
يعكـــس اســـتقبال ولي العهد الســـعودي 
األمير محمد بن ســـلمان، أمس الجمعة، 
زعيـــم “تيـــار الحكمة” في العـــراق عمار 
األوضـــاع  تطـــورات  لبحـــث  الحكيـــم، 
العراقيـــة،  الســـاحة  علـــى  السياســـية 
انشـــغال المملكـــة باألزمـــة التي تعصف 
بالبـــاد منـــذ أشـــهر، والتـــي اتخذت في 
خطيـــرا  منعرجـــا  األخيـــرة  األســـابيع 
التيـــار  الشـــيعيين  طرفيهـــا  باحتـــكام 
الصدري واإلطار التنسيقي إلى الشارع.

الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
“واس”، أنـــه جـــرى خال اســـتقبال ولي 
العهـــد الســـعودي لزعيـــم تيـــار الحكمة، 
الســـعودية  العاقـــات  اســـتعراض 
ذات  المســـائل  مـــن  وعـــدد  العراقيـــة، 

االهتمام المشترك.
مـــن جانبـــه، قـــال الحكيم، في سلســـلة 
تغريدات عبر حسابه على تويتر “أكدنا 
فـــي اللقـــاء مـــع ولـــي العهـــد الســـعودي 

على العاقـــات التاريخيـــة الوثيقة بين 
تعزيزهـــا  وســـبل  الشـــقيقين  الشـــعبين 

وتوثيقها”.
وأضاف أنه تم تأكيد أهمية التكامل بين 

البلدين ومردوده اإليجابي على مختلف 
قطاعات التعـــاون الثقافي واالقتصادي 
والعلمي الســـيما أن البلدين يمثان ثقا 

اقتصاديا إقليميا ودوليا.

أزمة العراق تتصدر أجندة لقاء ولي عهد السعودية والحكيم
تأكيد أهمية التكامل بين البلدين ومردوده اإليجابي

األمير محمد بن سلمان وعمار الحكيم يبحثان المستجدات السياسية بالعراق

الرياض/ بغداد- وكاالت

زار األميـــن العام لألمـــم المتحدة 
أنتونيو غوتيريش أمس الجمعة، 
مينـــاء أوديســـا األوكراني جنوب 
البـــاد، حيـــث حـــذر مـــن مجاعـــة 
تصديـــر  يؤمـــن  لـــم  إذا  مقبلـــة 

الحبوب.
المســـؤول األممـــي علـــى  وشـــدد 
وجـــوب ضمـــان تدفـــق صـــادرات 
الحبـــوب الـــذي اســـتؤنف مؤخًرا 

فيـــه  توســـطت  اتفـــاق  بموجـــب 
األمـــم المتحـــدة؛ بهـــدف تخفيف 
متفاقمـــة.  عالميـــة  غـــذاء  أزمـــة 
فيمـــا أكد أنـــه مازال هنـــاك الكثير 
من الجهـــود يجب القيـــام بها من 
العالمـــي  الوصـــول  ضمـــان  أجـــل 
الكامـــل إلـــى المنتجـــات الغذائية 
واألســـمدة األوكرانية والروســـية 

على السواء.

العربيـــة  المملكـــة  تســـتعد 
الســـعودية إلطاق ناقلة طيران 
“قريبـــا جـــدا”،  وطنيـــة جديـــدة 
ممـــا يضع ركيزة أساســـية لرؤية 
خطـــة  وهـــي   ،2030 المملكـــة 
تهدف إلى جذب 3 أضعاف عدد 
الســـياح األجانب بحلـــول نهاية 

العقد. 
وســـتلعب الناقلة، التي ســـيكون 
مقرهـــا مطار الملك خالد الدولي 
محوريـــا  دورا  الريـــاض،  فـــي 
لبـــدء  الســـعوديين  خطـــة  فـــي 

“العصر الذهبي للسفر” وتحويل 
السعودية إلى واحدة من مراكز 
الشـــرق  فـــي  الرائـــدة  الطيـــران 
the� موقـــع بحســـب   األوســـط 

nationalnews حديًثا.
أعلـــن  مايـــو،  فـــي  أنـــه  يذكـــر 
عـــن  ســـعوديون  مســـؤولون 
اســـتراتيجية طيران تســـتهدف 
250 وجهـــة مباشـــرة، ممـــا أدى 
إلـــى مضاعفـــة حركـــة المـــرور 3 
مـــرات وإنشـــاء شـــركة طيـــران 

جديدة.

من ميناء أوديسا... غوتيريش 
يحذر من مجاعة في 2023

شركة طيران سعودية جديدة قريبا
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بعد إضراب سواق 9 شركات عن العمل

سفارة البحرين بلندن تدعو المواطنين إلى بدائل القطارات
العاصمـــة  فـــي  البحرينيـــة  الســـفارة  دعـــت 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  لنـــدن  البريطانيـــة 
المملكـــة  فـــي  القطـــارات  عبـــر  المســـافرين 
المتحدة بالتخطيط المسبق للرحات والتنقل 
عبـــر اللجـــوء إلـــى وســـائل نقـــل ومواصـــات 
أخـــرى بديلة، بعد إعـــان هيئة النقل TFL في 
لندن عن إضراب ســـائقي القطارات عن العمل 
لغايـــة اليوم، ممـــا يؤدي ذلك إلـــى اضطرابات 

في عمليات السفر والتنقات عبر القطارات.
وقـــام ســـائقو القطـــارات فـــي بريطانيـــا منـــذ 
أمـــس األول بإضـــراب عن العمـــل مما أدى إلى 
توقف الخدمات في أجزاء كثيرة من إنجلترا 
واســـكتلندا وويلز، حيـــث أثر اإلضراب على 9 
شـــركات للقطـــارات والســـكك الحديديـــة، مما 
أوقـــف معظـــم الرحات بين لنـــدن وميدالندز 
وشـــمال إنجلتـــرا واســـكتلندا وجنـــوب ويلـــز، 
باإلضافة إلى ويســـت ميدالندز وجنوب غرب 

محطة القطارات في لندن )صورة ارشيفية(إنجلترا. )٠٢(

يستضيف منتخبنا الوطني األول 
لكـــرة القدم، نظيـــره الصربي، في 
مبـــاراة وديـــة دولية ســـتقام يوم 

١٨ نوفمبر المقبل.
وســـتلعب المبـــاراة عند 7 مســـاء 

على استاد البحرين الوطني.
وتأتـــي المبـــاراة الوديـــة الدوليـــة 
انطـــاق  مـــن  قليلـــة  أيـــام  قبـــل 
منافســـات كأس العالـــم في قطر، 
إذ تعـــد التجربة األخيرة لمنتخب 

صربيا قبل خوضه غمار النهائيات 
العالمية.

وتلعب صربيا مباراتها األولى في 
كأس العالم أمام البرازيل.

وستشـــكل المبـــاراة فرصة مميزة 
الفنـــي لمنتخبنـــا بقيـــادة  للجهـــاز 
المـــدرب البرتغالـــي هيليو ســـوزا؛ 
أوروبـــي،  بمنتخـــب  لاحتـــكاك 
واالســـتفادة مـــن هـــذه التجـــارب 

القوية للمنافسات القادمة.

منتخبنا يستضيف صربيا ودًيا بنوفمبر
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اختتمـــت أعمال فعالية “صوت الشـــباب” 
نظمتهـــا  والتـــي  الثانيـــة  نســـختها  فـــي 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة ضمـــن 
نشـــاطات مدينـــة شـــباب 2030 بالتعاون 
مع لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة، 
ومجلـــس  “تمكيـــن”،  العمـــل  وصنـــدوق 
النواب، وهيئة التشـــريع والرأي القانوني، 
ومعهد البحرين للتنمية السياسية، حيث 
جرت عملية التصويت الختيار 9 فائزين 
من أصل 15 مترشـــحا في أجواء تحاكي 

االنتخابات البلدية والنيابية.
وبعـــد إجـــراء االنتخابـــات التـــي أقيمـــت 
بإشـــراف مباشر من هيئة التشريع والرأي 
القانوني،أعلن عن أسماء الفائزين التسعة 
التالـــي:  النحـــو  علـــى  النتائـــج  وجـــاءت 

المركـــز األول عمار الشـــيخ، المركز الثاني 
حمـــد المنصـــوري، المركـــز الثالـــث لولـــوة 
مساعد، المركز الرابع مريم محمد، المركز 
الخامس ســـارة الصايغ، المركز الســـادس 

حمد الخدري، المركز الســـابع محمد أسد، 
المركـــز الثامن محمـــد الشـــيرواي، المركز 

التاسع عبدالرحمن العيد.
ووصف عمار الشـــيخ الفائز بالمركز األول 

شـــعور الفوز بأنها لحظـــات جميلة، وقال: 
هنـــاك العديـــد مـــن األفـــكار والمقترحـــات 
التي سأســـعى لرفعهـــا للمعنيين لتطبيقها 
فـــي النســـخ المقبلـــة مـــن مدينـــة شـــباب 
2030، ولعـــل أبرزها إنشـــاء مدينة دائمة 
ال تقتصـــر علـــى فتـــرة اإلجـــازة الصيفيـــة 
بحيث تغطي جميع األنشطة والمجاالت، 
التدريبيـــة  الفـــرص  زيـــادة  عـــن  فضـــًا 
وتنويعها، واستقطاب مزيد من المدربين 
من ذوي الكفاءة؛ ألننا استشعرنا بوضوح 
قـــوة مخرجات مدينة الشـــباب على مدى 
الســـنوات الماضية. وعبرت لولوة مساعد 
عـــن فخرها بنيلها المركز الثالث، مشـــيرة 
إلـــى أنهـــا خاضـــت التجربة في النســـخة 
األولى من صوت الشباب وحصلت آنذاك 

على المركز السادس.

غوتيريش يزور ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا

محرر الشؤون المحلية

طارق البحار

الذكور يهيمنون بانتخابات مدينة الشباب
ــع” ــري ــش ــت “ال ــراف  ــإشـ بـ ــراع  ــتـ اقـ فـــي  ــمــقــاعــد  ــال ب مــنــهــم   %  70 ــوز  ــ ف

جانب من التصويت 
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سفارة البحرين بلندن تدعو المواطنين إلى بدائل القطارات

البحريــــن تتلقـى شكــر خــادم الحرميـن

دعـــت الســـفارة البحرينية فـــي العاصمة 
البريطانية لندن المواطنين البحرينيين 
المســـافرين عبـــر القطارات فـــي المملكة 
المتحـــدة بالتخطيط المســـبق للرحالت 
والتنقـــل من خـــالل اللجوء إلى وســـائل 
نقل ومواصالت أخرى بديلة، بعد إعالن 
هيئـــة النقـــل TFL في لنـــدن عن إضراب 
ســـائقي القطارات عن العمل لغاية اليوم 
الســـبت 20 أغسطس الجاري، مما يؤدي 
ذلك إلى اضطرابات في عمليات الســـفر 

والتنقـــالت عبر القطارات. وقام ســـائقو 
القطـــارات فـــي بريطانيا منـــذ يوم أمس 

األول بإضـــراب عـــن العمل ممـــا أدى إلى 
توقـــف الخدمـــات في أجـــزاء كثيرة من 

إنجلتـــرا واســـكتلندا وويلـــز، حيـــث أثـــر 
للقطـــارات  شـــركات   9 علـــى  اإلضـــراب 
والســـكك الحديـــد، ممـــا أوقـــف معظـــم 
الرحـــالت بيـــن لندن وميدالندز وشـــمال 
ويلـــز،  وجنـــوب  واســـكتلندا  إنجلتـــرا 
باإلضافة إلى ويســـت ميدالندز وجنوب 
غـــرب إنجلتـــرا، وتأتـــي اإلضرابـــات بعد 
خالف مشـــغلي شـــركات القطـــارات في 
تقديـــم عـــروض األجـــور لتتماشـــى مـــع 
المملكـــة  فـــي  المعيشـــة  تكلفـــة  زيـــادة 

المتحدة.

تلقى ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة برقيتـــي شـــكر جوابيتيـــن مـــن 
أخيهمـــا ملك المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، ردًا على 
برقيتـــي التعزية والمواســـاة التـــي بعثاها 
جاللتـــه وســـموه ألخيهما خـــادم الحرمين 
الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي 
األميـــر عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز 

آل سعود )رحمه هللا(.
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الثقافة األمنيـة
كيف تتعرف على العملة الورقية المزّيفة )1(؟

جّرم المشرع البحريني مجموعة من األفعال التي تنصب على العمالت، فتنال 
مــن الثقــة التي يجــب أن تتوافر لها كي تؤدي في المجتمــع دورها االقتصادي 
كأداة للتعامل وقياس للقيم المادية ووســيلة الختزانها، وتشــكل جرائم العملة 
خطورة على االقتصاد الوطني مما يســتوجب تفعيل دور الشــراكة المجتمعية 
مــن خــالل ســرعة االبــالغ عــن مثــل هــذه الجرائــم؛ مــن أجــل حمايــة اقتصــاد 

المملكة.
وتعتبــر جرائــم التزييف فــي العمالت من الجنايات وتبدأ عقوبتها من الســجن 
3 سنوات وتصل إلى السجن 15 سنة، حيث نص القانون أنه “يعاقب بالسجن 
والغرامــة مــن قلــد أو زيــف أو زور ، بأيــة كيفية كانت، عملة ورقيــة أو معدنية 
متداولــة قانونــًا فــي مملكــة البحريــن أو فــي دولــة أخــرى بقصــد ترويجهــا أو 
استعمالها، ويعتبر تزييفًا في العملة إنقاص شيء من معدنها أو طالئها بطالء 

يجعلها شبيه بعملة أخرى أكثر منها قيمة”.
وحــول كيفيــة التعــرف علــى العملــة الورقيــة المقلــدة، فهنــاك أكثر من وســيلة 
ومســتوى للتأميــن يمكــن بها كشــف العملــة المقلــدة، وُنذكر منهــا العناصر التي 
ترى بالعين المجردة والتي تهم الشــخص العادي ليتعرف عليها بســهولة وُيسر 
.. كالعالمــة المائيــة، فهــي عبــارة عن تصميم زخرفي تشــكل في نســيج الورق 
أثنــاء تصنيعــه وتــرى العالمــة بالضــوء النافذ، والتصميم قـــــد يكــون صورة أو 
رقــم أو كلمــة أو عبارة، وفي العمالت البحرينية، فهـــي عبارة عن صورة جاللة 
الملــك المعظــم وقيمــة العملــة بالحــروف العربية واإلنجليزيــــــــة، فالمقلــد غالبًا 
يصعــب أو يتجاهــل تقليدهــا وإذا قلدهــا، فإنــه يضعها بشــكل ســطحي علــــــى 

سطح الورقة.
ويمكن مالحظة أي عملة مقلدة بســهولة وكشــفها مقارنــــــة بالعملة الصحيحة 
من خالل المقارنة بالعين المجردة، فتجد عدم وضـــــوح العالمة بالعملة المقلدة 
وعــدم التــدرج اللوني الظلي والتحديد أو يتجاهل تقليدها من األســاس، فيما 
نرى االختالف الواضح في األلوان بين العمالت الصحيحة عند مقارنتها على 
عملــة مقلــدة. فتجدهــا مــن حيــث الثبــات والتــدرج والوضــوح، ويميــز العملــة 
البحرينيــة الحديثــة وجــود شــريط أمنــي ثالثــي األبعــاد باللــون األزرق وهــو 
يوجد على ظهر الورقة ومطمورًا داخل ألياف الورقة بشكل مغزلي أي متقطع 
)متحرك( بشــكل تموج البحر عند إمالة الورقة النقدية. فتجد بالورقة النقدية 

المزيفة عبارة عن تصوير ملون ثابت دون حركة وباهت.
وتمتــاز العمــالت الصحيحــة التــي تطبــع مــن خــالل )انتاليــو( بأنها تتــرك بروزا 
على سطح الورقة يمكن لمسه باألصبع واإلحســـــاس بالخشونة وال تجده في 
العمـــالت المقلـــدة، ومثال على ذلك يمكـــن للشخص العادي التحقق من كتابة 
)مصــرف البحريــن المركزي( بجهة الوجـــه بالعملــة البحرينية عن طريق اللمس 
باألصبــع للكتابــــــة، حيــث ســيالحظ هــذا البــروز فــي الطباعــة أو عنــد األرقــام 
المكتوبة لفئة العملة، ويوجد أيضًا رقائق )ســبارك اليف تروســبين( والمعروفة 
بعيــن الســمكة، وهــي عالمــة أمنية واضحــة بالعمالت الورقيــة البحرينية على 
جهــة الوجــه ومســتحدثة تحمل حلقــة أو حلقتين ذات ألــوان متحركة وتظهر 
فئــة الورقــة النقديــة فــي وســط الحلقــات، وحتــى اآلن لــم يتم تقليــده، حيث 
جاءت هذه الميزة بالعمالت المزيفة عبارة عن تصوير ملون ثابتة دون حركة 

للحلقات.

سمو ولي العهد رئيس الوزراءخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

بنا

بعـــث ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقيتي 
تهنئـــة إلى أخيهما ملـــك المملكة المغربية الشـــقيقة صاحب 
الجاللـــة الملك محمد الســـادس، وذلك بمناســـبة ذكرى ثورة 

الملك والشعب.
وأعـــرب جاللته وســـموه في البرقيتين عـــن أطيب تهانيهما 
الصحـــة  بموفـــور  المغربـــي  العاهـــل  لجاللـــة  وتمنياتهمـــا 

والســـعادة ولشـــعب المملكـــة المغربيـــة الشـــقيق بالمزيد من 
التقدم واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة، مشـــيدين 
بعمـــق العالقـــات األخويـــة الوطيدة التي تربط بيـــن البلدين 
والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو مستمر في 

شتى المجاالت.
كمـــا بعـــث صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء برقيتـــي تهنئـــة مماثلتيـــن إلـــى ولـــي عهـــد المملكة 
المغربيـــة الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر مـــوالي 

الحسن، وإلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان بذكرى ثورة الملك

بناالعالقات مع المغرب تشهد تطوًرا على الدوام

بعـــث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة برقيتي تهنئة إلى رئيسة جمهوريــة المجر 
كاتاليـــن نوفاك؛ وذلك بمناســـبة ذكرى يوم الدســـتور 
لبالدهـــا، وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن 
عـــن أطيب تهانيهمـــا وتمنياتهما لهـــا بموفور الصحة 
والسعادة ولشعب جمهوريــــة المجر الصديق بالمزيد 
من التقدم واالزدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة 

إلى رئيس وزراء جمهورية المجر فيكتور أوربان.

البحرين تهنئ المجر

حسن عبدالرسول

جانب من إضراب سواق القطارات في لندن
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عدم تثبيت القبول يفوت فرصة الحصول على مقعد دراسي
غًدا آخر موعد لخريجي الثانوية... جامعة البحرين:

دعـــت عميـــدة القبول والتســـجيل 
فـــي جامعـــة البحريـــن أمـــل الزايد، 
خريجـــي الثانوية العامـــة الراغبين 
إلـــى  بالجامعـــة  االلتحـــاق  فـــي 
إجـــراء عملية تثبيـــت القبول، لكي 
ال تفوتهـــم فرصـــة الحصـــول علـــى 
معقد، مشيرة إلى أن يوم غد األحد 
الموافـــق 21 أغســـطس الجاري هو 

آخر يوم لتثبيت القبول.
القبـــول  عمـــادة  أن  إلـــى  ونبهـــت 
والتســـجيل ســـتعكف على تحديد 
الشـــواغر المتاحة بعد انتهاء فترة 
تثبيت القبـــول، تمهيًدا لفتح الباب 
أمـــام الطلبـــة لتغييـــر رغباتهـــم في 
البرامج األكاديمية بحسب الطاقة 

االستيعابية.
وقالـــت “إن عـــدم تثبيـــت القبـــول 
يعنـــي  الطلبـــة  بعـــض  مـــن جانـــب 
أنهـــم صرفوا نظرهـــم عن االلتحاق 

عمـــادة  فـــإن  وبالتالـــي  بالجامعـــة، 
القبول والتســـجيل سوف تستفيد 
مـــن مقاعدهـــم لتلبيـــة رغبـــة طلبة 
آخرين، سواء من الذين على قائمة 
االنتظـــار أم الراغبيـــن فـــي تغييـــر 

تخصصاتهم”.
واعتمدت رئيســـة الجامعة جواهر 
المضحكـــي يـــوم االثنيـــن الماضي 
المتقدميـــن  الطلبـــة  قبـــول  نتائـــج 
العـــام  فـــي  بالجامعـــة  لاللتحـــاق 
الذيـــن   )2022/2023( األكاديمـــي 
اســـتوفوا شـــروط القبـــول، مؤكدة 
أن الجامعـــة الوطنية مســـتمرة في 
احتضـــان خريجـــي الثانوية العامة 
 %  70 معـــدل  علـــى  الحاصليـــن 

فأكثر.
وبحســـب ما أفصحت عنـــه عمادة 
عـــدد  فـــإن  والتســـجيل،  القبـــول 
الذيـــن قدمـــوا  الثانويـــة  خريجـــي 

طلبات لاللتحاق بالجامعة الوطنية 
بلغ أكثر من 10200 متقدٍم.

إلـــى  المتقدميـــن  العمـــادة  ودعـــت 
قـــراءة مـــا تتضمنـــه لوائـــح جامعة 
وتســـجيل  وأنظمتهـــا،  البحريـــن 
الموافقـــة عليها، ويلـــي ذلك القيام 
بتثبيـــت القبول بدفع الرســـوم في 
الفترة من يوم الثالثاء الموافق 16 

أغســـطس 2022م، إلـــى يوم األحد 
2022م،  أغســـطس   21 الموافـــق 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا بعد هـــذه الفترة 
ستعلن عن فتح باب تغيير الرغبات 
للطلبة الذين قامـــوا بعملية تثبيت 
قبولهـــم، ويرغبـــون فـــي الحصول 
علـــى مقعـــد فـــي برنامـــج أكاديمي 
دراســـة  عمليـــة  وســـتجرى  آخـــر، 
الطلبات وتلبيتها بحســـب شـــروط 
وجـــود  حـــال  فـــي  فيهـــا،  القبـــول 

شواغر في هذه التخصصات.
ويمكـــن للطلبة االستفســـار وطلب 
المزيـــد مـــن المعلومـــات عن طريق 
التواصـــل مع مركز خدمـــة الطالب 
على الرقم 16633366 )00973( أو 
studentcc@ بالبريـــد اإللكترونـــي
uob.edu.bh أيام العمل الرســـمية 
مـــن الســـاعة الثامنـــة صباًحـــا إلـــى 

الرابعة عصًرا.

