
صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  غـــادر 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفـــة، أمس، جمهوريـــة مصر العربية 
الشـــقيقة، بعـــد أن شـــارك جالتـــه فـــي 
اللقـــاء األخوي التشـــاوري الذي اختتم 
أعماله في مدينة العلمين بدعوة كريمة 
مـــن رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 

الشقيقة عبدالفتاح السيسي للمشاركة 
فـــي هذا اللقـــاء الذي ضـــم رئيس دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد 
المملكـــة األردنيـــة  نهيـــان، وعاهـــل  ال 
الشقيقة صاحب الجالة الملك عبدهللا 

الثاني ابن الحسين.

اقتـــرح عـــدد مـــن المترشـــحين المتوقعيـــن باســـتطاع صحيفة 
“البـــاد” خفـــض مبالـــغ الغرامـــات بقانـــون النظافـــة، خصوصا ما 
يتعلق بالمادة التي تعاقب من يغســـل ســـيارته أو بيته أو يسقي 
الزرع بشكل يؤدي إلى جريان المياه وتكوين المستنقعات 

في الشوارع والممرات.
ويكـــون مبلـــغ الغرامـــة قبل اإلحالـــة للمحكمـــة 100 دينار، 
وتصـــل إلـــى 300 دينـــار إذا أحيلـــت للمحكمـــة. وطالـــب 

المترشحون بالتدرج في في عقوبة المخالفات البسيطة.

ماليين دينـــار
3.4
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صـــدر عـــن نائـــب جالـــة الملـــك المعظم 
ولي العهد صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة مرســـوم رقم 
)48( لســـنة 2022 بتسمية الوزير المعني 

بشؤون صندوق العمل.
وجاء في المـــادة األولى أنه يكون وزير 
شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي هو 

الوزير المعني بشؤون صندوق العمل.
كمـــا جـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة أن علـــى 
رئيـــس مجلس الـــوزراء والـــوزراء - ُكلٌّ 
فيمـــا يخصـــه - تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في 

الجريدة الرسمية.

كمـــا صـــدر عـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
نائـــب جالـــة الملـــك ولي العهد مرســـوم 
رقـــم )47( لســـنة 2022 بتعييـــن رئيـــس 
لمجلـــس إدارة الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 

الفضاء.
وجاء في المادة األولى أنه ُيعين محمد 
بـــن ثامـــر الكعبي رئيًســـا لمجلـــس إدارة 
الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء خلفـــًا 
لكمال بـــن أحمد، وتكون مـــدة عضويته 

مكملة لمدة سلفه.
كما جاء في المادة الثانية أنه ُيعمل بهذا 
المرسوم من تاريخ صدوره، وُينَشر في 

الجريدة الرسمية.

المالكي الوزير المعني بشؤون صندوق العمل
الكعبي رئيسا لمجلس إدارة “علوم الفضاء”... في مرسومين من سمو نائب الملك المعظم:

بنا

مجلـــس  جلســـة  فـــي  تنافســـت 
المناقصـــات والمزايدات أمس على 
إلبـــرام  األشـــغال  لـــوزارة  مناقصـــة 
عقد لمدة 18 شـــهًرا إلنشـــاء شـــبكة 
الصرف الصحي في منطقة واحات 
أقـــل  وكان   ،255 بمجمـــع  المحـــرق 
عطـــاء لشـــركة الحفيـــره للمقاوالت 
بنحـــو 968.5 ألـــف دينـــار، في حين 

بلغ أكبرها قرابة 1.8 مليون دينار.
ويشـــمل المشـــروع توصيـــل شـــبكة 
صـــرف صحي جديـــدة لخدمة 292 
المحـــرق  واحـــات  بمنطقـــة  عقـــارا 
خـــط  بنـــاء  وســـيتم   .255 بمجمـــع 
 )UPVC( رئيســـي  صحـــي  صـــرف 

قطـــره 200 مليمتـــر و250 مليمتـــرا 
و400 مليمتر وخط صرف رئيســـي 
)GRP( وبطـــول 2994 متـــرا و177 
مترا و420 مترا بالتناوب وللخطوط 
الفرعيـــة قطـــره 150 مليمترا بطول 
3282 متـــرا. إضافة إلـــى بناء غرف 
 Type(و )Type C( تفتيـــش من نوع
E( و)Type F( و)Type H( بعدد كلي 
يبلـــغ 30 و341 و26 و54 بالتنـــاوب 
وبالتزامـــن مـــع تركيـــب أغطيـــة من 
لتلـــك  والمتوســـط  الثقيـــل  الـــوزن 
الغرف مع اســـتكمال جميع األعمال 
المطلوبة لرصف الطرق التي سيتم 

إنجاز األعمال فيها.
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)١٩(

الملـــك المعظـــــــــم 
يغـــــــــــادر مصـــــــر

بنا

)٠٢(جاللة الملك المعظم يغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة

قـــدر الرئيس التنفيذي لشـــركة استشـــارات “جفكون” لتحســـين اإلنتاجية، أكبر 
جعفـــري لــــ “البـــاد االقتصـــادي” زيـــادة مصاريـــف األســـرة الواحدة على شـــراء 
مستلزمات العودة إلى المدارس بنسبة تتراوح ما بين 15 و25 %، وذلك يعتمد 
على دخل األسرة. يأتي ذلك بعد أن شهدت األسواق المحلية انتعاًشا اقتصادًيا 
في المحات التجارية المعنية ببيع وتداول الحقائب المدرسية ومختلف أنواع 
األدوات والقرطاســـية المدرســـية، وذلـــك مع إعان وزارة التربيـــة والتعليم في 
األيـــام القليلـــة الماضيـــة بأن نظام الدراســـة للعـــام الدراســـي 2022 - 2023 في 
جميع رياض األطفال والمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية 

والخاصة سيكون حضورًيا بشكل إلزامي لجميع الطلبة.

جعفري لـ “^”: 25 % زيادة مصاريف األسر لشراء مستلزمات المدارس

)١٨(

الجيش الروسي يواصل عمليته العسكرية في أوكرانيا

عواصم ـ وكاالت

مـــع دخـــول الحـــرب فـــي أوكرانيـــا 
كييـــف  تعتـــزم  الســـابع،  شـــهرها 
إنشـــاء محكمة دوليـــة العام المقبل 
الروســـي  الرئيـــس  لمحاكمـــة، 
قادتـــه  وكبـــار  بوتيـــن،  فاديميـــر 

العمليـــة  لشـــّنهم  العســـكريين 
العسكرية الروسية في أوكرانيا.

“محاكمة بوتين”.. فكرة أوكرانية تشق طريقها بالغرب
عواصم ـ وكاالت

أعلنت طهران أنها تريد التوصل 
التفاق نووي بقدر حاجة أميركا 

وأوروبا إليه. 
الحـــرس  شـــطب  أن  وأضافـــت 
اإلرهـــاب  قائمـــة  مـــن  الثـــوري 
فـــي  مســـبقا  شـــرطا  يكـــن  لـــم 

المفاوضات النووية.
أن  إخباريـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
مصلحـــة  تشـــخيص  مجلـــس 
النظام اإليرانـــي هو من يدرس 
الرد األميركي على الماحظات 
االتفـــاق  بصيغـــة  المتعلقـــة 

النووي.
أنـــه إذا أقـــر  وأكـــدت المصـــادر 
المجلـــس الـــرد األميركـــي فـــإن 
توقيع االتفاق النووي ســـيكون 

في الخامس من سبتمبر.

طهران بانتظار 
الحسم النووي

)١٦(

)08(

)١٦(

300 دينار غرامة غسل السيارات أو جريان الماء من “الحوش”... مترشحون لـ “^”:

لخفض الغرامات بقانون النظافة والتدرج بالمخالفات البسيطة
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أمل الحامد

أمل الحامد

كلفــة 15 مشــروع طـــرق بالعاصمــة
االنتهــــاء مــــن تنفيــــــذ 9 مشــــروعـــــــــات

أظهـــرت خطة وزارة شـــؤون األشـــغال لمشـــروعات 

قطـــاع الطرق بمحافظة العاصمة أن الوزارة رصدت 

ميزانيـــة تبلغ 3 مايين و426 ألـــف دينار لتنفيذ 15 

مشـــروع طرق بالعاصمة في العامين 2022 و2023، 
قيـــد  ومشـــروع  التنفيـــذ  قيـــد  مشـــروعا   13 منهـــا 

المناقصة، ومشروعان قيد التصاميم.
وأشارت الخطة إلى االنتهاء من تنفيذ 9 مشروعات 

شملت رصف طرق بالطوب األرضي وإنشاء مظات 
انتظـــار للطلبـــة واألهالـــي، وزيـــادة ألعمـــدة اإلنارة، 
والتقطاعـــات،  الشـــوارع  بعـــض  وتطويـــر وصيانـــة 

وإضافة مسارات وإنشاء منافذ.

سيدعلي المحافظة

منال الشيخ

)07(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ألف دينـــــــــــار
968.5

مجمع 255



بنا

بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
سلمان بن حمد آل خليفة 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة من 
خـــادم  مستشـــار  أخيـــه 
الحرمين الشـــريفين أمير 
المكرمـــة  مكـــة  منطقـــة 
الحـــج  لجنـــة  رئيـــس 
المملكـــة  فـــي  المركزيـــة 
الســـعودية  العربيـــة 
الشـــقيقة صاحب الســـمو 
خالـــد  األميـــر  الملكـــي 

الفيصـــل بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
وذلـــك رًدا علـــى برقيـــة التهنئة التي 
بعث بها ســـموه بمناســـبة نجاح حج 

موسم هذا العام 1443 هـ.
وأعـــرب مستشـــار خـــادم الحرميـــن 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة 
رئيـــس لجنـــة الحـــج المركزيـــة فـــي 

فـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
البرقيـــة عن خالص شـــكره وتقديره 
لصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء على مشـــاعر 
ســـموه الخالصة ودعواته الصادقة، 
الصحـــة  موفـــور  لســـموه  متمنًيـــا 
والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها 

تحقيق المزيد من النماء والتقدم.

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، بمقـــر الوزارة أمس، ســـفير 
مملكة الدنمارك لدى مملكة البحرين 
ايميـــل  أولـــه  الريـــاض  فـــي  المقيـــم 
موســـبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لبالده في المملكة.
وخالل اللقاء، أشـــاد وزير الخارجية 
بالجهـــود الدبلوماســـية الطيبة التي 
بذلهـــا الســـفير الدنماركـــي فـــي دعم 
عالقات الصداقـــة والتعاون الثنائي 
بين البلديـــن الصديقين في مختلف 

المجـــاالت، متمنًيا لـــه دوام التوفيق 
والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي 

المقبلة.
ر أوله ايميل موســـبي  مـــن جهته، عبَّ
عن شـــكره وتقديره لوزير الخارجية 
مملكـــة  فـــي  المســـؤولين  وجميـــع 
البحريـــن علـــى مـــا لقيـــه مـــن دعـــم 
وتعـــاون، مـــا كان لـــه كبيـــر األثر في 
الدبلوماســـي،  تســـهيل مهـــام عملـــه 
متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر أمير مكة

وزير الخارجية يشيد بجهود السفير الدنماركي
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غادر عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، أمس، جمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة، بعـــد أن شـــارك جاللته في اللقـــاء األخوي 
التشـــاوري الـــذي اختتـــم أعماله في مدينـــة العلمين 

بدعـــوة كريمـــة مـــن رئيـــس جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في 
هـــذا اللقاء، الذي ضم رئيس دولـــة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان، وعاهـــل المملكة األردنية الشـــقيقة 

صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين.
وكان فـــي مقدمـــة مودعـــي جاللـــة الملـــك المعظـــم 
رئيس جمهورية مصر العربية وكبار المسؤولين في 
الحكومة المصرية وسفير مملكة البحرين لدى مصر 

هشام الجودر.

بنا

الملــك المعظــــم يغــــادر مصــــر
جاللة الملك المعظم يغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، في مكتبه بمقر الوزارة أمس، 
بحضـــور وزير النفط والبيئـــة المبعوث 
بـــن  محمـــد  المنـــاخ  لشـــؤون  الخـــاص 
دينـــه، المديـــر اإلقليمـــي لبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة سامي ديماس بمناسبة 

زيارته لمملكة البحرين.
بالمديـــر  الخارجيـــة  وزيـــر  ورحـــب 
المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج  اإلقليمـــي 
للبيئـــة، متمنًيا له التوفيق والنجاح في 
تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بيـــن مملكة 
المتحـــدة  األمـــم  وبرنامـــج  البحريـــن 
للبيئـــة، خصوصـــا فـــي مجـــال حمايـــة 
البيئـــة الـــذي يعـــد أحـــد ركائـــز التنمية 
الشـــاملة في المملكة، مشيًدا بالشراكة 
الفاعلـــة بيـــن مملكة البحريـــن ومنظمة 
األمـــم المتحدة في مختلـــف المجاالت 

التنموية.

مـــن جانبه، أعـــرب ســـامي ديماس عن 
شـــكره لوزيـــر الخارجيـــة علـــى لقائـــه، 
معبـــًرا عـــن التقديـــر لمســـتوى التعاون 
الوثيـــق بيـــن الجهـــات المختصـــة فـــي 
األمـــم  برنامـــج  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
المتحـــدة للبيئـــة، مؤكـــًدا أن البرنامـــج 
جميـــع  دعـــم  علـــى  حريـــص  األممـــي 

البرامج والمشـــروعات التي من شـــأنها 
تحقيق العناية بالبيئة.

وتـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض أوجـــه 
التعاون المشـــترك بيـــن مملكة البحرين 
وبرنامـــج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة فـــي 
مجـــال حمايـــة البيئـــة، باإلضافـــة إلـــى 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

تعزيز التعاون مع “األمم المتحدة للبيئة”

وزير الخارجية يستقبل المدير اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الزيانـــي، أمـــس بمقـــر الـــوزارة، كليمنـــس 
أوغســـتينوس هاتـــش، الذي ســـلم الوزير 
ســـفيًرا  اعتمـــاده  أوراق  مـــن  نســـخة 
لجمهورية ألمانيـــا االتحادية المعين لدى 
مملكـــة البحريـــن، بحضـــور وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة للشـــؤون القنصليـــة واإلدارية 

محمد بهزاد.
وخـــالل اللقـــاء، رحـــب وزيـــر الخارجيـــة 
بكليمنـــس أوغســـتينوس هاتـــش، مؤكًدا 
متانـــة عالقـــات الصداقة والتعـــاون التي 
تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
ألمانيـــا االتحاديـــة الصديقـــة، وما تتســـم 
به من تقـــدم ونمو ملحوظين على جميع 
األصعدة بمـــا يحقق المصالح المشـــتركة 
البلديـــن  علـــى  والنفـــع  بالخيـــر  ويعـــود 
للســـفير  متمنًيـــا  الصديقيـــن،  والشـــعبين 
مهامـــه  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  دوام 

الدبلوماســـية. مـــن جهتـــه، أكـــد كليمنس 
أوغســـتينوس هاتـــش، حـــرص واهتمـــام 
بـــالده بتنميـــة وتطوير عالقـــات التعاون 
والتنســـيق الثنائـــي المشـــترك مـــع مملكة 

البحريـــن والمضـــي بهـــا قدًما نحـــو آفاق 
أوســـع بمـــا يلبـــي التطلعـــات واألهـــداف 
المشـــتركة، متمنًيا لمملكـــة البحرين دوام 

التقدم والرفعة واالزدهار.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير األلماني

وزارة الداخلية

ضمن توجيهات محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفة بن علـــي بن خليفة آل خليفة، في تعزيز 
التعاون والتنســـيق المشـــترك مع اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدني لرفع مســـتوى الوعـــي وتطبيق 
إجراءات األمن والســـالمة فـــي البيوت، نظمت 
المحافظة ندوة بعنوان “الســـالمة العامة لربات 
للمتقاعديـــن  الحكمـــة  جمعيـــة  بمقـــر  البيـــوت” 
بحضـــور عـــدد مـــن األهالـــي والمســـؤولين فـــي 

المحافظة.
العامـــة  اإلدارة  اســـتعرضت  النـــدوة،  وخـــالل 
للدفـــاع المدنـــي اإلجـــراءات الواجـــب توافرها 
فـــي البيوت من خالل التأكد من تطبيق معايير 
ومتطلبات األمن والســـالمة، بما يوفر بيئة آمنة 
ومطمئنـــة للفـــرد والمجتمـــع، إلـــى جانب شـــرح 
نماذج مرئية لطرق الوقاية، كاســـتخدام طفاية 

الحريق وكيفية التعامل مع الحاالت الطارئة.
وتأتـــي هـــذه النـــدوة في إطـــار تعزيز الشـــراكة 

المجتمعيـــة مـــع اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
ومختلـــف األجهـــزة األمنيـــة، مـــن خـــالل تبنـــي 
وإقامـــة مختلف المبادرات والحمالت والبرامج 
تزامنـــا مع فصل الصيف بهدف توفير إجراءات 
األمـــن والســـالمة بطـــرق حديثـــة لجميـــع أفراد 
المجتمـــع، وتعزيـــز شـــراكة مجتمعيـــة وأمنيـــة 
وفق تعاون مشـــترك، والعمل على نشر التوعية 
المجتمعيـــة واألمنيـــة وفق أعلـــى معايير الدقة 
والكفاءة وســـرعة االستجابة، والتعامل السريع 

لضمـــان ســـالمة وتوعيـــة األهالـــي والمواطنين 
والمقيمين.

تواصـــل  الجنوبيـــة  المحافظـــة  أن  الـــى  يشـــار 
جهودها في تكثيف الحمالت التوعوية وتعزيز 
الســـالمة فـــي مختلـــف المناطـــق، األمـــر الـــذي 
يســـهم في تعزيز الوعي وااللتـــزام باإلجراءات 
والتدابيـــر الوقائيـــة، وذلك ســـعيا للحفاظ على 
ســـالمة األهالـــي والمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي 

مختلف مناطق المحافظة.

تنفيذا لتوجيهات سمو محافظ الجنوبية لرفع مستوى الوعي

ربات البيوت يتدربن على التعامل مع طفاية الحريق
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أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
حـــرص مملكـــة البحريـــن المســـتمر علـــى 
تقديم أفضل الخدمات الصحية وتحقيق 
إطـــار  فـــي  الشـــاملة  الصحيـــة  التغطيـــة 
توجيهـــات عاهـــل البالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والمتابعـــة المســـتمرة لولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بما يصب 
فـــي تطوير منظومـــة الخدمـــات الصحية 
الصحيـــة  االحتياجـــات  جميـــع  وتلبيـــة 
لألهالـــي فـــي مختلـــف محافظـــات مملكة 
البحرين بما يتماشى مع مبادرات التطوير 
الشامل التي يشهدها القطاع الصحي في 
المملكـــة. جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية 
التـــي قـــام بهـــا رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الصحـــي،  بوماهـــر  لمركـــز حالـــة  للصحـــة 
الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  بحضـــور 
وعـــدد من المســـؤولين بالقطـــاع الصحي، 
للوقـــوف على آخر المســـتجدات المتعلقة 

بالرعايـــة الصحية األوليـــة واالطالع على 
التســـيير  مشـــروع  تطبيـــق  مســـتجدات 
الذاتي والذي ينـــدرج ضمن مظلة برنامج 

الضمان الصحي الوطني )صحتي(.
وأشـــار إلـــى أن مشـــروع التســـيير الذاتي 
لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة انطلق 
الصحيـــة  الخدمـــات  جـــودة  لتحســـين 
المقدمـــة للمواطنين واســـتدامتها بجودة 
التنافســـية  العدالـــة  مبـــادئ  وفـــق  عاليـــة 
واالســـتدامة، موضًحابـــأن هـــذ المشـــروع 
هو مشـــروع وطني رائد وطموح بأهدافه 
التي تسعى إلى تحقيق نهج االستمرارية 
األســـرة  طبيـــب  ِقبـــل  مـــن  والشـــمولية 
للمريض وعائلته إلـــى جانب توفير حرية 
اختيـــار مقـــدم الرعايـــة الصحيـــة وتعزيز 

التنافسية لتحسين جودة الخدمات.
وخـــالل الزيـــارة اطلـــع الشـــيخ محمـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة ووزيـــرة الصحة على 
“صحتـــي”  بطاقـــة  توزيـــع  مســـتجدات 
علـــى المواطنيـــن القاطنين فـــي محافظة 
الجهـــود  بتكثيـــف  منوًهـــا  المحـــرق، 
المشـــروعات  تطبيـــق  فـــي  لالســـتمرار 

المندرجـــة ضمن برنامـــج الضمان الصحي 
الوطنـــي )صحتـــي(، معرًبا عـــن تقديره لما 
أبـــداه الجميـــع مـــن حـــرص علـــى تعريـــف 
أهالـــي محافظـــة المحـــرق بهـــذا البرنامج 
والذي يندرج ضمن هذا مشـــروع التسيير 

الذاتي.
وبدورهـــا، أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة 
مـــن  تبنـــي مزيـــد  علـــى  الحـــرص  الســـيد 
المبادرات والبرامج الكفيلة بتعزيز جودة 
الخدمـــات الصحية المقدمـــة وزيادة رضا 

المســـتفيدين منهـــا، مضيفـــًة أن برنامـــج 
التســـيير الذاتي يعد من أبرز المشروعات 
التـــي تـــم تدشـــينها والتـــي مـــن شـــأنها أن 
تســـهم فـــي دعـــم النظـــام الصحـــي القائم 
على الرعاية األولية وإتاحة حرية اختيار 

مقدم الخدمة المفضل للمواطن، وذلك بما 
يعزز الصحة والوقاية والجودة.

ومـــن جانبهـــا، أوضحـــت القائـــم بأعمـــال 
الرئيـــس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
مراكـــز  حـــرص  شـــويطر  لولـــوة  األوليـــة 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة علـــى التطبيق 
األمثـــل لبرنامـــج )اختـــر طبيبـــك( والـــذي 
ينضـــوي تحـــت مشـــروع التســـيير الذاتي 
بمـــا يعـــزز الخدمـــات العالجيـــة والوقائية 
المقدمـــة للمجتمـــع ويســـهم فـــي الكشـــف 
المبكر عـــن األمراض، مشـــيدة في الوقت 
ذاتـــه بالـــدور الكبيـــر والمثمـــر الـــذي يقوم 
وجهـــود  للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس  بـــه 
التطلعـــات  تحقيـــق  فـــي  الصحـــة،  وزارة 
المأمولـــة من القطاع الصحي الســـيما من 
خـــالل تطبيـــق برنامـــج الضمـــان الصحي 
الوطني )صحتي(، ومؤكـــدًة المضي قدًما 
فـــي تفعيـــل مجمـــل البرامـــج والخطوات 
الراميـــة لتعزيـــز الرعاية الصحيـــة األولية 
بكفاءة، تنفيـــًذا لألهداف المنشـــودة وبما 
يحقـــق التغطية الصحية الشـــاملة للجميع 

ويواكب المعايير الصحية العالمية.

أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد حرص 
الـــوزارة على تنظيم سلســـلة من الحمالت 
التـــي تهـــدف إلى رفـــع الوعـــي المجتمعي 
الصحيـــة  الموضوعـــات  مختلـــف  بشـــأن 
وإتاحـــة فرصة تبـــادل المعلومات بشـــكٍل 
مباشـــر واكتســـاب المهارات الصحية لدى 
مختلـــف أفـــراد ومكونـــات المجتمـــع، بمـــا 
يســـهم في تعزيـــز جودة الحيـــاة الصحية 
المســـتدامة مـــن أجـــل حاضـــر ومســـتقبل 

أفضل للجميع.
جاء ذلك خالل تدشـــين حملـــة “الرضاعة 
الطبيعيـــة أســـاس الحياة”، التـــي انطلقت 
صباح أمـــس بمجمع األفنيوز تحت رعاية 
الوزير، وبتنظيم من قسم التغذية بوزارة 
الصحة وبالتعاون مع لجنة دعم الرضاعة 
الطبيعيـــة بالـــوزارة وبالتنســـيق مع فريق 
كبـــار  بحضـــور  التطوعـــي،  أمـــل  ســـحابة 

المسؤولين والمعنيين بوزارة الصحة.

حملـــة  تدشـــين  إن  الوزيـــرة  وقالـــت 
“الرضاعـــة الطبيعية أســـاس الحياة” يأتي 
بالتزامـــن مع األســـبوع العالمـــي للرضاعة 
الطبيعيـــة؛ والذي ينطلق هـــذا العام تحت 
شـــعار “لننهض بالرضاعة الطبيعية، نثقف 
وندعـــم”، واســـتمرارا لجهـــود الـــوزارة في 
تحقيـــق أهدافها االســـتراتيجية خصوصا 
المتمثلة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع من 
خالل التشـــجيع على اتبـــاع أنماط الحياة 
الصحية وتأســـيس بيئة ُتعزز الممارســـات 
الصحيـــة، مـــا يســـهم فـــي تحســـين صحة 
الســـكان في مملكة البحريـــن، وبما ُيحقق 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 وأهداف 
التنمية المســـتدامة الســـيما الهدف الثالث 
والمعنـــي  والرفـــاه”،  الجيـــدة  “الصحـــة 
بتأمين صحة وجودة الحياة لجميع أفراد 

المجتمع.
وأشـــارت إلـــى أن وزارة الصحـــة بمملكـــة 
البحريـــن تولـــي صحـــة األم والطفل غاية 

االهتمـــام إليمانهـــا بأهميـــة مواصلـــة دعم 
الصحة منذ بداية الحياة.

كمـــا نوهـــت بحـــرص وزارة الصحـــة علـــى 

اســـتمرارية الرقابة علـــى منتجات الرضع 
التســـويق  وطـــرق  األطفـــال  وصغـــار 
والترويج لبدائل لبن األم لضمان الحصول 

على المعلومات الصحيحة ودعم وتمكين 
األسرة من الرضاعة الطبيعية حرصا على 

صحة األم والطفل.

من جانبها، أوضحت رئيس قسم التغذية 
بثينة عجالن أن شعار الرضاعة الطبيعية 
لهـــذا العـــام يدعو إلـــى دعم الجهـــات التي 
وتعزيزهـــا  الطبيعيـــة  الرضاعـــة  ُتشـــجع 
علـــى مختلـــف المســـتويات وفـــي جميـــع 
المراحـــل ابتـــداًء مـــن فترة الحمـــل حتى 
مرحلة الوالدة ومـــا بعدها، وهذه الجهات 
الفاعلـــة هـــي األســـاس لمـــا يعـــرف باســـم 
السلســـة الدافئة لدعم الرضاعة الطبيعية، 
مشـــيرًة إلـــى أن هـــذا الهـــدف يتحقق من 
خـــالل تعريف األفـــراد بدورهم في تقوية 
السلسلة الدافئة لدعم الرضاعة الطبيعية، 
وترســـيخ دعم الرضاعـــة الطبيعية كجزء 
الغذائـــي  واألمـــن  الجيـــدة  التغذيـــة  مـــن 
والحد من عدم المســـاواة، والمشـــاركة مع 
األفـــراد والمنظمـــات في السلســـة الدافئة 
لدعـــم الرضاعة الطبيعيـــة، وتحفيز تعزيز 
قدرات الجهات الفاعلة واألنظمة من أجل 

التغيير التحولي.

المجلس األعلى للصحة

وزارة الصحة

“التسيير الذاتي” مشروع طموح لتعزيز العدالة التنافسية

وزيرة الصحة: هدفنـا رفـع نسبـة الرضاعـة الطبيعيـة

مبادرات جديدة لزيادة جودة الخدمات الصحية... محمد بن عبداهلل:

تعزيز التغذية الجيدة واألمن الغذائي والحد من عدم المساواة

بنا

أصدرت وزيرة الصحة جليلة الســـيد قراًرا 
بتشـــكيل لجنة لتلقي الترشـــيحات لجائزة 
وتقييمهـــا   2023 للعـــام  العربـــي  الطبيـــب 
المحـــددة  والمعاييـــر  الشـــروط  بحســـب 
والمعلـــن عنهـــا، حيـــث تهـــدف الجائزة إلى 
إلقـــاء الضـــوء علـــى دور األطبـــاء القيادي 
ضمـــن منظومـــة العمـــل العربـــي المشـــترك 
بالصحـــة  المتعلقـــة  للتحديـــات  للتصـــدي 
وبالتنميـــة في الـــدول العربية، وتشـــجيًعا 
لألطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل 
األعمـــال  فـــي  والمشـــاركة  طبيـــة  خدمـــة 
علـــى  والخيريـــة  التطوعيـــة  والمبـــادرات 

مستوى الطبيب العربي.
وجـــاء في القـــرار أنه يكون نـــواف فيصل 
الحمـــر رئيًســـا للجنـــة، وأن تضـــم اللجنـــة 
عضويـــة كل مـــن نجاة أبو الفتـــح والعميد 
طبيـــب عبـــدهللا درويـــش ودالل الحســـن 
ورجـــاء اليوســـف ومنـــى عريقـــات وعامر 
الـــدرازي ومنـــى المهـــري، يمثلـــون الجهات 

الطبية المختلفة في مملكة البحرين.
ويأتـــي ذلـــك انطالقـــا مـــن حـــرص وزارة 
دعـــم  علـــى  البحريـــن  بمملكـــة  الصحـــة 
وتشـــجيع الكوادر من األطباء البحرينيين 
 ،2023 للعـــام  العربـــي  الطبيـــب  لجائـــزة 
التـــي تأتـــي تكريًمـــا لألطباء مـــن أصحاب 
اإلســـهامات المتميـــزة وعرفاًنـــا بجهودهم 
وعطاءاتهم في خدمة اإلنســـانية وخدمة 

المجتمع.
 وبهـــذه المناســـبة أكد نـــواف الحمر أهمية 
األطبـــاء  قبـــل  مـــن  والمشـــاركة  اإلقبـــال 
هـــذه  فـــي  البحرينيـــة  الطبيـــة  والكـــوادر 
الفرصة والجائزة السنوية بما يعكس مدى 
االهتمام بدعم الكفاءات الوطنية ومنحها 
هـــذه  مثـــل  لنيـــل  التقـــدم  أمـــام  الفرصـــة 
الجوائـــز عاليـــة المســـتوى، والتـــي تجســـد 
البحريـــن  اهتمـــام حكومـــة مملكـــة  مـــدى 

بدعـــم األطبـــاء والدفـــع بهـــم فـــي اتجـــاه 
تحقيق مزيد من اإلنجازات المشرفة على 

المستوى اإلقليمي والعالمي أيًضا.
وأشاد الحمر بالرعاية واالهتمام والمتابعة 
التـــي تحظى بها الكوادر الطبية البحرينية 
من عاهـــل البالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
مشـــيًرا إلى أهمية المشـــاركة في الترشـــح 
مـــن قبـــل األطبـــاء مـــن الكـــوادر الطموحة 
لرفـــع اســـم مملكة البحريـــن عالًيا في مثل 
هذه المحافل.  وأوضح الحمر أن تعليمات 
الترشـــح لجائـــزة الطبيـــب العربـــي تتمثل 
فـــي الحصـــول علـــى اســـتمارة الترشـــيح 
مـــن الموقـــع الرســـمي لـــوزارة الصحـــة من 
https://www.moh.  ( الرابـــط:  خـــالل 

gov.bh/ArabsDoctor (، ويتـــم التقديـــم 
بملء االســـتمارة المخصصـــة لهذا الغرض 
كمستند )Word file( ثم إرفاق المستندات 
المؤيدة لها، وُيرفق مع االســـتمارة السيرة 
)بحـــد  العربيـــة  باللغـــة  للمرشـــح  الذاتيـــة 
أقصـــى 6 صفحـــات( موضـــح بهـــا العنوان 
تفصياًل وبيانات التواصل، وترســـل صورة 
فوتوغرافية مع السيرة الذاتية، كما يجب 
أن يكـــون المترشـــح بحرينـــي الجنســـية، 
على أن يتم اســـتالم الطلبات المســـتوفية 
لشروط التقدم من ِقبل اللجنة على البريد 
.ADaward@health.gov.bh اإللكتروني

 وســـيفتح باب تقديم طلبات الترشـــح من 
يـــوم األحـــد 28 أغســـطس 2022 إلى يوم 
الثالثـــاء 15 ســـبتمبر 2022 عنـــد الثالثـــة 
عصًرا بتوقيت مملكة البحرين، إذ ستقوم 
اللجنة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة 
لها من المترشـــحين والتأكد من استيفائها 
للقبـــول،  المطلوبـــة  والشـــروط  البيانـــات 

وإعداد ملف لكل مرشح.

