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ذكـــر تقرير “كامكو إنفســـت” عـــن “ أداء قطاع البنوك فـــي دول مجلس التعاون 
الخليجـــي - الربـــع الثانـــي من العـــام 2022” أن االرتفاع المســـتمر الذي شـــهدته 
أســـعار النفـــط منذ بداية العام فـــي االنعكاس أخيرا على بيانـــات ودائع العمالء 
في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. وشـــمل التقرير تحليل 
البيانات المالية التي تم اإلعالن عنها من قبل 57 بنكا مدرجا في بورصات دول 

مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2022. 
وارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.1 
مليار دوالر أميركي في الربع الثاني من العام 2022 مسجالً نموا بنسبة 1.9 % 

على أساس ربع سنوي وبنسبة 31.9 % على أساس سنوي.

“كامكو”: ارتفاع أرباح البنوك الخليجية 31.9 %
11.1 مليار دوالر أرباح القطاع المصرفي الخليجي في الربع الثاني

حـــذر رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
أمـــس  الكاظمـــي،  مصطفـــى 
)الســـبت(، مـــن احتمـــال انـــزالق 
داخلـــي  اقتتـــال  نحـــو  البـــالد 
جديد في ظل األزمة السياسية 
الحـــل  أن  مؤكـــدا  المســـتفحلة، 
الجميـــع  تقديـــم  فـــي  يكمـــن 

تنازالت من أجل العراق.
وجـــاءت تصريحـــات الكاظمـــي 
خـــالل كلمـــة نقلت علـــى الهواء 
عقـــد  مؤتمـــر  فـــي  مباشـــرة 

فـــي بغـــداد وشـــارك فيـــه أيضـــا 
صالـــح  برهـــم  العـــراق  رئيـــس 
ورئيـــس مجلس النـــواب محمد 
القـــادة  مـــن  الحلبوســـي وعـــدد 

السياسيين.
واســـتطرد “فـــي اللحظـــة التـــي 
يحـــدث فيها صدام، فإن إطالق 
يتوقـــف  لـــن  ســـوف  الرصـــاص 
وســـيبقى لســـنين”، مؤكـــدا مـــع 
العراقييـــن حريصـــون  ذلـــك أن 

على بالدهم.

الكاظمي محذرا: إذا انطلق الرصاص فلن يتوقف
بغداد - وكاالت
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 9.6 مليون مولود حي في الخليج حتى 2020

تراجع نسبة المواليد األحياء في دول التعاون 2.2 %
بلغ إجمالي المواليد األحياء 851.9 ألف مولود حي في مجلس التعاون الخليجي بالعام 2020 في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي للمواليد األحياء 
فــي الفتــرة مــن 2010 ولغايــة 2020 مــا يقــارب 0.2 %، فيما بلــغ إجمالي عدد المواليد األحياء منــذ العام 2010 ولغاية 2020 نحــو 9.6 مليون مولود حي، 

بينما بلغ متوسط عدد المواليد األحياء اليومي 2.4 ألف مولود حي للعام 2020.

وبحســـب التقريـــر األول الصـــادر عـــن المركـــز 
الخليجـــي اإلحصائـــي لـــدول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربي في تاريخ 23 أغســـطس 
إلحصـــاءات المواليد والوفيات لـــدول الخليج 
األحيـــاء  للمواليـــد  النـــوع  نســـبة   %  105 أن 

الذكـــور لـــكل 100 مولـــد حـــي مـــن اإلنـــاث في 
منطقـــة الخليـــج، فيمـــا بلغـــت النســـبة 106 % 
علـــى مســـتوى العالـــم. وبينـــت األرقـــام نســـبة 
النـــوع للمواليـــد األحيـــاء فـــي الخليـــج للعـــام 
2020، البحريـــن 101.0 %، ُعمـــان 104.0 %، 

قطر 104.0 %، الكويت 104.0 %، الســـعودية 
105.0 %، اإلمارات 107.0 %، وشكل المواليد 
األحيـــاء المواطنون نحـــو 75.6 % من إجمالي 
المواليـــد األحياء في العام 2020، أي ما يعادل 

)٠٥(نحو 650.0 ألف مولود حي.
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دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  أعلنـــت 
البحريـــن عن فتح باب التطـــوع للمدنيين 
لاللتحـــاق بالقـــوة االحتياطيـــة اســـتمرارًا 
للمرحلـــة األولـــى، وذلك ألقـــارب العاملين 
والمتقاعديـــن فـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن، 
والحرس الوطني )العسكريين والمدنيين(، 
لـــذا علـــى الراغبين التقـــدم بطلب التطوع 
القيام بالتســـجيل في الموقـــع اإللكتروني 
الخـــاص بقوة دفاع البحريـــن على الرابط 
اآلتـــي: )https://www.bdf.bh( علـــى أن 

تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية:
1. أن يكون بحريني الجنسية.

2. أن ال يقـــل عمـــره عـــن )18( عامـــًا، وال 

يزيـــد على )55( عامًا، ويســـتثنى من الحد 
األعلـــى للعمر، الفنيـــون، واالختصاصيون، 

أو حسب متطلبات الواجب.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير 
محكـــوم عليـــه بجنايـــة، أو جنحـــة مخلـــة 

بالشرف، أو األمانة.
4. أن يكون الئقًا صحيًا للخدمة العسكرية 
فـــي القـــوة االحتياطيـــة، ويجتـــاز بنجاح 
الفحص الطبي المقرر حسب نظام اللجان 
الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين.

5. أن يقـــدم طلبـــًا للتطـــوع علـــى النموذج 
الخاص بالموقع اإللكتروني.

دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  وأكـــدت 
البحرين أن المســـاهمة في حماية الوطن، 

والمحافظة على أمنه واستقراره وسالمة 
أراضيه هو واجب وطني مقدس وشـــرف 
القـــوة  قانـــون  نّظـــم  وقـــد  للمواطنيـــن، 
االحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
والتعليمـــات  واألنظمـــة   ،1987 لســـنة   )5(

الحقـــوق  جميـــع  بمقتضـــاه  الصـــادرة 
والواجبـــات الخاصـــة بالقـــوة االحتياطية 
باعتبارها قوة )رديفة( لقوة دفاع البحرين، 
واالســـتحقاقات  المزايـــا  تضمـــن  كمـــا 
المترتبة على ذلك. وأشارت إلى أنه سيتم 
فـــي )المرحلة األولـــى( االقتصار على فتح 
بـــاب التطـــوع للمواطنيـــن )الذكـــور( فقط 
مـــن أقارب منتســـبي قوة دفـــاع البحرين، 
والحرس الوطني العســـكريين والمدنيين 
فـــي  ســـيتم  فيمـــا  منهـــم،  والمتقاعديـــن 
)المرحلـــة الثانيـــة( اإلعـــالن عـــن فتح باب 
التطـــوع لباقـــي فئات المجتمـــع من )ذكور 
وإنـــاث(، وذلـــك بعـــد اســـتكمال المرحلـــة 

األولى.

ألقارب العاملين والمتقاعدين في قوة الدفاع والحرس الوطني

النعيمي: “التنسيق مستمر بالمناهج والتدريب” والمبارك: “االستثمار في العنصر البشري”

اليافعون أكثر المترددين... مسؤول مكتبة لــ “^”:

فتح باب التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية

“البوليتكنك” و”التربية” تناقشان الخطة االنتقالية لمعهد البحرين

85 % اإلقبال على كتب تطوير الذات والصحة النفسية

في إطار المرســـوم رقم )46( لســـنة 2022 
الصـــادر عن صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم، 
معهـــد  تبعيـــة  نقـــل  علـــى  ينـــص  والـــذي 
البحريـــن  كليـــة  إلـــى  للتدريـــب  البحريـــن 
التقنية )بوليتكنك البحرين(، بهدف تعزيز 
االنخراط في التعليـــم المهني بما يتوافق 
مع احتياجات ســـوق العمـــل، بادر مجلس 
األمنـــاء واإلدارة التنفيذيـــة بالبوليتكنـــك 
بالتعـــاون  للتدريـــب  البحريـــن  ومعهـــد 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مـــع  والتنســـيق 
لمناقشـــة الخطـــة االنتقالية ومـــا تتضمنه 
من تدابيـــر وإجراءات أكاديميـــة وإدارية 

ومالية.
التربيـــة  وزيـــر  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي الوزيـــر المعني 
كليـــة  أعمـــال  علـــى  والرقابـــة  باإلشـــراف 
البحريـــن التقنيـــة )بوليتكنـــك البحريـــن(، 
أن صـــدور المرســـوم بنقـــل تبعيـــة معهـــد 
البحريـــن  كليـــة  إلـــى  للتدريـــب  البحريـــن 
التقنيـــة )بوليتكنك البحريـــن( يأتي ضمن 
إســـتراتيجية تطويـــر التعليـــم والتدريب، 
مشـــيدًا بما تحظى به المســـيرة التعليمية 
من رعاية واهتمام من ملك البالد المعظم، 
ودعم ومساندة من صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــار الوزيـــر إلى أن المبـــادرات الخاصة 
بتطويـــر التعليم والتدريب تشـــمل العديد 
من المجاالت، ومن بينها االرتقاء بالتعليم 
الفنـــي والمهنـــي، مؤكـــدًا أن هنـــاك إقبـــاالً 
من الطلبـــة على االلتحـــاق بالتعليم الفني 
والمهني، األمر الذي أدى إلى التوســـع في 
التطبيـــق العملي للمـــواد الفنيـــة والمهنية 

في المدارس الثانوية للبنين والبنات.
البحريـــن  معهـــد  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
للتدريـــب شـــهد فـــي الســـنوات الماضيـــة 
تطورًا في برامجه التي يقدمها لمتدربيه، 
وكذلك بالنســـبة إلى البرامج التي يقدمها 
بناًء على طلب عدد من مؤسسات القطاع 
الخـــاص، مشـــيرًا إلـــى أنـــه قد تـــم تكليف 

الجهـــات المختصة في الـــوزارة لتنفيذ ما 
ورد فـــي المرســـوم، ومؤكـــدًا أن التنســـيق 
مســـتمر بين بوليتكنـــك البحرين والوزارة 

على صعيد المناهج والتدريب.
مـــن جهتـــه، أشـــاد وزيـــر شـــؤون البلديات 
والزراعـــة رئيس مجلس أمنـــاء بوليتكنك 
البحريـــن وائـــل المبـــارك بالمرســـوم رقـــم 
)46( لســـنة 2022 الصـــادر عـــن ملك البالد 
المعظـــم، والـــذي ينـــص علـــى نقـــل تبعيـــة 
معهد البحرين للتدريب إلى كلية البحرين 
التقنيـــة )بوليتكنـــك البحرين( مشـــيرًا إلى 
أن رؤيـــة جاللة الملـــك المعظم في تطوير 
التعليـــم المهنـــي واالســـتثمار فـــي العنصر 
البشري بما يتناسب مع متطلبات وحاجة 
الســـوق يســـير بالمخرجـــات وفقـــًا للتطور 

هـــذه  مـــن  ويجعـــل  والمعرفـــي  العلمـــي 
المخرجات مؤهلة علميـــًا وتقنيًا ومعرفيًا 
على مســـتوى عاٍل. وقال الوزيـــر المبارك: 
لبوليتكنـــك  الرئيســـية  المهمـــة  “تتمثـــل 
البحريـــن في تنميـــة رأس المال البشـــري، 
حيث ستسمح الموارد في الكلية بمعالجة 
المجاالت الرئيســـية مثل المسارات المرنة 
مـــن خـــالل تقديـــم برامـــج تتـــراوح بيـــن 
مســـتوى الدبلوم إلى مســـتوى الدراســـات 
العليـــا، لتلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل. 
وهذا يســـمح لخريجي الكلية بالمســـاهمة 
بصـــورة أكبـــر فـــي عجلـــة االقتصـــاد مـــع 
تعزيز ســـوق العمـــل المحلي”. وأضاف “إن 
تعليم وتدريب العنصر البشـــري البحريني 
يحظـــى بدعـــم ومســـاندة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وتوجيهـــات ســـموه ودعمه لهـــذه البرامج 
بما يحقق االســـتثمار في العنصر البشـــري 

لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة”.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك 
البحريـــن كيران أوكوهان: “نحن ننظر إلى 
هـــذه الخطوة االنتقاليـــة كخطوة إيجابية 
للبحريـــن من حيث تعزيـــز فرص توظيف 
الخريجين، واالســـتعداد للعمل، وتحسين 
وإعادة تشكيل المهارات، وتقديم خيارات 
التعليم مثل المسارات المرنة، والدراسات 

بدوام جزئي، والتحويل”.

بنا

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

القـــراءة لها فوائد جمـــة، وجمهورها دائما 
مـــا ينقســـم إلى شـــقين وربما ثالثة، شـــق 
يفضـــل قـــراءة الكتـــب واآلخـــر الروايات 

بجانب من يفضل الدمج مابين االثنين.
وفـــي جولـــة قامـــت بهـــا “البـــالد”، أوضح 
مســـؤول المكتبـــة بإحـــدى القرطاســـيات 
بأحد المجمعـــات التجارية أحمد إبراهيم 
أن هناك أنواع عديدة للكتب ومن أبرزها 
تطويـــر الـــذات، التنميـــة البشـــرية، األدب 
العالمـــي  األدب  النفـــس،  علـــم  العربـــي، 

المترجم والصحة النفسية. 
وأكد أن اإلقبـــال على كتب تطوير الذات 

والصحة النفسية يقدر بنسبة 85 %.

أشار إبراهيم إلى أن اسعار الكتب عمومًا 
تتراوح ما بين 3.300 دينار و8 دنانير.

إبراهيـــم  بيـــن  الروايـــات،  عـــن  أمـــا 
ومنهـــا  لهـــا  عـــدة  تصنيفـــات  هنـــاك  أن 
الرعـــب والجريمـــة، الفنتازيـــا، القصيـــرة، 
التاريخيـــة  البوليســـية،  الكالســـيكية، 

والتشويق.
علـــى  متزايـــد  اإلقبـــال  أن  علـــى  وشـــدد 

روايات الرعب والجريمة. 
ولفـــت إلـــى أن االســـعار تبـــدأ مـــن 3.300 

دينار وتصل إلى 8 دينار.
واختتـــم “اليافعيـــن هـــم أكثـــر المترددين 

على المكتبة لشراء الكتب والروايات”.
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عام جديد... برامج جديدة
العــام الدراســي الجديد ليــس علي ما يبدو مثــل بقية األعوام، 
العــام الجامعــي المقبــل الــذي ســيبدأ ســيناريوهاته فــي شــهر 
ســبتمبر 2022 ســوف يشــهد مــا لــم يكــن فــي الحســبان، مــا لم 
تســتعد لــه المنظومــة جيــدًا، هكذا يبصــر البعض ما لــم تأِت به 
أيام العام الدراسي الجديد بعد، رغم ذلك أرى أنه من الصواب 
الحديث بواقعية أكثر، بوصف تفضيلي أدق لما نحن فيه، وما 

قد يصادفنا في عام مقبل جديد: 
أواًل: نحن لســنا مثلما كنا قبل الجائحة التي فاجأتنا على حين 

غرة، واقتحمت حياتنا، بل وهددت هذه الحياة. 
ثانيــًا: إننــا نعيــش فــي هــذه الســنة األيــام األولــى مــن الخروج 
الكبير، اللحظات التاريخية للتصرف بحرية بعيدًا عن تداعيات 
الجائحــة، فــال االحتــراز الواجــب ســيظل واجبــًا، وال المخاطــر 
ســتظل جاثمــة علــى الصــدور، وال التبعــات ســتواصل تفاقمهــا 
وتدفعنــا إلــى بــذل الغالــي والنفيــس مــن أجــل درء المخاطــر 

ومكافحة الوباء. 
ثالثــًا: إن العــام الدراســي الجديــد يأتــي إلينــا حامــاًل معــه أكثر 
مــن بشــرة خيــر، وأكبــر مــن أمــل كبيــر، فهــذا العــام يعيــد إلــى 
التعليــم حضــوره المهيــب، مــع عــدم إســقاط تقنيــة األوناليــن 
التــي احترفناهــا، ومارســناها وتفوقنــا فيهــا علــى أنفســنا، هذا 
الوضع ســوف يفرض تشــجيعًا أكبر على االلتحاق بالمؤسسات 
التعليميــة رغــم مــا يحاصرهــا مــن تحديــات، ومــا تواجهــه من 
منافســات غيــر متكافئــة ومــن إجــراءات قــد تكــون جائرة في 
كثير من األحيان، بعضها يأتي إلينا من اإلقليم المجاور برفض 
االعتــراف الخليجي باالعتمادات االكاديمية الوطنية، والبعض 
اآلخر يأتي إلينا من الداخل حيث التجاهل لحاجات الجامعات 
الخاصة فيما يتعلق بأعداد الطلبة المسموح بقبولهم في بعض 
البرامج وفي فتح القبول على مصراعيه بالجامعات الحكومية 
دون مراعاة المكانياتها المتاحة أو إلمكانات الجامعات األهلية 

المتوافرة والتي تضاهي أرقى الجامعات العالمية. 
رابعًا: الدور المشهود الذي يلعبه مجلس التعليم العالي بدمائه 
الجديــدة فــي منحنــا كجامعة أهليــة مثاًل برامج غير مســبوقة 
فــي مرحلة الماجســتير والتــي يأتي في طليعتهــا للمرة األولى 
بالبحريــن والمنطقــة برنامــج المحاســبة الجنائيــة إلــى جانــب 
برامــج تكنولوجيا المعلومــات وتلك المرتبطة بالعلوم الصحية 
والعــالج الطبيعي وإنترنت األشــياء وغيرها مــن البرامج التي 
تواكب احتياجات المرحلة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية 

الهائلة. 
خامســًا: دخــول كل هذه البرامج على الخط الســاخن لحصول 
الجامعــة األهليــة على االعتــراف األكاديمي مــن لجنة أميركية 
عليــا فــي برنامــج بكالوريــوس تكنولوجيــا المعلومــات ومنــح 
كليتهــا المعتبــرة المتخصصة ذلك االعتــراف واالعتماد الدولي 
الــذي ســيضع الجامعة االهلية فــي مصاف الجامعــات العالمية 
المهمــة، ويدفــع باتجــاه وضــع التعليــم العالــي فــي بالدنــا فــي 
المكانة التي يســتحقها، والمقام الذي ترعى تألقه في مضامير 
جــودة التعليــم والتدريــب واســتحداث كل مــا هــو جديــد. هذا 
كله يضعنا أمام عام دراسي جديد بجميع المعاني والمقاييس، 
ة االســتعداد، والجاهزيــة بمواجهة  مــا يضعنــا مجددًا علــى أهبَّ
مرحلــة نحــن جديــرون بها، وقادرون بعــون هللا على تجاوزها، 

وهللا الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

وائل المباركماجد النعيمي

منال الشيخ
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حسن عبدالرسول

سيدعلي المحافظة

سجلت خطة مشاريع وزارة شؤون األشغال للطرق أن الوزارة رصدت 200 
ألف دينار لمشروع إعادة تأهيل الطرق في مجمعات 502 و504 و506 بقرية 
جنوسان، ضمن الحزمة الثانية لمشاريع الطرق التي بدأ العمل فيها منتصف 
أبريــل الماضــي، حيــث مــن المتوقع أن يتــم االنتهاء من تنفيذ المشــروع في 

أواخر سبتمبر المقبل.

وقال ممثل الدائرة األولى شبر الوداعي 
إن مشـــروع تأهيل الطرق في جنوسان 
يندرج ضمن إستراتيجية الحكومة في 
االهتمـــام بمشـــاريع تأهيـــل الطـــرق فـــي 
القـــرى وتوفير البيئـــة الصحية الصالحة 

لمعيشة السكان.
وأشـــار الوداعي إلى أن أعمال المشروع 

تشـــمل إعادة تأهيل 50 طريقًا، وتتمثل 
القديمـــة  اإلســـفلت  طبقـــة  إزالـــة  فـــي 
وإعادة رصف الطـــرق وممرات الخدمة 
لالستخدام المستدام، وإنشاء 35 نقطة 
لتجميع مياه االمطار، وإنشـــاء القنوات 
األرضية لالستخدام المستقبلي، وإعادة 
إنشـــاء مرتفعات تخفيف الســـرعة وفق 

المواصفـــات الجديدة، وصباغة خطوط 
الطرق.

وأكـــد أنه وتعزيزًا لجهود العمل وضمان 
لســـالمة اإلجـــراءات التنفيذية من قبل 
الشـــركة المنفذة للمشـــروع تـــم الحرص 
علـــى زيـــارة الموقع مع فريق مهندســـي 
قســـم صيانة الطرق ومهندس الشـــركة 
المنفذة للمشروع والتدقيق في خرائط 
المشـــروع واألعمـــال التـــي تـــم إنجازها 
وتنظيـــم جولـــة ميدانيـــة للتحقـــق مـــن 

سالمة تنفيذ المشروع.