الصخير - جامعة البحرين

أمل الزايد

 المعلومات المالية المرحلية المختصرة 

للسـتة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2022        

بنك تجزئة ــ البحرين
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك

تجاري للتجزئة والجملة

sc.com/bh

د. بطرس كلينك

الرئيس التنفيذي، الشرق األوسط والبحرين

شيخة طريف

المدير التنفيذي المالي، الشرق األوسط والبحرين

مراجعة من قبل إرنست ويونغ

محاسبون قانونيون

 القائمة المرحلية للربح أو الخسارة 

للستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2022 )مراجعة(

  

20222021بآالف الدنانير البحرينية

 13,197  11,968 فوائد مكتسبة

 )1,672( )665(فوائد مدفوعة

 11,525  11,٣0٣ صافي الفوائد  المكتسبة

 4,690  5,488 دخل الرسوم والعموالت 

 )1,301( )1,829(مصروفات الرسوم والعموالت 

 3,389  ٣,659 صافي دخل الرسوم والعموالت

 2,117  2,199 صافي دخل المتاجرة 

 38  ٣5 إيرادات أخرى

 17,069  17,196 مجموع اإليرادات التشغيلية 

 5,644  5,666 تكاليف الموظفين 

340   ٣58 استهالك وإطفاء 

 308  225 تكاليف المباني والمعدات 

 7,033  7,845 مصروفات أخرى 

 13,325  14,094 مجموع المصروفات التشغيلية 

 3,744  ٣,102 الربح قبل خسائر انخفاض القيمة

 )969(878صافي استرجاع / )خسائر( انخفاض القمية

 2,775 ٣,980الربح للفترة 

 القائمة المرحلية للمركز المالي

كما في ٣0 يونيو 2022 

بآالف الدنانير البحرينية

٣0 يونيو 2022

)مراجعة(

31 ديسمبر 2021

)مدققة(

الموجودات

 60,094  ٣0,271 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي  

 11,356  40,٣79 مبالغ مستحقة من فروع أخرى تابعة للمقر الرئيسي

 2,232  2,675 ودائع ومبالغ مستحقة من البنوك

 383,815 ٣67,15٣قروض وسلف العمالء 

 145,412  144,٣76 أوراق مالية استثمارية 

 5,020  4,89٣ عقارات ومعدات وأنظمة حاسوب 

 57,221  ٣9,575 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 665,150 629,٣22مجموع الموجودات

المطلوبات وأرصدة المقر الرئيسي 

المطلوبات 

 35,559  7,081 مبالغ مستحقة لفروع أخرى تابعة للمقر الرئيسي 

 9,169  1٣,09٣ ودائع ومبالغ مستحقة للبنوك 

 519,518  526,121 حسابات العمالء

 67,865 50,925 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 632,111 597,220مجموع المطلوبات

أرصدة المقر الرئيسي

 10,743  10,74٣ رأس المال المخصص من المقر الرئيسي

)17,030( )1٣,050(خسائر متراكمة

 39,326  ٣4,409 احتياطيات أخرى

 33,039 ٣2,102مجموع أرصدة المقر الرئيسي

 665,150 629,٣22مجموع المطلوبات وأرصدة المقر الرئيسي

 القائمة المرحلية للدخل الشامل

للستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2022 )مراجعة(

 

2021  2022بآالف الدنانير البحرينية

2,775  ٣,980 الربح للفترة

)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

 االسثمار في أسهم حقوق ملكية – صافي تغيرات القيمة

22   )217(     العادلة خالل الفترة 

البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: 

 508  )4,512(أوراق استثمارية - صافي تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة 

 )119( )188(الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 )4,700(  389 

 411  )4,917()الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 3,186   )9٣7(مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

النقدية للتدفقات  المرحلية   القائمة 

للستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2022 )مراجعة(

 

20222021بآالف الدنانير البحرينية

 )63,327( ٣0,14٣ صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

 )2,819( )٣,812(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 )13( )٣1(النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في 

 )66,159( 26,٣00       حكمه خالل الفترة 

 130,340  ٣1,759 النقد وما في حكمه في 1 يناير

 64,181  58,059 النقد وما في حكمه في ٣0 يونيو 

الرئيسي المقر  للتغيرات في أرصدة  المرحلية  القائمة   

للستة أشهر المنتهية في ٣0 يناير 2022 )مراجعة(

بآالف الدنانير البحرينية

رأس المال المخصص

من المقر الرئيسي

)خسائر متراكمة( / 

ربح غير مسدد 

للمقر الرئيسي 

احتياطيات أخرى

المجموع
  2022

 احتياطي 

عام

 احتياطي

القيمة العادلة

 ٣٣,0٣9  5,270  ٣4,056  )17,0٣0(10,74٣ في 1 يناير 2022

الخسارة الشاملة للفترة

٣,980  -     -٣,980-الربح للفترة

 )4,917( )4,917(  - -   -خسارة شاملة أخرى 

)9٣7( )4,917(  -٣,980-مجموع الخسارة الشاملة للفترة 

٣2,102 ٣5٣  ٣4,056  )1٣,050(10,74٣ في ٣0 يونيو 2022

رأس المال المخصص

من المقر الرئيسي

)خسائر متراكمة( / 

ربح غير مسدد 

للمقر الرئيسي 

احتياطيات أخرى

المجموع
  2021

 احتياطي 

عام

 احتياطي

القيمة العادلة

 29,842  6,064  34,056  )21,021(10,743 في 1 يناير 2021

الدخل الشامل للفترة

 2,775  -     - 2,775 -الربح للفترة

 411  411   - -   -دخل شامل آخر

 3,186  411   - 2,775 -مجموع الدخل الشامل للفترة 

 33,028  6,475  34,056  )18,246(10,743 في 30 يونيو 2021

تجمع الوحدة الوطنية

أكــد تجمــع الوحــدة الوطنيــة موقفــه الثابــت ضــد أي شــكل مــن 
أشــكال التدخل الخارجي في شــؤون البحرين الداخلية، ورفضه 
التــام لاســتقواء بالخــارج مــن خــال التواصــل أو االتصــال مــع 

السفارات األجنبية.

واعتبر تجمع الوحدة الوطنية 
أن التعميـــم الصادر من مكتب 
شـــؤون الجمعيات السياســـية 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة 
يلفـــت  والـــذي  اإلســـالمية 
عنايـــة الجمعيـــات السياســـية 
إلـــى ضـــرورة التقيـــد بأحـــكام 
القانون بشـــأن قواعـــد اتصال 
بالتنظيمـــات  الجمعيـــات 
السياســـية األجنبيـــة وبعثـــات 
أو  الدبلوماســـي  التمثيـــل 
المنظمـــات األجنبيـــة وغيرهـــا 
هـــو إجـــراء طبيعـــي يأتي في 

إطار القانون. 
وفـــي الوقـــت الـــذي نـــأى فيـــه 
بنفســـه عن أي نـــوع من أنواع 
االتصـــاالت الخارجيـــة خـــارج 
إطـــار القانـــون، أشـــار التجمـــع 
إلى أن من حق الدولة بل ومن 

أوجـــب واجباتهـــا أن تحافـــظ 
علـــى أمنهـــا الداخلـــي مـــن أي 

اختراقات أجنبية. 
وطالب تجمع الوحدة الوطنية 
الدولـــة بالمزيـــد “مـــن االنفتاح 
السياســـية  الجمعيـــات  علـــى 
والنظر في معاناتها والمشاكل 
التـــي تواجهها بتقديـــم الدعم 
الـــالزم لهـــا، ورفع القيـــود التي 
تواجـــه الراغبين في االنضمام 
السياســـية؛  الجمعيـــات  إلـــى 
ركائـــز  إحـــدى  تمثـــل  كونهـــا 
المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة 
الملـــك المعظم، حتـــى ال يأتي 
يـــوم ال نجـــد فيـــه مـــن يرغب 
فـــي االنضمام إلـــى الجمعيات 
البحريـــن،  فـــي  السياســـية 
وبالتالـــي لـــن يكون لهـــا وجود 

في الساحة”.

تجمـع الوحـدة: ال لالستقـواء بالخارج

إنقاذ شخص انحشر بمنزله في السنابس إثر اندالع حريق
إصابة 11 شخصا من القاطنين إثر استنشاقهم الدخان ... الدفاع المدني:

تمكنـــت فـــرق الدفـــاع المدنـــي من إنقاذ شـــخص انحشـــر 
بداخـــل المنـــزل الـــذي يقطنـــه فـــي منطقـــة الســـنابس إثر 
انـــدالع حريـــق به صباح أمس، والســـيطرة علـــى الحريق 
وإخمـــاده بعـــد الدفـــع بثالث آليـــات، حيث أســـفر الحريق 
عن إصابة 11 شـــخصا من قاطني المنزل إثر استنشاقهم 

الدخان. 
وفـــور تلقي غرفـــة العمليات الرئيســـة بالغـــًا بالواقعة تم 
توجيـــه فـــرق اإلنقـــاذ واإلطفـــاء بـــاإلدارة العامـــة للدفاع 
المدنـــي واإلســـعاف الوطنـــي لالنتقـــال إلـــى الموقـــع على 
الفـــور، حيث تم إنقاذ الشـــخص المذكور والســـيطرة على 
الحريـــق وإخمـــاده، لتبدأ بعـــد ذلك عمليـــات التبريد؛ منعًا 
لتجدد الحريق، فيما تم عالج بعض المصابين في الموقع 

ونقل اآلخرين إلى المستشفى لتلقي العالج.
وأشـــارت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي إلـــى أن أعمـــال 

البحث مستمرة؛ لمعرفة سبب اندالع الحريق.

وزارة الداخلية



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

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

نخيل “آيلة للسقوط” تتربص بالمارة في ريف باربار

اإلقبال على حقيبة “الظهر” ينافس “الجاري”

الوداعي: خطر... وإزالتها يتطلب التنسيق مع المالك

يزداد األسبوع المقبل 50 %... أصحاب مكتبات وعاملون لــ “^”:

بينمــا كان يتفقــد منزلــه قيد اإلنشــاء بمنطقة ريف باربار فاجأه دوي صوت لســقوط 
شــيء مــا علــى األرض أحــدث هــزة فــي الموقــع، ما دفعــه للخــروج بحثًا عــن مصدر 
ذلك الصوت، حتى اهتدى إلى سقوط إحدى النخيل المقابلة لمنزله الكائن بمخطط 

حديث قائم على إحدى األراضي الزراعية.

ليســـت النخلة الوحيدة “اآليلة للســـقوط” 
أعمـــال  الـــذي يشـــهد  الموقـــع  ذلـــك  فـــي 
تجريـــف واســـعة بعـــد تحويلـــه لمخطـــط 
ســـكني، وهـــو ما شـــكل مصدر قلـــق لدى 
قاطنـــي المنطقـــة ومرتاديها مـــن احتمال 
ســـقوط بقية النخيـــل وتســـببها باإلضرار 

باألرواح أو الممتلكات.
مـــن جانبه، قـــال الممثل البلـــدي للمنطقة 
شـــبر الوداعي في تعليقه على الحدث إن 
مشهد بقايا النخيل التي تم تجريف جزء 
كبيـــر منها في منطقـــة ريف باربار بمجمع 
524، ومـــا أحدثـــه ســـقوط نخلـــة بجـــوار 
أحد المنازل، تســـبب فـــي إثارة المخاوف 
أن  فـــي  الحـــادث  هـــذا  تكـــرار  بإمكانيـــة 
تسقط إحدى النخيل على مركبات المارة 

حـــدوث  فـــي  والتســـبب  األشـــخاص،  أو 
أضرار غير مدرك أبعادها خاصة، الســـيما 
أن غالبيـــة النخيـــل  فـــي حالـــة اختـــال 
وعدم اتزان بســـبب أعمـــال التجريف في 

الموقع.
ولفت الوداعي إلى أنه واســـتجابة لطلب 
معالجـــة هـــذا الخطـــر وصـــون المصلحـــة 
العامـــة، قـــام برفع الطلـــب إلـــى اإلدارات 
الجهـــاز  فـــي  العاقـــة  وذات  المختصـــة 
التنفيـــذي؛ لإلفادة بمـــا ينبغي اتخاذه من 
إجراءات، واتخـــاذ ما يلزم لدرء األخطار 
المحتملة من سقوط النخيل على المارة.

وقال إنـــه بماحظة الحالـــة القائمة وبعد 
التدقيـــق مـــن وضـــع النخيـــل المرصـــودة 
وقـــراءة البعـــد القانـــون واإلجرائـــي لمـــا 

تـــم اإلبـــاغ عنـــه، وأخـــذا فـــي االعتبـــار 
اإلجراءات التي تـــم اتخاذها في حاالت 
مشابهة، انتهى إلى أن هذه الحالة تدخل 
ضمـــن األمـــاك الخاصـــة والتـــي يصعـــب 
اتخـــاذ إجـــراء مباشـــر مـــن قبـــل الجهـــاز 

التنفيذي حيالها.
التنفيـــذي  الجهـــاز  منـــح  يتـــم  أن  ورأى 
فرصـــة لدراســـة الحالة وتحديـــد ما الذي 
ينبغـــي اتخـــاذه مـــن إجـــراء إداري بعـــد 
بحث الموضوع مع أصحاب الملك الذين 
تعـــود إليهـــم ملكيـــة األرض، مـــع مراعاة 
اإلجـــراءات اإلداريـــة الحديثة في شـــأن 
الحفاظ على األشجار والنخيل، والتوسع 

في البقعة الخضراء.
وأشار إلى أنه حال وجود ضرورة 

ــى ذلـــك اإلجــــراء،  تــســتــدعــي إلـ
يتم  أن  الطبيعي  مــن  فــإنــه 

األشجار  إزالــة  العمل على 
والــنــخــيــل واتـــخـــاذ ذلــك 
متطلبات  وفــق  اإلجـــراء 
المصلحة العامة، وهو ما 

بالتنسيق مع  يتم الحرص على تحقيقه 
التنفيذي  الجهاز  في  المختصة  اإلدارة 
الذي يتسم بالحرص على معالجة هكذا  
حاالت؛ وذلك تعزيزا للحقوق التي يقرها 

القانون.

عــادة مــا يتــردد أوليــاء األمــور و الطــاب والطالبــات إلــى محــال بيــع القرطاســية 
ومستلزمات المدرسة لشراء الازم، إال أن الشنطة المدرسية دائما ما تعتلي القائمة.

رصـــدت “الباد” آراء أصحاب مكتبات 
وعامليـــن فيهـــا مـــن مختلـــف مناطق 

المملكة.
ــد الــقــرطــاســيــات  وأوضـــــح مــديــر أحــ
على  اإلقـــبـــال  أن  الــمــالــكــيــة  بمنطقة 
من  أكبر  )الجاري(  المدرسية  الحقيبة 

الــظــهــر خــصــوصــا 
مــــــــــن الــــطــــلــــبــــة 
الــذيــن بــالــمــراحــل 

الـــــــدراســـــــيـــــــة 
األولى.

وذكر أن 
االقبال 

ســـيزداد على بيع الحقائب المدرســـية 
األسبوع المقبل وبنسبة 50 %.

وبيـــن أن الحقائب المدرســـية تعرض 
الخـــاص  اإللكترونـــي  الموقـــع  علـــى 
بالمحـــل فقـــط والـــذي دشـــن مؤخـــرا؛ 
بغية تشجيع الزبائن على الشراء منه.

عروضـــا  هنـــاك  أن  وأضـــاف 
بمناســـبة العودة للمدارس تشمل 

و  الشنطة 

القرطاســـية  مـــن  مختـــارة  مجموعـــة 
وبسعر مناسب. 

وذكر أن حقيبة “الجاري” والتي تشمل 
حقيبـــة األكل والمقلمة تتراوح ســـعرا 

ما بين 8 إلى 15 دينارا.
وتابـــع “هنـــاك عـــرض بســـعر 8 دنانيـــر 
ومازال ساريا على الموقع اإللكتروني، 
األكل  وحقيبـــة  الحقيبـــة  يشـــمل  إذ 

والمقلمة و القرطاسية”.
المدرســـية  ولفـــت أن ســـعر الحقيبـــة 
األكل  وحقيبـــة  بالمقلمـــة  )الظهـــر( 
ونصـــف  دنانيـــر   4 بيـــن  مـــا  يتـــراوح 

الدينار إلى 9 دنانير.
بدورهـــا، أكدت إحـــدى العامات بأحد 
أن  علـــي  جـــد  بمنطقـــة  المكتبـــات 
الطلبات على الحقيبة المدرسية 

“الظهر” ال تقارن بـ “الجاري”.
حقيبـــة  ســـعر  أن  وأوضحـــت 
“الظهـــر” ما بين 5 إلى 6 دنانير 
أو  حقيبـــة  تحـــوي  وبعضهـــا 

“بوكس” الطعام.
مـــع  “الجـــاري”  أمـــا  وقالـــت” 
حقيبـــة الطعام والمقلمة بين 

7 و8 دنانير.
أســـعار  أن  إلـــى  ولفتـــت 
الحقائـــب المدرســـية فـــي 
والمحـــال  المكتبـــات 
التجاريـــة وصـــوالً إلى 
بالمجمعـــات  التـــي 
التجاريـــة ارتفعت عن 

العام الماضي.
بدوره، أشـــار صاحـــب أحـــد المكتبات 
بمنطقـــة دار كليب إلى أن االقبال على 
شـــراء الحقائب المدرســـية في الوقت 
الحالية بالنســـبة لهم كمحات تجارية 
بالمجمعـــات  بالتـــي  مقارنـــة  ضعيـــف 

التجارية.
وقال “بحكم خبرتي التي دامت ألكثر 
من 20 ســـنة أعـــرف أن اإلقبال الفعلي 
ســـيكون في األيـــام األولى من افتتاح 

المدارس”.
وأكـــد أن أســـعار الحقائـــب المدرســـية 
ارتفعت عمومًا عما كانت عليه بشـــكل 

طفيف.
“الظهـــر”  حقيبـــة  ســـعر  أن  وأوضـــح 
يتـــراوح بيـــن 7 و12.5 دنانيـــر وبعض 
الحقائـــب التـــي بالســـعر األخير تحوي 
مقلمة، في حين سعر حقيبة “الجاري” 
 16 بيـــن  الطعـــام  وحقيبـــة  بالمقلمـــة 

و19.5 دينار.
إلـــى ذلـــك، أوضح أحـــد العاملين بأحد 
المكتبـــات بمنطقة الرفاع الشـــرقي أن 
الحقائـــب المدرســـية الموجـــودة تباع 
بشـــكل منفصـــل عـــن حقيبـــة الطعـــام 

والمقلمة.
ولفـــت إلـــى أن ســـعر حقيبـــة “الظهـــر” 
يصـــل إلـــى 19.300 دينـــار، فـــي حين 

“الجاري” إلى 29 دينارا.

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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^أنــا بحرينيــة متزوجــة مــن غيــر بحرينــي، ولدي 6 
أطفال، 3 منهم يحملون الجنسية البحرينية. 

أناشـــد بتســـجيل ابنتي المســـتجدة للصف األول ابتدائي.  
حاولت تســـجيلها أكثر من مرة لكنهم رفضوا ذلك؛ بســـبب 
انتهـــاء إقامتهـــا وجوازهـــا، وأنا لـــم أكن على علـــم بانتهاء 
إقامتها منذ 2020؛ بســـبب انشـــغال والدها فهو يعمل في 
الصفـــوف األمامية، وجوازها انتهى في يوليو 2022. وأنا 

ال أستطيع في الوقت الحالي تجديد جوازها.
أرجو قبول تسجيل ابنتي في الصف األول حتى ال تخسر 

سنة من دراستها وبخاصة أن المدارس على األبواب.
أم شام

^عنــدي مشــكلة التفاهــم والتواصــل مع شــركة طيــران محلية، 
أصبح الحوار بيننا أشــبه بحوار الطرشــان، أكتب لهم باللغة العربية 
ويكتبــون لي الرد المبتــور باللغة االنجليزية، أميالي التي أحولها من 
البنــك ال تحتســب لــي وأنــا كثير التواصــل معهم مــن دون نتيجة وال 

أعرف السبب.

البنـــك يقول لقـــد حـــول األميال، 
ولكن لماذا لم تضف إلى حســـابي 

عندهم؟
خدمـــات  عندهـــم  يوجـــد  ال   
متميزة للزبائن بحساب “المسافر 
المتميز”، ال يوجد بريد الكتروني 

وال )واتساب(. 
الســـاخن،  بالخـــط  اتصلـــت  ولـــو 
بحســـاب  عاقـــة  لهـــم  فليـــس 
تميـــز  وأي  المتميـــز.  المســـافر 

يقصدون؟ 
حتـــى التطبيق الخـــاص بهم فيه 
مشـــكات تقنيـــة وممـــل، وأغلب 
الشـــركات فـــي العالـــم يحافظون 

على زبائنهم.
وهناك عشرات شـــركات الطيران 
تســـافر لكل العالم وتتنافس على 

الخدمـــات، ونـــود دعـــم شـــركتنا 
الوطنيـــة والحفاظ علـــى الكوادر 
البحرينية، ولكن ليس أن نشعر بـ 

”البهدلة” معهم.
 لقد ســـئمت فعا التواصل معهم 
وال أعرف طريقا سوى النشر هنا. 

ربما أحد المسؤولين يجيبني.
س. ح.