نواف الحمر رئيسا للجنة اختيار الطبيب المرشح لجائزة الطبيب العربي 2023
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ندوة “حقوق العمالة المنزلية وأسعار استقدامها”

ال تسفير للعامل األجنبي إال بأوامر قضائية

فتح األجواء مع الدول اإلفريقية يخفض األسعار

سنكون بموضع ال نحسد عليه بإقرار اتفاقية العمالة المنزلية

وحدة متخصصة في جرائم اإلتجار بالبشر بــ “الداخلية”... الوكيل المساعد للمنافذ:

ارتفاع أسعار االستقدام ليس بيدنا... رئيس جمعية مكاتب استقدام العمالة:

إغالق 19 مكتباً وتراجع حاالت الهرب من 293 إلى 89... الحداد:

بــوزارة  والبحــث والمتابعــة  للمنافــذ  المســاعد  الوكيــل  أشــار   ^
الداخليــة العميــد عبدالعزيــز عبدالرحمــن الدوســري خــال مداخلتــه 
بندوة “الباد” بشــأن أســعار استقدام العمالة المنزلية إلى أن التعاون 
مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى متواصــل للمحافظــة علــى حقــوق 

العمالة األجنبية في البحرين.
ولفـــت إلـــى أن مملكة البحريـــن تعتبر 
مـــن الـــدول المتطـــورة والوحيدة في 
الشرق األوســـط وشمال إفريقيا التي 
صنفـــت ضمن الفئـــة األولى في تقرير 
وزارة الخارجيـــة األميركيـــة المعنـــي 
بتصنيف الـــدول في مجـــال مكافحة 

اإلتجار باألشخاص.

وقـــال إن لـــدى وزارة الداخلية وحدة 
متخصصة في جرائم اإلتجار بالبشر، 
مشـــيرًا إلى أنهـــا اتجهت مؤخـــرًا إلى 
إال  األجنبيـــة  العمالـــة  تســـفير  عـــدم 
ممـــا  القضائيـــة؛  واألوامـــر  باألحـــكام 
ساهم في تعزيز المنظومة الحقوقية 
لهذه العمالة، وتدابيـــر عملية اإليواء، 

والتنســـيق مـــع الســـفارات الموجودة 
فـــي البلـــد بمـــا يســـاهم فـــي تســـهيل 

التعامل مع المشكالت والعقبات التي 
تواجه هذه العمالة في البحرين.

^ قــال رئيــس جمعيــة أصحــاب مكاتب اســتقدام العمالــة المنزلية 
عقيــل المحــاري أغلــب النــاس يعتقــدون أن ارتفــاع أســعار اســتقدام 

العمالة المنزلية بيد صاحب المكتب، وأن هذا األمر غير صحيح.
وأردف أن “األســـعار تأتـــي مـــن الدول 
التـــي نســـتقدم منهـــا العمالـــة المنزلية 
وأن المعاناة اشـــتدت خالل الجائحة؛ 
بحكم إغالق الدول اإلفريقية بأكملها”. 
وبّين أنه يجـــب أن تفتح لهذه الدول؛ 
ليكـــون االســـتقدام منهـــا بشـــكل أكبـــر 
بحكـــم محدودية الـــدول المتاحة في 
الوقـــت الحالـــي، مبينـــًا مســـاعيهم مع 
الجهـــات المختصـــة فـــي توقيـــع هـــذه 
االتفاقيـــات والســـماح لهـــم باســـتيراد 

مؤكـــدًا  الـــدول،  هـــذه  مـــن  العمالـــة 
فـــي حـــال تـــم ذلـــك وبنســـبة 100 % 
حجـــم  وســـيكثر  األمـــور  ستتســـهل 
اســـتقدام العمالة، وبالتالي ستنخفض 

األسعار.
وناشد بأن يتم فتح المجال للتواصل 
المباشـــر للجمعية مع مختلف الجهات 
يتـــم  أن  اهميـــة  مؤكـــدًا  المعنيـــة، 
تخصيص شـــخص معني للتعامل معه 
علـــى تطبيق “الواتس أب” في ســـبيل 

نقل حاالت يتم رصدها بشكل يومي. 
مـــن جانبـــه، أبـــدى الوكيـــل المســـاعد 
بـــوزارة  والمتابعـــة  والبحـــث  للمنافـــذ 

الداخلية العميد عبدالعزيز الدوســـري 
ترحيبـــه بمقتـــرح التواصـــل وبيـــن أنه 

سيتم التنسيق بهذا الشأن.

^ قــال رئيــس لجنــة حقوق اإلنســان بمجلس الشــورى أحمــد الحداد أن 
الموقف التشريعي بشأن التصديق على االتفاقية الدولية رقم 189 الخاصة 
بحقــوق العمالــة المنزليــة، حيــث بّيــن أن االتفاقية تم إقرارهــا باإلجماع في 
1 يونيــو 2011، وذلــك مــن قبل المؤتمــر العام لألمم المتحــدة لمنظمة العمل 

الدولية في جنيف.
 وأوضـــح أن االتفاقيـــة تهدف إلى صيانة 
وحمايـــة حقـــوق العمالـــة المنزليـــة رجاالً 
ونســـاًء، وبخاصة أن معظـــم العمالة تأتي 
مـــن دول ناميـــة تتطلع لتحســـين وضعها 
االتفاقيـــة  هـــذه  أن  مردفـــًا  المعيشـــي، 
أخـــذت فـــي الواقـــع مـــن ثـــالث اتفاقيات 
دولية مهمـــة أوالً اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنســـان 1948 إلـــى جانـــب االتفاقيتيـــن 
المدنيـــة  للحقـــوق  الدولييـــن  للعهديـــن 

والحقوق الثقافية واالقتصادية.
 وبّيـــن أن االتفاقيـــة بذاتهـــا تتكـــون مـــن 
27 نوعـــًا، وفـــي ُجلِّها تتطـــرق إلى حقوق 
قبـــل  مـــن  وحمايتهـــم  المنزليـــة  العمالـــة 
الدولـــة التـــي صّدقـــت عليها، مشـــيرًا إلى 
أن هـــذه االتفاقيـــة وهذه المـــواد لم تترك 
شـــاردة وواردة إال أتـــت عليها في ســـبيل 

حماية هذه الفئة.
وأكـــد أن المملكـــة لم تقم بعـــد بالتصديق 
علـــى هـــذه االتفاقيـــة حيـــث إنهـــا تحوي 
أمـــورًا كثيـــرة؛ وبالتالـــي يســـتوجب على 
الجهـــات المختصة بما فـــي ذلك الوزارات 

والجهـــات  المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 
التـــي ُتعنـــى بهذا الشـــأن النظـــر فيها بكل 
جدية وتأنٍّ وذلك من أجل دراسة فحوى 
هذه المواد، ذاكـــرًا أن هذه المواد تتطرق 
ألمـــور كثيـــرة علـــى الدولة القيـــام بها من 
جانـــب حمايـــة العمالـــة، بينمـــا لـــم يتـــرك 
للشـــخص الذي يســـتخدم هذه العمالة إال 
بعض األمور القليلة بالنســـبة لحقوق هذه 

الفئة.
وأضـــاف “منـــذ 17 مـــارس 2019 وهيئـــة 
تنظيم ســـوق العمل يحـــال إليها موضوع 
العمالـــة المنزلية؛ وبالتالي مهمة تســـجيل  
الذين يتقدمون بطلب هذه العمالة يكون 
مـــن جهتهم عالوة عن اتخـــاذ الالزم فيما 

يخص العمل بالمنازل”.
وتابـــع ان “البحريـــن لم تصـــدق على هذه 
االتفاقيـــة بعـــد، ولكنها فـــي الواقع قامت 
بتطبيـــق بعض المواد التـــي احتوتها هذه 
االتفاقية والتي بال شـــك ستســـتفيد منها 
العمالـــة المنزليـــة وفي الوقـــت ذاته توفر 
الحماية لحقوق الذين يقومون باستقدام 

هـــذه العمالـــة”، ذاكـــرًا على ســـبيل المثال 
طلـــب العقـــد الثالثي الـــذي يضم صاحب 
العمـــل والعاملة وكذلك صاحـــب المكتب 
واألكثـــر أن هذه االتفاقية فيها من األمور 

التوضيحية الكثير.
وأوضح الحداد “نحن كســـلطة تشـــريعية 
فـــي رأيـــي يجـــب التريـــث فيمـــا يخـــص 
التصديق على هذه االتفاقية لما فيها من 
أمور ليســـت بســـهلة وخفايا وإذا صّدقت 
البحريـــن عليهـــا ربما ســـنكون في موضع 
ال ُنحســـد عليـــه، وبشـــكل عـــام نحـــن في 
البحرين ملتزمون بمبادئ حقوق اإلنسان 
ومبـــادئ االتفاقيـــات التي توقعهـــا الدولة 
واتفاقيـــات  اإلنســـان  حقـــوق  ونصـــوص 
بخـــاٍف،  ليـــس  وهـــذا  اإلنســـان،  حقـــوق 

والجميع يعي ويعرف هذه المسألة”.
أمـــا عـــن دور وزارة العمـــل فيمـــا يخـــص 
العمالـــة المنزليـــة، فقال “كمـــا هو معروف 

فـــإن وزيـــر العمـــل دائمـــًا مـــا يعمـــل علـــى 
تســـهيل أمـــور العمالـــة المنزليـــة وتوفيـــر 
الحمايـــة لحقوقهـــم وحقوق مـــن يعملون 
علـــى توظيفهـــم فالجهـــود المبذولـــة مـــن 
دون شـــك مـــن قبلهم كبيرة ونحن نشـــهد 
على ذلك من خالل المؤتمرات التي تعقد 

في جنيف”.
الداخليـــة مشـــكورة   وأوضـــح أن وزارة 
فيمـــا تبذله من جهود في ســـبيل الحفاظ 
على هذه الفئة وحقوق المواطنين وهناك 
89,477 ألـــف عامـــل منزلي فـــي البحرين 
حتـــى فبرايـــر، وهذه اإلجـــراءات وتأمين 
األيـــدي العاملـــة قلل مـــن نســـبة هروبهم، 
موضحـــًا أنـــه فـــي 2020 كان هنـــاك 293 
خادمـــة هربـــن، بينما في فبرايـــر الماضي 
تم تســـجيل 89  حالة هـــروب فقط وهذا 

شيء جميل. 

^ عقـــدت صحيفـــة “البالد” 
عبر المنصـــة االفتراضية “زوم” 
ندوة بعنوان “أســـعار اســـتقدام 

العمالة المنزلية”.
وشـــارك فيهـــا كلٌّ مـــن: رئيـــس 
لجنة حقوق االنســـان الشـــوري 
أحمد الحداد، والوكيل المساعد 
والمتابعـــة  والبحـــث  للمنافـــذ 
العميـــد  الداخليـــة  بـــوزارة 
الدوســـري، وعضـــو  عبدالعزيـــز 
مجلـــس المفوضين بالمؤسســـة 
الوطنية لحقوق اإلنسان حورية 
الديري،  رئيس جمعية أصحاب 
العمالـــة  اســـتقدام  مكاتـــب 
المنزليـــة عقيل المحاري، ممثلة 
البحرينيـــة  المحاميـــن  جمعيـــة 
العـــام  األميـــن  عبـــدهللا،  فـــداء 

المســـاعد باالتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحرين باســـم ســـيادي، 
نائب األمين العام لالتحاد العام 
لنقابـــات عمـــال البحرين حســـن 
الحلواجي، عضو  مجلس إدارة 
جمعيـــة الحقوقييـــن البحرينية 
هنادي الجودر، ممثل عن غرفة 
تجارة وصناعة البحرين محمد 
جاســـم ســـليس، عضو بمجلس 
إدارة جمعية التأمين البحرينية 

أحمد جهرمي.
وناقشـــت الندوة ملف استقدام 
العمالـــة المنزلية وأبـــرز الجهود 
المرتبطـــة بحقـــوق هـــذه الفئـــة 
والضمانـــات، بجانـــب األســـباب 
أســـعار  بارتفـــاع  المتعلقـــة 

استقدامهم.

الباحـــث  تحـــدث   ^
تجـــارة  غرفـــة  مـــن  القانونـــي 
محمـــد  البحريـــن  وصناعـــة 
جاســـم ســـليس في مداخلته، 
عـــن التحديـــات التـــي تواجـــه 
االســـتثمار في قطاع استقدام 
إن  قائـــالً،  المنزليـــة،  العمالـــة 
العمالـــة  اســـتقدام  قطـــاع 
البحريـــن  بمملكـــة  المنزليـــة 
واجـــه عدة تحديـــات، وأبرزها 
زيادة أسعار استقدام عامالت 
اإلجـــراءات  بســـبب  المنـــازل 
فرضتهـــا  التـــي  االحترازيـــة 
الـــدول المصدرة لهـــذه العمالة 
ومـــا  كورونـــا،  جـــراء جائحـــة 
ترتـــب عليهـــا مـــن ارتفـــاع في 

أسعار تذاكر السفر.
طلـــب  أن حجـــم  إلـــى  ولفـــت 
اســـتقدام هـــذه العمالـــة يقابله 
العـــرض  حجـــم  فـــي  تراجعـــًا 
بســـبب جائحـــة كورونـــا؛ ممـــا 
يترتب عليه العديد من القيود 
الـــدول  بعـــض  إغـــالق  منهـــا 
لمطاراتها والقيـــود المفروضة 
علـــى حركـــة التنقـــل مـــا بيـــن 
المـــدن واألقاليـــم بســـبب هذه 
ذلـــك  مـــن  الجائحـــة، واألكثـــر 
تأشـــيرة  اســـتخراج  صعوبـــة 
دخـــول لبعض الجنســـيات من 
حين آلخر وفقًا لالشـــتراطات 
محدوديـــة  بجانـــب  األمنيـــة، 
للعمالـــة  المصـــدرة  الـــدول 
لإلجـــراءات  وفقـــًا  المنزليـــة 
وزارة  مـــن  الصـــادرة  األمنيـــة 

الداخلية.
وعـــن جهـــود الغرفـــة، أوضـــح 

أنها قامـــت بجهـــود كبيرة في 
ســـبيل تذليل هـــذه التحديات 
ذاكـــرًا أنها ُتجري مباحثات مع 
تنظيـــم  وهيئـــة  العمـــل  وزارة 
ســـوق العمل من خالل اللجان 
المشـــتركة معهمـــا؛ مـــن أجـــل 
فتح أسواق جديدة الستقدام 

العمالة المنزلية. 
وبّين أنها ســـعت أيضًا لخفض 
العمالـــة  اســـتقدام  تكلفـــة 
علـــى  والقضـــاء  المنزليـــة 
قـــد  التـــي  التالعـــب  عمليـــات 
تحـــدث فـــي نشـــاط اســـتقدام 
العمالـــة المنزليـــة، فضـــالً عـــن 
التواصـــل المســـتمر مـــع وزارة 
الداخليـــة في ســـبيل تســـهيل 
دخـــول  تأشـــيرات  إجـــراءات 
هـــذه العمالة مـــع االلتزام التام 
باالشتراطات األمنية الصادرة 
عن الـــوزارة، إضافة إلى إتمام 
هيئـــة  مـــع  التنســـيق  عمليـــة 
تنظيم ســـوق العمل في سبيل 
وضع اشـــتراطات وعقود عمل 
موحـــدة للعمالـــة المنزليـــة من 
أجـــل حمايـــة كل مـــن العامـــل 
ورب  االســـتقدام  ومكتـــب 

العمل.

باحث قانوني بغرفة البحرين: استحداث 
أسواق جديدة الستقدام العمالة

العميد عبدالعزيز الدوسري

عقيل المحاري

محمد سليس 

أحمد الحداد

ندوة “^” تبحث حقوق العمالة 
المنزليـة وأسبـاب ارتفـاع األسعــار

الغرفة سعت 
لخفض تكلفة 

االستقدام والقضاء 
على التالعب
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^اســتعرضت عضو مجلس المفوضين بالمؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان حورية الديري توصيات المؤسســة لتطوير التشــريعات الخاصة 
بالعمالــة المنزليــة وذلــك فــي إطــار الواليــة التــي ضمنهــا قانون إنشــاء المؤسســة الوطنيــة لحقوق اإلنســان، فهي كانــت ومازالت تتلقى الشــكاوى 

والمساعدات القانونية المقدمة ذات الصلة بحقوق العمالة المنزلية والتي قد ترد إليها من صاحب العمل أو حتى من العمالة المنزلية.

وقالـــت فـــي نـــدوة “البـــاد” إن المؤسســـة 
في هـــذه الحالة تقوم بالتواصل المباشـــر 
الفعـــال مـــع الجهـــات المختصـــة لحل هذه 
اإلشـــكاليات، كما تقدم المشورة القانونية 
في األحوال التي يخرج موضوع االدعاء 
عملهـــا  اختصاصـــات  عـــن  إليهـــا  الـــوارد 
المقررة قانونًا، مردفة أن المؤسسة قامت 
بافتتـــاح مكتـــب متخصص لها فـــي مركز 
دعم وحماية العمالـــة الوافدة التابع لهيئة 
تنظيم ســـوق العمل كما قامـــت بالزيارات 
المعلنـــة إلـــى جانب الزيارات غيـــر المعلنة 
ألي مكان يشـــتبه أن يكـــون محاً النتهاك 

التوقيـــف  مراكـــز  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق 
النســـاء  أو  بالرجـــال  الخاصـــة  واإلبعـــاد 
للوقـــوف علـــى أيـــة اّدعـــاءات أو مســـاس 

ذات صلة بحقوق العمالة المنزلية.
والتعـــاون  الكبيـــر  بالـــدور  وأشـــادت 
الامنقطـــع مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة في 
تســـهيل الكثيـــر مـــن األمـــور، مؤكـــدة أن 
المؤسســـة تقـــوم بكثيـــر مـــن األمـــور فـــي 
سبيل توطيد العاقة بين العمالة المنزلية 

وأصحاب العمل.
وأوضحت أن طبيعة الخدمة التي يؤديها 
العامـــل لصاحب العمل، شـــخصية وينشـــأ 

عنهـــا عاقـــة تتجـــاوز مضمونهـــا القانوني 
حتى تصبح ذات طابع إنساني؛ فضاً عن 
طبيعـــة المـــكان الـــذي ُتؤّدى فيـــه الخدمة 
والـــذي قـــد يكون مكانـــًا خاصًا فـــا يجوز 
لغيـــر أصحابـــه بمقتضـــى القانـــون حتـــى 
دخوله، فهذه الخصوصيـــة المرتكزة على 
هذيـــن األساســـين تعـــد أساســـًا يلـــزم مـــا 
يقتضـــي بوضع تشـــريع للعاقـــة القانونية 
بيـــن العمالـــة المنزليـــة وأصحـــاب عملهم، 
ومعالجـــة هـــذه األمـــور االســـتثنائية بمـــا 

يتناسب مع خصوصيته.
وبّينت أن المؤسسة تؤكد من هذا المنطلق  

للعمالـــة  مســـتقل  قانـــون  وجـــود  أهميـــة 
المنزلية والذي ســـبق للمؤسسة وأن أبدت 
مرئياتهـــا بشـــأنه بنـــاء على الطلـــب الوارد 

إليهـــا من مجلس النـــواب الموقر بما يوفر 
الغطاء القانوني التنظيمي ألطراف العمل 
الثاثـــة ذاكـــرة العامـــل المنزلـــي، صاحـــب 

العمـــل ومكتـــب االســـتقدام، موضحـــة أن 
هذا يتم تحت إشراف ورقابة من الجهات 
المختصة مـــع أهمية التعاون بين الجهات 
الرسمية واألهلية والسفارات، إضافة إلى 
القنصليات المعتمـــدة لدى المملكة بغرض 
تذليل العقبات؛ تحقيقًا للموازنة فيما بين 
حقوق العامل األجنبي من جانب وحقوق 

صاحب العمل من جانب آخر.
وتابعـــت “تأتي دعـــوة المؤسســـة من هذا 
المنطلق تكريســـًا لمبدأ المساواة والكرامة 
اإلنســـانية بيـــن جميـــع العمـــال الـــذي مـــن 
بينهـــم العمالـــة المنزلية”، مشـــددة على أن 
هذا ال يأتي إال بالعمل على قدم المســـاواة 
مع العمالة الوطنيـــة من دون تمييز بينهم 
ســـواء من حيث اللون او الجنس وما إلى 

ذلك. 

زيارات لرصد األماكن المشبوهة في ارتكاب االنتهاكات
لسن قانون للعمالة المنزلية... عضو مجلس المفوضين بمؤسسة “الحقوق” الديري:

حورية الديري

عصابات تستغل الفجوة بالتشريعات لالتجار بالبشر
لشمول العمالة المنزلية بالتأمين الصحي وأنظمة الحماية... األمين المساعد باالتحاد الحر:

العـــام  األميـــن  ^اســـتعرض 
المســـاعد باالتحاد الحر لنقابات عمال 
توصيـــات  ســـيادي  باســـم  البحريـــن 
االتحـــاد لتطوير التشـــريعات الخاصة 

بالعمالة المنزلية.
مـــن  أن  “البـــاد”  نـــدوة  فـــي  وذكـــر 
الحـــر  لاتحـــاد  المهمـــة  التوصيـــات 
هـــو أن تتضمـــن عقـــود العمـــل مـــواد 
لـــكا  والواجبـــات  الحقـــوق  توضـــح 
الطرفين؛ وذلك لما يسهم في تخفيف 
المشـــكات الناجمـــة عـــن الجهـــل بهـــا 
والعمـــل علـــى توعيـــة صاحـــب العمل 
بحقوق العمالة المنزلية الموجودة في 

قانـــون العمـــل والعقوبـــات المفروضة 
بحـــال مخالفتهـــا باإلضافـــة إلى وضع 
آليـــة واضحة ومتاحة للعمالة المنزلية 
لتقديـــم الشـــكوى العماليـــة مما يضمن 
إلـــى  إليهـــا،  العدالـــة  وصـــول  ســـهولة 
بحقوقهـــم  العامليـــن  تعريـــف  جانـــب 

وواجباتهم.
وذكـــر ســـيادي أن ذلك يتـــم من خال 
إطاق حمات توعية للحد من قضايا 
االتجار بالبشر التي تتعرض لها العمالة 
المنزلية من قبل عصابات تســـتغل أي 

فجوة في التشريعات والقوانين.
واختتم “ندعو إلى تطوير التشريعات 

وإصـــدار القـــرارات الخاصـــة بالعمالـــة 
المنظمـــات  مـــع  بالتنســـيق  المنزليـــة 
العمالية، ســـواء في بلد المنشـــأ أو بلد 
المقصـــد بمـــا يكفـــل الحقـــوق العمالية 
المنصوص عليها، باإلضافة إلى شمول 
العمالـــة المنزليـــة فـــي قانـــون العمـــل 
بجميـــع فصوله بما يكفل عدم حصول 
أي شكل من أشكال التمييز، إلى جانب 
إدراجهم في التأمين الصحي وأنظمة 
الحمايـــة االجتماعيـــة، باإلضافـــة إلـــى 
تعزيـــز التنســـيق مع الجهات الرســـمية 
المعنيـــة فـــي الدولـــة فـــي ســـبيل ســـد 

الثغرات والفجوات التشريعية”. باسم سيادي

^شـــاركت ممثلـــة عـــن جمعيـــة المحاميـــن البحرينية 
المحاميـــة فـــداء عبـــدهللا  وذلك للحديث عـــن الموقف من 
إدراج العمالـــة المنزلية ليشـــملهم قانـــون العمل في القطاع 

األهلي بجميع فصوله.
وقالـــت أن هناك مشـــكلة قانونية تقتضـــي الموازنة ما بين 
حقـــوق العمالـــة المنزليـــة مـــن جهـــة، ورب العمـــل من جهة 
أخـــرى، والتـــي تعتبـــر تحديـــًا حقيقيـــًا للدولـــة فـــي اختيار 

األسلوب األمثل لحل هذه المشكلة.
ع لقانون  وأوضحـــت “عند مراجعة ســـبب اســـتبعاد المشـــرِّ
العمـــل للقطاع األهلـــي للعمالة المنزلية من نطـــاق تطبيقه، 
نجـــد أنـــه يســـتند إلـــى العاقـــة الشـــخصية ذات الطبيعـــة 
الخاصـــة بيـــن صاحـــب المنـــزل وعامله”، موضحـــة أن ذلك 
يرجـــع التصالـــه المباشـــر باألســـرة واطاعـــه على أســـراره 

العائلية الشخصية. 
واقترحـــت اســـتحداث فصل خـــاص في قانـــون العمل في 
القطاع األهلي، بحيث يبين وبشـــكل مفصل حقوق كل من 
العمالة المنزلية وأرباب العمل، شـــريطة مراعاة خصوصية 

المجتمـــع البحرينـــي، فضـــاً عـــن تعديـــل المـــواد الخاصـــة 
بالتفتيـــش التي ســـتكون أثرًا من آثـــاره، وذلك عبر إحداث 
تـــوازن تشـــريعي بيـــن أصحـــاب الحقـــوق ذات العاقة من 
جهـــة، وبين انســـجام قوانين مملكة البحريـــن مع المواثيق 
الدوليـــة من جهة أخـــرى، مبينة بعد مراعـــاة تلك الضوابط 
يمكن الحديث والتوافق على مسألة إدراج العمالة المنزلية 

وبالتالي ليشملهم قانون العمل في القطاع األهلي.

أسرار العائلة بحوزة العمالة المنزلية... المحامية فداء:

الستحداث فصل للعمالة المنزلية بقانون العمل

فداء عبدالله 

التأميـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  ^تحـــدث 
البحرينيـــة أحمـــد جهرمـــي عن نظـــام التأميـــن االختياري 
على العمالة المنزلية والذي بدأ تطبيقه في شهر أغسطس 

.2021
وقال إن تجربة الشركات بالتأمين واجهت مشكات عدة، 
ومنهـــا ارتفـــاع حاالت ترك العمل؛ ولذلـــك قررت مجموعة 
كبيـــرة مـــن الشـــركات أن توقـــف هـــذا المنتج، وقـــد جرى 
التنســـيق بين عـــدد من الجهات من أجـــل إطاق محفظة 

تأمينية مشتركة مع 10 شركات.
ولفت إلى إصدار أكثر من 1100 بوليصة لحد نهاية شـــهر 
مايـــو 2022، ووثيقـــة التأميـــن االختيـــاري تغطـــي أمـــورًا 
متعـــددة، مثـــل: الوفـــاة ألي ســـبب، والعجز الدائـــم الكلي 
أو الجزئـــي بســـبب حـــادث، واألمـــراض الخطيـــرة مثـــل: 
السرطان والنوبة القلبية والسكتة الدماغية، والمصاريف 
الطبية بســـبب حادث، وإعـــادة الجثمان إلى الوطن، وترك 

العمل بالمخالفة لشروط التصريح.
المحفظـــة  لوضـــع  الســـريعة  الدراســـة  بحســـب  وقـــال: 

التأمينيـــة، فإنهـــا ولغاية شـــهر مايـــو 2022 أظهرت وجود 
خسائر مما يتطلب مراجعة، ومشيرًا إلى أن المراجعة ألي 

منتج تأميني أمر يجري دوريًا.
وعن أســـعار بوليصة التأمين، أجاب جهرمي بأنها تتراوح 
مـــا بيـــن 40 إلـــى 120 دينارًا لمدة 12 شـــهرًا، وبين 60 إلى 
180 دينارًا لمدة 24 شـــهرًا، ومازال الخصم بنســـبة 20 % 

ساريًا للتشجيع للمشاركة في البرنامج.

محفظة مشتركة بين 10 شركات لتقليل المخاطر... جمعية التأمين:

حاالت ترك العمل المرتفعة أوقفت التأمين

أحمد جهرمي 

^قال نائب األمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال 
البحريـــن حســـن الحلواجـــي بنـــدوة “الباد”: أكملنا عشـــر 
سنوات على االتفاقية الدولية رقم 189 الخاصة بحقوق 
العمالـــة المنزليـــة، والبحرين من البلـــدان المبتاة بالعمالة 
المنزلية، وذلك يرجع لطبيعة النســـيج االجتماعي ولكون 
المـــرأة تخـــرج مـــن المنـــزل متجهة إلـــى العمل أيضـــًا مما 
يفرض وجود عين ساهرة أخرى ترعى المنزل واألطفال، 

وبالتالي نحن جاهزون لتوقيع هذه االتفاقية. 
وأكـــد أنه ال ضيـــر من التوقيـــع على االتفاقيـــة واالرتقاء 
بالقوانيـــن الموجـــودة فـــي مملكة البحريـــن بحيث تكون 
قوانيـــن دوليـــة، مبينًا أن هـــذه االتفاقية صـــدرت باتفاق 
الفريـــق العمالـــي وأصحـــاب العمـــل والحكومـــات بصيغة 
اإلجماع، فبالتالي مملكة البحرين ضمنًا موافقة على هذه 
االتفاقيـــة، وإن وجدت بعض التفاصيل  مشـــددًا على أن 
التوقيـــع على االتفاقية ال ضير منه وأن مســـألة التفتيش 

والعقود واألجور وغيرها  كلها أمور باإلمكان معالجتها.

وردًا علـــى ســـؤال مديـــرة الندوة عن ســـبب عـــدم وجود 
نقابـــة للعمالـــة المنزليـــة، أكـــد أن ال شـــيء يمنـــع مـــن أن 
تكـــون هناك نقابة مختصة بالعمالة المنزلية في أي مكان 
بالبحريـــن، مضيفـــًا أن القيـــام بهـــذه الخطـــوة بحـــد ذاته 
سيحسب للبحرين واألكثر أن قانون نقابات البحرين يعد 
واحدًا من أرقى القوانين الصادرة على مســـتوى المنطقة 

العربية.

البحرين موافقة ضمنا على اتفاقية العمالة المنزلية... نائب أمين اتحاد العمال:

ال شيء يمنع من تأسيس نقابة للعمالة المنزلية

حسن الحلواجي 

^تحدثـــت عضو مجلـــس إدارة جمعيـــة الحقوقيين 
البحرينية المحامية هنادي الجودر عن الموقف الحقوقي 
مـــن اقتراح أن يشـــمل عقـــد العمالة المنزلية شـــرط قبول 
صاحـــب المنزل بحرية التفتيش من الجهات المعنية دون 

الحاجة ألذونات.
وقالـــت: مـــن الحقوق التـــي كفلهـــا العهد الدولـــي الخاص 
بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية وأكـــد عليه ميثـــاق العمل 
الوطني ودســـتور البحرين  أن “للمســـاكن حرمة فا يجوز 
دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إال استثناًء في حاالت 
الضـــرورة التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها 

فيه”. 
واوضحـــت أن األصل هو أن دخول المنازل غير مســـموح 
بـــه قانونـــًا إال برضا أهلهـــا؛ ولذلك جرمت المـــادة 361 من 
قانـــون العقوبـــات دخـــول المســـاكن بغيـــر إذن أصحابهـــا، 
ووضـــع قانون اإلجراءات الجنائيـــة آلية وضوابط دخول 
المســـاكن للتفتيـــش، الفتـــة إلـــى أن دخـــول المســـاكن من 

جهـــات خارجيـــة غالبًا ما يكون للتفتيش بســـبب أســـباب 
صحية أو تتعلق بالبناء، مؤكدة أن كل ذلك يكون مقرونًا 

برضا أصحاب المنزل. 
وفيمـــا يتعلق باألحوال الجنائيـــة، فأوضحت أنه ال يجوز 
فيهـــا التفتيـــش إال بإذن من النيابـــة والمحكمة ما عدا في 

حالة واحدة تتلخص في التلبس بالجناية. 

قانون اإلجراءات الجنائية وضع آلية تفتيش المساكن.. جمعية الحقوقيين:

يجب تفتيش المنازل عند التلبس بالجناية

هنادي الجودر 

فريق عمل ندوة )^(
أعد الندوة للنشر: منال الشيخ

منسق الندوة: مروة أحمد

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح والتحرير: قسم الديسك والتصحيح 

تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات:

 قسم اإلنتاج الفني

ندوة "قوق العمالة المنزلية وأسعار استقدامها"



وزارة الداخلية

اســـتقبل قائد خفر الســـواحل العميد جاســـم الغتم امس الملحق العســـكري لســـفارة 
الواليات المتحدة األميركية لدى المملكة العقيد كريســـتوفر فلويد، وذلك بمناســـبة 
تعيينـــه. وخـــال اللقـــاء، رحـــب قائـــد خفـــر الســـواحل بالملحـــق العســـكري، مشـــيًدا 
بالعاقات المتميزة مع خفر الســـواحل األميركي عموما، والعاقة الخاصة مع مركز 
دعـــم األنشـــطة البحريـــة األميركيـــة المتمركـــزة فـــي البحرين في مختلـــف مجاالت 
التعـــاون، والتـــي تســـهم فـــي رفـــع مســـتوى األمن البحـــري والســـبل الكفيلـــة بدعمه 

وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة.

