ألـــوان  تحديـــد  إلـــى 

مباريات الدور التمهيدي. 

المتعلقـــة  األمـــور  مناقشـــة  ســـتتم  كمـــا 
بااللتزامـــات الماليـــة، واإلعانـــات التـــي 
توضـــع علـــى مابـــس المنتخبـــات، وآلية 
فحـــص المنشـــطات لاعبيـــن بعـــد نهاية 
المنتخبـــات  إخطـــار  وكذلـــك  المبـــاراة، 
بجـــدول المباريـــات ومواعيدها وأوقات 
دخـــول وخـــروج المنتخبات الـــى أرضية 

الصالة لإلحماء قبل المباراة وبعدها.

اللجنة اإلعالمية

بداية العد التنازلي النطالق “آسيوية” الناشئين لكرة اليد
تشهد مشاركة 11 منتخًبا.. واليوم االجتماع الفني

من وصول منتخب السعودية رئيس اتحاد اليد يتفقد االستعدادات

لقب البريميرليغ سينحصر مجددا 
بين مانشستر سيتي وليفربول

عبر برنامج “ ^ ارينا” .. عمر عبدالسميع:
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اللجنة اإلعالمية

تغـــادر اليـــوم الجمعـــة بعثـــة فريـــق البحريـــن للكيوكشـــن 
كاراتيـــه متوجهـــة إلى دولة الكويت الشـــقيقة للمشـــاركة 
فـــي بطولة الكويت الدوليـــة للصداقة، والتي تقام برعاية 
اللجنـــة األولمبيـــة الكويتيـــة خـــال افتـــرة مـــن 20 – 21 

أغسطس الجاري.
وأنهـــى فريـــق البحرين تحضيراته واســـتعداداته لخوض 
منافســـات البطولـــة، حيـــث اختتـــم تدريباتـــه علـــى صالة 
مركز اينرجي زون للكيوكشن كاراتيه، حيث كثف الفريق 
خال األيام الماضية تدريباته بهدف رفع المستوى الفني 
واللياقة البدنية لاعبين استعداًدا لتقديم األداء المشرف 

للمملكة في هذه البطولة القوية.

د. حســـين  للكيوكشـــن  البحريـــن  فريـــق  وفـــد  ويتـــرأس 
عبدالمجيـــد الـــدرازي رئيـــس مركـــز اينرجـــي زون ممثـــل 
منظمة الكيوكشـــن في البحرين ومنطقة الخليج، ونضال 
الدرازي المدير اإلداري للفريق، وأحمد محمد أحمد إداري 
الفريـــق، باإلضافـــة إلـــى الاعبيـــن، محمد عـــادل العرادي، 
محمـــد نضـــال الـــدرازي، أحمد محمـــد أحمـــد، مريم عادل 

وحسين طه يوسف.
منظمـــة  وممثـــل  زون  إينرجـــي  مركـــز  رئيـــس  وعلـــق 
الكيوكشن كاراتيه في البحرين ومنطقة الخليج الدكتور 
حســـين الـــدرازي بـــأن الفريـــق أصبح فـــي جاهزية جيدة 
لخوض منافســـات البطولة، حيث خـــاض تدريبات قوية 
تحت إشـــراف مدربيـــن أصحاب خبرة كبيـــرة، متمنيا أن 

ينعكـــس هـــذا اإلعـــداد إيجابيا علـــى أداء الاعبين خال 
البطولة.

لهـــذا  فرصـــة  تعـــد  الكويـــت  بطولـــة  أن  الـــدرازي  وأكـــد 
الفريـــق الذي يضـــم العبين من مختلف الفئات للمشـــاركة 
واكتســـاب المزيد من الخبرة من خال االحتكاك باعبين 
مـــن مدارس وأصحـــاب مهارات مختلفـــة، معربا عن ثقته 
على قدرة العبي البحرين في تقديم مســـتويات مشـــرفة 

وتحقيق مراكز متقدمة في البطولة.
مـــن جهتـــه، أكد مدير مركـــز اينرجي زون نضـــال الدرازي 
أن المركـــز وضـــع كافة إمكانياته من أجـــل إعداد وتجهيز 
الفريـــق للبطولة، مشـــيًرا إلى أن الفريـــق وصل إلى أفضل 
جاهزية له وفي أتم االستعداد لخوض منافسات البطولة.

“البحرين للكيوكشن كاراتيه” يشارك في بطولة الكويت الدولية

صورة جماعية للفريق

من اللقاء 
المرئي
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نيويورك بوست

أشاد هادي مطر، المتهم بطعن الكاتب 
سلمان رشدي، بالمرشد األعلى اإليراني 
السابق آية هللا الخميني، لكنه لم يؤكد 
بسبب  الطعن  عملية  نفذ  قــد  كــان  إن 
 30 أكثر من  التي صدرت قبل  الفتوى 

سنة.
“نــيــويــورك  مــع صحيفة  مــقــابــلــة  وفـــي 
بوست” األميركية، قال مطر )24 عاما( 
آية  أحترم  “أنــا  لبناني،  أصــل  وهــو من 
هللا، أعتقد أنه شخص عظيم، هذا كل 

ما سأقوله حول ذلك”. 
وحـــول رأيـــه بسلمان رشـــدي قـــال: “ال 
هاجم  شــخــص  هــو  كــثــيــرا..  أستلطفه 
اإلسالم، ومعتقداته، ونظامه اإليماني”، 

ــه تــابــع مــقــاطــع فيديو  ــى أنـ مــشــيــرا إلـ
لرشدي عبر “يوتيوب”، ولم يقرأ سوى 

صفحتين من كتابه “آيات شيطانية”. 
ونفى مطر أي اتصال بالحرس الثوري 
الطعن  عملية  أن  إلى  ملمحا  اإليراني، 

هي “تصرف فردي”.
ــم يــرد مــطــر، الــمــولــود فــي الــواليــات  ول
المتحدة ألبوين من جنوب لبنان، على 
في  شهرا  استمرت  رحلة  حــول  أسئلة 
وقالت  والــده.  لزيارة  لبنان  إلى   2018
منه بسبب هذا  تــبــرأت  الــتــي  ــدتــه،  وال
ــداء، إن الـــزيـــارة “غــيــرتــه” وأنــه  ــتـ االعـ
أصبح أكثر تدينا وعزل نفسه في قبو 

منزلها بعد عودته.

مهاجم رشدي يشيد بالخميني

واصــــل رجــــال اإلطـــفـــاء الــجــزائــريــون أمــس 
التي  الحرائق  من  سلسلة  مكافحة  الخميس 
أودت بحياة 38 شخًصا على األقل وخّلفت 
الغابات  باتت حرائق  دمــارًا واسعًا في حين 

المميتة كارثة تواجهها البالد سنوًيا.
وأشارت مصادر متعّددة من بينها صحافيون 
ما  مقتل  إلــى  اإلطــفــاء،  وخــدمــات  محليون 
والية  في  معظمهم  شخًصا،   38 عن  يقل  ال 
ــرق الـــجـــزائـــر قــرب  ــي شـــمـــال شــ ــــطــــارف فـ ال
الــحــدود مــع تــونــس، حــث بلغت الــحــرارة 48 

درجة مئوية.

غوتيريش يزور أوكرانيا.. وزيلنيسكي يطالب بإيقاف “الرعب”

موسكو: لن نستخدم األسلحة النووية إال بحال الطوارئ
بين  الــمــتــواصــل  التصعيد  وقـــع  عــلــى 
موسكو والدول الغربية جراء الصراع 
ــل شــهــره  ــ ــا والـــــــذي دخـ ــ ــي ــ ــران ــع أوكــ مــ
الــخــارجــيــة  وزارة  أكــــدت  الـــســـادس، 
مصلحتها  مـــن  ــيــس  ل أن  ــيـــة،  الـــروسـ
الــمــواجــهــة مــبــاشــرة مــع حــلــف شمال 

األطلسي أو الواليات المتحدة.
المتصاعدة،  المخاوف  على  وتعليقا 
ــراع نـــووي،  ــوع كـــارثـــة أو صــ مـــن وقــ
أوضحت الــوزارة، أمس الخميس، أنه 
ال يمكن استخدام األسلحة النووية إال 
بحال الطوارئ، بحسب ما نقلت وكالة 

رويترز.
ــت الــمــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة  وقــال
إن نظام  ــا  ــاروفـ زاخـ مــاريــا  الــروســيــة 
رنـــان”  “اســتــفــزاز  لتنفيذ  يــعــد  كييف 
خالل  زابــوروجــيــا  الــنــوويــة  بالمحطة 
المتحدة  لــأمــم  الــعــام  ــارة األمــيــن  ــ زي

أنطونيوغوتيريش ألوكرانيا.
ليس مجرد  “هذا  زاخاروفا:  وأضافت 
ــزاز  ــتـ ــا نــســمــيــه االبـ ــذا مـ ــزاز، هــ ــفـ ــتـ اسـ
نووية  منشأة  استفزاز حول  النووي.. 
للطاقة  مباشر  تهديد  طويلة،  لفترة 
ابتزاز  عمل  بالتأكيد  هــذا،  الــنــوويــة.. 