^أنـــا الطالبـــة حـــوراء 
مـــن  متعافيـــة  عبدالهـــادي 
مرض السرطان وعدت منذ 
العـــام 2016 عنـــد إصابتـــي 
بالسرطان من وزارة التربية 
والتعليـــم بتخصيـــص بعثة 
دراســـية لـــي، لكـــن لـــم يتم 
علـــى  حصلـــت  إنمـــا  ذلـــك، 
منحة دراســـية رغم معدلي 

العالي )95.8 %.(. 
وأبلغنـــي موظـــف بالـــوزارة 
أنـــه بإمكاني التســـجيل في 
أي جامعة أريد االلتحاق بها 
داخل مملكة البحرين حتى 

ولو كانت جامعة خاصة.
ذهبـــت  عندمـــا  ولكـــن 
الجامعـــة  فـــي  للتســـجيل 
الخاصة التـــي أريدها وبعد 
للبعثـــات  التســـجيل  نـــزول 
واختيـــار الرغبـــات تفأجانـــا 
بكام موظفـــة آخرى تقول 
إن بعثات ذوي االحتياجات 

جامعـــة  فـــي  الخاصـــة 
البحريـــن وكلية البوليتكنك 
فقط، لكـــن لم يتـــم إخباري 
أدى  ممـــا  بذلـــك  قبـــل  مـــن 
لعـــدم إلتحاقي بالجامعتين 
إغـــاق  بحكـــم  الســـابقتين 
فـــي  التســـجيل  وانتهـــاء 

الجامعتين.
أمـــا المنحـــة الدراســـية فلم 
أســـتفد منها. وأناشد إيجاد 
وأتمنـــى  لمشـــكلتي.  حـــل 
كمـــا  بعثـــة  علـــى  حصولـــي 

وعدت الوزارة.
حوراء عبد الهادي

شام ستخسر سنة لعدم 
تسجيلها بالمدرسة

مشكلة في التفاهم والتواصل 
مع شركة طيران محلية

“التربية” وعدت متعافية من السرطان 
باالبتعاث ثم تغير كالم الوزارة

فاتها موعد 
التسجيل 

بجامعة البحرين 
وبوليتكنك

أميالي ال تحتسب... 
وأكتب لهم بالعربية 

ويكتبون لي الرد 
المبتور باإلنجليزية

النخيل تجاور الطريقالنخلة المنهارة قرب شقيقاتها

شبر الوداعي

سيدعلي المحافظة

منال الشيخ

محرر الشؤون المحلية

قـــال رئيس جمعيـــة القريـــة الخيرية 
منطقـــة  أهالـــي  أن  يوســـف  حســـين 
ـــة المجـــاورة لقريـــة بنـــي جمرة  القريَّ
يتطلعون إلى البدء بتنفيذ مشروعهم 
اإلســـكاني المنتظـــر على األرض على 
أحـــد العقـــارات المخصصة لمشـــروع 
إســـكاني شـــمال القريـــة، حيـــث يعـــد 
امتـــدادا للقريـــة علـــى طريـــق 4720 

وشارع 34 بمجمع 547. 
أن  ســـبق  اإلســـكان  وزارة  أن  وذكـــر 
أعـــدت مقترحًا ومخططـــًا لبناء 101 

وحـــدة ســـكنية علـــى العقـــار البالغـــة 
مســـاحته 32 ألفـــًا و820 متـــرًا مربعًا، 
حيـــث قام عـــدد مـــن الـــوزراء بتفقد 
الموقـــع وتقديـــم الوعود لبـــدء العمل 
عليه، إال أن المشـــروع مـــازال يراوح 

مكانه.
وقـــال إن أهالي المنطقة الســـيما من 
أصحـــاب الطلبـــات القديمـــة مازالـــوا 
يعلقـــون اآلمـــال على هذا المشـــروع 
حيـــث  ســـكناهم،  بمنطقـــة  الواقـــع 
تتواجـــد مئـــات الطلبات علـــى قوائم 

االنتظار.

رئيس “القريَّة الخيرية” مناشدا “اإلسكان”:

لتحريك مشروع تنفيذ 101 بيت بالمنطقة

حسين يوسف

المتدربيـــن  مـــن   10 وجـــه   ^
بطب األســـنان مـــن خريجي الصين 
مناشـــدة لتوجيـــه المعنييـــن صرف 

مكافأتهم.
وعن التفاصيل أشـــاروا: بعد صدور 
التوجيهات الســـامية بحل موضوع 
خريجي الصين، تم تقييمنا لمعرفة 
استيفائنا للحصول على المعادلة أو 
الحاجة إلـــى فتـــرة أكاديمية لذلك، 
ومـــن اجتـــاز االمتحـــان تـــم إدراجه 

ضمـــن برنامـــج تدريبـــي فـــي وزارة 
الصحة.

أن  يعـــرف  الجميـــع  وتابعـــوا: 
المتدربيـــن يحصلـــون علـــى مكافأة 
شـــهرية، غير أننـــا عنـــد تواصلنا مع 
أن  إخبارنـــا  تـــم  المعنيـــة  الجهـــات 
المكافـــأة لـــم تصـــرف بعـــد، وال خبر 

عنها باألساس.
وقالوا: نحن اآلن في الشـــهر األخير 
من التدريب ولم نحصل ولو مكافأة 

لشـــهر واحـــد. مـــع العلـــم أن أقراننـــا 
كانـــوا يحصلـــون عليها، ومـــا الفرق 
بيننا كمتدربين، نحن نعمل ونحضر 
إلى الدوام مثلنا مثل أي موظف مع 

وجود بصمة ودوام رسمي.
الموضـــوع  هـــذا  بحـــل  نناشـــد 

والتعجيل في صرف المكافأة.
10 متدربين بطب األسنان

 )البيانات لدى المحرر(

ال فرق بينهم وبين الموظفين في الدوام والبصمة

تدريب 10 أطباء أسنان شارف على 
النهاية ولم يتسلموا مكافأتهم
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Vacancies Available
AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact
 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.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 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

AL - FARES FOOD PACKING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39626611 or maaasd@batelco.com.bh 

Lite loop construction 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 33372727 or MASH.CLEARING@GMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (AUTHENTICATION ON REORGANIZATION PLAN) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST (INDUSTRIAL PROJECTS)
 suitably qualified applicants can contact
 17731000 or CAREER@GARMCO.COM 

INVESTCORP HOLDINGS B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17532000 or JSEMAAN@INVESTCORP.COM 

BAHRAIN BULK TRADE CO،  LTD. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL)
 suitably qualified applicants can contact

 33557725 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33347666 or hasan.aldeebel@gmail.com 

SOUTH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39478500 or ALJERANSS-75@HOTMAIL.COM 

THE FOOD SUPPLY CO. LTD. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39466345 or FOOSCO@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

AL BAREH COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36491519 or M.RABEA@LIVE.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

 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

 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

 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 

ALSHAM AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 36455606 or alshamcarservices@hotmail.com 

ALMAMOORA FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36687408 or FALRAYES@HOTMAIL.COM 

ABU RAGHEB SANDWICIHES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17344787 or alzuhoor@hotmail.com 

ETELAA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36611533 or ghesn@hotmail.com 

HANA BAZAR TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39777614 or SHAMS.94@HOTMAIL.COM 

GEORGIA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39422733 or HANANMERZA.JAWAD@YAHOO.COM 

AL ZWARA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33113377 or S.ANWAR7777@gmail.com 

QUBA COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39884433 or MUNABUCHEERI@GMAIL.COM 

AL MENHAL SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 38390207 or OM_SADIQ72@OUTLOOK.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 

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 

BLUE SNAP CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 36333000 or SH.MOHAD.LAWOFFICE@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

AHMED MAHDI AHMED YOUSIF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33534091 or 66ABUAMJED@GMAIL.COM 

BLUE GATE AlC AND REFRIGERATION WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37777728 or SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM 

Juffair Grand Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MAINTENANCE CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 39845868 or HRD@THEJUFFAIRGRAND.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37778462 or fadelkhamiss@gmail.com 

FADHEL KHAMIS GARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37778462 or fadelkhamiss@gmail.com 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMIST
 suitably qualified applicants can contact

 17704040 or recruitment@bapco.net 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

KINYA BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36776376 or ALABASI31@HOTMAIL.COM 

AL SHAT AL ARABI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 39453406 or FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17732252 or gm@sitrafactory.com 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17732252 or gm@sitrafactory.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

MUSTAFA HASAN ALI JASIM ( WELD ALNKHLA / 10745 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39111285 or MUSTAFAHASAN1987@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

FLUID TECH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17623583 or admnfluidtech@gmail.com 

ROYAL COLLEGE OF SURGEONS IN IRELAND MEDICAL UNIVERSITY OF BAHRA 
has a vacancy for the occupation of

 HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION
 suitably qualified applicants can contact

 17351450 or visa@rcsi-mub.com 

DONIV MARBLE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785525 or DONIVMAR@BATELCO.COM.BH 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Ismail majeed aasad qassim 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 13654211 or ISMAEEL10@ICLOUD.COM 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 32337777 or Ali.alqattan@maf.ae 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17110196 or PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

CAPITAL PALACE 
has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING ENGINEERING TECH.
 suitably qualified applicants can contact

 39771000 or CAPGROUP@BATELCO.COM.BH 

MARSEELIA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 39877737 or mandi20111@hotmail.com 

ISHRAT CONS AND PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33435684 or NAVAKTR@GMAIL.COM 

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

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33773374 or hussein@themeatco.com 

ELIAS STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32133133 or AL_MATOOQ@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

ENOVA ENERGY AND FACILITIES MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact
 17564855 or FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

CACTUS ADVERTISING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17252683 or jpd@cactus.bh 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION)
 suitably qualified applicants can contact
 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DENTIST
 suitably qualified applicants can contact

 17822123 or metee@meteebah.com 

Beyoot alhara market 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33447709 or EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

PROMO VISION ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SIGN MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 34364640 or ADLINE.SA@GMAIL.COM  
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NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

ALARAB CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39669859 or BAGDAD_DOC@HOTMAIL.COM 

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17593263 or APF.EST@HOTMAIL.COM 

OLIVE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

SEVEN STARS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33233083 or younisaleker@gmail.com 

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17234240 or RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

BANSRIAN FRUITS AND VEGETABLE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33404260 or MOHSEANABALI70@GMAIL.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000490 or bolanbh@gmail.com 

SECURE FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39841074 or AZIZJUMA961@GMAIL.COM 

KHALED AL YASI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39601014 or ALYASI62@GMAIL.COM 

Emkan Real Estate Development W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36652265 or asheeratrading@gmail.com 

AL SEKHA CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17211432 or anandgk77@gmail.com 

AL SAADI REFRIGIRATION AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39785177 or Moammed.shammery@cgs.com.sa 

ISA ALAWADHI CONTRACTING AND PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39464260 or isa_alawadhi_cont@hotmail.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact

 17590026 or ALIKADHEM@LIVE.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

ORANGE HOUSE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39229279 or ALI_SHEHABI@HOTMAIL.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Nawaz grill 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33118489 or ILAHORI@YAHOO.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17360000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Telad for Hiring Equipments 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17300566 or sayed@zadgroup.co 

ZAD CONTRACTING AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36677714 or THE-HEAVEN84@HOTMAIL.COM 

Al Rawnaq Palace Trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33114441 or aidarwish1974@gmail.com 

HEALTHY CALORIE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33358885 or FMUBARAK@HOTMAIL.COM 

Al Ajmi Group W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39456969 or BUZAAL1970@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 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

STAR BOUTIQUE LAHORE TAILORING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33451823 or AISHAARIF90@GMAIL.COM 

FRONT LINE MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33387118 or ALSAOON.EST@GMAIL.COM 

CAFE SEGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33310987 or INFO@CAFESEGO.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

 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 

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 

WADI MARIB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36411159 or I.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 37181192 or FZ.BAJWA786@GMAIL.COM 

MARHABA MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17610618 or MARHABAMART.BH@GMAIL.COM 

MURAD CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17000303 or MURADCOWLL@GMAIL.COM 

SALMAN INTERNATIONAL GATE  MARKET -  Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39664299 or ALI39664299@GMAIL.COM 

NASREEN MOHAMED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39260144 or PONATHSANKARAN@GMAIL.COM 

RADY SONS GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 35903341 or BS@DWBC-BH.COM 

MARASEEL PHONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39639797 or MARASEELPHONEWLL@GMAIL.COM 

BISNETO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13636768 or BISNETOBAHRAIN@GMAIL.COM 

BISNETO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13636768 or BISNETOBAHRAIN@GMAIL.COM 

JIHAN CONTARCTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34413075 or JAHANZAIB35463440@GMAIL.COM 

BILAL TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34040301 or NASEEMAAKKUKANDY@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM 

OMAR KHALED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or UMERKHALIDBH@GMAIL.COM 

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 

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 

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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.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 

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

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

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALHADDAD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17566473 or DARSHA@ALHADDAD-BAHRAIN.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 

ALBANDER TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17346677 or WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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 

AL SEKHA CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17211432 or anandgk77@gmail.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

CANDY BEAUTY LOUNGE AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36353323 or AYAALHELEWA.FASHION@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com 

AL ASRIA CONSTRUCTION Co. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34461253 or ALASRIACONSTRUCTION@GMAIL.COM 

TEA WORLD DRAME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.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 

NOOR CHICKEN BOCA RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33347547 

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 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

 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

 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

 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

 FLAME-CUTTER(HAND)
 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

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

AHMED ISA HASAN 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
 suitably qualified applicants can contact

 39840692 or ABDULMAHDI731@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of
 QUALITY STANDARDS SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact
 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION CONTROL TECH
 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of
 ANALYST(COMPUTER SYSTEMS)

 suitably qualified applicants can contact
 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR PROGRAMMER
 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

MOHAMMED RASHID ABDULQADER ALROWAIEAAD ALTAIR 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39456786 or ROWAIE2@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77177771 or abdullarashidaljalahma@yahoo.com 

CITI BANK N. A. 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17588680 or NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

K Home and Kitchen WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39661107 or KHNK152@BATELCO.COM.BH 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 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 

BAHRAIN ALUMINIUM EXTRUSION CO. (BALEXCO) B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 MAKER(CORE SAMPLES-FOUNDRY-)
 suitably qualified applicants can contact
 17730073 or JOANN@BALEXCO.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 
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مع تزايد الحاجات اإلنسانية في اليمن، 
السيما مع سعي العديد من المجموعات 
الحوثية إلى السيطرة على المساعدات 
الغذائية، حذر المنســـق األممي للشؤون 
اإلنســـانية فـــي البـــاد ديفيد غريســـلي 
أمـــس الجمعـــة مـــن أن وضـــع العامليـــن 
فـــي مجـــال اإلغاثة بـــات مقلقًا، وســـط 
تعرضهـــم للعديـــد من حمـــات التضليل 

والتحريض.
وأكـــد أن الهجمـــات ضد عاملـــي اإلغاثة 
هذا العام شهدت زيادة “منذرة بالخطر”.

وأضاف في بيان، نشـــره مكتب المنسق 
على تويتر بمناسبة اليوم العالمي للعمل 
اإلنســـاني، أن “العنـــف والتهديدات ضد 
العاملين في المجال اإلنساني يقوضان 

عمليـــة تقديـــم المســـاعدات، ويعرضان 
أرواح مـــن هـــم في أمس الحاجـــة إليها 

للخطر”.
إلـــى ذلـــك، أشـــار إلـــى أن العامليـــن في 
لحمـــات  يتعرضـــون  اإلغاثـــة  مجـــال 
تعرضهـــم  وتحريضيـــة”،  “تضليليـــة 

للخطر.
فـــي  أكـــد  األممـــي  المكتـــب  أن  يذكـــر 
أحـــدث تقريـــر لـــه األســـبوع الماضي أن 
القيـــود التـــي تفرضهـــا جماعـــة الحوثي 
علـــى العامليـــن فـــي المجـــال اإلنســـاني 
وتحركاتهم تســـببت فـــي إعاقة وصول 
إلـــى  اإلنســـانية  المســـاعدات  أغلـــب 
المحتاجين خال الربع الثاني من العام 

الجاري 2022.

عمال اإلغاثة باليمن يتعرضون لحمالت تحريض

الرئيسان الصيني والروسي 
يحضران قمة العشرين

جاكرتا ـ وكاالت

أمس  اإلنــدونــيــســي  للرئيس  مستشار  قــال 
الصيني شي جينبينغ  الرئيسين  إن  الجمعة 
قمة  سيحضران  بوتن  فالديمير  والــروســي 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي جــزيــرة بــالــي في 
ويدجاجانتو  آنـــدي  وقـــال  المقبل.  نوفمبر 
ــــق لــمــجــلــس الــــــــوزراء  ــاب ــــســ الـــســـكـــرتـــيـــر ال
جوكو  للرئيس  الــرســمــي  غــيــر  والــمــســتــشــار 
لرويترز  جوكوي،  باسم  المعروف  ويــدودو، 
يعتزمان  وبوتن  شي  أن  جوكوي  “أخبرني 
ــالـــي”. وقــــال الــرئــيــس  حــضــور الــقــمــة فـــي بـ
الزعيمين  إن  نيوز  لبلومبرغ  اإلندونيسي، 

أكدا له ذلك، بحسب وكالة رويترز.

ولي العهد السعودي وزعيم “تيار الحكمة” يبحثان معالجة االنسداد السياسي

انشغال سعودي باألزمة العراقية العاصفة
العهـــد  ولـــي  اســـتقبال  يعكـــس 
الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان، 
أمـــس الجمعة، زعيـــم “تيار الحكمة” 
فـــي العـــراق، عمـــار الحكيـــم، لبحث 
تطـــورات األوضاع السياســـية على 
الســـاحة العراقيـــة، انشـــغال المملكة 
باألزمـــة التـــي تعصـــف بالبـــاد منـــذ 
أشـــهر، والتي اتخذت في األســـابيع 
األخيـــرة منعرجـــا خطيـــرا باحتـــكام 
طرفيهـــا الشـــيعيين التيـــار الصدري 

واإلطار التنسيقي إلى الشارع.
وأفـــادت وكالـــة األنبـــاء الســـعودية 
“واس”، أنـــه جـــرى خـــال اســـتقبال 
ولـــي العهـــد الســـعودي لزعيـــم تيـــار 
العاقـــات  اســـتعراض  الحكمـــة، 
مـــن  وعـــدد  العراقيـــة،  الســـعودية 

المسائل ذات االهتمام المشترك.
االســـتقبال  “حضـــر  أنـــه  وأضافـــت 
األميـــر خالد بن ســـلمان نائـــب وزير 
الســـعودي  الدولـــة  ووزيـــر  الدفـــاع، 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي الدكتـــور 
مســـاعد بن محمد العيبان، والسفير 
الســـعودي لـــدى العـــراق عبدالعزيـــز 
الشـــمري، فيمـــا حضـــر مـــن الجانـــب 
العراقـــي نائـــب رئيس تيـــار الحكمة 

محسن الحكيم”.
ومن جانبه، قال الحكيم في سلسلة 
تغريـــدات عبـــر حســـابه علـــى تويتر 
“أكدنـــا فـــي اللقـــاء مـــع ولـــي العهـــد 
الســـعودي على العاقات التاريخية 
الشـــقيقين  الشـــعبين  بيـــن  الوثيقـــة 

وسبل تعزيزها وتوثيقها”.
اللقـــاء  خـــال  تـــم  أنـــه  وأضـــاف 
التأكيـــد علـــى أهميـــة التكامـــل بيـــن 
البلديـــن ومـــردوده اإليجابـــي علـــى 
مختلـــف قطاعات التعـــاون الثقافي 
أن  الســـيما  والعلمـــي  واالقتصـــادي 
اقتصاديـــا  ثقـــا  يمثـــان  البلديـــن 
الحكيـــم  وشـــدد  ودوليـــا.  إقليميـــا 
علـــى أهمية االســـتقرار على ضفتي 

الخليج. 

األنبـــاء  وكالـــة  أعلنـــت  والخميـــس، 
“تيـــار  زعيـــم  وصـــول  الســـعودية 

الحكمة” العراقي إلى المملكة.
ولم تذكر الوكالـــة تفاصيل أكثر عن 
زيـــارة الحكيـــم، إال أنهـــا تأتي عقب 
مشـــاركته األربعاء، في حوار وطني 
وزعمـــاء  بالعـــراق  الرئاســـات  بيـــن 
القوى السياســـية، بهدف حل األزمة 

السياسية بالباد.
وخـــرج المجتمعـــون ببيـــان ختامي 
من 5 نقاط، تضمن إشارات بالمضي 
نحو إجراء انتخابـــات مبكرة، ولكن 

ضمن آليات دستورية وقانونية.
ويســـعى الحكيـــم من خـــال زيارته 
للســـعودية إلـــى أن تســـهم الريـــاض 
بالدفـــع نحو الحل، وتقريب وجهات 
النظر، وفق ما تداولته وسائل إعام 

محلية.
ونقـــًا عـــن وســـائل إعـــام محليـــة، 
قـــال القيـــادي في اإلطار التنســـيقي 
عائد الهالـــي إن “زيارة الحكيم إلى 
المملكة لها عاقة باألزمة السياسية 
العراقية الحاليـــة، وربما يتم خالها 
طلب وساطة سعودية لحل الخاف 
مـــا بين اإلطار والصدر، خصوصا أن 
الســـعودية ترتبط بعاقـــة جيدة مع 

التيـــار الصـــدري ويمكـــن أن تلعـــب 
دورا فـــي حـــل الخافـــات وتقريـــب 

وجهات النظر”.