“األشغال” ترصد 200 ألف دينار إلعادة تأهيل طرق جنوسان

المنامة تستضيف مؤتمر “تطوير التشريعات الفنية” أكتوبر المقبل

تشمل إعادة تأهيل 50 طريقا واالنتهاء في أواخر سبتمبر المقبل

“التقييس الخليجي 6” يناقش كفاءة مختبرات الغذاء في الرياض

أعلنـــت هيئة التقييس لدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربي عن 
الســـادس  الخليجـــي  المؤتمـــر  عقـــد 
لكفاءات المختبـــرات في الفترة من 
18 ولغايـــة 19 أكتوبـــر المقبـــل فـــي 
قلـــب العاصمة الســـعودية )الرياض( 
المختبـــرات  “كفـــاءة  شـــعار  تحـــت 
لتســـليط  ومســـتدام”  آمـــن  لغـــذاء 
الضوء على أبرز التحديات والفرص 
والحلول ضمـــن التوجهات الحديثة 
لـــدول الخليـــج، بمشـــاركة وحضـــور 
الـــدول األعضاء فـــي هيئة التقييس 
الخليجية من المختصين في قطاع 

المختبرات.
ينعقـــد  الـــذي  المؤتمـــر  وســـيناقش 
محـــاور   6 متتاليـــن  يوميـــن  لمـــدة 
رئيســـية منها اختبـــار الكفاءات أداة 
مهمة للتنافســـية واالبتـــكار وتطوير 
فـــي  المختبـــرات  دور  الصناعـــة، 
تعزيـــز ســـالمة األغذية في الســـوق 
الخليجيـــة المشـــتركة، تعزيـــز البنية 
التحتية للجودة الستدامة األغذية، 
والـــدروس  المختبـــرات  كفـــاءة 
كورونـــا  جائحـــة  مـــن  المســـتفادة 
“كوفيـــد 19”، التشـــريعات المنظمـــة 
لألغذيـــة واختباراتهـــا، دور االعتماد 
لكفـــاءة المختبرات بما يعزز ســـالمة 
منطقـــة  فـــي  الغـــذاء  واســـتدامة 

الخليج.
الجهـــات  المؤتمـــر  ويســـتهدف 
لتطبيـــق  الخليجيـــة  والمؤسســـات 
الغـــذاء،  علـــى  الرقابـــة  مجـــاالت 
الفحص والتقييس، تحديد المعايير 
الخليجية للغذاء، الرقابة والتشـــريع 
مراكـــز  دور  األغذيـــة،  واختبـــارات 
والجامعـــات  والمعاهـــد  األبحـــاث 
الخليجيـــة فـــي االعتمـــاد الخليجي، 
المنتجـــات  مصنعـــي  لـــدور  إضافـــة 

الغذائية.

الخليجـــي  المؤتمـــر  أهـــداف  ومـــن 
المختبـــرات  كفـــاءة  رفـــع  الســـادس 
األهـــداف  لتحقيـــق  الخليجيـــة 
المســـتقبلة للغـــذاء، توفيـــر مســـاحة 
للتواصـــل بيـــن المختبـــرات العاملـــة 
التعريـــف  األعضـــاء،  الـــدول  فـــي 
التحتيـــة  البنيـــة  بمســـتجدات 
علـــى  واالعتمـــاد  للمختبـــرات 
الخليجيـــة،  الـــدول  تشـــريعات 
المختبـــرات  حاجـــات  اســـتقصاء 
برامـــج  خـــالل  مـــن  وأولوياتهـــا 
اختبـــارات الكفاءة، دعـــم االعتراف 
الدولي بكفاءة وأنشـــطة المختبرات 
العاملة في الخليج العربي، التعريف 
بتجـــارب المختبـــرات الخليجية في 
مجـــال الغذاء، حيث يعتبـــر المؤتمر 
المنطقـــة  فـــي  للمختصيـــن  منصـــة 
وذلك لتبـــادل الخبرات ومعرفة أبرز 
التوجهـــات والتقنيات واالختراعات 

الجديدة.
ومـــن جانـــب آخـــر، أطلقـــت هيئـــة 

التقييس الخليجية حزمة فعاليات 
تدريبيـــة  ودورات  عمـــل  ورش 
وفـــق الخطـــة اإلســـتراتيجية للعام 
الجاري 2022، حيث سيتم مناقشة 
البرنامج الخليجي الحديث لتقييم 
الســـيارات خـــالل الفترة مـــن 5 إلى 
مؤتمـــر  فـــي  الجـــاري،  ســـبتمبر   6
خليجـــي ســـيعقد عـــن ُبعـــد، إضافة 
لتدريب المدربين الفنيين في دورة 
تدريبية ســـتعقد فـــي دولة الكويت 
خـــالل الفتـــرة مـــن 12 ولغايـــة 15 
ســـبتمبر المقبل، واجتمـــاع خليجي 
لمـــدة يومين حـــول إدارة مشـــاريع 
الفنـــي  العمـــل  وفـــق  المواصفـــات 
الخليجي خالل الفترة من 3 ولغاية 
4 أكتوبـــر المقبـــل عـــن ُبعـــد.  فيمـــا 
ستستضيف المنامة مؤتمر منهجية 
تطويـــر التشـــريعات الفنيـــة ضمـــن 
الممارســـات العالمية للتشريع خالل 
الفتـــرة مـــن 17 ولغايـــة 19 أكتوبـــر 

المقبل ولمدة 3 أيام.
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فـــي إطـــار حفـــظ النظـــام ومكافحة 
الجريمـــة وتطبيـــق القانـــون، تمكنت 
االتجـــار  مكافحـــة  إدارة  شـــرطة 
العامـــة  اآلداب  وحمايـــة  بالبشـــر 
للمباحـــث واألدلـــة  العامـــة  بـــاإلدارة 
الجنائيـــة من القبض علـــى 23 امرأة 
يحملن جنســـيات مختلفة و 3 رجال 
آســـيويين، لقيامهم بإدارة وتســـهيل 
لـــآداب  منافيـــة  أعمـــال  وممارســـة 

العامة.

وفـــور تلقـــي اإلدارة معلومـــات بهذا 
عمليـــات  الشـــرطة  باشـــرت  الشـــأن، 
البحـــث والتحري وجمـــع المعلومات 
واألدلـــة والتي أســـفرت عـــن تحديد 

هوية المذكورين والقبض عليهم.
وأضافـــت اإلدارة العامـــة للمباحـــث 
واألدلـــة الجنائيـــة إلى أنه تـــم اتخاذ 
كافـــة اإلجراءات القانونيـــة الالزمة، 
تمهيـــدا إلحالـــة القضية إلـــى النيابة 

العامة.

القبض على 26 مارسوا  أعماال منافية لآلداب

أقامت إدارة التدريب، بحضور المدير 
العام لـــإدارة العامة لمكافحة الفســـاد 
واإللكترونـــي  االقتصـــادي  واألمـــن 
العميـــد بســـام المعـــراج، حفـــل تخريج 

التواصـــل  وســـائل  “تحقيقـــات  دورة 
إدارة  نظمتهـــا  والتـــي  االجتماعـــي” 
التدريب بالتنسيق مع المركز المشترك 
لمكافحة اإلرهاب وبالتعاون مع سفارة 
الواليات المتحدة األميركية، بمشاركة 

عدد من منتسبي وزارة الداخلية.
العـــام  أكـــد المديـــر  وبهـــذه المناســـبة، 
لإدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن 
تنظيـــم  أن  واإللكترونـــي  االقتصـــادي 
هـــذه البرامـــج والـــدورات يأتـــي فـــي 

إطار إستراتيجية التطوير والتحديث 
التـــي يتبناها وزيـــر الداخلية وبمتابعة 
مستمرة من رئيس األمن العام، بهدف 
االرتقاء بأداء منتسبي الوزارة، مؤكدًا 
أهميـــة تنظيم مثـــل هذه الـــدورات لما 

لها من أهداف وغايات إيجابية تســـهم 
فـــي أداء المهـــام والواجبـــات بكفاءة، 
معربـــًا عـــن شـــكره وتقديـــره لممثلـــي 
ســـفارة الواليات المتحـــدة األميركية، 

وللقائمين على تنظيم هذه الدورة.

برامـــج  علـــى  الـــدورة  واشـــتملت 
وموضوعات من شـــأنها صقل مهارات 
موظفيـــن الـــوزارة وإكســـابهم قـــدرات 
جديدة تؤهلهم لخـــوض تجارب واقع 

العمل.

أّكـــد  الرئيس التنفيذي لمركز االتصال 
الوطنـــي يوســـف البنخليـــل أّن مملكة 
البحريـــن حّريصـــة علـــى رفـــد الكوادر 
الوطنية الشاّبة بالمؤهاّلت والخبرات 
الالزمة وتطويرها من الناحية العلمية 
والعملية، مما يساهم في بناء اقتصاد 
متيـــن قائم علـــى المهـــارات والمعرفة 
وأساســـه رأس المـــال البشـــري، وبمـــا 
ُيعّزز مشـــاركة هذه النخبة من الكوادر 

الطموحة في التطويـــر والتنمية التي 
الثـــروة  باعتبارهـــا  المملكـــة  تشـــهدها 

الحقيقية للوطن.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال الرئيـــس 
الوطنـــي،  االتصـــال  لمركـــز  التنفيـــذي 
بحضور نائب الرئيس التنفيذي لمركز 
االتصـــال الوطني أحمد خالد العريفي 
، مستشار الشـــؤون اإلعالمية ب مكتب 
نائـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء ووزير 
البنيـــة التحتيـــة وليـــد خالـــد الشـــيخ ، 

وذلـــك لتســـليمه نســـخة من الدراســـة 
التـــي أعّدهـــا لنيـــل درجة الماجســـتير 
من جامعـــة البحرين بعنوان “االتصال 
الحكومـــي ودوره في إبراز المشـــاريع 
برنامـــج  ضمـــن  المدرجـــة  التنمويـــة 
بمملكـــة   )2019-2022( الحكومـــة 

البحرين”.
لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعـــرب 
االتصال الوطنـــي عن فخره واعتزازه 
الشـــاّبة  الوطنّيـــة  الكـــوادر  بجهـــود 

وإسهاماتها في تطوير البحث العلمي، 
مؤّكدًا أهمية تشجيع البحوث العلمية 
والدراسات األكاديمية التي ترفع أداء 
العمـــل الحكومـــي وتحقـــق التطلعـــات 
المنشـــودة، ومشـــيدًا بالجهـــود الطيبة 
التـــي بذلهـــا الشـــيخ فـــي إعـــداد هـــذه 
الرسالة التي ستكون إضافة إيجابية، 
ومتمّنيـــًا له دوام التوفيـــق في حياته 

العلمية والمهنية.
ومـــن جانبـــه، عّبـــر وليـــد الشـــيخ عـــن 

التنفيـــذي  للرئيـــس  وتقديـــره  شـــكره 
وجميـــع  الوطنـــي  االتصـــال  لمركـــز 
دعمهـــم  علـــى  بالمركـــز  المســـؤولين 
ومساندتهم له في إنجاز هذه الدراسة 

التـــي من شـــأنها أن تســـهم فـــي تعزيز 
توظيـــف آليـــات االتصـــال الحكومـــي 
إبـــراز  فـــي  والحيـــوي  الديناميكـــي 
المنجزات الحضارية لمملكة البحرين.

اســـتقبل وزير التنمية االجتماعية أســـامة 
العصفـــور خبيـــرة العدالـــة الجنائيـــة فـــي 
مؤسســـة نايكـــو بالمملكـــة المتحـــدة بـــوال 
المملكـــة  ســـفير  نائـــب  بحضـــور  جـــاك، 

المتحدة لـــدى مملكة البحرين ســـتيوارت 
ســـمرز، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية 

ذات العالقة ومسؤولي الوزارة.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــد الوزير التـــزام مملكة 
البحرين المستمر، بقيادة صاحب الجاللة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البالد المعظـــم، بتعزيز العدالة اإلصالحية 
لألطفـــال وحمايتهـــم مـــن ســـوء المعاملة، 
منوهـــًا بحـــرص حكومـــة مملكـــة البحرين 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمد آل خليفـــة على ترســـيخ الريادة 
مجـــال  فـــي  ودوليـــًا  إقليميـــًا  البحرينيـــة 

رعاية الطفولة.
 وأشـــار العصفور إلى اســـتعداد وجاهزية 
لتوفيـــر  االجتماعيـــة  التنميـــة  وزارة 
الضمانات المتكاملة لحماية حقوق الطفل 
في بيئة آمنة وداعمة للتنمية المستدامة، 
في ظـــل قانون “العدالـــة اإلصالحية”، من 
خالل مشروع مجمع الرعاية االجتماعية، 
وباالســـتعانة بالخبـــرات الدوليـــة المعنيـــة 

بحماية الطفولة، وإلى جانب الشـــراكة مع 
مختلـــف القطاعـــات ذات العالقـــة بتنفيـــذ 
لتطويـــر  القانـــون،  كفلهـــا  التـــي  األحـــكام 
منظومة العدالة ودورها في تعزيز حماية 
حقـــوق الطفل.  وتـــم خالل اللقـــاء، بحث 
آفاق التعاون المشـــترك بين الجانبين، إلى 
جانـــب مناقشـــة الدعم الفني واالســـتفادة 
من الخبرات البريطانية في عدة مجاالت 
والتدريبـــي،  القانونـــي  المجـــال  أبرزهـــا 
والبنـــاء المؤسســـي لمركز حمايـــة الطفل، 
بما يســـهم في تفعيـــل الخطـــط والبرامج 
الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من ســـوء 
المعاملة، وأيضًا مســـؤولية تقييم وإيواء 
ومتابعـــة شـــؤون هـــذه الفئة مـــن األطفال 

المعنفين.
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المنامة-بنا

المنامة - بنا

البرامج والدورات ضمن إستراتيجية التطوير والتحديث

رفد الكوادر الشابة بالمؤهالت والخبرات

البحرين ملتزمة بتعزيز العدالة اإلصالحية لألطفال

إدارة التدريب تنظم حفل تخريج “تحقيقات وسائل التواصل”... المعراج:

تسلم نسخة من الدراسة التي أعدها الشيخ لنيل الماجستير...البنخليل:

االستعانة بالخبرات الدولية المعنية... وزير التنمية االجتماعية:
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حي  مولود  ألف   851.9 األحياء  المواليد  إجمالي  بلغ 
في حين   2020 بالعام  الخليجي  التعاون  في مجلس 
بلغ متوسط معدل النمو السنوي للمواليد األحياء في 
الفترة من 2010 ولغاية 2020 ما يقارب 0.2 %، فيما 
أحياء في سنة  مواليد   105 الذكور  المواليد  بلغ عدد 
2020 لكل 100 مولود حي أنثى، فيما بلغ إجمالي عدد 
نحو   2020 ولغاية   2010 العام  منذ  األحياء  المواليد 
9.6 مليون مولود حي، بينما بلغ متوسط عدد المواليد 

األحياء اليومي 2.4 ألف مولود حي للعام 2020.
الخليجي  المركز  عن  الصادر  األول  التقرير  وبحسب 
اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
في تاريخ 23 أغسطس إلحصاءات المواليد والوفيات 
لدول الخليج أن 105 % نسبة النوع للمواليد األحياء 
الــذكــور لكل 100 مــولــود حــي مــن اإلنـــاث فــي منطقة 
الخليج، فيما بلغت النسبة 106 % على مستوى العالم.
وبينت األرقام نسبة النوع للمواليد األحياء في الخليج 
للعام 2020، البحرين 101.0 %، ُعمان 104.0 %، قطر 
 ،%  105.0 السعودية   ،%  104.0 الكويت   ،%  104.0
اإلمارات 107.0 %، وشكل المواليد األحياء المواطنين 
العام  في  األحياء  المواليد  إجمالي  75.6 % من  نحو 
2020، أي ما يعادل نحو 650.0 ألف مولود حي، فيما 
بلغت النسبة اإلجمالية 24.4 % نسبة المواليد األحياء 
دول  في  المولودين  الخليجي  دول  مواطني  غير  من 

مجلس التعاون.
السعودية،  ُعــمــان،  الــبــحــريــن،  وهــي  دول   4 وشــهــدت 
بين  األحياء  المواليد  إجمالي  في  انخفاضا  الكويت، 
المواليد  نسبة  شكلت  حيث  و2020،   2015 العامين 
األكبر  النسبة  السعودية  العربية  المملكة  في  األحياء 
مقارنة بباقي دول الخليج، حيث بلغت إجمالي النسبة 
67.2 %، فيما بلغت نسبة اإلمارات 11.4 %، ُعمان 9.8 

%، الكويت 6.1 %، قطر 3.4 %، البحرين 2.1 %.
وتــفــاوتــت نــســب الــمــوالــيــد األحـــيـــاء الــمــواطــنــيــن في 
 % 91 الــنــســبــة  بــلــغــت  2020، حــيــث  لــلــعــام  الــخــلــيــج 
لمواليد   %  8.5 منها  ُعــمــان  فــي  المواطنين  للمواليد 
 84.3 النسبة  بلغت  السعودية  وفــي  مواطنين،  غير 
غير  لمواليد   %  15.7 منها  السعوديين،  للمواليد   %
مواطنين، بنما كانت النسبة للبحرين 70.4 % لمواليد 
بينما  لمواليد غير مواطنين،   % 29.6 مواطنين، منها 
 60.5 الكويت  فــي  المواطنين  المواليد  نسبة  بلغت 
وفي  كويتيين،  غير  لمواليد   %  39.5 نسبة  منها   %
 ،%  34.6 المواطنين  المواليد  نسبة  بلغت  ــارات  اإلمـ
منها نسبة 65.4 % لمواليد غير مواطنين، أما في قطر 
بلغت نسبة مواليد المواطنين 24.5 %، منها 75.5 % 

مواليد غير مواطنين.
الخليج  منطقة  فــي  األحــيــاء  المواليد  إجمالي  وبــلــغ 
بالعام 2020 عدد 859.089 ألف مولود حي على النحو 

التالي: اإلمارات 97.572، البحرين 18.042، السعودية 
الكويت   ،29.014 قــطــر   ،84.405 ُعــمــان   ،557.593

.52.463
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تراجع نسبة المواليد األحياء في دول التعاون 2.2 %
9.6 مليون مولود حي في الخليج حتى 2020
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متطلبات سوق العمل مستقبًل
Û  عزيــزي الطالــب خريــج المرحلــة الثانويــة، عليــك اآلن

التفكيــر بعمــق فــي اختيــار المســار األكاديمي المناســب 
متطلبــات  حســب  الجامعيــة  الدراســة  لمواصلــة 
واحتياجات ســوق العمل للشــواغر الوظيفيــة المطلوبة 
فــي الســنوات المقبلــة، ال تختر تخصصا جامعيا حســب 
رغبتك وميولك وهواياتك الشخصية لدراسة تخصص 
بــه تشــبع فــي ســوق العمــل وعلــى قوائــم االنتظــار “نفر 
كثيــر” ينتظــر اتصاال هاتفيــا ألجل الحصــول على مقعد 

الشاغر الوظيفي.
Û  التخصصــات فــي  الدراســة  اليــوم  إليــه  نحتــاج  مــا 

والمجــاالت العلميــة النــادرة التــي ســيحتاج لهــا ســوق 
العمــل فــي المملكــة لما بعد 10 ســنوات مقبلــة على أقل 
فــي  الدراســة  أو  الطبــي  التخديــر  كتخصــص  تقديــر، 
البتــرول ومجــاالت األمــن الســيبراني والــذكاء  مجــال 
االصطناعــي وتكنولوجيــا الطــب الحديــث والــخ... مــن 
مجاالت أكاديمية حديثة ســنحتاج لها في ســوق العمل 
على المدى البعيد، إذ بات المستقبل لعلوم التكنولوجيا. 
عزيزي الطالب ال تختر التخصصات الكالسيكية، وبناء 

مستقبلك الوظيفي بيدك أنَت أو أنِت.
Û  ونقتــرح مــن خالل هذا العمــود المتواضع علــى وزارتي

المدنيــة  الخدمــة  وجهــاز  والتعليــم  والتربيــة  العمــل 
التعاون المشــترك لطرح برامج مشــتركة يتم من خاللها 
تثقيف الطلبة وأولياء أمورهم من خالل إقامة معرض 
ونــدوات حــول احتياجــات ســوق العمــل، وحاجــة بنــك 
الشــواغر لوظائــف المســتقبل فــي القطاعيــن الحكومي 
والخاص، حيث بعض التنبؤات بحسب بعض الدراسات 
المســتقبلية للشــواغر تشــير إلــى انقــراض بعــض المهــن 
في حلول العام 2040، منها على ســبيل المثال، صرافو 
البنــوك، أميــن مكتبة، خدمات البريد، التســويق وغيرها 
من مهن أخرى ســتصبح من الماضي والزمن القديم مع 

مرور السنوات وتقدم عقارب الساعة.
Û  ومن باب التذكير عزيزي الطالب، عليك االنتباه بضرورة

معرفــة الجامعــات المعتــرف بهــا أكاديمًيــا ومحلًيــا قبل 
التسجيل في الكليات والمعاهد خارج البالد.

Hasan.rasool@albiladpress.com

حسن عبدالرسول

رمســــــــة حسن عبدالرسول

انتشــرت في اآلونة األخيرة “المزادات اإللكترونية”، واتجه الكثير لها لشــراء ما يريدون من ســاعات، شنط، نظارات 
والكثير بدالً من التنقل من محل وآخر لشــراء مختلف المســتلزمات، وبحســب البعض فإن لذلك انعكاســات إيجابية 
وصحيــة علــى الســوق التجاريــة والزبون عالوة عــن أنها تحفظ الوقــت والجهد وربما حتى المال كون األســعار التي 

تباع بها غالبية السلع التي تعرض أقل بكثير من شرائها من المتجر نفسه.