رفع مستوى األمن البحري

local@albiladpress.com
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المنامة - محافظة العاصمة

بتوجيـــه من محافظ محافظة العاصمة 
الشـــيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
اجتماًعـــا  العاصمـــة  محافظـــة  عقـــدت 
تنســـيقًيا مع ممثلين عـــن وزارة التربية 
بنـــاء  العاصمـــة،  وأمانـــة  والتعليـــم، 
علـــى توصيـــة مـــن المجلس التنســـيقي 
لبحـــث  وذلـــك  العاصمـــة،  لمحافظـــة 
المـــدارس  تشـــجير  حملـــة  تدشـــين 
مـــع  تماشـــًيا  بالمحافظـــة،  الحكوميـــة 
خطـــة التشـــجير الوطنيـــة التـــي أقرهـــا 
مجلـــس الوزراء والتي تهدف لمضاعفة 
 ،2035 العـــام  بحلـــول  األشـــجار  عـــدد 
وبما يتســـق مع برنامـــج “المنامة مدينة 
صحية” ومشـــروع “العاصمة الخضراء” 

اللذين تتبناهما محافظة العاصمة.
وأكـــد مديـــر إدارة الخدمات الهندســـية 
واالســـتثمار بالمحافظة جميل الرويعي 
التنســـيقي،  االجتمـــاع  ترؤســـه  خـــال 

حـــرص محافظـــة العاصمـــة علـــى دعـــم 
المبـــادرات الرياديـــة التـــي تســـهم فـــي 
بالعاصمـــة،  الخضـــراء  الرقعـــة  زيـــادة 
وتعزيز الوعـــي المجتمعـــي فيما يتعلق 
دفـــع  إلـــى  إضافـــة  البيئيـــة،  بالصحـــة 
الصـــورة الجماليـــة للعاصمـــة إلـــى أعلى 
كافـــة  بتعـــاون  مشـــيًدا  المســـتويات، 
الجهات ذات العاقة في تنفيذ مشروع 
خطـــة التشـــجير الوطنيـــة التـــي أقرهـــا 
مجلـــس الـــوزراء. واســـتعرض الحضور 
المقترحـــة  الخطـــة  االجتمـــاع،  خـــال 
لتشـــجير مـــدارس محافظـــة العاصمـــة، 
والجـــدول الزمنـــي لتنفيـــذ الخطـــة، كما 
حملـــة  احتياجـــات  الحضـــور  ناقـــش 
التشـــجير وتحديد عدد األشجار المراد 
غرســـها، وتحديـــد فريق العمـــل المكون 
محافظـــة  فـــي  المـــدارس  طلبـــة  مـــن 

العاصمة وعدد من المتطوعين.

تدشين حملة تشجير المدارس الحكومية بالعاصمة

شركات متخصصة لمراجعة إجراءات السالمة في دور العبادة
أعلنــت إدارة األوقــاف الجعفرية عن إعــادة افتتاح مأتم البدع في 
منطقــة المنامــة بعــد إنجــاز أعمــال الصيانــة الشــاملة التــي أجريت 
في فترة قياســية لم تتعد أياما عدة إثر تعرض المأتم لحريق كبير 

األسبوع الماضي.

المســـاجد  لجنـــة  رئيـــس  وقـــام 
ومديـــر  الســـتري  عبدالمجيـــد 
إدارة األوقـــاف الجعفريـــة محمد 
ميدانيـــة  بزيـــارة  الحســـيني 
صبـــاح الخميس إلـــى مأتم البدع 
وعـــدد  المأتـــم  إدارة  بحضـــور 
مـــن موظفـــي الجهـــاز التنفيـــذي، 
حيـــث تـــم االطـــاع علـــى أعمال 
الصيانـــة الشـــاملة طبقـــًا لخططة 
الصيانـــة العاجلـــة التـــي وضعتها 
اإلدارة بالتنسيق مع إدارة المأتم 
ومهندس المشروع )أبراج السيد 

للمقاوالت(.
األوقـــاف  إدارة  مديـــر  وأعـــرب 
الحســـيني  محمـــد  الجعفريـــة 
اســـتجابة  لســـرعة  تقديـــره  عـــن 
الدفـــاع المدني بـــوزارة الداخلية 
أســـرع  فـــي  الحريـــق  إلخمـــاد 
وقـــت والحيلولـــة دون انتشـــاره 
للمباني المجـــاورة للمأتم وكذلك 
المحافظة على الهيكل اإلنشـــائي 

للمأتم.
توجـــه  عـــن  الحســـيني  وأعلـــن 
إدارة األوقـــاف الجعفرية لتعيين 

لمراجعـــة  متخصصـــة  شـــركات 
إجراءات الصحة والســـامة في 
دور العبـــادة )المســـاجد والمآتـــم( 
لضمان مواكبة إجراءات السامة 
طبقـــًا للمعاييـــر الفنيـــة المتميـــزة 
المطبقـــة مـــن الجهـــات الرســـمية 
ســـامة  يحفـــظ  بمـــا  المختصـــة 

جميع مرتادي دور العبادة.
عبـــاس  الحـــاج  ثمـــن  ذلـــك  إلـــى 
عبـــدهللا عواجـــي ممثـــل اإلدارة 

ونيابة عن منتسبي المأتم سرعة 
تواصل إدارة األوقاف الجعفرية 
التي لها مواقف مشهودة مع مأتم 
البـــدع في العديد مـــن المحطات 
التاريخيـــة، مثمنـــا عاليـــا اهتمام 
جميع مجلس األوقاف الجعفرية 

واإلدارة التنفيذيـــة، مضيفـــا: كما 
نشـــيد بتعاون المقاول المشـــرف 
على المشروع، وال ننسى أن ننوه 
بالـــدور المهـــم والمحـــوري إلدارة 
الدفاع المدني في ســـرعة تدارك 
الحريـــق، معربيـــن عـــن تقديرنـــا 

رئيـــس  لتوجيهـــات  والجميـــع 
ومتابعـــة  الجعفريـــة  األوقـــاف 
اإلدارة بشكل حثيث وعلى مدار 
المأتـــم  تأهيـــل  إلعـــادة  الســـاعة 
فـــي وقـــت قياســـي وفـــق أعلـــى 

المواصفات.

المنامة - إدارة األوقاف الجعفرية

افتتاح مأتم البدع 
بعد إعادة تأهيله 

إثر تعرضه لحريق

 وزراء ومسؤولون: دعم تمكين 
الشباب نحو التميز واإلبداع

زاروا مصنع الرواد وحي الفن وأستوديوهات اإلبداع في مدينة الشباب

اصطحـــب وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن 
المؤيـــد عـــددا مـــن الوزراء والمســـؤولين فـــي جولة 
بمدينـــة شـــباب 2030، التـــي تنظمهـــا وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة بالتعـــاون مـــع صنـــدوق العمـــل 

“تمكين”.
وشـــارك في الجولة وزيـــرة التنمية المســـتدامة نور 
الخليـــف، وزيـــرة الســـياحة فاطمة الصيرفـــي، وزير 
شـــؤون اإلعـــام رمـــزان النعيمـــي، ورئيـــس مجلس 
إدارة صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” الشـــيخ محمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، المدير العام لمعهد اإلدارة العامة 
)بيبا( رائد بن شـــمس، رئيـــس هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدهللا آل خليفة، 
القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمل 
)تمكين( مها مفيز، أمين ســـر مجلس أمناء مؤسسة 
المبرة الخليفية الشيخة هالة بنت محمد آل خليفة، 
والمديـــر التنفيـــذي لمؤسســـة إنجـــاز البحرين هناء 

سرواني.
وخـــال الجولـــة فـــي مدينـــة شـــباب 2030 اســـتمع 
الوزراء والمســـؤولون إلى شرح عن أهداف المدينة 
الرامية إلى تقديم الفرص التدريبية لتأهيل الشباب 
إلطـــاق  اإلمكانـــات  بـــكل  وتزويدهـــم  البحرينـــي 
طاقاتهـــم اإلبداعيـــة، ورفـــع مســـتوى مهاراتهم، بما 
يسهم في خلق الكوادر البحرينية المؤهلة للمشاركة 

بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة للمملكة.
واطلعـــوا علـــى مراكـــز مدينـــة شـــباب 2030 ومنهـــا 
مصنع الرواد، الذي يقـــدم البرامج القيادية وتطوير 
المهـــارات الشـــخصية، وحـــي الفـــن ويقـــدم برامـــج 
متنوعة تشـــمل وتغطي جميع أنواع الفنون، ورشـــة 
فـــي  المتخصصـــة  البرامـــج  التـــي تطـــرح  االبتـــكار 

وأكاديميـــة  والميكانيـــكا،  والهندســـة  التكنولوجيـــا 
البرامـــج الصحيـــة  التـــي تعنـــى بتقديـــم  الرياضـــة 
والرياضية باإلضافة إلى استوديوهات اإلبداع التي 
تقدم  برامج تدريبية متنوعة في مجاالت المسرح، 

اإلعام والموسيقى والتصوير بجميع أنواعه.
وبهذه المناســـبة أعـــرب المؤيد عن شـــكره وتقديره 
إلى الوزراء والمســـؤولين على زيارة مدينة شـــباب 
2030 واالطـــاع على ما تقدمـــه المدينة من برامج 
وفعاليـــات تســـاهم في إكســـاب الشـــباب البحريني 
مزيـــدا من المهـــارات التي تمهد دخولهم إلى ســـوق 
العمـــل مؤكدا أن حضـــور الوزراء والمســـؤولين في 
مدينة الشـــباب يمثل دعما واضحا للشـــباب وتأكيد 
االهتمـــام الرســـمي بدعـــم الشـــباب والوقـــوف إلـــى 
جانبهم واالســـتثمار في طاقاتهـــم وإبداعاتهم األمر 

الـــذي يمنـــح الشـــباب دافعا قويـــا لمواصلة مســـيرة 
التطوير وتأصيل دورهم في بناء مستقبل البحرين.
عـــن  والمســـؤولون  الـــوزراء  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
تقديرهـــم للدور البـــارز الذي تقوم به وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة فـــي دعـــم الشـــباب البحرينـــي 
الكتشـــاف وصقـــل وإبـــراز مواهبهـــم فـــي مختلـــف 
المجـــاالت، مشـــيرين إلـــى أن مدينـــة شـــباب 2030 
تعتبر من المبادرات الرائدة التي تســـاهم في تزويد 
الشـــباب بالمهارات الازمة والتي تمهد دخولهم في 
ســـوق العمل متســـلحين بالعلم والتدريـــب والخبرة 
عـــاوة علـــى مخرجاتهـــا البـــارزة طـــوال الســـنوات 
الماضيـــة، مؤكدين دعمهم الكامل لشـــباب البحرين 
والعمـــل علـــى تمكينهـــم فـــي رحلتهـــم نحـــو التميـــز 

واإلبداع وقيادة مستقبل المملكة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

جانب من الزيارة 

وفد األوقاف مع إدارة المأتم

 البحرين تحقق 3 ميداليات 
بمعرض عالمي للطوابع في جاكرتا

لهـــواة  البحريـــن  جمعيـــة  شـــاركت 
طوابـــع البريد في فعاليـــات )المعرض 
العالمـــي للطوابـــع 2022( الـــذي أقيـــم 
في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا في 
الفترة من 4 إلى 9 أغسطس الجاري. 
وأفاد منسق الوفد البحريني المشارك 
بدر المطوع بأن المشاركين من مملكة 
البحريـــن نالـــوا ميداليـــات وشـــهادات 
تقديريـــة خـــال األمســـية الختاميـــة 
للمعـــرض التـــي نظمـــت بحضـــور عدد 
النتائـــج  وكانـــت  الشـــخصيات،  مـــن 
للوفـــد البحريني كالتالـــي: فوز محمد 
جناحي بـ )ميدالية فضية( لمشـــاركته 
بعنـــوان )تاريـــخ البريـــد الهنـــدي فـــي 

حقبـــة الملكة فكتوريا من العام 1858 
)ميداليـــة  بـــاراس  حســـين   ،)1901  -
فضية( لمشـــاركته بعنوان )رسائل من 
الســـعودية إلـــى دول العالـــم مـــا بيـــن 

 - 1945
)ميداليـــة  الحســـن  صالـــح   ،)1975  
برونزيـــة( لمشـــاركته بعنـــوان )تاريـــخ 

بريد البحرين 1888 - 1966(.
وأضاف المطوع أن فعاليات المعرض 
جاكرتـــا العالمـــي تضمنـــت العديد من 

البرامـــج والمحاضرات التعريفية، كما 
تـــم خـــال المعـــرض انتخـــاب أعضاء 
لاتحـــاد  الجديـــد  اإلدارة  مجلـــس 
المجلـــس  إذ ضـــم  للطوابـــع،  الدولـــي 
أســـماء خليجيـــة مـــن بينهـــا عبـــدهللا 
اإلمـــارات  جمعيـــة  رئيـــس  خـــوري 
للطوابـــع الذي اختيـــر عضوا في لجنة 
التحكيـــم ومديـــرا عن قارة آســـيا في 

مجلس االتحاد الدولي.
الجمعيـــة  رئيـــس  أشـــار  جانبـــه،  مـــن 

جمعيـــة  أن  إلـــى  جناحـــي  محمـــد 
تحـــرص  البريـــد  لطوابـــع  البحريـــن 
دائمـــا علـــى المشـــاركة فـــي المعارض 
مـــن  والدوليـــة  والعربيـــة  الخليجيـــة 
الجمعيـــة  أعضـــاء  مشـــاركات  خـــال 
الذين يحرصـــون على الرقي بالهواية 
عبـــر وجودهم في المحافـــل العالمية، 
طـــوال  الجمعيـــة  تمّكنـــت  حيـــث 
الســـنوات الماضية من حصـــد العديد 
من الجوائز والميداليات والشهادات.

المنامة - جمعية البحرين لهواة طوابع البريد

بدر المطوع 

أعضاء مجلس اإلدارة الجدد لالتحاد الدولي للطوابع

بنا

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذيـــاب النعيمـــي صبـــاح أمـــس، مراســـم 
البحريـــن  مملكـــة  باســـتام  االحتفـــال 
ممثلة بساح البحرية الملكي البحريني 
مسؤولية قيادة قوة الواجب المشتركة 
مـــن دولة الكويـــت الشـــقيقة، وبحضور 
القيـــادة  فـــي  البحريـــة  القـــوات  قائـــد 
األســـطول  قائـــد  األميركيـــة  المركزيـــة 
الخامس الفريق بحري تشـــارلز برافورد 

كوبر، وذلك بمقر وحدة االسناد البحري 
األميركـــي بمملكـــة البحريـــن، والجديـــر 
ذكـــره أن قوة دفـــاع البحرين ممثلة في 
ســـاح البحرية الملكي البحريني تكون 
قد استلمت قيادة مسؤولية قيادة قوة 
الواجب المشـــتركة للمـــرة الثالثة، وكان 
أول اســـتام لقيـــادة تلـــك القـــوة فـــي 4 
مـــارس 2008م، والمـــرة الثانيـــة فـــي 6 

يناير 2011م.

البحرين تتسلم مسؤولية  قيادة “قوة الواجب”



األشـــغال  شـــؤون  وزارة  خطـــة  أظهـــرت 
لمشاريع قطاع الطرق بمحافظة العاصمة 
أن الـــوزارة رصدت ميزانية تبلغ 3 ماليين 
و426 ألف دينار لتنفيذ 15 مشـــروع طرق 
بالعاصمة في العامين 2022 و2023، منها 
13 مشـــروعا قيـــد التنفيذ ومشـــروع قيد 

المناقصة، ومشروعان قيد التصاميم.
وأشـــارت الخطة إلى االنتهاء من تنفيذ 9 
مشـــروعات شـــملت رصف طـــرق بالطوب 
األرضـــي وإنشـــاء مظـــالت انتظـــار للطلبة 
واألهالـــي، وزيادة ألعمدة اإلنارة، وتطوير 
والتقطاعـــات،  الشـــوارع  بعـــض  وصيانـــة 

وإضافة مسارات وإنشاء منافذ.
 3824 طريـــق  رصـــف  الخطـــة  وشـــملت 
بالطـــوب  بالعدليـــة   338 بمجمـــع  و3828 
األرضـــي بكلفـــة 4643 دينـــارا، إلى جانب 
إنشـــاء عـــدد مـــن مظـــالت انتظـــار للطلبة 
واألهالي بعدد من المجمعات في الســـقية 
والماحـــوز والعكـــر الشـــرقية وهورة ســـند 
و493  ألفـــًا   11 بلغـــت  إجماليـــة  بتكلفـــة 

دينارا.
وضمـــت خطة الـــوزارة مشـــروعين لزيادة 
أعمدة اإلنارة بمجمعي 324 و373 بالفاتح 
وتوبلي، بتكلفـــة إجمالية بلغت 106 آالف 
و617 دينارا، حيث شملت األعمال تركيب 
أعمـــدة إنـــارة بطـــول 8 امتار، واســـتبدال 

وحدات إنارة إلى “ليد”.
وأشـــارت الـــوزارة إلى عملها علـــى تطوير 
طرق مجمـــع 360 بالزنج، بتكلفة إجمالية 
بلغـــت 900 ألـــف دينار، واســـتغرقت فترة 

اإلنجاز 8 أشهر.
واشـــتمل المشـــروع على األعمال المدنية 
واإلســـفلتية الالزمة لرصف وإعادة رصف 
الطرق والممرات، وإنشاء شبكة لتصريف 
إلـــى  األرصفـــة  وإنشـــاء  األمطـــار،  ميـــاه 
جانب تركيب وســـائل السالمة والعالمات 
المرورية، إضافة إلى إنشاء قنوات أرضية 
وحماية ونقل الخدمات التي تتعارض مع 

أعمال المشروع.
وضمـــت خطـــة الـــوزارة مشـــروع تطويـــر 

طـــرق مجمـــع 745 بســـند، والـــذي تضمـــن 
الالزمـــة  واإلســـفلتية  المدنيـــة  األعمـــال 
لرصـــف وإعـــادة رصف الطـــرق والممرات، 
وإنشـــاء شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، 
تركيـــب  جانـــب  إلـــى  األرصفـــة  وإنشـــاء 
المروريـــة،  والعالمـــات  الســـالمة  وســـائل 
إضافة إلى إنشـــاء قنوات أرضية وحماية 
ونقـــل الخدمات التي تتعـــارض مع أعمال 

المشروع.
وبلغت كلفة المشروع الذي تم إنجازه في 

فترة 11 شهرًا مبلغ 500 ألف دينار.

الحزمة الثانية

وضمت الحزمة الثانية من خطة مشـــاريع 
الـــوزارة مشـــروع إنشـــاء منفذ من شـــارع 
الملـــك فيصـــل إلى شـــارع الشـــيخ خليفة 
بن ســـلمان بالقرب من مجمع سيتي سنتر 
التجـــاري، وذلـــك في فتـــرة تنفيـــذ تبلغ 5 
أشهر ابتداء من األسبوع الثاني من يناير 

الماضي.
واشـــتملت أعمـــال المشـــروع الـــذي بلغت 
كلفتـــه 250 ألـــف دينـــار على إنشـــاء منفذ 
شـــارع  إلـــى  فيصـــل  الملـــك  شـــارع  مـــن 
الشيخ خليفة بن ســـلمان، وتوفير أرصفة 
جانبية للمشاة وتحســـين مستوى اإلنارة، 
إلـــى جانـــب توفيـــر العالمـــات المروريـــة 

واللوحات اإلرشادية الالزمة.
يســـير  العمـــل  أن  إلـــى  الـــوزارة  ولفتـــت 
حســـب البرنامـــج وأن األعمـــال المتبقيـــة 
من المشـــروع هي أعمال رصف اإلســـفلت 

وأعمال اإلنارة.
وضمـــت خطـــة الـــوزارة مشـــروع إضافـــة 
مســـارين للـــدوران العكســـي علـــى شـــارع 
األفنيـــوز  مجمـــع  باتجـــاه  فيصـــل  الملـــك 
التجـــاري، حيـــث تم توقيـــع اتفاقية العقد 
أن  المتوقـــع  ومـــن   ،2021 ديســـمبر  فـــي 

يستغرق تنفيذ المشروع فترة 6 أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يتضمن 
إضافـــة مســـارين للـــدوران العكســـي على 
أرصفـــة  وتوفيـــر  فيصـــل،  الملـــك  شـــارع 
جانبيـــة للمشـــاة، ووضـــع قنـــوات أرضيـــة 

الستخدامها من قبل الخدمات مستقبالً.
ولفتـــت إلـــى أن أعمـــال المشـــروع الـــذي 
رصدت له ميزانية بقيمة 110 آالف دينار، 
تشـــمل تحســـين مســـتوى اإلنارة، وتوفير 
العالمـــات المرورية واللوحات اإلرشـــادية 
فـــي  الســـالمة  الالزمـــة، ووضـــع حواجـــز 

المناطق التي تتطلب ذلك.

مسار االنعطاف

واشـــتملت الخطـــة على مشـــروع إلضافة 
مســـار لالنعطاف يمينًا من شـــارع 23 إلى 

شـــارع 13 في منطقة توبلي، حيث تشمل 
أعمـــال التطويـــر علـــى عمل مســـار تباطؤ 
إضافـــي علـــى تقاطـــع شـــارع 23 مـــع 13، 
وتوفيـــر أرصفـــة جانبيـــة للمشـــاة، ووضع 
قبـــل  مـــن  الســـتخدامها  أرضيـــة  قنـــوات 
الخدمـــات مســـتقبالً، وتحســـين مســـتوى 
المروريـــة  العالمـــات  وتوفيـــر  اإلنـــارة، 

واللوحات اإلرشادية الالزمة.
ولفتت الوزارة إلـــى أنه تم توقيع اتفاقية 
عقد المشـــروع في مارس الماضي، حيث 
بلغـــت الميزانية المعتمدة للمشـــروع 100 
ألـــف دينار، فيما من المتوقع أن يســـتغرق 
تنفيذ المشـــروع 3 أشـــهر بعد االنتهاء من 
اســـتالم المـــواد مـــن المخـــازن المركزيـــة 

التابعة لهيئة الكهرباء والماء.
وضمـــت خطـــة الـــوزارة المرحلـــة األولـــى 
6217 وشـــارع  لمشـــروع تطويـــر طريـــق 
61 بالبـــالد القديـــم، حيـــث تشـــمل أعمـــال 
التطوير على إعادة إنشاء الطرق، وإنشاء 
شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، وتوفيـــر 
أرصفـــة جانبية للمشـــاة، وقنـــوات أرضية 
الســـتخدامها من قبل الخدمات مستقبالً، 
اإلنـــارة  مســـتوى  تحســـين  إلـــى  إضافـــة 
وتوفيـــر العالمـــات المروريـــة واللوحـــات 
اإلرشـــادية الالزمة، ووضع حواجز سالمة 

في المناطق التي تتطلب ذلك.
ورصدت الوزارة للمشـــروع ميزانية بلغت 

250 ألـــف دينـــار، حيـــث مـــن المتوقـــع أن 
تســـتغرق مدة تنفيذ المشـــروع 10 أشـــهر، 

فيما بلغت نسبة اإلنجاز فيه 16 %.
واشـــتملت خطـــة الـــوزارة علـــى مشـــروع 
إعـــادة تأهيـــل بعـــض الطـــرق بمجمع 644 
بالنويـــدرات ومعالجة المناطق المتضررة، 

وذلك بتكلفة بلغت 80 ألف دينار.
وأشـــارت الـــوزارة إلى أن العمـــل جار على 
تنفيـــذ مشـــروع إعـــادة تأهيـــل عـــدد مـــن 
ضمـــن  بجدعلـــي،   721 بمجمـــع  الطـــرق 
مشاريع صيانة الطرق الداخلية لمحافظة 
العاصمـــة، من خـــالل إعـــادة تأهيل بعض 

الطرق ومعالجة المنطقة المتضررة.
وبلغـــت كلفـــة المشـــروع نحـــو 250 ألـــف 
دينـــار، حيـــث مـــن المتوقـــع أن يســـتغرق 
مـــن  ابتـــداء  أشـــهر   6 المشـــروع  تنفيـــذ 

األسبوع األخير من أبريل الماضي.

خزانات النفط

وضمـــت خطة مشـــاريع الوزارة مشـــروعًا 
إلعـــادة تأهيـــل بعـــض الطـــرق ومعالجـــة 
المنطقة المتضررة وإنشاء شبكة تصريف 
ميـــاه األمطار، إلى جانـــب تطوير طريقي 

2161 و2103 بمجمع 321.
واشـــتملت خطـــة الـــوزارة علـــى مشـــروع 
الصبـــاح  جابـــر  الشـــيخ  تقاطـــع  لتطويـــر 

مـــن شـــارع 1 بالقرب مـــن خزانـــات النفط 
بسترة، إلى جانب مشروع تنظيم مواقف 
الســـيارات لمجمع ســـترة التجاري وتأهيل 

الطرق المحيطة به.
وأشـــارت الـــوزارة إلى أن أعمال مشـــروع 
تطوير تقاطع الشيخ جابر الصباح تشتمل 
علـــى تنظيـــم الحركـــة المروريـــة وزيـــادة 
الطاقـــة االســـتيعابية للتقاطـــع عن طريق 
توفير مســـار إضافي لالنعطاف يسارًا من 
شارع الشيخ جابر األحمد الصباح، باتجاه 
شـــارع 1 وســـيترافق مع ذلك زيادة طول 
مســـار التخزين وفصل الحركـــة المرورية 
المنعطفة يسارا عن الحركة المرورية على 

الشارع الرئيسي بجزيرة فاصلة.
ولفتـــت إلى أن أعمال المشـــروع تشـــتمل 
علـــى وضـــع قنـــوات أرضية الســـتخدامها 
من قبـــل الخدمـــات مســـتقبالً، وتحســـين 
العالمـــات  وتوفيـــر  اإلنـــارة،  مســـتوى 
المروريـــة واللوحـــات اإلرشـــادية الالزمة؛ 
لتحقيـــق األمـــن والســـالمة المطلوبة على 

الشارع.
مـــن  االنتهـــاء  تـــم  أنـــه  الـــوزارة  وذكـــرت 
تصاميم المشـــروع بعد التنســـيق مع هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء، إال أن تكلفـــة نقـــل كابل 
الكهرباء أعلى من تكلفة المشروع، وجاري 
مراجعـــة ذلك مع الهيئة، فيما يتوقع طرح 

المشروع للمناقصة في سبتمبر المقبل.
بمشـــروع  يتعلـــق  فيمـــا  الـــوزارة  وقالـــت 
تنظيـــم مواقـــف ســـيارات مجمـــع ســـترة 
التجـــاري، أن المشـــروع يتضمـــن تنظيـــم 
الحركـــة المرورية لمواقف الســـيارات عن 
طريق وضع العالمات المرورية التنظيمية 

واللوحات اإلرشادية.
ولفتـــت الـــوزارة إلى أنـــه تـــم االنتهاء من 
التصاميم التفصيلية للمشـــروع بالتنسيق 
مـــع إدامـــة، حيـــث تـــم الطلـــب مـــن قبلهم 
بتعديل نطاق العمل بحيث يشـــمل تطوير 
شبكة األمطار القائمة في الموقع مما أدى 
إلى زيـــادة تكلفة المشـــروع، وعليه جاري 
التنسيق مع الشركة لتغطية عجز ميزانية 

المشروع.

ــد” ــيـ ــى “لـ ــ ــ ــح وتـــوبـــلـــي إل ــاتـ ــفـ ــالـ ــدال إنـــــــــارات بـ ــ ــب ــ ــت ــ اس
ــي بـــاتـــجـــاه األفــنــيــوز ــس ــك ــع إضـــافـــة مـــســـاريـــن لــــلــــدوران ال
مشروع لتطوير تقاطع الشيخ جابر الصباح بالقرب من خزانات النفط بسترة
بجدعلي  721 بمجمع  الــطــرق  مــن  عــدد  لتأهيل  ديــنــار  ألــف   250
ــي ــ األرض بـــالـــطـــوب  ــة  ــي ــدل ــع ــال ب  339 بــمــجــمــع  ــرق  ــ ط ــف  ــ رص

3.4 ماليين دينار كلفة 15 مشروع طرق بالعاصمة
االنتهاء من تنفيذ 9 مشروعات

أعمال تطوير بشارع الشيخ جابر الصباح
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هذه حكايتـي مع الجامعيـة... والبحرينـي أولى من األجنبـي
في يوم مشـــمس ومزدحـــم وفي ظل 
شـــراء األهالـــي المســـتلزمات الالزمـــة 
ألبنائهـــم لقـــرب العودة إلـــى المدارس، 
انطلقـــت “البالد” في جولة مع صاحب 
مالـــك  البشـــوش  والوجـــه  االبتســـامة 
إحـــدى حافـــالت نقـــل الطلبـــة ســـلمان 
إبراهيـــم، والـــذي يمتلـــك خبـــرة دامت 
إلى 18 عاما كونه بدأ مشواره بحافلة 
قـــرر  صغيـــرة، وخـــالل ســـنة واحـــدة 
أن يشـــتري لـــه حافلـــة، ومـــن بعد ذلك 
تمكن من جمع مبلغ من المال واشترى 
“باص” أحدث، ومن هنا بدأت الحكاية.

ذكر ســـلمان أن أســـعاره فـــي التوصيل 
لم تتغير منذ ســـنوات مراعاة لظروف 
األهالي، حيث إن سعر توصيل الطلبة 
والطالبـــات إلـــى المدارس يصـــل لـ 15 

دينارا، و25 دينارا إلى الجامعات. 
بجميـــع  مهيـــأ  “باصـــه”  أن  وأكـــد 
األمـــن  تضمـــن  التـــي  التجهيـــزات 
والســـالمة من كاميـــرات، قرص يوثق 
مـــا تســـجله الكاميـــرات بشـــكل دائـــم 

وصندوق اإلسعافات األولية. 
وأوضـــح أن عالقة طيبـــة جدا تجمعه 
أنـــه  بالطـــالب وهـــم يحبـــوه، لدرجـــة 
“أول  أن  يخبرهـــم  صبـــاح  كل  فـــي 
واحد ســـيركب الباص ســـيحصل على 

حـــالوة”، إال أنـــه في الحقيقـــة يفاجئ 
واآليســـكريم  بالحلويـــات  الجميـــع 
والكثير بقصد إســـعادهم ولو بالشيء 

البسيط اليسير.
وأشـــار إلى أنه على سائقي الحافالت 
االلتـــزام بالوقـــت، التحلـــي باألخـــالق 
الحميـــدة وتكويـــن عالقـــة طيبـــة مـــع 

الطالب والطالبات.

وذكـــر أن العديـــد من طالبـــه وطالباته 
الذيـــن كان يوصلهـــم إلـــى مدارســـهم، 
تقدمـــوا بالعمـــر وانخرطوا في ســـوق 

العمل وما زالوا على تواصل معه. 
قيـــود جائحـــة  فتـــرة  أن  إلـــى  ولفـــت 
كورونا )كوفيد 19( حتمت عليه العمل 
فـــي مجاالت عـــدة منها  النخيـــل، بيع 
الفاكهة والخضار، الزراعة إال أنه يعتبر 

واألكثـــر  األساســـي  رزقـــه  التوصيـــل 
أهمية بالنسبة له.

وقـــال ســـلمان “الجميل فـــي التوصيل 
أننـــي غير )محتكر( فـــي منطقة معينة 
جميـــع  إلـــى  الوصـــول  مـــن  وأتمكـــن 

المناطق وبكل سهولة”. 
واســـتذكر ســـلمان أنه في أحـــد األيام 
أنزل طالبات بالمرحلـــة الجامعية عند 

بوابة الجامعة واتجه إلى المنامة وهو 
فـــي الطريق ســـمع: “أنا ويـــن”، وحينها  
اكتشف أن هناك طالبة كانت نائمة في 
المقعد الخلفي وللتو استيقظت، حيث 
رد عليهـــا بنبـــرة ضحـــك “غربلتينـــي.. 
وتواصـــل  الحيـــن؟”،  ويـــن  أوديـــج 
مباشـــرة مـــع والدها، والـــذي أخبره أن 

ينزلها في “المصلى” وبالفعل أوصلها.