منهجكم متناقض

الصـــدري  التيـــار  أنصـــار  واصـــل 
اعتصامهم فـــي محيط مبنى البرلمان 
العراقي، وسط بغداد لألسبوع الثالث 
علـــى التوالـــي، بينمـــا يعتصـــم أنصـــار 
اإلطار التنسيقي عند البوابة الجنوبية 
قيـــادي  ووجـــه  الخضـــراء،  للمنطقـــة 
الصـــدري،  التيـــار  زعيـــم  مـــن  مقـــرب 
مقتـــدى الصدر، أمس الجمعة، تحذيًرا 
لإلطـــار التنســـيقي الموالـــي لطهـــران، 

قائًا إن الصبر نفد.
وأضـــاف صالح محمـــد العراقي، الذي 
يعرف بــــ “بوزير الصدر”، في تغريدات 
علـــى تويتـــر أن “نهـــج اإلطـــار أصابـــه 
العـــوار وأنـــه ال يملـــك قـــراره”، معتبًرا 
أنـــه ملـــيء بالتناقضـــات وقريـــب من 

اإلخوان.
كمـــا اتهـــم اإلطار بـــأن سياســـته قائمة 
علـــى القتـــل ومحاولة الســـيطرة على 

الحكم.
مـــن جهتـــه، قـــال ممثـــل الصـــدر مهند 
الموسوي: إن التيار ال يعتد بالحوارات 

السياســـية، فـــي إشـــارة إلـــى الحـــوار 
الوطني الذي دعـــا إليه رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، األربعاء الماضي.
كمـــا أضـــاف في خطبـــة الجمعـــة التي 
ألقاهـــا مـــن أمام مقـــر البرلمـــان، حيث 
يحضـــر المعتصمـــون “ال قيمـــة عندنـــا 
لهـــا  نقيـــم  وال  السياســـية  للحـــوارات 
أي وزن”، مؤكـــًدا أن “الشـــعب مصـــدر 
الســـلطات وســـيقرر مصيـــره بنفســـه”. 
وتابع قائًا “إرادتنا لن تكسر وسنكسر 

كل اإلرادات الفاسدة”.
أتـــت تلـــك التصريحات بعـــد مقاطعة 
التيار الصدري جلســـة الحوار العراقي 
التي عقدت قبل أيام بدعوة الكاظمي، 
من أجل الخروج من األزمة السياسية 

التي تغرق فيها الباد منذ أشهر.
وأعلن التيـــار الصدري رفضه نتائجها، 
معتبـــًرا أنهـــا ال تهمـــه ولـــن تأتـــي بـــأي 
منفعـــة علـــى الشـــعب العراقـــي، وفـــق 

تعبيره.
وأدى مناصـــرو مقتـــدى الصـــدر، أمس 
صـــاة جمعـــة موحـــدة قـــرب البرلمان 
العراقـــي، تعبيـــرا منهم عـــن رفض كل 
محاوالت الوســـاطة ودعـــوات الحوار 

مع األطراف السياسية األخرى.

الرياض/ بغداد - وكاالت

األمير محمد بن سلمان وعمار الحكيم يبحثان المستجدات السياسية بالعراق

أنقرة - وكاالت

تحمـــل تصريحـــات الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان أمس الجمعة بشـــأن احتمال عودة الحوار 
والدبلوماســـية مع ســـوريا، وهجومه على الواليات 
المتحـــدة ووصفهـــا بأنهـــا “مغذيـــة لإلرهـــاب” فـــي 
المنطقة إشـــارات جديدة بأنه يتجه نحو التســـوية 
مع الرئيس الســـوري بشار األسد بعد فشل مساعيه 

ألكثر من 10 سنوات من إسقاطه.
قصـــف  مـــع  تزامنـــا  أردوغـــان  تصريحـــات  وتأتـــي 
صاروخي على مدينة بريف حلب الشرقي السوري 
وارتفاع أعداد القتلى والجرحى ليتجاوز الخمسين 
شـــخصا، وفـــق مصـــدر طبـــي، فيمـــا حمـــل مصـــدر 
بالمعارضـــة الســـورية قـــوات ســـورية الديمقراطية 
)قســـد( المســـؤولية عن القصف. وقال أردوغان في 
تصريحـــات للصحافييـــن علـــى متن الطائـــرة خال 
عودته مـــن زيـــارة أوكرانيا التي أجراهـــا الخميس، 
“يتوجـــب علينـــا اإلقـــدام علـــى خطـــوات متقدمـــة 
مـــع ســـوريا يمكننـــا مـــن خالهـــا إفســـاد العديد من 
المخططات في هذه المنطقة من العالم اإلسامي”.

وأكد الرئيس التركي أن “الواليات المتحدة وقوات 
التحالـــف هـــم المغـــذون لإلرهـــاب فـــي ســـوريا في 
المقـــام األول”، مشـــددا “فعلوا ذلـــك دون هوادة وال 

زالوا مستمرين”.
وتزامنـــا مـــع تصريحـــات أردوغان، اشـــتعلت جبهة 
مدينة الباب، الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة 

العسكرية السورية لهجوم صاروخي.

وقـــال المصدر الطبي، الذي يعمل في مشـــفى الباب 
الوطنـــي “ارتفـــع عـــدد القتلـــى والجرحـــى إلـــى 14 
قتيـــًا وأكثـــر مـــن 39 جريًحـــا، وهنـــاك أطفـــال بين 
القتلى والجرحى”. وحمل المصدر )قسد( مسؤولية 
القصـــف علـــى المدينـــة، مضيفا أن مصـــدر القذائف 
الصاروخيـــة على مدينة الباب مواقع لقســـد شـــرق 

مدينة الباب.

سقوط أكثر من 50 قتيال في قصف صاروخي على مدينة الباب

أردوغان ال يستبعد عودة الحوار والدبلوماسية مع سوريا

آثار القصف الصاروخي على مدينة بريف حلب

عواصم ـ وكاالت

زار األميـــن العام لألمم المتحـــدة أنتونيو غوتيريش 
أمـــس الجمعـــة، مينـــاء أوديســـا األوكرانـــي جنـــوب 
البـــاد، حيث حـــذر من مجاعـــة مقبلـــة إذا لم يؤمن 

تصدير الحبوب.
وشـــدد المســـؤول األممي على وجوب ضمان تدفق 
صـــادرات الحبـــوب الذي اســـتؤنف مؤخـــًرا بموجب 
اتفاق توســـطت فيه األمم المتحدة؛ بهدف تخفيف 

أزمة غذاء عالمية متفاقمة.
فيمـــا أكد أنه مـــازال هناك الكثير مـــن الجهود يجب 
القيـــام بها من أجل ضمان الوصـــول العالمي الكامل 
األوكرانيـــة  واألســـمدة  الغذائيـــة  المنتجـــات  إلـــى 

والروسية على السواء.
وأوضـــح أن البلـــدان الناميـــة بحاجـــة إلى مســـاعدة 
لشراء مثل هذه الحبوب، داعًيا إلى السماح بوصول 
التـــي ال تخضـــع  المحاصيـــل الروســـية، واألســـمدة 
للعقوبـــات، دون عوائق إلى األســـواق العالمية. ونّبه 
مـــن مجاعة تلوح في األفق في العام 2023 بســـبب 

حظر صادرات األسمدة.
إلـــى ذلك، حذر روســـيا من فصل محطـــة زابوريجيا 

عن شـــبكة الكهرباء األوكرانيـــة.  ويعتزم غوتيريش 
زيـــارة محطـــة زابوريجيـــا أيًضـــا، وذلـــك بعدما حّذر 
مـــن أن إلحـــاق أي ضـــرر بالمحطة النووية ســـيكون 
بمثابـــة “انتحـــار”، في وقت تتبادل كييف وموســـكو 

االتهامات بقصف الموقع.
مـــن جانبه، حمـــل ســـكرتير مجلس األمن الروســـي، 
نيكـــوالي باتروشـــيف، واشـــنطن ولنـــدن وأتباعهمـــا 

مسؤولية وقوع أي كارثة محتملة في تلك المحطة 
الواقعة تحت السيطرة الروسية. 

وأضـــاف “الغـــرب ال يتوقـــف عـــن االســـتعداد لنـــزاع 
مســـلح مفتـــوح مـــع روســـيا”. ورأى أن األميركييـــن 
وأتباعهـــم ال يتـــرددون فـــي اللجـــوء إلـــى األكاذيب 
الهزيلـــة، مـــن أجـــل تبريـــر مغامراتهم في السياســـة 

الخارجية.

مجلس األمن الروسي: كييف تستهدف زابوريجيا بتحريض أميركي

من ميناء أوديسا.. غوتيريش يحذر من مجاعة في 2023

غوتيريش يزور ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وجميع العاملين في دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

حسين الغديري
في وفاة المغفور لها بإذن هللا

خالتــه
سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

برلين - د ب أ

عبـــاس  محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس  يواجـــه 
ضغوطا شـــديدة في ألمانيـــا تحولت من غضب 
رســـمي بســـبب تصريحات حول الهولوكوســـت 
اعتبرت إنـــكارا للمحرقة أو توصيفـــا مخففا لها، 
إلى تحقيق مثير للجدل يطرح أكثر من سيناريو 
أن  باعتبـــار  الحصانـــة  مســـألة  ويثيـــر  قانونـــي 
برلين ليســـت ضمن الدول التـــي اعترفت بدولة 
فلســـطين رغـــم أنهـــا تقيـــم عاقات دبلوماســـية 
مع الســـلطة الفلســـطينية. وأعلنت شرطة برلين 

أمـــس الجمعة فتح تحقيق في شـــبهة “تحريض 
علـــى العنف” تطال رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمـــود عبـــاس الذي أدلـــى بتصريحـــات أثارت 
جـــدال ذكـــر فيهـــا محرقة اليهـــود خـــال الحرب 
فـــي  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  الثانيـــة،  العالميـــة 
شـــكوى  الشـــرطة  وتلّقـــت  األلمانيـــة.  العاصمـــة 
ضـــّد عبـــاس “لتخفيفه من شـــأن محرقة اليهود” 
إثـــر تصريحات أدلـــى بها الثاثاء خـــال مؤتمر 
صحافي مع المستشار األلماني أوالف شولتس.

عباس يواجه تهمة التحريض في تحقيق ألماني
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

هاهو نحو نصف عام يمر على الحرب الروســـية األوكرانية، دون أن تلوح 
فـــي األفـــق بارقة أمل إلنهائها، ســـيما مع غيـــاب أية مبادرة تســـوية دولية 
جـــادة مقبولـــة للطرفيـــن، ومع أن موســـكو وصفتها بــــ “العمليـــة الخاصة”، 
فيمـــا أطلـــق عليهـــا اإلعـــام الغربـــي “الغـــزو الروســـي”، إال أن التســـميتين 
مضللتان، فاألولى ال تصح إال في حالة الغزو الشـــامل الذي يمّكن المحتل 
ال من اإلطباق على أراضي الدولة المغزوة بالكامل فحســـب، بل ومصادرة 
ســـيادتها فـــوق أراضيهـــا، لتبقى ســـلطات االحتال وحدهـــا المتحكمة في 
شؤون الباد والعباد، وهذا ما ال ينطبق على الوضع الحالي ألوكرانيا، ذلك 
أن ما ال يقل عن ثاثة أرباع أراضيها مازالت تحت ســـيطرتها وســـيادتها، 
ومازالت األسلحة والمواد التموينية تتدفق عليها، وتتوالى الوفود لزيارة 

العاصمة با انقطاع.
أمـــا التســـمية الثانية لروســـيا “العمليـــة الخاصة” فهي األخرى ملتبســـة، إذ 
مفهومهـــا كامـــن فـــي رأس الرئيس الروســـي فاديمير بوتيـــن وحده! فهل 
قصد أنها “مؤقتة” قصيرة األجل وقد مر على اندالعها نصف عام؟ فأما إذا 
قصد بـ “الخاصة” بمعنى محدودة بإقليم الدونباس ذي األغلبية الروسية، 

فإن هذا لمفهوم ال ينســـجم ومســـار الحرب، إذ باتت الصواريخ والطائرات 
الروسية تطال ضواحي كييف وجل األراضي األوكرانية!

ومـــع أن الـــدول تطلـــق علـــى عملياتها العســـكرية أســـماء مختلفـــة تعكس 
آيديولوجية وأهداف نظامها السياسي من العملية، وفق ما بّينه كريستوفر 
بيامي، أســـتاذ العلوم العســـكرية فـــي جامعة كرانفيلـــد البريطانية، إال أن 
الحـــرب تبقى فـــي النهاية هي الحـــرب من حيث فظائع شـــرورها، أيًا تكن 
تســـمياتها المخاتلة، ســـواء لجهة مـــا تحصده من أرواح بعشـــرات األلوف 
أو بالماييـــن، دع عنـــك ماييـــن المهاجريـــن األوكرانييـــن الُمجبريـــن على 
الفـــرار، أو لجهة آثارها التدميريـــة الهائلة للعمران وما أنجز من تنمية. وإذ 
تدفع شـــعوب العالم - الســـيما طبقاتها الوســـطى والفقيرة - فواتير آثارها 
االقتصاديـــة والمعيشـــية من جيوبها، إال أن أبشـــع هـــذه الفواتير ما يدفعه 
الشـــعبان األوكراني والروســـي مـــن أرواحهما وعمرانهما، وبالتالي ســـتظل 
أوزار الحرب تاحقهما لســـنوات بعيدة، حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها 
باالصطاح التقليدي، في وقت تغيب فيه تقديرات كم من المايين تكلف 

كل ساعة أو يوم من الحرب.

رضي السّماك

من يدفع فواتير الحرب؟

قبـــل حرب أوكرانيا، كانـــت دول االتحاد األوروبي تســـتورد نحو 40 % 
مـــن احتياجاتهـــا من الغاز مـــن روســـيا، وانخفض هذا المعـــدل تدريجيًا 
حتـــى انخفض إلى نحو 20 %، ألســـباب بعضهـــا يتعلق بخفض معدالت 
ضـــخ الغاز الروســـي ألســـباب تقول موســـكو إنهـــا “تقنية” ويـــرى الغرب 
أنهـــا “سياســـية”، وبعضهـــا اآلخـــر يتعلـــق بسياســـة خفـــض واردات الغاز 
الروســـية، لكن المحصلة في مجمل األحوال أن مخزونات مســـتودعات 
الغـــاز األوروبيـــة اســـتعدادا للشـــتاء تتجـــاوز النصف بقليل، وهـــذا األمر 
ينتـــج ضغوطـــًا هائلة علـــى صناعة القـــرار األوروبي ســـواء تجاه األزمة 

األوكرانية أو غيرها.
األرجـــح أن الشـــتاء المقبـــل ســـيكون محطـــة مفصليـــة فـــي العاقـــات 
األوروبية ـ الروســـية، فالشـــواهد تقول إن مســـتودعات الغـــاز األوروبية 
لـــن تمتلئ قبل الشـــتاء، بفعـــل خفض اإلمـــدادات الروســـية بغض النظر 
عن أســـباب هذا الخفض، وبالتالي فإن العواصم األوروبية ســـتقع تحت 
ضغوط كبيرة، والعواقب هنا لن تقتصر على العاقات مع روسيا بل قد 
تطـــال العاقات األوروبيـــة ـ األوروبية، في ظل انقســـام المواقف داخل 

االتحاد حول االعتماد على واردات الغاز الروســـية، فألمانيا ـ على سبيل 
المثـــال ـ تـــرى أنهـــا قادرة علـــى تطبيق حظر كامـــل علـــى واردات النفط 
الروســـي بحلـــول نهاية عـــام 2022 )تحصل على 25 % مـــن احتياجاتها 
النفطيـــة و40 % مـــن وارداتها الغازيـــة من روســـيا(، وبالتالي تتجه إلى 
عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا، بينما يبدو األمر مختلفًا بالنسبة لدول 
أخـــرى، حيث تعـــارض دول مثل المجـــر أية إجراءات تعـــرض إمدادات 

الغاز الروسية لانقطاع الكامل.
األمر يبدو في غاية التعقيد والخطورة في آن واحد، فالمسألة ال تتعلق 
بتبنـــي سياســـة أوروبيـــة موحـــدة تجـــاه واردات الغـــاز الروســـية، لكنها 
ترتبـــط أيضًا باحتمالية خرق دول أوروبية سياســـات االتحاد من خال 
دفـــع فاتـــورة واردات الطاقة الروســـية بالروبل لضمان اســـتمرارها، في 
ظـــل صعوبة الحصول على بدائل تتيح االلتزام بالسياســـات األوروبية، 
وحيـــث تـــرى المفوضيـــة األوروبية أن دفع ثمـــن الغاز الروســـي بالروبل 
سيكون “انتهاكا للعقوبات” و”ال يمكن قبوله”، وهذا األمر قد يفتح الباب 

أمام انقسامات أوروبية حادة خال الفترة المقبلة. “إياف”.

سالم الكتبي

معضلة الطاقة وحروبها )2(

استعينوا بعابر القارات لهذه المهمة
بيـــن فتـــرة وأخـــرى نشـــاهد عبـــر منصـــات التواصـــل االجتماعـــي 
فيديوهـــات وصـــورا مقـــززة من ســـوق العاصمة المركـــزي، والذي 
كل  ويـــزود  المملكـــة،  فـــي  المركزيـــة  األســـواق  أكبـــر  مـــن  يعـــد 
األســـواق المركزية والمحات التجارية التـــي تمارس بيع الفواكه 
الغذائيـــة  والمـــواد  والبيضـــاء  الحمـــراء  واللحـــوم  والخضـــروات 

بمختلف أنواعها في المحافظات األربع.
الفيديوهـــات والصور التي نحـــن بصدد الحديث عنها تنحصر في 
تجـــاوزات تلـــك العمالـــة الوافـــدة من اآلســـيويين الذيـــن يقومون 
بأخـــذ الفواكه والخضروات من حاويات ســـوق العاصمة المركزي، 
ومـــن ثـــم يقومـــون ببيعها علـــى المســـتهلكين مرة أخـــرى، وبذلك 
الفعـــل المجـــرم يعرضون صحة من يتعامل معهم ويشـــتري منهم 
للتســـمم، وربما أخطـــر من ذلك كاتفاقهم على بيـــع تلك المخلفات 
غيـــر الصالحة لاســـتخدام اآلدمي لبعض المطاعـــم التي تدار من 

نفس جنسيتهم، ما يعرض صحة المستهلك للخطر.

فـــي رأيي المتواضع المطلوب فـــورا تنفيذ مقترح أعضاء مجلس 
أمانـــة العاصمـــة، والـــذي تحدث عنه رئيســـه مؤخـــرا عبر صحيفة 
“البـــاد”، ويتلخـــص المقتـــرح الخـــاص بهـــذه اإلشـــكالية القديمـــة 
الجديـــدة فـــي قيـــام تجار تلـــك المنتوجـــات بتوفيـــر آالت خاصة 
لتقطيـــع وتمزيـــق الفواكـــه والخضروات الفاســـدة قبـــل رميها في 
الحاويات وبهذه الطريقة يتم االســـتفادة منها بتحويلها إلى مواد 

عضوية كالتربة السوداء األكثر خصوبة للزراعة.
ولغايـــة وضع آلية لهذا التوجـــه بدورنا نقترح اقتراحا ظريفا، لكن 
كمـــا يبـــدو لـــي في الوقـــت الحاضر يعـــد مناســـبا للمعالجـــة اآلنية 
لهـــذه الســـلوكيات المرفوضـــة وهـــو االســـتعانة بفـــاروق الملقب بـ 
“عابـــر القـــارات”، للقيـــام بمهمـــة تصوير أيـــة تجـــاوزات تصدر من 
تلـــك العمالـــة في أية منطقـــة من مناطق المنامة، ومن ثم إرســـال 
الفيديوهات والصور للمسؤولين في أمانة العاصمة مقابل مكافأة 

مالية. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

أثر فائض الميزانية
كشف مجلس الوزراء في جلسته األخيرة برئاسة صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
تحقيق وفورات في الميزانية العامة للدولة وانخفاض البطالة إلى )5.7 
%(، وذلـــك لـــدى اســـتعراض المجلس مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
المالية واالقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج اإلقفال نصف السنوي 

للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م.
وقـــد بلغـــت اإليرادات الفعليـــة المحصلة )1698( مليـــون دينار بحريني، 
بزيادة تصل إلى )52 %( مقارنة بالنتائج نصف الســـنوية للســـنة المالية 
السابقة 2021م، ما حقق وفًرا بلغ )33( مليون دينار وذلك بسبب ارتفاع 
أســـعار النفط باألسواق العالمية، وقد استفادت منه الحكومة في سداد 

السندات الدولية للدين العام بحوالي )565( مليون دينار بحريني.
وللفائض المالي أثر ملموس على النمو االقتصادي، وُيساهم في تحقيق 
عدد من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة البحرينية إلى 
تحقيقهـــا مع تبنيها مخطط التنمية المســـتدامة وفق رؤية 2030م، كما 
أنه يؤدي لتوليد فرص عمل ويخفض نسبة الفقر ويرفع الدخل الفردي، 
وتحـــرص الحكومـــة البحرينيـــة على مواصلـــة تنفيذ أولويـــات وبرامج 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي واالســـتمرار في تبنـــي المبـــادرات لتحقيق 

األهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي.
إن ما حققته ميزانية البحرين العامة من فائض فتح المجال لها لتحقيق 
المزيـــد من الفوائـــض المالية في األعوام المقبلة، وهـــو نتاج رفع كفاءة 
اإلنفـــاق وتحســـين اإليـــرادات النفطية، وهو مســـار ســـيقلل الدين العام 
المتراكم منذ ســـنوات طويلة، وســـينعش بالتالي االقتصاد الوطني في 
جميع مجاالته، وقد دعم هذا الفائض مجموعة من العوامل االقتصادية 
والمالية والبد من المحافظة عليه والعمل على رفع مؤشره ألطول فترة 
ممكنـــة، حيث سيحســـن هـــذا الفائض ميـــزان المدفوعات ونمـــو الناتج 
المحلـــي ويخلـــق فرص عمـــل متعـــددة للمواطنين، ما ســـيؤدي لتحقيق 
نظـــام مالـــي متوازن وآمن في مواجهة أية مخاطر مســـتقبلية، ويضمن 

االستدامة المالية والتنمية االقتصادية للباد.