نووي”.
ــون ذلـــــــك، دعــــــا الـــرئـــيـــس  ــضــ ــي غــ ــ فـ
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  األوكـــرانـــي 

إلى  المتحدة،  األمــم  الخميس،  أمــس 
“ضــمــان ســالمــة” مــحــطــة زابــوريــجــيــا 
روسيا  عليها  تسيطر  الــتــي  الــنــوويــة 
استقباله  ــاء  ــن أث لــلــقــصــف،  وتــتــعــرض 
أنطونيو  المتحدة  لأمم  العام  األمين 

غوتيريش.
بـ”الرعب  تلغرام  عبر  زيلينسكي  ونّدد 
المتعّمد” الذي تسببه روسيا والذي “قد 
على  كبرى  كارثية  تداعيات  له  تكون 

العالم بأسره”.
المتحدة  األمم  على  “ينبغي  وأضــاف: 
الــمــوقــع  هــــذا  ســالمــة  تــضــمــن  أن  إذا 
ــالح منه  ــسـ االســتــراتــيــجــي ونـــــزع الـ
وتحريره الكامل من القوات الروسية”.
وزارة  رفـــضـــت  جــهــتــهــا،  مـــن  ــكـــن  ولـ
أمــس الخميس  الــروســيــة  الــخــارجــيــة 

ــا مـــن األمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم  ــراحـ ــتـ اقـ
المنطقة  مــن  الــســالح  بــنــزع  المتحدة 
للطاقة  زابوريجيا  بمحطة  المحيطة 
سيجعل  ذلــــك  إن  ــة  ــل قــائ الـــنـــوويـــة، 

المنشأة “أكثر عرضة للخطر”.
وسيطرت روسيا على المحطة، وهي 
األكبر من نوعها في أوروبا، في مارس 
بعد قليل من إصدار الرئيس فالديمير 
اآلالف  عــشــرات  بــدخــول  أمـــرا  بوتين 
وصفه  فيما  أوكرانيا  إلى  القوات  من 

“بعملية عسكرية خاصة”.
ــزايــــدت الـــمـــخـــاوف فـــي األســابــيــع  ــ وت
القليلة الماضية بشأن سالمة المحطة 
نووي محتمل  ومخاطر وقوع حادث 
تبادلت  أن  بعد  فوكوشيما  غــرار  على 

أوكرانيا وروسيا االتهامات بقصفها.

أوكرانيا  يزور  الذي  غوتيريش،  وكان 
ــيــا، دعـــا هـــذا الــشــهــر إلـــى سحب  حــال
العسكريين والعتاد من محطة الطاقة 
لنزع  آمــن  “محيط  وتحديد  الــنــوويــة 

السالح”.

تركيا تعد بإعادة إعمار أوكرانيا

بين  الثالثي  االجتماع  انطلق  وبعدما 
أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس 
ونظيره األوكراني واألمين العام لأمم 
الطرفان  اتفق  أوكرانيا،  المتحدة، في 
تساهم  أن  على  واألوكــرانــي  التركي 

أنقرة في إعادة بناء البنية التحتية.
تركيا  أن  “األنــاضــول”،  وكالة  وذكــرت 
هامش  على  اتفاقا  وقعتا  وأوكــرانــيــا 
زيــارة أردوغــان من أجل إعــادة إعمار 

البنية التحتية.
وكان أردوغان التقى في وقت سابق 
غربي  لفيف  بمدينة  زيلينسكي  أمس 
المدينة  إلـــى  بــعــدمــا وصـــل  ــيــا  أوكــران
الثالثي  اللقاء  في  للمشاركة  تمهيدا 
ما  وفــق  بغوتيريش،  يجمعهما  الـــذي 

نقلته “األناضول”.
أمس  األوكـــرانـــي  الــرئــيــس  اعتبر  كما 
ــارة نــظــيــره الــتــركــي إلـــى لفيف  ــ أن زي
في غرب أوكرانيا “رسالة دعم قوية” 

لبالده.

عواصم ـ وكاالت

غوتيريش: إلحاق أي ضرر بمحطة زابوريجيا بمثابة “انتحار”

لندن - وكاالت

اســتــشــهــد شــــاب فــلــســطــيــنــي بــرصــاص 
قبل  مواجهات  في  اإلسرائيلية،  القوات 
فجر الخميس في مدينة نابلس بالضفة 
مسعفون  قــال  حسبما  المحتلة،  الغربية 

فلسطينيون.
وأعلن الهالل األحمر الفلسطيني أن ما ال 
يقل عن 30 فلسطينيا أصيبوا، من بينهم 

4 بالرصاص، و3 منهم في حالة حرجة.
ــال شــهــود إن االشــتــبــاكــات انــدلــعــت  وقــ
ــقــــوات اإلســرائــيــلــيــة  ــ عــنــدمــا وصـــلـــت ال
لحماية مصلين يهود يزورون منطقة قبر 

يوسف، وهو موقع يمثل بؤرة توتر.
إنه  لـ”رويترز”  اإلسرائيلي  الجيش  وقال 

ينظر في الواقعة.
صباح  إسرائيليون،  مستوطنون  اقتحم 
الــخــمــيــس، الــمــســجــد األقــصــى مــن بــاب 
ــمــغــاربــة، بــحــمــايــة مــشــددة مــن قــوات  ال
الجيش اإلسرائيلي، وسط قيود مشددة 

على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وذكـــرت دائـــرة األوقـــاف اإلســالمــيــة في 
مــتــتــالــيــة من  مــجــمــوعــات  أن  ــدس  ــقـ الـ
األقصى  المسجد  اقتحموا  المستوطنين 
منذ الصباح، ونظموا جوالت استفزازية 

في باحاته.
مـــن جــانــب آخــــر، كــشــف رئــيــس أركــــان 
عن  كوخافي  أفيف  اإلسرائيلي  الجيش 
“مهاجمة هــدف في بلد خــارج األراضــي 
العسكرية  العملية  خــالل  الفلسطينية”، 

األخيرة في غزة.

الرسمية  اإلسرائيلية  البث  هيئة  ونقلت 
10أيـــام،  “منذ  أمــس  قوله  كوخافي  عــن 
كبيرة  بدقة  اإلسرائيلي  الجيش  أصــاب 
الوقت  نفس  في  ونفذ  الجعبري،  تيسير 
موجة اعتقاالت في الضفة الغربية، وفي 
الوقت نفسه هاجم في دولة ثالثة، وقام 

بالدفاع عن باقي حدود البالد”.
الذي  الهدف  ولم يحدد كوخافي طبيعة 
تمت مهاجمته، أو اسم الدولة التي تمت 

مهاجمة الهدف فيها.

شهيد في نابلس وعشرات المستوطنين يقتحمون “األقصى”

الجيش اإلسرائيلي: قصفنا دولة ثالثة خالل هجوم غزة
عواصم ـ وكاالت

حمل  على  قــادر  بعضها  قــاذفــات  حّلقت 
المحيط  فــوق  أميركية  نــوويــة  أسلحة 
الـــهـــادئ، فــي اســتــعــراض قـــوة يــأتــي مع 
مد  تريد  التي  الصين  مــع  التوتر  تــزايــد 

نفوذها إلى هذه المنطقة.
وطارت قاذفتان من طراز “بي- 2” فوق 
من  مقاتالت   4 ومعهما  الهادئ،  المحيط 
طراز “إف-إيه 18”، باإلضافة إلى طائرة 
تجسس أسترالية من طراز “إيه- 7 إيه”.

ــيـــركـــي هــذا  ووصـــــف ســــالح الـــجـــو األمـ
التحليق بأنه جزء مهمة تدريب ثنائي مع 
أستراليا، بما يسمح للطرفين باالستجابة 

ألي أزمة محتملة.
 وتعزيزا الستعرض القوة، نشرت قيادة 
سالح الجو األميركي في منطقة المحيط 
الهادئ، ومقرها هاواي، صورا للتدريبات 

العسكرية على حسابها بموقع “تويتر”. 
ــي- 2” مــن أخــطــر طــائــرات  ــقــاذفــة “بـ وال

1.9 مليار  الجيش األميركي ويبلغ ثمنها 
دوالر، وال يتمكن الرادار من رصدها.

ــت الــــقــــوات الــمــســلــحــة  ــالـ ــى ذلــــــك، قـ ــ إلـ
الخميس  أمــس  رصــدت  إنها  التايوانية 
اقتراب 51 طائرة و6 سفن حربية تابعة 

للجيش الصيني من الجزيرة.
الــدفــاع  ــــوزارة  ل الــيــومــي  للتقرير  ووفــًقــا 
التايوانية  الــقــوات  “سجلت  التايوانية: 
اليوم الخميس نشاط 51 طائرة و6 سفن 

من  بالقرب  الجوي  والمجال  البحر  في 
تايوان”.

وذكر التقرير أن 25 طائرة صينية عبرت 
ــخــط األوســـــط” لمضيق  ـــ”ال ب مـــا يــســمــى 
تايوان، بما في ذلك 12 مقاتلة من طراز 
 ”J-16“ طــراز  “ســـو30-” و6 طائرات من 
حــربــيــة  ــرة  ــائـ وطـ  ”J-10“ ــرات  ــائـ طـ و4 
وطــائــرتــان   ”Y-8“ طـــراز  مــن  إلكترونية 

.”H-6“ قاذفتان من طراز

القوات التايوانية تعلن اقتراب 51 طائرة وسفن صينية من الجزيرة

أميركا تستعرض عضالتها أمام الصين.. بالقاذفات النووية

الطائرات الحربية األميركية واألسترالية فوق مياه المحيط الهادئ

القلعة )الجزائر( ـ أ ف ب

تل أبيب ـ وكاالت

ــوزراء اإلســرائــيــلــي،  ــ كـــرر رئــيــس الـ
ــث مــع  ــ ــدي ــي حــ ــ ــد، فـ ــ ــيـ ــ ــر البـ ــيـ ــائـ يـ
المستشار األلماني أوالف شولتس، 
مــوقــف بـــالده مــن الــمــلــف الــنــووي 
اإليـــرانـــي والــمــعــارض لــلــعــودة ألي 

اتفاق مع طهران.
ــدره  ــ أصـ بـــيـــان  ــي  فــ ورأى 

الخميس،  أمس  مكتبه، 
أن هناك ضرورة لنقل 
رسالة حادة وواضحة 
من قبل أوروبا مفادها 

من  المزيد  تقديم  عدم 
التنازالت لإليرانيين.