صرامة الفحص

أشـــار صالح الســـادة إلى أنه افتتح مزاده 
شـــغفه  منطلـــق  مـــن   2019 نهايـــة  فـــي 
بعالـــم التجـــارة، مضيفـــا “عرضـــت كل مـــا 
يخطـــر بالبـــال إال مـــا رحـــم هللا وهـــذا هو 
شـــعارنا، عرضـــت المالبس والمســـتلزمات 
األبـــرز  أن  إال  والكثيـــر غيرهـــا،  النســـائية 
كان اللؤلـــؤ البحريني الطبيعـــي، العقارات 
بـــدرة البحريـــن، البســـيتين وجـــزر أمواج 
والســـيارات وأشـــهرها )الـــروز رايـــز(، وأن 
أغلـــى عقـــد تـــم بيعـــه كان بقيمـــة 22 ألف 

دينار”.
ولفـــت الســـادة إلـــى أن االقبـــال منصـــب 
على الســـلع الرجالية من عطور، ونظارات 
النســـائية  الســـلع  بعدهـــا  ومـــن  ومالبـــس 
الســـلع  وأن  التجميـــل،  ومســـتحضرات 
أصليـــة وتفحـــص بدقة وصرامـــة من قبل 
الجهـــة المعنيـــة وثقـــة النـــاس بهـــا عمياء 

لسمعتها الطيبة.
وذكـــر أن مـــزاده شـــبه يومـــي والتفاعـــل 
موجـــود مـــن جميـــع دول الخليـــج العربي 

وكذلك من األجانب المقيمين بالخليج.
واختتـــم الســـادة “عالـــم المـــزادات ملـــيء 
بعنصـــر المفاجـــآت والجديـــد والحصـــري، 
ولذلـــك كل ما هـــو مميز وإصـــداره خاص 

وحصري ستجده فيها”.

شغف التجربة

أنـــه  الشـــامري  مـــن جهتـــه، أوضـــح فهـــد 
دخـــل عالم “المـــزادات” منذ عامين بغرض 
التجربـــة ال غيـــر، إال أنه ســـرعان ما أصبح 

“المزاد” تجارة له ولعمله الحر.
وأشـــار إلـــى أن التفاعـــل علـــى المـــزاد في 
ازديـــاد، إال أنـــه كان بفترة قيـــود الجائحة 
أكبـــر نوعـــا مـــا بحكـــم إغـــالق المحـــالت 

التجارية.
ولفـــت الشـــامري إلـــى أن مزاده أســـبوعي 

يحظـــى بحضور خليجـــي وعربي ويطرح 
فيـــه العديـــد مـــن الســـلع األصليـــة ومنهـــا 
العطور، مستحضرات التجميل، الكماليات 
لهـــا  العطـــور  أن  إال  والنســـائية  الرجاليـــة 

النصيب األكبر في الشراء.
أجـــاب  بالمنتجـــات،  الزبائـــن  ثقـــة  وعـــن 
أن ”الثقـــة مبنيـــة علـــى تعامـــالت ســـابقة 
وعلـــى جودة المنتـــج المقدمة مـــن المزاد 

والتجربة خير برهان”.

ثقة عمياء

إلى ذلك، ذكرت فاطمة ســـيف أن شـــرارة 
انطالقها بعالم المزادات كانت في سبتمبر 

من العام 2020.
المـــاركات  هـــوس  لـــدي  “كان  وأضافـــت 

العالمية، وكنت حريصة في سفراتي على 
البحـــث عن المـــاركات العالميـــة المخفضة 
اإللكترونيـــة،  المواقـــع  متابعـــة  بجانـــب 
ولذلـــك قـــررت أن أجمـــع مـــا بيـــن الهواية 

والعمل في المزاد”.
وعـــن التفاعـــل خـــالل فترة قيـــود جائحة 
كورونـــا، وصفـــه ســـيف بــــ “الجبـــار”، إذ إن 
الكثيـــر مـــن المســـتهلكين كانـــوا يتابعـــون 
منصات التواصل االجتماعي والمزاد كان 
التجارة اآلمنة الوحيدة من ناحية سالمة 
المجتمـــع، مـــا نجـــم عنـــه تحقيـــق نســـبة 

مبيعات خيالية”.

وأوضحـــت أنهـــا تطـــرح “ســـتوكات” بيـــع 
جملـــة ومفرق من النظـــارات، “الميك آب”، 
العطـــورات، المالبـــس وأحذيـــة المـــاركات 
الســـلع  نحـــو  متجـــه  واإلقبـــال  العالميـــة 
الســـاعات،  ومنهـــا  المخفضـــة  الفاخـــرة 

النظارات، الشنط والكماليات بشكل عام.
وزادت ســـيف “جميع الســـلع من الماركات 
مـــزادي،  سياســـة  بســـبب  تبـــاع  العالميـــة 
وهي فتح الباب من الدينار وفرق الســـوم 

بالدينار، وال يوجد نظام أمر البيع”.
“الســـلعة أصليـــة وبينـــي وبيـــن  وتابعـــت 
يتـــم  جميعهـــا  وللعلـــم  الوكيـــل  الزبـــون 

فحصها”.
وبينت أن الثقـــة العمياء تجمعها بعمالئها 
لدرجـــة أنهـــم يدفعون قيمة الســـلعة، وإن 
كانـــت بتكلفـــة عالية قبل اســـتالمها وهذا 

أكبر حافز لها.
ســـيكون  المقبـــل  “الجديـــد  واختتمـــت 
وبـــكل تأكيد بالســـلع الجديـــدة، الحصرية 
والمميـــزة، كمـــا أطمـــح لتعزيـــز الثقة لدى 
النـــاس القتنـــاء الســـلع الفاخـــرة والنـــادرة 

للمشاركة في ساحة المزادات العالمية”.

سلع أصلية 

من جانبه، قـــال أحمد عياد إن بدايته في 
مزاده األســـبوعي تعود لنهاية العام 2019 
وأن الســـاعات األكثـــر مبيعـــا فيـــه بجانب 
المطروحـــة كالنظـــارات،  الســـلع األصليـــة 

األقالم والجلديات.
وأكد أن غالبية زبائنه من البحرين والثقة 

موجودة على السلع المطروحة.

أبرزها الساعات والعطورات والنظارات والمسلتزمات النسائية

المزادات اإللكترونية... مبيعات بـ ”الهبل” وثقة “عمياء” في الشراء

صالح السادة فهد الشامري

منال الشيخ



قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الدائــرة الثانيــة المدنية بإســقاط حق مســتأنف بمبلغ 5188 
دينارا، والحكم لصالح أجنبية بإثبات ملكية الخيل إلى المستأنف ضدها.

وتتلخص الوقائـــع في أن المدعي أقام في الئحته 
أمام المحكمة الكبـــرى الدائرة الثامنة المدنية بمنع 
المدعي عليها من السفر بصفة مستعجلة مع طلب 
عـــرض الخيل على الطبيب البيطـــري التابع لوزارة 
الصحـــة لبيـــان حالته الصحيـــة وما تعـــرض له من 
إصابـــات بســـبب ســـوء اســـتخدام المدعـــى عليها، 
وإلزامهـــا بأن تـــؤدي له مبلغ 5188 دينـــارا والفائدة 
القانونيـــة بواقـــع 10 % حتـــى الســـداد التـــام مـــع 
إلزامهـــا بإرجاع الخيل إلســـطبله، المختص بتربية 

الخيول.
وكانت المدعى عليها 

قد اســـتأجرت منه 
نظيـــر  الخيـــل 

كافـــة  ســـدادها 

التكاليـــف والمصروفـــات الشـــهرية الالزمة لحفظه 
ورعايتـــه، وترصـــد في ذمتهـــا مبلـــغ المطالبة الذي 
امتنعـــت عـــن ســـداده إليـــه وعـــن إرجـــاع الخيـــل 
لإلســـطبل رغم إشـــعارها بذلك، وطلب منع الســـفر 
خشـــية من هروبها لخـــارج البلد، األمر الذي حدا به 
إلـــى التقدم بالئحة دعواه بغيـــة القضاء له بما ورد 

بها من طلبات.
وتداولـــت الدعوى بالجلســـات أمـــام المحكمة على 
النحـــو الثابت بمحاضرهـــا وخاللها حضـــر المدعي 
والمدعى عليها كال بوكيله وتقدمت وكيلة المدعى 
عليهـــا المحامية حصة جاســـم بإثبـــات أن المدعى 
عليهـــا مالكة للخيل واشـــترته من مالكته الســـابقة 
حسب العقد وأرفقت المســـتندات وصورة ضوئية 
من العقد المبرم بينها والمالكة الســـابقة وشـــهادات 
إثبات نســـب الخيل وتفاصيله وهويته، ومجموعة 
مـــن إيصاالت ســـداد المدعـــي عليها مبالـــغ مختلفة 

المقدار لمزرعة المدعي للفروسية. 
 وعليه، الزمت المحكمة المســـتأنف بثالثين دينارا 
مقابل أتعاب المحاماة بجانب الرسوم والمصاريف 

القضائية وقدرها مبلغ 206.5 دينار.
وقالت المحامية حصة جاسم “نظًرا لتعرض 
الخيـــل لوعكـــة صحية اضطـــرت المدعي 
عليهـــا مالكة الخيـــل بأخذه إلى الطبيب 
البيطـــري لمعالجتـــه، وفوجئـــت بتقديم 
المدعـــي قضيـــة ضدهـــا أمـــام المحاكـــم 
المدنيـــة بمطالبتهـــا بمبلـــغ 5188 دينـــارا 
وإلزام المدعي عليها بإرجاع الخيل إلى 

اإلسطبل وادعاءه بأنه المالك للخيل”.
الصـــادر  بالحكـــم  يرتـــض  لـــم  المدعـــي 
من محكمـــة أول درجة فاســـتأنف أمام 
محكمة االستئناف العليا الدائرة الثانية 
المدنية إال أنه لم يلق هذا القضـاء قبـوال 
لـــدى المدعـــي فطعن عليه باالســـتئناف 
مقدمـــة  الئحـــة  بموجـــب  الراهـــن 
ومســـجلة وأعلنـــت قانونا بطلـــب الحكم 
بقبول االســـتئناف شـــكاًل وإحالة االستئناف  المحامية حصة جاسم
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وتتحصـــل الوقائـــع فـــي أن المدعية 
قد أقامت دعواها بالئحة معفاة من 
الرســـوم تقدمت بها لقسم تسجيل 
الدعاوى ضد المدعى عليه طالبة 
في ختامها الحكم بفســـخ عقد 
الزواج المبرم بيوليو من العام 
2015 في بولنـــدا وتحديدًا 
مـــا  مـــع  رادوم  مدينـــة 
يترتب على ذلك من آثار 
شرعية وقانونية وإلزام 
المدعـــى عليه بالرســـوم 
ومقابـــل  والمصاريـــف 

أتعاب المحاماة.
الطرفيـــن  أن  يذكـــر 
كانـــا نصرانييـــن وبعـــد 
زواجهمـــا الذي أثمر عن 
اعتنقـــت  واحـــدة  بنـــت 
المدعية اإلســـالم برغبة 
منهـــا إال أن المدعى عليه 
أبى الدخول في اإلســـالم، 
يمنـــع  اإلســـالم  إن  وحيـــث 
بقاء المسلمة مع كافر فوجب 
التفريـــق بينهما وبيـــن المدعى 
عليهـــا، األمـــر الـــذي حدا بهـــا إلى 

رفع دعواها.
وأوضـــح موكلهـــا المحامي حســـين 
الشـــيخ أن أثناء رفع الدعوى أســـلم 
بيوليـــو  وتحديـــدًا  عليـــه  المدعـــي 
2021 إال أن إســـالم المدعيـــة ســـبق 

إســـالمه بأكثـــر مـــن ســـنة كونـــه تـــم 
فيأاكتوبر 2020 وحســـبما أرفق من 
شـــهادات إســـالمهما الرســـمية، ثبت 
أن إســـالمه حصل بعـــد انقضاء عدة 
المدعيـــة مـــا يعنـــي أن عقـــد الزواج 
بينهما قد انفسخ على مذهب اإلمام 

مالك رضي هللا عنه.
 وعليـــه قضـــت المحكمـــة بالتفريـــق 
بينهما وإلزام المدعى عليه بخمســـة 

دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
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أجنبية اشترت خيال ومالكها السابق يطلب منعها من السفر
منال الشيخ

أسلم بعد انقضاء عدتها والمحكمة فسخت العقد
منال الشيخ

المســـتأنف  ليثبـــت  للتحقيـــق 
حيازته المســـتقرة للخيل قبل الفصل 

في موضوع الدعوى.
وفـــي الموضـــوع إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف وإلـــزام 
المســـتأنف ضدها بأن تـــؤدي للمســـتأنف مبلغ 5188 
دينـــارا وإلزامهـــا بالرســـوم والمصاريف عـــن درجتي 

التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

وبالتالـــي قضـــت المحكمة بقبول االســـتئناف شـــكاًل 
وفـــي الموضـــوع برفضـــه وتأييـــد الحكم المســـتأنف 
وإلزام المستأنف بالمصاريف والرسوم القضائية عن 

درجتي التقاضي وثالثين ديناًرا أتعاًبا للمحاماة.

المحامي حسين الشيخ 

حكمت المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة بفسخ عقد الزواج المدني بين طرفي الدعوى مع 
إلزام المدعى عليه بخمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. 



محرر الشؤون المحلية

قــال رئيــس اللجنــة العليــا لــدرع الباد للمســؤولية االجتماعية للشــركات حســن كمــال، إن إطــاق صحيفة البــاد مبادرة 
درع البــاد للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات تعــد ســابقة رائدة ومميــزة، تعكس التــزام الصحيفة بموضوع المســؤولية 
االجتماعية للشركات ووعيها العميق بأهمية المبادرات المجتمعية. ولفت في كلمته باللقاء المفتوح للتعريف بدرع الباد 
للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات إلــى أن هــذه المبــادرة تأتي للتعبير عــن مدى إيمــان الصحيفة بأهمية تعزيز وترســيخ 
ثقافة المسؤولية االجتماعية وتشجيع القطاع التجاري والصناعي والمالي على تبني القيم اإليجابية، التي تعود بالنفع 
المباشر على الفرد والمجتمع البحريني. وبين أن المقصود بالمسؤولية االجتماعية للشركات هو سعي الشركات لالتزام 

بمسؤوليتها تجاه المجتمع من خال مختلف الخدمات التي تقدمها له إلى جانب ما تقدمه الدولة للمجتمع.

ولفـــت إلـــى أنه لـــم تعد الدولـــة فقط هي 
الراعيـــة والكفيلة والمســـؤولة عن توفير 
العديـــد من الخدمات والمرافق للمواطن، 
القطـــاع  مؤسســـات  أصبحـــت  وإنمـــا 
الخـــاص، فـــي ظـــل التشـــريعات المحفزة 
علـــى االســـتثمار واإلنتـــاج، تســـاهم فـــي 
توفيـــر العديـــد مـــن الخدمات وتحســـين 
المرافـــق العامـــة والعنايـــة بالبيئة، ســـعيا 
نحـــو تحقيـــق أقصى درجـــات ممكنة من 
جودة الحياة للمواطن البحريني في ظل 
قيادة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
المســـؤولية  مفهـــوم  أن  إلـــى  وأشـــار 
االجتماعيـــة متأصل فـــي ثقافة المجتمع 
والتجـــاري،  االقتصـــادي  البحرينـــي 

وتجلـــت مظاهـــر المشـــاركة االجتماعيـــة 
للشـــركات في أكثر من مكان والعديد من 

المناسبات.
تقديـــر  إلـــى  تهـــدف  المبـــادرة  أن  وذكـــر 
جهـــود مؤسســـات القطاع الخـــاص التي 
تمتلك تجـــارب متميزة في توظيف قيم 
المســـؤولية االجتماعيـــة ضمـــن برامجها 
تهـــدف  كمـــا  االســـتراتيجية،  وخططهـــا 
لتحفيز مؤسســـات القطاع الخاص لتبني 
ضمـــن  أساســـي  كالتـــزام  الثقافـــة  هـــذه 

منظومتها اإلدارية.
وأشار إلى أن الجائزة في نسختها األولى 
تهـــدف للوصـــول ألكبـــر عـــدد ممكـــن من 
المشـــاركات، إليمانها بأن اإلعالم شـــريك 
المســـؤولية  ثقافـــة  نشـــر  فـــي  أساســـي 

االجتماعية والتشجيع عليها.
وذكـــر أن الجائـــزة فـــي نســـختها األولـــى 
تتطلـــع إلى أن تمنـــح لفئة واحدة، بحيث 
تمنـــح ألفضل جهـــة في القطـــاع الخاص 
تعـــزز مـــن قيـــم المســـؤولية االجتماعية، 
وقـــد تـــم فتـــح بـــاب الترشـــح بـــدءا مـــن 
يـــوم االثنيـــن 30 مايـــو الماضـــي، حيـــث 
شـــرعنا في اســـتقبال المشـــاركات ألمانة 
الســـر للـــدرع، حيث ســـيتواصل اســـتالم 
المشـــاركات لغاية يوم الثالثـــاء الموافق 

30 أغسطس الجاري.
المســـؤولية  درع  مبـــادرة  إن  وقـــال 
ترجمـــة  تعـــد  للشـــركات  االجتماعيـــة 
المســـؤولية  منتـــدى  توصيـــات  ألبـــرز 
الصحيفـــة  عقدتـــه  الـــذي  االجتماعيـــة 

بمشاركة رفيعة من مسؤولين حكوميين 
وقيـــادات بالشـــركات الكبـــرى ومندوبين 
عـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي بدافع 
االحتفاء بالشـــركات المتميـــزة في تعزيز 

قيم العطاء والمسؤولية االجتماعية.
وأشار في رده على استيضاحات ممثلي 
الشـــركات إلـــى أن اللجنة وبعد نقاشـــات 

تخصيـــص  إلـــى  خلصـــت  مســـتفيضة 
الجائزة لفائز واحـــد في تجربتها األولى، 
على أن تتم دراســـة هذه التجربة والبناء 
عليهـــا وتطويرهـــا في الســـنوات المقبلة، 
بما يســـاهم فـــي إتاحـــة الفرصـــة لتقديم 
عدد أكبر مـــن الفائزين، حيث إن الجائزة 

وجدت لتستمر.

وذكـــر أن اإلعـــالن عـــن الفائـــز بالجائـــزة 
ســـيتم في 25 سبتمبر بالتزامن مع اليوم 
العالمي للمسؤولية االجتماعية، وستقام 
الفائـــز،  عـــن  لإلعـــالن  كبـــرى  احتفاليـــة 
بحضـــور ممثلـــي عدد كبير من الشـــركات 
تحـــت  وتقـــام  الوطنيـــة،  والشـــخصيات 

رعاية شخصية بارزة.

القطاع الخاص بات شريكا أساسيا في توفير الخدمات والمرافق للمواطنين
دراسة توسيع فئات درع “البالد” للمسؤولية االجتماعية للشركات مستقبالً... حسن كمال:

جانب من اللقاء المفتوح
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هند بنت سلمان:
حجم الشركة وعمرها ليس شرطا للفوز بالدرع

ساتر:

المبادرة محفز للتنافس اإليجابي .. وهذه 
بداية الطريق

مكناس:
قطعت إجازتي للمشاركة في اللقاء

األنصاري:
فرصة إلبراز دور الشركات في المجتمع

عبدالقادر:

المشاركة في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة مسؤولية الجميع

المحافظة:

تقدير خاص للمشاركين بالمبادرة

المطلق
تستعرض آلية تقديم طلبات الترشح 

قالـــت رئيس لجنـــة التحكيم بـــدرع “البالد” للمســـؤولية 
االجتماعيـــة للشـــركات الشـــيخة هنـــد بنـــت ســـلمان آل 
خليفة، إن من الضرورة التفريق بين مفهوم المســـؤولية 
المســـتدامة  التنميـــة  مـــن حيـــث تحقيـــق  االجتماعيـــة 
وقيـــاس األثـــر، ومفهـــوم المســـؤولية االجتماعيـــة التي 
توجه دون اإلفصاح عنها لشرائح متعددة في المجتمع.

وأشـــارت في حديثها عن محور معاييـــر التقييم باللقاء 
المفتوح للتعريف بدرع “البالد” للمســـؤولية االجتماعية 
للشـــركات إلى أنها لمســـت وجود بعـــض التحفظات لدى 
عـــدد من الشـــركات في اإلفصـــاح عن المســـاعدات التي 
تقدمها الشـــركة بدافـــع المســـؤولية االجتماعية، مؤكدة 
أهميـــة نشـــر الوعـــي بالمفهـــوم المتعلق بالمشـــاريع ذات 

األثر والتي تحقق تنمية مستدامة.
وبينـــت أن اللجنـــة اعتمدت هذا األســـاس لوضع معايير 
تقييـــم المشـــاريع المقدمة، حيـــث تعمد الشـــركات التي 
تملك ممارســـات تطبـــق مفهوم المســـؤولية االجتماعية 
إلـــى تخصيـــص نســـبة مـــن ميزانياتهـــا لتنفيذ مشـــاريع 
تضيف إلى مســـيرتها ويكـــون لها أثر في تحقيق مفهوم 

المسؤولية االجتماعية.
وذكرت أنه بناء على ذلك يتوجب على المشـــارك تقديم 
خطـــة شـــركته االســـتراتيجية لتحقيـــق هـــذه األهداف، 
وتحديـــد الفئـــات المســـتهدفة من الخطة على مســـتوى 
المجتمع أو تلـــك الموجهة للموظفين لدعم احتياجاتهم 
وتحســـين مســـتوياتهم المعيشـــية، حيـــث تـــم تضميـــن 
هذه المعايير باســـتمارة التقديـــم الموجودة على الموقع 

اإللكتروني الخاص بالجائزة.
باســـتالم  تقـــوم  التحكيـــم  لجنـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
االســـتمارات واالطـــالع عليهـــا وفرزهـــا، حيـــث ســـيتم 
التواصـــل مـــع الشـــركات المقدمـــة فـــي حـــال وجـــود أي 
مســـتندات ناقصـــة بعـــد البدء فـــي عملية فـــرز الطلبات 
حضوريـــا، والتـــي ســـتبدأ بعد غلق باب الترشـــح في 30 

أغسطس الجاري.
وذكـــرت أن اللجنـــة اعتمـــدت آليـــة جمـــع النقـــاط التـــي 
تتفـــاوت فـــي قوتها حســـب كل معيـــار لتقييـــم األعمال 
المرشحة، حيث ستمنح الجائزة للمشروع الحاصل على 

أعلى قدر من النقاط.
ولفتت الشيخة هند إلى أن حجم الشركة وعمرها ليس 
مبررا لتحفظ الشركات الناشئة والصغيرة عن المشاركة 
فـــي الـــدرع، حيـــث إن هذه الشـــركات أيضـــا بإمكانها أن 
تعتلـــي منصة التتويج بناء على ما قدمته من مشـــاريع 
ومبـــادرات موجهة لتحقيق التنمية المســـتدامة ولها أثر 

مباشر. 
وأشـــارت إلى أن الجائزة مســـتمرة، ويراد لها أن تساهم 
في إشـــاعة هذه الثقافة، واستعراض أحسن الممارسات 
في مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات، وهو ما 
سيتم تضمينه ببرنامج حفل تسليم الدرع، وما سيلحقه 

من برامج إعالمية مساندة.