عبدعلي الغسرة

نظام خامنئي على خط النهاية
بالنظـــر إلـــى المشـــهد السياســـي في إيـــران اليـــوم؛ يمكن للمـــرء أن يرى 
الحقائق بشـــكل صحيح، وأن يتخذ الخطوات المناســـبة، وإال فسيكون 
“كمـــن يتحـــرك ليـــا لوجهـــة مجهولة” أو “يتحـــرك على حد ســـيف حاد”، 

وتكون نتائجهما المؤلمة إما الضياع أو التضحية!
ُيذكر فصل الصيف من كل عام بذروة المواجهة بين قوتين متضادتين 
في المشـــهد اإليراني، ومناســـبات كعملية الضيـــاء الخالد الملحمية عام 
1988، وتنفيـــذ مجـــزرة اإلبـــادة الجماعيـــة بحق الســـجناء السياســـيين 
المجاهديـــن والمناضليـــن فـــي نفـــس العـــام بأمر شـــخصي مـــن خميني، 
والهجمـــات البريـــة ســـنة )2009( والهجمات اإلرهابية ســـنة )2013( ضد 
قـــوى المقاومـــة فـــي أشـــرف األول فـــي العراق بأمـــر من علـــي خامنئي، 
وكذلك عقد التجمع السنوي للمقاومة اإليرانية من بينها، لكن ما نشهده 

هذا الصيف في مدار مختلف من هذه المواجهة.
أراد النظام اإليراني زج تياراته وعمائه للتحكم في العراق تحت راية 
التحالـــف الدولي، وبهذه الطريقة يجعل مصير شـــعب هـــذا البلد رهينة 
فـــي يده، ويقضي بشـــكل خاص علـــى وجود القوى البديلـــة لنظامه في 
العراق أي “أشرف” ويبيدها، وعلى الرغم من أقصى الجهود التي يبذلها 
النظـــام للوصـــول لهذا الهدف، والتي أدت إلى استشـــهاد وقتل ما يقرب 
من 200 شخص من أعضاء المقاومة اإليرانية ونهب ما يقرب من 600 
مليـــون دوالر من أصول ســـكان أشـــرف بواســـطة عمائـــه الدمى الذين 
قاموا بالجزء األعظم من أفعاله بهذا الخصوص، لكن المقاومة اإليرانية 
بتوجيه من السيدة مريم رجوي، وبدفعها كلفة باهظة وعبورها العديد 
مـــن المحـــن واألحـــداث الداميـــة والمعاناة، اســـتطاعت أن تنقل ســـاحة 

معركتها الرئيسية ليس باتجاه الغرب، بل الشرق، أي داخل إيران.
تحتكـــم المقاومة اإليرانية اآلن علـــى جيش تحرير مقتدر داخل إيران، 
والـــذي تحتـــوي قوتـــه األولية علـــى اآلالف من “وحـــدات المقاومة” في 
المدن اإليرانية، والتي يتجلى كفاحها وفعالياتها بشكل يومي! وبمعنى 
آخـــر أن ســـاحة المعركة الرئيســـية للمقاومة اإليرانية ضـــد الدكتاتورية 
الحاكمة هي أرض إيران التي تقع اآلن تحت احتال نظام والية الفقيه 
المتحكم في إيران منذ أكثر من أربعة عقود، ويعرف نظام الولي الفقيه 
علـــي خامنئـــي هـــذه الحقيقة جيـــدا، لكنه يريـــد أن ال يراهـــا وال يعرفها 

اآلخرون. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي
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االتحاد البحريني للكرة الطائرة

خاض منتخبنا لشــباب الكرة الطائرة حصة تدريبية مشــتركة مع المنتخب اإليراني 
على الصالة الرئيســة لمنافســات بطولة آســيا في نســختها رقم 21 والتي ســتنطلق 
بعــد يوميــن علــى صالتــي اتحاد الطائــرة واتحاد الطاولــة بمدينة عيســى الرياضية 
بالرفــاع، حيــث هــدف الجهــاز الفنــي مــن هــذه التجربــة؛ لتعزيــز ثقــة الالعبيــن فــي 
أنفســهم ودخولهــم أجــواء البطولة مبكــرًا وبما ينعكس على الجانب النفســي خالل 
المواجهات الرسمية، بجانب االستفادة من خبرات العبي المنتخب اإليراني حامل 
لقــب البطولــة االخيــرة التي أقيمــت بالبحرين عام 2018، كما خاض منتخبنا مســاء 
أمــس مواجهتــه الودية الخامســة وذلك أمام المنتخب اليابانــي في ثاني “كالكيت” 

لهما في األيام القليلة الماضية.

وقد خاض منتخبنا عدة مواجهات ودية 
مؤخـــرًا أمـــام المنتخـــب المصـــري الـــذي 
تواجـــد فـــي البحرين بجانـــب المنتخبين 
القطري والياباني؛ بهدف وقوف المدرب 
صابر عبدالواحد علـــى جاهزية الالعبين 
وتصحيـــح األخطـــاء وتطبيـــق النواحـــي 

الخططية.

ال إصابات مقلقة

أكد اختصاصي العالج الطبيعي المرافق 
لمنتخبنـــا عبدالعزيـــز العـــرادي أن العبـــي 
إصابـــات  أي  مـــن  يعانـــون  ال  المنتخـــب 
ضمـــن  وجودهـــم  دون  تحـــول  مقلقـــة 
المنافســـات بشـــكل رســـمي، وأضـــاف أن 
األمـــور كلهـــا طيبـــة مـــن حيـــث جهوزية 
الالعبيـــن لخوض المواجهات رغم وجود 
بعـــض اإلصابـــات التـــي ال تمنـــع الالعبين 
من خـــوض الحصـــص التدريبية اليومية 
مـــن  األخيـــرة  المرحلـــة  شـــهدتها  التـــي 

التحضيرات اآلسيوية، موضحا أن بعض 
هـــذه اإلصابـــات ربما هـــو ناتـــج لإلرهاق، 

وهي أمور اعتيادية.

 وصول المنتخبات

يكتمـــل اليـــوم وصول جميـــع المنتخبات 
اآلســـيوي،  االســـتحقاق  فـــي  المشـــاركة 
حيث سيصل كل من المنتخب اإلماراتي، 
األسترالي، الباكستاني، العراقي، الهندي، 
الكويتي، وســـيصل كذلـــك اليوم منتخب 
بنغالديـــش  منتخـــب  تايبـــه،  الصيـــن 
ومنتخب هونغ كونغ، وقد شـــهدت األيام 
الماضية وصـــول العديد مـــن المنتخبات 
علـــى مراحـــل مختلفة، وقد تم تســـكينها 
فـــي فنـــدق البطولـــة واســـتقبالها بمطـــار 
البحريـــن الدولي وفـــق جدولة الرحالت، 
وقامت المنتخبات التي وصلت للبحرين 
بخوض بعـــض الحصـــص التدريبية على 
صاالت البطولة المعتمدة تمهيدا لخوض 

مواجهاتها بشـــكل رســـمي بـــدءا من يوم 
اإلثنين المقبل، وبعضها خاض مواجهات 
ودية منهـــا المنتخب اليابانـــي، المنتخب 

القطري والمنتخب اإليراني.

تسهيل المهمات

وأكد رئيس لجنة االســـتقبال والمرافقين 

بالبطولـــة عبدالجليـــل فتيل بـــدء أعضاء 

لجنته بالمهـــام الموكلة إليها ووفق خطة 
العمل التي رسمتها اللجنة المنظمة العليا 
للبطولة برئاســـة الشـــيخ علـــي بن محمد 
قامـــت  لجنتـــه  أن  وأضـــاف  خليفـــة،  آل 

بالمهمـــة االولـــى لهـــا بالبطولـــة من حيث 
اســـتقبال الوفود المشـــاركة وفق جدولة 
فـــي  اعتمـــدت  التـــي  الطيـــران  رحـــالت 
وقـــت ســـابق أو المنتخبـــات التـــي بكّرت 
للبحريـــن منـــذ وصولهـــا  فـــي حضورهـــا 
الفنـــدق  فـــي  تســـكينها  حتـــى  للمطـــار 
المخصـــص للمنتخبات، بجانب اســـتقبال 
ممثلـــي االتحاد اآلســـيوي للكـــرة الطائرة 
والحـــكام والشـــخصيات الرياضيـــة التي 
ســـتتواجد فـــي قلـــب الحدث اآلســـيوي، 
يقومـــون  لجنتـــه  أعضـــاء  أن  وأضـــاف 
مرافقـــة  وهـــي  الثانيـــة،  بمهتهـــم  حاليـــا 
المنتخبات المشاركة بعد اكتمال وصولها 
للمملكة، حيث ســـيكون هنـــاك مرافق مع 
كل منتخـــب؛ مـــن أجـــل تســـهيل مهامهـــا 

واحتياجاتها وتوفير كافة متطلباتها.

من اجتماعات لجنة االستقبال والمرافقين عبدالعزيز العرادي عبدالجــليل فتيل

صالة اتحاد الطاولة بعد اكتمال جاهزيتها

اليوم يكتمل عقد المنتخبات المشاركة في آسيوية الطائرة

فتيل يشيد بتعاون جميع اللجان إلنجاح االستضافة

الحــالـــة يـأمـــل فـي اســتـمرار الظــهـــور اإليجــابــي
يســلط “البــالد ســبورت”، الضــوء على أنديــة دوري ناصر بن حمــد الممتاز 
للموســم الرياضي المقبل 2022 - 2023، الذي سيشــهد ألول مرة مشاركة 
12 نادًيــا بعــد قــرار االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم برفع عــدد األندية عبر 
إضافة ناديين، بعدما كان الدوري في الســنوات الماضية يشــهد مشــاركة 
10 أندية فقط. ويتوقع أن يحظى الدوري بتنافسية عالية وإثارة كبيرة 
نحــو الظفــر بالدرع؛ كون عدد المباريات ارتفع وسنشــهد إقامة 22 مباراة 

في المجموع لكل فريق بداًل من العدد السابق البالغ 18 مباراة.

وستخصص الحلقة الخامسة لنادي 
الحالـــة الذي احتـــل المركز الخامس 

في الموسم الماضي.
وبالعـــودة إلـــى تحضيـــرات الحالـــة 
فـــإن  الجديـــد،  الرياضـــي  للموســـم 
الفريق دشـــن الموســـم بقيـــادة فنية 
جديدة متمثلة في المدرب المصري 
محمد عبدالســـميع، والـــذي تعاقدت 
اإلدارة البرتقاليـــة ليكون على رأس 
أن  علًمـــا  للفريـــق،  الفنيـــة  اإلدارة 
الفريـــق أشـــرف عليـــه في الموســـم 
الوطنـــي عـــارف  المـــدرب  الماضـــي 

العسمي.
وحافظ الحالة على المدرب الوطني 
يوســـف عامر كمســـاعد للمدرب، كما 
ضم المـــدرب الوطنـــي محمد جواد 
للجهـــاز الفنـــي. كمـــا جـــددت اإلدارة 
الحاالويـــة ثقتهـــا بالمـــدرب الوطني 

خليفـــة الزياني ليســـتمر في منصبه 
كمستشار فني للفريق األول.

وحافظ الحالة على استقرار معظم 
العبيه، فيما انتقل إبراهيم مصطفى 
إلـــى  العرفـــاوي  يســـري  والتونســـي 
الحد، وإبراهيم الوالي إلى المحرق، 
وهـــم مـــن العناصـــر األساســـية فـــي 

صفوف التشكيلة البرتقالية.
أن  فـــي  بالتأكيـــد  يرغـــب  الحالـــة 
المنافســـة  أطـــراف  أحـــد  يكـــون 
علـــى المســـتوى المحلـــي مـــن خالل 
مســـابقتي  فـــي  المتقدمـــة  المراكـــز 
كأس جاللة الملـــك )أغلى الكؤوس( 
ودوري ناصر بن حمد الممتاز، إذ إن 
الفريـــق يتســـلح بظهـــوره اإليجابي 
في الموســـم الماضي، خصوصا في 
القســـم الثانية الذي حقق فيه نتائج 

الفتة. 

وخـــاض الحالة عدًدا مـــن المباريات 
الوديـــة في فترة اإلعداد الحالية، إذ 
فـــاز على البســـيتين وقاللي بنتيجة 
مدينـــة  مـــع  ســـلبيا  وتعـــادل   ،)١/٣(
عيســـى، كما فاز علـــى منتخبنا لفئة 

الشباب بنتيجة )١/٣(.
 ويحظى النادي الحاالوي بمســـاندة 
من مجلس اإلدارة ومتابعة مستمرة 
برئاســـة هشـــام العوضـــي، إذ تهدف 

اإلدارة لظهور الحالة بمستوى مميز 
في الموسم الجديد.

ولـــم يعلن الحالة عـــن أي نية إلقامة 
معســـكر خارجي حتى اآلن،  ويبدو 
أنـــه ســـيكتفي بالتدريبـــات المحلية 
قبل تدشـــين الموســـم بعـــد نحو ١٠ 
ثـــم  االتحـــاد،  كأس  بمســـابقة  أيـــام 
انطالق دوري ناصر بن حمد الممتاز 

في ١١ سبتمبر المقبل.

سيفتقد عددا من العبيه األساسيين

المصري محمد عبدالسميع مع الطافم الفني المعاون واإلداري خليفة الزياني

فريق الحالة

دوري ناصر
بن حمد الممتاز

الوطنـــي  منتخبنـــا  يســـتضيف 
نظيـــره  القـــدم،  لكـــرة  األول 
الصربي، في مباراة ودية دولية 

ستقام يوم ١٨ نوفمبر المقبل.
وســـتلعب المباراة عند ٧ مساء 

على استاد البحرين الوطني.
وتأتـــي المبـــاراة الودية الدولية 
قبـــل أيـــام قليلـــة مـــن انطـــالق 
فـــي  العالـــم  كأس  منافســـات 
قطـــر، إذ تعد التجربـــة األخيرة 

لمنتخـــب صربيـــا قبـــل خوضـــه 
غمار النهائيات العالمية.

وتلعـــب صربيـــا مباراتها األولى 
في كأس العالم أمام البرازيل.

وستشكل المباراة فرصة مميزة 
للجهـــاز الفني لمنتخبنـــا بقيادة 
المدرب البرتغالي هيليو ســـوزا؛ 
أوروبـــي،  بمنتخـــب  لالحتـــكاك 
واالســـتفادة من هـــذه التجارب 

القوية للمنافسات القادمة.

منتخبنا يستضيـــف صربيـا ودًيــا بنوفمبــــر
أحمد مهدي

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

مدرب مصري 
يشرف على 
“البرتقالي”

 نتائج الفتة 
في المباريات 

الودية



جوهر عبداهلل يؤكد جهوزيته لبطولة آسيا لبناء األجسام
اعتبر العب المنتخب الوطني لكمال األجســام جوهر عبدهللا ســالم 
أن بطولــة آســيا القادمــة، والتــي ســتقام منافســاتها فــي عاصمــة 
قرغيزســتان بيشــكيك فــي الفتــرة مــن 2 حتــى 5 مــن شــهر ســبتمبر 

المقبل من أقوى البطوالت.

وقـــال البطـــل البحرينـــي جوهـــر 
الـــذي يســـتعد لتمثيـــل المنتخب 
االســـتحقاق  فـــي  الوطنـــي 
اآلســـيوي القـــادم “أفتخـــر بأنني 
أحـــد العبـــي المنتخـــب الوطنـــي 
لكمـــال األجســـام، الـــذي يســـتعد 
جميـــع العبيه في الوقت الجاري 
لخـــوض أقـــوى البطـــوالت وهي 
بطولة آســـيا، إنني اعتبرها أمانة 
علـــى عاتقي وبإذن هللا ســـأكون 
عند حســـن ظن الجميـــع وأحقق 

الغالـــي  للوطـــن  مميـــًزا  إنجـــاًزا 
فـــي المحفـــل الرياضـــي القـــادم، 
اإلعـــداد بـــدأ لهـــذه البطولـــة منذ 
أكثـــر مـــن 3 أشـــهر، ومـــع مـــرور 
األيـــام رفعت مســـتوى التكثيف، 
لمســـتوى  وصلـــت  الحمـــد  وللـــه 
جهوزية عالية مـــع األيام القليلة 
المتبقية للمغادرة، أيًضا المعسكر 
التدريبـــي الذي رتبه لنـــا االتحاد 
األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
واللياقـــة البدنية فـــي نفس البلد 

المســـتضيف للبطولـــة يأتـــي في 
توقيـــت مناســـب لالعتيـــاد على 
األجـــواء هنـــاك والتهيئة نفســـًيا 
لخوض منافسات البطولة بأقوى 
جهوزية، وهذا أمر رائع بالنســـبة 
لنا كالعبين بأن نعســـكر في البلد 
الـــذي سنشـــارك علـــى أرضـــه في 
البطولـــة القادمة وشـــكرا التحاد 
كمال األجسام على هذا الجهد”.

هللا  “بـــإذن  جوهـــر  وأضـــاف 
سأشـــارك في منافســـات مسابقة 
 182 الطوليـــة  للفئـــة  الفيزيـــك 
ســـم، أتوقع بأن تشـــهد مشـــاركة 
واسعة من قبل العبي دول آسيا 
وســـأكون جاهـــزا لهـــا، وأود فـــي 
هـــذه األســـطر أن أقـــدم شـــكري 

البحرينـــي  لالتحـــاد  وامتنانـــي 
لكمال األجســـام واللياقة البدنية 
الحـــداد  ســـامي  رأســـه  وعلـــى 
وجميـــع منتســـبي االتحـــاد علـــى 
المســـتمرة  المتابعـــة والمســـاندة 
البحريـــن  ألمنيـــوم  وشـــركة 
)ألبـــا( علـــى دعمهـــم لنـــا كالعبين 
وتســـهيل  بالشـــركة،  وموظفيـــن 
 The ومطعـــم  أمورنـــا  جميـــع 
مـــن  كل  وإلـــى   ،Scale healthy
والمســـاندة،  الدعـــم  لـــي  يقـــدم 
وأعاهـــد الجميـــع بأننـــي ســـأبذل 
قصارى جهدي لتشـــريف المملكة 
والســـعي لتحقيق أعلـــى المراكز 

والمراتب”.
ويعتبـــر البطـــل البحريني جوهر 

عبـــدهللا أحـــد أبـــرز العبـــي كمال 
فـــي  البحرينييـــن  األجســـام 
مســـابقات الفيزيك، وحقق عددا 
طـــوال  المشـــرفة  النتائـــج  مـــن 
مشواره أبرزها لقب بطولة العيد 
الذهبيـــة  والميداليـــة  الوطنـــي 
العام 2017، المركز األول ببطولة 
غرب آســـيا العـــام 2018 والمركز 
الثالـــث ببطولة غرب آســـيا لبناء 
المركـــز   ،2019 العـــام  األجســـام 
العـــام  عجمـــان  ببطولـــة  الثانـــي 
ببطولـــة  الرابـــع  المركـــز   ،2021
آرنولد كالســـيك األوروبية العام 
ببطولـــة  الثالـــث  المركـــز   ،2021
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 

خليفة األولى لبناء األجسام.

اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

تنطلـــق مســـاء اليوم )الســـبت( منافســـات 
البطولة اآلســـيوية التاسعة للناشئين لكرة 
اليـــد والتـــي تســـتضيفها مملكـــة البحرين 
حتـــى نهاية الشـــهر الجـــاري والمؤهلة إلى 

نهائيات كأس العالم كرواتيا 2023.
 5 الرياضيـــة  خليفـــة  صالـــة  وتحتضـــن 
مباريـــات في اليوم األول، تجمـــع المباراة 
األولـــى بيـــن منتخبـــي كوريا وإيـــران في 
الحاديـــة عشـــرة صباًحـــا، تليهـــا فـــي تمام 
قطـــر  مبـــاراة  ظهـــًرا  الواحـــدة  الســـاعة 
واإلمـــارات، ثـــم الســـعودية والعـــراق فـــي 
الثالثة عصًرا، ثم الكويت واليابان الساعة 
الخامســـة، فيمـــا تختتم منافســـات اليوم 
بلقاء أخير بين البحرين وأوزبكستان في 

تمام الساعة السابعة مساء.
تـــم  منتخًبـــا   11 البطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
توزيعهـــم علـــى مجموعتين، تضـــم األول 
منتخبـــات: البحريـــن، إيران، الهنـــد، كوريا 
الجنوبية وأوزبكســـتان، وفـــي المجموعة 
الثانية منتخبات اليابان، السعودية، قطر، 

اإلمارات، العراق والكويت.
وتقـــام البطولـــة بنظـــام الـــدوري مـــن دور 
واحـــد فـــي كل مجموعـــة يتأهـــل خاللهـــا 
األول والثاني إلى النصف النهائي لتحديد 
المنتخبـــات الحاصلـــة علـــى المراكـــز مـــن 
بقيـــة  تتنافـــس  الرابـــع، فيمـــا  إلـــى  األول 
المنتخبـــات علـــى المركـــز مـــن 5 إلـــى 11 
لتحديد الترتيب العام مع انتهاء البطولة.

وتتأهـــل المنتخبات الحاصلة على المراكز 
الخمـــس األولى إلى نهائيـــات كأس العالم 

القادمـــة، بعـــد حصـــول القـــارة اآلســـيوية 
على مقعدين إضافييـــن بناء على النتائج 
السابقة للمنتخبات اآلسيوية في بطوالت 

العالم.