أنه  ــوزراء  ال رئيس  اعتبر  كما 
يتعين على أوروبا معارضة أسلوب 
في  إيـــران  تتبعه  الـــذي  المماطلة 

المفاوضات.
كــذلــك رفـــض البــيــد تــمــامــًا خطط 
ــرامــيــة لــلــعــودة لــالتــفــاق  أمــيــركــا ال

النووي.
جاء ذلك بعدما دخلت المفاوضات 
إيــران مرحلة حاسمة،  مع  النووية 
قــد تفضي قــريــبــًا إمـــا إلـــى اتــفــاق 
ــرى من  أخـ أو جــولــة  ــنــور،  ال يبصر 
المماطلة، بحسب ما رأى العديد 
ــمــراقــبــيــن، الســيــمــا أن  مـــن ال
ــن ال  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ طـــــهـــــران وواشـ
تـــفـــضـــالن اإلعـــــــالن عــن 

موت هذا االتفاق.
في حين تعكف حاليا 
ــمــعــنــيــة  األطــــــــــراف ال
ــبــرنــامــج  ــفـــاق حــــول ال ــاالتـ بـ
الــــنــــووي اإليـــــرانـــــي، خــصــوصــا 
دراســة  على  وواشــنــطــن،  بروكسل 
الــذي تقدمت به طهران على  الــرّد 
يهدف  األوروبـــي،  لالتحاد  مقترح 
إلنجاز تفاهم في مباحثات إحياء 

االتفاق الذي وقع عام 2015.

إسرائيل: على أوروبا وقف تقديم تنازالت لإليرانيين
تونس ـ وكاالت

صادق الرئيس التونسي قيس سعّيد 
مساء  للبالد،  الجديد  الدستور  على 
األربعاء، حسبما أعلنت وسائل إعالم 

رسمية.
بهذه  ألقاها  كلمة  خــالل  وقــال سعّيد 

يتم  الشعب  دستور  “هــذا  المناسبة: 
ختمه اليوم وإصداره لينطلق 

به العمل حاال”.
واعــــــتــــــبــــــر الــــرئــــيــــس 
يوم  “هــذا  أن  التونسي 
التاريخية  ــام  ــ األي مــن 

التطابق  يـــوم  الــخــالــدة. 
الدستورية  الشرعية  بين 

مع  بــل  الشعبية،  والمشروعية 
المشروعية الثورية”.

ــاء أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا  ــ ــالث ــثــ ــ وال
الــمــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات فـــي تــونــس 
على  لالستفتاء  النهائية  النتائج  عن 

الدستور، الذي جرى قبل أسابيع.

بوعسكر  فاروق  الهيئة  رئيس  وأعلن 
في مؤتمر صحفي عن قبول مجلس 
ــتـــور  الـــهـــيـــئـــة لـــمـــشـــروع نــــص الـــدسـ
في  ُعرض  الذي  للجمهورية،  الجديد 
يوم  وخارجها  تونس  في  االستفتاء 

25 يوليو الماضي.
الــدســتــور  بــوعــســكــر إن  وقــــال 
النفاذ  حيز  سيدخل  الجديد 
مـــن تـــاريـــخ اإلعـــــالن عن 
وبعد  النهائية،  نتائجه 
سعّيد  قبل  مــن  ختمه 
واإلذن بنشره في عدد 

خاص بالجريدة الرسمية.
وكشفت الهيئة أن 94.6 % صوتوا 
بنعم على الدستور الجديد، مقابل 5.4 
% صوتوا ضده، وبلغ العدد اإلجمالي 
في  بأصواتهم  أدلــوا  الذين  للناخبين 
ألفا  مليونين و830  والخارج  الداخل 

و94 ناخبا.

الرئيس التونسي يصادق على الدستور الجديد
كابول ـ أ ف ب

أمس  األفــغــانــيــة  الــشــرطــة  أعلنت 
حصيلة  ــفــــاع  ــ ارت ــن  عـ الــخــمــيــس 
ــذي اســتــهــدف مساء  ــ الــتــفــجــيــر ال
العاصمة  غربي  مسجدا  األربــعــاء 
كابول إلى 21 قتيال و33 جريحا، 
دمــوي جديد يضاف  في هجوم 

التي  الهجمات  سلسلة  إلى 
ــــالد مــنــذ  ــب ــ تــشــهــدهــا ال

على  طالبان  سيطرة 
ــل عـــام،  الــســلــطــة قــب
ويـــأتـــي بــعــد أســبــوع 

دين  رجــل  مقتل  على 
وشقيقه ينتميان للحركة 

تبناه  ــتــحــاري  ان ــر هــجــوم  إثـ
تنظيم “داعش”.

المتحدث  يــعــط  لــم  نــاحــيــتــه،  مــن 
ــيــح هللا  ــبــان ذب ــاســم حــركــة طــال ب
لــلــهــجــوم، لكنه  مــجــاهــد حــصــيــلــة 
وطلب  بالتفجير  تغريدة  في  ندد 

“الصالة من أجل الشهداء”. كما أنه 
وعد “بمحاسبة القتلة... قريبا”.

ويــأتــي الــهــجــوم بــعــد أســبــوع من 
مقتل رجل دين ينتمي إلى طالبان 
وشقيقه، في هجوم انتحاري على 
مدرسة قرآنية في كابول تبناه 

تنظيم “داعش”.
ــدد الــهــجــمــات  وتـــراجـــع عــ
أن  منذ  أفغانستان  في 
سيطرت طالبان على 
ــل عـــام،  الــســلــطــة قــب
لـــكـــن الـــهـــجـــمـــات لــم 
تتوقف. ووقعت اعتداءات 
ــي الـــشـــهـــر الــحــالــي  ــدة فــ ــ ــدي عــ
هجمات  سلسلة  الــبــالد  وشــهــدت 
أبــريــل،  أواخــــر  مفخخة  بــعــبــوات 
خالل شهر رمضان، وكذلك أواخر 
مقتل عشرات  عن  أسفر  ما  مايو، 

األشخاص.

قتلى وجرحى بتفجير استهدف مسجدا في كابول

حرائق غابات مدمرة 
في الجزائر

واشنطن ـ وكاالت

نيد  األميركية  الخارجية  بــاســم  المتحدث  أعـــرب 
موسكو  بين  العالقات  من  بــالده  قلق  عن  بــرايــس، 
وبكين، بعد انتقاد الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
حول  الموقف  تصعيد  المتحدة  الــواليــات  محاولة 
لأمن  موسكو  مؤتمر  خــالل  بوتين  وقــال  تــايــوان. 
ليست  تايوان  ضد  األميركية  “المغامرة  إن  الدولي 
ولكنها  مسؤول،  غير  لسياسي  فردية  رحلة  مجرد 

وواعــيــة  هــادفــة  أمــيــركــيــة  استراتيجية  مــن  جـــزء 
لــزعــزعــة االســتــقــرار ونــشــر الــفــوضــى فــي المنطقة 
والعالم، واستعراض وقح لعدم احترام سيادة الدول 
صحيفة  ونقلت  ــيــة”.  الــدول والــتــزامــاتــهــم  ــرى،  األخــ
إن  للصحفيين،  برايس قوله  “نيويورك بوست” عن 
النظام  مسائل  بشأن  وروسيا  الصين  بين  التقارب 

واألمن الدوليين يثير قلق واشنطن.

وتــصــاعــد الــوضــع حــول تــايــوان بعد زيـــارة نانسي 
زيارة  أول  كانت  والتي  للجزيرة،  األخيرة  بيلوسي 
عام  منذ  تايوان  إلى  أميركي  نواب  لرئيس مجلس 
1997. فيما أدانت الصين، التي تعتبر المنطقة إحدى 
أميركيا  دعما  واعتبرتها  الخطوة،  هذه  مقاطعاتها، 
النفصال تايوان، وأطلقت مناورات عسكرية واسعة 

النطاق.

واشنطن قلقة من التقارب األمني بين روسيا والصين
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التجار والعمال عائلة واحدة وننظر لمصلحتهما مًعا

حملة تخفيضات ضخمة من “طلبات” 
بمناسبة العودة للمدارس

بدء جمع بيانات التقرير الوطني للحاصلين على شهادات نظم اإلدارة 2022

أكد أهمية تعزيز المسيرة العمالية.. رئيس “الغرفة”:

رصد 671 شهادة في 2021 بزيادة 2.3 %... “المقاييس”:

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحرين، ســـمير ناس أن “الغرفة” تنظر 
إلـــى التاجـــر والعامـــل على أنهـــم عائلة 
واحـــدة، وتنظـــر لمصالحهمـــا علـــى حد 
سواء، مشـــيًدا بالدور البارز الذي يلعبه 
االتحـــاد العـــام لنقابات عمـــال البحرين 
الجهـــات  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  فـــي 
العماليـــة وأصحـــاب األعمال بما أســـهم 
اإلنتـــاج  دوران عجلـــة  اســـتدامة  فـــي 
فـــي مختلف منشـــآت القطـــاع الخاص، 
داعًيـــا إلـــى اســـتمرار وتعزيـــز الجهـــود 

المبذولـــة من كافة األطـــراف والحرص 
الدائم على التطوير واالرتقاء بمستوى 

اإلنتاجية.
وأوضـــح رئيـــس “الغرفـــة” خـــال لقائه 
األميـــن العـــام لاتحـــاد العـــام لنقابـــات 
الشـــهابي،  البحريـــن عبدالقـــادر  عمـــال 
يرافقـــه أعضاء االتحـــاد، أهمية تضافر 
الجهود في جميـــع الجهود التي تهدف 
إلى النهوض ببيئة األعمال في البحرين 
لوصـــول إلـــى بيئـــة عمل متطـــورة عبر 
التركيـــز علـــى الـــدورات والبرامج التي 

تتناســـب مع متطلبات الســـوق وتعزيز 
التدريـــب المهنـــي إلـــى جانـــب التعليم 
األكاديمـــي بهـــدف تعزيـــز دور العامـــل 

البحريني في سوق العمل.
ونّوه رئيس الغرفة إلى اهتمام االتحاد 
العـــام لنقابـــات عمـــال البحريـــن بالعمل 
علـــى رفـــع مكانـــة العامـــل بمـــا ينعكس 
علـــى ســـمعة مملكة البحريـــن في ملف 
ا، حيث  ـــا ودوليًّ ـــا وإقليميًّ العمـــل محليًّ
يأتـــي ذلـــك بتضافـــر الجهـــود وتوحيد 
المواقف لصالح جميع أطراف اإلنتاج. 