واختتم ”نحن البحرينيين إذا اشتغلنا 
في مهنة نحرص على تأديتها بالشكل 
الصحيـــح، فنتمنـــى من األهالـــي عدم 
االتجـــاه إلـــى الغريـــب بـــدالً منـــا كوننا 
ننتـــج إلـــى البلد، واألهـــم نحرص على 
خصوصـــا  لألطفـــال  الرعايـــة  تقديـــم 
عنـــد توصيلهم، فالبحرينـــي قادر على 

العطاء في جميع المجاالت“.

سيدعلي المحافظة

جانب من أعمال تطوير الطرق بالزنججانب من مجمع 338 بالعدلية

ترك “الباص” ولجأ إلى النخيل فترة الكورونا... سائق توصيل الطالب سلمان لــ “^”:
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اقتـــرح عدد مـــن المترشـــحين المتوقعين 
باســـتطالع صحيفـــة البالد لخفـــض مبالغ 
الغرامـــات بقانـــون النظافـــة، وبخاصـــة ما 
يتعلـــق بالمـــادة التـــي تعاقـــب من يغســـل 
سيارته أو بيته وسقي الزرع بشكل يؤدي 
إلـــى جريان الميـــاه وتكوين المســـتنقعات 
الشـــوارع والممـــرات، ويصـــل مبلـــغ  فـــي 
 100 للمحكمـــة  اإلحالـــة  قبـــل  الغرامـــة 
دينـــار، وتصـــل إلى 300 دينـــار إذا أحيلت 

للمحكمة.

التثقيف المجتمعي 

المتوقعـــة  النيابيـــة  المترشـــحة  أكـــدت 
عـــن الدائرة العاشـــرة بمحافظـــة العاصمة 
نجمـــة تقـــي أن دائرتهـــا تخلو مـــن ظاهرة 
المســـتنقعات بســـبب غســـل الســـيارات أو 
البيوت وســـقي الزرع وأن أهالـــي دائرتها 
مدركـــون ألهميـــة الحفـــاظ علـــى المـــوارد 
الطبيعيـــة تمامًا ولما تمثله هـــذه الظاهرة 
مـــن جوانـــب ســـلبية تـــؤدي إلـــى اإلخالل 
بالمشـــهد الجمالـــي للشـــوارع والطرقـــات، 
وتتســـبب في إيجاد بيئـــة لتكاثر البعوض 

والحشرات.
تقـــي  ودعـــت 

إطالق  إلى 
حملـــة 
أهلية، 

توعويـــة وتثقيفيـــة بالتعاون مـــع الجهات 
فـــي  الظاهـــرة  تلـــك  مـــن  للحـــد  المعنيـــة 
الســـكنية،  واألحيـــاء  العامـــة  الشـــوارع 
والتقيـــد باألنظمـــة والتعليمـــات فـــي ظل 
توفر البدائل النظامية لغســـيل الســـيارات 
والبيوت وســـقي الـــزرع، وذلك بهدف رفع 
مستوى الوعي العام وتعزيز مشاركة 
المواطنيـــن فـــي 
لعمليـــة  ا

التنمويـــة الشـــاملة التي تعيشـــها البحرين 
على كافة المســـتويات ومـــن أهمها تنمية 

المجتمع.
ولفتـــت إلى أن أهم مقومات الوعي تكمن 
في ترســـيخ مبـــادئ المجتمع في الحقوق 
والواجبـــات إضافة إلى تفعيل المحاســـبة 
تلـــك  القانـــون للحـــد مـــن مثـــل  وســـيادة 
الظواهـــر التي تســـيء للمظهـــر الحضاري 

لمملكة البحرين.
وطالبـــت تقـــي بضـــرورة منح األشـــخاص 
فرصة عـــن طريق توجيههـــم قبل تطبيق 
القانـــون والـــذي ينص على فـــرض عقوبة 
لمن يغســـل سيارته أو بيته بشكل يؤدي 
إلى جريان المياه وتكوين المستنقعات 
في الشـــوارع والممـــرات، والتي 
يصل مبلغ الغرامة قبل اإلحالة 
للمحكمة إلـــى 100 دينار بينما 
لهـــا،  اإلحالـــة  عنـــد  دينـــار   300
بما يســـهم في منعهـــا، والقضاء 
عليهـــا تماًما فـــي مختلـــف مناطق 

المملكة.
وذكرت “أن المساهمة بتطوير التشريعات 
متطلبـــات  لمواكبـــة  القوانيـــن  وتحديـــث 
التنميـــة المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، 
والمحافظـــة عليهـــم هـــو أمر ننشـــده على 

الدوام”.
وأشـــارت إلى أن العمل على نشر التوعية 
والتثقيـــف المجتمعـــي يجـــب أن تســـعى 
لـــه مختلف الجهـــات الحكوميـــة واألهلية 
مـــع األخذ فـــي االعتبار ضـــرورة تضمينها 
ضمـــن الخطـــط التنمويـــة الهادفـــة لنشـــر 
ثقافة تنمية المجتمع بالشـــكل األمثل بين 

المواطنين.

ثقافة الترشيد

بـــدوره، قـــال المترشـــح النيابـــي المتوقـــع 
عـــن الدائـــرة الثالثة بالمحافظـــة الجنوبية 
محمـــد الرفاعي “مـــن المفترض أن تتدرج 
إلـــى  إنـــذار كتابـــي  مـــن  بـــدًءا  العقوبـــات 
مخالفـــة مالية بســـيطة وتتـــدرج في حال 

تكـــرار المخالفة ورســـوم المخالفـــات البد 
أن تتماشـــى مع دخل الفـــرد، ألن ليس من 
المعقـــول أن يكـــون متوســـط دخـــل الفرد 
500 دينار وتســـرب ميـــاه 300 دينار وإذا 

اخذنا باالعتبار أن الضرر ليس بجسيم”.
وقال “من األفضل أن تكون هناك حمالت 
توعوية بالقناعات بدالً من العقوبات ومن 
الضروري أن توجد عند المواطن والمقيم 
ثقافـــة الترشـــيد فـــي الطاقـــة مثـــل المياه 

والكهرباء. 

مراجعة الغرامات

من جانبه، ذكر المترشـــح النيابي المتوقع 
عـــن الدائـــرة الثانيـــة بمحافظـــة العاصمـــة 
محمـــد هـــزاع “أعتقـــد أنه منذ بـــدء العمل 
فـــي  الجاريـــة  الميـــاه  مخالفـــة  بقانـــون 
األحياء الســـكنية جراء غســـيل السيارات 
أو ري النباتـــات وهذه الظاهـــرة باتت أقل 
انتشارًا مما سبق وهذا يدل على أن فكرة 
القانون نفســـها رادعة وســـاهمت ربما في 

خفض نسب تلك المخالفات”.
ولفـــت إلى أن الظاهرة نفســـها ال تســـتحق 
وهنـــاك  بـــه  المبالـــغ  العقـــاب  هـــذا  مثـــل 

مخالفات أخرى أكبر ضررًا وأقل غرامة.
المفروضـــة  الغرامـــة  تكـــون  أن  واقتـــرح 
علـــى كل مـــن يســـتخدم المياه في غســـل 
فعـــل  أي  أو  النباتـــات  ري  أو  الســـيارات 
يـــؤدي لجريان مياه مهـــدورة في األحياء 
والطرقـــات مبدئيـــًا ال تقـــل عـــن 20 دينارًا 
وال تزيـــد عـــن 30 دينـــارًا ومقارنتها بقيمة 
المياه المهدورة وقيمـــة تعويضات الضرر 
هـــذه  ترتفـــع  بحيـــث  البســـيطة  الجانبـــي 
الغرامـــة لتصـــل إلـــى 100 دينـــار بحريني 
فـــي حـــال أحيلـــت الواقعـــة إلـــى المحاكم 

المختصة.
وأكـــد ســـعيه في حـــال فـــوزه لتعديل هذا 
القانون من خالل تعديل نســـب الغرامات 
المفروضة فيـــه ومراجعة جميع الغرامات 
المفروضـــة فـــي القانون لتعديلهـــا وجعلها 
مالئمة للوضع المعيشي للمواطن والمقيم 
أوالً وألن تكون مناســـبة لحجـــم المخالفة 

وضررها.

التدرج مطلوب

إلـــى ذلك، قال المترشـــح النيابـــي المتوقع 
عـــن الدائرة الرابعـــة المحافظـــة الجنوبية 
أحمد ألبي “أنا مع القانون بشـــرط التوعية 
اإلعالميـــة للمواطـــن بتفاصيـــل القانـــون، 
التـــدرج في العقوبة باإلنـــذار الكتابي قبل 
المخالفـــة وتعاون العضو البلدي مع الجهة 
المعنيـــة في ســـبيل إصـــالح العيـــوب في 
الشـــارع قبـــل المخالفة كالحفر ومســـتوى 

ميالن الشارع”.
حســـب  العقوبـــة  تكـــون  أن  “البـــد  وزاد 
المخالفـــة ألن ال يجـــوز مخالفـــة الجميـــع 
النظـــر عـــن حجـــم  بغـــض  100 دينـــار  بـــــ 

المخالفة”.

نجمة تقي: 
إلطالق حملة 

أهلية للحد من 
المخالفات البلدية

أحمد ألبي: 
سأتعاون مع العضو 

البلدي إلصالح 
عيوب الشوارع

محمد هزاع: 
سأعدل مبالغ 

الغرامات البلدية 
إذا فزت

محمد الرفاعي 
يقترح التدرج في 
العقوبات والبدء 

باإلنذار الكتابي

للتنميـــة  البحريـــن  اختتـــم معهـــد 
التدريبـــي  البرنامـــج  السياســـية 
االنتخابـــي”،  اإلعـــالم  “مهـــارات 
مـــن  الفتـــرة  خـــالل  عقـــد  والـــذي 
الجـــاري  أغســـطس   25  -  21
متخصـــص  وبشـــكل  مقـــره  فـــي 
واإلعالمييـــن  الصحافييـــن  إلـــى 
ضمـــن المرحلـــة المتخصصـــة من 
لالنتخابـــات  الوطنـــي  البرنامـــج 
النيابيـــة والبلدية “دّرب 2”، بهدف 
بالمعلومـــات والمهارات  تزويدهم 

الالزمة في سبيل تغطية إعالمية 
احترافية لالنتخابات المقبلة.

البـــالد  صحيفـــة  وشـــاركت 
بالزميلـــة  ممثلـــة  البرنامـــج  فـــي 
الصحافية بقسم الشؤون المحلية 
منـــال  اإللكترونـــي  والمحتـــوى 

الشيخ.
مـــت الشـــيخ مـــن قبـــل المدير  وُكرِّ
التنفيـــذي لمعهـــد البحرين للتنمية 
السياســـية إيمان جناحي بشهادة 

اجتياز البرنامج.

“^” تشارك ببرنامج مهارات اإلعالم االنتخابي

لخفض مبالغ الغرامات بقانون النظاقة والتدرج بالمخالفات البسيطة
300 دينار غرامة غسل السيارات أو جريان الماء من “الحوش”... مترشحون لـ “^”:
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منال الشيخ

انتخــاب المـرأة للمجلس البلـــدي ضــروري
في حلقة برنامج “مع أو ضد” عبر منصات “^” الرقمية

تعـــددت مشـــاركة المـــرأة فـــي الحياة 
العامـــة الســـيما مشـــاركتها جنًبـــا إلـــى 
جنـــب الرجـــل منـــذ مطلـــع الثالثينات 
فـــي االنتخابـــات البلديـــة حتـــى يومنا 
هـــذا إضافـــة إلـــى إســـهاماتها العديدة 
والواضحة للعيان في شتى المجاالت.
بشـــأن  اآلراء  “البـــالد”  اســـتطلعت 

انتخـــاب المـــرأة للمجلـــس البلـــدي في 
الحلقـــة الجديـــدة مـــن برنامـــج “مع أو 

ضد” عبر منصاتها الرقمية.
أكـــدت حنـــان الشـــروقي أهمية وجود 
المرأة فـــي المجلس البلدي وفي كافة 
المجـــاالت واســـتحقاقها تبـــوؤ أعلـــى 

المناصب.

الســـمو  “صاحبـــة  أن  علـــى  وشـــددت 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة، قرينة ملك البـــالد المعّظم 
للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
حفظها هللا تعد مثـــال أعلى لكل امرأة 

بحرينية”.
وأيدت شهد الزاكي انخراط المرأة في 
العمـــل البلـــدي؛ كونها نصـــف المجتمع 
ومـــن واجبها خدمته لتكون جزءا من 

حدث مهم جدًا. 
وأوضـــح ســـامر عبـــدهللا أنـــه “مـــع” و 
ال فـــرق بيـــن المـــرأة والرجـــل. وأكـــد 
أن التعـــاون مـــا بيـــن الطرفيـــن يجعل 

المجتمع أكثر نجاحًا وإنتاجية.
إلى ذلك، قالت وجدان البناء “انتخاب 
المرأة ووجودها فـــي المجلس البلدي 
مهـــم جدًا؛ ألنها تختلف عن الرجل من 

حيث أفكارها ورؤيتها لألمور”.

وجدان البناء  حنان الشروقي سامر عبدالله شهد الزاكي

منال الشيخ  تصوير: خليل إبراهيم

أكـــد عضو مجلس بلدي المنطقة الشـــمالية عبدهللا القبيســـي 
ضـــرورة إعادة النظر في إعادة فتـــح مراكز الخدمة لمختلف 
الجهـــات الخدمية األساســـية بعـــد انحســـار الجائحة  وعودة 

الحياة إلى طبيعتها.
وأشـــار إلى أن معظـــم الجهات الخدمية عـــاودت فتح مراكز 
الحكومـــة  بوابـــة  تتيحهـــا  التـــي  الخدمـــات  بـــإزاء  الخدمـــة 
االلكترونية، في حين ما زالت هيئة الكهرباء والماء تعتمد في 

خدماتها بشكل أساسي على الخدمات االلكترونية، 
فـــي ظل وجود حاجـــة ملحة لدى المشـــتركين 
الســـيما أصحاب الحاالت اإلنسانية والخاصة 

منهـــم، ومـــن يجد منهـــم صعوبة في 
التعامل مع الوسائل الرقمية.

الخدمـــة  مراكـــز  أن  إلـــى  وأشـــار 
للمشـــترك إمكانيـــة  المباشـــرة تتيـــح 

التواصـــل المباشـــر مع الجهـــة الخدمية 
مما يســـهل على المشتركين فهم طبيعة 

المهمـــة  إلنجـــاز  اإلجـــراءات 

بالشـــكل المطلوب واستيضاح كافة األمور المتعلقة بالخدمة 
وإجراءاتها ومتطلباتها.

وذكـــر أن مســـتوى الوعـــي بكيفيـــة التعامـــل مـــع الخدمـــات 
االلكترونية ما زال دون المستوى المطلوب، فضالً عن وجود 
شـــريحة واســـعة في المجتمع  ال تمتلك المهـــارات والمعرفة 
المطلوبـــة للتعامـــل مـــع هذه الخدمـــات، مؤكًدا علـــى ضرورة 
رفـــع مســـتوى الوعـــي المجتمعـــي بالخدمـــات االلكترونية 
عبـــر  الالزمـــة  العمـــل  الـــدورات وورش  وتنظيـــم 
وســـائل اإلعـــالم والنـــدوات المناطقيـــة، إلى 
جانـــب تضمين هـــذه المهارات فـــي البرامج 

المدرسية اإلثرائية.
وأعاد التأكيد أن التحول االلكتروني 
ساهم في تســـهيل تقديم الخدمات، 
إال أن ذلـــك ال يغني بشـــكل كامل عن 
توفيـــر مراكـــز خدمـــة محـــدودة 
للتعامل مع الحاالت اإلنسانية 

والخاصة.

القبيسي: إلعادة فتح مراكز الخدمة للمشتركين
سيدعلي المحافظة

برنامـــج “علشـــانها نصـــوت” مبـــادرة شـــبابية للتشـــجيع على 
المشـــاركة فـــي االنتخابات المقبلـــة، قوامها 50 – حتى اآلن - 

في مختلف المحافظات.
ويهدف القائمون على النســـخة الثالثة من “علشـــانها نصوت” 
إلـــى تشـــجيع الناس علـــى التصويت والمشـــاركة الفاعلة في 
المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك المعظـــم الـــذي يعتبـــر 

االنتخابات النيابية والبلدية من ركائزها.
وقـــال قائـــد البرنامـــج مراد عمـــر لـ “البـــالد” إن 

“برنامج )علشـــانها نصوت( بنسخته الثالثة 
تم تدشـــين شـــعاره وســـينطلق فعليا في 

منتصف سبتمبر المقبل.
وعن جدول فعاليات البرنامج، قال إن 
الفعاليـــات ســـوف تنطلق مـــن المجالس 
بنـــدوات  معنـــا  المتعاونـــة  األهليـــة 

ومحاضرات تثقيفية وتليها دورات 
رياضية لشباب مصحوبة بعمل 
إعالمـــي يعكـــس هـــذا العـــرس 

الديمقراطي. 
وبين “تتلخص فكرة البرنامج التشجيعي على المشاركة في 
االنتخابات على إقامة الفعاليات والبرامج الرياضية والعائلية 
والشـــبابية والرياضيـــة، للوصـــول إلـــى أكبـــر فئة مســـتهدفة 
وتوضيـــح الغايـــة مـــن المشـــاركة فـــي العمليـــة االنتخابيـــة”. 
وأضـــاف “نســـعى إلـــى تشـــجيع النـــاس علـــى التصويـــت عبر 
إقامة فعاليات يشارك فيها متنافسون على ذات المقاعد في 
جميـــع الدوائر والمحافظات للتأكد على أن العرس 
الديمقراطي بقيادة الرجل األول هدفه واحد 

رغم االختالف والتنافس”.
وأوضح أن القائمين على البرنامج مجموعة 
مجموعـــات  مـــع  بالتعـــاون  الشـــباب  مـــن 
إعالمية في وســـائل التواصل االجتماعي 
لهـــا ثقلهـــا، وفي اضافة نوعيـــة بما يخص 
برنامجـــا  لهـــم  وجدنـــا  المرشـــحين، 
علـــى  االطـــالع  فـــي  للراغبيـــن 
والتعـــاون  الشـــبابية  المبـــادرة 

معها.

“علشانها نصوت” مبادرة شبابية للتشجيع على االقتراع

مراد عمر

محرر الشؤون المحلية



مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن
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سعر القدمـ
يبـــــــــدأ من

مـحـجـــوز
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جــديــد

��������
الــبــــديـــع

36700722مـديـر الفـرع
��������

مـديـر الفـرع

ستـــــرة

36779771

��������
مـديـر الفـرع

المنــــامــة

36600656 مـديـر الفـرع

��������
المرفأ المالي 

36155800

نسبة%44
الحجوزات

متــاحمبــاع
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Vacancies Available
HI NIGHTS FASHION 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39749769 or GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

CRYSTAL CORNER RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39749769 or GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 ANALYST(INDUSTRIAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17704040 or recruitment@bapco.net 

Dar Aldallal Abayat 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33900941 or ALAMEERDALAL@GMAIL.COM 

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)

 suitably qualified applicants can contact

 17243331 or moh.ramez@ramez.net 

BROTHERS RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 37111115 or INFO@AWAL.BIZ 

BROTHERS RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 37111115 or INFO@AWAL.BIZ 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 33055917 or HR@issbh.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com 

TECON CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39474476 or ALAMEEN.2010@HOTMAIL.COM 

Markwell International W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36312661 or markwellbh@live.com 

MONROE HOTEL S P C 

has a vacancy for the occupation of

 MAINTENANCE CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 17296699 or ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

HASAN ABDULRAHMAN KHALAF BURESHAID 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36663852 or zakar12188@gmail.com 

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17785250 or info@aradgroup.net 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 13691113 or YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

UNITED ELECTRONICS COMPANY - EXTRA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 37736766 or QASABY.A@EXTRA.COM 

Habara Hotel And Restaurant Toursim Management W.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 39309999 or GREATSANDDUNE@GMAIL.COM 

CONTRATECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17554430 or INFO@CONTRATECH-BH.COM 

ALGHURMI TAMEES BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 35110240 or MF.VIPP@GMAIL.COM 

Demyat Gate Phone Accessories 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33178337 or WED-1980@HOTMAIL.COM 

Master Line Carpentry 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39777467 or MR.ALASWAD@GMAIL.COM 

Asraar Alwurood Gents Hairdrssing Salon 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 36666053 or ALIALTHWADI40@GMAIL.COM 

GLASS MART ALUMINUM WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or FTHEWHAT@HOTMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17255163 or ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17255163 or ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

RADEEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 33224456 or A_MOODEE@HOTMAIL.COM 

TEXSIM TRADING Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 39050093 or SHAMEERKCMAZYONRIFFA@GMAIL.COM 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(PUBLIC TRANSPORT)

 suitably qualified applicants can contact

 36666039 or adeel.hameed@al-aali.com 

THE ORANGERY 

has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17725000 or MBUSANDAL@THEPALACE.COM.BH 

MBK LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36941411 or hassan-al-jowder@hotmail.com 

ABBAS ALSHAIKH SONS TRADING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36558585 or ALSHAIKH3@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ZAKI MAHJOOB MOHAMED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33757529 or WADZAKI741@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Acacia Palace contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39841345 or acaciapalace97@gmail.com 

UCO STEEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17730208 or M_ALMUSALLAM@HOTMAIL.COM 

Pine tree valet park 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39896062 or PINETREEVALET@GMAIL.COM  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 )CR2022- 108443( إعالن رقم

تغيير االسم التجارى

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : هالله خلف الفروان فروان

االسم التجاري الحالي : هالله الفروان للتجارة العامة
االســـــم التجـــاري الجديد : الفروان للتجارة العامة 

قيد رقم : 147031-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة هوم الند التجارية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها )شركة هوم الند
التجارية ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )150018(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

)شركة هوم الند التجارية ذ.م.م(
)HOME LAND TRADING CO.W.L.L(

الى:
)هوم الند فتنس ذ.م.م(

)HOME LAND FITNESS W.L.L(
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ : 2022/5/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
) CR2022-70657 ( طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

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

يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 15042-14

اسم التاجر : عبدالجليل عبدهللا احمد الحواج
االسم التجاري الحالي : ملحمة الحواج

االسم التجاري المطلوب : ملحمة جنة الخلود 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة بوتيك ليدي بوينت والمملوكة للسيدة ساميه اقبال احمد سيد 
 13-15 للفروع  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،71157-13 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال 
وقدره 1000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن 
جزء من األصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية 

أسماؤهم:
ساميه اقبال احمد سيد بنسبة 40 %

AZEEZ THAZHE MALAYIL بنسبة 60 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة )شركة مطاعم الكتكوت طيب ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  ال محمود(  الشيخ  / )سلمان خالد علي عبدالرحمن  السيد 
القانوني لشركة )شركة مطاعم الكتكوت طيب ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد 
رقم )125201(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 120354( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن احمد علي محمد نور عبدهللا المدني بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد علي محمد نور عبدهللا المدني

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري: كوخ الكرك كافية
رقم القيد: 1-129412

القيد   120571    -   التاريخ   24/8/2022
وزارة الصناع ة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   12843   لسنة 2022
بشأن تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدار ة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأن ه قد تقدم إليها الساد ة أصحا 
المسجلة  بحرينية  تضامن  التقنية شركة  للخدمات  اآلسيوية  الخليجية  الشركة  ب شركة 
بموجب القيد رقم 120571 جميع الفروع 1 و 2 و 3 و، طالبين تحويل الشكل القانوني 
للشرك ة المذكور ة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار، بين 

كل من:
ساجده السيدعبدالنبي عبدالرضا الموسو ي

PRAKASH VENKATACHALAM .
فعلى كل م ن لديه اعترا ض التقد م باعتراض ه إلى اإلدارة المذكورة خال ل مد ة خمسة 

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

تاريخ الطلب : 2022/8/18
CR2022-119873 إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

التجارية  تحويل/المحالت  بطلب  الخلو  خليل  عباس  نداء  الينا  تقدم 
التالية الى فاطمه السيد ناصر مهدي جواد علوي

خمسة  خالل  االدارة  الى  التقدم  قانوني  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

قيد رقم : 43249-10
االسم التجاري:   نازي للحالقة النسائية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل  --    إعالن بحل و تصفية  

 المنظمة العالمية للمواصالت السلكية والالسلكية للطيران

سجل تجاري رقم 1-1328

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بانه تقدم اليها السيد جانو سليم نجيب معوض نيابه عن 

السادة شركة المنظمة العالمية للمواصالت السلكية والالسلكية للطيران  المسجلة بموجب القيد رقم 1 – 

1328  ، بتصفية  الشركة تصفيه اختياريا وتعيين السادة جانو سليم نجيب معوض مصفيا للشركة بهذا 

يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة ٣٢٥ من قانون الشركات التجارية البحريني 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ٢١   لعام ٢٠٠١ ، و عمال بنص المادة ٣٣٥ من قانون الشركات يدعو 

المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ١٥ يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

JANO.MOUAWAD@MCBUREAU.COM  -  39677622   -  جانو سليم نجيب معوض

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2022-122797   إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عصام محمد اسحاق اسحاق

االسم التجاري الحالي : زوايا الدارة وتطويرالعقارات
االسم التجاري الجديد : زوايا للتنمية والعقارات

قيد رقم :41989-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2022-122370 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : السيدعدنان كاظم سلمان حسين

االسم التجاري الحالي : نايس برقر
االسم التجاري الجديد : برقر السادة 14

قيد رقم :152686-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-123080
تنازل – عن المحل التجاري

غالم  محمد  غني  محمد  تيال  نازلي  شكفته  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدم 
علي حسين  السيد  إلى   : التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب  محمد 

سلمان حسين الموسوي
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد : 78241 – 3

االسم التجاري : بيت 88 للبيليارد

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

ريوق جمال ذ.م.م
سجل تجاري رقم  152430

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  ريوق جمال ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 152430 ، بطلب تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة جمال امين محمد جمال مصفيا للشركة

جمال أمين محمد جمال
33605560

JAMAL9A@YAHOO.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022- 122922 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن علي جاسم عبدهلل السماك بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد علي ناصر محمد ابراهيم

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر  التقدم  قانوني  لديه أي اعتراض  فعلى كل من 
يوما من تاريخ اإلعالن

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 56151 – 2

االسم التجاري : ويل دن للمشويات

إعالن عام
شركة ذا برجركونسبتس ذ.م.م

افتتحت  فقد   02/2021/21053/5 رقم  للدعوى  باإلشارة 
التنظيم  إعادة  دائرة   - السابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة 
واإلفالس بتاريخ 16 يناير2022 إجراءات اإلفالس )تصفية( 
بحق شركة ذا برجر كونسبتس ذ.م.م المقيدة بالسجل التجاري 
لالستشارات  البحرين  أوائل  شركة  وعينت   ،77056 رقم 

اإلدارية ذ.م.م أميًنا للتصفية على الشركة
له  ومن  الدائنين  السادة  المعين  التصفية  أمين  يدعو  وعليه، 
)المبالغ  المطالبة  مبلغ  بها  مبيًنا  مطالباتهم  بتقديم  مصلحة 
المستحقة لهم من قبل الشركة( وبيان األساس الذي تستند إليه 
)دين  الدين:  نوع  المطالبات متضمنة  لتلك  المؤيدة  والسندات 
وتاريخ  وجد(،  )إن  الضمان  ونوع  مضمون(  مضمون/غير 
استحقاق الدين وأية بيانات ومعلومات أخرى يجب أن تتضمنها 
المطالبة وفق باب المطالبات في قانون إعادة التنظيم واإلفالس

أقصى  اإلعالن كحد  تاريخ نشر هذا  يوما من   30 وهذا خالل 
عبرالبريد االلكتروني الخاص بتقديم المطالبات فقط وهو:

TheBurger@awael.bh 
المقررة  بالصورة  المطالبة  تقديم  عدم  على  يترتب  بأنه  علما 
الدائن  استحقاق  وعدم  المطالبة  قبول  عدم  المحدد  والتاريخ 

استالم أية مدفوعات أو توزيعات
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11 الجمعة 26 أغسطس 2022 - 28 محرم 1444 - العدد 5064 Vacancies Available
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 

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 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 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 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.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 

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38034111 or ALISWAR83@GMAIL.COM 

BRITISH COUNCIL 

has a vacancy for the occupation of

 TEACHER

 suitably qualified applicants can contact

 17261555 or HASANAIN.ALMOZAYN@BRITISHCOUNCIL.ORG.BH 

ALHaddad Motors 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36840161 or ammar@alhaddad-mercedesbenz.com 

Oak pizza and pasta 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39939921 or NAOMA11@HOTMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

UCO STEEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17730208 or M_ALMUSALLAM@HOTMAIL.COM 

FAT COW GRILL 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33383458 or Fatcowbahrain@gmail.com 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Covenant Builders Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17554832 or SHINUTHOMASM@GMAIL.COM 

ZAMZAM SWEETS AND PLANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39335513 or ZH.MOSAWI@GMAIL.COM 

Darb Shakamba Contracting Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36370555 or DSHAKMBA@GMAIL.COM 

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 33180666 or dt.rasheed@gmail.com 

VERYCA EDUCATIONAL SUPPORT ACTIVITIES 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 38488088 or SAYEDALIBH001@GMAIL.COM 

KASWA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39664685 or ABDULREHMANB54@GMAIL.COM 

Al Qbisy Real Estate Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 38300774 or alqbisy.management@GMAIL.COM 

DOISHAN AUTO SERVICSE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39275843 or MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

Qunta medical w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17703570 or AH.ESSAM@HOTMAIL.COM 

LEOX LOGISTICS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36941166 or leopulpally@gmail.com 

Buildway Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 13634152 or BUILDWAYWLL@GMAIL.COM 

AMJAD ALI CARGO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35579830 or AMJADGOJRA707065@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33882097 or MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

I AM IRONING CLOTHS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36352227 or MARIAM.ICICI@GMAIL.COM 

CHARCOAL GOURMET BURGER SNACK W L L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

PRIMACY LOGISTICS SERVICES AND TRANSPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33969820 or PRIMACY.LOGESTICS@GMAIL.COM 

BEST HOMES CARGO AND TRANSPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 34623271 or IRFAN337278@YAHOO.COM 

Muhammad Aazan Fabrication Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33510303 or ALIRASHEED201217@GMAIL.COM 

MASSAGI MAZAJI 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 17870368 or HUSSBAHRAIN@YAHOO.COM 

Dame Saloon & SPA Bahraini Partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17298420 or wafa.rauf92@gmail.com 

FUTURE HOUSE REAL ESTATE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17673527 or FUTUREHOUSE.BUILDINGS@GMAIL.COM 

AL MARZOOQ CATRING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17786040 or MARZOOQBAKERY@GMAIL.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 16033100 or ABEER@AMWAJ.BH 

ASAU GATE FOR THE SALE OF MACHINERY AND EQUIPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 32365782 or MAABUASKAR@GMAIL.COM 

Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

RASEEL RESTAURANT & CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33999044 or HANANMHD@ICLOUD.COM 

ALHAZARA SECOND HAND SPARE PARTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17334317 or MUNIRSCP333@GMAIL.COM 

PAK GREEN  PALACE MEAT  CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39001664 or HAROON.RASHEED1664@GMAIL.COM 

ZULFIQAR INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38354639 or ZULFIQARALIBH9@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 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17246616 or FSEENG@BATELCO.COM.BH 

CREATIVITY SECRETS DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com 

SALMA BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34211668 or SALMASALOON@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SOHAIL AC MAINTENANCE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34506781 or MUHAMMADSOHIL3450@GMAIL.COM 

PAK KHAIBER CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36788606 or FAZALYOUSAFZAI12@GMAIL.COM 

HOMES FIXERON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 37791956 or SAMEERMESSAGE4U@YAHOO.COM 

SARAM FACILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34384962 or SARAMGONDAL@GMAIL.COM 

NEW GOLDEN MADNIA CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66911045 or KPX.TANVEER@GMAIL.COM 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39888014 or FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

MURTADHA EBRAHIM ALI AKBAR LARI 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(BUILDINGS)

 suitably qualified applicants can contact

 66622266 or LARI1674@YAHOO.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 

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 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

TAYYAB KHAN SUPPORT FACILITIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66308582 or TAYYABKHANMUHARRAQ@GMAIL.COM 

GULF TUBLI BLUE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17311114 or CHAIRMAN@GSTGULF.COM 

FINE FOODS CATERING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17729595 or abdulla@hhm-group.com 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17522514 or Ali.alzuhaira@gib.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM 

BRITE LAUNDRY & DRY CLEANERS 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17241210 or BRITE@BATELCO.COM.BH 

BANZ TRADING AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17816070 or HR@banzgroup.com 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39904366 or hanafico@batelco.com.bh 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 

has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT

 suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

DELMON FISH 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39988895 or azhar@delmonfish.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

SHAWQI ABDULRAHIM CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39611510 or AL.BANNA99@HOTMAIL.COM 

ALI HASSAN CARGO 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)

 suitably qualified applicants can contact

 33221322 or HASSAN_AL-SUWAIDI@HOTMAIL.COM 

ALBAHRI UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33422232 or AZIZALBAHRI55@GMAIL.COM 

ICE BOX FOR REF AND AC REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36636861 or ALI8050@HOTMAIL.COM 

PREMATOR GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SPRAYER

 suitably qualified applicants can contact

 39616888 or NASCO@BATELCO.COM.BH 

MAGNUM ENTERPRISE R O CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or TAKA@BATELCO.COM.BH 

ASDAN DOCUMENT CLEARNCE & BUSINESS SUPPORT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 39951399 or ALRAFFAH_AGENCY@YAHOO.COM 

AL BADA’A TRADING CO. 

has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17595990 or AL.BADAA.TRADING.CO@HOTMAIL.COM 

119 GENTS BARBER 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39851589 or BAHRAIN911@HOTMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

ASHRAF BGDC CO FOR PERFUMES & COSMETICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SHOP MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17112727 or MARYAM.SHUKRI@CHALHOUB.COM 

KFC KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com 

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 

3 D INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.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 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17111722 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 77090866 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

LIFE INSURANCE CORPORATION (INTERNATIONAL) B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17727662 or Personnel@intercol.com 

ALETIHAD STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36060500 or MD@UNIONGROUP.CC 

HASEENA UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39464260 or ISAABDULKARIM01@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

LOCAL MARKET FOR KITCHENS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33199998 or FEED77@GMAIL.COM 

AMEX (MIDDLE EAST) B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17557724 or Yousif.AlSaie@americanexpress.com.bh 

ANMAR TAILORING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39677155 or INFO@ANMARCOUTURE.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

TOOR STYLE AND TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33737287 or SAMMYALI82@HOTMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77089192 or VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

SHUKRI INNOVATION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 39648998 or shukriinnovation@gmail.com 

IN AND OUT SUPERMARKET AND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17530005 or KHALID@KBHGROUP.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com 

BILJEEK DECOR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17401555 or BILJEEK@BILJEK.COM.BH 

ROLANDA FLOWERS 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39634498 or ahmedqmalik@gmail.com 

WONDER LAND FISH 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39893138 or ALFORAT57@GMAIL.COM 

CAMEL READY CLOTHES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39411711 or CAMEL-GROUP@HOTMAIL.COM 

OYSHO 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM 
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سيعود كل من النجم 
ليوناردو ديكابريو 

والمخرج 
مارتن 

سكورسيزي 
للتعاون مًعا 
في فيلمهما 
السابع والذي 

سيكون بعنوان 
 The Wager

مقتبس من كتاب 
يحمل االسم 

نفسه للكاتب 
ديفيد جران.

tariq_albahhar

كدت أغرق خالل تصوير مشهد في الهند
كــشــفــت الــفــنــانــة هــيــفــاء حــســيــن خــال 
اســتــضــافــتــهــا عــبــر “ اليـــف الـــبـــاد”  عن 
ال  الــكــوالــيــس  خلف  لها  حصلت  حــادثــة 
أن  ويستحيل  ذاكرتها  في  عالقة  تــزال 
تنسى؛ كون حادثة هددت حياتها. ففي 
الراحل  للمخرج  “ غصة حنين”  مسلسل 
والــذي   2004 عــام  المنصور  عبدالعزيز 
يــتــحــدث عـــن حــقــبــة تــاريــخــيــة قــديــمــة 
ــهــنــد، كانت  ــعــاقــة بــيــن الــخــلــيــج وال وال
هيفاء تؤدي دور أمرأة هندية من أصل 
في  كثيرة  مشاهد  تصوير  وتم  كويتي، 
يتطلب  كــان  المشاهد  أحــد  وفــي  الهند، 
من هيفاء ورفاقها “ أفراد عصابة” عبور 
أحــد األنــهــار هربا مــن الــشــرطــة، ومــا أن 
بارتفاع  تفاجأوا  حتى  النهر  إلــى  نــزلــوا 
منسوب المياه وقوة التيار الذي دفعهم 
طرف  آخر  في  الموجود  الشال  ناحية 
النهر، حتى غصن الشجرة الذي تمسكت 
به هيفاء؛ خوفا من االندفاع انكسر من 
شدة التيار المائي، وبعد ذلك تم توقيف 

التصوير وإنقاذهم.
الــذي تحلم بتقمصه على  الــدور  أما عن 
الشاشة، فهو دور المجنونة؛ ألنه يتطلب 
جــهــدا كــبــيــرا مــن الــمــمــثــل وتــركــيــز عــال 

ــا عـــدة، مــن زاويــة  واحــتــرافــيــة مــن زوايـ
تكتيكية ونفسية.