جهوزية االستضافة

من جانبـــه، أكد مديـــر البطولة اآلســـيوية 
للناشـــئين مجـــدي ميـــرزا علـــى الجهوزية 
اآلســـيوي  الحـــدث  الســـتضافة  الكاملـــة 
الجـــاري، وذلـــك بعد انتهـــاء اللجنـــة العليا 

المنظمـــة لكافـــة االســـتعدادات المطلوبـــة 
بالشـــكل  وخروجهـــا  البطولـــة  الحتضـــان 

المطلوب.
وَأضاف “نســـعى إلى تحقيق االســـتضافة 
البحريـــن  باســـم  تليـــق  التـــي  المتميـــزة 
أكبـــر  احتضـــان  فـــي  القاريـــة  ومكانتهـــا 
المنافســـات والتجمعـــات الرياضيـــة، كمـــا 
نســـعى فـــي اتحـــاد اليد إلـــى ترجمـــة ثقة 
البحريـــن  منـــح  فـــي  اآلســـيوية  االتحـــاد 
بالبطولـــة  بـــأن تخـــرج  حـــق االســـتضافة 

بالشكل المطلوب وأن حقق النجاح الفني 
والتنظيمـــي خصوصـــا بعـــد النجـــاح الذي 
كانـــت عليـــه بطولة الشـــباب التـــي أقيمت 

في البحرين الشهر الماضي”.
وأعـــرب ميـــرزا عـــن أملـــه فـــي أن تحقـــق 
البطولـــة النجاح المطلوب مـــن الناحيتين 
الفنيـــة والتنظيميـــة وهـــو مـــا دأبـــت عليه 
اآلســـيوية التي تقام علـــى أرض البحرين 
منذ سنوات، مبدًيا شكره وتقديره لجميع 
اللجـــان العاملة في البطولة وثقته الكاملة 

في تأديتها الدور المطلوب منها.

االجتماع الفني

عقـــدت اللجنـــة الفنية باالتحاد اآلســـيوي 
مســـاء أمـــس )الجمعـــة( االجتمـــاع الفنـــي 
يوســـي  بفنـــدق  المشـــاركة  للمنتخبـــات 
بـــل بضاحيـــة الســـيف، إذ تمـــت مناقشـــة 
اللوائح الداخلية للبطولة، إضافة إلى آلية 

تسجيل العبي المنتخبات، وتحديد ألوان 
المالبس خالل مباريات الدور التمهيدي.

المتعلقـــة  األمـــور  مناقشـــة  وتمـــت 
التـــي  واإلعالنـــات  الماليـــة،  بااللتزامـــات 
توضـــع علـــى مالبـــس المنتخبـــات، وآليـــة 
فحـــص المنشـــطات لالعبيـــن بعـــد نهايـــة 
المنتخبـــات  إخطـــار  وكذلـــك  المبـــاراة، 
بجـــدول المباريـــات ومواعيدهـــا وأوقات 
دخـــول وخـــروج المنتخبـــات إلـــى أرضية 

الصالة لإلحماء قبل المباراة وبعدها.

القنوات الناقلة

ســـيتم نقـــل مباريات البطولـــة على قناتي 
البحريـــن، وقناة الـــكأس )الناقل الرســـمي 
لبطـــوالت االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة اليـــد(، 
وســـيرافق المباريـــات اســـتوديو تحليلـــي 
مكـــون من محللين اختصاصيين في لعبة 
كـــرة اليـــد قبـــل وبعـــد المباريـــات بصـــورة 

يومية.

اللجنة اإلعالمية

5 مباريات في انطالق البطولة اآلسيوية للناشئين لكرة اليد
منتخبنا يالقي أوزبكستان في أولى مبارياته

من االجتماع الفني

جوهر عبدالله
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اللجنة اإلعالمية

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد علي إســـحاقي 
أن اســـتضافة المملكة منافســـات البطولة اآلسيوية 
التاســـعة للناشـــئين لكـــرة اليـــد، تترجـــم الحـــرص 
الكبيـــر الذي توليه القيـــادة الرياضية في المملكة 
على جعل البحرين واجهة مشـــرفة الســـتضافة 
مختلـــف  فـــي  الكبـــرى  الرياضيـــة  األحـــداث 

األلعاب.
وقـــال إن االتحاد البحريني لكرة اليد يســـعى 

وأن  المطلـــوب،  بالشـــكل  اآلســـيوي  الحـــدث  إلظهـــار 
تحقـــق البطولـــة نجاحـــًا تنظيميًا بالشـــكل الـــذي كانت 
عليه في البطولة الســـابقة للشـــباب، مضيفـــًا “ نأمل أن 
يكون للبطولة اآلســـيوية مـــردودات إيجابية لمملكتنا، 
وأن نســـاهم بالقدر المطلوب في تطوير مســـتوى لعبة 
كـــرة اليـــد في البحرين وفي قارة آســـيا من خالل هذه 

التجمعات الناجحة”.
وعبـــر رئيس اتحاد اليـــد عن ثقته الكاملـــة في اللجان 

العاملة بالبطولة التاســـعة للناشـــئين لكرة اليد وقيامها 
بالـــدور المناط بها، منوهًا بالكـــوادر البحرينية وقدرتها 
العاليـــة فـــي الجانـــب التنظيمـــي وتوفيـــر مســـتلزمات 
النجاح الحتضان هذا الحدث اآلسيوي بأفضل صورة،  
مقدمـــًا ترحيبه الكامل بالمنتخبات والوفود المشـــاركة 
اليـــد فـــي بلدهـــم  وممثلـــي االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
البحريـــن معربًا عـــن أمله في أن يحظى الجميع بطيب 

اإلقامة وحسن الضيافة طوال أيام البطولة.

 إسحاقي: البحرين أثبتت جدارتها 
في احتضان أكبر المناسبات الرياضية

علي 
إسحاقي 

وعد ببذل أقصى درجات العطاء والسعي لرفع علم المملكة

منتخب الناشئين لكرة اليد رئيس اتحاد اليد خالل االجتماع الفنيمجدي ميرزا
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أسامة الماجد

سيقوم  النجم روبرت دي 
نيرو ببطولة فيلم عصابات 

 WISE GUYS بعنوان
 Barry قادم من إخراج

 .Levinson
الفيلم سوف يقدم قصة 

حقيقية حول رجلي 
العصابات فرانك 

كوستيلو وفيتو 
جينوفيز، واللذين 

ترأسا عائلتين 
من المافيا في 

أمريكا فترة 
.1950

ــم... ــ ــي ــ ــي ــ ــق ــ ــت ــ ــاً جــــــديــــــراً بـــالـــتـــقـــديـــر وال ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــا قــــــدَّمــــــوا إنـ ــ ــون ــ ــف ــ ــؤلِّ ــ  م

العناصر  مــن  الموسيقى  أصبحت  لقد 
الرئيسية في األفالم، بل إن الموسيقى 
ــى،  األول نشأتها  منذ  السينما  صاحبت 
ــدمـــت فــي  ــتـــخـ ــا واسـ وتــــطــــورت مــعــه
جدًا  ومتشابكة  جدًا  متعددة  تعبيرات 
منذ أن ظهرت السينما الناطقة، ثم كلما 
استحدثت اختراعات سينمائية جديدة 
تكيفت معها الموسيقى التصويرية في 

خدمة هذه المراحل الجديدة.
الــســيــنــمــا األوروبـــيـــة عــانــت فــي فترة 
التصويرية  بالموسيقى  الــفــتــرات  مــن 
سؤال  في  المشكلة  وتــركــزت  لــأفــالم، 
وهـــو: هــل يــجــوز اســتــخــدام موسيقى 
يكتب  لــم  أفـــالم  فــي  مــثــالً  بيتهوفين 

تــألــيــف  ــل  ــا، أم األفــــضــ ــهـ لـ مـــوســـيـــقـــاه 
وهل  حــدة؟  على  فيلم  لكل  موسيقى 
ــفــيــن أن يــكــتــبــوا  ــمــؤل ال ســيــقــبــل كـــبـــار 
ألحــداث  رفيع  مستوى  ذات  موسيقى 
يــشــعــروا  لــم  بــالــبــداهــة  هــم  سينمائية 
بوقعها في وجدانهم؟ السينما الروسية 
اســتــخــدمــت الــســيــمــفــونــيــة الــخــامــســة 
ــك الــســيــنــمــا  ــ ــذل ــ ــتــشــايــكــوفــســكــي وك ل
األمــيــركــيــة ومــنــهــا فــيــلــم “مـــائـــة رجــل 
وفتاة”، وأيضًا فيلم “الحسناء النائمة” 
وفيلم “يوالنتا” وفيلم “عروس بال 
دوطة” والذي هو إعداد سينمائي 
حول  تــدور  مسرحية  لتراجيديا 
إلى  الحياة  اضطرتها  فقيرة  فتاة 

أن تقف عند منتصف طريقين، فإما أن 
تعيش وإما أن تنتحر، وفي هذا الفيلم 
الخامسة  السيمفونية  موسيقى  عبرت 
الفتاة  هذه  مأساة  عن  لتشايكوفسكي 
عقلها  في  واألفــكــار  العواطف  وتــدافــع 

وفي وجدانها.
لو رجعنا إلى األفالم البحرينية الروائية 
والقصيرة، وبالرغم من قلتها سنجد أن 
متقدمة  التصويرية  الموسيقى  تجربة 
موا  قدَّ مؤلِّفينا  وأن  العلمي،  بالمعنى 
بالتقدير  ــرًا  ــديـ جـ ســيــمــفــونــيــًا  إنــتــاجــًا 
والــتــقــيــيــم، لــعــل أهــمــهــم الــفــنــان محمد 
حداد الذي وضع الموسيقى التصويرية 
بحرينية”  “حكاية  منها  كثيرة  ألفــالم 

للمخرج بسام الذوادي، وفيلم “الشجرة 
بوعلي،  راشــد  محمد  للمخرج  النائمة” 

حسين  للمخرج   “ “عــشــاء  وفيلم 
للمخرج  “غياب”  وفيلم  الرفاعي، 
ــلـــي، وفــيــلــم  ــد بـــوعـ ــ مــحــمــد راشــ

ــيــــن” لــلــمــخــرج جــمــال  ــاســ “يــ
“مريمي”  وفيلم  الغيالن، 

ــي الــعــلــي،  ــلــمــخــرج عــل ل
يوسف  ــام  “أيـ وفيلم 
األخــــيــــرة” لــلــمــخــرج 
مـــحـــمـــد جـــنـــاحـــي، 
ــا لــنــدن”  وفــيــلــم “هــن
ــد راشـــــــــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ لـ
من  وغيرها  بوعلي، 

األفالم القصيرة والوثائقية، وقد يكون 
الــمــوســيــقــار الــخــلــيــجــي الــوحــيــد الــذي 

يحمل هذا الرقم. 
“قــاســم حـــداد...  الــوثــائــقــي  الفيلم  فــي 
ــبــاب األخــيــر” اســتــعــان الفنان  ال هــزيــع 
بالموسيقار  الــرويــعــي  خالد  والــمــخــرج 
الكبير خالد الشيخ، وتجربة هذا الفيلم 
عميقة  بحوث  إلــى  تحتاج  ذاتــهــا  بحد 
الرؤى  بين  الرويعي جمع  الصديق  ألن 
لغة  إلى  للوصول  المختلفة  المسرحية 
سينمائية قوامها اإلبداع بكل ما تحلمه 
ــرويــعــي لــديــه  الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، فــال

ــرأة عــلــى تــقــديــم كل  ــ جـ
وتشجيع  جـــديـــد، 
أو  ينمو  كل غصن 

تتفتح،  زهرة 

المرء  يملك  نــافــذة ال  نــظــرة  وصــاحــب 
وهو أمامه إال أن يعجب به.

البحرين،  فــي  السينمائية  الموسيقى 
والتأنق  بالعمق  تحفل  أدبية  صفحات 
والــرصــانــة، كما تــعــرض أرقـــى درجــات 
األســـلـــوب والــبــيــان، فــحــازت إعــجــاب 
الــعــامــة والــخــاصــة وأكــبــرت مــن شأنها 
المؤلف  وأثــبــت  الــدولــيــة،  المهرجانات 
ــثــقــة، عظيم  الــبــحــريــنــي أنـــه شــديــد ال
مــوهــوب  وكــأنــه  الــعــزم،  نــافــذ  اإلرادة، 
بالفطنة يتقن اللغة السينمائية ويحسن 
التحدث بمفرادتها، ويساعد 
ذوق  تـــــطـــــور  عــــلــــى 
ــجــمــهــور وتــنــمــيــة  ال
الجمالي،  إحساسه 
هو  نتمناه  مــا  وكــل 
ودماء  مواهب  دخول 
ــذا  ــي هــ ــ ــ ــدة ف ــ ــ ــدي ــ جــ

المجال.

tariq_albahhar

محمد حداد خالد الشيخ

إعداد: طارق البحار

أكبر ملوث مشهور للبيئة بثاني 
أكسيد الكربون لهذا العام!

تعرضت النجمة تايلور سويفت، لالنتقادات،  «
عقب تصنيفها بأنها أكبر ملوث مشهور 
للبيئة بثاني أكسيد الكربون لهذا العام، 

وذلك الستخدامها الغزير لطائرتها 
الخاصة، في حين أشارت سويفت إلى أنها 

ليست الوحيدة التى تستخدم طائرة خاصة. 
وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل”، 

فإن دراسة أجرتها شركة “Yard” للتسويق 
المستدام، كشفت أن المشاهير الذين تسببت 

طائراتهم في إنتاج أكبر كمية من ثاني أكسيد 
الكربون هذا العام، جاءت في مقدمتهم طائرة تايلور 

سويفت النفاثة التي تمتلكها المغنية األميركية، 
والتي طارت 170 مرة خالل العام الجاري في 

الفترة ما بين يناير ويوليو الماضي، أي ما 
يقرب من 16 يومًا في الجو. وأوضحت 

الدراسة أن إجمالي انبعاثات الرحالت 
الجوية التي تسببت فيها طائرة تايلور 

سويفت، كان 83 مليون طن من الكربون، 
ما يمثل 1184.8 مرة أكثر من إجمالي 
االنبعاثات السنوية للشخص العادي. 

من جانبه، قال المتحدث باسم المغنية 
األميركية لموقع “هوليوود ريبورتر” إنه “تتم 

إعارة طائرة تايلور بانتظام ألفراد آخرين، 
ونسب معظم هذه الرحالت أو جميعها 

إليها أمر غير صحيح بشكل صارخ”. 
وبالنسبة للدراسة، استخدمت شركة 

Twitter Ce�“ بيانات من حساب ”Yard“
leb Jets”، الذي يتتبع رحالت الطائرات 

الخاصة من المشاهير، وتم تجميع 
البيانات من بداية عام 2022، 
وتضمنت عدد الرحالت التي 
قام بها كل نجم، ومتوسط 

أوقات الرحالت، واألميال، 
إضافة إلى إجمالي 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 
وجاء التقرير بمثابة تعويض للنجمة كايلي 

جينر، التي تم تصنيفها على أنها “مجرمة 
مناخ”، لنشرها صورة لها مع ترافيس سكوت 
يطابقان طائراته الخاصة وطائراتها الخاصة. 

فى المقابل، ردت تايلور سويفت، من خالل 
ممثلها، بشراسة على التقرير بعد مواجهة 

رد فعل عنيف من المعجبين على اإلنترنت، 
قائلة إنها “غالبا ما تسمح ألشخاص آخرين 

بأخذ طائرتها Falcon 7X في رحالت جوية حول 
العالم”. وفي تصنيفات التلوث الجديدة، 

تفوقت طائرة “سويفت” بفارق ضئيل على 
“فلويد مايويذر” في المركز األول، ومن بين 

الشخصيات البارزة األخرى في المراكز 
العشرة األولى، جاي زي، والمغني 

الريفي بليك شيلتون، والمخرج 
ستيفن سبيلبرج، وكيم كارداشيان، 

ومارك والبيرج، وأوبرا وينفري.

ذكرى جميلة بوليوود سريديفي كابور التي رحلت سريعا

يصـــادف هذا الشـــهر ذكرى ميـــالد نجمة 
بوليـــوود الراحلة ســـريديفي كابور التي 
رحلـــت عـــن عالمنـــا بعـــد مســـيرة فنيـــة 
طويلـــة مليئـــة بالنجاحات والشـــهرة في 

سينما بوليوود.
ورحلت النجمة الجميلة عن 54 عاًما إثر 
تعرضهـــا لســـكتة قلبيـــة فـــي مدينة دبي 
اإلماراتيـــة أثنـــاء حضورهـــا حفل زفاف 

نجل شقيقها هناك. 
بشـــهرة  الهنديـــة  النجمـــة  وحظيـــت 
كبيـــرة فـــي الداخل والخـــارج وحفلت 
 ،1978 عـــام  بـــدأت  التـــي  مســـيرتها، 
بالعديـــد مـــن األعمـــال الشـــهيرة، إذ 
قامـــت ببطولـــة أكثر مـــن 150 فيلما 
مـــع كبـــار نجـــوم الســـينما الهنديـــة 
وعلى رأســـهم أميتاب بتشان، منها 

مستر إنديا وشانديني وصدمة.
 15 لمـــدة  ســـيرديفي  وانقطعـــت 
عاًمـــا عن التمثيل منـــذ عام 1997، 
قبـــل أن تعود إلى الســـاحة مجدًدا 
الدرامـــي  الكوميـــدي  الفيلـــم  فـــي 
عـــام  فـــي  فينجليـــش”  “إنجليـــش 

.2012

االســـم الحقيقي لســـريديفي التي ولدت 
في 1963 بمدينة سبفاكاســـي، هو “شري 
أمـــا يانجر أيابان” التي بـــدأت في 1967 
بالعمل الفنـــي في فيلم “موروغا” وكانت 
طفلـــة. فيمـــا كان أول عمـــل تلفزيونـــي 
لهـــا قبل 13 ســـنة، ومع أنهـــا راقصة غير 
مدربـــة إال أنهـــا كانـــت واحدة مـــن أرقى 

وأبرع الراقصات.
بـــدأت مشـــوارها الفني من خالل ســـينما 
التاميـــل، وهـــو اللقـــب الذي يطلـــق على 
صناعة األفـــالم بلغة التاميل، وهي جزء 
مـــن صناعة الســـينما الهنديـــة التي تهتم 
باألفالم فـــي والية تاميل نـــادو الهندية، 
ولـــم تكن تتخيـــل يومـــا أن تصبح نجمة 

بوليوودية رغـــم ثقتها التامة بأنها نجمة 
أفالم رائعة لجنوب الهند.

ومن خـــالل أداء يجمع ما بين البســـاطة 
والقـــوة المقرونـــة بخفـــة الظـــل حققـــت 
ســـريديفي نجاحا باهـــرا جعلها تتخطى 
كل نجمـــات هـــذا الجيـــل وتغـــرد منفردة 
فـــي مقدمة الســـرب، وقرر يـــاش راج أن 
يستغل نجاح الثنائي سريديفي وريشي 
كابـــور مـــن خـــالل تقديـــم فيلمهـــا الثاني 
“تشـــاندني” عام 1989. عملت سريديفي 
مع العديد من نجوم بوليوود الكبار مثل 
األســـطورة أميتاب باتشـــان، أنواب خير، 
شـــاروخان، ســـلمان خان، ريشـــي كابور، 

النجم جاكي تشروف.

أفضل األعمال الكورية على نتفلكس
كشفت منصة نتفليكس عن قائمة أفضل 10 برامج تلفزيونية شعبية على 
نتفلكيس، واحتل المسلسل الكوري الجنوبي “المحامية الغريبة وو يونغ-

 non-English( وو” المرتبـــة األولى في فئة المسلســـالت غير اإلنجليزيـــة
series(. وســـجل مسلســـل “المحاميـــة الغريبة وو يونـــغ-وو” ما مجموعه 
67.01 مليـــون ســـاعة مشـــاهدة فـــي األســـبوع األول مـــن أغســـطس )من 
يوم 1 إلى 7 أغســـطس(، لتصبح مرة أخرى أكثر مسلســـل غير إنجليزي 

مشاهدة في منصة نتفلكيس. وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تصدر 
فيها مسلســـل المحامية الغريبة وو يونغ-وو قائمة المسلســـالت غير 
اإلنجليزية. وقد فشل المسلسل الكوري في إدراجه ضمن القائمة في 

األســـبوع األول مـــن بثه في األســـبوع األول من يوليـــو، غير أنه تصدر 
القائمة في األسبوعين الثاني والثالث من يوليو. ويحكي المسلسل قصة 
محامية شـــابة عبقرية تعانـــي من اضطراب طيف التوحد وتفتقر للتعبير العاطفـــي والمهارات االجتماعية.  

وباإلضافـــة إلـــى ذلك، جاء المسلســـل التاريخي الكـــوري الجنوبي “خيمـــة األرواح” )20.1 مليون ســـاعة 
مشـــاهدة( والمسلسل اآلخر “الزواج الثاني والرغبات” )7.54 مليون ساعة مشاهدة( في المركزين الرابع 

والعاشر على التوالي في فئة المسلسالت غير اإلنجليزية في األسبوع األول من أغسطس.