مـــن جانبـــه، أكد األميـــن العـــام لاتحاد 
العـــام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر 
الشـــهابي، على مواقـــف غرفة البحرين 
الدعمـــة لعمـــل االتحـــاد والعمـــل علـــى 
التكامل في المواقف التي تمثل مملكة 
البحريـــن على المســـتوى الدولي، الفًتا 
إلى حـــرص االتحاد العام على توســـيع 
علـــى  أيًضـــا  البحريـــن  مملكـــة  تمثيـــل 
الصعيـــد العربـــي والدولـــي بمـــا يخـــدم 
العمـــل  بيئـــة  علـــى  ويطـــور وينعكـــس 
المحلية ويجعلها جاذبة لاستثمارات.

أعلنت “طلبات”، الشـــركة التقنيـــة الرائدة محلًيا وإقليمًيا 
في قطاع توصيل الطعام والتجارة السريعة، عن قيامها 
بحملـــة تخفيضـــات ضخمـــة بمناســـبة العـــودة للمدارس، 
وتســـتمر لمدة 5 أســـابيع ابتداًء من 16 أغسطس وحتى 

منتصف  سبتمبر. 
وتصـــل هـــذه التخفيضـــات إلـــى 50 % علـــى المنتجـــات 
مـــن “اللولـــو” و25 % علـــى منتجـــات “طلبـــات مـــارت”، 
حيث تشـــمل أدوات القرطاســـية، الفواكه والخضراوات، 
غســـيل  مســـتلزمات  مـــن  وغيرهـــا  الخفيفـــة  الوجبـــات 
المابـــس. كمـــا تشـــتمل التخفيضـــات علـــى العديـــد مـــن 
المنتجـــات الخاصـــة بـ”ميغـــا مـــارت” و”أســـواق التميمي” 

و”المصـــادر لخدمـــات الطباعة والقرطاســـية” و “محات 
زبائـــن  لـــدى  المفضلـــة  المتاجـــر  مـــن  عجيـــب” وغيرهـــا 
“طلبـــات”. من جانبـــه، صّرح علي حـــارث درويش رئيس 
قســـم التســـويق بطلبات البحرين قائاً “إن هـــذه الحملة 
تأتـــي فـــي إطـــار ســـعي الشـــركة الدائـــم لتوفيـــر أفضـــل 
الخيـــارات لزبائنهـــا الكـــرام، تهـــدف لتوفير الدعـــم الازم 
ألوليـــاء األمور من خـــال توفير تخفيضـــات على جميع 
المنتجات المتعلقة بالعودة للمدارس، وخصوصًا أن هذه 
الســـنة ستشـــهد عودة جميع الطلبة للمدارس بعد انتهاء 
جائحة كورونـــا”. وأضاف “كما نتمنى لجميع الطلبة عامًا 

دراسيًا موفقًا مليئًا بالتفوق والنجاح”.

أعلنـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة ممثلة بـــإدارة الفحص والمقاييس عـــن البدء بجمع 
بيانـــات التقريـــر الوطنـــي للجهـــات الحاصلـــة علـــى شـــهادات نظـــم اإلدارة فـــي مملكة 
البحرين للعام 2022، من خال إرســـال بريد الكتروني لكل من الجهات الحاصلة على 
شـــهادات نظم اإلدارة وشـــركات إصدار الشـــهادات يتضمن وصلة الستمارة الكترونية 

لجمع المعلومات الازمة. 
وأوضـــح الوكيـــل المســـاعد للتجـــارة المحليـــة والخارجية، الشـــيخ حمد بن 

ســـلمان آل خليفـــة، أن إدارة الفحـــص والمقاييـــس هـــي الجهـــة المعنيـــة 
بمنـــح تراخيـــص مزاولـــة األنشـــطة التجاريـــة المتعلقـــة بمنح الشـــهادات 
التابعـــة لمنظمـــة  واالستشـــارات فـــي مجـــال مواصفـــات نظـــم اإلدارة 
التقييـــس العالمية “األيـــزو”، كما ترصد الجهات الحاصلة على شـــهادات 

األيزو إلصدار تقريرها الوطني السنوي في هذا الخصوص. وأضاف 
أن التقريـــر الوطني يرصـــد حجم واتجاهـــات التطور الحاصل 

في عدد شـــهادات األيزو ليوثق بذلك تجربة مملكة البحرين 
في تطبيق النظم العالمية المشهود بنجاحها، وفي االهتمام 

بمتابعة حركة النمو في هذا المجال. 
وأشـــار الوكيل المســـاعد إلى أن التقرير الوطني يشتمل 
علـــى بيانـــات متعـــددة منها نوع شـــهادات نظـــم األيزو 
لـــإدارة بمختلـــف مجاالتها مثـــل نظـــام إدارة الجودة 

ونظام ســـامة الغـــذاء ونظام أمن المعلومـــات، ونظام إدارة الطاقـــة وغيرها، مع بيان 
القطاعـــات التـــي تنتمي لهـــا الجهات الحاصلـــة لتلك الشـــهادات، وعدد الشـــهادات في 

الجهات الحكومية والخاصة وغيرها من المعلومات.
وبين أن اإلدارة بدأت عملية الرصد منذ العام 2004، وتعمل بشـــكل ســـنوي على حصر 
الجهات الحاصلة على شهادات األيزو ومجاالتها. وبخصوص بيانات العام 2021، 
بلـــغ إجمالـــي عدد الشـــهادات 671 شـــهادة بزيادة قدرهـــا 2.29 % بالمقارنة 
بعـــام 2020. واحتلت شـــهادات نظام إدارة الجودة األيـــزو 9001 المرتبة 
األولى حيث بلغت نســـبتها 55.74 % من إجمالي الشـــهادات، تليها نظام 
اإلدارة البيئية األيزو 14001 التي شـــكلت نســـبة 19.82 %، فيما جاءت 
شهادات نظام إدارة السامة والصحة المهنية األيزو 45001 في المرتبة 

الثالثة لتشكل نسبة 10.13 %.
وختاًمـــا، أوضـــح الشـــيخ حمـــد بـــن ســـلمان آل خليفة بأنـــه يمكن 
لجميـــع المهتميـــن تســـجيل جهاتهم عـــن طريق مأل االســـتمارة 
االلكترونيـــة التي يمكن الحصول عليها عن طريق مســـح رمز 
االســـتجابة الســـريع الموجود في صفحة الوزارة على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، حيـــث تـــم توفيـــر رمزيـــن أحدهمـــا 
للجهـــات الحاصلـــة علـــى شـــهادات نظـــم اإلدارة واآلخـــر 

لشركات إصدار شهادات نظم اإلدارة.

بفضل جهود اإلدارة الجديدة

مؤسس “فاتيل” الدولية يشيد بالخطط التطويرية لـ“فاتيل البحرين”
ســـعًيا مـــن كلية فاتيـــل للضيافـــة فـــي البحرين إلى 
تعزيـــز العاقات والروابط بيـــن الكلية في البحرين، 
والمقـــر الرئيـــس لكليـــة فاتيـــل فـــي مدينـــة ليـــون 
الفرنسية، وعلى هامش الزيارة، اجتمع المدير العام 
لكليـــة “فاتيـــل” للضيافة في البحرين، الشـــيخ خالد 
بـــن خليفـــة آل خليفة، مع مؤســـس مجموعة فاتيل 

الدولية ألن سيبان.
وخـــال االجتماع، تمت مناقشـــة الموضوعات ذات 
االهتمام المشـــترك، وعرض آخر المستجدات بشأن 
كليـــة فاتيـــل للضيافـــة فـــي البحريـــن، إضافـــة إلـــى 
اســـتعراض الخطـــوات التطويرية لـــإدارة الجديدة 
لفاتيـــل البحريـــن. وتم تســـليط الضوء علـــى تبادل 
الخبـــرات بين جميـــع أفرع فاتيل من خـــال مؤتمر 
فاتيل الســـنوي والذي ســـيقام هذا العام في أكتوبر 

المقبل بدولة مونتينيغرو.
مـــن جانبه، أكد المدير العـــام لكلية “فاتيل” للضيافة 
فـــي البحريـــن الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
أهمية تعزيز العاقات والروابط بين فرع الكلية في 
البحرين، وبين فروع فاتيل المنتشرة، السيما الفرع 
الرئيـــس فـــي مدينة ليـــون في فرنســـا، حيث تصب 
فـــي جـــودة مخرجـــات الكليـــة والتي تعنى بســـرعة 

توظيف الخريجين محلًيا ودولًيا. 