ــدرة  ــ ن كـــمـــا أكــــــدت حــســيــن أن ســـبـــب 
واقتصار  الخليج  دول  في  المخرجات 
هـــذه الــمــهــنــة عــلــى الـــرجـــال، قـــد يــكــون 
إمكانيات  في  الرجل  ثقة  عــدم  السبب 
المنتج.  ثقة  وكــذلــك  المخرجة،  الــمــرأة 
الرجل قد يتقبل من الرجل التوجيه في 
من  يتقبلها  ال  قد  ولكن  التصوير،  موقع 
المرأة، خصوصا نحن في مجتمع شرقي 
إلى  األمــور محسوبة. أضف  ومثل هذه 
المسلسل  على  يشرف  المخرج  أن  ذلك 

كاما وقد يواصل عمله إلى وقت متأخر 
من الليل وهذا ربما ال تقدر عليه المرأة، 

وحتما هناك أسباب أخرى.
الذين  الفنانين  عــن  ســـؤال  على  وردا 
تخلوا عن تاريخهم وخبرتهم وتوجهوا 
في  وظــهــروا  والسخافة  التهريج  ــى  إل
أعمال ترضي أذواق المنتج قالت هيفاء:

من  النوعية  هــذه  أن  معك  أتــفــق  نعم 
السبب  األعمال موجودة،  وربما يعود 
البقاء  يريد  الكبير  النجم  هــذا  أن  في 

األضــواء  وتحت  الساحة  في 
الكواليس  خلف  يقبع  وال 
عــمــل  أي  يـــقـــبـــل  وتـــــــــراه 
ويشارك به دون أي اعتبار 

للجودة.
مـــن جــانــب آخـــر أوضــحــت 

عن  ابتعادها  سبب  أن  هيفاء 
ــمــســرح هـــو عــــدم وجــــود الــنــص  ال

الذي يستفزها ويجعلها تكرس وقتها 
المسرح  ناهيك على أن  للمسرحية، 
يأخذ من الفنان وقتا طويا، ولكن 
الـــمـــردود ضــعــيــف، ومـــن الصعب 
ــمـــوازنـــة بــيــن االشـــتـــغـــال في  الـ

المسرح وفي الدراما.
وختاما قدمت هيفاء نصيحة 

من  الــجــديــد  للجيل  ذهبية 

الفنانين والفنانات، وهي..
ــتــــدوا بـــاألســـاتـــذة،  اقــ
فمن يريد أن يترك 
بــصــمــة فـــي الــفــن 
يقتدي  أن  عــلــيــه 

بمن سبقوه.

أنشطة   5 ستقام  البحرين،  القصة  لملتقى  الفصلي  البرنامج  ضمن 
تتنوع ما بين الورش والقراءات والمختبرات.

أولى األنشطة قراءة في قصتي “ خيوط حسنى” و “ نبقى أصدقاء” 
الكاتب  عليهما  وسيعقب  الــنــور،  ونسرين  فـــردان  نــدى  للقاصتين 
إبراهيم سند والدكتور جعفر الهدي، بإدارة الدكتورة جميلة الوطني، 
 27 الــقــادم  السبت  يــوم  مساء  من  الثامنة  الساعة  تمام  في  وذلــك 
 28 الموافق  األحــد  ويــوم  والــكــتــاب،  ــاء  األدبـ أســرة  بمقر  أغسطس 
القصيرة  القصة  كتابة  في  ورشة  أغسطس   29 واالثنين  أغسطس 
ستقدمها الكاتبة نادية الماح وستديرها فاطمة النهام بمقر أسرة 
يوم  أما  مساء.  السابعة  إلى  الرابعة عصر  الساعة  من  األدبــاء 
االثنين الموافق 12 سبتمبر ستتحدث مي السادة عن “محمد 
عبدالملك في أبوية القصة” بإدارة حسن بوحسن، وذلك بمقر 
البرنامج  أسرة األدباء وسيتم تحديد الوقت الحقا. وسينتهي 
أنيسة  ستقدمها  األدبـــي”،  السرد  في  القصة  “منهجية  عن  بندوة 
السعدون بمقر أسرة األدباء بإدارة ندى فردان وسيتم تحديد الوقت 

الحقا أيضا.

فعاليـات منـوعـة فـي البـرنامـج 
الفصلـي لملتقـى القصـة

محمد عبدالملكجميلة الوطني

أسامة الماجد

أخــيــرًا عن  “أمـــــازون”  كشفت شــركــة 
ذي  أوف  “لــــورد  المنتظر  مسلسلها 
رينغز: ذي رينغز أوف باور” الذي يضم 
شخصيات الهوبيت واألقزام والجّن، 
خال ملتقى كوميك - كون المصنف 
شخصيات  لمحبي  ملتقى  أكبر  بأنه 

الثقافة الشعبية في العالم.
وكانت أعمال تصوير المسلسل الذي 
يستند إلى كتب المؤلف جون رونالد 
رويل تولكين قائمة منذ أن حصلت 
حقوق  على  باريم”  “امـــازون  منصة 
بثه قبل نحو خمس سنوات مقابل 

250 مليون دوالر.
وتمّكن محبو “لورد أوف ذي رينغز” 

الذين اصطّف عدد كبير منهم لياً في ملتقى كوميك-كون من إلقاء 
نظرة أولى على مشاهد تابعة المسلسل، باإلضافة إلى مقابات ُأجريت مع 
فريق العمل و21 شخصًا يؤدون أدوار الهوبيت واألقزام والجّن ضمن عرض 

أحياه على مدى 90 دقيقة الفكاهي األميركي الشهير ستيفن كولبيرت.
وقال باتريك مكاي، وهو أحد مؤلفي العمل “كمشجعين ومشاهدين وعشاق 
نرغب في  لم  أحداثها،  فيه  تــدور  الــذي  إيــرث  ميدل  وعالم  تولكين  لكتب 
إنجاز عمل عابر، أو جزء منبثق من العمل األصلي، أو مسلسل يستند إلى 

قصة جديدة”.
وتابع “رغبنا في إنتاج مسلسل ضخم يستند إلى كتب تولكين، والقت هذه 
فكرة موافقة أمازون التي أبدت حماسة بالغة”. وُأفيد بأّن المسلسل الذي 
يشمل خمسة مواسم لكل منها عشر حلقات ويبدأ عرض أولها في 2 سبتمبر، 
أمــازون أكثر من مليار دوالر. ويعيد الجزء األول تقديم عالم  كّلف شركة 

ميدل إيرث الخيالي الذي تدور فيه أحداث قصة تولكين، بحسب مكاي.
مألوفتان  شخصيتان  وهما  وإيلروند،  غاالدريل  الجنيين  دوري  وسيؤدي 
لمحبي سلسلة “لورد أوف ذي رينغز” للمخرج بيتر جاكسون والحائزة جوائز 
والبريطاني  كــارك  مورفيد  الويلزية  من  كل  األقــدم  بنسختهما  أوســكــار، 
روبرت أرامايو. وكان لمؤلفي المسلسل الذي تدور أحداثه قبل 4000 سنة 
من تلك الخاصة بسلسلة “لورد أوف ذي رينغز”، الحق في استحداث عدد 

كبير من الشخصيات الجديدة.
وتجري أحداث العمل في “عصر ثاٍن” خيالي، وهي فترة زمنية تطّرقت إليها 

كتب تولكين بتفاصيل أقل من المعروضة في المسلسل.

أمازون تكشف تفاصيل مسلسلها 
المنتظر... “ذي رينغز أوف باور”

 House of“ انطالق المسلسل األسطوري
the Dragon” وسط توقعات كبيرة

المسلسل  طـــويـــل، وصـــل  انــتــظــار  بــعــد 
الرواية  من  المقتبس  الجديد  الملحمي 
مــارتــن،  آر  آر  ــورج  جـ للكاتب  األصــلــيــة 
ــذي  ــ وال  ،”House of the Dragon“
التارجيريان  عائلة  بداية  عن  يتحدث 
وتطورات األحداث التي مرت بها، ومن 
إنتاج استوديوهات HBO، الذي يعرض 
بالتزامن   osn عبر  األوســط  الشرق  في 
ويتألف  المتحدة،  الواليات  في  بثه  مع 

من 10 حلقات.
عن  األول  االنــطــبــاع  فـــإن  عـــام،  بشكل 
House of the Dragon مثير لإلعجاب 
وهائل، تبدو الشخصيات رائعة، ويمكن 
ــعــديــد من  لــلــفــرضــيــة أن تــتــفــرع مـــن ال
االكتشافات والتقلبات المثيرة لاهتمام 
والمذهلة في المستقبل، إنها بداية نهاية 
باألحداث  العودة  “تارغارين”، مع  سالة 
التي ظهرت  الوقائع  قبل  عام   300 إلى 
إنجاز  وتم   ،  ”Game of Thrones“ في 
مع  حقا  جيد  بشكل  الكبير  المسلسل 
الكثير من التنانين بحلول نهاية الساعة 
الثانية منه والكثير من الدم والتشويق 

بالطبع!
مقتبس من رواية النار والدم لجورج آر 
األكثر  السلسلة  بالتأكيد  هي  مارتن،  آر 
الحالي، إلى جانب   الوقت  مشاهدة في 

 Lord of the Rings: The Rings of
Power، وتزداد صعوبة المهمة 

الذي  التنين،  لبيت  بالنسبة 
فــي  يـــنـــجـــح  أن  ــجـــب  يـ
توازن جريء: أن يكون 
شعبية  ــع  مـ مــتــوافــقــا 
مؤلفه؛ وأن يكون على 
ــار الــســن  وفــــاق مـــع كــب

له  يكون  وأن  الامعين، 
هويته.

الملك  بــقــيــام  الــمــســلــســل  ــدأ  بـ
الذي يجسد  تارجيريان،  فيسيرس 

كــونــســيــدايــن،  ــادي  ــ ب الــمــمــثــل  دوره 
المطيعة  ابنته  إما  وريــث،  باختيار 
العنيف  شقيقه  أو  رينيرا  األمــيــرة 

المسلسل  جوهر  ويكمن  ديمون.  األمير 
أليسنت  هما  امرأتين،  بين  العاقة  في 

هايتاور واألميرة رينيرا.
 House of the يتألف المسلسل الدرامي
Dragon من عشر حلقات، ويلعب أدوار 
البطولة كل من بادي كونسيدين 
ــــك  ــل ــمــ ــ ال دور  فــــــــي 

في  سميث  ومات  ترجيرَين،  فيسريس 
دور األمير ديمون ترجيرَين األخ األصغر 
كوك  وأوليفيا  الــعــرش،  ــث  ووريـ للملك 
ابنة مستشار  هايتاور  أليسنت  دور  في 
األميرة  دور  فــي  دارســـي  وإيــمــا  الملك، 
فيسريس  الملك  ابنة  ترجيرَين  راينيرا 
اللورد  دور  في  توسان  وستيف  البكر، 
كورليس فياريون “أفعى البحر”، وإيف 
راينيس  بيست بدور زوجته األميرة 
ترجيرَين، وفابيان فرانكل في دور 
ســيــر كــريــســتــون كـــول، وســونــويــا 
ميساريا، وريس  دور  ميزونو في 
إيفانز في دور أوتو هايتاور مستشار 

الملك ووالد أليسنت.
ومكتوب  أنــيــق  المسلسل 
ــز  ــركـ ــد ويـ ــيـ بـــشـــكـــل جـ
على  أساسي  بشكل 
البصري  الجانب 
النجاح  ويحقق 
 HBO لــشــبــكــة 
ــي تــشــق  ــ ــتـ ــ الـ

طريقها بعيدا عن أي مجموعة.  
وشهدت عّدة مواقع في أنحاء المنطقة 
العرض  تسبق  احتفالية  فعاليات  إقامة 
إثــارة  بهدف  المرتقب،  للمسلسل  األول 
وبدأت  المنطقة.  في  الجماهير  حماسة 
للحلقة  حـــصـــري  بـــعـــرض  ــاالت  ــفـ ــتـ االحـ
ــى فـــي 16 أغــســطــس فـــي مــســرح  ــ األولـ
العالمي،  عرضة  قبل  بدبي  الرقمي  الفن 
وأقامت OSN+ في 18 أغسطس عرض 
 1,000 أّدتــه  المسّيرة  للطائرات  مذهل 
طائرة حلقت في تشكيات مذهلة فوق 
فعاليات  ضمن  الرياض  مدينة  بوليفارد 
مــهــرجــان  أكـــبـــر   ،”8 “الــجــيــمــرز  مـــوســـم 
ــريــاضــات اإللــكــتــرونــيــة في  لــألــعــاب وال

العالم.
عن  ذلـــك،  أعــقــاب  فــي   +OSN وكشفت 
أمــتــار   5 طــولــهــا  ضخمة  تنين  جمجمة 
مدينة  شواطئ  على  أمتار   3 وارتفاعها 
بيتش  “مــراســي  فــي  الساحلية  العلمين 
ــثـــر الــمــواقــع  ــلـــوب هـــــــاوس”، أحــــد أكـ كـ
مــصــر، وذلـــك في  فــي  السياحية شــهــرة 
وأتاحت  أيــام.  لمدة ثاث  أغسطس   18
كانوا  ســواء  للمتابعين،  الفعاليات  هــذه 
أو   Game of Thrones مــحــبــي  ــن  مـ
“ويــســتــروس”،  بعالم  العهد  حديثي  مــن 
على  فــريــدة  بطريقة  للتعّرف  الــفــرصــة 
العالمي قبيل موعد  الدرامي  العمل  هذا 

عرضه األول.
واستمرت االحتفاالت في مدينة العا 
لسلسلة  موطنًا  تعتبر  التي  السعودية، 
من المواقع التاريخية واألثرية الواقعة 
تضم  والتي  المملكة،  غرب  شمال  في 
العالم  فــي  الــمــواقــع  أروع  مــن  بــعــًضــا 
وجمال طبيعي رائع، ولها أهمية ثقافية 
يعود تاريخها إلى آالف السنين. وزينت 
الطبيعي  الــصــخــري  التكوين   +OSN
بـرمز  الصخري،  الفيل  حجر  األيقوني، 
هذا  ورافــق   .House of the Dragon
Bale- تنين جمجمة  المذهل   العرض 
rion عماقة شوهدت في ديوان جبل 
روعة،  الِحجر  مواقع  أكثر  أحد  أثلب، 
الــخــابــة  الطبيعية  الــمــنــاظــر  وداخــــل 

لوادي الفن.

طارق البحار

أسامة الماجد

أحلم بدور المجنونة... هيفاء حسين عبر “اليف انستغرام البالد”:
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لـــم تحل التعهدات األميركية بمنع نظـــام الماللي من الوصول إلى القنبلة النووية 
دون إجراء محادثات ال نهاية لها، مباشرة أو غير مباشرة مع النظام اإليراني، الذي 
ظـــل مبعوثوه ينّظـــرون للغرب حول تاريـــخ إيران ويضيعون الوقت بالمســـاومة 

لفرض شروط جديدة ورسم خطوط حمراء.
وبعد إصابتها بالشلل إثر حربين كبيرتين في أفغانستان والعراق، تتردد واشنطن 
بشـــكل متزايـــد في االحتفاظ بخيارها األخير علـــى الطاولة، ألن طهران هي التي 
بادرت واســـتمرت في شـــد خيـــوط الذيـــن قتلـــوا األميركيين وقوضـــوا المصالح 
األميركيـــة فـــي المنطقة، المطالـــب العدوانية لفريق التفـــاوض اإليراني في فيينا 
اليـــوم مدعومـــة بتهديدات العديـــد من المســـؤولين اإليرانيين الذيـــن يتفاخرون 
عالنيـــة باحتمـــال اضطرار إيـــران إلنتاج القنبلـــة النووية، وبدالً من الشـــفافية مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد طهران وضع كل األدلة التي تشير إلى برنامج 

أسلحتها النووية على الرف.
ُتظهر معلوماتنا أن الهيئة المكلفة ببناء أسلحة نووية، والمعروفة بالفارسية باسم 
“ســـبند”، والتي تم استبدال رئيسها السابق محسن فخري زاده في نوفمبر 2020 
برضـــا مظفري نيا، تصعد أنشـــطتها لالندفاع نحو القنبلة الذرية، حيث تســـتخدم 
اليـــوم الموارد العلمية ألكبر سلســـلة تعليمية في إيران، والمعروفة باســـم جامعة 

آزاد مع أكثر من مليون طالب، األمر الذي يوفر شبكة أكبر ألبحاث طهران النووية 
العلمية وغطاًء يعيق تتبع شركاتها في الحصول على التقنيات الغربية.

فشـــل المجتمع الدولي في حل األزمة اإليرانية ألنه رأى نفســـه عالًقا بين خيارين 
فقـــط، الحـــرب أو التهدئة واالســـترضاء، دفع العالـــم الثمن الباهـــظ للخيار األول، 
ويتجـــه نحـــو الخيـــار الثاني، حيـــث لـــوح الرئيس األميركـــي جو بايـــدن بتوجيه 
ضربـــة.. ورغـــم التقدم النووي وزيـــادة الدعـــم لجماعاتها التي تعمـــل في اإلقليم 
بالوكالـــة، لـــم تكن طهران ضعيفـــة ومعرضة للخطر في الداخـــل مثلما هي اليوم، 
وتفسر االنتفاضة الضخمة في نوفمبر 2019 والمظاهرات المتتالية على مستوى 
البالد منذ ذلك الحين ســـبب قرار المرشـــد األعلى علـــي خامنئي تنصيب إبراهيم 
رئيسي رئيسا في عام 2021، وهو القاتل سيئ السمعة، والمعروف بدوره المباشر 

في مذبحة راح فيها ما يصل إلى 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.
رئيسي والسالح النووي عاجزان عن حماية النظام، ألن استراتيجية خامنئي في 
اســـتخدام رئيســـي كبعبع جاءت بنتائج بائسة، إذا وضعنا تطورات أوضاع إيران 
الداخليـــة في عين االعتبار، حيث نظم المعلمون 17 مظاهرة واســـعة النطاق في 
أكثر من 100 مدينة في 31 محافظة، ونزل المتقاعدون إلى الشـــوارع في جميع 

أنحاء البالد في 17 مناسبة مختلفة في 20 محافظة. “إيالف”.

علي رضا زاده

القشة التي تحمي نظام الماللي من الغرق )2(

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

للتواصل: 17111483

لمحات من شخصيات العباقرة والمفكرين
كان إرنســـت همنغواي يتمتـــع بمداعبة األخطار، وحـــدث عندما كان 
فـــي الغـــرب أن كان هناك دب أســـود ضخـــم يزعج النـــاس بالوقوف 
فـــي منتصـــف الطريـــق، رافضـــا أن يتحـــرك عندمـــا تأتي الســـيارات 
للمـــرور، وانطلـــق همنغواي بســـيارته علـــى طول هـــذا الطريق إلبعاد 
الـــدب، وفجـــأة وجد أمامه الدب، وكان دبا ضخما يقف على ســـاقيه 
الخلفيتين. مضى همنغواي نحوه وقال بصوت عال حازم: أال تدرك 
أنـــك لســـت إال دبا أســـود عاديا بائســـا، كيف تســـتطيع أن تقف هناك 
وتعطل مرور الســـيارات.. وبدأ الدب المسكين ينكس رأسه ثم هبط 
على األربع، وســـرعان ما انطلق بعيدا عن الطريق، ومنذ ذلك الحين 
كان يســـرع باالختفـــاء وراء شـــجرة كلمـــا شـــاهد ســـيارة مقبلـــة في 

الطريق.
ذات يـــوم ســـئل ألبـــرت آينشـــتاين.. لماذا تعجز البشـــرية عـــن تفادي 
اســـتخدام الطاقـــة الذريـــة فـــي دمـــار البشـــرية، مـــع أنهـــا كانـــت من 
المهارة بحيث حققت إطالق هذه الطاقة على نطاق واســـع، فأجاب 
آينشـــتاين.. هذا شـــيء بســـيط جدا، وهو أن السياســـة أكثر تعقيدا 

بكثير من علم الطبيعة.
كان الفيلســـوف الشـــهير موريس كوهن قد بلـــغ نهاية منهج المدخل 
إلـــى الفلســـفة عندما نهضـــت إحـــدى الطالبات وهي تحـــاول الظهور 
بمظهر اإلنسان المثقف، وقالت: لقد فتحت ثغرة في كل شيء كنت 
أؤمـــن بـــه يا بروفيســـور، لكن لم تعطني شـــيئا يحل محلـــه. فأجابها 
كوهن.. لعلك تذكرين يا آنستي أنه كان بين األعمال التي طلبت من 
هرقـــل، أن ينظـــف حظيرة خيـــول إيجه، ودعيني أوضـــح لك أنه لم 

يطلب منه أن يمألها.
كان بـــوذا يتبـــع طريقـــة عجيبة في تعليـــم تالميذه فـــن التعامل مع 
الحيـــاة، ففـــي إحدى األيـــام طلب منه أحـــد التالميذ وألـــح عليه أن 
يعلمـــه كيف يكون قويا وال يهاب أحدا فـــي الحياة. فطلب منه بوذا 
أن يتبعه إلى األدغال، وتبعه التلميذ لســـاعات طويلة حتى نال منه 
التعب وتوقف، وهنا التلميذ سأل بوذا.. إلى أين تأخذني يا معلمي، 
لقد تعبت كثيرا، أجابه بوذا.. هذا ما طلبت أن تتعلمه، طريق الحياة 

مليء بالمنعطفات وال يمكنك التوقف بسبب األلم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

العمل اإلنساني في البحرين
ُيمثـــل العمل اإلنســـاني صـــورة من صور اإلخـــاء والتراحـــم، وهو إنفاق 
ال يضيـــع أجـــره بـــل يـــزداد في ميـــزان عمل ُمنفقـــه، وقد حثـــت األديان 
السماوية على العمل اإلنساني دون تحقيق أي مكسب مادي من ورائه، 
وقصـــده ابتغـــاء وجـــه هللا تعالى. والعمـــل الخيري التطوعي اإلنســـاني 
ينطلـــق من القريب إلى مداه اإلنســـاني البعيد وينال مـــن خيره الفقراء 

والمساكين والمحتاجون دون استثناء.
وفعل الخير من الصفات المحمودة ألهل البحرين منُذ الِقدم، وصفحات 
تاريـــخ البحرين مشـــرقة ومليئة بمـــداد العطاء من أهـــل الجود والكرم، 
مســـتهدين بذلك بهدي القرآن الكريم والســـنة النبوية، وقد أرسى اآلباء 
واألجداد ُســـنة تبني الخير ونشره للعناية باإلنسان وتهيئة ُسبل الحياة 
الكريمة له، وُيمثل اإلنفاق اعتراًفا بفضل هللا ونعمته على عباده وتأدية 
لشـــكره، ومـــا اإلنســـان إال أداة لتســـخير نعمـــة هللا علـــى أرضـــه تحقيًقا 
لمقاصد الشريعة ونشرها بين الناس، فجغرافية العمل اإلنساني عالمية 
حيث انتقل العمل اإلنســـاني وخيره مـــن البحرين إلى الكثير من الدول 
والشـــعوب التي احتاجت إلى الطعام والمأوى والماء واللباس والدواء، 

ال يسألون في ذلك شكًرا وال مكافأة مقابل ما يفعلون وينفقون.
ُيؤمـــن أهـــل البحرين وجميـــع مؤسســـاتها الخيرية بأن العمل اإلنســـاني 
مـــن حقوق األخوة الواحدة بين البشـــر، ومن لـــوازم هذه األخوة واجب 
اإلنفـــاق علـــى اآلخريـــن وتلبية مـــا يحتاجون إليـــه، كما أن هـــذا اإلنفاق 
ُيحقـــق الشـــراكة فـــي المال ــ الـــذي هو مـــال هللا ــ وقد حققـــت البحرين 
وشـــعبها وجمعياتها الخيرية هذا المبدأ حينما همت ووقفت مع حوائج 
الـــدول والشـــعوب األخـــرى أثناء حـــدوث الكوارث الطبيعيـــة والصحية 
والحياتيـــة المختلفـــة، فقدمـــت هذه البـــالد الصغيرة والكبيـــرة بأفعالها 
ما تيســـر لديها لتلك الدول، لتجســـد بذلك أســـمى معانـــي الِبر والتعاون 

والتقوى لتحقيق مقاصد الفعل اإلنساني.
يتجلـــى إيمـــان البحرين بالعمل اإلنســـاني بما تقوم به مؤسســـات الخير 
والعطاء المنتشرة في أرجاء البالد وهي كثيرة ولله الحمد، كالجمعيات 
الخيريـــة في كل المـــدن والقرى، والمؤسســـة الملكيـــة الخيرية، بجانب 
فـــوج ال عد لـــه من أيدي الخيـــر والعطاء، فبعطاء هؤالء جميعا يســـكن 
ألـــم من جـــاع، مدركين أن “الصدقة تطفئ غضب الـــرب”، ومؤمنين بأن 
اإلنســـان ال يعيـــش لذاتـــه فقط، بل يعيش لنفســـه وأهلـــه ووطنه وأمته 

والعالم أجمع.