الموسيقى السينمائية في البحرين... صفحات أدبية تحفل بالعمق والتأنق

Kung Fu Panda عودة
كشفت شركة Universal Pictures عن موعد طرح الجزء  «

الرابع من فيلم Kung Fu Panda الشهير، بعد شعبية 
كبيرة حققتها األجزاء الثالثة األخيرة في شباك التذاكر 

العالمية، وأعلنت الشركة أن “Kung Fu Panda 4” سيكون 
جاهزا للعرض في مارس 2024.  ووفقا لتقرير نشرته 

صحيفة فاريتي، فإن إجمالي أرباح األفالم الثالثة 1.8 
مليار دوالر، ما دفع الشركة إلى إنتاج امتياز يتضمن 

العديد من العروض التلفزيونية 
المتحركة الخاصة و3 مسلسالت، بما 

 ،”The Dragon Knight“ في ذلك
الذي عرض موسمه األول على 

“Netflix” الشهر الماضي. وتدور 
أحداث مسلسل Kung Fu حول 

نيكي شين )ليانغ(، وهي شابة 
أميركية صينية تهرب من الكلية 
لتذهب في رحلة، وعندما عادت 
وجدت بلدتها مليئة بالجريمة 

والفساد، وأن والديها تحت 
رحمة كيان شرير قوي.



business@albiladpress.com13
السبت 20 أغسطس 2022 - 22 محرم 1444 - العدد 5058

هيئات الرقابة الشرعية بحاجة لحوكمة المعامالت في التمويل المشترك

تعزيز الشراكة مع “تمكين” لتنمية الكوادر الوطنية ورفع “البحرنة”

قدم تعليقاته حول مسودة معيار الحوكمة لـ “أيوفي”.. مجلس البنوك اإلسالمية:

لدى لقائها مفيز.. “معاهد التدريب”:

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات 
الرســـمية  المظلـــة  اإلســـامية،  الماليـــة 
للمؤسسات المالية اإلسامية عن تقديم 
تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسســـات المالية اإلســـامية )أيوفي( 
حول مسودة معيار الحوكمة لـ “التمويل 

المشترك”.
وتم فتح باب التعليقات واالستشـــارات 
العامة حتى يوم 21 أغســـطس الجاري. 
وفـــي هـــذا الصـــدد عبـــر المجلـــس العام 
عـــن تقديـــره لجهـــود هيئـــة المحاســـبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية 
)أيوفي( لفتح باب االستشـــارات العامة 
والتعليقات للصناعة المالية اإلسامية. 
وشملت التعليقات الواردة من المجلس 
العام وأعضائه المنتشـــرين في أكثر من 
34 بلـــدا حـــول العالـــم النقاط الرئيســـية 

التالية:

أوالً، في الممارسة الشائعة، فإن هياكل 
التمويـــل الجماعـــي لهـــا وظيفة تســـمى 
مـــن  الرغـــم  علـــى  الخدمـــات”.  “وكيـــل 
أن هـــذا الـــدور غالًبـــا مـــا يلعبـــه المنظم 
الرئيســـي للتمويـــل الجماعـــي، وجدنـــا 
أن العديـــد مـــن أعضـــاء المجلـــس العام 
اعتـــادوا علـــى أن تكون هـــذه الوظيفة 
منفصلـــة. وعليه، مـــن المهم أن يتضمن 
المعيـــار تعريفـــا واضحا لهـــذه الوظيفة 
مـــع األخذ بعيـــن االعتبار المســـؤوليات 
األطـــراف  مـــع  والعاقـــة  بهـــا  المناطـــة 

األخرى.
ثانًيـــا، يبيـــن المعيـــار الحاجـــة للعديـــد 
من هيئـــات الرقابـــة الشـــرعية لحوكمة 
المشـــترك.  التمويـــل  فـــي  المعامـــات 
ومـــع ذلك ، قـــد يثير األمر قلـــق أعضاء 
المجلـــس العـــام، بخصـــوص الحصـــول 
علـــى موافقة عدد مـــن هيئـــات الرقابة 

الشـــرعية في جميع مراحل المعامات، 
بعـــض  اتخـــاذ  مـــن  يؤخـــر  قـــد  والـــذي 
القـــرارات المهمـــة، مثـــل اعـــادة الهيكلة 

على سبيل المثال.
ثالًثـــا، يـــدرك المجلس العـــام أن الوثيقة 
تمثل معيارا يخدم ممارســـات الصناعة 

المالية اإلســـامية وليس أحـــد المعايير 
السياســـات  واضعـــي  مـــن  الصـــادرة 
والســـلطات الرقابيـــة. ومـــع ذلـــك، مـــن 
المهـــم جدا منح المزيـــد من المرونة في 
التطبيق، الســـيما في المعامات المبنية 
بالنســـبة  أو  معينـــة،  مســـتندات  علـــى 
للمســـائل الموجودة في مســـتند ما ليتم 
الرجـــوع إليها في مســـتند آخر، بدالً من 

إعادة صياغتها بالكامل.
رابًعـــا، يوصى بمراجعـــة المعيار ليغطي 
عـــددا أكبـــر مـــن الحـــاالت والتـــي قـــد ال 
فـــي  المشـــاركين  جميـــع  فيهـــا  يكـــون 
معامات التمويل المشـــترك مؤسســـات 
االحتمـــاالت  وأحـــد  إســـامية.  ماليـــة 
هـــو أن المؤسســـات الماليـــة التقليديـــة 
قد تشـــارك فـــي مثل هـــذا التمويل. هذا 
االحتمال معترف به بشـــكل صريح في 

معيار أيوفي الشرعي رقم 24. 

لمعاهـــد  البحريـــن  جمعيـــة  أكـــدت 
التدريـــب حرصها الدائـــم على تعزيز 
الشـــراكة مع صنـــدوق العمل “تمكين” 
بما من شـــأنه دعم الخطـــط الوطنية 
ذات الصلـــة بدعـــم الكـــوادر الوطنية 
مهاراتهـــا  وتنميـــة  قدراتهـــا  وبنـــاء 
العمـــل  ســـوق  لمتطلبـــات  وتلبيتهـــا 
الحالية والمستقبلية، إضافة إلى رفع 
نسب البحرنة في مختلف القطاعات 
اإلنتاجية السيما القطاعات الواعدة.

اجتمـــاع  عقـــب  لهـــا  تصريـــح  وفـــي 
لمجلـــس إدارة الجمعيـــة مـــع القائـــم 
بأعمـــال الرئيس التنفيـــذي لـ “تمكين” 
مهـــا مفيز، نوهـــت الجمعيـــة بحرص 
“تمكيـــن” علـــى الشـــراكة مـــع معاهـــد 
كمؤسســـات  البحرينيـــة  التدريـــب 
التنفيـــذي  الـــذراع  تمثـــل  وطنيـــة 

رأس  تنميـــة  أجـــل  مـــن  للحكومـــة 
المـــال البشـــري في المملكـــة، وضمان 
قدرتـــه علـــى التنافســـية واإلنتاجيـــة 
التنميـــة  مســـيرة  فـــي  والمســـاهمة 

الوطنية.
وأعربـــت عن تفـــاؤل معاهد التدريب 

البحرينيـــة بتعـــاون فريـــق “تمكيـــن” 
طـــرح  بمواصلـــة  االجتمـــاع،  خـــال 
برامج تلبي احتياجات ســـوق العمل 
الكـــوادر  مـــن  البحريـــن  فـــي مملكـــة 
باحثيـــن  ســـواء  المؤهلـــة  الوطنيـــة 
عـــن عمـــل أو موظفين ممن يســـعون 

لتطوير مسارهم المهني.
ونوهت باالستجابة من قبل “تمكين” 
لمرئيـــات جمعيـــة معاهـــد التدريـــب، 
اللقـــاءات  لتكثيـــف  واالســـتعداد 
والمشـــاورات خال المرحلة المقبلة؛ 
مـــن أجـــل مواصلـــة مناقشـــة جميـــع 
المســـتجدات والتحديـــات بما يحقق 
األهـــداف المنشـــودة لكل مـــن تمكين 

وقطاع التدريب.
وأكـــدت أهميـــة المبـــادرات والبرامج 
التـــي تقـــوم بهـــا “تمكيـــن” فـــي إطار 
استراتيجيتها الجديدة من جهة، مع 
حفاظهـــا علـــى الهدف األســـاس الذي 
وجدت من أجله وهو جعل البحريني 
الخيار األول في سوق العمل، إضافة 
إلـــى جعـــل القطـــاع الخـــاص المحرك 

الرئيس لنمو االقتصاد الوطني.

أجـــرت إذاعة “بي بي ســـي” البريطانية 
)قســـم اللغة العربية( مقابلة موسعة مع 
جاسم حاجي، خبير وتنفيذي بحريني 
فـــي الـــذكاء االصطناعي تحـــت عنوان 
“الجوانـــب العاطفيـــة واإلحســـاس في 

الذكاء االصطناعي”. 
وشـــملت المقابلة العديد مـــن الجوانب 
الـــذكاء  فـــي  والتعليميـــة  التطبيقيـــة 
االصطناعي باإلضافة إلى أمثلة حديثة 

في الشركات العالمية الكبرى. 
كمـــا تم اســـتقبال عدد من المســـتمعين في الدول العربيـــة للحلقة في 

مجال العلوم والتكنولوجيا.

“بي بي سي” تحاور حاجي بالذكاء االصطناعي

قيمة أسهمها 2.4 مليون دينار

“ألبا” تعود لالستحواذ على تداوالت البورصة
ســـجلت بورصـــة البحريـــن فـــي تـــداوالت األســـبوع 
الماضي تحســـنًا ضئيـــاً ليغلق مؤشـــر البحرين العام 

عند مستوى 1,897.73 نقطة.
وبلغت كمية األســـهم المتداولـــة في بورصة البحرين 
خـــال األســـبوع الماضي 9 ماييـــن و344 ألفا و276 
ســـهما بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 4 ماييـــن و483 ألفـــا 
و569 دينـــارا، نفذهـــا الوســـطاء لصالح المســـتثمرين 
مـــن خال 374 صفقـــة. وتداول المســـتثمرون خال 
األســـبوع الماضي أســـهم 26 شركــــة، ارتفعت أســـعار 
أســـهم 9 شـــركات، في حين انــــخفضت أســـعار أسهم 
7 شـــركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها 

السابق. 
واســـتحوذ على المركز األول في تعامات األســـبوع 

الماضـــي قطاع المواد األساســـية، حيـــث بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة مليونين و417 ألفا و76 دينارا أو ما 
نســـبته 53.91 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا مليونان و138 ألفا و804 أســـهم، تم 

تنفيذها من خال 125 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة، فقـــد كانـــت من نصيـــب قطاع 
المـــال، حيـــث بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولـــة مليون 
و688 ألفا و632 دينارا بنســـبة 37.66 % من إجمالي 
قيمة األســـهم المتداولة فـــي البورصة وبكمية قدرها 
5 ماييـــن و609 آالف و422 ســـهما، تـــم تنفيذها من 
خـــال 164 صفقة. أما على مســـتوى الشـــركات، فقد 
جاءت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( في المركز األول 

مـــن حيـــث القيمـــة، إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمه مليونين 
و417 ألفـــا و76 دينـــارا وبنســـبة 53.91 % مـــن قيمة 
األســـهم المتداولة وبكمية قدرها مليونين و138 ألفا 

و804 أسهم، تم تنفيذها من خال 125 صفقة.
وجـــاء في المركز الثانـــي البنك األهلي المتحد بقيمة 
وبنســـبة  دينـــارا  و727  آالف  و104  مليـــون  قدرهـــا 
24.64 % من قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
3 مايين و5 آالف و772 سهما، تم تنفيذها من خال 
67 صفقـــة. وبلـــغ المتوســـط اليومـــي لقيمة األســـهم 
المتداولـــة بلـــغ 896 ألفـــا و714 دينارا، فـــي حين كان 
المتوســـط اليومـــي لكمية األســـهم المتداولـــة مليون 
و868 ألفا و855 ســـهما، أما متوســـط عـــدد الصفقات 

خال هذا األسبوع، فبلغ 75 صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
4 اغسطس 2022

اإلقفال السابق
 28 يوليو 2022

التغير )%(التغير )نقطة(

1,897.731,897.700.030.00مؤشر البحرين العام

672.99668.754.240.63مؤشر البحرين اإلسالمي

 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات

2,417,075.930

287,441.060

180,716.560

98,602.590

1,104,726.880

395,005.680

أنت جاهز؟
عكست البحرين المسار التصاعدي للدين العام بعد أن سددت سندات 
دولية بقيمة 565 مليون دوالر خال األشـــهر الســـتة األولى من العام 
الجـــاري، وحققت وفـــورات في ميزانيتها بنحو 35 مليون دينار ألول 

مرة منذ نحو 14 عامًا، ونموا اقتصاديا بـ 5.5 %.
هـــذه األخبار والمعلومات واألرقام ال يجب أن تمر على رواد األعمال 
دون التفكيـــر فـــي انعكاســـاتها على الســـوق خـــال المرحلـــة القادمة، 
وإنمـــا يجب أن ترفع من جاهزيتهم وتزيد من اتســـاع عيونهم لرؤية 
واقتنـــاص الفرص المرتقب ظهورها مع الطفـــرة المالية واالقتصادية 

التي تعيشها البحرين ودول الخليج العربي.
فبكل بســـاطة إذا كنت ترغب في إطاق عملك التجاري، فإن أول ما 
ستحتاجه هو أن تبدأ أول خطوة، فعلى حد تعبير أحد رواد األعمال 
األكثـــر شـــهرة في العالم “والـــت ديزني”، فإن الطريـــق للبدء هو إنهاء 
الحديـــث والبـــدء بالعمـــل، فـــي الواقع كثر هـــم من لديهم االســـتعداد 

للبدء باألعمال التجارية، فما الذي يؤخرهم؟ 
فـــي بعض األحيـــان يكون نقص التمويـــل هو الســـبب، أو قلة الخبرة 
والمعرفة في مجال إدارة األعمال التجارية، أو االعتقاد بأن المهارات 
التي اكتســـبوها من عملهم الحالي ليســـت كافية، ففي دراسة أجرتها 
إحـــدى الشـــركات االســـتثمارية األمريكيـــة وجد الباحثـــون أن 70 % 
مـــن العمـــال يرغبون في االســـتمرار في وظائفهم الحاليـــة التي توفر 
لهـــم المزيد من الخبرة التي من شـــأنها مســـاعدتهم فـــي بداية عملهم 

التجاري.
العالـــم ملـــيء بأصحـــاب األفـــكار الراغبيـــن فـــي إطـــاق مشـــاريعهم، 
ولكن نســـبة كبيرة منهم ال تبدأ أعمالها بســـبب تخوفهم وشـــكهم في 
قدراتهم، لكن هناك أساليب مجربة لتحديد ما إذا كان صاحب الفكرة 
جاهز للبدء أم ال، ومن أهمها قدرة صاحب الفكرة على شـــرح فكرته 
التجارية بإيجاز، قوة أي عالم هي في الطريقة التي يفسر بها أصعب 
النظريات العلمية بأســـلوب يستطيع استيعابه الصغير والكبير، كذلك 
هـــو الحـــال بالنســـبة للمشـــاريع التجاريـــة، فعندما يســـتطيع صاحبها 
تفســـير فكـــرة مشـــروعه مرارا وتكـــرارا للجمهـــور ويجد القـــدرة على 
توصيـــل رؤيتـــه بشـــكل واضـــح، ســـواء أكان هـــذا الجمهـــور قريبا أو 
صديقا أو شـــريكا تجاريا، ففي مثل هـــذه المرحلة يجب التوقف عن 
التخطيـــط والكتابة والبدء بتنفيذ النشـــاط التجاري وتحويل األفكار 

إلى واقع ملموس.
ومن أهم الطرق أيضًا لتحديد االســـتعداد لبدء األعمال التجارية هو 
النضـــج العاطفـــي، قبل بدء النشـــاط التجاري ودخـــول عالم األعمال، 
يجب على كل رائد أعمال أن يسأل نفسه: هل أنا مستعد لحياة رواد 
األعمـــال؟ هل يمكنني المحافظة على ثباتي عندما تتعرض الســـفينة 
للعواصـــف أو العراقيـــل؟ هل أنا مســـتعد أن أكون قائدًا مســـؤوالً عن 
ســـبل عيش اآلخرين؟ هل أســـتطيع المحافظة على مبادئي في وجه 
المغريـــات أو الظروف الصعبة؟ إذا كانت اإلجابة هي “ال” على أي من 
هذه األسئلة، فعليك أن تعلم أنه لم يحن الوقت بعد لتطلق مشروعك. 
العاقـــات التجاريـــة دون دعـــم مـــن مجموعـــة كبيـــرة مـــن الزمـــاء 
والمديريـــن التنفيذييـــن، ورؤســـاء الشـــركات يمكن أن تكون شـــاقة، 
يجب أن تكون متأكدًا من أنك على اســـتعداد للتعامل مع التحديات 
والتعقيـــدات الممكن وقوعها من تلك العاقات، العمر والخبرة لديهما 
دور مهـــم، ولكـــن األهم هـــو النضج العاطفـــي. هناك من هـــم في عمر 
العشرين، لكن من الممكن لك أن تثق بانضباطهم وعملهم وإصرارهم، 
فـــي حين أن هناك من تجاوزوا الخمســـين عاما ويصعب الوثوق بهم 
إلدارة عربة بيع مشروبات. بعض الناس لن يكون لديهم أبدًا مستوى 

النضج المطلوب، في حين أن آخرين ولدوا بمستوى نضج عاٍل.

رسالة ألصحاب األفكار التجارية

لألسف فكرتك ال تساوي أي قيمة من دون البدء بتنفيذها، فا تجعل 
التخطيـــط المبالـــغ بـــه أو البحـــث عن المشـــروع المثالي بـــأن يؤخرك 
عن تنفيذ مشـــروعك، مهما كنت تخطط لمشـــروع، فالخطأ وارد، فا 
ضرر في حـــدوث األخطاء في البدايات واالســـتفادة منها للتصحيح 

والتطوير في األعمال التجارية.

خليل القاهري

جاسم حاجي

عبداإلله بلعتيق

53.91%

24.64%

6.41%
4.03%

2.20%
8.81%
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تســـتعد المملكة العربية السعودية 
وطنيـــة  طيـــران  ناقلـــة  إلطـــاق 
جديـــدة “قريبـــا جـــدا”، ممـــا يضـــع 
المملكـــة  لرؤيـــة  أساســـية  ركيـــزة 
إلـــى  تهـــدف  2030، وهـــي خطـــة 
الســـياح  عـــدد  أضعـــاف   3 جـــذب 

األجانب بحلول نهاية العقد. 
وســـتلعب الناقلـــة، التـــي ســـيكون 
مقرها مطار الملك خالد الدولي في 
الريـــاض، دورا محوريـــا في خطة 
الســـعوديين لبدء “العصـــر الذهبي 
للســـفر” فـــي البـــاد وتحويلها إلى 
واحدة مـــن مراكز الطيران الرائدة 
في الشـــرق األوسط بحسب موقع 

thenationalnews مؤخرا.
مســـؤولون  أعلـــن  مايـــو،  فـــي 
اســـتراتيجية  عـــن  ســـعوديون 
وجهـــة   250 تســـتهدف  طيـــران 
مباشـــرة، ممـــا أدى إلـــى مضاعفـــة 
3 مـــرات وإنشـــاء  المـــرور  حركـــة 

شركة طيران جديدة.
وقال نائب الرئيس لاستراتيجية 
الهيئـــة  فـــي  األعمـــال  وذكاء 
فـــي  المدنـــي  للطيـــران  العامـــة 
المملكة العربية الســـعودية محمد 
الخريسي، لصحيفة “ذا ناشيونال” 
إن اللمســـات األخيـــرة تجري على 
خطط الكشف عن الناقلة، وأضاف 
فـــي معـــرض “فارنبـــورو” الدولـــي 
للطيـــران فـــي المملكـــة المتحـــدة: 
“أعلـــم أنهـــا ســـتطير قريبـــا جـــدا”، 
ورفـــض الخريســـي تحديـــد عـــدد 
الوظائـــف التـــي يهدف المشـــروع 
إلى خلقها، لكنه أشار إلى أن رؤية 
2030 تهـــدف إلى فتح 1.1 مليون 
فـــي قطاعـــات متعـــددة،  وظيفـــة 
وقال إن قطاع الطيران هو مفتاح 
نجاح الخطة، وسيثبت أنه “حاسم 

حقا” في تحقيق الهدف الطموح.
وتابـــع: “يتيـــح الطيـــران قطاعات 
والتجـــارة  الســـياحة  متعـــددة، 
واالســـتثمارات األجنبية المباشرة 
والعاقـــات مـــع مختلـــف البلـــدان، 
اســـتراتيجية  تمكيـــن  ويمكـــن 
خـــال  مـــن  الكاملـــة  الســـياحة 
الطيـــران القوي، نريـــد جذب 100 
مليون ســـائح بحلول عـــام 2030، 
ونحتـــاج إلى التأكد مـــن أن لديك 

القدرة االستيعابية المناسبة”.
طيـــران  شـــركة  طـــرح  وســـيلعب 
جديـــدة، والتي ســـتعمل جنبا إلى 
جنب مع الناقل الوطني السعودية 
العربيـــة  الجويـــة  الخطـــوط   –
فـــي  رئيســـيا  دورا  الســـعودية– 
خطة الحكومة لتنويـــع اقتصادها 
وتعزيز الســـياحة وتقليل االعتماد 

على النفط.
االســـتدامة هي في صميم الخطة 
وزيـــادة عـــدد النســـاء فـــي القـــوى 
رأس  علـــى  أيضـــا  هـــو  العاملـــة 
المتوقـــع  ومـــن  األعمـــال.  جـــدول 
أن تدفـــع الخطـــة المملكـــة العربية 
السعودية إلى المركز الخامس من 
حيث حركة المســـافرين الجويين 

العالمية.
المملكـــة  إن  الخريســـي  وأوضـــح 
تسعى إلى االســـتفادة من موقعها 
كمركـــز  والعمـــل  االســـتراتيجي 
وآســـيا  أفريقيـــا  بيـــن  للروابـــط 
وأوروبـــا، ويعاني قطـــاع الطيران 
العالمـــي من نقص فـــي الموظفين 
وســـط انتعاش مفاجئ في الطلب 
علـــى الســـفر، وهنـــا كانت مشـــاهد 
فـــي  المطـــارات  فـــي  الفوضـــى 
المملكـــة المتحدة وعبر أوروبا في 
األســـابيع األخيرة، وقال إن قطاع 
الطيران السعودي يحقق مكاسب 
قوية من حيث أعداد المســـافرين 
مـــع إعـــادة فتـــح الســـفر الدولـــي، 
التـــي  المشـــكات  مـــن  وقـــد نجـــا 
تعصـــف بالمطـــارات فـــي مناطـــق 
أخـــرى، وتعني العامـــات الواعدة 
أن الهيئـــة العامـــة للطيران المدني 
واثقـــة مـــن أن مدخاتها في رؤية 
الخطـــة.  إلـــى  ســـتذهب   2030
شـــهري،  أســـاس  “علـــى  وأضـــاف: 
أعتقـــد أننا تعافينا إلى مســـتويات 
مـــا قبـــل الوباء لشـــهر يونيـــو على 

سبيل المثال، وذلك إشارة رائعة”.
“نحـــن نتعافـــى بشـــكل أســـرع مما 
توقعـــه الجميـــع، فـــي الســـابق كنا 
نقـــول 2024 إلى 2026 الســـتعادة 
مســـتويات ما قبل الوبـــاء، واليوم 
نشـــهد تعافيًا سريعًا للغاية يدفعنا 
إلـــى أن نكـــون أكثر اســـتعدادًا من 
حيـــث البنيـــة التحتيـــة للمطارات 
ورأس المـــال البشـــري، فضـــاً عن 
نحـــن  لذلـــك  العـــام،  االســـتعداد 
مرتاحـــون للغايـــة ونـــرى عامـــات 
واعدة جدا على الشفاء العاجل”. 