أكـــد عضـــو اللجنـــة العليا لـــدرع المســـؤولية االجتماعية 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  أن  ســـاتر  ريـــاض  للشـــركات 
أصبحـــت مـــن األمـــور المهمـــة، وأن مبـــادرة درع “البالد” 
للمســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات تأتـــي بهـــدف نشـــر 
الوعـــي وتشـــجيع جميـــع الشـــركات الصغيـــرة والكبيـــرة 

لالنخراط في هذا العمل.
ولفـــت إلـــى مـــا يتعلـــق بالنقـــاش حـــول عـــدد الجوائـــز 
والفائزيـــن، أن هذا هو بداية الطريق، وســـتتم مناقشـــة 
الهـــدف  يبقـــى  ولكـــن  معاييرهـــا،  وتحســـين  التجربـــة 
األساســـي هو نشـــر الوعي ودفع الشـــركات إلعطاء هذا 

األمر اهتماما أكبر.
وأشـــار إلى أن مملكة البحرين سباقة دائما في ان تكون 
رائـــدة في كل المجاالت، وهـــذه الجائزة يؤمل أن تكون 
بدايـــة انطالقة لـــكل الشـــركات بأن يكون هنـــاك تنافس 
شـــريف فـــي عمليـــة تطويـــر العمـــل االجتماعـــي ودعـــم 

الفئات المختلفة إلى جانب االبتكار.
ولفت إلى أن شعب البحرين معروف بأنه شعب معطاء 
ومحب للخير، إال أن وضع هذا العطاء في صورة عملية 
منظمـــة تســـاهم فـــي خلـــق تنافـــس إيجابي يدفـــع نحو 
طرح المزيد من المشـــاريع، بما يتســـق مـــع أهداف رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

أكد رائد األعمال أكرم مكناس أن حرصه على المشاركة 
في اللقـــاء المفتـــوح للتعريف بدرع “البالد” للمســـؤولية 
االجتماعية للشركات دفعه إلى “قطع إجازته” والمشاركة 

في هذا اللقاء واالستماع إلى جميع المشاركات.
ونـــوه بمضاميـــن جميع المشـــاركات التي تناولهـــا اللقاء 
المفتـــوح، مشـــيدا بمبـــادرة الصحيفـــة ومـــا تحملـــه مـــن 
أهـــداف إنســـانية نبيلـــة، ومـــا تطمـــح إليـــه مـــن تقديـــر 
المشـــاريع والمبادرات التي يلمس الجميع نتائجها داخل 

البحرين وخارجها.

أشاد رائد األعمال عبدالجليل األنصاري بمبادرة صحيفة 
االجتماعيـــة  للمســـؤولية  “البـــالد”  درع  بإطـــالق  البـــالد 
للشـــركات، وما تشـــكله مـــن فرصة للشـــركات فـــي إبراز 
للداخـــل  االجتماعيـــة  المســـؤولية  مجـــال  فـــي  دورهـــا 

والخارج.
وحـــض علـــى دراســـة إمكانية زيـــادة عـــدد الفائزين في 
النسخ المقبلة من الجائزة بأن يكون هناك 3 فائزين على 
األقـــل، بمـــا يتيح فرصة أكبـــر لكافة الشـــركات بمختلف 

أحجامها للمشاركة والفوز بالجائزة.

أكـــد رئيـــس لجنـــة التنظيـــم بـــدرع البـــالد للمســـؤولية 
االجتماعيـــة للشـــركات فيصـــل عبدالقادر أهميـــة العمل 
على دراســـة تجربة النسخة األولى لمباردة درع “البالد” 
للمسؤولية االجتماعية للشركات، والعمل على تطويرها 
في نســـخها المقبلة، انطالقا مـــن أهمية التوعية بمفهوم 

المسؤولية االجتماعية وعالقتها بالتنمية المستدامة.
وأشـــار إلـــى أن العالقة بيـــن العقد الدولي والمســـؤولية 
االجتماعيـــة للشـــركات والتنمية المســـتدامة هي عالقة 

متداخلة.
ولفـــت إلى أن العقد الدولي أكد أهمية مســـاهمة الجميع 
ودورهـــم في تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة، وهو 

أحد األدوار المجتمعية المهمة المنوطة بالشركات. 
وأشـــار إلـــى أن مملكة البحريـــن من الدول الســـباقة في 
تحقيـــق أهـــداف األلفيـــة وأهـــداف التنمية المســـتدامة، 
وعليه ينبغي أن يقدر الجميع حجم مساهمة الدولة في 
تحقيق هذه األهداف، والعمل على مســـاعدة الدولة عن 
طريق مشـــاريع ومبـــادرات المســـؤولية االجتماعية في 

تحقيق هذه األهداف.

أكـــد المســـؤول اإلعالمي لـــدرع “البالد” للمســـؤولية 
االجتماعيـــة للشـــركات الزميل ســـيدعلي المحافظة 
إن الصحيفـــة ســـتحرص علـــى االحتفاء بالشـــركات 
التـــي قدمت ترشـــحها للجائـــزة، وإبراز ممارســـاتهم 
إعالميـــا انطالقا من إيمانها بأهمية تعزيز وترســـيخ 
جهـــود  وتقديـــر  االجتماعيـــة،  المســـؤولية  ثقافـــة 
مؤسســـات القطـــاع الخـــاص التـــي تمتلـــك تجـــارب 
متميـــزة فـــي توظيف قيـــم المســـؤولية االجتماعية 
ضمـــن برامجهـــا وخططهـــا االســـتراتيجية، وتحفيز 
كافـــة مؤسســـات القطـــاع الخـــاص على تبنـــي هذه 

الثقافة كالتزام أساسي ضمن منظومتها اإلدارية.
وقال خـــالل اللقاء المفتوح للتعريـــف بدرع “البالد” 
للمســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات، والـــذي حضره 
مجموعة من أعضـــاء اللجنة العليا للجائزة، وممثلو 
الشـــركات، إن الصحيفة شكلت منذ إطالق المبادرة 
لجنـــة عليا تضـــم نخبة مـــن الشـــخصيات المحايدة 
المعنيـــة بتعزيـــز قيـــم المســـؤولية االجتماعيـــة من 
داخـــل مملكة البحرين وخارجها، لتتولى مســـؤولية 
وضـــع معاييـــر اســـتحقاق الـــدرع، ومواعيـــد تقديم 
الطلبات وتقييمهـــا واختيار الفائزين، وتنظيم حفل 

سنوي لتكريم الفائزين.

استعرضت أمين سر جائزة درع “البالد” للمسؤولية 
االجتماعيـــة للشـــركات منـــى المطلـــق آليـــة تقديـــم 
طلبـــات الترشـــح للجائزة عبـــر الموقـــع االلكتروني 

للدرع.
وقدمت شـــرحا موجزا حول استمارة التقديم، وما 
تضمنتـــه من نبذة مختصرة حول المبادرة ومعايير 
اللجنـــة  التقديـــم وأعضـــاء  االســـتحقاق وشـــروط 
العليـــا للدرع، إلى جانب بيانات الشـــركة المتقدمة، 
واألســـئلة المتعلقـــة بمبـــادرات الشـــركة فـــي مجال 

المسؤولية االجتماعية.
وأكدت المطلق ضرورة اإلسراع في تقديم الطلبات 
قبـــل موعد إغالق باب الترشـــح في 30 أغســـطس 
الجاري، تمهيدا لبدء أعمال الفرز وتقييم الطلبات.
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^ قــال رئيــس جمعيــة الصــف اإلســامي عبــدهللا بــو غمــار بنــدوة “البــاد” إن 
“الجمعية السياسية تختلف كثيرًا عن المستقل، فالمستقل هو رأي منفرد، وقد يكون 
رأيــه مصيًبــا، أو يخطــأ خطــأ ال يغتفــر، وهــذا مــا رأينــاه مــن النــواب المســتقلين في 

برلمان 2014 و 2018”.

السياســـية  الجمعيـــات  “ممثلـــي  أن  وزاد 
تحـــت قبة البرلمـــان لهم شـــأن آخر، حيث 
تـــدرس الجمعيات الوضـــع بعناية، ويكون 
هنالـــك حـــوار داخلـــي مـــا بينهـــا ومـــا بين 
أعضائهـــا لتكويـــن فكـــر معين فـــي الدفاع 
عن مكتسبات الشعب، أو بمحاولة تطوير 
العمل البرلماني، بطريقة أو بأخرى. أضف 
إلـــى ذلـــك تنـــوع أعضائهـــا من سياســـيين 
مـــن  وغيرهـــم  واجتماعييـــن  وقانونييـــن 
أصحـــاب االختصـــاص، بخالف المســـتقل 
كان  إن  وحتـــى  منفـــرًدا،  يكـــون  والـــذي 
متخصًصـــا فهـــو تخصـــص فـــردي معيـــن، 
فـــي حيـــن ال يســـتطيع تقديـــم اإلضافـــة 
بالتخصصـــات الثانية، بخـــالف الجمعيات 

السياسية”.
الجمعيـــة  عضـــو  يصـــل  “حيـــن  وتابـــع 

يوصـــل  فإنـــه  البرلمـــان،  إلـــى  السياســـية 
المعلومـــة الصحيحـــة والمطلوبـــة والتـــي 
جـــاءت خالصـــة فكـــر أعضـــاء الجمعيـــة 
بالشـــكل المنشـــود، وهـــو أمر نســـتطيع أن 
نقيسه على الجمعيات السياسية الثمانية، 
والتي تعمل مًعا من خالل لجنة تنســـيقية 

واحدة”.
تابـــع “لدينـــا تجربتان فـــي 2014 و 2018 
اســـتخدام  المســـتقلون  أســـاء  حيـــث 
كبيـــرة،  فرًصـــا  وضيعـــوا  صالحياتهـــم، 
وأحبطـــوا الناس بالموافقـــة على عدد من 
المشاريع، من ضمنها تقليص صالحياتهم 
فـــي البرلمـــان، ولـــن يغفـــر لهم الشـــعب ما 
يقدمـــون  المســـتقلين  أن  أضـــف  فعلـــوه. 
أفكاًرا، وليس رؤية موحدة، فهل يستطيع 
الجمعيـــات  أعضـــاء  مواجهـــة  المســـتقل 

السياســـية؟ الجواب مســـتحيل، مهما كان 
فكره وأداؤه”.

وزاد “المســـتقلون عاجـــزون عـــن تشـــكيل 
كتلة تحت قبة البرلمان، لسبب واحد وهو 
أن كل واحـــد منهـــم )بفكـــره راض( وحين 
ترشـــحوا بالبدايات، يؤكدون أن ترشحهم 
هو بنـــاء على طلب األهالي، وهو أمر غير 
صحيـــح وال يعكس الواقـــع، فكم عدد من 
شـــجع المســـتقل على دخـــول البرلمان من 
أصـــل الكتلـــة االنتخابية؟ وبرأيـــي أنا هذا 

أول خطأ يخطئه المستقل”.
وأردف “أنـــا بالعمل السياســـي منذ أربعين 
عامـــًا، فهـــل يســـتطيع المســـتقل الـــذي لم 
يعرف حتى األمس في الساحة السياسية 
اجتماعـــي  اجتماعـــي  نشـــاط  لـــه  وليـــس 
يذكـــر، أن يواجـــه تجربـــة كهـــذه. الكثيـــر 
مـــن المســـتقلين التقيهـــم فـــي المجالـــس 
وغيرها، وحين أسألهم إذ ما قرأوا دستور 
البحريـــن، الـــكل ينظـــر لزميلـــه اآلخـــر، مـــا 
يعنـــي النفـــي، وحيـــن أســـالهم أيضـــا عـــن 
األدوات والصالحيـــة المخولـــة لهم تحت 

قبـــة البرلمـــان، فيكـــون الجواب هـــو ذاته، 
ناهيـــك عن عـــدم وجود مـــن يعينهم على 
تحقيق النجاح في البرلمان إذا ما فازوا”.

ويتابع “بعض المستقلين وأثناء التصويت 
فـــي البرلمـــان، ينتظـــر تصويـــت صاحـــب 
الخبـــرة، ثم يصـــوت خلفه، مـــا يعني عدم 
مقدرتـــه مواجهـــة هـــذه األمـــواج العاتيـــة 

بمفردة”.

وأضـــاف “لقـــد تعرضنا للتشـــويه الشـــديد 
من قبل المســـتقلين، فبدالً من أن ينشغلوا 
بأنفســـهم،  ينشـــغلوا  أن  فعليهـــم  بذلـــك، 
وبتطويـــر عملهـــم، وخدمـــة النـــاس، وترك 

اآلخرين وشأنهم”.
ويقول”المســـتقلون فـــي البرلمـــان األخير، 
ومعـــه  جيـــًدا  أداء  منهـــم  البعـــض  قـــدم 
األفكار الجيدة، ولكن كم واحد منهم فعل 

ذلك، من أصل خمســـة وثالثين مســـتقال؟ 
لربمـــا اثنـــان أو ثالثـــة فقـــط، واآلخـــرون 
يسترســـلون بالبدايـــات لكنهـــم يتراجعون 
فيمـــا بعـــد، وينســـون توجهاتهم. مـــا نزال 
متمســـكين بمكتسبات المواطن، وبتطوير 
الصالحيات البرلمانية بكل قوة، ونريد أن 
نســـتعيد ما أتلفه الدهر، وهي طامة كبرى 

تمثل مساًسا بصالحيات المجلس”.

المستقلون شّوهوا سمعة الجمعيات السياسية وأغلبهم بال توجهات
عاجزون عن تشكيل كتلة تحت قبة البرلمان... رئيس جمعية الصف بندوة “^”:

المشاركون بندوة “البالد”

ريهام: حان الوقت لدخول عدد كبير من النساء والشباب بالبرلمان

الدخيل: أداء البرلمان محبط

خريجة بكالوريوس تمريض... وتنافس النائب بوحمود في مدينة حمد

السترجاع ما فقده المجلس من صالحيات على يد النواب السابقين

أعلنـــت ريهـــام مخلـــوق عبر “البـــالد” عن 
رغبتهـــا بالترشـــح برلمانيـــًا عـــن الدائـــرة 
الحادية عشـــرة في المحافظة الشـــمالية 
والتـــي تشـــمل مدينة حمـــد وتحديدًا من 
مـــن  الغربـــي  22 والجـــزء  إلـــى   14 دوار 

داركليب من دون دوار 20.
العطـــاء  “اإلنســـانية،  مخلـــوق  وقالـــت 
ومســـاعدة النـــاس هي جزء مـــن حياتي 
اليوميـــة  وبســـبب خبرتـــي فـــي أكثر من 
مجـــال عمـــل لمـــدة 5 ســـنوات متواصلـــة 
ومنها المجـــال التطوعـــي لخدمة الوطن 
زاد دافعـــي فـــي أن أكـــون حلقـــة وصـــل 
المواطنيـــن  لهمـــوم  مباشـــرة  صادقـــة 
واحتياجاتهـــم ولكوني مواطنة بحرينية 

وأعلـــم بأحوال المواطنيـــن واألمور التي 
تشغل بالهم”.

إرادة  ولـــدي  شـــابة  “ولكونـــي  وتابعـــت 
وعزيمـــة أطمح للدفاع عـــن حقوق أبناء 
دائرتـــي ومكتســـبات الوطـــن والمواطـــن 
وأرى أن أبناء دائرتي لديهم القدرة لبناء 

مستقبل زاهر ويستحقون فرصة إلظهار 
إبداعهم ورسم الوطن بصورة أفضل”.

الحالـــي  النائـــب  تقييـــم  إلـــى  وبالنســـبة 
ذكـــرت أن “كل نائـــب يســـتخدم األدوات 
التشـــريعية علـــى حســـب وجهـــات نظره 
وحســـب الوضع الســـائد، فأكـــنُّ االحترام 

لجميـــع النواب وإلى كل شـــخص يســـعى 
لتغييـــر ولـــو بجزء بســـيط لبنـــاء الوطن؛ 
ولكنني أرى أنه حان الوقت لدخول عدد 
كبير من النساء والشباب مجلس النواب 

لبناء مستقبل زاهر”.
يذكر أن مخلوق حاصلة على بكالوريوس 
تمريـــض من الجامعة االيرلندية والدائرة 
الشـــمالية  بالمحافظـــة  عشـــرة  الحاديـــة 
يمثلهـــا في الوقت الجـــاري النائب محمد 
بوحمـــود الحاصل علـــى 3731 صوتًا في 
االنتخابـــات الماضيـــة، معـــاودًا الترشـــح 
فيها لالنتخابات المقبلة بجانبها وكل من 
صالح عيســـى، علي الفضلي، زيد العنزي 

وباسمة مبارك.

أبدى رجـــل الدين يعقـــوب الدخيل رغبته 
في الترشـــح برلمانيا عن الدائرة التاســـعة 
بالمحافظـــة الشـــمالية )الجـــزء الغربي من 
مدينـــة حمـــد وتحديدا مـــن الـــدوار الرابع 
إلى الثالث عشـــر( فـــي االنتخابات المقبلة 
2022 بغية خدمة الوطن والمواطن ودعم 
المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المعظم 
وطـــرح أفـــكار ومقترحـــات تســـاعد علـــى 
التنمية المستدامة والعمل على استرجاع 
مـــا فقده المجلس مـــن صالحيات على يد 

النواب السابقين.
وأوضح لــ “البالد” أنه سيعلن عن برنامجه 
االنتخابـــي قبيـــل فتـــح أبـــواب الترشـــيح 

رسميا.
النيابيـــة  االنتخابـــات  “أخـــوض  وأضـــاف 
للمرة األولـــى،  متفائالً بالفوز ومعوالً على 
وعـــي الناخـــب فـــي دائرتـــي، إلـــى جانـــب 
عملي الدؤوب في الســـنوات الماضية في 

خدمة الوطن والمواطن”.

وأكـــد ان فـــي جعبتـــه العديد مـــن األفكار 
والمقترحات التي تخدم الوطن والمواطن 
والتـــي جمعها في مذكـــرة من أجل خدمة 

الجميع.
وذكـــر “إن اداء المجلـــس المنصـــرم خلـــق 
حالة من اإلحباط والتذمر أصابت الشارع 

البحرينـــي، حيـــث إنه لم يضـــف للمواطن 
ســـوى مزيـــد من األعبـــاء، وفقـــد المجلس 

الكثير من الصالحيات”.
وأجـــاب فـــي ســـؤال “البـــالد” عـــن تقييمه 
ألداء النائب الحالي بالقول “لســـت راضيا 

عن ادائه”.
بالمحافظـــة  التاســـعة  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
زينـــل  يوســـف  النائـــب  يمثلهـــا  الشـــمالية 
الحاصل على 3186 صوتا في االنتخابات 
الماضيـــة ويترشـــح فيهـــا بجانبـــه كل من 
لطيفـــة عيـــد، شـــمة ســـالم، غســـان جعفر، 

سميح حسين وأحمد الحدي.

يعتزم محمد الخال الترشـــح برلمانًيا 
فـــي االنتخابـــات المقبلة عـــن الدائرة 

األولى بالمحافظة الجنوبية.
وأضاف في تصريح لـ”البالد”: “أسعى 
لخدمـــة وطنـــي والدفاع عـــن حقوق 
المواطنيـــن والحفـــاظ على ما تحقق 
من مكاسب برلمانية خالل السنوات 
الماضية وهو أيًضا امتداد لما تحقق 
وواضحـــة  كبيـــرة  مجهـــودات  مـــن 
لقاطنـــي مدينة عيســـى خـــالل فترة 
عملي فـــي عضوية المجلـــس البلدي 

بين العام 2014 - 2018”. 
وقال “ال شـــك إن النائب الحالي بذل 
مجهـــودات يشـــكر عليهـــا وأتمنى له 

التوفيق في المرحلة المقبلة”.
يذكـــر أن الدائرة األولـــى بالمحافظة 
الغربـــي  الجـــزء  تشـــمل  الجنوبيـــة 
مـــن مدينة عيســـى ويشـــغل مقعدها 
النائـــب أحمـــد العامـــر الحاصـــل على 
رغبـــة  أبـــدى  والـــذي  صوًتـــا   2871
الترشـــح فيهـــا مجـــدًدا، بجانـــب كل 
من: خالـــد هجرس، عدنـــان المالكي، 
فريد الشـــايب، محمد مطر وعبدهللا 

الرميحي.