وقـــال: إن الكليـــة فـــي البحرين حريصـــة على دعم 
فـــي  النوعيـــة  العمليـــة  للخبـــرة  الطـــاب  اكتســـاب 
قطاعـــات الفندقـــة والســـياحة والضيافـــة من خال 
التواصـــل مع الفـــروع المختلفة. ونوه إلـــى أن كلية 
فاتيـــل فـــي البحريـــن تواصـــل العمـــل مـــع المزيـــد 
مـــن المؤسســـات الدوليـــة لتطويـــر فـــرع البحريـــن 
باعتباره مؤسســـة تعليمية رائدة في مجال الفندقة 

والسياحة والضيافة.
من جهته، أعرب مؤســـس مجموعـــة فاتيل الدولية 

ألن ســـيبان، عن ســـعادته باالجتماع مع المدير العام 
لكليـــة “فاتيـــل” للضيافة في البحرين، الشـــيخ خالد 
بـــن خليفـــة آل خليفة، مشـــيًدا بالخطـــط التطويرية 

لإدارة الجديدة لفاتيل البحرين.
وشـــدد على دعـــم مجموعة فاتيـــل الدوليـــة لزيادة 
البحريـــن  فـــي  بيـــن كليـــة فاتيـــل  التعـــاون  فـــرص 
الفـــرص  وتوفيـــر  للمجموعـــة  المختلفـــة  والفـــروع 
المتميـــزة لطاب الكلية من أجل اكتســـاب مزيد من 

برنامج مشاريع األوفستالخبرات الدولية في هذا المجال.
برنامج مشاريع األوفست، وكلمة أوفست في المحاسبة تعني “العوض 
– التعويض المقابل” أي ما يدفع في المقابل للتعويض الجزئي، معروف 
فـــي العالـــم منـــذ مدة ليســـت بالقصيـــرة، ولكنه بـــدأ يســـتخدم في دول 
الخليج في اآلونة األخيرة. وتم تحقيق بعض الفوائد في دول الخليج 

نتيجة تطبيقه بصورة سليمة مفيدة.
وبصفة عامة، نقول إن برنامج مشـــاريع األوفســـت هو عبارة عن التزام 
عقـــدي يفـــرض علـــى الـــدول والكيانـــات األجنبيـــة التي توقـــع عقود مع 
حكومة دول معينة القيام بتنفيذ مشـــاريع في المقابل في هذه الدول. 
بمعنى آخر)هذا في مقابل هذا(، ووفق هذا البرنامج، فإنه يتوجب على 
الدول والكيانات األجنبية وفي مقابل العقود التي تبرمها القيام بتنفيذ 
مشاريع “أوفست” تحقق أهداف البرنامج بما يحقق المصلحة للطرفين 

ولكل حسب منظوره وحاجته. 
وفـــي أغلـــب األحوال، يطبـــق برنامج األوفســـت على العقـــود المرتبطة 
بالنواحي العسكرية كشراء األسلحة والتجهيزات الدفاعية والتي تكون 
قيمتهـــا الماديـــة كبيـــرة، وربما تكون على حســـاب مشـــاريع التنمية في 
البلد. واإلضافة لهذا النوع من العقود امتد برنامج مشـــاريع األوفســـت 
ليشمل العقود المدنية “غير العسكرية” التي تتعدى قيمتها أيضا مايين 
الدوالرات. وتحتسب قيمة التزام مشاريع األوفست أي التعويض على 
أساس نسبة معينة من القيمة النقدية للعقد الموقع مع الدول والكيانات 
األجنبيـــة )فـــي الغالب تصل هذه النســـبة إلـــى 35 % - 40 %(. والعقود 
المدنيـــة تشـــمل عدة مشـــاريع مهمـــة منها، المشـــاريع الفنيـــة والثقافية، 
المشـــاريع الطبيـــة، المشـــاريع البيئية، المشـــاريع التعليميـــة والتدريبية، 
مشـــاريع البحوث والتطوير والمختبرات وغيره من المشـــاريع التنموية 

اإلنشائية المتعددة األغراض التي يحتاج لها البلد المعني.
ومن الناحية العملية ناحظ أنه، قد يتم خصم القيمة النقدية )التعويض( 
لبعض البنود من العقود المدنية. ومنها مثا، العقود المبرمة من الباطن 
مع شـــركات محلية، أو القيمة النقدية المكافئة لنســـبة مشـــاركة الكيان 
القانونـــي المحلي في أي شـــركة تفوز بعقد حكومي خاضع لألوفســـت، 
أو المشـــتريات من الســـلع والخدمات الوطنية التي تتم في نطاق العقد 
األصلي الموقع مع الدول والكيان األجنبي، أو رصيد ائتمانات األوفست 
المكتســـبة مـــن قبل الدول والكيان األجنبي مقابـــل تكلفة تأمين الكفالة 
المصرفية، والمشـــتريات من السلع والخدمات الوطنية التي تتم خارج 
نطـــاق العقد وائتمانات األوفســـت المحققة ســـابقًا، وغيـــره من الحاالت 

المشابهة.
منـــذ بدايتـــه، ولتحيق نوع من التـــوازن لمصلحة أطراف العقد، يســـعى 
برنامج مشـــاريع األوفســـت لتحقيق عدة أهداف جوهرية مهمة تتمثل 
فـــي نقـــل وتوطين التقنيـــة والتكنولوجيـــا المتطورة والمناســـبة للدولة 
المعنية وتســـهيل دمجهـــا وتكييفها في االقتصـــاد الوطني، خلق فرص 
وظيفيـــة عالية المهارة للكوادر الوطنية لربطهـــا بالكوادر األجنبية ذات 
الخبـــرات المتراكمـــة، وكذلـــك دعـــم التقـــدم العلمـــي فـــي كل القطاعات 
التعليميـــة االحترافيـــة والتدريب المهني الحديث. وكل هذه المناشـــط 
الضروريـــة تعـــود بفوائـــد عديـــدة علـــى الطرفين علـــى المدييـــن البعيد 

والقريب.
وباالضافـــة إلـــى تحقيق األهـــداف المهمة المذكورة أعـــاه، فإن برنامج 
مشـــاريع األوفســـت يســـعى إلى تحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدولة 
المعنية عبر تحســـين وتشـــجيع التعاون بين الشركات العالمية والقطاع 
الخاص في الدولة المعنية، وهذا يساعد في دعم جهود هذه الدول في 
جذب االستثمار األجنبي لاقتصاد الوطني وكذلك المساهمة في تعزيز 
الصـــادرات مـــن المنتجـــات الوطنية، وتقليـــص االعتماد علـــى الواردات 

األجنبية.
ومشاريع األوفست إما تكون من المشاريع المباشرة، أي تلك التي تقوم 
فيهـــا الدول أو الكيانات األجنبية الملتزمة ببرنامج مشـــاريع األوفســـت 
بتنفيـــذ مشـــاريع تخدم الجهـــة الحكومية المتعاقدة معهـــا، أو قد تكون 
من المشـــاريع غير المباشـــرة، أي تلك التي تقوم فيها الكيانات الملتزمة 
ببرنامـــج مشـــاريع األوفســـت بتنفيـــذ مشـــاريع غيـــر مرتبطـــة بالجهـــة 
المتعاقدة معها، بل مشـــاريع عامـــة تحددها الجهات المختصة في البلد 

المعني ووفق أولوياتها وبرامجها.
إن مشـــاريع األوفســـت، من دون شـــك، تعود بفوائد عديدة للبلد المعني 
الذي يصرف الكثير من األموال لشراء المستلزمات العسكرية الدفاعية 
لحمايـــة األمن الوطني وتراب البلد، أو للتعاقد إلنشـــاء مشـــاريع مدنية 
ضخمـــة بمبالـــغ كبيـــرة كبنـــاء المطـــارات أو شـــراء الطائـــرات والســـفن 
العماقـــة أو إقامة شـــبكات الطـــرق والكباري والجســـور العابرة والمدن 
الجديـــدة وغيره. إن برنامج مشـــاريع األوفســـت يتيح للدولـــة إمكانية 
إعادة بعض هذه األموال والتعويض عنها عبر اقامة مشاريع األوفست 
المتفق عليها، وهذا من دون شـــك ســـيعمل أيضا على إنعاش االقتصاد 
الوطني وتطوير الخدمات والمرافق التي يحتاج لها الوطن والمواطن. 
ولتحقيق االستفادة القصوى من برنامج مشاريع األوفست، على الدولة 
المعنية دراسة وإعداد المشاريع المطلوب تنفيذها ووضع األولويات في 
التنفيـــذ. والبد أيضا من تحديد الجهـــات التنفيذية المختصة والمؤهلة 
للتعامل مع برنامج مشـــاريع األوفست ووضع التصور واالستيراتيجية 
المرتبطة به بما يحقق الطفرة االقتصادية وفق برامج الدولة التنموية. 
ونتطلـــع الســـتفادة البحرين من هـــذه الفرصة المائمـــة التي تصب في 

المصلحة وتتيح إنشاء المشاريع التي تعود بالخير على الجميع.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

هنـــاك العديـــد من عالمـــات فســـاد اللحم التـــي يمكن 
أن تتعـــرف عليهـــا وهـــي تغير الرائحة قـــد يكون أحد 
أعـــراض اللحـــوم الفاســـدة، إال أنهـــا ليســـت العالمـــة 
الوحيدة التي يجب أن تعتمد عليها، إذا كانت رائحة 
لحم الذعة، فباإلضافة إلى الرائحة الكريهة، يمكن أن 
تكون اللحوم الفاســـدة لزجة عند لمســـها، كما تخضع 
اللحوم الفاســـدة أيًضا لتغييـــر طفيف في اللون، وقد 
يحـــدث الكثيـــر مـــن المضاعفات عنـــد تنـــاول الطعام 
الفاسد. ونعرض لكم اليوم أعراض أكل اللحم الفاسد 

وهو التسمم الغذائي. 
إذا كنت مصاًبا بتســـمم غذائي ظهور األعراض تشمل 
الحـــاالت الشـــائعة للتســـمم الغذائي عـــادًة على األقل 
3 أعـــراض عنـــد أكل اللحم الفاســـد: المغص، إســـهال، 
التقيؤ، فقدان الشـــهية، حمـــى خفيفة، ضعف، غثيان، 

والصداع.
تشـــمل أعراض التسمم الغذائي الذي قد يهدد الحياة 
ما يلي: استمرار اإلسهال ألكثر من 3 أيام، صعوبة في 
الرؤية أو أعراض الجفاف الشـــديد، والتي قد تشـــمل 
جفـــاف الفم، وإخـــراج القليل مـــن البـــول أو انعدامه، 

وصعوبة الحفاظ على السوائل، البول الدموي.