وخـــال خطاب ألقاه في فارنبورو 
جنـــوب إنجلتـــرا، أعلـــن الخريصي 
الهبـــوط  رســـوم  خفـــض  عـــن 
واإلقاع فـــي المطارات لشـــركات 
الطيران التي تســـتخدم المطارات 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
وقـــال: “يســـعدني جـــدا أن أعلـــن 
فـــي فارنبورو أن المملكـــة العربية 
رســـوم  ســـتخفض  الســـعودية 
المطارات لجميع شركات الطيران 
القادمة إلى المملكة بنسبة تتراوح 
هـــذه  35 %”. وتأتـــي  و   10 بيـــن 

الخطـــوة علـــى خلفية خـــاف بين 
والمطـــارات،  الطيـــران  شـــركات 
للنقـــل  الدولـــي  االتحـــاد  واتهـــم 
الجـــوي المطـــارات برفـــع الرســـوم 
إلـــى مســـتويات غيـــر معقولـــة في 
الوقت الذي تســـعى فيه لتعويض 
الخســـائر الفادحـــة التـــي تكبدتهـــا 
خال الوباء على حســـاب شركات 
أيضـــا  تحـــاول  التـــي  الطيـــران 
التعافـــي، ويأتـــي قرار الســـعودية 
بخفـــض رســـوم المطارات وســـط 
منافســـة شديدة من مراكز عالمية 
راســـخة في المنطقة، بما في ذلك 

اإلمارات العربية المتحدة وقطر.

السوق األسرع نموا في 

الشرق األوسط

للســـفر  العالمـــي  المجلـــس  قـــال 
قطـــاع  إن   )WTTC( والســـياحة 
المملكـــة  فـــي  والســـياحة  الســـفر 
العربية الســـعودية ســـينمو بمعدل 
11 % ســـنويا خال العقد المقبل، 
األســـرع  الســـوق  يجعلـــه  ممـــا 

نمـــوا فـــي الشـــرق األوســـط. ومن 
المتوقـــع أن يعـــزز النمـــو الســـنوي 
في الصناعة االنتعاش االقتصادي 
العام للمملكة، حســـبما ذكرت هيئة 
الســـياحة العالميـــة في بيـــان يوم 
االثنيـــن. وبحلول عـــام 2032، قد 
تصل مســـاهمة القطاع في الناتج 
المحلـــي اإلجمالي للمملكة العربية 
الســـعودية إلى ما يقـــرب من 635 
مليـــار ريـــال ســـعودي )169 مليـــار 
دوالر(، وهـــو ما يمثل 17.1 % من 

إجمالي اقتصاد المملكة. 
وقالت جوليا سيمبســـون، الرئيس 
والمدير التنفيذي للمجلس العالمي 
للسفر والســـياحة “سيصبح السفر 
والســـياحة قـــوة دافعـــة لاقتصاد 
السعودي وســـيتجاوزان األهداف 
المحددة في مخطط رؤية 2030”.  
كانـــت المملكة العربية الســـعودية 
تعمل على تطوير صناعة السياحة 
قبـــل تفشـــي كوفيـــد - 19، كجـــزء 
مـــن جهودها لتنويع اقتصاد الباد 
واالبتعاد عن االعتماد على النفط. 
وفـــي مايـــو، حققـــت المملكة ثاني 

أكبـــر تحســـن فـــي الترتيـــب بيـــن 
مؤشـــر  فـــي  ظهـــرت  دولـــة   117
العالمـــي  االقتصـــادي  المنتـــدى 
للســـفر والســـياحة. من عام 2019 
إلى عـــام 2021 ، تقدمـــت المملكة 
العربية الســـعودية إلى المرتبة 33 
مـــن المرتبـــة 43، حيـــث ارتفعـــت 

درجاتها بنسبة 2.3 %.
يمكـــن أن تتضاعـــف العمالـــة فـــي 
فـــي  والســـياحة  الســـفر  قطـــاع 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية على 
المقبلـــة،  العشـــر  الســـنوات  مـــدى 
ممـــا يخلـــق أكثـــر مـــن 1.4 مليون 
وظيفـــة، ليصـــل إلى مـــا يقرب من 
القطـــاع  فـــي  موظـــف  ماييـــن   3
بحلول عـــام 2032، وفقا لتوقعات 
المجلس العالمي للسفر والسياحة 
 ،2023 عـــام  وبحلـــول   ،)WTTC(
يمكـــن أن تتجاوز مســـاهمة قطاع 
الســـفر والســـياحة الســـعودي فـــي 
مســـتويات  الوطنـــي  االقتصـــاد 
مـــن  حيـــث  الجائحـــة،  قبـــل  مـــا 
المتوقع أن ترتفع بنســـبة 2 % عن 
مســـتويات عـــام 2019، لتصل إلى 

ما يقرب من 297 مليار ريال.  
وقالت هيئة السياحة إن التوظيف 
أيضـــا  يتجـــاوز  قـــد  القطـــاع  فـــي 
مستويات عام 2019 بنسبة 14.1 
% بحلـــول نهايـــة العـــام المقبـــل. 
مـــن   2022 عـــام  نهايـــة  وبحلـــول 
المتوقع أن تنمو مســـاهمة القطاع 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  فـــي 
لتصـــل   %  15.2 بنســـبة  للمملكـــة 
إلـــى ما يقرب من 223 مليار ريال، 
أي مـــا يعـــادل 7.2 % مـــن إجمالي 
الناتـــج االقتصادي، فـــي حين من 
المتوقـــع أن ينمـــو التوظيـــف فـــي 
القطاع بنســـبة 16.1 % ليصل إلى 

أكثر من 1.5 مليون وظيفة.
ومن المقرر أن تســـتضيف المملكة 
للمجلـــس   22 الــــ  العالميـــة  القمـــة 
فـــي  والســـياحة  للســـفر  العالمـــي 
الرياض في نوفمبر من هذا العام، 
وقالت سيمبســـون: “يســـعدني أن 
تســـتضيف المملكة قمتنا العالمية 
الـ 22، حيث سنتمكن من مواصلة 
جهودنا لعرض أهمية قطاع السفر 
والســـياحة والتطلع إلى مســـتقبل 

السفر”. 
إجمالـــي  بلـــغ  الجائحـــة،  قبـــل 
مســـاهمة قطاع الســـفر والسياحة 
في المملكة العربية السعودية في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 9.7 % 
)291.6 مليار ريال( في عام 2019، 
لينخفض إلى 6.6 % فقط )190.6 

مليار ريال( في عام 2020. 
كمـــا دعم القطاع ما يقرب من 1.6 
مليون وظيفة، قبل التوقف شـــبه 
الكامل للسفر الدولي، مما أدى إلى 
 22.2( ألـــف وظيفـــة   350 فقـــدان 
%(، ليصـــل إلى مـــا يزيد قلياً عن 
1.2 مليون وظيفة في عام 2020.

thenationalnews :المصدر

جديدة ســعــوديــة  ــران  ــي ط شــركــة  ــاق  إطـ
ضمن خطة تستهدف جذب 3 أضعاف السياح األجانب بحلول نهاية العقد

طارق البحار



حينمــا تــم افتتــاح حديقة ســاحل البديع فــي 22 ســبتمبر 2011، أمل األهالي 
في أن تكون ساحاًل عاًما مطال على البحر يهدف إلى التنفيس عنهم وتعزيز 
نشاطاتهم ولقاءاتهم االجتماعية وتأكيد صلة أهالي البحرين عموما وجميع 

قرى المحافظة الشمالية بالبحر. 

الحديقة إحدى أفضل حدائق البحرين، وتجعلك تنعم بجمالها األخاذ وتهيم 
في روعة اإلطالالت التي ُيوفرها موقعها الُمطل على شاطئ الُبديع الَبديع.

تضـــم الحديقـــة الشـــجيرات الوارفـــة 
والمـــروج الخضـــراء الرحبـــة، ناهيـــك 
عـــن األماكن التي خصصت لممارســـة 
باإلمـــكان  إذ  المختلفـــة،  األنشـــطة 
المشـــي والركض في المســـارات التي 
تـــم تخصيصهـــا لذلـــك، عـــاوة علـــى 
مـــن  الصغـــار  للعـــب  أنشـــطة  توفيـــر 
أراجيح وميادين لممارســـة كرة القدم 

والسلة وغيرها.
ومع مـــرور الســـنين ومع االســـتخدام 
الكثيـــف للخدمـــات المحـــدودة مقابل 
كثافـــة المرتاديـــن، وفـــي ظـــل غيـــاب 
الصيانة، اعتلى هذا المنتجع الطبيعي 

الخاب الوهن.

احتياجات الساحل

“البـــاد” زارت حديقة ســـاحل البديع، 
البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  والتقـــت 
الدائـــرة  ممثـــل  الشـــمالية،  بالمنطقـــة 
الثالثة بالبديع محمد ســـعد الدوسري، 
الـــذي قـــال “إنـــه ظل منـــذ 4 ســـنوات 
الحديقـــة  وتطويـــر  بصيانـــة  يناشـــد 
واالهتمام بها وتوســـعتها من الناحية 
الجنوبية، وإزالة المســـاحة المســـورة 
في الســـاحل وجعلها مكانا للســـباحة، 
غيـــر  بشـــكل  اآلن  تســـتخدم  فهـــي 
صحيح مـــن قبل المرتاديـــن”، مضيفا 
أن الحديقـــة بحاجـــة ملحـــة للمظات 
لوقاية وحمايـــة الناس من الحر قرب 
األلعـــاب كمـــا أن ألعـــاب األطفـــال قـــد 

أصابها، على قلتها، الدمار والتلف.
وتطـــرق العضـــو البلـــدي إلـــى وجـــود 
موصلـــة  غيـــر  واحـــدة  ميـــاه  دورة 
بالصـــرف الصحـــي للمنطقـــة، وعليهـــا 
ضغط عاٍل من المســـتخدمين، مطالبا 
جديـــدة  أخـــرى  ميـــاه  دورة  بإنشـــاء 

بالجهة الجنوبية للحديقة. 
لمرافـــق  اآلن  وجـــود  “ال  وتابـــع 
لألنشـــطة واأللعاب فقد بليت المرافق 
كـــرة  ملعـــب  أن  كمـــا  الموجـــودة، 
القـــدم والســـلة يحتاجان إلـــى صيانة 
وتطويـــر”، مشـــيرا إلـــى عـــدم وجـــود 
لوحات إرشادية في الحديقة وأخرى 

تـــدل على موقع الســـاحل، إضافة إلى 
الحاجـــة إلـــى عمل مرتفعـــات مرورية 

عند مدخل ومخرج الحديقة.
وتحـــدث الدوســـري عـــن الحاجة إلى 
كاميرات مراقبة وفرض رسوم رمزية 
الصيانـــة،  فـــي  للمســـاعدة  للدخـــول 

المســـطحات  إهمـــال  إلـــى  مشـــيرا 
الزراعية فـــي الحديقة، وعـــدم تغيير 

أرضية الممشى إلى المطاطية.

أهمية الحديقة

مـــن ناحية أخـــرى، تحدث الدوســـري 
عن أهمية هذه الحديقة كمكان إلقامة 

الوطنيـــة  واالحتفـــاالت  الفعاليـــات 
كاليوم الوطني وعيد الجلوس، ويوم 
الصحـــة العالمـــي، وتنظيـــم الحمات 
ألغـــراض مختلفـــة وإقامـــة صاتـــي 
العيدين الفطـــر واألضحى المباركين، 
إضافـــة إلـــى كونهـــا متنفســـا لجميـــع 
أهالي قرى المحافظ الشـــمالية وبقية 

يرتادونهـــا  الذيـــن  البحريـــن  مناطـــق 
قادمين من أماكن بعيدة.

موقـــع  أن  إلـــى  الدوســـري  ولفـــت 
جميـــع  علـــى  يحتـــوي  الحديقـــة 
المقومات التي تجعله أحد المشـــاريع 
الســـياحية الكبـــرى فـــي البحريـــن إذا 
مـــا تم االهتمام بـــه وتطويره بطريقة 

تليق به. 
القريبـــة  الفنـــادق  مـــن  أنـــه  يذكـــر 
والمطلة على ممشـــى وحديقة البديع 
بيتـــش”  “الغونـــا  فنـــدق  الســـاحلية، 
الـــذي تفصله مســـافة 1 كيلو متر عن 
الحديقـــة وُيصنف من أفضـــل فنادق 

البحرين الـ 5 نجوم.

حديقة ساحل البديع.. أيقونة لمشروع سياحي داخلي
العضو البلدي الدوسري يقترح فرض رسوم رمزية للدخول للمساعدة في الصيانة

مـــكان إلقامـــة االحتفـــاالت الوطنيـــة وفعاليـــات الجهـــات الرســـمية وصـــاة العيديـــن 
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انخفض مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا بصورة 
لـــم ُتشـــهد من قبـــل مع توقعـــات بركـــود اقتصادي 
وارتفـــاع معدالت التضخـــم على نحو يضغط على 
إنفـــاق األســـر في البالد. وكشـــفت مؤسســـة “جي.
إف.كيه” للدراســـات االقتصادية أن مؤشـــرها لثقة 
المســـتهلك انخفـــض 3 نقـــاط إلـــى ســـالب 44 فـــي 
أغســـطس الجاري، في أدنى معدل له منذ انطالق 
بلومبـــرج  وكالـــة  وبحســـب   .1974 عـــام  المؤشـــر 

لألنباء عن جوي ســـتاتن مدير قســـم استراتيجية 
العمـــالء فـــي مؤسســـة “جي.إف.كيـــه” قولـــه:” إن 
الشـــعور بالســـخط بشـــأن االقتصـــاد فـــي بريطانيا 
هـــو المحرك الرئيس لهذه النتائج”. وأضاف: “أزمة 
الثقة ستتفاقم خالل أيام الخريف المظلمة وشهور 
الشـــتاء األكثر بـــرودة”. وفي الســـياق ذاته، يتوقع 
بنـــك انجلتـــرا، وهو البنـــك المركزي فـــي بريطانيا، 
ارتفاع األسعار بنسبة 13 % خالل الشهور المقبلة.

مؤشر ثقة المستهلك ببريطانيا ينخفض ألدنى معدالته منذ 47 عاًما

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

استحوذت المواقع والتطبيقات اإللكترونية على 50 % من إجمالي الحجوزات 
الفندقيـــة خالل النصف األول من العام الجاري في المملكة، حيث أكد عدد من 
خبراء السياحة ومدراء الفنادق أن الجنسية السعودية استحوذت على النسبة 
األكبر من الحجوزات اإللكترونية، تليها الجنســـية اإلماراتية وبعدها الكويتية، 
ا حيث  موضحيـــن أن قطـــاع الفندقـــة شـــهد منذ مطلـــع العـــام انتعاًشـــا تدريجيًّ
صـــادف اإلجـــازة الصيفية في منطقة الخليج، وبدء موســـم الســـفر والتنقالت، 
باإلضافـــة إلـــى زيـــادة مســـتوى التعافـــي االقتصادي للقطـــاع الفندقـــي من آثار 

كوفيد 19.
وأكـــد نائـــب المديـــر العـــام لفنـــدق الخليـــج، شـــربل حنـــا أن المواقـــع والمنصات 
اإللكترونيـــة حققـــت فارًقـــا كبيـــًرا في مســـتوى الحجوزات على مســـتوى العالم 
بشـــكل عـــام، والبحرين بشـــكل خـــاص، حيث أتاحـــت الفرصة للزبائن والســـواح 
المقارنـــة والمفاضلـــة بيـــن الخدمات واألســـعار والمميزات التـــي تقدمها الفنادق 
والمنتجعـــات واالختيـــار بينهـــا، وهـــو ما دفع بنمـــو حجم الحجـــوزات من خالل 

المواقع والمنصات اإللكترونية بنسبة تصل إلى 50 % تقريًبا.
ولفـــت حنا إلى أن أكثر الفئة األكبر التي تســـتحوذ على الحجوزات عبر المواقع 
والمنصـــات اإللكترونية من الجنســـية الســـعودية، تليهـــا اإلماراتيـــة والكويتية، 
مشـــدًدا أنه ال يمكن اليوم عزل الفنادق والمؤسســـات الســـياحية بشكل عام عن 
المنصـــات اإللكترونية التي تقدم هذا النـــوع من الخدمات، كون ذلك يعزلها عن 

العالم.
مـــن جانبـــه، قال مدير عـــام فندق جولدن توليـــب عبدالرحيم الســـيد، “تلقينا ما 
يقـــارب 25 % إلـــى 35 % تقريًبا حجوزات عبر المواقـــع والمنصات اإللكترونية 
خالل النصف األول”، الفًتا إلى أنها ساهمت في تسهيل الحجوزات، فلن يضطر 

السائح لالتصال أو الحضور الشخصي إلى الفندق للقيام بإجراءات الحجوزات 
وغيرها.

وأفاد الســـيد بأن الجنســـية السعودية تســـتحوذ على أكثر الحجوزات 
اإللكترونيـــة ومـــن ثـــم تليها الجنســـيات الخليجيـــة األخـــرى، مبيًنا 

أن المواقـــع والمنصـــات اإللكترونيـــة أصبحت أداة جيدة وســـهلة 
للترويج للفنادق، باإلضافة إلى انخفاض كلفتها.

بـــدوره، قال مدير العالقـــات العامة لفندق الغونـــا بيج، الصغير 
هـــرادي، إن اعتمادهـــم األكبر على الحجـــوزات التقليدية والتي 
تصل إلى 70 %، فيما تصل الحجوزات اإللكترونية إلى 30 %، 
والسبب عائد إلى قرب فندق ومنتجع الغونا بيج إلى المملكة 

العربية السعودية، وأن أغلب زبائنهم العوائل السعودية.
وحـــول تصنيف الحجوزات االلكترونية قال: “أكثر الحجوزات 

عبر المواقع والمنصات اإللكترونية تردنا من السواح السعوديين، 
ومن ثم الكويتيين وبعدهم اإلماراتيين”.

يشـــار إلـــى أن قطـــاع الفنـــادق والمطاعم حقـــق أعلى 
معـــدل نمو حقيقي بنســـبة 26.6 % في الربع األول 
من عام 2022 على أساس سنوي، مدفوًعا بانتعاش 

كبير في قطاع السياحة في مملكة البحرين
وحققت البحرين المرتبة 57 على مستوى العالم 
في مؤشـــر تنمية الســـفر والســـياحة لعـــام 2021، 
بينما أحرزت اإلمـــارات المرتبة 25 وهي صاحبة 
األداء األفضل في المنطقة، تليها الســـعودية في 

المرتبة 33.

50 % من حجوزات فنادق البحرين عبر المواقع والتطبيقات اإللكترونية
تصدرها السعوديون ومن ثم اإلماراتيون والكويتيون.. فندقيون لـ “^”:
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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

حسن عبدالنبي

عبدالرحيم السيدالصغير هرادي

سجل 7.1 % في يوليو

التضخم في دبي يقفز بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات
تتزايـــد أســـعار المســـتهلك فـــي دبـــي بوتيـــرة أســـرع ممـــا هـــي عليه في 
ســـنغافورة وتقتـــرب مـــن المســـتويات التي شـــوهدت في معظـــم أنحاء 
أوروبا، لتكرس بذلك من تغيير دفة االنكماش الذي اســـتمر لـ 3 ســـنوات 
متتالية. وبلغ التضخم في مركز األعمال بمنطقة الشرق األوسط 7.1 % 
في يوليو على أســـاس ســـنوي، وهو األســـرع منذ أن بدأت بلومبرغ جمع 

البيانات في العام 2016.
وكانـــت التكاليـــف المرتفعة للنقـــل والترفيه واألطعمة والمشـــروبات من 

أكبر المساهمين في هذا االرتفاع، وفًقا لمركز دبي لإلحصاء.
وُيظهر االنتعاش في دبي، حيث كان التضخم بالسالب حتى شهر أكتوبر 
الماضـــي، أن منطقـــة الخليـــج الغنية بالنفط لم تعـــد محصنة ضد ارتفاع 

أسعار السلع التي يعاني منها جانب كبير من االقتصاد العالمي.
وخصصـــت الحكومات فـــي دول مثل اإلمارات العربيـــة المتحدة، والتي 
تعـــد دبي جزًءا منها، مليـــارات الدوالرات لدعـــم المواطنين ذوي الدخل 

المنخفض وتخزين الســـلع األساســـية. بينمـــا يعكس ذلك جزئًيـــا ارتفاًعا 
عالمًيا في أســـعار الســـلع األساســـية، تتغير توقعات األسعار في دبي بعد 
أن أنهت الشـــركات الخصومـــات وبدأت في تمرير الزيـــادة في التكاليف 
إلـــى المســـتهلكين. وارتفعـــت أســـعار الوقـــود فـــي اإلمـــارات، والتي يتم 
تعديلهـــا بناًء على التكلفة الســـوقية، بنحو 80 % منـــذ بداية العام، فيما 

تدعم دول أخرى في المنطقة الوقود بدرجات متفاوتة.
بينمـــا فرضـــت حكومـــة اإلمارات قيـــوًدا على المـــواد األساســـية، ال تزال 
أســـعار المـــواد الغذائية والمشـــروبات تقفـــز وارتفعت بنســـبة 8.8 % في 
يوليو على أســـاس ســـنوي. زادت أسعار الســـكن بنسبة 0.9 % مع تعافي 

سوق العقارات من ركود استمر لسنوات.
قـــد تتباطـــأ األرقـــام الرئيســـة لدبي فـــي أغســـطس، وفًقا لبنـــك أبو ظبي 
التجـــاري، علـــى الرغـــم مـــن أن تأثيـــر التضخـــم قد يكون أســـوأ بالنســـبة 

للمستهلكين من اإلحصاءات.