يعتزم رجل األعمال عبدالشهيد السماك 
الترشـــح برلمانيـــا بالدائـــرة الثانيـــة في 
محافظة العاصمـــة باالنتخابات المقبلة 

.2022
بمحافظـــة  الثانيـــة  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
العاصمة تغطي فرجان المنامة القديمة 

)المخارقة ورأس رمان(، النعيم، القفول، 
البرهامة، الســـويفية، الصالحية، وجزءا 
مـــن الســـلمانية ومنطقة بـــاب البحرين، 
النائـــب  الحالـــي  الوقـــت  فـــي  ويمثلهـــا 
 1894 علـــى  الحاصلـــة  كمـــال  سوســـن 
صوتا في االنتخابات الماضية، معاودة 
الترشح فيها في الوقت الحالي بجانبه 
وكل من ســـعاد مبارك، حســـن بن رجب، 

عالء آل نوح ومحمد هزاع.

البلدي السابق محمد الخال يترشح للبرلمان

السماك يترشح بدائرة سوسن

local@albiladpress.com األحد 28 أغسطس 2022 - 30 محرم 1444 - العدد 085066

المســـتقلة  المرشـــحة  اعتبـــرت   ^
تجربـــة  أن  الجـــودر  هنـــادي  المحاميـــة 
العـــام 2018 والتـــي أفـــرزت الكثيـــر مـــن 
المســـتقلين وأســـقطت آخرين من ممثلي 
الجمعيات السياســـية، مضيفة “كمبدأ في 
الديمقراطيـــات الحديثـــة فمـــن األهميـــة 
بفكرهـــا،  السياســـية،  الجمعيـــات  وجـــود 
وطرحهـــا، وأيدولوجياتها المختلفة، بناء 

على عملها التنظيمي والمؤسسي”.
بـــأن  أرى  “ال  “البـــالد”  بنـــدوة  وأضافـــت 
الحظوظ بهذا الشأن متساوية، ويفترض 
أن تكـــون الغلبـــة للجمعيـــات، لكن المحك 
وفكـــرة،  الناخـــب  هـــو  المطـــاف  بنهايـــة 

وتســـاؤلي الـــذي أطرحـــه هنـــا: مـــا الـــذي 
لكســـب  السياســـية  الجمعيـــات  قدمتـــه 
وحشـــد األصـــوات؟. الناخـــب ال يثق في 
الجمعيات السياســـية، وأنا ال أعلم ســـبب 
ذلـــك، وال أعلم ســـبب إحباطـــه منها، لكنه 
ولربمـــا عدم قيامهـــا بالـــدور المطلوب أو 
المرجو، ناهيك أن الناخب بحاجة للمزيد 
مـــن الوعي السياســـي، مـــع مواجهتنا في 
تجربـــة 2022 حالـــة اإلحبـــاط العامة مما 

جرى في المجلس األخير”.
وتابعـــت “الجمعيـــات السياســـية بحاجـــة 
للوعـــي بالـــدور السياســـي، وأال يأخذهـــم 
عـــن  بالخـــروج  عملهـــم  أثنـــاء  الحمـــاس 

المقتضيـــات التي كفلها لهـــم القانون، بأن 
يذهـــب البعـــض منهم على ســـبيل المثال 
لنـــواٍح دينيـــة، فـــي حيـــن يمنـــع القانـــون 
الجمـــع مـــا بين الدين والسياســـة، بشـــكل 
واضـــح وصريـــح، وأخـــص بذلـــك المنابر 

الدينية”.
وتزيد الجودر “الناخب بحاجة للمزيد من 
الوعي لكي يوســـع دائرة تطلعاته، ويفكر 
تفكيًرا جمعيا وليس فرديا، وهو ما يفعله 
النائـــب المســـتقل، وعليـــه أؤكـــد أن عدم 
التفكير بشـــكل جماعي، سيوصلنا إلى ما 

وصله إليه العمل البرلماني في 2018”.

الناخب ال يثق في الجمعيات... الجودر:

الناخب محبط من الجمعيات... وتجربة 2018 أسقطت ممثليهم
المرشـــحة  أكـــدت   ^
المـــالح  ناديـــة  المســـتقلة 
صعوبـــة تحديـــد ومعرفة فرص 
السياســـية  الجمعيـــات  ممثلـــي 
والمســـتقلين علـــى حـــد ســـواء، 
تركيبـــات  اختـــالف  بســـبب 
الدوائـــر والتـــي تحـــدد الحـــال، 

وليس االنتماء.
أن  “البـــالد”  بنـــدوة  وأضافـــت 
السياســـية  الجمعيـــات  وجـــود 
فـــي البحريـــن، دليـــل علـــى هذا 
التنوع الثقافـــي والفكري الرائع 

لدينا، والـــذي يخـــدم بالضرورة 
لجاللـــة  اإلصالحـــي  المشـــروع 

الملك المعظم”.
وتابعـــت “مســـألة أيهمـــا أفضـــل 
المستقلون أم ممثلو الجمعيات 
هنالـــك  ليـــس  السياســـية؟.. 
مقيـــاس لألفضليـــة، وإنما ألداء 
العضو نفسه، وتوجهه وانتمائه، 
والمسار الذي سيسير عليه أثناء 
وجوده فـــي البرلمان. أنا أفضل 
أن أكـــون مســـتقلة، باعتبـــار أن 
الشـــخص الذي ينتمي للجمعية، 

أو  أداؤه،  أو  عملـــه،  كان  وأي 
عمله، هو في المحصلة، سيخدم 
ميـــول وأفـــكار هـــذه الجمعيـــة، 
ويعمـــل تحـــت منظومـــة وفكـــر 
معين، بخالف المســـتقل والذي 
لديـــه اإلمكانية بأن يســـتمع إلى 
أن  ويحـــاول  األفـــكار،  جميـــع 
يخدم جميع األطياف، ويحاول 
التواصل مع جميع األعمار، وأن 
يستمع لجميع اآلراء في دائرته، 
وبغـــض النظـــر عـــن انتماءاتهـــا 

السياسية أو الدينية”.

المستقل يستمع للجميع ويتواصل معهم... المالح:

النائب عضو الجمعية السياسية سيخدم ميولها وأفكارها

منال الشيخ

منال الشيخ

محمد الخال

ريهام مخلوق

عبدالشهيد السماك 

أحمد العامر 

محمد بوحمود

سوسن كمال 

منال الشيخ

منال الشيخ

يوسف زينل الشيخ يعقوب الدخيل



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

RA

������

������

M
2

المســـاحات
مــــــن وإلى

��

�
�

�

سعر القدمـ
يبـــــــــدأ من

مـحـجـــوز
������

مبـــاع
����

تحديـث
Update��2022

AUG
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تحديث
جــديــد

��������
الــبــــديـــع

36700722مـديـر الفـرع
��������

مـديـر الفـرع

ستـــــرة

36779771

��������
مـديـر الفـرع

المنــــامــة

36600656 مـديـر الفـرع

��������
المرفأ المالي 

36155800

نسبة%44
الحجوزات

متــاحمبــاع

09األحد 28 أغسطس 2022 - 30 محرم 1444 - العدد 5066



+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

Vacancies Available
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact
 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.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 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

ALBUKHAMIS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66622074 or M-AL-SAYED@HOTMAIL.CO.UK 

WOLAYAT ALI ELCCTRCAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39641687 or wolayatali@gmail.com 

Alam alpokemon 5 electronics 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39222614 or POKE378@GMAIL.COM 

ALDANA COUTURE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39555905 or danashamsan69@gmail.com 

GEORGIA UNIFORMS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17294445 or J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

ALMATOOQ CONSTRUCTIONS EST 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 32133133 or amirmatooq@icloud.com 

7LINE CUSTOM CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33232382 or ahmed7lineS@gmail.com 

HALF MOON REAL ESTATE AND CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39432202 or KBURSHAID71@GMAIL.COM 

THE CHEF FOR FOOD STORAGE AND CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17692526 or ADMN.MODBAKE@GMAIL.COM 

HILTON BESPOKE WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 17440058 or IMGEORGEE@GMAIL.COM 

ALMOAYYED INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17400407 or ameer@almoayyedcg.com 

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

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 38899982 or sara.ebrahim@bh.ey.com 

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

 ACCOUNTANT(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Mohammed Noor Bukhari Restuarant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17296003 or hinytooo@gmail.com 

CAMEL READY MADE CLOTHES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39411711 or CAMEL4CAMEL@HOTMAIL.COM 

ELIAS ALUMINIUM CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WINDOW AND DOOR MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 17761010 or elias.alu@almezeal.com 

Gates E & S Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39457945 or METEE@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

UNIVERSAL LABORATORIES (BAHRAIN) WLL. 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST (ANALYSIS & MEASUREMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 17826644 or ARJUMA@UNEECO.COM 

Zamil Trade and Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39628320 or BIJU@ZAMILGROUP.COM.BH 

CAIRO BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17716602 or ALSUWAIFI.GROUP@GMAIL.COM 

ALFURSAN AUTO BODY WORK REPRISAL & PAINTING CENTER 
has a vacancy for the occupation of
 VEHICLE SHEETMETAL WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 33388807 or thame-83@live.com 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39424245 or newcastle51280@gmail.com 

MAZRIN UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17240128 or ALZAEEM.Z@HOTMAIL.COM 

THE KINGDOM UNIVERSITY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT PROFESSOR
 suitably qualified applicants can contact
 13302967 or NALBASTAKI@KU.EDU.BH 

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact
 17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM 

MCDONALD S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM 

MCDONALD S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

Golden Marine Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

Land of style saloon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 39078885 or K-PAXCO@HOTMAIL.COM 

S A J HOLDING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33222740 or VASAJITH@GMAIL.COM 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ALNAIZAK TOWERS IMPORT EXPORT AND SALE BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 66673333 or ALNAIZK@HOTMAIL.COM 

AL NAIZAK LOGISTIC SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66673333 or ALNAIZAKCARGO@HOTMAIL.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17660141 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

COLOUR EYE ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39990797 or TURKI87@MSN.COM 

A.H.M AUTO SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34035017 or SARDARGROUP254@GMAIL.COM 

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

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

Firdous star auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33171722 or QAMARMOHAMMAD84@GMAIL.COM 

SAMA SPEED SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36252580 or ADVISER.GATE@GMAIL.COM 

Aqua Global Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 17465418 or barani@aquagloballogistics.com 

HOME HEALTH CARE CENTRE w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39455545 or INFO@HOMEHEALTH-BH.CO 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33014809 or gm@naztcc.com 

Zubair electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37777728 or SHAWQI64.MOHD@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

PRO SHINE CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33911151 or AL_THAWADI121@HOTMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

PRINCESS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17277881 or rana.mandeel@gmail.com 

BREAED TOAST EXPRESS FOR BAKERY PRODUCTS CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17699719 or BREADTOS@BATELCO.COM.BH   
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Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact
 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

CREATIVITY SECRETS FOR CALLIGRAPHY DESIGNS &PLACARS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Area car services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39665776 or althuraiya-143@hotmail.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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

LIMAR JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77202111 or LUBNAALHUSAINI@GMAIL.COM 

SULTANA STAR LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66950555 or YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

TAEB FOODSTUFF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39725550 or AHAMADA1959@GMAIL.COM 

FOZIA ABDULREHMAN OMAR HAYAT MOHAMMAD HAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35457897 or TAHIRMAHMOOD0788@YAHOO.COM 

MORRELLS PUBLICITY AND ADVERTISING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17280049 or TAHIRHAMEED57@GMAIL.COM 

DAY AND NIGHT AC AND REFRIGERATORS REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33240114 or ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT SANITARIAN (PREVENTIVE)
 suitably qualified applicants can contact

 33338527 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM 

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33338527 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM 

WHEEL PLUS FOR CARS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33747454 or WHEELPLUS20@GMAIL.COM 

SANEEL INTERNATIONAL FOR HEAT  AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTALLATION AND MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33336320 or IBNISA1973@OUTLOOK.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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.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 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.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 

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 

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 

MELENZANE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39803797 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CUTTER/SETTER(MOSAIC)
 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

 SUPERVISOR
 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

 RIGGER
 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 

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 

TAYF ALKOFEIA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CAPTAIN(RESTAURANT)
 suitably qualified applicants can contact

 17005100 or acc.diaa@gmail.com 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 36605214 or ABIDSAINUL@GMAIL.COM 

EMAN MATAR SPECIALIZED PHYSIOTHERAPY AND REHAB CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 39130796 or DR.EMATAR.PHYSIO@GMAIL.COM 

VITALITY WELLNESS & SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36381216 or SPASECRETS.BH@GMAIL.COM 

LADIES COUNTRY TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 TAILOR(MEN & WOMEN CLOAKS)

 suitably qualified applicants can contact
 17241014 or SALWE1970@HOTMAIL.COM 

BLACK BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39264460 or blackbcco@gmail.com 

UNIQUE LIFE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35451946 or UNIQUELIFECONTRACTING@GMAIL.COM 

SARDONYX SOLID SURFACES & SINKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39790100 or SARDONYXFACTO@GMAIL.COM 

TARGET SPORTS FOR TAILORING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36699789 or SUITMEBH@GMAIL.COM 

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

BULGARIA REAL ESTATE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36787411 or NED2110@GMAIL.COM 

BULGARIA REAL ESTATE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36787411 or NED2110@GMAIL.COM 

F Q CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35629596 or MUSTHAFAPONNOR@GMAIL.COM 

FIVE BROTHERS FURNITURE & CURTAINS HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33979759 or SHERQUEFURNITURE@GMAIL.COM 

SHAJI DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 66945352 or SHAJIAK56@GMAIL.COM 

TWENTY TWENTY MOTORCYCLES PARTS AND REPAIRS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36344486 or AUZMAJABEEN@HOTMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37752568 or USCOWLL@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 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

ZOHAL CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17877277 or zohalcc@batelco.com.bh 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.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 

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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SHIP RIGGER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

Master Piont Trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 66982216 or HR.MASTERPOINT26@GMAIL.COM 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

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

 39379127 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17346157 or jac.servicesbh@gmail.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 77090866 or INFO@SMCOCONTRACTING.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 

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 

ABDULAAL REAL ESTATE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17305254 or MOFAKERR@GMAIL.COM 

MEGA PENGUIN GLOBAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 33344374 or BILALIJAZ333@GMAIL.COM 

IRON PILLAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39147943 or IRONPILLAR.BH@GMAIL.COM 

W S D TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38354637 or WASEEMSAJID.BH@GMAIL.COM 

JENAN ALJUFAIRI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 33332561 or JENANALJUFFAIRI@ICLOUD.COM 

OSAMA ABDULLA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or OSAMAABDULLABH@GMAIL.COM 

NABEEL HASAN ALI AL-OJAIMI 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
 suitably qualified applicants can contact
 33282489 or BUBASHAR91@GMAIL.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact
 36552200 or abuobaidgroup@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 

DREAM CITY INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34477629 or MBKHAN786000@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737007 or HR_SJA@HOTMAIL.COM 

HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17569999 or bahrain.recruitment@hsbc.com 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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 

MUSTAFA AL KOOHEJI GENERAL TRADING & REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 39689977 or lmra@kecc.me 

Uco Engineering W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 36216664 or hr@bakgroup.net 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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 

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700077 or aheed_m2@hotmail.com 

ABDULLA ALQASEER TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39297315 or BUYASER123@HOTMAIL.COM 

INTERLOCK MAINTENANCE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 36574800 or ramraj007@hotmail.com 

JASSIM BUSHHIHRI AGRECLTUR 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 39222947 or JBAGRICULTUREBAHRAIN@yahoo.COM 

JAMBO LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17245155 or JAMBOLAUNDRY@GMAIL.COM 

ALFOUZ SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

NASS LANDSCAPES 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

BAHRAIN PLAZA GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17262211 or ABDULLA_ALQAIDOOM@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700032 or hr_bh@sphinxservicesbh.com 

ROYAL CLASS MOTORS 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17343333 or ROYALCLASSMOTORS@HOTMAIL.COM 

HAMEEDA MOHAMMED ABDULRAZAQ 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact

 39456969 or buzaal1970@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17622406 or sarabcon@gmail.com 

AL WAJIH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39661808 or MK_ALKHALIFA36@HOTMAIL.COM 

EMJAY TRADING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36151874 or EMJAY@BATELCO.COM.BH 

ALNAHRAIN CAFERERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17672556 or LATIFAALMEJREN@YAHOO.COM 

AL MUNTAZAH FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

 CARPET REPAIRER
 suitably qualified applicants can contact

 39461900 or ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17272740 or mahmoa@spu.edu 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 
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علم المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
االنفجارات  أن  موثوقة  مــصــادر  مــن 
ــات فــي  ــاعــ ـــ 6 ســ ــ ــمـــرت ل ــتـ ــي اسـ ــتـ الـ
مــصــيــاف بــريــف حــمــاة، هــي نتيجة 
صواريخ أرض-أرض متوسطة المدى 
الــبــحــوث  مــركــز  فــي  تصنيعها  جـــرى 
خــبــراء من  بــإشــراف ضــبــاط  العلمية 
بإضافة  اإليـــرانـــي،  الــثــوري  الــحــرس 
إلى  نقلها  إيرانية جرى  إلى صواريخ 

المستودع خالل األشهر الفائتة.
فإن  السوري،  المرصد  لمصادر  ووفقًا 
تجميعها  جــرى  المنفجرة  الصواريخ 
على مــدار أكثر من عــام، ويقدر عدد 
الصواريخ الموجودة بحسب المصدر 

بأكثر من ألف صاروخ.

ــســــوري لــحــقــوق  ــ وأشــــــار الـــمـــرصـــد ال
اإلنسان، إلى أن الميليشيات اإليرانية 
صواريخ  وتصنيع  تطوير  على  تعمل 
أرض-أرض متوسطة المدى في قرية 
قرية  فــي  الــطــالئــع  ومعسكر  ــزاوي  ــ ال
في  مصياف،  بريف  غضبان  الشيخ 
لضربات  المواقع  تلك  تعرضت  حين 

إسرائيلية في أوقات مختلفة.
ــنــظــام  ــوات ال ــ ــ ــابـــط فــــي ق ــتـــل ضـ وقـ
نتيجة  بــإصــابــتــه  مــتــأثــرًا  الـــســـوري، 
ــى  الـــــضـــــربـــــات اإلســــرائــــيــــلــــيــــة عــل
مــســتــودعــات فـــي مــحــيــط مــصــيــاف 
الخميس،  مساء  الغربي  حماة  بريف 
ــا نــقــل الــمــرصــد الــســوري  بــحــســب مـ

لحقوق اإلنسان عن نشطاء.

إسرائيل دمرت ألف صاروخ “إيراني” بسوريا

باكستان... السيول 
تخلف نحو ألف قتيل

تــســبــبــت ســـيـــول وفـــيـــضـــانـــات نــجــمــت عن 
األمطار الموسمية الغزيرة في معظم أنحاء 
باكستان في مقتل ما يقرب من ألف شخص 
وإصابة وتشريد اآلالف منذ منتصف يونيو، 

حسب تصريحات المسؤولين.
إن  أورنغزيب  مريم  اإلعــام  وزيــرة  وقالت 
الجنود ومنظمات اإلنقاذ يساعدون الناس 
على الوصول إلى بر األمان في العديد من 
خيبر  غــرب  وشــمــال  السند  جــنــوب  مناطق 
ومقاطعات  البنجاب  وشـــرق  باختونخوا 

بلوشستان الجنوبية الغربية.
الدبيبة يؤكد استمراره بمهامه... وباشاغا: حكومتك فاقدة للشرعية

واشــنطن واألمم المتحدة تعربــان عن “قلق كبير” مــن أحداث ليبيا

معارك دامية في العاصمة الليبية ودعوات إلى التهدئة

)طــرابــلــس(  الليبية  العاصمة  شــهــدت 
ثقيلة  بــأســلــحــة  عــنــيــفــة  اشــتــبــاكــات 
المدينة  أحياء  من  عدد  في  وخفيفة 
ــى خــلــفــيــة فـــوضـــى ســيــاســيــة مع  عــل
ــت  حــكــومــتــيــن مــتــنــافــســتــيــن. وضــجَّ
أحـــيـــاء فـــي طـــرابـــلـــس بــاســتــغــاثــات 
األهالي وذوي الجرحى وسط استمرار 
تسعى  ميليشيات  بين  االشــتــبــاكــات، 
مساحة  على  نفوذها  لفرض  منها  كل 
ــدت مــصــادر  أوســـع مــن الــمــديــنــة. وأكــ
مدنيين  سبعة  مقتل  )السبت(،  أمــس 
عــلــى األقـــل وإصــابــة 30 آخــريــن في 

اشتباكات طرابلس.
لرئيس  الموالية  الميليشيات  ــدأت  وب
فتحي  البرلمان  من  المكلف  الحكومة 
بــاشــاغــا أمـــس تــتــقــدم بــاتــجــاه وســط 
البوابة  على  سيطرتها  بعد  طرابلس، 
أعلنت  بينما  العاصمة،  غــرب  الواقعة 
رئيس  على  المحسوبة  الميليشيات 
عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة 
تنبئ  في خطوة  العام،  النفير  الدبيبة 

باندالع صدام مسلح على السلطة.
ميليشيا  إن  محلية  مــصــادر  وقــالــت 
“فـــرســـان جـــنـــزور” نــجــحــت فـــي صد 
لباشاغا  الموالية  الميليشيات  تــقــدم 

نحو وسط العاصمة، بينما شوهد رتل 
عسكري ضخم يضم عشرات العربات 
يتوجه  وهــو  لباشاغا،  تابع  المسلحة 
العاصمة  نــحــو  مــصــراتــة  مــديــنــة  مــن 
الميليشيات  تحركت  كما  طــرابــلــس، 
الــتــابــعــة لــــ”الـــلـــواء أســامــة الــجــويــلــي” 
ــاشــاغــا جـــنـــوب الــعــاصــمــة  ــب ــم ل ــــداعــ ال

)طرابلس(.
في هذه األثناء، وجهت “قوة العمليات 
عبر  نــداًء  للدبيبة  الموالية  المشتركة” 
منتسبيها  إلى جميع  “راديــو مصراتة” 
تجهيزاتهم  بكامل  بمقراتهم  لاللتحاق 
حالة  وإعــالن  واالســتــعــداد  العسكرية 

التعبئة.
وفــي ظل هــذه األوضـــاع قطع رئيس 
المنفي،  مــحــمــد  الــرئــاســي،  الــمــجــلــس 
زيـــارتـــه الــرســمــيــة إلـــى تــونــس، وعــاد 

للعاصمة طرابلس.
ــاكــات مــســتــمــرة في  ــب والتـــــزال االشــت
أمس.  الليبية  العاصمة  شــوارع  بعض 
وقد قال عميد بلدية طرابلس المركز 
مأساوي”  “الوضع  إن  الشبلي  إبراهيم 
فــي مــنــاطــق شـــارع الـــزاويـــة وســيــدي 

خليفة وباب بن غشير.
الليبية  “فواصل”  منصة  وأفــادت  هذا 

بأن الفنان الشاب مصطفى بركة ُقتل 
جراء  عشوائي  برصاص  إصابته  إثــر 
االشتباكات التي دارات ليالً في شارع 

الزاوية وسط طرابلس.
 7 مقتل  ليبية  مــصــادر طبية  وذكـــرت 
على األقــل فــي االشــتــبــاكــات، وأكــدت 
مشيرة   30 إلى  الجرحى  عدد  ارتفاع 
إلـــى أن اإلصـــابـــات بــيــن الــمــتــوســطــة 

والخفيفة.