عالمات فساد اللحم الكنعد
د.ب5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.8

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب3

الصايف
د.ب3

السبريم
د.ب3.2

الهامور
د.ب7

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.1

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.5

بيض أردني
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

^عـــادت أزمة تكييف الســـوق 
المركزيـــة فـــي المنامة إلى الســـطح 
أنجزتهـــا  التـــي  المشـــروعات  رغـــم 
والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون  وزارة 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  بالتنســـيق 
لترقية أنظمة التكييف في الســـوق، 

وسط شكاوى من ارتفاع الحرارة.
ســـوق  فـــي  اللحـــوم  تاجـــر  وقـــال 
المنامة المركزيـــة، مجيد حليبي إن 
الجهـــات المعنيـــة قامـــت بمشـــروع 
كبيـــر في الفتـــرة األخيرة وتم وضع 
عـــوازل حرارية باســـتخدام الرغوة، 
ولكـــن المشـــكلة تعـــود للســـطح مـــع 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة خصوصا 

في شهر أغسطس.
وبيـــن حليبـــي أن مشـــكلة تكييـــف 
ليســـت  المركزيـــة  المنامـــة  ســـوق 
جديـــدة وهي منـــذ ســـنوات طويلة 

بل ومنذ تســـعينات القـــرن الماضي، 
بشـــكل  تكمـــن  المشـــكلة  إن  حيـــث 
أساســـي في تصميـــم الســـوق الذي 
يســـتخدم األلـــواح الحديديـــة إلـــى 
جانب األسقف المرتفعة جدًا والتي 
تتطلب طاقة تكييف، في حين كان 
من المفترض أن يتم تصميم المبنى 

ليتالءم مع حرارة الصيف.
واقتـــرح حليبـــي أن يتـــم عمل نوع 
مـــن الديكـــورات المســـتخدمة مـــن 
شـــأنها  مـــن  التـــي  الجبـــس  مـــادة 
خفض مستوى السقف وخلق عازل 
حراري؛ لكـــي تتمكـــن المكيفات من 
عمليـــة التبريـــد. إلـــى جانـــب ذلـــك، 
المســـتمرة  الصيانـــة  ضـــرورة  أكـــد 
والدوريـــة ألجهـــزة التكييـــف؛ حتى 
تســـتطيع تحمل الضغـــط في فصل 

الصيف.

أزمة تكييف السوق المركزية تعود 
للسطح وشكاوى من ارتفاع الحرارة

ســـيارات  معـــارض  أصحـــاب  ^أكـــد 
مســـتخدمة فـــي البحرين نقـــص معروض 
الســـيارات المســـتخدمة فـــي الســـوق في 
الفترة الراهنة مقارنة بالســـنوات الماضية 
وذلـــك فـــي ظـــل تداعيـــات أزمـــة جائحـــة 
“كوفيد 19-” التي ضربت قطاع السيارات 
حول العالم وأدت إلى تدهور في سالسل 
إمداد في صناعة السيارات وتأخر تسليم 

الطلبات.
وقـــال صاحب معـــرض العالي للســـيارات، 
الســـيارات  أســـعار  إن  العالـــي  جعفـــر 
المســـتخدمة ارتفعـــت ما بيـــن 15 إلى 20 

% في الفترة الماضية.
الســـيارات  كميـــات  أن  العالـــي  وأكـــد 
الســـيارات  تلـــك  خصوصـــا  المســـتخدمة 

المرغوبة من قبل المستهلكين في السوق 
المحلية شحيحة ويصعب العثور عليها.

وبخصوص األســـباب التي قادت إلى هذا 
االرتفاع في أسعار السيارات المستخدمة، 
أوضـــح العالـــي أن الســـبب يرجـــع بصورة 
أساســـية إلى اختفاء الســـيارات الجديدة 
من معارض الســـيارات والكميـــات القليلة 
تصـــل  التـــي  الجديـــدة  الســـيارات  مـــن 
فـــي  الـــوكاالت، وهـــي مشـــكلة ال تتعلـــق 

البحرين فقط.
وأكـــد العالـــي أن مشـــكلة شـــح الســـيارات 
ال يخـــص الســـوق البحرينيـــة فقـــط، بـــل 
ينســـحب علـــى جميـــع دول المنطقة التي 

تعاني من نفس المشكلة.
وكان وكالء محليـــون أشـــاروا فـــي وقت 

العالميـــة  الســـيارات  شـــركات  أن  ســـابق، 
تســـلم المعارض كميات أقل من السيارات 
الجديـــدة التـــي يطلبونهـــا، ممـــا زاد مـــدة 
انتظار المشترين للحصول على السيارات 

الجديدة لعدة أشهر.
جاســـم  راكان،  معـــرض  صاحـــب  ورأى 
الدرازي أن أسباب ارتفاع أسعار السيارات 
المســـتخدمة فـــي الســـوق راجـــع لعدد من 

العوامل التي تراكمت على مدى السنوات 
الماضيـــة قبـــل أن تكـــون جائحـــة “كوفيد 

19-” القشة التي قصمت ظهر البعير.
وأشـــار الـــدرازي إلـــى أنه في العـــام 2015 
تم إقـــرار عـــدم اســـتيراد الســـيارات التي 
تزيـــد عمرهـــا عـــن 5 ســـنوات، األمـــر الذي 
أدى بـــدوره إلى توجـــه الكثير من معارض 
الســـيارات  بيـــع  ووســـطاء  الســـيارات 
الســـيارات  اســـتيراد  إلـــى  المســـتخدمة 
الكورية بشـــكل أساســـي التي كانت نسبيًا 
أرخص ويمكن اســـتيرادها وتسويقها في 
الســـوق المحليـــة، مـــا تســـبب فـــي إغراق 

السوق المحلية بهذه السيارات.
وبيـــن قائـــالً إن الجهـــات الرســـمية باتـــت 
تشـــدد على مؤسســـات تمويل الســـيارات 

والتـــي كان بعضهـــا يســـحب الســـيارة من 
الزبـــون حين التخلف أو التعثر في ســـداد 
القيمـــة  ضريبـــة  جـــاءت  ثـــم  األقســـاط، 

المضافة والتي شكلت ضغطا إضافيا.
وأكـــد الـــدرازي أن معـــارض الســـيارات لم 
تعد نشاطا مربحا وأن الكثير من العاملين 
في وســـطاء البيـــع تركوا العمـــل واتجهوا 
إلى أنشـــطة أخرى، حيث أشار إلى أنه في 
الســـابق كان يتعامل مع قرابة 15 وسيطا 
الذيـــن يقومـــون بشـــراء وبيع الســـيارات، 
ولكن اآلن انخفض عددهم لنحو 4 فقط.

للكثيريـــن  الشـــرائية  “القـــدرة  وتابـــع 
انخفضـــت فـــي الســـابق، كان مـــن الممكن 
أن تـــرى شـــخصا يدفع 5 آالف دينـــار نقدًا 

لشراء سيارة، ولكن اآلن الوضع تغير”.

أسعار السيارات المستخدمة ترتفع حتى 20 % وسط نقص المعروض
المعارض تشكو كساد السوق وهجرة جماعية من القطاع

شح في األسماك وارتفاع في األسعار بالسوق المركزية
الكنعد الباكستاني يحل مكان البحريني بعد الحظر

^قـــال الجـــزاف في ســـوق المنامـــة المركزيـــة، علي 
ســـلمان إن الســـوق المركزية بالمنامة لبيع األســـماك يشهد 
شـــحًا في المعروض من مختلف األسماك؛ األمر الذي أدى 
إلـــى ارتفاع األســـعار بصورة نســـبية في مختلـــف األنواع 

المعروضة.
وأشـــار إلى أن هناك كميات من الكنعد في الســـوق، ولكن 
مســـتوردة من باكســـتان بســـبب الحظر على صيد الكنعد 
فـــي البحريـــن، وبيـــن أن أســـعار الكنعـــد الباكســـتاني تبلغ 

حاليًا 5 دنانير للكيلو الواحد.
وكانـــت شـــؤون الزراعة والثروة البحريـــة أعلنت عن بدء 
ســـريان فترة حظر صيد أســـماك الكنعد بواســـطة الشباك 
وتداولـــه وبيعـــه وذلك اعتبـــاًرا من 15 أغســـطس الجاري 
حتـــى 15 أكتوبـــر المقبـــل. وأوضحـــت )شـــؤون الزراعـــة 
والثـــروة البحرية ( في وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعة 
أن القرار يأتي بهدف زيادة مخزون أســـماك الكنعد ضمن 
المخـــزون الســـمكي الكلي فـــي المملكـــة، وتنظيـــم عملية 

الصيـــد، وتجنـــب اســـتنزاف مصائـــد أســـماك الكنعـــد؛ بمـــا 
يحقق التـــوازن داخل األحياء البحرية، مشـــددة على أنه 
سيتم اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتطبيق قرار الحظر.

وحظـــر القـــرار عـــرض وتـــداول أســـماك الكنعد فـــي فترة 
ســـريان الحظـــر فـــي األماكن العامـــة؛ لغرض التســـويق أو 

البيع.
إلى ذلك ذكر سلمان أن أسعار سمك السبريم بلغت نحو 3 
دنانيـــر إلى 3.2 دينار، والهامـــور البحريني بنحو 7 دنانير، 
وســـعر الصافـــي نحو 3 دنانيـــر، في حين اختفت أســـماك 

الشعري من سوق المنامة المركزية منذ عدة أيام.
وبخصـــوص أســـعار الروبيـــان، أوضح الجزاف في ســـوق 
المنامة المركزية أن األســـعار تتراوح ما بين دينار ونصف 

الدينار للكيلو إلى 3 دنانير ونصف حسب األحجام. 
وأكـــد ســـلمان أنه فـــي حـــال تواجـــد كميـــات معقولة في 
الســـوق، فـــإن األســـعار ســـتهبط، ولكـــن مـــع شـــح كميـــات 

األسماك، فإن ذلك يضغط على األسعار.