عبدعلي الغسرة

الخوف من التزمت أوقعها في جحيم االنحالل
من قصص هذا الزمن العجيب، قصة سيدة عربية خافت الزواج برجل 
متزمـــت يحاكمهـــا على الصغيـــرة والكبيرة، ويرصدها فـــي كل نظرة أو 
التفاتـــة، فانبهـــرت بـ “المتفتـــح” الذي تعلم في الغـــرب، وجاء ليعمل في 
وظيفـــة مرموقة، وأغرقهـــا بالهدايا الفاخرة، وتم الزواج وعاشـــت أياما 
وكأنهـــا فـــي الجنـــة، وتخلـــت تدريجيا عـــن ثيابها التي كانت تتســـق مع 
نشـــأتها وتربيتها في عائلة محافظة إرضـــاء لهذا الزوج “المتفتح” الذي 
تأثـــر بالثقافـــة الغربية وتخلـــى عن الغيـــرة الطبيعية التي يمارســـها كل 

رجل بالمستوى الذي يسعد الزوجة وال يزعجها.
أصبحـــت تلبـــي رغباتـــه فـــي ارتـــداء المالبس التي تكشـــف عـــن مفاتن 
جســـدها، والرقص مع أصدقائـــه المخمورين، وتطور األمر حتى وجدت 
أن هذا الزوج ال يعرف أية درجة من درجات الغيرة، لينتهي بها المطاف 
بالوقـــوف أمـــام القاضي في محكمة األســـرة طالبة الطـــالق للهروب من 
جحيم االنحالل الذي وجدت نفســـها فيه تدريجيا، والذي كانت بدايته 
االنبهـــار بالمتفتـــح الذي ســـيخلصها من تحكـــم الرجل الشـــرقي الملتزم 

الذي سيسألها عن مالبسها وتحركاتها.
هذه القصة الحقيقية أصابتني بالحزن الشـــديد، فهذه المســـكينة هربت 
مـــن نمـــوذج مزعج إلى نمـــوذج أكثر إزعاجا، هربت مـــن جحيم التزمت 

إلى جحيم االنحالل األخالقي.
وكما قال شكســـبير “ليس كل ما يلمع ذهبا”، فاالنبهار بالمقدمات األولى 
والصـــور المبهجـــة التـــي يصنعهـــا بعـــض الرجـــال يمكن أن يتحـــول إلى 

كوابيس، خصوصا أن الزواج ال يقبل التجربة دون خسارة.
زبـــدة القـــول لـــكل بنات حـــواء: ال تتعجلـــي وال تنبهـــري بالفـــارس الذي 
يبشـــرك بالحريـــة ويعطيك ثقة مزيفة، فما يجوز فـــي الثقافة الغربية ال 

يجوز في الثقافة الشرقية.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

يأتي قرار صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا رقم )44( لســـنة 2022 بإنشـــاء وتشـــكيل لجنة اســـتثمار 
األراضي الحكومية في إطار المسارات الصحيحة التي من شأنها إضافة المزيد من 
الخطـــوات التنظيمية الداعمة لتنشـــيط القطاع العقاري، وفتح المجال لمشـــروعات 
جديـــدة تســـهم في تعزيـــز االقتصـــاد الوطني، في إطـــار توجيهات حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، والتي 

تضع تصورات مهمة لمستقبل اقتصادي زاهر.
اللجنـــة التـــي شـــكلت برئاســـة الوكيـــل المســـاعد للمشـــاريع بمكتـــب رئيـــس مجلس 
الوزراء تركز في عملها، كما ورد في القرار نًصا “على متابعة آلية اســـتثمار األراضي 
الحكومية، ودراســـة النواحـــي الفنية والماليـــة والبيئية لطلبات الجهـــات المتصرفة 
باســـتثمار األراضـــي الحكومية، وعرضها على المنصـــة اإللكترونية المخصصة لذلك 
بالتزامن مع طرحها لالســـتثمار طبقا للقوانين واللوائح”. وفي الواقع، يمكن للجميع 
االطالع على منصة استثمار األراضي الحكومية في موقعها اإللكتروني، وبحق، فإن 
هـــذه المنصـــة مهمة نظًرا لتوافر معلومات وبيانات وآلية عمل واضحة، منها أنه يتم 
طـــرح األراضي الحكومية لالســـتثمار في مزايدات عبر النظـــام اإللكتروني لمجلس 

المناقصـــات والمزايـــدات، إمـــا فـــي مزايدة عامـــة أو بأســـلوب التفاوض التنافســـي، 
وشـــرحت المنصة أيًضا أسلوب “التفاوض التنافســـي” في حال رغبت الحكومة في 
الحصول على مرئيات القطاع الخاص حول المشـــروع األنســـب الستغالل األراضي 

الحكومية، وهو ما تعتمد عليه المرحلة األولى من هذا األسلوب من المزايدات.
أما أسلوب المزايدة العامة، فيتم ضمن آلية طرح األراضي الحكومية في مزايدات 
عامة إذا تم تحديد تفاصيل الغرض من استثمار األرض الحكومية وتحديد المنشأة 
أو المشـــروع المراد إنشـــاؤه على األرض الحكومية، وتتفاوت المشاريع بين مشاريع 

ألغراض تعليمية، أو صحية، أو تجارية، أو ترفيهية.
ولـــو نظرنـــا إلـــى المادة الثالثة من قرار تشـــكيل لجنة اســـتثمار األراضـــي الحكومية 
بشـــأن اختصاصـــات اللجنـــة، فقـــد احتوى علـــى ثماني نقـــاط مهمة للغايـــة، وتضمن 
تنفيذ آلية العمل بكل دقة، بدًءا بالتنســـيق مـــع الجهات الحكومية المتصرفة لحصر 
األراضـــي الحكوميـــة القابلـــة لالســـتثمار والحصـــول علـــى جميـــع البيانـــات الخاصة 
بهـــذه األراضي، مروًرا بالتأكد من حصول الجهـــات الحكومية المتصرفة على جميع 
الموافقات الالزمة الستثمار األراضي الحكومية، انتهاًء عند إعداد التقارير الدورية 

حول مستجدات استثمار األراضي. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

مستقبل االستثمار في األراضي الحكومية
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اللجنة األولمبية

األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  أكـــد 
البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفة آل خليفة أن ثقة االتحاد اآلسيوي 
البحريـــن  مملكـــة  بمنـــح  الطائـــرة  للكـــرة 
اســـتضافة بطوالتـــه تعكـــس نجاحهـــا في 
تقديـــم جميع مســـتلزمات النجاح والتميز 
وهـــو مـــا أثبتتـــه علـــى الـــدوام مـــن خالل 
تنظيمهـــا لعدد من البطـــوالت القارية على 

مستوى األندية والمنتخبات.
 جاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه عددا من 
الوفود والمســـؤولين المشاركين بالبطولة 
اآلســـيوية الــــ 21 للكـــرة الطائـــرة للشـــباب 
تحـــت 20 عامـــا التـــي تحتضنهـــا المملكة 
حاليا، وهم األمين العام لالتحاد اآلسيوي  
Radchatagriengkai Kittipong ورئيس 

لجنـــة االحتـــكام بالبطولـــة ايميـــل جبـــور 
 S.Beny Coonghe ورئيس لجنة الحكام
ورئيـــس االتحاد الســـعودي خالد الزغيبي 
واألميـــن العـــام لالتحـــاد البحريني فراس 
الحلواجي ومديـــر البطولة حبيب محمد، 
بحضـــور األميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة 
فـــارس الكوهجـــي.  ورحب ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
النائـــب  تحيـــات  لهـــم  ونقـــل  بالضيـــوف 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفة، مشـــيدا 
بالجهـــود التـــي يبذلهـــا االتحاد اآلســـيوي 
للكرة الطائرة في دعم وتطوير اللعبة عبر 
سلســـلة برامجه وبطوالته ودوراته لصقل 
الحـــكام والمدربيـــن. وثمن ســـموه حرص 

الطائـــرة علـــى  للكـــرة  االتحـــاد اآلســـيوي 
إسناد تنظيم بطوالته إلى مملكة البحرين 
انطالقـــا من نجاحها الباهر في اســـتضافة 
التـــي  البطـــوالت اآلســـيوية  مـــن  العديـــد 
حصـــدت نجاحا الفتا، لتكتســـب البحرين 
خبـــرة كبيـــرة فـــي التنظيـــم، معربـــا عـــن 
تقديـــره للتعـــاون الوثيـــق بيـــن االتحادين 
اآلســـيوي والبحرينـــي، والذي تجســـد في 
تنظيـــم البطولة اآلســـيوية للشـــباب تحت 
20 عامـــا، والتي تتواصل منافســـاتها بكل 

تميز ونجاح.
وتمنى ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفة للضيـــوف طيب اإلقامة 
فـــي بلدهـــم الثانـــي مملكـــة البحرين وفي 
ختام الزيارة تم تبـــادل الدروع التذكارية 

احتفاء بهم وتقديرا لجهودهم.

جانب من اللقاء

لدى استقباله عددا من المشاركين في “آسيوية الطائرة للشباب” ...سمو الشيخ عيسى بن علي:

اسناد االتحاد اآلسيوي للطائرة تنظيم بطوالته للبحرين يعكس الثقة

عودة برنامج “صافرة” عبر منصات “^” الرقمية بهوية مشوقة
يعود البرنامج الرياضي “صافرة” بهوية 
بصريـــة جديـــدة فـــي موســـمه الثانـــي، 
وســـوف يتم بـــث أولى حلقاتـــه يوم غد 

السبت في الساعة الثالثة ظهرًا.
ويشـــرف علـــى إعداد وتقديـــم البرنامج 
بصحيفـــة  الرياضـــي  القســـم  رئيـــس 
“البالد” الزميل أحمـــد كريم حيث يظهر 
بطريقـــة مختلفة عن النســـخة الماضية، 
مميـــزة  إخراجيـــة  رؤيـــة  وفـــق  وذلـــك 
صاغهـــا الزميـــل المتألـــق بـــدر الحايكـــي 
لتضفي علـــى البرنامج نفحة تشـــويقية 
للمشـــاهدين، وشارك في تصوير وإنتاج 
مريـــم  مهـــدي،  دعـــاء  الزمـــالء  العمـــل 

المتـــروك، مجتبـــى الحايكـــي، فيمـــا قام 
الزميـــل  بالصحيفـــة  التحريـــر  ســـكرتير 
علـــى  العـــام  باإلشـــراف  الغائـــب  راشـــد 

البرنامج.
ويتكـــون البرنامـــج مـــن ثـــالث فقـــرات، 
األولـــى فقرة “النرد” والتـــي تحدد يقوم 
الضيـــف برميهـــا الختيـــار رقـــم الســـؤال 
الـــذي ســـيطرحه عليـــه مـــن قبـــل مقدم 
البرنامـــج، وعليـــه فـــي هـــذه الفقـــرة أن 
يتجنـــب حصولـــه علـــى رقمـــي “1” و”4” 
كونهمـــا أســـئلة صعبـــة ويحتاجـــان إلى 

جرأة وصراحة.
أمـــا الفقـــرة الثانية فهـــي فقـــرة “القناع” 

وهـــي فقرة يعطى فيها الضيف وســـيلة 
علـــى  اإلجابـــة  مـــن  للتهـــرب  مســـاعدة 
األســـئلة المحرجة، من خالل رفع القناع 
وتجاوز اإلجابة على الســـؤال الذي يرى 

أنه سيضعه في موقف محرج.
وفي الفقرة الثالثـــة، وهي الفقرة األكثر 

تشـــويقًا فـــي البرنامـــج واســـمها “شـــاي 
وملـــح”، ويكـــون أمـــام الضيـــف في هذا 

الجـــزء مـــن البرنامج وســـيلة مســـاعدة 
ولكنهـــا ليســـت محببة، وهـــي عبارة عن 

طلـــب ارتشـــاف الشـــاي المخلـــوط مـــع 
الملح للتهرب من اإلجابة عن السؤال.

يذكـــر أن برنامـــج “صافـــرة” انطلـــق في 
نســـخة األولى مطلع السنة الحالية، في 
الـــدورة البرامجية فـــي صحيفة “البالد” 
خـــالل النصـــف األول مـــن ســـنة 2022، 
المتابعيـــن  لـــدى  وتـــرك انطباعـــًا جيـــدًا 
الرياضييـــن، وقد طرأت عليه تحديثات 
كبيـــرة فـــي النســـخة الثانيـــة وذلك في 
إطـــار التجديد والتطوير الـــذي تنتهجه 
صحيفة “البالد” فـــي إصداراتها المرئية 
كجـــزء من هويتها البصرية التي تشـــهد 

تناميًا مضطردًا.

“النرد” و”القناع” 
و”الشاي والملح” 

للهرب من األسئلة 
المحرجة!!

محرر الشؤون الرياضية

بوستر البرنامج



لكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  اســـتهل 
الســـلة مشـــواره فـــي التصفيـــات النهائيـــة 
الخســـارة  بنتيجـــة   2023 العالـــم  لـــكأس 
فـــي   )50/104( األســـترالي  نظيـــره  أمـــام 
المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا مســـاء الخميس 
على صالة مدينة خليفة الرياضية وســـط 
حضـــور جماهيـــري جيـــد العـــدد. وجاءت 
نتائـــج األشـــواط األربعة كاآلتـــي: )10/27 
 13/26 اســـتراليا،   18/26 اســـتراليا، 
وســـيخوض  اســـتراليا(.   9/25 اســـتراليا، 
منتخبنـــا مباراتـــه الثانيـــة فـــي المجموعة 

F التـــي تضـــم )اليابان، الصين واســـتراليا( 
يـــوم 29 أغســـطس الجـــاري حينمـــا يحـــل 
ضيًفـــا علـــى الصيـــن. ووضـــح جلًيـــا فارق 
اإلمكانـــات الفنية والخبـــرة الميدانية بين 
منتخبنـــا ونظيره االســـترالي، حيث أحكم 
األخيـــر قبضته تماًما علـــى المجريات في 
الجوانب الدفاعية وإحراز النقاط بصورة 
دقيقـــة، األمـــر الـــذي جعلـــه يوســـع الفارق 

لصالحه ويخرج بنقاط الفوز. 
وبـــرز في صفوف منتخبنا وين بتســـجيله 
نقطـــة(،   12( جميـــل  ميثـــم  نقطـــة(،   16(

مصطفى حسين )8 نقاط(.

“أحمر السلة” يخسر أمام أستراليا

حسن علي

ختـــام الدور التمهيــدي آلسيويــة الناشئيــن لكـرة اليــد
تتجه األنظار في الســـاعة الســـابعة من 
مساء اليوم )الجمعة( إلى صالة االتحاد 
البحرينـــي لكرة اليد بـــأم الحصم، التي 
تشهد مباراة منتخبنا الوطني للناشئين 
أمـــام نظيـــره اإليراني ضمن منافســـات 
الجولـــة األخيـــرة فـــي الـــدور التمهيدي 
لتحديـــد البطاقـــة الرابعـــة المؤهلة إلى 

نهائيات كأس العالم بكرواتيا 2023.
ويدخـــل منتخبنا هذه المبـــاراة بفرصة 
الفـــوز للتأهل الى الدور النصف النهائي 
وبلـــوغ المونديـــال العالمـــي، وعدا ذلك 
ســـيتأجل حســـم المواقـــف إلـــى الـــدور 
حســـابات  فـــي  والدخـــول  الرئيـــس 

المنافســـة علـــى البطاقة األخيـــرة التي 
المنتخبـــات  بيـــن  محصـــورة  باتـــت 
الحاصلـــة على المركزين الثالث والرابع 

في كل مجموعة.
ويتســـاوى منتخبنـــا فـــي عـــدد النقـــاط 
مـــع المنتخـــب اإليرانـــي بواقـــع 4 نقاط 
من فوزيـــن حققهما كالهمـــا على الهند 
وأوزبكســـتان، ويصـــب فـــارق األهداف 
في مصلحة إيران الذي يلعب بفرصتي 

الفوز أو التعادل في لقاء اليوم.
المنتخبيـــن  لـــكال  الفنيـــة  الحســـابات   
تتســـاويان ويظـــل االعتمـــاد قائمًا على 
عطاء الالعبين داخل الملعب، والقراءة 

الفنيـــة للجهازيـــن الفنيين فـــي طريقة 
التعامـــل مـــع ظـــروف المباراة بالشـــكل 
المناســـب واألفضل للخـــروج بالنتيجة 

المطلوبة.
 وتنطلـــق منافســـات الجولة الخامســـة 

في الدور التمهيـــدي بخمس مواجهات 
تبـــدأ األولـــى بيـــن اإلمـــارات والعـــراق 

في تمـــام الســـاعة 11 صباحًا لحســـاب 
المجموعـــة الثانـــي، حيـــث يســـعى كل 

منهمـــا لتحقيـــق الفـــوز األول واالبتعاد 
المجموعـــة،  فـــي  المركـــز األخيـــر  عـــن 
وبنفس الظـــروف يلتقـــي منتخبا الهند 
األولـــى،  المجموعـــة  فـــي  وأزبكســـتان 
الســـعودي  المنتخبـــان  يلتقـــي  فيمـــا 
الثالثـــة  واليابانـــي فـــي تمـــام الســـاعة 
عصرًا في مباراة المنافسة على صدارة 
المجموعـــة الثانيـــة بعد تســـاويهما في 
عدد النقاط، أما المباراة الرابعة فتجمع 
بيـــن منتخبي الكويت وقطر للمنافســـة 
علـــى المركـــز الثالث في ســـلم الترتيب 
التمهيـــدي  الـــدور  انتهـــاء  مـــع  العـــام 

بالبطولة.

اللجنة اإلعالمية

األحمر يواجه إيران 
بنظرة المونديال 

وموقعة الصدارة بين 
السعودية واليابان

األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  أشـــاد 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة بالدور المهـــم الذي 
يلعبه االتحاد اآلســـيوي لكرة اليد في نشر 
وتطويـــر اللعبـــة في القارة اآلســـيوية عبر 
ديمومة بطوالته واستمراريتها واالهتمام 

ببطوالت الفئات العمرية خصوصا. 
 جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال ســـموه كال من 
نائـــب رئيـــس االتحـــاد الدولـــي عـــن قـــارة 
آسيا واألمين المالي لالتحاد اآلسيوي بدر 
الذيـــاب، ونائـــب رئيس االتحاد اآلســـيوي 
اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
علـــي عيســـى اســـحاقي، وعضـــو مجلـــس 
إدارة االتحـــاد اآلســـيوي رئيـــس االتحـــاد 
الســـعودي فاضـــل النمر، وأعضـــاء مجلس 
إدارة االتحاد اآلســـيوي جون سوك شوي، 
وصالـــح بن عاشـــور بحضـــور األمين العام 
للجنـــة األولمبية فـــارس الكوهجي، وذلك 
على هامش وجودهم في المملكة لحضور 
مباريات البطولة اآلسيوية للناشئين لكرة 

اليد. 
 ونقـــل ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفة لوفد االتحاد اآلســـيوي 
لكـــرة اليـــد تحيـــات النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 

اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة، متمنيا ســـموه لهم طيب 

اإلقامة على أرض المملكة. 
 وأثنـــى ســـموه علـــى الجهـــود التـــي يقوم 
بهـــا االتحـــاد اآلســـيوي في دعـــم وتطوير 
اللعبة، مثمنا قرار االتحاد اآلســـيوي بمنح 
اآلســـيوية  البطولـــة  اســـتضافة  المملكـــة 
للناشـــئين ومـــن قبلها بطولة فئة الشـــباب 
وهـــو ما يعكـــس الثقـــة بقـــدرات البحرين 

على تحقيق جميع عوامل النجاح الالزمة 
لالستضافة. 

وتعرف ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفة آل خليفة على أهم برامج وخطط 
التطويـــر التـــي يعتـــزم االتحاد اآلســـيوي 
تنفيذهـــا خـــالل الفتـــرة المقبلـــة، متمنيـــا 

لالتحاد دوام التوفيق والنجاح. 
 وفي ختام اللقاء قدم سموه لوفد االتحاد 
اآلسيوي لكرة اليد دروعا تذكارية احتفاء 
بهم وتقديرا لدورهم في االرتقاء باللعبة.

اللجنة األولمبية

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل وفد االتحاد اآلسيوي لكرة اليد
تعرف سموه على أهم برامج وخطط التطوير التي يعتزم االتحاد اآلسيوي تنفيذها

منعطف جديد لشباب الطائرة في مواجهة الهنود
في دور الـ 12 للبطولة اآلسيوية

للكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  يدخـــل 
جديـــًدا  منعطفـــا  للشـــباب  الطائـــرة 
 20 البطولـــة اآلســـيوية تحـــت  فـــي 
التـــي تســـتضيفها المملكـــة حتى 29 
أغسطس الجاري عندما يلتقي الهند 
اليـــوم الجمعـــة 26 أغســـطس 2022 
الســـاعة 7 م فـــي الـــدور الــــ 12 مـــن 
المســـابقة؛ بهـــدف مواصلة المشـــوار 
للمنافسة على المركز من األول حتى 
12 علـــى الصالـــة الرئيســـة لالتحـــاد 
بمجمـــع صـــاالت الشـــيخ عيســـى بن 

راشد آل خليفة.
المرحلـــة  لهـــذه  منتخبنـــا  وتأهـــل 
بعدمـــا تصـــدر مجموعتـــه بعـــد الفوز 
علـــى هونـــج كونـــج 3/0 واإلطاحـــة 

بالمنتخب السعودي 3/1.
وضمـــن منافســـات دور الــــ 12 يلتقي 
البنجالديشـــي  القطـــري  المنتخـــب 

الســـاعة 2 ظهـــرا، ويلتقـــي منتخـــب 
كوريـــا الجنوبية وباكســـتان الســـاعة 
4:30 م علـــى الصالـــة الرئيســـة، فيما 
وإيـــران  الســـعودية  مـــن  كال  يلعـــب 
الساعة 2 م، ويتواجه منتخبا العراق 
وأخيـــرا  م،   4:30 الســـاعة  وتايلنـــد 
مباراة اإلمارات والصين الساعة 7 م.
لالســـتمرار  ســـيقوده  منتخبنـــا  فـــوز 
علـــى المراكز من األول حتى الســـابع 
أما الخســـارة تعني خوضـــه مباريات 
المنافســـة علـــى المركـــز مـــن الســـابع 

حتى 12.
ويعتبـــر المنتخـــب الهندي مـــن الفرق 
القوية بعد أن أقصـــى اليابان وتأهل 

برفقـــة إيـــران حاملة اللقـــب إلى هذا 
الدور.

المـــدرب  يعتمـــد  أن  المرجـــح  ومـــن 
التونسي صابر عبدالواحد على نفس 
التشـــكيلة التـــي خـــاض بهـــا معظـــم 
المباريـــات الســـابقة والتـــي تضم كال 

من: علي البوســـطة في مركز صناعة 
اللعـــب وعلـــي العـــرب وســـيد هاشـــم 
عيسى بمركز )4( وحسين علي بمركز 
)2( والعبـــي االرتـــكاز حســـن الورقاء 
حســـين  والليبـــرو  عليـــوي  وحســـن 

رمضان.

منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة

منتخبنا الوطني للناشئين

Sports@albiladpress.com15
الجمعة 26 أغسطس 2022 - 28 محرم 1444 - العدد 5064

يشـــارك فريق البحرين للكرة الطائرة للسيدات في بطولة 
كأس فاطمـــة بنـــت مبـــارك لألنديـــة الخليجيـــة للســـيدات 
والتـــي ســـتقام خـــالل الفترة مـــن 26 لغاية 31 أغســـطس 

الجاري بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وتضـــم بعثـــة الفريـــق كالً مـــن رئيـــس اللجنـــة النســـائية 
باالتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائرة علي الســـيد والمدرب 
يونـــس الهـــدار و12 العبـــة، وهـــم كلٌّ مـــن: منـــى عبـــدهللا 
خليفـــة، فاطمـــة عبدالواحـــد، حـــوراء حميـــد مجيد، دالل 
أحمـــد جاســـم، ريـــم محمـــد الذوادي، نـــوراء أمين الســـيد 

طالب علوي، ساجدة حسين عباس، منيرة عبدهللا سالم، 
بيان ناصر عبدهللا، مروة عبدالمجيد شمســـان، دانة عادل 

سلمان، نجالء إبراهيم تراب.
نظـــام البطولة ينص على تقســـيم الفـــرق إلى مجموعتين 
وتلعـــب كل مجموعة دوري مـــن دور واحد لترتيب الفرق 
مـــن األول حتى األخير، ويلعـــب الفريقان الحاصالن على 
المركـــز األول والثاني في الـــدور التمهيدي بالمجموعتين 
األولـــى والثانيـــة بطريـــق المقـــص، والفائـــز منهمـــا يتأهل 
للنهائي، والخاســـران يلعبان على تحديد المركزين الثالث 

والرابـــع. هـــذا وقد غادر وفد فريـــق البحرين إلى أبوظبي 
وســـيعقد االجتمـــاع الفنـــي يـــوم الخميـــس 25 أغســـطس 
علـــى أن تنطلـــق البطولة يوم الجمعة 26 من الشـــهر ذاته 
وتختتـــم األربعـــاء 31 أغســـطس علـــى أن تغـــادر الفـــرق 

بتاريخ 1 سبتمبر 2022.
هـــذا ويضم فريـــق البحرين كوكبة من العبـــات المنتخب 
اللواتـــي وقـــع عليهـــن االختيـــار عطفـــًا على مســـتوياتهن 
بدوري عيســـى بن راشـــد للســـيدات في الموسم المنصرم 

.2022 – 2021

تحتضنها أبوظبي حتى 31 أغسطس

فريق البحرين للطائرة يشارك بـ”كأس فاطمة بنت مبارك”

سبورت
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عواصم ـ وكاالت

محلية،  عــســكــريــة  مــصــادر  ــرت  ذكــ
قــصــف،  ــركــــي  ــ ــي األمــ ــيـــش  الـــجـ أن 
أمـــس الــخــمــيــس، أهــدافــا عـــدة في 
الواقعة  السورية،  الميادين  مدينة 
الحكومة  بمناطق خاضعة لسيطرة 
ــر الـــــزور، فـــي الــيــوم  بــمــحــافــظــة ديـ
المناوشات مع جماعات  الثالث من 

مدعومة من إيران.
عن  يقل  ال  “مــا  إن  المصادر  وقالت 
متحالفة  ميليشيا  مــن  أعــضــاء   3
ُقتلوا، عندما استهدفتهم  إيران  مع 
بينما  أمــيــركــيــة،  مــروحــيــة  طـــائـــرة 
كـــانـــوا عــلــى وشـــك تــجــهــيــز قــاذفــة 
على  الواقعة  البلدة  في  صواريخ”، 

حسب  الفرات،  لنهر  الغربية  الضفة 
ما ذكرت وكالة رويترز.

ــات الــمــســلــحــة  ــاعـ وتـــتـــمـــتـــع الـــجـــمـ
اإليــرانــيــة بــوجــود قــوي فــي البلدة، 
العمر”  “حــقــل  اســتــهــدفــت  ولــطــالــمــا 
ــلـــى الــضــفــة  الـــنـــفـــطـــي الـــقـــريـــب عـ
أكبر  تــوجــد  حيث  للنهر،  الشرقية 
ــدة لــلــتــحــالــف األمـــيـــركـــي في  ــاعـ قـ

سوريا.
بــــــدوره، تـــوّعـــد قــائــد قــــوة الــمــهــام 
المشتركة بالتحالف الدولي لمحاربة 
ــون بــريــنــان الـــيـــوم “بـــرد  داعــــش جـ
قوي” على الهجمات التي استهدفت 

التحالف في الفترة األخيرة.

ضربات أميركية جديدة تستهدف ميليشيا إيران

إسالم أباد ـ وكاالت

ُأفرج عن رئيس الحكومة الباكستانية 
بانتهاك  المتهم  خــان  عــمــران  السابق 
امس  بكفالة  اإلرهــاب،  قانون محاربة 
الخميس، حسب ما أعلن مسؤول في 

حزبه.
ــذا الـــقـــرار الـــصـــادر عن  وســيــســمــح هــ
مــحــكــمــة مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب لــخــان 
في  التجّمعات  مــن  سلسلة  بمواصلة 
بإجراء  للمطالبة  الــبــاد  أنــحــاء  جميع 

انتخابات مبكرة.
ــحــكــومــة  ويـــشـــكـــل مـــثـــول رئـــيـــس ال
أحـــدث فصل  المحكمة  أمـــام  الــســابــق 
المستمرة  السياسية  الــخــافــات  فــي 
ــيــــح بــنــجــم  ــل، عـــنـــدمـــا ُأطــ ــ ــري ــ مـــنـــذ اب

اقتراح  في  السابق  الكريكيت 
البرلمان  الثقة في  لحجب 

الباكستاني.
مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، بــدأ 
تنظيم تجّمعات كبيرة 

في الباد هاجم خالها السلطة القائمة 
ــاز شــريــف،  وحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس شــهــب
ــرض على  ــ ُف ــًدا أن هـــذا األخـــيـــر  مـــؤكـ
باكستان عبر “مؤامرة” دّبرتها الواليات 

المتحدة.
وقال وزير اإلعام السابق والمسؤول 
في حزب حركة إنصاف فؤاد شودري 
إن حكم المحكمة لم يكن متاًحا على 
“اإلفــراج  على  خان حصل  لكن  الفور، 

المؤقت” حتى األول من سبتمبر.
القرار.  “لسنا راضين عن هذا  وأضاف 
ــمــحــكــمــة رفـــض  ــان يـــجـــب عـــلـــى ال ــ كـ

القضية بداًل من ذلك”.
أنــصــار خان  مــن  المئات  وتجمع  هــذا 
ورددوا  الــمــحــكــمــة،  مــقــر  ــارج  ــ خـ
هـــتـــافـــات مــنــاهــضــة لــحــكــومــة 
المتظاهرون  وقــال  شــريــف. 
سياسية  ضحية  خــان  إن 

لحكومة شريف.

إطالق سراح عمران خان بكفالة 
الجزائر ـ أ ف ب

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  حط 
الرحال  الخميس  أمــس  مــاكــرون 
 3 زيـــارة تستغرق  فــي  بــالــجــزائــر 
ــى طـــي صفحة  ــ أيـــــام، تـــهـــدف إل
عاقة  بــنــاء”  ــادة  “إعــ و  القطيعة 
الماضي.  بأعباء  مثقلة  مــازالــت 
ــع الـــذكـــرى  ــارة مـ ــ ــزي ــ وتـــتـــزامـــن ال
وإعــان  الــحــرب  النتهاء  الستين 

استقال الجزائر في 1962.
ــرون وفـــــد كــبــيــر  ــ ــاكـ ــ ــق مـ ــ ــرافـ ــ ويـ
طــائــرة  وحــّطــت  وزراء،   7 يــضــم 
ماكرون في مطار هواري بومدين 
نظيره  استقبله  حيث  بالعاصمة 

الجزائري عبد المجيد تبون. 
الــزيــارة هي  هــذه  وتعتبر 

إلى  لماكرون  الثانية 
توليه  بعد  الجزائر 
الــــرئــــاســــة، حــيــث 
تــــــرجــــــع زيــــــارتــــــه 

ــر2017 في  ــى ديــســمــب األولــــى إلـ
بــدايــة واليــتــه األولـــى. وقــد بدت 
حــيــنــهــا الـــعـــاقـــات بــيــن الــبــلــديــن 
رئــيــس فرنسي شاب  واعـــدة مــع 
من  وتحرر   1962 العام  بعد  ولــد 
االستعمار  ووصــف  التاريخ  ثقل 
ــة ضــد  ــمـ ــريـ الـــفـــرنـــســـي بـــأنـــه “جـ
ــي تــصــريــحــات  ــة”، فــ ــ ــي ــ ــان ــســ ــ اإلن
للجزائر  زيــــارة  أثــنــاء  بــهــا  ــى  ــ أدل
ــة خــال  ــاسـ ــرئـ ســبــقــت تــولــيــه الـ
قضية  وســتــكــون   .2017 فــبــرايــر 
للجزائريين  الفرنسية  التأشيرات 
أن  بعد  أيضا  النقاشات  قلب  في 
ــرر إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــعــام  قـ
النصف  إلـــى  خفضها   2021
ــام  ــجــ ــي مــــواجــــهــــة إحــ ــ ــ ف
إعادة قبول  الجزائر عن 
من  المَرحلين  رعاياها 

فرنسا.

ماكرون يصل إلى الجزائر
كابول - وكاالت

قال المتحدث باسم حركة طالبان 
ذبيح هللا مجاهد أمس الخميس، 
إن الحركة لم تعثر على جثة أيمن 
القاعدة  تنظيم  زعيم  الظواهري، 
وتـــواصـــل الــتــحــقــيــقــات، بــعــد أن 
قالت الواليات المتحدة إنها قتلته 
أواخر  كابول  غارة جوية في  في 

يوليو الماضي.
فــي طالبان مطلع  مــســؤول  وقــال 
تحقق  الحركة  إن  الجاري،  الشهر 
في “ادعاءات” أميركية بأنها قتلت 
أنها  مؤكدا  كابول،  في  الظواهري 
)الحركة( لم تكن على علم بوجوده 

في العاصمة األفغانية.
أميركيون  مسؤولون  وأعلن 

أن  الماضي،  يوليو  فــي 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــوالي ــ ال
ــري  ــواهـ ــظـ قــتــلــت الـ
ــاروخ أطــلــقــتــه  ــ ــصـ ــ بـ

طـــائـــرة مــســيــرة بــيــنــمــا كـــان يقف 
في  فيه  يختبئ  منزل  شرفة  في 

كابول.
ووصف متابعون الحادثة بأنها أكبر 
ضربة للتنظيم منذ أن قتلت قوات 
خــاصــة مـــن الــبــحــريــة األمــيــركــيــة 

أسامة بن الدن في 2011.
ــــظــــواهــــري  ــــطــــن ال ــن ــم واشــ ــهـ ــتـ وتـ
بالتورط بشكل وثيق في هجمات 
الــواليــات  على   2001 سبتمبر   11

المتحدة.
ــمــهــا بـــوجـــود  ــان عــل ــبـ ــالـ ونـــفـــت طـ
مجددة  أراضيها،  على  الظواهري 
 2020 الــدوحــة  باتفاق  التزامها 
التي  الــقــوات  انسحاب  بشأن 
المتحدة  الــواليــات  تقودها 
والذي يفرض عليها عدم 
تــوفــيــر مـــــاذات آمــنــة  

لجماعات مسلحة.

طالبان تعلن عدم العثور على جثة الظواهري

العراق.. استهداف معسكر 
تركي بتسعة صواريخ

نينوى ـ أ ف ب

ــاب فـــي إقليم  ــ ــن جــهــاز مــكــافــحــة اإلرهــ أعــل
كردستان العراق، أمس الخميس، عن تعرض 
القوات  فيه  تتواجد  الذي  )زيليكان(  معسكر 
في  وذكــر  صــواريــخ.  بتسعة  لقصف  التركية 
بــيــان صــحــفــي: “حــســب مــعــلــومــات مكافحة 
اإلرهــــــاب، أطــلــقــت 9 صـــواريـــخ اســتــهــدفــت 
بعشيقة  نــاحــيــة  فـــي  ــيـــكـــان(  ــلـ )زيـ مــعــســكــر 
بمحافظة نينوى والتي تضم القوات التركية”. 
وأضاف: “حسب المعطيات الصواريخ كانت 
ــــم يــتــم تــأكــيــد حــصــول  ــــوع )غــــــراد( ول مـــن ن

إصابات بشرية أو شكل األضرار المادية”.