“تبادل االتهامات”

نــفــت حــكــومــة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا في 
إجــراء  رفضها  )الــســبــت(،  أمــس  ليبيا، 
ــــوحــــدة  ــات مــــع حـــكـــومـــة ال ــاوضــ ــفــ مــ

الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
واتهم باشاغا الدبيبة بعدم االستجابة 
لحل  ــيــة  ــدول وال المحلية  لــلــمــبــادرات 
أزمـــة انــتــقــال الــســلــطــة، مــشــددًا على 
للشرعية  “فــاقــدة  الدبيبة  حكومة  أن 

بالنسبة إلى الليبيين”.
جاء ذلك بعدما قال الدبيبة أمس إن 
أجــرت  وسياسية”  عسكرية  “أطــرافــًا 
ــام  ــ ــي األي ــع بـــاشـــاغـــا فـ مـــفـــاوضـــات مـ
الماضية، مشددًا على تمسك حكومته 

بمواصلة مهامها.

ما  أمــس  الــوحــدة  دانـــت حكومة  كما 
تشهده طرابلس من اشتباكات عنيفة 

في أحياء مكتظة بالسكان.
االشتباكات  أن  الحكومة  وأوضــحــت 
“بتهديدات”  وصفتها  لما  تنفيذًا  تأتي 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة الــمــدعــومــة من 
“باستخدام  بــاشــاغــا  فتحي  البرلمان 

القوة للعدوان على المدنية.

“قلق كبير” 

“قلقها”  عن  المتحدة  الــواليــات  عبرت 
إزاء االشتباكات العنيفة في طرابلس 
ســقــوط ضحايا  عــن  ــاء  ــب أن ورود  مــع 

مدنيين وتدمير للممتلكات.
ليبيا،  في  األميركية  السفارة  وقالت 
ــى جــانــب  ــ ــت(: “نـــقـــف إل ــبـ ــسـ ــس )الـ أمــ
الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار 

السلمي”.
من جهتها، أعربت بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء 
في  المستمرة  المسلحة  االشتباكات 

طرابلس.
للدعم  الــمــتــحــدة  ــم  األمـ بعثة  ــت  ودعـ
لألعمال  الفوري  الوقف  إلى  ليبيا  في 

العدائية في طرابلس.

عواصم ـ وكاالت

مما خلفته االشتباكات الدائرة في طرابلس آثار من االشتباكات الدامية في ليبيا

عواصم ـ وكاالت

زابوريجيا  لمحطة  المشغلة  العامة  األوكــرانــيــة  الشركة  حــذرت 
النووية التي تحتلها القوات الروسية، أمس )السبت(، من مخاطر 

“انتشار مواد مشعة”.
وأفــادت “إينرغو أتوم” أن القوات الروسية “قصفت مــرارًا خالل 
مواد  وانتشار  هيدروجين  تسرب  مخاطر  وثمة  “الموقع  الجمعة 
باندالع  كبيرة  “مخاطر  إلــى  نفسه  الــوقــت  فــي  مشيرة  مشعة”، 
القوات  أمس  الروسية  الدفاع  وزارة  اتهمت  جانبها،  من  حريق”. 
 3 النووية  للطاقة  زابوريجيا  محطة  مجمع  بقصف  األوكــرانــيــة 

مرات خالل األربع والعشرين ساعة الماضية.
ولم  المعركة،  تقرير ساحة  من  التحقق  من  “رويترز”  تتمكن  ولم 

يكن هناك رد فوري من كييف على هذا االدعاء.
بالقرب  بالمسؤولية عن قصف  وتبادلت روسيا وأوكرانيا االتهام 
انــدالع حرائق في  إلــى  الماضي  الخميس  يــوم  أدى  المحطة  من 
أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، األمر الذي أدى لفصل المحطة 
عن شبكة الكهرباء. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أمس أن قواتها دمرت مستودعًا كبيرًا في وسط أوكرانيا يحتوي 
يستخدمها  الــتــي  األميركية  لألسلحة  وقــذائــف  صــواريــخ  على 

الجيش األوكراني.

في  كوناشينكوف  إيغور  الروسية  الدفاع  باسم  المتحدث  وقال 
الدقة، تم تدمير  برية عالية  “باستخدام أسلحة  إفادة صحافية: 
مستودع ذخيرة كبير تابع للواء المدفعية 44 األوكراني قرب بلدة 
قذائف  على  يحتوي  دنيبروبيتروفسك،  بمقاطعة  بريوبراجينكا 
لراجمات الصواريخ هيرميس ولمدافع الهاوتزر M777 األميركية”. 
مستودعات  ستة  تدمير  أيــضــًا  تــم  ــه  أن كوناشينكوف  ــاف  وأضـ
ألسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في جمهورية دونيتسك 

الشعبية ومقاطعة نيكواليف ومنطقة خيرسون.

“الدفاع الروسية” تعلن تدمير مستودع ذخيرة كبير لألسلحة األميركية

مخاوف من انتشار “مواد مشّعة” في محطة زابوريجيا

جندي روسي خارج محطة زابوريجيا

بغداد ـ وكاالت

حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس )السبت(، 
ظل  في  جديد  داخلي  اقتتال  نحو  البالد  انــزالق  احتمال  من 
األزمة السياسية المستفحلة، مؤكدًا أن الحل يكمن في تقديم 

الجميع تنازالت من أجل العراق.
الهواء  على  نقلت  كلمة  خــالل  الكاظمي  تصريحات  وجـــاءت 
رئيس  أيضًا  فيه  بغداد وشــارك  مباشرة خالل مؤتمر عقد في 
الحلبوسي  النواب محمد  ورئيس مجلس  برهم صالح  العراق، 

وعدد من القادة السياسيين.
السياسية  األزمــة  تتفاقم  وقــت  في  الكاظمي  تصريح  ويأتي 
أجريت  التي  البرلمانية  االنتخابات  منذ  المستمرة  العراق،  في 
السياسية  القوى  فشلت  حيث  الماضي،  العام  من  أكتوبر  في 
المتصارعة في االتفاق على تشكيل حكومة جديدة وانتخاب 

رئيس جديد للبالد.
وأخذت األزمة تتفاقم خالل األسابيع األخيرة، مع اعتماد القوى 
السياسية المتمثلة في التيار الصدري وخصمه الرئيسي، اإلطار 
التنسيقي، تنظيم احتجاجات واعتصامات بغية الضغط لتنفيذ 
مطالبهما. ووصل األمر حد تنظيم اعتصام أمام مجلس القضاء 
“هل  العراقي:  الــوزراء  رئيس  تساءل  المؤتمر،  األعلى. وخالل 

نحن أمام أزمة أمنية؟”.
بين  أزمــة سياسية وصــراع  نحن في  “ال.  نفسه:  وأجــاب على 
إخوة الوطن الواحد وبين َمن كانوا يقاتلون اإلرهاب في خندق 
األمني  اإلنــجــاز  تهدد  السياسية  األزمـــة  هــذه  لألسف  واحـــد... 

وتهدد استقرار الناس التي بدأت تشعر بالقلق واإلحباط”.
التقدم  تعرقل  أن  يمكن  السياسية  الــصــراعــات  أن  مــن  وحــذر 

االقتصادي الذي أحرزه العراق.

حث الجميع على تقديم تنازالت لمنع االنزالق نحو اقتتال داخلي

الكاظمي محذرا: إذا انطلق الرصاص فلن يتوقف لسنين

رئيس الوزراء العراقي
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إسالم أباد ـ أ ب

تبون وماكرون يوقعان اتفاق “شراكة متجددة”
الجزائر ـ وكاالت

في ختام زيارته الرسمية 
إلى الجزائر التي استمرت 
الرئيس  وقــع  ــام،  أي ثالثة 
ــســــي إيـــمـــانـــويـــل  ــ ــرن ــفــ ــ ال
ــرون أمــــس الــســبــت  ــاكــ مــ
ونظيره عبد المجيد تبون 
متجددة  “شــراكــة  اتــفــاق 
ومـــلـــمـــوســـة وطـــمـــوحـــة” 
فــي خــطــوة تــهــدف لبعث 

العالقات المتعثرة بين البلدين وفتح عهد جديد بين ضفتي المتوسط. 
وقال تبون خالل مؤتمر صحافي عقب توقيع اإلعالن في قاعة التشريفات بمطار 
هواري بومدين إن زيارة نظيره الفرنسي “الناجحة” التي بدأت الخميس وتنتهي 

السبت “أتاحت تقاربا لم يكن ممكنًا لوال شخصية الرئيس ماكرون”.
وكان ماكرون قد انتقل مساء الجمعة إلى مدينة وهران )غرب( في ثاني محطة 
له والتقى فيها شبابا فنانين ورياضيين وراقصين. وكان في برنامج اليوم الثالث 
واألخير من زيارته، جولة إلى حصن وكنيسة سانتا كروز على مرتفعات المدينة 
المطلة على البحر المتوسط وكذلك ميناء وهران واستوديو “ديسكو مغرب” الذي 
تخصص في موسيقى الراي التي انتشرت في أنحاء العالم بفضل مطربين مثل 

خالد ومامي.

دمشق ـ وكاالت

األســد  بشار  الــســوري  الرئيس  أصــدر 
ــة، أمـــس )الــســبــت(، يتم  ــ ــر إداريـ أوامــ
تطبيقها مطلع أكتوبر، بشأن الضباط 

االحتياطيين بالجيش السوري.
وأمر الرئيس السوري بإنهاء االحتفاظ 
واالســــتــــدعــــاء لــلــضــبــاط والـــطـــالب 
ــاط االحــتــيــاطــيــيــن، وتــســريــح  ــضــب ال
المجندين  الضباط  والطالب  الضباط 
الملتحقين بالخدمة اإللزامية، وإنهاء 
االحتفاظ واالستدعاء لصف الضباط 
من  اعــتــبــارًا  االحتياطيين،  واألفـــراد 

األول من أكتوبر المقبل.
كــمــا ُيــنــهــى االحــتــفــاظ واالســتــدعــاء 
لصف الضباط واألفراد االحتياطيون 
ــدعــــوون  ــمــ ــ ــم... وال ــ ــهـ ــ “الـــمـــحـــتـــفـــظ بـ

بلغت  مـــن  لــكــل  ــتــحــقــون”  ــمــل ال
خدمته االحتياطية الفعلية 

فأكثر  ونصف  سنوات   6
حتى تاريخ 31 أغسطس 

إنهاء  أنه سيتم  البيان  وأكد  الجاري. 
االحتفاظ واالستدعاء لصف الضباط 
“المحتفظ  االحــتــيــاطــيــون  ــراد  ــ واألفـ
من  الملتحقون”  والــمــدعــوون  بــهــم... 
من  لكل  مــيــالدي   1983 عــام  مواليد 
الفعلية  االحتياطية  خدمته  بلغت 
ــخ 31  ــ ــاري ــ ــتــيــن فـــأكـــثـــر حـــتـــى ت ســن

أغسطس الجاري.
يتم  لمن  الحــقــًا  التسريح  أعــلــن  كما 
السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه 

المواليد.
وال يــحــدد قــانــون خــدمــة الــعــلــم في 
أو  االحتياطية  للخدمة  مــدة  سوريا 

االحتفاظ بالعساكر.
وال تفصح وزارة الدفاع في حكومة 
في  المجندين  عــدد  عن  النظام، 
المحتفظ  وتفاصيل  الجيش 
في  يخدمون  والــذيــن  بهم 

االحتياط.

سوريا... األسد يصدر قرارا بشأن الخدمة العسكرية
تايبيه ـ وكاالت

ــاع  ــدفــ ــ ال وزارة  ــــت  ــال قــ
ــس  ــ ــة، أمـ ــ ــ ــي ــ ــ ــوان ــ ــ ــاي ــ ــ ــت ــ ــ ال
ــبـــت(، إنـــهـــا رصـــدت  )الـــسـ
سفن  وخمس  طائرة   21
ــول  ــة تـــعـــمـــل حــ ــيـ ــنـ ــيـ صـ

تايوان.
وذكــــرت الـــــوزارة أنـــه لم 
صينية  ــرة  طــائ أي  تعبر 

وفق  الجانبين،  بين  رسمي  غير  فاصل  خط  وهــو  تــايــوان،  لمضيق  الوسط  خط 
“رويترز”. ويمثل هذا التطور األحدث في سلسلة اإلجراءات الصينية التي تقول 

تايوان إن بكين تنفذها بشكل متصاعد خالل األسابيع األخيرة.
لمضيق  الفاصل  الخط  عبر  حلقت  صينية  مقاتلة   15 إن  تايبه  قالت  والجمعة، 
تايوان  جزيرة  حــول  النطاق  واسعة  عسكرية  مــنــاورات  الصين  وبــدأت  تــايــوان. 
التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، مطلع أغسطس الجاري بالتزامن مع زيارة رئيسة 

مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي.
وتعتبر الواليات المتحدة أن “األنشطة العسكرية الصينية ترمي إلخضاع تايوان”، 

مرجحة أن تستمر “حملة الضغط الصينية لنحو أسابيع وربما أشهر”.
لكن بكين تؤكد أن المناورات العسكرية “مجرد تدابير مضادة صحيحة وضرورية 

للدفاع عن سيادة الصين الوطنية ووحدة وسالمة أراضيها”.

تايوان: أنشطة الصين العسكرية حولنا ال تتوقف

طائرات حربية صينية في لقطة أرشيفية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

شكرا وزير الكهرباء والماء على تقديركم الصحافة
فـــي رأيـــي الشـــخصي تكمـــن قـــوة وضعف أيـــة وزارة فـــي طريقة 
تعاملها مع الصحافة وتقدير دورها في تسليط الضوء على مكامن 
الخلل والقصور والتوجيه، ووظيفتها الســـامية وهدفها العام، فقد 
تضـــيء لمحـــة صادقة واحدة مـــن الصحافة أو كاتـــب الرأي جانبا 
مظلما ال يعرف عنه المســـؤول أو الوزارة، فعراقة الكلمة لها شـــأن 

كبير ودور مهم في حياتنا.
يـــوم الخميـــس الماضـــي كتبـــت فـــي هـــذه الزاويـــة عـــن مشـــكلة 
األنابيـــب المكشـــوفة في مجمـــع 805 طريق 516 بمدينة عيســـى، 
ومدى معاناة المواطن صاحب الشـــكوى، وفي مســـاء اليوم نفسه 
تلقيـــت اتصاال مـــن مكتب وزير شـــؤون الكهرباء والماء ياســـر بن 
إبراهيـــم حميـــدان، يشـــكرني أوال على نقـــل مشـــكلة المواطن إلى 
الصحافـــة، واالهتمام بمثل هذه القضايا، ومن ثم إخباري أنه ومن 
منطلق حرص هيئـــة الكهرباء والماء على التواصل مع المواطنين 
ومباشـــرة شكواهم على وجه الســـرعة، فقد تم إرسال فريق تقني 
لمعاينة الموقع ومباشـــرة الشـــكوى وعمل الالزم بشأنها، مؤكدا أن 

الهيئة حريصة على سرعة التجاوب مع مثل هذه البالغات لضمان 
األمن والسالمة.

حسب خبراتنا في الصحافة، قد يستغرق تجاوب الجهة المسؤولة 
مـــع أية قضية نطرحهـــا في الصحافة فترات قصيـــرة، وقد يطول 
الوقت إلى عدة أشـــهر، وفي بعـــض األحيان ال يتم النظر أصال في 
الشكوى وتضيع في المكاتب التي ترتفع آفاقها عن المواطن بعمق 
أغوارهـــا، وكلمـــة النزول إلى الميدان مشـــطوبة مـــن قاموس هذه 
الجهة باأللوان والطبع والتحميض، وتجاوب سعادة وزير الكهرباء 
والماء مع الشـــكوى بهذه الســـرعة يؤكد تقديره الصحافة وقيمتها 
والســـهر علـــى أداء مهمتـــه الوطنيـــة والقيام بمســـؤوليته بالشـــكل 
األمثل بما يحقق رؤية وتوجهات الحكومة برئاسة سيدي صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه الـــذي يؤكد بشـــكل دائم على 
تقوية وتعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومة والمواطنين.

فشكرا سعادة وزير الكهرباء والماء على تقديركم الصحافة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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 السعودية في القلب
 قبل أيام اســـتضافتني قناة “ســـعودي 24” بمداخلة مهمة عن 
الـــدور الكبيـــر الذي يضطلع بـــه صاحب الســـمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد حفظه هللا، في مواجهة 
التحديـــات والمؤامرات التي تواجهها الشـــقيقة الكبرى خالل 

السنوات األخيرة.
واللقـــاء الـــذي اســـتضاف عـــددا مـــن المحلليـــن السياســـيين 
والكتـــاب الخليجييـــن والعرب ألكثـــر من ســـاعتين، كان ثريًا 
ومهمـــًا، وســـلط الضـــوء علـــى حالـــة االنزعـــاج التـــي تواجهها 
الدول االســـتعمارية والكبرى بســـبب تعثر مشـــاريع تدخالتها 

في المنطقة، وفشلها واحدة تلو األخرى.
وقد أشرت في مداخلتي إلى أن سمو األمير محمد بن سلمان 
ال يجامـــل أحـــدًا في مـــا يتعلق بمصلحـــة بالده، واســـتقرارها 
ونمائهـــا، وبنـــاء نهضتهـــا الجديدة، وأن ســـموه يضع المواطن 
الســـعودي علـــى رأس االهتمامات واألولويـــات، وتلك حقيقة 
نراهـــا، ويراهـــا غيرنـــا، اليـــوم وكل يـــوم، وأكـــدت أيضـــا أن 
الســـعودية الجديـــدة تتجه اآلن ألن تكـــون في صدارة الدول 
التي تقود العالم، وأن سموه يرفض اإلمالءات والشروط من 
أحد، برهان أول وأخير على السعودية وعلى أبنائها األوفياء، 
وأن سياسات المملكة الشجاعة والجريئة في محاربة الفساد 
واجتثـــاث المفســـدين أوجـــدت األمل في أوطـــان العرب، بأن 

يكون هناك شبيه لسموه بكل منها.
وأشـــرت أيضـــًا بفخـــر كبيـــر إلى دعـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، وصاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظهما هللا، للشـــقيقة الكبرى في كل 
المواقـــف والمحطـــات والمآثـــر، تقديرًا لدور المملكـــة الريادي 
في المنطقة، وأثرها المهم في تعزيز األمن واالســـتقرار، وهو 
دعـــم أخوي مســـتمر ومتصاعـــد، يترجم عبر سياســـات وزارة 
الخارجيـــة البحرينيـــة، ممثلة بوزيرهـــا الدكتـــور عبداللطيف 
بن راشـــد الزياني، بحس مســـؤول نابع من انتمائها الخليجي 

والعربي.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

 جزيل العطاء
 منـــح هللا ســـبحانه النـــاس أجمعيـــن أدوارًا مختلفـــة مناطـــة 
بهـــم، يقدمونهـــا من خالل مســـيرتهم في الحيـــاة، وغاية هذا 
كلـــه العبادة؛ فالعمل عبادة، خلقنا ألجلها، كما جاء في ســـورة 

الذاريات “وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون”.
وينجز العمل بتفاوت وفقًا لألشـــخاص، وأفضل هذه األعمال 
المنجـــز منها بإتقـــان، كما جاء في الحديث الشـــريف “إن هللا 
يحـــب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه”، بيد أنه يذهب البعض 
إلـــى أعظـــم وأجل من ذلك، وهو اإليمـــان بأن ما يؤدونه ليس 
مجـــرد فعـــل يتقاضـــون عنه راتبـــًا أو أجـــرًا، بل عطـــاء يفوق 