إعداد: علي الفردان

 أسعار 
الفواكه

سنطرة: 800 فلسمانجو: 1.5 دينارموز: 500 فلًساتفاح: 700 فلس

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

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

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 500 فلًسا

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع: 100 فلس للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 80 فلًسا للحزمة

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

أسعار اخلضراوات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
450 فلًسا

خيار:
400 فلس

كوسا:
500 فلس

فاصوليا:
1.2 دينار

باذنجان:
450 فلس

ثوم:
750 فلس

بصل أحمر:
250 فلس

بامية:
1.500 دينار

ليمون:
650 فلس

زنجبيل:
700 فلس

بطاطس:
300 فلًسا

فندال:
700 فلس

بروكلي:
1.4 دينار

فلفل أخضر:
450 فلس

قرنبيط:
700 فلس

مشروم:
750 فلًسا

جزر:
500 فلس

خس:
 500 فلس

الروبيان
د.ب1.5
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548.7
ألـــــــف ديـــنـــــــــار

فـــي جلســـة  شـــركات   10 تنافســـت 
والمزايـــدات،  المناقصـــات  مجلـــس 
مناقصـــة  علـــى  الخميـــس،  أمـــس 
لتقديـــم  والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة 
خدمـــة صيانـــة وإصـــاح التركيبات 
الكهربائيـــة فـــي المـــدارس والمعاهد 
والمبانـــي اإلداريـــة التابعـــة للـــوزارة 
لمـــدة 39 شـــهًرا، وكان أقـــل عطـــاء 
لشـــركة بيور ســـبورت لالكترونيات 
بنحـــو 548.7 ألـــف دينـــار، فـــي حين 

بلغ أكبرها قرابة 2.2 مليون دينار.
فإنهـــا  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
لصيانـــة وإصـــاح واســـتبدال جميع 
الخاصـــة  األصليـــة  الغيـــار  قطـــع 
بالتركيبات الكهربائية والتي تشـــمل 
توريد وتركيب واســـتبدال وحدات 
جديدة لإلنارة الداخلية والخارجية 
ومراوح الســـقف والجـــدار والتهوية 
والمجوفـــات  اإلنـــارة  ومفاتيـــح 
الرئيســـة  الكهربائيـــة  والقواطـــع 
التمديـــدات  عمـــل  مـــع  والفرعيـــة 
الكهربائية الازمة للمكيفات وجميع 
التركيبـــات الكهربائيـــة، مـــع تطويـــر 
الكهربائيـــة  التمديـــدات  وتحديـــث 
للمبانـــي المدرســـية واإلدارية وعمل 
التوصيـــات الكهربائيـــة لمختبـــرات 
ومختبـــرات  اآللـــي  الحاســـب 
التربية األســـرية والعلـــوم، وتركيب 
واســـتبدال لوحات التوزيع الكهرباء 
حفـــر  وأعمـــال  والفرعيـــة  الرئيســـة 
الكهربائيـــة  الكابـــات  لتمديـــد 
الرئيســـية والفرعيـــة فـــي المـــدارس 
األكاديميـــة  والمبانـــي  والمعاهـــد 
واإلداريـــة التابعـــة للـــوزارة، شـــاملة 
عمل الفحوصات الكهربائية والفنية 
الكهربائيـــة  واألعمـــال  والـــدوري 
الطارئة، وشـــاملة جميـــع قطع الغيار 
الرســـومات  وإعـــداد  وتركيباتهـــا 
الهندســـية والفنية التي توضح فيها 
التوصيات الكهربيـــة داخل المعمل 

والمختبرات والمباني المدرسية.
لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
لتوريـــد وتركيب وفحص وتشـــغيل 
أنظمة اإلضـــاءة، والســـتائر وهياكل 
تجهيزات المســـارح لعالـــم المعارض 
البحرين، تنافســـت عليها 3 شـــركات 
وكان أقـــل عطـــاء لمؤسســـة المؤيد 
للتجـــارة والمقاوالت بنحو 165 ألف 
دينـــار، وبلغ أكبرها قرابة 1.1 مليون 

دينار.
وكما فتح المجلس مناقصة لشـــركة 
طيران الخليج لتعيين مورد لتوريد 
أدوات فالكـــون الذهبيـــة للخدمـــات 
)آنية صينية( وذلك لمدة 5 ســـنوات، 
تنافســـت عليهـــا شـــركتان وكان أقل 
عطاء لشـــركة السالم التجارية بنحو 
قيمـــة  وبلغـــت  دينـــار،  ألـــف   118.2
العطاء اآلخر نحو 1.6 مليون دينار.
مناقصـــات   5 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 
ومزايدات تابعة لـ 5 جهات حكومية 
بإجمالـــي 24 عطـــاء، وبلـــغ مجمـــوع 
أقـــل العطاءات المقدمة نحو 889.6 

ألف دينار.
وفتح المجلس مزايدة لشركة مطار 

الجويـــة  للجســـور  لمـــزاد  البحريـــن 
لمبنـــى المســـافرين القديم في مطار 
البحريـــن الدولـــي بنحـــو 57.8 ألـــف 
اندســـتريز،  كـــراون  لشـــركة  دينـــار 

وتقدم إليها 4 عطاءات.
المناقصـــات  مجلـــس  وفتـــح 
والمزايدات مناقصة لمجلس تنظيم 
لتطويـــر  الهندســـية  المهـــن  مزاولـــة 
مـــوارد  تخطيـــط  نظـــام  وتنفيـــذ 
المؤسســـة لمجلـــس تنظيـــم مزاولـــة 
عليهـــا  تنافســـت  الهندســـية  المهـــن 
5 شـــركات بعطـــاءات فنيـــة. ووفـــق 
لتطويـــر  فإنهـــا  المناقصـــة،  وصـــف 
مـــوارد  تخطيـــط  نظـــام  وتنفيـــذ 
المؤسســـة ألتمتـــة عمليـــات األعمال 
مزاولـــة  تنظيـــم  بمجلـــس  الخاصـــة 
المهن الهندســـية. واشترط المجلس 
علـــى وحـــدات  النظـــام  يشـــتمل  أن 

مختلفـــة بمـــا فـــي ذلـــك المحاســـبة، 
ونظـــام  العمـــاء،  عاقـــات  وإدارة 

إدارة الوثائق، وما إلى ذلك. 
ويتكـــون المشـــروع أيًضا من تطوير 
الموقع اإللكترونـــي، وتكامل النظام 
الجهـــات  واجهـــات  مـــع  الضـــروري 
الصيانـــة  إلـــى  إضافـــة  األخـــرى، 
العناصـــر  بعـــض  وهنالـــك  والدعـــم. 
االختياريـــة التي ســـيكون اعتمادها 
وفًقـــا لتقدير مجلـــس تنظيم مزاولة 
المهن الهندســـية سواء إلقرار جميع 
العناصـــر أو العناصر الرئيســـة فقط، 
اإلجماليـــة  التكلفـــة  علـــى  اعتمـــاًدا 
بـــدء  تاريـــخ  وســـيكون  للعمـــل. 
التشـــغيل التجـــاري بعد 8 أشـــهر من 
مـــدة  وســـتكون  الترســـية،  تاريـــخ 
العقـــد 3 ســـنوات من تاريخ ترســـية 

المناقصة.

لصيانة وإصالح التركيبات الكهربائية لـ “التربية”
تعيين مورد ألوان صينية لـ “طيران الخليج” بـ 118.2 ألف دينار

165 ألـــف دينـــار لتشـــغيل تجهيـــزات المســـارح لــــ “عالـــم المعـــارض البحريـــن”
دينـــار ألـــف   57.8 بــــ  القديـــم  المســـافرين  لمبنـــى  الجويـــة  للجســـور  مـــزاد 
عطـــاءات فنيـــة لنظـــام تخطيـــط مـــوارد “تنظيـــم مزاولـــة المهـــن الهندســـية”

اعداد: أمل الحامد

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة

تقديم خدمة صيانة وإصالح التركيبات الكهربائية في المدارس وزارة التربية والتعليم
10PURE SUPPORT ELECTRONICS548,675.95والمعاهد والمباني اإلدارية التابعة للوزارة لمدة 39 شهر

2AL SALEM TRADING ENT. LLC118,150.51توريد أدوات فالكون الذهبية للخدمات )آنية صينية(طيران الخليج

توريد، تركيب، فحص وتشغيل أنظمة اإلضاءة، الستائر وهياكل هيئة البحرين للسياحة والمعارض
3Almoayyed Trading & Contracting164,994.50تجهيزات المسارح لعالم المعارض البحرين

مزاد للجسور الجوية لمبنى المسافرين القديم في مطار البحرين شركة مطار البحرين
CROWN INDUSTRIES B.S.C57,787.40.4الدولي

تطوير وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة لمجلس تنظيم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
0.00-5مزاولة المهن الهندسية

مركز البحرين العالمي للمعارض

طيران الخليج

مبنى المسافرين القديم

وزارة التربية والتعليم

قاعة فالكون الذهبية
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طــــرح مناقصــــة لبنــــاء محطــــة 
للطاقــة الشمسيــة بقدرة 72 ميجـاوات

تغطي احتياجات الحلبة وجامعة البحرين وأرض المعارض ومسرح الدانة

طرحت مملكـــة البحرين أمس )الخميـــس( مناقصة عامة 
لتعيين شـــركة محلية أو عالمية بعقد مدته 20 عامًا لبناء 
وامتالك وتشغيل وصيانة محطة لتوليد الطاقة باأللواح 
الشمســـية الكهروضوئية بســـعة ال تقل عـــن 72 ميجاوات 
فـــي مبـــاٍن متعـــددة في منطقـــة الصخيـــر الواقعة جنوب 