روسيا: قصف المحطة بأوكرانيا استهدف عسكريين

“محاكمة بوتين”.. فكرة أوكرانية تشق طريقها بالغرب
مــع دخــول الحــرب فــي أوكرانيــا شــهرها الســابع، تعتــزم كييف إنشــاء محكمة 
دوليــة العــام المقبــل لمحاكمــة، الرئيس الروســي فالديمير بوتيــن، وكبار قادته 

العسكريين لشّنهم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

نائب  سميرنوف،  أنــدريــه  وسيشرف 
األوكــرانــيــة،  الرئاسية  اإلدارة  رئيس 
عــلــى خــطــة إنـــشـــاء هــــذه الــمــحــكــمــة 
الــعــدوان”  “جريمة  فــي  ستحقق  التي 

الروسية، بحسب كييف.
وقال سميرنوف لوكالة “فرانس برس” 
إن هذه المحكمة “هي السبيل الوحيد 
لــضــمــان مــحــاســبــة الــمــجــرمــيــن الــذيــن 
بدأوا حرب أوكرانيا بسرعة”. وأضاف 
أن  أود  لذلك،  قصيرة.  العالم  “ذاكـــرة 
تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل”.
وأوضح أن أوكرانيا تعلم أن المتهمين 
ــريــــن، لـــكـــن هـــذه  ــوا حــــاضــ ــونـ ــكـ ــن يـ ــ ل
الــمــحــكــمــة “ســتــعــمــل عــلــى ضــمــان أن 
أنهم  على  األشــخــاص  هـــؤالء  ُيصّنف 
التنقل في  مجرمون وأال يتمكنوا من 

العالم المتحضر”.
وروى سميرنوف أن فكرة إنشاء هذه 
باله  فــي  خــطــرت  الــخــاصــة  المحكمة 
يوم 25 فبراير، في اليوم التالي لبدء 
العملية العسكرية الروسية. وسيحاكم 
ــروس،  ــ فــيــهــا الـــقـــادة الــســيــاســيــون الـ
والقيادة  بوتين،  فاديمير  كالرئيس 
شنت  التي  الروسية  العليا  العسكرية 

الحرب.
حوالي  األوكرانيون  المّدعون  وحــّدد 
حتى  ــعــدوان  ال فــي  بهم  مشتبه   600
بينهم مسؤولون عسكريون  من  اآلن، 
ــون  ــروجــ ــيـــون ومــ ــاسـ ــيـ بــــــــارزون وسـ

للحمات الدعائية.
إلنشاء  دولية  معاهدة  صياغة  وتمت 
لتوقيعها  جاهزة  وأصبحت  المحكمة 
مــن جــانــب الــحــكــومــات الــتــي ترغب 
قـــرارات  تــكــون  وبموجبها،  ذلـــك.  فــي 
الــدول  أراضــي  على  سارية  المحكمة 
الموقعة ما يعني أنه يمكن توقيف أي 

مجرم مدان فيها.
سميرنوف  أشــار  تسميتها،  دون  ومــن 

ــدول ســتــوّقــع  ــ إلـــى أن الــعــديــد مـــن الـ
الوثيقة قبل نهاية العام والمفاوضات 
ــد مـــن الــشــركــاء  ــديـ ــعـ جـــاريـــة مـــع “الـ
استعدادهم  أبــدوا  الذين  األوروبيين 

الستضافة المحكمة”.
وقال “نريد أن يتم االعتراف بقرارات 
“يــدرك  ــه  أن مــوضــًحــا  المحكمة”،  هــذه 
تماًما” أن المحكمة تحتاج إلى شرعية 

قوية.
وفي حديثه خال مؤتمر دولي حول 
جرائم الحرب في أوكرانيا في الهاي 
الخارجية  وزيــر  قــال  الماضي،  الشهر 
مسألة  إن  هوكسترا  فوبكه  الهولندي 

إنشاء محكمة خاصة “نقطة وجيهة”.
ميدانيا، قالت روسيا، أمس الخميس، 
200 جــنــدي  ــن  ــر مـ ــثـ إنـــهـــا قــتــلــت “أكـ
أوكراني” في قصف استهدف محطة 
للسكك الحديدية في وسط أوكرانيا، 
عن  جهتها  مــن  كييف  تحدثت  فيما 

مقتل 25 شخًصا على األقل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
“أصــــاب بشكل  إســكــنــدر  إن صــــاروخ 
مــبــاشــر قـــطـــاًرا عــســكــرًيــا فــي محطة 
تشابلينه في منطقة دنيبروبتروفسك، 
مــمــا أســفــر عــن مــقــتــل أكــثــر مــن 200 
جندي من احتياطي القوات المسلحة 
إلـــى تدمير  ــاإلضــافــة  ب األوكـــرانـــيـــة”، 

معدات عسكرية.
ــان “فــي  ــذا الــقــطــار كـ وأضـــافـــت أن هـ
شرق  في  القتال”  مناطق  إلى  طريقه 
أوكرانيا، حيث تدور معارك بين قوات 

كييف وقوات موسكو.
إنــهــا دمــرت  أيــًضــا  قــالــت موسكو  كما 
في ضربات  أوكرانية  مقاتات  ثماني 
بولتافا  بمنطقتي  جوية  قواعد  على 

ودنيبروبيتروفسك األوكرانيتين.
وشنت روسيا هذا الهجوم الصاروخي 
فــيــمــا كــانــت أوكـــرانـــيـــا تــحــتــفــل بعيد 

استقالها.
ووقـــعـــت الــضــربــة، الــتــي اســتــهــدفــت 
وهي  تشابلينه،  في  القطارات  محطة 
بلدة يقطنها 3500 شخص، في إقليم 

دنيبروبتروفيسك وسط الباد.
ــم  ــن جــهــتــهــا، طــلــبــت مــفــوضــة األمـ مـ
اإلنــســان،  لحقوق  السامية  المتحدة 
من  الخميس،  أمــس  باشليه،  ميشيل 
على  المسلح  “الــهــجــوم  وقــف  بوتين 
من  الساح  نزع  إلى  أوكرانيا” ودعت 
محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي 

قصفت مرات عدة.
ــال مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي الـــذي  ــ وخـ
عــقــدتــه لــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء واليــتــهــا، 
الصراع  إلــى  بإيجاز  باشليه  تطرقت 

في أوكرانيا.
وقــالــت “أدعـــو الــرئــيــس الــروســي إلى 
أوكرانيا.  على  المسلح  الهجوم  إنهاء 
يـــجـــب نــــــزع الـــــســـــاح مـــــن مــحــطــة 

زابوريجيا فوًرا”.
مقتل  سجل  مكتبها  أن  إلــى  ولفتت 
آخرين   7890 وإصــابــة  مــدنــًيــا   5587
الروسية  العسكرية  العملية  بــدء  منذ 
فــي أوكــرانــيــا قبل 6 أشــهــر. ومــن بين 

الضحايا حوالي 1000 طفل.
القتال  زال  ما  أشهر،   6 “بعد  وتابعت 
تصورها  يمكن  ال  أخطار  مع  مستمًرا، 
ــمــدنــيــيــن والـــبـــيـــئـــة، مــرتــبــطــة  ــى ال عــل
قرب  ُنــفــذت  التي  العدائية  بــاألعــمــال 

محطة زابوريجيا للطاقة النووية”.
احترام  ضمان  إلــى  الطرفين  ودعــت 

ــحــقــوق اإلنـــســـان  ــــي ل ــــدول الـــقـــانـــون ال
والــقــانــون اإلنــســانــي الــدولــي “فــي كل 

األوقات وتحت كل الظروف”.
المجتمع  يــشــدد  أن  “يــجــب  وخــتــمــت 
الـــدولـــي عــلــى مــبــدأ الــمــســاءلــة بشأن 
والتي  الموثقة  الجسيمة  االنتهاكات 

قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب”.

رفع عدد القوات

ــام الــروســيــة أن  ــ ذكــــرت وكـــالـــة اإلعـ
الرئيس فاديمير بوتين وّقع مرسوًما، 
أمـــس الــخــمــيــس، بـــزيـــادة عـــدد أفـــراد 
إلى  مليون   1.9 من  المسلحة  القوات 

2.04 مليون .
ويسري هذا المرسوم ابتداء من األول 
من يناير المقبل، ويتضمن أيًضا زيادة 
بواقع 137 ألفا في عدد أفراد الجيش 
ــى 1.15  ــ لــيــصــل عـــــدده إل ــي،  ــروســ ــ ال

مليون.
ولم يوضح مرسوم بوتين ما إذا كان 
الــجــيــش ســيــعــزز صــفــوفــه مـــن خــال 
أو  الــمــجــنــديــن  أكــبــر مــن  تجنيد عـــدد 
استخدام  أو  المتطوعين  عــدد  زيــادة 

االثنين مًعا.
الجنود  إن  يقول  الكرملين  أن  يذكر 
من  هم  فقط  المتطوعين  المتعاقدين 
في  العسكرية  العملية  في  يشاركون 
بأنه  القائلة  المزاعم  رافًضا  أوكرانيا، 

يفكر في تعبئة واسعة.

عواصم ـ وكاالت

الجيش الروسي يواصل عمليته العسكرية في أوكرانيا.

عواصم ـ وكاالت

أعلنت طهران أنها تريد التوصل التفاق 
نووي بقدر حاجة أميركا وأوروبــا إليه. 
وأضافت أن شطب الحرس الثوري من 
قائمة اإلرهاب لم يكن شرطا مسبقا في 

المفاوضات النووية.
أن مجلس  إخــبــاريــة  مــصــادر  وذكــــرت 
ــنــظــام اإليـــرانـــي  تــشــخــيــص مــصــلــحــة ال
هـــو مـــن يــــدرس الــــرد األمـــيـــركـــي على 
االتــفــاق  بصيغة  المتعلقة  الماحظات 

النووي. 
وأكدت المصادر أنه إذا أقر المجلس الرد 
النووي  االتــفــاق  توقيع  فــإن  األمــيــركــي 

سيكون في الخامس من سبتمبر.
أعلنت  قد  اإليرانية  الخارجية  وكانت 
الماحظات  على  األميركي  الرد  تسلمها 
لاتفاق  النهائي  النص  أبدتها على  التي 

النووي.
أن  عــن  تقارير  آخــر، كشفت  مــن جانب 

سرية  مــنــاورة  نفذتا  وأميركا  إسرائيل 
في البحر األحمر، تحاكي توجيه ضربة 
إلى إيران  من الجو والبحر، واالستياء 
ــيــة فـــي مــيــاه  عــلــى ســفــن حــربــيــة إيــران

الخليج. 
وتنفذ أميركا وإسرائيل سويا عددا من 
المناورات المشتركة سرا وعانية، التي 
تهدف إلى ضرب المنشآب النووية، حين 

ــى ذلـــك، وفــقــا لتصريحات  إل تــضــطــران 
مصدر خاص لموقع “إياف”.

الــشــهــريــن  أن  ــن  عــ ــدر  ــصـ ــمـ الـ وكـــشـــف 
األخيرين شهدا تحليق مقاتات “شبح” 
أميركية   ”35 “إف  طــراز  من  إسرائيلية 
من  أكثر  اإليرانية  األجـــواء  في  الصنع 
مرة خال الشهرين األخيرين، مخترقة 

الرادارات الروسية واإليرانية.

تقرير: طائرات إسرائيلية اخترقت المجال الجوي اإليراني

طهران بانتظار الحسم النووي

رحلة المفاوضات النووية تشهد مراحلها األخيرة

بغداد ـ وكاالت

أمس  عراقية،  سياسية  مصادر  نفت 
بين  حـــوار  وجـــود جلسة  الــخــمــيــس، 
ــســيــاســيــة بـــرئـــاســـة رئــيــس  الــكــتــل ال
الحكومة مصطفى الكاظمي ومشاركة 
رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء، 
فيما حددت المحكمة االتحادية العليا 
في العراق تاريخ 30 أغسطس للنظر 

في دعوى حل البرلمان.
وقالت المصادر “لم يتم تحديد موعدًا 
إليه  الذي دعا  للحوار  الثانية  للجلسة 
جلسته  عـــقـــدت  والــــــذي  الــكــاظــمــي، 

األولى في وقت سابق”.
ــمــصــادر عــن أن “الــحــزب  وكــشــفــت ال
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي بــزعــامــة، 
السيادة  وتــحــالــف  بـــارزانـــي،  مسعود 
خال  رأوا  الحلبوسي  محمد  بقيادة 
ــاورات الـــمـــنـــفـــردة مـــع الــكــتــل  ــشــ ــمــ ــ ال
جلسة  لعقد  جــدوى  ال  أن  السياسية، 

التيار  مشاركة  دون  من  ثانية  حــوار 
الصدري”.

لـــن تــخــرج  ــســة  ــجــل ــافــــت أن “ال وأضــ
التيار  استمر  مــا  إذا  ونتائج  بحلول 

الصدري بمقاطعة جلسات الحوار”.
ســيــســتــمــر  ــمـــي  ــاظـ ــكـ “الـ أن  وأكـــــــدت 
السياسية  الكتل  مع  الفردية  بلقاءاته 
لــبــلــورة رؤيــــة واضــحــة لــلــخــروج من 

األزمة”.
عن  المصادر  كشفت  آخــر،  سياق  في 
أن اإلطار التنسيقي بدأ بجمع تواقيع 
برلمانية الهدف منها استئناف جلسات 
رئيس  من  بقرار  عّلقت  التي  البرلمان 
بسبب  الحلبوسي،  محمد  الــبــرلــمــان، 
انسحاب التيار الصدري منه واعتصام 

أتباعه في داخله.

المحكمة العليا تحدد تاريخ النظر بدعوى حل البرلمان

ال جلسات جديدة للحوار بظل تغييب الصدر

اعتصام أنصار اإلطار التنسيقي قرب المنطقة الخضراء
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صعـــدت أســـعار النفط، أمس الخميـــس، بفعل تصاعد المخـــاوف المرتبطة بقلة 
اإلمدادات وســـط اضطراب الصادرات الروســـية واحتمـــال خفض كبار منتجي 

النفط لإلنتاج واإلغالق الجزئي لمصفاة في الواليات المتحدة.
وزاد خام برنت 75 سنتا أو 0.74 % إلى 101.97 دوالر للبرميل، في حين ارتفع 

خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.53 % إلى 95.39 دوالر للبرميل.
والمـــس الخامـــان أعلى مســـتوياتهما في 3 أســـابيع األربعاء بعـــد أن لوح وزير 
الطاقـــة الســـعودي باحتمـــال خفـــض تكتل أوبـــك+ الـــذي يضم منظمـــة البلدان 

المصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها اإلنتاج.
ومازالت المناقشـــات بخصـــوص اتفاق إيران النووي متعثرة، مما يثير شـــكوكا 

بخصوص استئناف صادرات النفط اإليرانية.

أسعار النفط قرب 102 دوالر للبرميل 
بدعم من خفض محتمل إلنتاج “أوبك+”

“سبالش” تطلق مجموعة العودة إلى المدارس

“لو ميريديان سيتي سنتر” يطلق عرض الليالي التركية

أساسيات أنيقة إلعطاء بداية جديدة للعام الدراسي الجديد

كل يوم أربعاء في مطعم بهارات

أوشـــكت العطلـــة الصيفيـــة علـــى 
االنتهـــاء، فلنرحـــب بعام دراســـي 
جديد مليء بالحماس والجلسات 
واالستعداد لالمتحانات والتسكع 
ســـبالش  تطلـــق  األصدقـــاء.  مـــع 
مجموعـــة العـــودة إلـــى المـــدارس 

لالحتفال باللحظات الصغيرة.
تتميـــز المجموعة بالقطع المريحة 
التـــي تحتـــوي على مزيـــج متعدد 
غيـــر  والقمصـــان  الدنيـــم  مـــن 
والتنانيـــر  والســـترات  الرســـمية 
والقطـــع الرســـمية وحقائب الظهر 
لتحديد موضة الشـــباب استعدادًا 

للجامعة او المدرسة. 
المفضلـــة مـــن  ارتـــد شـــخصياتك 
القطـــع الرســـوم الرئيســـة. ســـواء 
كان ذلـــك نًصا واحـــًدا يقرأ باتمان 
على مجموعة متناســـقة أو الرسم 
المـــرح لميكي ماوس لتســـتحضر 
مـــن  لمســـة  مـــع  الطفولـــة  راحـــة 

األناقة. 
القطـــع الرســـمية تجســـد جماليـــات 

األناقـــة مـــع لوحـــة أحاديـــة اللـــون. 
تجهز لعرضك التقديمي بالســـترات 
ذات العنق على شـــكل V والقمصان 
ذات األزرار والســـراويل ذات الساق 

الواسعة.
بالتشـــكيالت  الفتيـــات  تتجهـــز 
شـــيرتات  التـــي  مـــن  العصريـــة 
فـــي حيـــن أن  والتنانيـــر والجينـــز، 
األوالد لديهـــم خيـــارات مســـتوحاة 
من صيحـــات األزياء العصرية التي 
تتميز بالمالبس الهادئة ذات الذوق 

اإلبداعي.
اختـــر مـــن اإلكسســـوارات المميزة: 
حقائـــب  ُصممـــت  الظهـــر.  حقائـــب 
الظهر لتحمل كل شيء - من الكتب 
وتتميـــز   - الغـــداء  صناديـــق  إلـــى 
فســـيحة  بجيـــوب  الظهـــر  حقائـــب 
مع مطبوعـــات وشـــخصيات مرحة 

تضيف إلى جاذبيتها.
مجموعة العودة إلـــى المدارس من 
ســـبالش متاحـــة اآلن للتســـوق في 
المتاجـــر وعبـــر اإلنترنت على موقع 

www.splashfashions.com
www.centrepointstores.com و
فـــي  الراشـــد  مجموعـــة  تأسســـت 
البحرين العام 1973، وهي قسم من 
مجموعة الندمارك وأكملت 48 عاًما 
مـــن النمـــو واالزدهار ونمـــت بنجاح 
لتصبـــح واحـــدة مـــن أكبـــر وأنجـــح 
فـــي  بالتجزئـــة  البيـــع  مؤسســـات 
البحريـــن. وتديـــر مجموعة الراشـــد 
أكثـــر من 40 منفًذا في جميع أنحاء 
الجزيـــرة والتي تضـــم مجموعة من 
العالمات التجارية المحلية، إضافة 

إلى عروض االمتياز الدولية. 
تطـــورت هـــذه العالمـــات التجاريـــة 
لتصبح الخيار المفضل للمستهلكين 
وهي رائدة في فئة مثل سنتربوينت 
وســـبالش  وماكـــس  ســـنتر  وهـــوم 
وشواكســـبريس  االمومـــة  ورعايـــة 
3 مراكـــز  أيًضـــا  الراشـــد  مجموعـــة 
تجاريـــة فـــي المملكـــة: مارينا مول، 
ومجمـــع الواحـــة - الجفيـــر، ومجمع 

الواحة - الرفاع الشرقي.

أطلـــق فنـــدق لـــو ميريديـــان ســـيتي 
سنتر البحرين أحدث عروض الطعام 
لديه الليالـــي التركية كل يوم أربعاء 
من الساعة 7 مساًء حتى الساعة 11 

مساًء. 
ويمكن للضيوف االنغماس في رحلة 
الطهي المتجذرة من التاريخ التركي 
الغني بالنكهات الشـــهية، ويعد فريق 
أونديـــر  الشـــيف  بقيـــادة  الطباخيـــن 

تنســـى  ال  بليلـــة  الضيـــوف  شـــاهين 
فـــي مطعم بهـــارات كل ليلـــة أربعاء. 
ويبلغ ســـعر البوفيه 17 دينارا صافي 
الغازيـــة وباقـــة  المشـــروبات  شـــامل 
بقيمة 27 دينارا تشـــمل المشـــروبات 
المختارة. كما يمكن للضيوف الحجز 
الرقـــم  علـــى  االتصـــال  طريـــق  عـــن 

)+9731717100( أو واتساب
.)97333502106+( 

من قبل مجلة “ميد”

“ABC اإلسالمي” يحصد جائزة أفضل 
بنك للتمويل اإلسالمي بمنطقة المينا

حصــل بنــك ABC اإلســامي، ذراع البنــك الدولــي الرائــد فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا )المينــا( المتوافق مــع أحكام 
الشريعة اإلسامية، على جائزة “أفضل بنك للتمويل اإلسامي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا” خال حفل توزيع جوائز التمّيز 

في القطاع المصرفي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الذي نظمته مجلة “ميد”.

بأفضـــل  الجوائـــز  برنامـــج  ويحتفـــي   
المؤسســـات المصرفية والخدمـــات المالية 
البتكاراتهـــا  المصرفـــي  القطـــاع  بيـــن  مـــن 
خدمـــة  تميـــز  تجـــاه  والتزامهـــم  المقدمـــة 
العمـــالء، ويعد هذا التكريم بمثابة شـــهادة 
علـــى األداء القـــوي للبنـــك والتزامـــه بتلبية 
التوســـع  خـــالل  مـــن  العمـــالء  احتياجـــات 
االســـتراتيجي، والنهـــج المبتكـــر للتمويـــل 
اإلسالمي والمساعي نحو التحول الرقمي.
وتعليًقـــا على هـــذا التكريم المرمـــوق، قال 
اإلســـالمي،   ABC لبنـــك  المنتـــدب  العضـــو 
 ABC حّماد حســـن “يشـــّرفنا كثيًرا في بنك
اإلسالمي الحصول على جائزة أفضل بنك 
للتمويـــل اإلســـالمي فـــي الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا من قبل مجلة “ميد”، حيث 
يعـــزز الفـــوز بهـــذه الجائـــزة مـــن ثقتنـــا في 

اســـتراتيجيتنا، الســـيما التركيز 
على التحول الرقمي وتوسيع 

نطاق منتجاتنا في منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إطـــالق  مـــع  إفريقيـــا 
‘البراق’ في الجزائر”.

أتقدم  “أود أن  وأضــاف 
بــالــشــكــر لــمــجــلــة “مــيــد” 

البنك  ألداء  تثمينها  على 
ــه الــمــبــتــكــرة،  ــادراتـ ــبـ ومـ

زمالئي  وكذلك 
فـــــــــــــــي 

بـــنـــك 

عملهم  يسهم  لــم  حيث  اإلســالمــي،   ABC
الــــــدؤوب والــتــزامــهــم فـــي تـــجـــاوز بعض 
ساعدنا  بــل  فقط،  تحدًيا  األكــثــر  الفترات 
أيــًضــا عــلــى االســتــمــرار فــي مــســيــرة النمو 
وقابلية  المطروحة  منتجاتنا  تعزيز  بهدف 

البنك للتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وحقق بنك ABC اإلسالمي إنجازات كبيرة 
خـــالل فترة 12 إلى 18 شـــهًرا الماضية من 
حيـــث الرقمنـــة واالســـتفادة مـــن الحلـــول 
الرقمية لتهيئـــة وإعداد العمالء الجدد لدى 
مجموعة بنك ABC وإحداث تحول جذري 
فـــي تجربة العمـــالء. وباإلضافـــة إلى ذلك، 
حقق البـــراق، النافـــذة المصرفيـــة للتمويل 
اإلســـالمي لدى البنـــك، انطالقة ناجحة في 
الخدمات المصرفية لألفراد والشركات في 
الجزائـــر، كما حقق البنك نتائج اســـتثنائية 
فـــي جذب العمـــالء، كما يمّهـــد الطريق 
التمويـــل  منتجـــات  نشـــر  نحـــو 
شـــبكة  أســـواق  عبـــر  اإلســـالمي 

أعمال البنك األخرى. 
 ABC وفي الوقت ذاته، فإن بنك
وثيق  بشكل  يعمل  اإلســالمــي 
الرقمي  البنك  ــى”،  “إلـ بنك  مــع 
المحمولة  الهواتف  عبر  المتاح 
فـــقـــط، عــلــى تــقــديــم إصـــــدارات 
من  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة 
منتجات بنك “إلى” والتي 
تركز على تقديم 
مــــــنــــــتــــــجــــــات 

ــمـــالء لــلــســوق  ــعـ ــــول تـــرتـــكـــز عـــلـــى الـ ــل وحــ
ــم الــتــجــاري  ــك تــحــت االسـ الــبــحــريــنــي، وذلـ

“البراق”.
وكان أداء البنـــك أيًضـــا خـــالل العام 2021 
بأربـــاح  العـــام  أنهـــى  إذ  للغايـــة،  مشـــجًعا 
صافيـــة قدرها 29.9 مليـــون دوالر، وهو ما 
يمثـــل تحســـًنا بنســـبة 4.4 % على أســـاس 
مليـــون   28.6 قيمـــة  مـــع  مقارنـــة  ســـنوي 
دوالر المســـجلة خالل العـــام 2020. وكانت 
النتائج القوية للعـــام 2021 بمثابة انعكاس 
لتركيـــز البنك المســـتمر على تحقيـــق النمو 
مع الحفـــاظ على ممارســـات حكيمة إلدارة 

المخاطر.
منـــذ انطـــالق البنـــك فـــي العـــام 1985، كان 
بنـــك ABC اإلســـالمي فـــي طليعـــة مقدمي 
الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع 
أحكام الشـــريعة اإلســـالمية، ويقـــدم البنك 
خدماته للعمالء من المؤسسات والشركات 
واألفراد في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيـــا والمراكـــز الماليـــة الدوليـــة الكبرى 
 ،ABC التـــي تتواجـــد فيهـــا مجموعة بنـــك
وذلك من خـــالل مزيج فريد من المنتجات 

والخدمات المالية. 
وسعًيا نحو توفير حلول مصّممة خصوًصا 
لعمالئنـــا، فـــإن البنـــك يلتـــزم بتقديـــم صور 
مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية 
اإلســـالمية متوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة 
اإلســـالمية وتحافظ على أعلى مســـتويات 

الحوكمة الشرعية.

أنظمة الدفع اآللي
بعـــد الثـــورة التقنيـــة ومـــا صحبها من تطـــور في خدمـــة الهواتف والحواســـيب 
واإلنترنت بشـــكل عام، ظهرت تطبيقـــات أنظمة الدفع اإللكتروني كأحد األمثلة 
على دور هذه التقنية في حياتنا. وبســـبب تطبيقات األنظمة أصبح من الممكن 
إرســـال واســـتقبال األموال بســـهولة بعد إنشـــاء حســـاب على هذه التطبيقات. 
والتطبيقات متعددة، ويتم تقســـيم طرق الدفع اآللي إلى 3 أنواع. أولها طريقة 
الدفـــع مـــرة واحدة مـــن الزبون للبائع. وهذه تعتبر أســـهل وأبســـط طـــرق الدفع 
اآللي، ويتم اســـتخدامها بشـــكل رئيســـي في مواقع التجارة اإللكترونية. ويتم 
تنفيـــذ هـــذه الطريقـــة عند قيـــام الزبـــون بإدخال المعلومـــات الخاصـــة المتعلقة 
ببطاقـــة االئتمـــان أو بطاقـــة خدمـــة الدفـــع اإللكترونـــي أو ضمن موقـــع المتجر 
لشـــراء مـــا يرغـــب فيـــه، وتنتهي هـــذه العملية فـــور إتمـــام عملية الشـــراء ونقل 
المبلغ المحدد لحســـاب التاجـــر البائع. وثانيها طريقة الدفـــع المتكرر من الزبون 
للبائع. وهنا يقوم الزبون بدفع الفاتورة أو قســـط أو اشـــتراك دفع بشـــكل دوري 
متعدد في تواريخ متفق عليها. وهذه الطريقة تعتبر األكثر استخدامًا من قبل 
شركات التأمين والبنوك التي تتطلب الدفع بشكل متكّرر خالل فترات محددة. 
وثالثهـــا طريقـــة الدفع التلقائـــي من البنك إلى البائع مباشـــرة، وليتم اســـتخدام 
هـــذه الطريقة يجب أن يكون البنك داعمًا لخدمة الدفع اآللي. وللقيام بالخدمة 
يجب تســـجيل الدخول بحســـاب الزبون على الموقع بالبنك وإضافة معلومات 
الدفـــع الخاصة بالبائع والســـماح للبنك بتقديم خدمـــة دفعات تلقائية في خالل 

فترات معينة محددة. 
وتعتبـــر أنظمة الدفع اآللي اإللكتروني من التقنيات المســـتخدمة عبر اإلنترنت، 
وأخذت ســـريعًا في التطور بفضل التقنيات المســـتخدمة وسبل األمان التي تم 
توفيرها لحماية الدفع اآللي، وبذلك أصبحت متفوقة مقارنة مع طرق التحويل 
التقليدية في جوانب كثيرة، منها أن الدفع اإللكتروني غير مقيد بمكان تواجد 
التاجـــر أو الزبون وهذا يظهر في التجارة اإللكترونية. وبســـبب هذا، فإن الدفع 
اإللكتروني يســـاعد في جذب زبائن جدد وبشـــكل دائم مـــن جميع المناطق. بل 
كل العالـــم أصبـــح متجرًا مفتوحـــًا لتلبية طلبـــات الزبائن. إضافة لهـــذا، نجد أن 
طـــرق الدفع اإللكتروني ذات فعالية كبيرة مقارنة بالطرق التقليدية، وأصبحت 
تتميـــز بســـرعتها وكفاءتها العالية في معالجـــة عمليات الدفـــع المختلفة. ولهذا 
أصبحـــت طرق الدفع اآللية مفّضلـــة ويلجأ لها الكثير، واليوم أصبح من الممكن 
القيام بعمليات الدفع اإللكتروني من خالل الحاسوب أو الهاتف في يدك. وفي 
بعـــض الحاالت قـــد يكون كل ما تفعله المصادقة علـــى عمليات الدفع من خالل 
تقنيـــات فتـــح القفل باســـتخدام التعرف على الوجـــوه أو البصمـــة. وللعلم، فإن 
شـــركات التقنيـــة تتبـــارى فـــي هذا الخصـــوص، وفـــي كل يوم نجـــد الجديد من 
المنتجـــات التي تســـاعد في تســـهيل المزيد مـــن العمليات التقنيـــة، بما في ذلك 
تأميـــن عمليات الدفع اآللـــي. وأيضًا، دخول الكثير من شـــركات التقنية الكبيرة 
ضمـــن هـــذه المجـــاالت أدى لزيـــادة المنافســـة، مما ســـهل تطبيـــق التقنية وأدى 

لتقليل التكلفة. 
وكمـــا أوضحنـــا، فإن للدفـــع اإللكتروني فوائـــد عديدة، ولكن فـــي الكفة األخرى 
هنـــاك ســـلبيات كما هو الحال مـــع أي تقنية أو خدمة، وكما نعـــرف وجود الخير 
والشـــر معـــًا. وبالرغـــم مـــن أن الميـــزات التـــي يقدمها الدفـــع اآللـــي تطغى على 
السلبيات، إال أن ذلك ال يعني أنها مثالية وال تحتاج للتطوير. ومن أبرز سلبيات 
أنظمة الدفع اإللكتروني نذكر، مشـــكلة األمن الســـيبراني الذي يهدد كل مجاالت 
التقنيـــة. وبصفـــة عامة، تعتبر أنظمة الدفع اإللكتروني آمنة إلى حد كبير ولكنها 
ليســـت محّصنة بالكامل أمام عمليات االختراق واالحتيال التي تســـتهدف هذا 
النشـــاط الرتباطـــه باألمـــوال والمال الســـائل. ومن الســـلبيات عـــدم القدرة على 
إخفـــاء الهويـــة والبيانـــات الشـــخصية )Personal Data(. وخصوصـــًا أن أنظمة 
الدفـــع اإللكتروني تطالب بالكشـــف عن معلومات وبيانات المســـتخدم واالســـم 
ومكان الســـكن وبعض البيانات الشـــخصية األخرى الحساســـة. وبالرغم من أن 
ذلـــك قد يســـاعد على منـــع بعض العمليـــات اإلجرامية، إال أن نظـــام الدفع اآللي 
يقوم بتسجيل البيانات وعمليات الدفع، وهذه المعلومات قد يساء استخدامها 
ألي سبب. ويوميًا هناك مئات القضايا والشكاوى في هذا الخصوص ومن ضمن 
القائمة نجد أســـماء أكبر شـــركات التقنية. إن عمليات الدفـــع اآللي بدأت لتبقى 
ألنهـــا جزء من عصر التقنية وعصر الســـرعة، وعلينا االســـتفادة منها. وننبه إلى 
أن دورنا الشخصي كبير بل أساسي في استمرار هذه العمليات التقنية لتحقيق 

الفائدة.
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

ال شـــك أن للعنـــب فوائـــد عديـــدة ومتنوعـــة، منهـــا 
خفض الكوليســـترول وضغـــط الـــدم، والحفاظ على 
صحـــة الدمـــاغ وغيرهـــا. فـــي هـــذا الســـياق كشـــفت 
خبيـــرة التغذيـــة الروســـية، نوريا ديانوفـــا، أن العنب 
الداكن يحتوي على مواد مفيدة أكثر مقارنة بالعنب 
اللـــون  الداكـــن  العنـــب  أن  إلـــى  وأشـــارت  األخضـــر. 
يحتـــوي علـــى نســـبة عاليـــة من مضـــادات األكســـدة 
والفالفونويـــد، التـــي تحمـــي الجســـم مـــن العواقـــب 

السلبية الناجمة عن سوء التغذية.
فيما أوضحت أن تناول العنب ال يســـاعد على عالج 
مختلـــف األمـــراض المزمنـــة، بيد أنه قـــادر على دعم 
الحالـــة الصحية للجســـم، الفتة إلـــى أن أنواع العنب 
الداكنـــة تحتـــوي علـــى نســـبة عاليـــة مـــن مضـــادات 
األكســـدة، التي تســـاعد على إطالة شـــبابية الجســـم 

وإبطاء عمليات االلتهاب.
وأضافـــت أنـــه “بفضـــل احتـــواء العنـــب علـــى مـــادة 
البوليفينـــول، يخفض مســـتوى الكوليســـترول ويقل 

خطر تراكم لويحات الكوليسترول”.