المتوقع والمطلوب منهم شرعًا وقانونًا.
ورغـــم المشـــاق الكثيـــرة التـــي قـــد يتكبدها بعض هـــؤالء من 
العامليـــن المؤمنيـــن بأدوارهـــم - ال العاكفيـــن علـــى النظر إلى 
المـــال فقـــط -، فهـــم يصـــرون أن تصيـــر أعمالهم خالصـــة لله، 
ويدركـــون تمامـــًا أن الفائـــدة منها أبديـــة، إال أن البعض يعتبر 
هـــذا العطـــاء منافيـــًا للمصلحـــة الخاصة؛ لما قـــد يترتب عليه 
مـــن جهد مضاعـــف بـــدون مقابل مـــادي، ويضع الفرد بشـــكل 
دراماتيكي في مأزق تحول المبادرات إلى واجبات في وقت 
الحق، ويعتقد حينها اآلخرون أنها حقوق مكتســـبة لهم، لكن 
من وجهة نظر أخرى مغايرة، فإنها تخدم الفرد ذاته، وثمارها 

خالدة ال تفسد.
يكمن األمر كله باختصار في عظم مساعدة اآلخرين وجزيل 
العطـــاء إلى الحـــد الذي يضمن الحقوق كافـــة، وال يضيع حق 
أحـــد، وهو ما يجعـــل من المجتمع أكثر تماســـكًا وثقة باآلخر، 
ويعتبر نقيض ذلك بطبيعة الحال ذا آثار سلبية على المجتمع.

dr.ali.saegh @gmail.com

د. علي الصايغ

تأتـــي تداعيات االنتخابـــات النيابية والبلدية لتفرض نفســـها على مجريات 
األحـــداث اليومية، حيث بدت بعض المؤشـــرات الســـاخنة تلـــوح في األفق 
وما حمي الوطيس بعد، ناهيك عن بعض المناوشـــات المحدودة التي تطل 
برأســـها بيـــن الفينة واألخـــرى كاجتهـــادات شـــخصية، بالرغم مـــن أن اليوم 

الموعود لم يحن بعد.
ليعلـــم الجميع أن الدســـتور الـــذي منح المواطنين حق االنتخاب، ســـّن أيضًا 
تشريعات من شأنها المحافظة على سير هذه العملية االنتخابية في جو من 
الحريـــة والنزاهة، دون مؤثـــرات خارجية ملوثة أو تدخالت داخلية كيدية، 
فمن أساســـياتها أن يشـــعر المقتـــرع بالحرية الكاملة وقـــت التصويت، دون 
إحراج أو اســـتدراج من لدن التكتالت الغوغائية، فعادًة ما نراهم يجوسون 
الطرق والممرات المؤدية لمراكز االقتراع بالهمس واللمز تارة، وباالستجداء 
واالســـتعطاف تارًة أخرى، بغية التأثير على الناخبين لترجح كفة دون كفة، 
وهذا إنما يقدح بالمقام األول في أهلية المترشح ويكشف اهتزاز ثقته في 

نفسه.
البـــد للناخـــب أن يســـتقي المعلومـــات المتعلقة بالمترشـــحين مـــن المصادر 
الموثوقة، خصوصا فيما يتعلق ببرامجهم االنتخابية ليعرف مدى انسجامها 

مـــع مؤهالتهـــم فضالً عن تطابقها مـــع الواقع، حيث ال يمكـــن أن نعتمد على 
أصحـــاب الحمـــالت الدعائيـــة فـــي معرفة مـــدى أهليـــة هؤالء المترشـــحين 
فـــي تحمـــل هـــذه األمانـــة والمســـؤولية الكبيرة، فـــإن هناك عـــددا غير قليل 
مـــن المترشـــحين يجيـــدون التفنن فـــي فبركة اإلنجـــازات وســـرد الِدعايات 
فينســـبون إلى أنفســـهم ما ليس فيهم، وتراهم يحيطون أنفســـهم بهالة من 

الفقاعات من فئة “مدفوعة األجر” وذلك من أجل البهرجة اإلعالمية.
ســـعادة “النائب المنتظر”! ال شـــك أن الترشـــح لالنتخابـــات حق من حقوقك 
وليس ألحد الحق في منعك أو االنتقاص من شأنك كما هو الحال تمامًا مع 
غيرك، وعليه فإنك ربما تتفق معي بأن حريتك الشخصية تنتهي من حيث 
تبـــدأ حريـــة اآلخريـــن، وأن التنافس الشـــريف واحترام زمالئك المنافســـين 
هـــو مـــن صميم العمليـــة االنتخابية، فلنحرص جميعًا علـــى بث روح األخوة 
وحســـن النية في األجواء االنتخابية، والتحلي بالمســـؤولية الوطنية بعيدًا 
عـــن التجريـــح والقذف والتشـــهير، ولنتعاون جميعًا في إنجـــاح هذا العرس 
االنتخابـــي بالوعـــي التـــام حتـــى تغـــدو الســـفينة والمســـيرة التنمويـــة وفق 

مجرياتها المأمولة.

عصام عبداهلل

االنتخابات النيابية... من ترشح )2(

أعتقد أن إكســـير الشباب ال يســـتمد فقط من النوم لساعات كافية وممارسة 
الرياضـــة وشـــرب المـــاء، إنما لـــه عالقة كبيرة بمـــدى رضاك وتقبلـــك حياتك 
وإقبالـــك عليهـــا، فقد تكون شـــابا عشـــرينيا في مقتبل العمـــر لكنك هرم جدا 
مـــن الداخل.. تآكلـــت، ُهزمت، اختفى بريُق عينيك، بعـــض األمور من حولك 
أصبحـــت ال تعنـــي لـــك شـــيئا مطلقـــا، وقد تكـــون عرضـــة لما يســـمى بمرض 
االكتئاب، وعلى الجانب اآلخر نرى “شيابا” تجاوزوا الستين في غاية المرح 
والسعادة واالنطالق، وتجد في روحهم بهجة لم تجدها لدى العشريني ذاك.
أرجـــوك ال تجعـــل الحيـــاة تهزمـــك! كل األيام الســـيئة ســـتمضي، وكذلك هي 
األيـــام الجميلـــة فال شـــيء يـــدوم أبـــدا، إال أن إيمـــان الشـــخص بقدرته على 
أن يغير ولو ما هو بســـيط وأمله في ذلك سيســـاعده كثيرا في أن يســـتمتع 
بلحظات وأحداث كبيرة في حياته، وقد تمأل قلبه ســـعادة حقيقية تســـاهم 

في إطاللة شابة رغم التقدم في العمر.

نعـــم العمـــر مجرد رقـــم ال أكثر، في حال كنـــت مؤمنا أنك شـــاب، وأن أمورك 
مهما قست عليك الحياة “مردها تزين”، فبإذن هللا يهون كل صعب، استمتع 
عزيـــزي القارئ بفنجـــان قهوة وضحكة طفل، وخفة ظل أحدهم، وســـوالفك 
الطيبـــة مـــع اآلخريـــن، اســـتمتع فاأليام لحظـــات تمضي وكلها محســـوبة من 
أعمارنـــا، ال تنـــس الطفـــل الـــذي بداخلك، أشـــبعه وال تخفه، مـــن عليه بوجبة 
لطيفة يحبها ومصاص لذيذ من أيام الطفولة، أو آيس كريم محبب، أو نزهة 

ما.
دعني أخبرك أيضا شيئا مهما، ال تقس على نفسك، العمل ال ينتهي، قر عينك 
بالراحة، وإن كنت تشعر أنك مذنب أو مقصر أو أنك تنشد الكمال فتذكر أننا 
في هذه الدنيا مقصرون بطريقة أو بأخرى، وأننا على كوكب األرض نســـعى 
ولكل امرئ ما سعى، لذا اصبر واستمتع وامأل قلبك باإليمان، ونور بصيرتك 

بالقرآن فهي دنيا فانية ال أكثر.

د.سمر األبيوكي

في هذه الدنيا!
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المجلس البحريني لأللعاب القتالية

انطلقت فعاليات النســـخة السادســـة 
مـــن البطولـــة العربية لرياضـــات قوة 
مملكـــة  تحتضنهـــا  والتـــي  الرمـــي، 
لجنـــة  تنظمهـــا  والتـــي  البحريـــن، 
رياضات قوة الرمي التابعة للمجلس 
البحريني لأللعـــاب القتالية بالتعاون 

مـــع االتحـــاد العربـــي لرياضـــات قوة 
الحالـــة  نـــادي  صالـــة  علـــى  الرمـــي 

الرياضي.
حضـــور  الحـــدث  انطالقـــة  وشـــهد 
رئيس االتحاد العربـــي لرياضات قوة 
الرمي وليد توفيـــق قصاص، والمدير 
التنفيذي بالمجلس البحريني لأللعاب 
القتالية جعفر علي، ورؤساء وممثلي 

فـــي  المشـــاركة  المنتخبـــات  وفـــود 
البطولة.

أدوارهـــا  فـــي  البطولـــة  شـــهدت  كمـــا 
التمهيديـــة والنهائية منافســـات قوية 
وســـط مشـــاركة أكثر مـــن 100 العب 
والعبـــة يمثلون 11 دولـــة عربية هي: 
مملكـــة البحرين والكويـــت واإلمارات 
واليمن ولبنان وفلســـطين والســـودان 

ومصر والجزائر وتونس وسوريا.
وعكست المستويات الفنية المتطورة 
والالعبـــات،  الالعبـــون  قدمهـــا  التـــي 
مـــا وصلت إليـــه رياضات قـــوة الرمي 
مـــن مســـتويات كبيرة، حيـــث تنافس 
المشاركون في األدوار التمهيدية على 
بلوغ األدوار النهائية وســـط منافســـة 

قوية اتسمت باإلثارة والتحدي.

وشكلت توجيهات نائب رئيس الهيئة 
المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
البحريني لأللعاب القتالية سمو الشيخ 
سلمان بن محمد آل خليفة، دورا بارزا 
في نجـــاح الناحية التنظيمية، بعد أن 
وجه المجلـــس بتوفير جميع أشـــكال 
رياضـــات  للجنـــة  والمســـاندة  الدعـــم 
قـــوة الرمـــي، من أجل تســـجيل نجاح 

جديـــد يضاف إلى سلســـلة اإلنجازات 
التـــي حققتهـــا المملكة في اســـتضافة 

األحداث الكبرى.
وستشهد البطولة اليوم “األحد” إقامة 
األدوار النهائية فـــي مختلف األوزان، 
منافســـة  تشـــهد  أن  المتوقـــع  مـــن  إذ 
قويـــة ومثيرة بيـــن الالعبين من أجل 

الصعود على منصات التتويج.

من منافسات البطولة

تشهد مشاركة 100 العب يمثلون 11 دولة

انطالقة البطولة العربية السادسة لرياضات قوة الرمي

األحد 28 أغسطس 2022 - 30 محرم 1444 - العدد 5066

غّيـــب الموت، اإلعالمـــي الرياضـــي الزميل ماجد 
ســـلطان، والـــذي انتقل إلى جوار ربه، الســـبت 27 

أغسطس ٢٠٢٢.
واإلعالمـــي  عمومـــا  الرياضـــي  الوســـط  وفجـــع 
خصوصـــا بوفـــاة الزميـــل ماجـــد ســـلطان، والذي 
كان مـــن نخبـــة اإلعالمييـــن الرياضييـــن البحرين 
مـــن  بالعديـــد  الطويـــل والحافـــل  بتاريـــخ عملـــه 
المحطات المهمة في تاريـــخ الرياضة البحرينية، 
إذ مثل اإلعالم الرياضي البحريني في العديد من 

المحافل الخارجية باعتباره من الجيل المخضرم 
لإلعالميين الرياضيين على مختلف المســـتويات 

المحلية والخارجية.
وعرف عن الفقيد روحه الطيبة، وأخالقه العالية، 
واالبتســـامة التـــي ال تفـــارق محياه، عـــالوة على 

عالقته الطيبة بالوسط الرياضي.
أســـرة “البـــالد ســـبورت” تنعى الفقيد وتســـأل هللا 
أن يرحمـــه برحمتـــه وأن يســـكنه فســـيح جنتـــه، 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والســـلوان. وسيواى 

سلطان الثرى عند 5 من مساء اليوم )األحد(.

وفاة اإلعالمي ماجد سلطان

ماجد سلطان

الشباب يتسلح بـ “شبابه” للممتاز

يســلط “البــاد ســبورت” الضــوء علــى أنديــة دوري ناصــر بــن حمــد الممتاز 
للموســم الرياضي المقبل 2022 - 2023، الذي سيشــهد ألول مرة مشــاركة 
12 نادًيــا بعــد قــرار االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم برفــع عــدد األندية عبر 
إضافة ناديين، بعدما كان الدوري في الســنوات الماضية يشــهد مشــاركة 
10 أنديــة فقــط. ويتوقع أن يحظى الدوري بتنافســية عالية وإثارة كبيرة 
نحــو الظفــر بالدرع؛ كــون عدد المباريات ارتفع وسنشــهد إقامة 22 مباراة 

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

وســـتخصص الحلقة العاشـــرة لنادي 
الشـــباب بطل دوري الدرجـــة الثانية 
فـــي الموســـم الماضـــي، والـــذي ظفر 
التـــي  األولـــى  المباشـــرة  بالبطاقـــة 
إلـــى مصـــاف  بـ”المارونـــي”  صعـــدت 
أنديـــة دوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز 

من جديد.
وبالعـــودة إلـــى تحضيـــرات الشـــباب 
فـــإن  الجديـــد،  الرياضـــي  للموســـم 
الفريق دشن الموسم بقيادة المدرب 
والـــذي  حلمـــي،  إبراهيـــم  األردنـــي 
تـــم تجديد التعاقـــد معـــه بعدما قاد 
الفريق في موســـم ماٍض ناجح، كما 
استمر الطاقم الفني المعاون بأكمله، 
ســـوى مدرب الحراس الذي أسندت 
مهمته إلى الحارس الســـابق حســـين 

حرم.
وعلى مســـتوى الالعبيـــن المحليين، 
فإن نادي الشـــباب سيفتقد لخدمات 
الجناح األيســـر حســـن مـــدن، والذي 
كان عالمة بارزة في صفوف الفريق 
الموسم الماضي، إذ انتقل إلى النادي 
األهلـــي، فيما لم يجـــدد الماروني مع 
العب خط الوسط سيد أحمد جعفر 
“كريمـــي”، والـــذي يمثـــل حالًيا فريق 
المالكية. واســـتعاد الشـــباب خدمات 
العبيـــن اثنيـــن وهمـــا قلـــب الدفـــاع 
محمود مختار الذي مثل المنامة في 
الموســـم الماضـــي والمدافـــع األيمن 
البديـــع،  مثـــل  الـــذي  فاضـــل  أحمـــد 
وكالهما على سبيل اإلعارة. وتعاقد 
الشـــباب مع المدافع محمد فال الذي 

مثـــل النجمة فـــي الموســـم الماضي، 
كما ضـــم النيجيري إيمانويل، وجدد 
للمدافع ســـالم حسين لمدة موسمين 
الحـــارس  مـــع  تعاقـــد  كمـــا  اثنيـــن، 
أنـــور أحمـــد، والذي ســـبق لـــه تمثيل 
الفئـــات  مســـتوى  علـــى  منتخباتنـــا 
العمريـــة، كمـــا ضم المهاجـــم محمود 
البنـــاي الـــذي ســـبق له تمثيـــل ناديي 

االتحاد والمالكية.
الشـــباب ومن خالل هـــذه التحركات 
يرغب بالشك في أن يسجل حضوًرا 
جيـــًدا على مســـتوى ســـلم الترتيب، 
والمنافســـة علـــى حـــد إمكاناتـــه في 
مســـابقتي كأس جاللـــة الملك )أغلى 
الكـــؤوس( ودوري ناصـــر بـــن حمـــد 

الممتـــاز، خصوًصا أن الفريق يشـــكل 
دائًمـــا حجـــر عثـــرة لفـــرق المقدمـــة؛ 
لمـــا يضمـــه الفريق من عناصر شـــابة 
بـــارزة، وتواجد العديـــد من الالعبين 
فـــي منتخبات الفئـــات العمرية دليل 

على تميزهم.

مـــن  بمســـاندة  الفريـــق  ويحظـــى 
اإلدارة ومتابعـــة مســـتمرة  مجلـــس 
برئاسة ميرزا أحمد، إذ تهدف اإلدارة 
الشبابية، لتقديم موسم ناجح يؤكد 
جـــدارة الفريـــق بصعـــوده إلى دوري 

ناصر بن حمد الممتاز.

األردني إبراهيم حلمي سيستمر مدرًبا للفريق

حسن مدن

من مباريات الشباب الودية

إبراهيم حلمي

محمود مختار عاد لتمثيل الشباب محمود البناي سيعزز خط المقدمة لدى الماروني

سيد أحمد جعفر

دوري ناصر
بن حمد الممتاز

أحمد مهدي

أحمد مهدي

صفقات محلية 
وأجنبية داعمة

خسارة كبيرة 
بانتقال مدن عن 

البيت الماروني

استعادة خدمات 
العبي الدفاع 
مختار وفاضل



أحمد مهدي:

منتخبنا يلتقي قطر للمنافسة على آخر بطاقات التأهل للمونديال
تنطلق مساء اليوم )األحد( منافسات 
للبطولـــة  النهائـــي  نصـــف  الـــدور 
اآلســـيوية التاســـعة للناشـــئين لكـــرة 
اليـــد، والمقامـــة حاليـــًا فـــي البحرين 
كوريـــا  بيـــن  األول  يجمـــع  بلقائيـــن 
الجنوبية مع اليابان في تمام الساعة 
الخامســـة مســـاء، وتليها مباشرة في 
الســـاعة الســـابعة مبـــاراة الســـعودية 
وإيران، وعلى صالة خليفة الرياضية 

بمدينة عيسى.
وتســـعى المنتخبات األربـــع للوصول 
إلى المباراة النهائية والمنافســـة على 
التأهـــل  بعـــد  األول، خاصـــة  المركـــز 
العالـــم القادمـــة  إلـــى نهائيـــات كأس 
فـــي كرواتيـــا 2023، وهـــو مـــا يجعل 
مباراتي الدور نصف النهائي مســـرحًا 
للندية واإلثارة فيما بين المنتخبات. 

الكـــوري  المنتخـــب  تأهـــل  وجـــاء   
الجنوبـــي إلـــى الـــدور نصـــف النهائي 
بعـــد تصـــدره منتخبـــات المجموعـــة 
األولـــى بالعالمـــة الكاملـــة بالفوز في 
جميـــع المباريات، فيما تأهلت اليابان 
حســـاب  علـــى  الثانـــي  المركـــز  فـــي 
منتخبـــات المجموعـــة الثانيـــة وبعـــد 
فـــي  بفـــوٍز  نقـــاط   8 علـــى  حصولهـــا 
أربـــع مباريات وخســـارة واحدة أمام 
الســـعودية التي تصـــدرت المجموعة 

الثانية بكل جدارة واســـتحقاق، فيما 
تأهلت إيران إلى الدور نصف النهائي 
بعـــد فوزهـــا علـــى البحرين فـــي آخر 

مباريات الدور التمهيدي بالبطولة.
 وتســـبق مباريات الدور قبل النهائي، 
لقـــاءات تحديـــد المراكـــز مـــن 5 - 10 

وتبـــدأ أولـــى المباريـــات في الســـاعة 
الحاديـــة عشـــرة صباحًا بلقـــاء يجمع 
المنتخبيـــن الهندي مـــع العراقي على 
وفـــي  والعاشـــر،  التاســـع  المركزيـــن 
الساعة الواحدة ظهرًا يلتقي منتخبنا 
الوطنـــي مـــع نظيـــره القطـــري، فيمـــا 

تلعـــب الكويـــت مـــع أوزبكســـتان في 
تمام الثالثة عصرًا.

إلـــى  الوطنـــي  منتخبنـــا  ويســـعى 
الفـــوز فـــي هـــذه المبـــاراة للمحافظة 
علـــى آخـــر فـــرص التأهـــل إلـــى كأس 
العالـــم، حيـــث تتنافـــس المنتخبـــات 

األربع علـــى المركز الخامـــس وتلعب 
بطريقة المقص حيث يتلقي الفائزان 
للمنافســـة علـــى المركزيـــن الخامـــس 
والسادس، فيما يلعب الخاسران على 
تحديد المركزين الســـابع والثامن في 

سلم الترتيب.

اللجنة اإلعالمية

انطالق منافسات 
الدور قبل النهائي 

لبطولة اليد 
اآلسيوية للناشئين

فائدة الدرس

وأوضـــح مهاجم نـــادي المنامـــة، أن هذه 
الحالـــة جاءت بعد المتابعة الكبيرة التي 
حظـــي بهـــا المنتخب من قبـــل الجماهير 
البحرينيـــة التـــي آزرت المنتخب وكانت 
للنهائـــي،  الوصـــول  فـــي  النفـــس  ـــي  تمنِّ
مبيًنا أن هذا الموقف كان درســـًا اســـتفاد 
منـــه بشـــكل كبيـــر فـــي حياتـــه الكروية، 
مستشـــهدًا أنه وعلـــى الرغم من إضاعته 
لركلـــة جزاء فـــي مبـــاراة الرفـــاع المهمة 
بـــدوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز الموســـم 
الماضـــي 2022-2021، إال أنـــه تمكن من 
تمالك نفسه وإكمال المباراة بتركيز عاٍل. 
وأشار عبدالجبار إلى أن الموقف الصعب 
فـــي خليجي 23، خلق جدالً في الوســـط 
علـــى  وخصوصـــًا  البحرينـــي  الرياضـــي 
منصـــات “السوشـــل ميديـــا”، لكنه أوضح 
أنـــه لمـــس تعاطفًا مـــن الجماهير بشـــكل 
كبيـــر، مع مؤازرة ومســـاندة مـــن قدامى 
أمثـــال ســـيد محمـــود جـــالل  الالعبيـــن 
ومحمـــد ســـالمين وطالل يوســـف الذين 
المبـــاراة وجعلـــوه  بعـــد نهايـــة  ســـاندوه 

يتمالك نفسه ويتجاوز هذا الموقف.