المملكة.
ومـــن خـــالل المناقصـــة تســـعى وزارة شـــؤون الكهربـــاء 
والماء لبناء محطة للطاقة الشمســـية لتغطي احتياجات 
الطاقة لكل من حلبة البحرين الدولية، وجامعة البحرين، 
ومركـــز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ومســـرح 
الدانة. وسيتم بناء محطة األلواح الشمسية على أسطح 
المبانـــي، ومظـــالت مواقف الســـيارات، ومحطات شـــحن 
المركبـــات الكهربائية، باإلضافـــة إلى األراضي المخصصة 

في هذه المرافق.
وللتأهل لهذه المناقصة، يجب أن يتمتع مقدمو العطاءات 
بخبـــرات في أعمال الطاقة الكهروضوئية الشمســـية وأن 
يكونوا قد نّفذوا بنجاح ما ال يقل عن 10 مشاريع للطاقة 

الشمســـية الكهروضوئيـــة المرتبطـــة بشـــبكات الكهربـــاء، 
بحيـــث يكـــون منهـــا 5 مشـــاريع بحـــد أدنـــى فـــي مواقف 
ســـيارات مزودة بألواح الطاقة الشمسية )الكهروضوئية(. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يجب أن يكـــون مقدمـــو العطاءات 
قـــد عملوا في مشـــاريع الطاقـــة الشمســـية الكهروضوئية 
المرتبطة بشبكة الكهرباء بقدرة ال تقل عن 40 ميجاوات 
فـــي أي بلـــد علـــى مســـتوى العالـــم فـــي الســـنوات الثالث 

الماضية. )2019-2021(. 
وبشـــأن هذه المناقصة، قال وزير شؤون الكهرباء والماء 
ياســـر حميـــدان: “يأتي إطـــالق هذه المناقصـــة كجزء من 
رؤيـــة المملكـــة العتماد اقتصـــاد دائري للكربـــون، وبهدف 
خفض انبعاثـــات الكربون في البحرين إلى الصفر بحلول 
عام 2060، وذلك ضمن التزام مملكة البحرين بهذا الهدف 
كجزء من التزاماتها الوطنية تجاه حماية البيئة ومكافحة 
آثـــار تغير المناخ. كما تم التأكيـــد عليه في خطة التعافي 
االقتصادي، تهدف البحرين من خالل مشاريعها التنموية 
إلى تحقيق تنمية اقتصادية مســـتدامة للمواطنين الذين 

هم محور التنمية وغايتها”.
وتتبنى خطـــة التعافي االقتصادي للمملكة مشـــاريع 

تنمويـــة إســـتراتيجية تفوق قيمتهـــا 30 مليار 
دوالر، ممـــا يخلق فرصًا اســـتثمارية 

التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  جديـــدة 
األولويـــة،  ذات  والقطاعـــات 

حيـــث تلتـــزم البحريـــن عند 
المشـــاريع  لهذه  التخطيط 

بأفضـــل المعايير الدولية 
لضمـــان  الالزمـــة؛ 

الحـــد مـــن التأثيرات 
علـــى  الســـلبية 

وضمان  البيئـــة 
االستدامة.

ياسر حميدان

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.07

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.038

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 0.615

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.466

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

أظهــر محضــر اجتمــاع مجلــس االحتياطــي االتحــادي الــذي عقد فــي 26 و27 
يوليو الماضي أن مســؤولي البنك المركزي األميركي رأوا “أدلة ضئيلة” أواخر 
الشهر الفائت على أن ضغوط التضخم في الواليات المتحدة تنحسر وشحذوا 
أنفسهم لدفع االقتصاد للتباطؤ بالقدر الالزم للسيطرة على قفزة في األسعار.

وفـــي حين لم يلّمحوا علًنا إلى وتيرة 
محـــددة للزيـــادة المقبلـــة في أســـعار 
الفائـــدة بـــدءًا مـــن االجتمـــاع المقـــرر 

فـــي 20 و21 ســـبتمبر المقبـــل، أظهـــر 
يـــوم  الـــذي نشـــر  محضـــر االجتمـــاع 
صانعـــي  أن  )األربعـــاء(  األول  أمـــس 

برفـــع  ملتزمـــون  النقديـــة  السياســـة 
لوضـــع  المطلـــوب  بالقـــدر  الفائـــدة 
التضخـــم تحـــت الســـيطرة واعترفوا 
بأنهم سيســـتهدفون إنفاقًا أقل ونموًا 

أضعف حتى يحدث ذلك.
وأشـــار مســـؤولو الفيدرالي األميركي 
فـــي اجتماعهـــم فـــي يوليـــو إلـــى أنه 
فـــي حين أن بعض أجـــزاء االقتصاد، 

خصوصًا اإلسكان، بدأت تتباطأ تحت 
وطأة تشـــديد أوضاع االئتمان، إال أن 
سوق العمل مازالت قوية والتوظيف 

قرب مستوى قياسي منخفض.
وقال محضر االجتماع إن المشاركين 
اتفقـــوا علـــى أنـــه توجد “أدلـــة ضئيلة 
ضغـــوط  أن  علـــى  تاريخـــه  حتـــى 

التضخم تنحسر”.

محضر اجتماع “الفيدرالي” يتوقع مزيداً من زيادات سعر الفائدة

ــبــحــريــن لــلــمــقــاصــة  ــنــت شـــركـــة ال أعــل
عــن إطـــالق ســـوق الــبــحــريــن الــخــاص 
والبدء   2022 أغسطس   18 بــدءًا من 
ــتــقــديــم خـــدمـــات ســــوق الــبــحــريــن  ب
المقفلة.  المساهمة  للشركات  الخاصة 
منصة  الخاصة  البحرين  ســوق  وتعد 
المساهمة  للشركات  وشاملة  موحدة 
ــــى تــقــديــم حــزمــة  الــمــقــفــلــة تــهــدف إل
واســعــة مــن الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة 
مع  تماشيًا  األسهم  لتسجيل  واآلمنة 
بشأن   2022 لسنة   )09( رقــم  القانون 
السجل التجاري المنشور في الجريدة 

الرسمية العدد )3594(.
المساهمة  للشركات  المنصة  وستتيح 
وربطها  الــمــعــامــالت  ــراء  إجــ المقفلة 
ــا وتــنــفــيــذهــا بــطــريــقــة آمــنــة  ــ ــه ــ وإدارت
األسهم  حفظ  سيتم  حيث  وسلسة، 
في شركة البحرين للمقاصة؛ من أجل 
ضمان الحفظ اآلمن لألسهم باإلضافة 

إلى توفير الشفافية للمساهمين.
وســتــقــدم ســـوق الــبــحــريــن الــخــاصــة 
مــجــمــوعــة مـــن الــخــدمــات لــلــشــركــات 
بــرســوم سنوية  الــمــقــفــلــة  الــمــســاهــمــة 
تبلغ 500 دينار، بما في ذلك تحديث 
المساهمين  بين  )الـــتـــداول  الــشــركــاء 
المفوضين  أسماء  وتغيير  الحاليين(، 
المديرين،  أســمــاء  وتغيير  بالتوقيع، 
وتــغــيــيــر نــــوع الـــشـــركـــة ومــعــامــالت 
ــى ذلــك،  الــدمــج والــضــم. بــاإلضــافــة إل
المقفلة  المساهمة  لــلــشــركــات  يمكن 

نــقــل مــلــكــيــة الــشــركــة وخــفــض أو 
وتسجيل  الشركة،  رأســمــال  زيــادة 
الرهن،  وتحديث وحذف عمليات 
الحجز  رفع  أو  بتوقيع  والتأشير 
رفـــع  أو  وفــــــرض  الــتــحــفــظــي، 
توفر  كما  القضائية.  الحراسة 
أيًضا خدمات إضافية  المنصة 
إدارة اجتماعات  مثل خدمات 
الجمعية العمومية )الحضورية 

 ،)”eAGM“ المنعقدة عن بعد  أو 
األربــــــاح  ــات  ــعــ ــ ــوزي ــ ت وإدارة 

ــارات  ــ ــيـ ــ ــديــــة، وخـ ــقــ ــ ــن ــ ال
األســهــم، وخــدمــات 

الــــمــــزاد، والـــتـــصـــويـــت اإللـــكـــتـــرونـــي، 
والبيانات المالية الموحدة.

للعمليات  التنفيذي  الرئيس  وصــرح 
عبدهللا  للمقاصة،  الــبــحــريــن  بــشــركــة 
عابدين بالقول: تسعى شركة البحرين 
للمقاصة باستمرار إلى تقديم خدمات 

ذات  متكاملة 

المستثمرين  مــن  لكل  مضافة  قيمة 
والـــمـــصـــدريـــن، حــيــث قـــامـــت شــركــة 
الخدمات  بتوفير  للمقاصة  البحرين 
الجديدة ذاتها التي تقدمها للشركات 
ــمــســاهــمــة الـــعـــامـــة إلــــى الــشــركــات  ال
المساهمة المقفلة عبر سوق البحرين 
الخاصة. إننا نهدف إلى توفير منصة 
المساهمة  لــلــشــركــات  وآمـــنـــة  فــعــالــة 
المقفلة من خالل خبرتنا الطويلة 
في تقديم مثل هذه الخدمات.

ــحــريــن  ــب ال شــــركــــة  أن  يــــذكــــر 
إطــالق  عــن  أعــلــنــت  للمقاصة 
ــخــاص في  ســـوق الــبــحــريــن ال
بداية شهر أغسطس، حيث 
ــددًا من  ــ ــالن عـ ــ أعــقــب اإلعـ
ــم عــقــدهــا  الــــــورش الـــتـــي تـ
ــا  ــراض أهـــــم الـــمـــزايـ ــعــ ــ ــت الســ
والخدمات التي سيتم تقديمها 
ــبــحــريــن الـــخـــاص،  ــوق ال عــبــر ســ
المعامالت  إجراء  إلى  باإلضافة 
وربطها وإدارتها وتنفيذها عبر 

المنصة.

“المقاصة” تبدأ تقديم خدمات 
“السوق الخاص” للشركات المقفلة

برسوم سنوية 500 دينار

عبدالله عابدين