العنب الداكن أم الفاتح... 
أيهما أكثر فائدة؟

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.8

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب3

الصايف
د.ب3.5

السبريم
د.ب3.2

الشعري
د.ب3

الهامور
د.ب6.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.1

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.5

بيض أردني
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ^قـــدر 
استشـــارات “جفكون” لتحسين اإلنتاجية، 
أكبر جعفـــري لـ”البـــالد االقتصـــادي” زيادة 
مصاريـــف األســـرة الواحـــدة علـــى شـــراء 
مســـتلزمات العودة إلـــى المدارس تتراوح 
مـــا بين 15 إلى 25 %، وذلـــك يعتمد على 

دخل األسرة.
األســـواق  شـــهدت  أن  بعـــد  ذلـــك  يأتـــي 
المحلية انتعاًشـــا اقتصادًيـــا في المحالت 
التجاريـــة المعنية ببيع وتـــداول الحقائب 
األدوات  أنـــواع  ومختلـــف  المدرســـية 
والقرطاســـية المدرســـية، وذلك مع إعالن 
وزارة التربيـــة والتعليم فـــي األيام القليلة 
الماضية بأن نظام الدراسة للعام الدراسي 
2022 - 2023 فـــي جميـــع رياض األطفال 
والمؤسســـات  والجامعـــات  والمـــدارس 
التعليميـــة الحكوميـــة والخاصة ســـيكون 

حضورًيا بشكل إلزامي لجميع الطلبة.
وبلغت قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  اإللكترونيـــة 
دينـــار،  مليـــون   75.8 الماضـــي  األســـبوع 
مســـجلة زيادة بنســـبة 30 % مقابل 58.3 

مليون دينار في األسبوع قبل الماضي.
وســـجلت عمليـــات نقـــاط البيـــع والتجارة 
اإللكترونيـــة زيـــادة فـــي المبالـــغ التـــي تم 
إنفاقهـــا عبـــر فـــي أســـواق الســـوبرماركت 
بنسبة 13.6 %، كما سجلت زيادة في عدد 

عمليات نقـــاط البيع والتجارة اإللكترونية 
الســـوبرماركت  بأســـواق   %  8.8 بنســـبة 

و15.7 % في المحالت التجارية.
وعـــزا جعفـــري ســـبب الزيـــادة فـــي قيمـــة 
عمليات نقـــاط البيع والتجارة اإللكترونية 
في مملكة البحرين في األســـبوع الماضي 
قبـــل  باألســـبوع  قياًســـا   %  30 بنســـبة 
المواطنيـــن  زيـــادة وعـــي  إلـــى  الماضـــي، 
والمقيمين باســـتخدام األجهزة والروابط 

الرقمية للتداول.
ولفـــت إلـــى أن نســـبة الزيـــادة المتوقعـــة 
فـــي قيمـــة عمليات نقـــاط البيـــع والتجارة 
اإللكترونية بســـبب العودة إلـــى المدارس 
تتـــراوح مـــا بين 5 إلى 10 %، مشـــيًرا إلى 
أن مصاريـــف العودة إلى المدارس كزيادة 
موســـمية تقدر بنســـبة تتراوح ما بين 15 

و20 %.

وأشار إلى زيادة الوعي كأفراد باستخدام 
األدوات الرقمية، وهنالك زيادة مضطردة 
والبطاقـــات  البنفـــت  اســـتعمال  فـــي 

االئتمانية. 
وكانـــت أهـــم القطاعات من حيـــث القيمة 
باألســـبوع الماضـــي كالتالي: جـــاءت أوالً: 
الخدمـــات الحكوميـــة التي ارتفـــع اإلنفاق 
األســـبوع  عـــن   %  51.5 بنســـبة  عليهـــا 
المطاعـــم  قطـــاع  ثانيـــًا:  الماضـــي،  قبـــل 
الـــذي ارتفـــع اإلنفـــاق عليـــه 9.4 %، ثالثًا: 
أسواق الســـوبرماركت التي ارتفع اإلنفاق 
الفنـــادق  رابعـــًا:   ،%  13.6 بنســـبة  عليهـــا 

والمنتجعات التي ارتفـــع اإلنفاق عليها 
بنســـبة 16.4 %، وأخيرًا: تجارة 

والشـــاحنات  الســـيارات 
اإلنفـــاق  ارتفـــع  التـــي 

عليها بنسبة 81.3 %.

^شـــهدت ســـوق المنامـــة المركـــزي أمـــس الخميـــس 
زيـــادة فـــي الطلب على األســـماك عـــن األســـبوع الماضي، 
وعزا تاجر األســـماك في ســـوق المنامة المركزي، الجزاف 
علي ســـلمان وجود إقبال أكبر على شراء األسماك وزيادة 
أعـــداد الزبائـــن إلى اســـتالم الرواتـــب والمعاشـــات، مقدًرا 
نســـبة الزيـــادة فـــي الطلب على األســـماك بـ 40 % قياًســـا 

بحجم الطلب في األسبوع الماضي.
ولفـــت إلى قلة المعروض من األســـماك في ســـوق المنامة 
المركـــزي يـــوم أمـــس، مشـــيًرا إلـــى أن قلة المعـــروض من 
األســـماك واعتمـــاد األســـواق المحلية على ســـوق المنامة 
المركـــزي لتزويدهـــم باألســـماك يـــؤدي إلى ارتفاع أســـعار 

األسماك ألعلى سعر.

وذكـــر الجـــزاف علـــي أن حالـــة الطقـــس والريـــاح القويـــة 
وتصاعد األتربة واألمواج العالية كان له تأثير على دخول 
الصيادين والبحارين إلى البحر لصيد األسماك والروبيان، 
إذ انخفض عدد مرتادي البحر والصيادين، ودخل أقل من 

نصف عدد صيادي الروبيان أمس.
وعن أســـعار األســـماك والروبيان، أوضح الجزاف أن سعر 
كيلـــو الروبيان بحســـب األحجـــام تراوح ما بيـــن 1.5 إلى 
3.5 دينـــار، وبلـــغ ســـعر كيلـــو الهامـــور البحرينـــي عند 6.5 
دينار، وكيلو الصافي بلغ 3.5 دينار، وكيلو الشـــعري بلغ 3 
دنانير، وتراوح ســـعر كيلو الســـبريم ما بيـــن 3 و3.2 دينار 

الستيراده من الخارج.
وذكـــر أن ســـمك الكنعد المســـتورد مـــن الخـــارج يباع في 

سوق المنامة المركزي بسعر 5 دنانير، في حين ان الكنعد 
البحريني غير متوافر؛ بسبب بدء سريان فترة حظر صيد 
أســـماك الكنعد بواسطة الشباك وتداوله وبيعه ابتداًء من 

15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل.
وأعلنت شـــؤون الزراعة والثروة البحرية عن بدء سريان 
فترة حظر صيد أســـماك الكنعد بواســـطة الشباك وتداوله 
وبيعـــه، ويأتي القرار بهدف زيادة مخزون أســـماك الكنعد 
ضمـــن المخـــزون الســـمكي الكلـــي فـــي المملكـــة، وتنظيم 
عمليـــة الصيد، وتجنب اســـتنزاف مصائد أســـماك الكنعد، 
بما يحقـــق التوازن داخل األحياء البحرية، مشـــددة على 
أنـــه ســـيتم اتخـــاذ كل اإلجـــراءات الالزمـــة لتطبيـــق قرار 

الحظر.

25 % زيادة مصاريف األسر لشراء مستلزمات العودة للمدارس

40 % زيادة في الطلب على األسماك في “المنامة المركزي”

5 إلى 10 % االرتفاع المتوقع بقيمة عمليات البيع والتجارة اإللكترونية... جعفري لـ“^”:

بسبب صرف الرواتب

إعداد: أمل الحامد

 أسعار 
الفواكه

   

    

    

  

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع: 200 فلًسا للحزمةسبنت: 100 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

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

ريحان: 150 فلس للحزمةرويد: 30 فلًسا للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضراوات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
450 فلس

خيار:
550 فلس

كوسة:
600 فلس

فاصوليا:
1.2 دينار

باذنجان:
600 فلس

ثوم:
750 فلس

بصل أحمر:
250 فلس

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
650 فلس

زنجبيل:
900 فلس

بطاطس:
300 فلس

فندال:
700 فلس

بروكلي:
1.4 دينار

فلفل أخضر:
450 فلس

قرنبيط:
700 فلس

مشروم:
750 فلس

جزر:
500 فلس

خس:
700 فلس

الروبيان
د.ب1.5

أكبر جعفري

تفاح: 700 فلس

الرمان: 1.5 دينار

كيوي: 1.3 دينار

برتقال أبوصرة: 500 فلس

موز: 500 فلس

أناناس: 800 فلس

أفوكادو: 1.2 دينار

مانجو: 1.5 دينار

بطيخ: 350 فلًسا

عنب: 1.3 دينار

سنطرة: 800 فلس

شمام: 350 فلًسا

جوافة: 1.5 دينار

جريب فروت: 500 فلس



وقـــع مركز ناصـــر للتأهيل والتدريـــب المهني 
و “ثينك ســـمارت” للتطوير والتدريب مذكرة 
مبـــادرة  تنفيـــذ  بـــدء  عـــن  لإلعـــان  تفاهـــم 
“ســـمارت كـــودرز” والتـــي تهدف إلـــى تدريب 
وأحـــدث  البرمجـــة  علـــى  بحرينـــي   10000
التقنيات لمواكبـــة التطور التكنولوجي خال 
الســـنوات الخمـــس المقبلـــة، إذ ســـتوفر هـــذه 
المبادرة مجموعة واســـعة من الفرص لجميع 
البحرينيين من جميع الخلفيات عبر تدريبهم 
علـــى لغـــة المســـتقبل واألدوات التكنولوجية 

التي ستسهم في التحول الرقمي للمجتمع.
ووقـــع مذكرة التفاهم من جانـــب مركز ناصر 
للتأهيـــل والتدريب المهنـــي، المدير التنفيذي 
عبـــدهللا النعيمي، ومن جانب ثينك ســـمارت 
التنفيـــذي  الرئيـــس  والتدريـــب  للتطويـــر 
للمجموعـــة أحمـــد الحجيـــري وذلـــك بحضور 

عدد من المسؤولين من كا الجانبين.

وبموجب المذكرة بين الطرفين، فإنه ســـيتم 
اإلعداد والتنفيذ المشـــترك لمبادرة “ســـمارت 
معتمـــدة  احترافيـــة  مبـــادرة  وهـــي  كـــودرز” 

تهـــدف إلى إعداد وتأهيـــل فئات مختلفة من 
المجتمـــع البحرينـــي وتمكينهم من اكتســـاب 
الخبـــرات والمهارات التعليميـــة والعملية في 

مجـــال البرمجـــة مـــن خـــال تنظيـــم برامـــج 
تدريبيـــة مختلفة لـــكل فئـــة وتدريبيهم على 
البرمجـــة والترميز إلى حد االحتراف، وتتيح 
للمشـــاركين  الفرصـــة  البرامـــج  هـــذه  أيضـــا 
سهولة الوصول إلى مصادر تعليمية موثوقة 
ومعتمـــدة مـــن مـــزودي الخدمـــات التدريبية 
عالميـــا، كمـــا ستتســـنى الفرصـــة للمشـــاركين 
للتطبيـــق العملـــي مـــن خـــال توفيـــر فـــرص 
وظيفيـــة وتدريبيـــة لهـــم فـــي أعـــرق وأكبـــر 
شـــركات التقنيـــة فـــي المملكة والتـــي تهدف 
إلـــى صقـــل مهارتهـــم العمليـــة والعلميـــة التي 

اكتسبوها خال التدريب.
وأشـــار المدير التنفيذي لمركـــز ناصر للتأهيل 
والتدريـــب المهنـــي عبـــدهللا النعيمـــي إلى أن 
توقيـــع هـــذه المذكـــرة تســـاهم فـــي تأســـيس 
خلفية معرفية معززة بالتجربة لصقل مهارات 
الشباب وإعدادهم على مدار الخمس سنوات 

المقبلـــة لمتطلبـــات عصـــر الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة والمســـاهمة فـــي نهايـــة المطاف في 
تعزيز تنافســـية البحرين في مجال االقتصاد 

الرقمي. 
وأوضح النعيمي أن الشـــراكة مع مركز “ثينك 
ســـمارت” ستشكل داعًما رئيًسا لجهود المركز 
فـــي التحـــول نحو مدينـــة علميـــة تعمل على 
عبـــر  المســـتقبل  لتحديـــات  الحلـــول  توفيـــر 
االستثمار المعرفي في قدرات الطلبة وصقل 

مهارات المبرمجين الشباب.
مـــن جانبـــه، قـــال الحجيـــري “يشـــرفنا إبـــرام 
للتأهيـــل  ناصـــر  معهـــد  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة 
والتدريـــب، والتعاون بشـــكل مشـــترك لتعزيز 
للمجتمـــع  والمهنيـــة  التعليميـــة  الفـــرص 
البحرينـــي، بما يتماشـــى مع مهمتنـــا ورؤيتنا 
فـــي تأهيـــل وتطويـــر األفـــراد للتماشـــي مـــع 

التكنولوجيا الحديثة”.

“ناصر للتأهيل” و“ثينك سمارت” يدربان 10 آالف بحريني على البرمجة
ضمن مبادرة “سمارت كودرز”
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968.5
ألــــــــــف ديـــنـــــــار

فتح مجلـــس المناقصات والمزايدات 
أمس مناقصة لوزارة األشـــغال إلبرام 
عقـــد لمـــدة 18 شـــهًرا إلنشـــاء شـــبكة 
الصـــرف الصحي فـــي منطقة واحات 
أقـــل  وكان   ،255 بمجمـــع  المحـــرق 
للمقـــاوالت  الحفيـــره  لشـــركة  عطـــاء 
بنحـــو 968.5 ألف دينار، في حين بلغ 

أكبرها قرابة 1.8 مليون دينار.
شـــبكة  توصيـــل  المشـــروع  ويشـــمل 
صـــرف صحـــي جديـــدة لخدمـــة 292 
عقـــار بمنطقة واحات المحرق بمجمع 
255. وســـيتم بناء خط صرف صحي 
رئيســـي )UPVC( قطـــره 200 مليمتر 
و250 مليمتـــر و400 مليمتـــر وخـــط 
صرف رئيســـي )GRP( وبطول 2994 
مترا و177 مترا و420 مترا بالتناوب 
 150 قطـــره  الفرعيـــة  وللخطـــوط 
مليمتر بطول 3282 مترا. إضافة إلى 
 Type( بنـــاء غـــرف تفتيـــش من نـــوع
 Type(و  )Type F(و  )Type E(و  )C
30 و341 و26  يبلـــغ  كلـــي  بعـــدد   )H
و54 بالتنـــاوب وبالتزامـــن مع تركيب 
أغطيـــة من الوزن الثقيل والمتوســـط 
جميـــع  اســـتكمال  مـــع  الغـــرف  لتلـــك 
األعمال المطلوبة لرصف الطرق التي 

سيتم إنجاز األعمال فيها. 
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن أخرتين 
لوزارة األشـــغال، أولهما إلنشاء شبكة 
صـــرف صحـــي فرعيـــة فـــي منطقـــة 
قالـــي بمجمـــع 254، تنافســـت عليها 
13 شـــركة، وكان أقل عطاء لمؤسسة 
عراد اإلنشـــائية بنحو 270 ألف دينار، 
فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 596.5 
ألـــف دينـــار، ويشـــمل المشـــروع الذي 
ســـيتم تنفيذه في 12 شـــهًرا توصيل 
شـــبكة صرف صحي جديـــدة لخدمة 
بمجمـــع  قالـــي  بمنطقـــة  عقـــارا   70
254، ســـيتم بناء خـــط صرف صحي 
رئيســـي )UPVC( قطـــره 200 مليمتر 
و250 مليمتر وبطول 590 مترا، 153 
متـــرا بالتنـــاوب وللخطـــوط الفرعيـــة 
قطـــره 150 مليمتر بطـــول 680 مترا. 
والمناقصـــة الثانية إلبرام عقد لمدة 6 
أشـــهر لتنفيذ أعمال الصيانة الشـــاملة 
لمدرسة الفارابي االبتدائية اإلعدادية 
للبنين، تنافست عليها 6 شركات وكان 
أقـــل عطاء لشـــركة زيـــدون لمقاوالت 

البناء بنحو 171.4 ألف دينار.
لـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
لجمـــع  والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون 
واصطيـــاد الـــكاب الضالة، تنافســـت 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركتان،  عليهـــا 
لشـــركة داينا للمقـــاوالت بنحو 141.5 
ألـــف دينـــار، والعطـــاء اآلخـــر بقيمـــة 
وصـــف  ووفـــق  دينـــار،  ألـــف   297
المناقصـــة فإنهـــا عقـــد مدتـــه ســـنتان 
يقـــدم فيـــه المقـــاول خدمـــة اصطياد 

الـــكاب الضالـــة مـــن جميـــع مناطـــق 
مملكـــة البحرين اســـتجابة للشـــكاوى 
الروتينية. وعلى المقاول نقل الكاب 
إلـــى عيـــادة بيطرية مخصصـــة لذلك 
ومـــن ثم نقل الكاب مـــن العيادة إلى 
المناطق غير السكنية، كل ذلك حسب 

توجيهات وكالة الثروة الحيوانية.
وتم إجمااًل فتـــح 7 مناقصات تابعة لـ 
5 جهات حكومية بإجمالي 61 عطاء، 
وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة 

نحو 1.86 مليون دينار.
وفتح المجلس مناقصة لوزارة العمل 

الستبدال وحدات التكييف المركزي لـ 
5 مراكز تابعة للوزارة، تنافست عليها 
7 شـــركات، وكان أقل عطاء لمؤسسة 
تقـــي محمد البحارنـــة التجارية بنحو 
199.9 ألف دينار، في حين بلغ أكبرها 

قرابة 407.8 ألف دينار.

وفتح المجلس مناقصة للهيئة العامة 
للتأميـــن االجتماعـــي لتنظيف مكاتب 
الهيئـــة الرئيســـة وفروعهـــا تنافســـت 
عليهـــا 15 شـــركة، وكان أقـــل عطـــاء 
لشـــركة أبـــراج بـــن عيـــد للتنظيفـــات 
بنحـــو 44.1 ألف دينـــار، ووفق وصف 

مكاتـــب  لتنظيـــف  فإنهـــا  المناقصـــة 
الهيئة الرئيسة وفروعها لمدة سنتين 
اعتبـــاًرا مـــن 1 فبرايـــر 2023 إلـــى 31 
ينايـــر 2025 وتوفيـــر 11 موظًفـــا من 

يوم السبت إلى الخميس.

لشبكة الصرف الصحي في واحات المحرق بمجمع 255
جمع وصيد الكالب الضالة بـ 141.5 ألف دينار

ــار ــن ــي بــــ 270 ألـــف دي ــالل ــة فـــي ق إنـــشـــاء شــبــكــة صـــرف صــحــي فــرعــي
171.4 ألـــف دينـــار للصيانـــة الشـــاملة لمدرســـة الفارابـــي االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنيـــن
199.9 ألـــف دينـــار الســـتبدال وحـــدات التكييف المركزي لــــ 5 مراكز تابعـــة لـ“العمل”

اعداد: أمل الحامد

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

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

وزارة األشغال

7Al Hafeera Contracting Company968,492.39إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة واحات المحرق بمجمع 255

13ARAD CONSTRUCTION EST270,029.52إنشاء شبكة صرف صحي فرعية في منطقة قاللي بمجمع 254

6Zaedon building construction171,442أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الفارابي االبتدائية اإلعدادية للبنين 

2Dyna Contracting141,460جمع واصطياد الكالب الضالةوزارة شؤون البلديات والزراعة

7TAQI MOHAMMED ALBAHARNA TRADING EST.199,936استبدال وحدات التكييف المركزي لعدد 5 مراكز تابعة للوزارةوزارة العمل

15BEN EID TOWERS CLEANING44,088تنظيف مكاتب الهيئة وفروعهاالهيئة العامة للتأمين االجتماعي

الهيئة العامة للتأمين االجتماعيمجمع 255كالب ضالة

وزارة العملوزارة األشغال
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بلغت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية 81.6 مليار دوالر منذ بداية 
العام وحتى يوم 24 أغســـطس من الشـــهر الجاري، وفقا لحســـابات بلومبيرغ 
باالعتماد على بيانات رسمية، وهو ما يمثل تراجعا بنحو 37 % مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
وبلغـــت الســـندات التـــي جـــرى طرحهـــا بالعملـــة المحليـــة 76.5 مليـــار دوالر، 
متراجعة بنسبة 37 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو أدنى مستوى 

منذ عام 2018.
وباعـــت وزارة الماليـــة أكبر إصدار ألذون الخزانة ألجل 3 شـــهور في تاريخها 

األحد الماضي عند 59.4 مليار جنيه وبعائد 16.15 %.
وتبلغ أســـعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى اإلقراض لليلة 
واحـــدة وعلـــى ســـعر العمليـــة الرئيســـية: 11.25 %، و12.25 %، و11.75 % 
على التوالي. بينما يكون ســـعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة 
االسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب %1.35 وفقًا آلخر البيانات.

ووفقا لبلومبرغ، فقد تراجع إصدار الســـندات بالعمالت األجنبية هي األخرى 
بنســـبة %42 لتصل إلى 5.1 مليار دوالر، مقارنة بنفس الفترة من العام، وهو 

أدنى مستوى منذ عام 2016.

إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية تتراجع 37 % منذ بداية العام

8 مصارف بحرينية ضمن أكبر 1000 مصرف في العالم

)GCSE( المدرسة البريطانية تحتفل بنجاح شهادة التعليم الثانوي

البحرين ثالًثا بمجموع رأسمال 18.1 مليار دوالر

بعد إعالن نتائج “A Level” المتميزة

أعلـــن األمين العـــام التحاد المصـــارف العربية 
وســـام فتوح أنه وفق دراســـة تحليلية صادرة 
عن األمانـــة العامة التحاد المصـــارف العربية، 
احتلـــت البحرين المرتبة الثالثة بالنســـبة لعدد 
المصـــارف التي دخلت الالئحة، وذلك بدخول 
8 مصـــارف بحرينيـــة ضمن الئحـــة أكبر 1000 
مصـــرف فـــي العالم، وهي وبحســـب الترتيب: 
العربيـــة  المؤسســـة  المتحـــد،  األهلـــي  البنـــك 
المصرفيـــة )بنك ABC(، بنـــك الخليج الدولي، 
مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة، بنـــك البحريـــن 
والكويـــت، بنـــك البحريـــن الوطنـــي، مجموعة 
جـــي إف إتش الماليـــة، مصرف الســـالم. وبلغ 
هـــذه  فـــي  األساســـي  المـــال  رأس  مجمـــوع 
المصارف حوالـــي 18.1 مليار دوالر، كما تدير 

موجودات تقدر بحوالي 173.8 مليار دوالر. 
وُتظهـــر البيانـــات المالية المتوافـــرة للمصارف 
العربية لنهايـــة العام 2021، دخول 72 مصرًفا 
عربًيـــا الالئحـــة المذكورة. وبلـــغ مجموع رأس 
المال األساســـي للمصارف العربيـــة الـ 72 نحو 

374.9 مليـــار دوالر، فيمـــا بلغـــت موجوداتهـــا 
حوالي 3.4 تريليون دوالر.

أكبـــر  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  وســـجلت 
عـــدد من المصـــارف العربية التي دخلت ضمن 
الالئحـــة المذكورة، حيث تم إدراج 14 مصرًفا 
إماراتًيـــا فيها، تليها الســـعودية )10 مصارف(، 
البحريـــن وقطر )8 مصارف لكل منهما(، فمصر 
والكويـــت )7 مصـــارف لـــكل منهمـــا(، ســـلطنة 

ُعمان والمغرب ) 5 مصارف لكل منهما(، األردن 
)4 مصارف(، وأخيـــرا تونس ولبنان )مصرفين 
لـــكل منهمـــا(. وتصـــدرت المصارف الســـعودية 
بالنسبة لمجموع رأس المالي األساسي والذي 
بلـــغ نحـــو 115.1 مليار دوالر، تليهـــا المصارف 
اإلماراتيـــة )89.8 مليار دوالر(، القطرية )54.9 
مليـــار دوالر(، فالكويتيـــة )29.8 مليـــار دوالر( 
بالنســـبة  أمـــا  دوالر(.  مليـــار   25.4( المصريـــة 
للموجـــودات، تصـــدرت المصـــارف اإلماراتيـــة 
بالنســـبة لحجم الموجـــودات اإلجمالي، والذي 
بلغ حوالي 835.4 مليار دوالر، تليها المصارف 
القطريـــة  دوالر(،  مليـــار   808.8( الســـعودية 
)535.2 مليـــار دوالر(، فالمصرية )354.9 مليار 

دوالر(.
وتصـــّدر البنـــك الســـعودي الوطنـــي المصارف 
العربيـــة، واحتـــل المرتبـــة 67 عالمًيا في نهاية 
العـــام 2021، متقدًما من المرتبة 89 في نهاية 
العـــام 2020، ويكـــون قـــد تقـــدم بالتالـــي 22 

مرتبة عالمًيا.

تحتفل المدرســـة البريطانية في البحرين مـــرة أخرى بنتائج امتحانات 
 A Level بعـــد إعالن نتائـــج )GCSE( الشـــهادة العامـــة للتعليـــم الثانـــوي

المتميزة والتي تم نشرها األسبوع الماضي. 
وأظهـــر طـــالب GCSE لعـــام 2022 تصميًمـــا ملحوًظـــا على االســـتمرار 
فـــي التركيـــز علـــى دراســـتهم األكاديمية طـــوال الفترة الماضيـــة والتي 
شـــهدت اضطراًبا كبيًرا نتيجـــة للوباء العالمي. وضمـــن التعليم المدمج 
في المدرســـة البريطانية بأن كل طالب مســـتعد ألداء االمتحان بإتقان. 
المدرســـة فخـــورة باإلنجـــازات المتميـــزة لطلبتهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء 
المدرســـة. وتســـتمر المدرســـة البريطانية في البحرين في النمو كمركز 

امتياز للغات.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي، جون ماجوايـــر “بعد نتائـــج A Level المتميزة 
المدرســـة  طلبـــة  بإنجـــازات  نحتفـــل  أن  يســـعدنا  الماضـــي،  األســـبوع 
مـــرة أخـــرى.” حيـــث حققت المدرســـة نتائج رائعـــة في اللغـــات العربية 
والفرنســـية واإلســـبانية. ما يقـــرب من نصف جميع نتائـــج اللغة العربية 
كانـــت فـــي أعلى مســـتوى بدرجـــة A*، بينمـــا حصل 83 % مـــن الطالب 
الذين يدرســـون اللغة اإلســـبانية على درجات A*. وتستمر المدرسة في 

كونها منارة للتميز اللغوي في مملكة البحرين.
وتفتخـــر المدرســـة البريطانية في البحرين بإنجـــازات طالبها المتميزة، 
حيث حصل ثلث الطالب تقريًبا على أعلى مستوى بدرجة A* في اللغة 
اإلنجليزية، وحصل ما يقرب من نصف الطالب على درجة A أو أعلى. 

وأضـــاف “حصلـــت مجموعـــة GCSE لعـــام 2022 علـــى نتائـــج رائعـــة 
فـــي مجموعـــة كبيـــرة من المـــواد. كجزء مـــن ركائز مجموعة انســـبايرد 
التعليميـــة، فإننـــا نولـــي أهمية متســـاوية لإلنجـــازات فـــي األكاديميات، 
الرياضة والفنون اإلبداعية، ويتم االحتفال بنتائج الطلبة المتميزة في 
اللغـــة اإلنجليزيـــة والرياضيات جنًبا إلى جنب مـــع النتائج الممتازة في 

اللغات والفنون اإلبداعية”.
وتفخر المدرســـة البريطانية في البحرين بتقديمها أفضل تعليم شـــامل 
فـــي مملكة البحرين لعمر 3 - 18 عاًما. وتنعكس هذه الروح في النتائج 
األكاديميـــة لهـــذا العـــام في اللغـــة اإلنجليزيـــة والرياضيـــات إضافة إلى 

الفنون اإلبداعية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.239

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 $ 0.314

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.473

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.48

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 0.614

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.39

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.469

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.376

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158
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قال تاجر المواشي علي الفضالة إن وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك اجتمع أمس الخميس 
مــع عــدد مــن تجار المواشــي فــي مملكــة البحرين للوقــوف علــى التحديات التــي يواجههــا القطاع في 

استيراد وتوفير اللحوم الحية في السوق المحلية.

وأشـــاد الفضالـــة بالوزيـــر المبـــارك، إذ أشـــار إلى أنه 
أبـــدى تفّهًما كبيـــًرا الحتياجات تجار المواشـــي في 

البحرين ومتطلباتهم.
وقـــال الفضالـــة “الوزيـــر اســـتمع إلى همـــوم التجار 
وأبدى اســـتعداده لحل جميع المشكالت، وتجاوب 
بصـــورة إيجابيـــة مـــع جميـــع التجار، حيث اســـتمع 
إلى شـــكواهم والعقبات التي يواجهونها في عملية 
االستيراد سواء فيما يتعلق بالمحاجر البيطرية أو 

األدوية وغيرها من األمور”.
وتابـــع الفضالة “الوزير ما قصـــر صراحة، االجتماع 
دام ألكثـــر من ســـاعتين وانبثق عنه تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة بين الثـــروة الحيوانية وتجار المواشـــي، 
حيث ســـيقومون باالجتماع بصورة دورية لتذليل 

جميع الصعوبات”.
وأوضـــح الفضالـــة أن التجار ســـلموا الوزير رســـالة 
بخصوص المساحات التي يحتاجون لها في عملية 
تربية الماشية ووضع المواشي المستوردة، مشيرا 
إلـــى أنهـــم ركيزة أساســـية فـــي االســـتيراد واألمن 

أبـــدى  إذ  البحريـــن،  لمملكـــة  الغذائـــي 
الوزير استعداده لحل تلك الصعوبات”.

ودعـــا تــجــار الــمــواشــي إلـــى تخصيص 
الــهــمــلــة من  لــهــم فــي منطقة  مــســاحــات 

إلى  المواشي،  لتربية  حظائر  إنشاء  أجل 
لمواكبة  جديدة  مسالخ  استحداث  جانب 

الــطــلــب خــصــوًصــا فـــي فــتــرات 
ــي األعـــيـــاد  ــم فــ ــوسـ ــمـ الـ

ــان  ــر رمـــضـ ــهـ وفـــــي شـ
الــمــبــارك والـــذي يكثر 
فيه استهالك اللحوم 
ــة، وغـــيـــرهـــا  ــ ــي ــحــ ــ ال

ــن الــمــتــطــلــبــات  مــ
ــي تـــخـــص  ــ ــ ــت ــ ــ ال
ــاع تــربــيــة  ــطـ قـ

واســــتــــيــــراد 
ــة  ــيـ ــاشـ ــمـ الـ

الحية.

لجنة مشتركة بين التجار و“الثروة الحيوانية” لتسهيل استيراد المواشي
تجاوب إيجابي بعد اجتماع دام ساعتين مع وزير البلديات

علي الفردان

وائل المبارك

وسام فتوح

علي الفضالة