بطولة مع المنتخب

وكشـــف عبدالجبار عـــن أمنيتـــه بالعودة 
إلـــى صفـــوف المنتخـــب والتتويـــج معه 
ببطولـــة، مشـــيرًا إلـــى أنـــه لـــم يكـــن فـــي 
تشكيلة المنتخب الحائز على لقبي غرب 
آســـيا وخليجـــي 24 في العـــام 2019، إال 
أنـــه يتمنـــى الحصـــول علـــى بطولـــة في 

المســـتقبل القريـــب إن شـــاء هللا. ولفـــت 
إلـــى أن فرحـــة التتويـــج مـــع المنتخـــب 
مختلفـــة تمامـــا، ويتمنـــى أن يشـــعر بهذا 
اإلحســـاس، مؤكدًا تطلعه أيضًا للتتويج 

باأللقاب مع نادي المنامة.

عروض خارجية

وبشأن تلقيه عددًا من العروض للموسم 
الجديد 2023-2022، بين عبدالجبار أنه 
تحصل على عروض خارجية عبر وكالء 
العبين لالحتراف في الهند وإندونيسيا، 
يلـــو  ودوري  اإلمـــارات  إلـــى  باإلضافـــة 
)الدرجـــة األولى( في الســـعودية، إال أنها 
لـــم تصل للصيغة الرســـمية، فيما العرض 
المســـتوى  علـــى  كان  الوحيـــد  الرســـمي 
المحلـــي وبالتحديد من نـــادي الخالدية. 
وفـــي معـــرض إجابته عن ســـؤال بشـــأن 
وجـــود عـــرض مـــن نـــادي المحـــرق، بّين 

عبدالجبـــار أن اتصـــاالً هاتفيـــًا جرى بين 
مسؤول في نادي المحرق مع المسؤولين 
في نادي المنامة الذين أبلغوه بذلك، لكن 
األمر لم يصل إلى الجانب الرســـمي فيما 

بعد.

الوظيفة والمليون

وأوضـــح مهـــدي عبدالجبـــار أنـــه يعمـــل 
موظفـــًا فـــي وزارة الداخلية، لكنه مفرغًا 
للعـــب كرياضي كجزء من قانون التفريغ 
الذي يشـــمل العبـــي المنتخب والالعبين 
المميزيـــن فـــي البحريـــن، وبشـــأن المبلغ 
عليـــه،  الحصـــول  يتمنـــى  الـــذي  المالـــي 
أوضح الالعب أنه يتمنى الحصول على 
مليـــون دينار، وعند ســـؤاله عن موافقته 
أن يكـــون العبـــًا تحـــت قيادة امـــرأة في 
فريـــق للرجـــال، أجاب مهـــدي عبدالجبار 
أنه ال يمانع في ذلك وأنه يثق في كفاءة 

المرأة في المجال الرياضي.

أفضل 3 العبين

وردًا علـــى ســـؤال عـــن رأيـــه بأفضـــل 3 
العبيـــن بحرينييـــن فـــي الوقـــت الحالي، 
“العـــب  قائـــالً:  عبدالجبـــار  مهـــدي  ذكـــر 
الرفـــاع محمـــد مرهـــون، العبـــا الخالدية 
مهـــدي حميـــدان وســـيد ضيـــاء ســـعيد”، 
فيما اعتذر عن اإلجابة عن تحديد العب 
واحـــد ليكون األفضل بينهـــم، كما اعتذر 
نهـــج مـــدرب  برأيـــه بشـــأن  عـــن اإلدالء 
المنتخـــب الوطنـــي البرتغالي ســـوزا في 

تبديل التشكيلة من مباراة ألخرى.
ويذكـــر أن البرنامـــج من إعـــداد وتقديم 
رئيس القســـم الرياضي بصحيفة “البالد” 
أحمد كريـــم، ومن إخراج الزميل المتألق 
بدر الحايكي، وشارك في تصوير وإنتاج 
العمل كلٌّ من الزمالء دعاء مهدي، مريم 

المتـــروك، مجتبـــى الحايكـــي، وإشـــراف 
عـــام مـــن ســـكرتير التحريـــر بالصحيفـــة 

الزميل راشد الغائب.

قوانين البرنامج 

ويتكـــون البرنامـــج مـــن ثـــالث فقـــرات، 
األولـــى فقـــرة “النرد” والتـــي تحدد يقوم 
الضيـــف برميهـــا الختيـــار رقـــم الســـؤال 
الـــذي ســـيطرحه عليـــه مـــن قبـــل مقـــدم 
البرنامـــج، وعليـــه فـــي هـــذه الفقـــرة أن 
يتجنـــب حصولـــه علـــى رقمـــي “1” و”4” 
كونهمـــا اســـئلة صعبـــة ويحتاجـــان إلـــى 

جرأة وصراحة.
أمـــا الفقـــرة الثانيـــة فهـــي فقـــرة “القناع” 
وهـــي فقـــرة يعطى فيها الضيف وســـيلة 
مساعدة للتهرب من اإلجابة عن األسئلة 
المحرجـــة، من خالل رفع القناع وتجاوز 
اإلجابـــة علـــى الســـؤال الـــذي يـــرى أنـــه 

سيضعه في موقف محرج.
وفـــي الفقرة الثالثة، وهـــي الفقرة األكثر 
تشـــويقها فـــي البرنامـــج واســـمها “شـــاي 
وملـــح”، ويكـــون أمـــام الضيف فـــي هذا 
الجـــزء مـــن البرنامـــج وســـيلة مســـاعدة 
ولكنهـــا ليســـت محببـــة، وهي عبـــارة عن 
طلب ارتشاف الشاي المخلوط مع الملح 

للتهرب من اإلجابة عن السؤال.

هذا أصعب موقف في حياتي!!
مهدي عبدالجبار يعترف لـ “صافرة”:

سأسعى للعودة للمنتخب وأمنيتي أن أحرز معه بطولة

من لقاء السعودية والعراق منتخبنا الوطني للناشئين
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اللجنة اإلعالمية

رحب رئيـــس االتحـــاد البحريني لكرة 
اليـــد نائـــب رئيـــس االتحاد اآلســـيوي 
إســـحاقي،  عيســـى  علـــي  اليـــد  لكـــرة 
بتقديم الشـــركة القابضة للنفط والغاز 
وشـــركاتها التابعة المتمثلة في شركة 
غـــاز  شـــركة  )بابكـــو(،  البحريـــن  نفـــط 
)بناغـــاز( وشـــركة  الوطنيـــة  البحريـــن 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
)جيبـــك( رعايتهـــم الذهبيـــة للبطولـــة 
لكـــرة  للناشـــئين  التاســـعة  اآلســـيوية 
اليـــد والمقامة منافســـاتها فـــي مملكة 

البحرين خالل الفترة من 20 لغاية 31 
أغسطس الجاري.  

وأكـــد إســـحاقي أن القطـــاع الخـــاص 
يشكل صورة فاعلة للتعاون اإليجابي 
لدعم الحركتين الشـــبابية والرياضية، 
دعـــم  مـــن  يقدمـــه  مـــا  خـــالل  مـــن 
للمســـابقات والفعاليات الرياضية عبر 
شـــراكة حقيقية مع الجهات المسؤولة 
عـــن هذيـــن القطاعيـــن، ليكـــون ضمن 
المنظومـــة التـــي تعمل علـــى االرتقاء 
البحريـــن،  فـــي  والرياضـــة  بالشـــباب 
مشـــيدًا بالجهـــود التي تبذلها الشـــركة 

وشـــركاتها  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة 
التابعة في ســـبيل االرتقـــاء بكرة اليد 
البحرينيـــة وتعزيز نجاحاتهـــا إقليميًا 
الرعايـــة  هـــذه  أن  مضيفـــًا  وعالميـــًا، 
تعكس حرص الشـــركة القابضة للنفط 
الكبيـــر  الدعـــم  تقديـــم  علـــى  والغـــاز 
هـــو أمر سيســـاهم فـــي تميـــز البطولة 
ونجاحها، والظهور بمظهر راٍق يعكس 
تطلعات منتســـبي كرة اليد في القارة 

اآلسيوية.  
 مـــن جهته، أعـــرب الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة القابضـــة للنفط والغـــاز مارك 

تومـــاس بالـــدور الملهـــم الـــذي يبذلـــه 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
وســـمو  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة االولمبيـــة البحرينيـــة، 
فـــي قيـــادة دفـــة الرياضـــة البحرينية 
لمزيد من الريـــادة والتطور، من خالل 
الجهـــود الكبيرة التي يبذلها ســـموهما 

من أجل االرتقاء بالمنظومة الشـــبابية 
والرياضيـــة فـــي البحرين، مؤكـــدًا أنه 
بفضل تلك الجهود، اســـتطاعت الفرق 

تحقيـــق  مـــن  الوطنيـــة  والمنتخبـــات 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات الدوليـــة التي 

تضاف لسجل الرياضة البحرينية.

إسحاقي يشيد بدعم “القابضة للنفط والغاز” آلسيوية اليد

مارك توماسعلي عيسى إسحاقي

كشف مهاجم نادي المنامة ومنتخبنا الوطني لكرة القدم مهدي عبدالجبار عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمشواره الرياضي، وذلك في الحلقة 
األولى من برنامج “صافرة” في موسمه الثاني، والذي تبثه صحيفة “البالد” على منصاتها الرقمية.

وتحدث عبدالجبار للمرة األولى عن المعاناة التي عاشها بعد تسجيله هدفا في مرمى منتخبنا بالخطأ في نصف نهائي خليجي 23 والذي 
وصفـــه بالموقـــف األصعـــب في حياته، مشـــيرا إلى أنه تأثر كثيـــرا بهذا الموقف ودخل في موجة بكاء اســـتمرت مـــن الملعب وحتى عودة 

المنتخب إلى مقر السكن.

هؤالء أفضل 3 
العبين في البحرين... 
وال تسألني عن سوزا!

أتمنى الحصول على 
مليون دينار وهذا رأيي 

في المرأة!

تلقيت عروضا من الهند 
وإندونيسيا واإلمارات 

والسعودية... وهذه التفاصيل!

الخالدية طلبني رسميا 
والمحرق شفهيا وهذا ما 

حدث!

صافرة  الحلقة األولى



الحالي  العصر  في  التكنولوجيا  تطور  مع 
ــن أفـــــــراد الــمــجــتــمــع  ــعـــديـــد مــ ــق الـ ــتــســاب ي
المناسبات  في  السعيدة  اللحظات  لتوثيق 
التواصل  منصات  على  ونشرها  الخاصة 
هذه  يفسد  قد  البعض  أن  إال  االجتماعي، 
التعدي  الليلة بسبب نشر صور تسبب في 
يستدعي  مــمــا  اآلخــريــن  خصوصية  عــلــى 
منع  من  الشأن  أصحاب  من  العديد  لجوء 
المدعوين في التصوير باستخدام الهواتف 
نسائية  أمن  التعاقد مع شركات  من خالل 
الكاميرا  لتغطية  ــا  خــاصًّ غــطــاًء  لهم  توفر 
إمكانية  مــع  للهاتف  والخلفية  األمــامــيــة 
حفاًظا  طبيعي  بشكل  الهاتف  اســتــخــدام 
قد  مشكلة  أي  لتجنب  الخصوصية  على 

تحدث. 

 تفاصيل

ــي مــصــورة  ــات آل خــلــف وهــ ــرفـ تـــؤكـــد عـ
ــبـــاب  األسـ إحـــــدى  أن  أعــــــراس 

أصحاب  بعض  تجعل  التي 
الشأن يلجؤون الستخدام 
غطاء كاميرا الهاتف هي 
المدعوين،  عقلية  تغير 
يحترمون  كانوا  فسابًقا 
ــة  ــاســب ــمــن خـــصـــوصـــيـــة ال
ــقــــومــــون  ــ وقــــلــــيــــل مــــــا ي
بالتصوير أما اآلن ومع قلة 

طلبات  زادت  الــثــقــة 
ــي بــتــوفــيــر  ــ ــال األهــ
هـــذا الــغــطــاء في 
الــــمــــنــــاســــبــــات، 
للمجتمع  ــيــس  ل

الــــبــــحــــريــــنــــي 
فــــــحــــــســــــب 
فـــــــحـــــــتـــــــى 
ــب،  ــ ــانـ ــ األجـ
ــف  ــ ــي ــضــ ــ وت
البعض  أن 

لــديــه هــوس 
بتصوير  كبير 

الـــتـــفـــاصـــيـــل  أدق 
والــتــي قــد ال يرغب 
ــأن  ــشــ ــ ــاب ال ــ ــحــ ــ أصــ

وسائل  مختلف  على  ووضعها  نشرها  في 
تستطيع  أنها  لدرجة  االجتماعي  التواصل 
رؤية الحفل كامالً بعد خروجها من القاعة 
ا، وقد  على الهاتف كما لو كنت موجوًدا حقًّ
بوضع  البعض  رضــا  بــعــدم  المشاكل  تقع 

ــى هــاتــفــه  الـــغـــطـــاء عــل
إخبار  لعدم  نظًرا 

أصحاب الشأن 
ــمــدعــويــن  ــل ل

سابًقا. 

ضد 
التصوير 

نورة  وتتفق 
ســــيــــف عــلــى 

فــكــرة اســتــخــدام 
الهاتف  كاميرا  غطاء 

تأمين  من  له  لما  الخاصة  المناسبات  في 
ــمــدعــويــن، وال ســيــمــا أن  لــخــصــوصــيــات ال
بــعــض أصـــحـــاب الـــشـــأن يــحــرصــون على 
القاعة،  مدخل  عند  نسائي  أمن  وضع 
والذي يحرص على تفتيش الشنطة 
ــهــواتــف لهن  الــنــســائــيــة وتــســلــيــم ال
هذا  فإن  لهذا  القاعة،  قبل دخول 

الغطاء لن يشكل فارًقا لما سبق.
 وقالت: ”أنا لست ضد التصوير 
ــات؛ ولـــكـــنـــي  ــ ــب ــاســ ــ ــن ــ ــم ــ فـــــي ال
الــتــعــدي على  أرفــــض 
خصوصيات اآلخرين 
بـــالـــتـــقـــاط الـــصـــور 
ــذان  ــ ــئ ــ ــت اســ دون 
فـــــمـــــن الــــــواجــــــب 
خصوصية  مــراعــاة 
األشخاص من حولنا 
وقد رأيت سابًقا من 
تــقــوم بــالــتــقــاط صــور 
ــذ  األخــ دون  الــســلــفــي 
بعين االعتبار األشخاص 
الــــذيــــن يـــظـــهـــرون مــن 

حولها“.

حرية شخصية

تــشــيــر صــابــريــن 
ــى أن  طــاهــر إلـ

الخاصة يعتبر حرية  بالمناسبات  التصوير 
ــكــن مـــع مــراعــاة  شــخــصــيــة لــلــمــدعــويــن ول
االســتــئــذان مــن أصــحــاب الــشــأن أو بقية 
الــمــدعــويــن عند الــتــقــاط الــصــور ومــراعــاة 
عـــدم نــشــر الــصــور عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
من  المناسبة  هــذه  في  لها  لما  االجتماعي 
الثقة  تــتــواجــد  أن  فــاألفــضــل  خصوصية، 
فكرة  ألن  التصوير؛  عند  المدعوين  بين 
استخدام الغطاء قد تقّيد حرية المدعوين 
مما قد يلجأ البعض إلى محاوالت تمزيق 
ليتمكن من  الــهــاتــف  واســتــخــراج  الــغــطــاء 

التصوير.  

تخليد الذكريات

لتخليد  حبها  عن  صباح  حميدة  اعترفت 
التفاصيل  بتصوير  المناسبات  ذكــريــات 
والتوزيعات  القاعة  مدخل  مثل  الدقيقة 
العائلية  والصور  الشخصية  الصور  كذلك 
عدم  مــراعــاة  ومــع  المعقول  بحدود  ولكن 
إظهار المدعوين المحيطين حولها، وتؤكد 

كــامــيــرا  اســتــخــدام  أن 
التصوير  فــي  الــهــاتــف 
للمستخدم  تــرجــع 
نفسه، فحتى في 
العامة  األمــاكــن 
يـــــجـــــب عـــلـــى 
مراعاة  الناس 
عــــدم تــصــويــر 
فما  اآلخـــريـــن، 
بــاألعــراس  بالنا 
من  تعتبر  والــتــي 
الخاصة  المناسبات 
ــب ألحــــــد أن  ــجـ ــال يـ ــ فـ
يتعدى الحدود ويقوم 
والنشر  بالتصوير 

دون استئذان.
وتــــــــــــقــــــــــــول: 
”أصـــــــــــــبـــــــــــــح 
ــوون  ــ ــدعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــون  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ يـ ال 
في  يظهر  مــن 
سواء  التصوير 
أن  يعلمون  كــانــوا 
مثالً  المدعوين  أحــد 
ال تــرتــدي الــحــجــاب أو 
أنــهــا ال تــمــانــع مــن نشر 
في  وهي  الخاصة،  حسابتها  على  صورها 
المناسبات الخاصة فهذا مبرر غير كاٍف من 
بنشر صورها  أقــوم  أن  في  ممانعتها  عدم 
فربما  االجتماعي،  التواصل  منصات  على 

وقد  مشكالت  لــعــدة  ذلــك  يعرضها 
ــدى صديقات  إحـ أمــامــي  ــت  رأيـ

العائلة التي تقوم بتصوير 
ونشرها  المدعوين 

فــــي حــســابــتــهــا 
ــوم  ــمــ ــى عــ ــ ــلـ ــ عـ

الناس“.

ترند

تــــــؤكــــــد 
زهـــــــــراء 

أنها  الــزيــن 
عـــرفـــت حــديــًثــا 

عـــن وجــــود غــطــاء 

ا  كــامــيــرا الــهــاتــف الـــذي يــعــد حـــالًّ مجديًّ
الحفل،  في  العروس  خصوصية  لحماية 
خصوًصا في ضوء انتشار برامج التواصل 
االجتماعي، وتلهف العديد من األشخاص 
لتخطي  والمراهقين  األطفال  وباألخص 
الدينية  والـــحـــدود  والــتــقــالــيــد  ــعـــادات  الـ
“الــتــرنــد” وجمع  إلــى  الــوصــول  بغية  بها؛ 
بغض  المنصات  مختلف  فــي  المتابعين 
والصور  الفيديوهات  ماهية  عــن  النظر 
مما  المنظمين  تكليف  أو  استئذان  دون 
الحــًقــا.  المشاكل  مــن  العديد  إلــى  يـــؤدي 
جليل  زيــنــب  عــبــرت  أســتــديــو مخصص 
بتصوير  ــمــدعــويــن  ال بــعــض  هـــوس  عـــن 
حتى  الخاصة  المناسبات  تفاصيل  أدق 
يكون  وقد  يقدم،  الذي  والطعام  البوفيه 
ــا لــبــعــض أصـــحـــاب الــشــأن  األمــــر مــزعــًج
لم  إذا  وخصوًصا  للخصوصية،  وانتهاًكا 
يكن المدعوون من أقارب الدرجة األولى، 
لذلك فهي ال تمانع من تسليم الهاتف لألمن 
من  قصيرة  لفترة  الــقــاعــة  فــي  النسائي 
الوقت في األعراس وقت زفة العروسة 
إذا كـــان األمــــر يــرضــي أصــحــاب الــشــأن 
خصوصيتهم،  على  الــتــعــدي  مــن  ويــحــّد 
ــــى أن بــعــض الـــعـــائـــالت قد  وأشــــــارت إل
انتهاء  بعد  بالتصوير  للمدعوين  تسمح 
باستخدام  التصوير  عن  وعوًضا  الزفة، 
الهاتف، يتم توفير أستديو مصغر داخل 
القاعة مخصص للتصوير 

للمدعوين.
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أصبح فيلم “Purple Hearts” سابع 
أكثر األفالم مشاهدة في تاريخ 

نتفلكس حيث حصد أكثر من 220 
مليون ساعة مشاهدة في أول 

28 يوًما من إصداره.
وهو فيلم درامي 

رومانسي حول مغنية 
توافق على الزواج من 

جندي فقط 
من أجل المنافع 

العسكرية 
حيث تحتاج 

للحصول على 
تأمين صحي 
بسبب إصابتها 

بمرض السكري.

ما نشاهده اليوم ال يمكن أن نطلق عليه بالكوميديا 

غطاء كاميرا الهاتف في األعراس... حرية أم مشكلة!

tariq_albahhar

جاسم الصايغ: سنعيد مسلسل “سوالف أم هالل” لكن بشرط!
قال الفنان الكوميدي جاسم الصايغ إنه باإلمكان إعادة المسلسل الشهير “سوالف أم هالل” ولكن بشرط أن يواكب عصرنا الحالي ويحصل تغيير 
في طبيعة الشــخصيات، فمثال تظهر شــخصية “هالل” االبن على أنه متزوج وعنده أبناء ومســؤوليات أســرية، وتظهر شــخصية أم هالل الفنانة 
القديرة ســلوى بخيت على أنها جدة ولديها أحفاد، وقس على ذلك على بقية الشــخصيات التي شــاركت في المسلســل ومازالت على قيد الحياة، 
وهللا يرحــم مــن أختــاره هللا. وأكــد الصايــغ أن النجاح الذي حققه مسلســل “ســوالف أم هالل” في تلك الفترة، جاء نتيجة عــدة عوامل أهمها عدم 
وجــود الفضائيــات، وتناولــه لمشــاكل المجتمع بشــكل يتناســب مــع تلك المرحلة، ولكنــه لن ينجح إذا عــرض بنفس شــخصياته القديمة في عصرنا 

الحالي بحكم تغير رتم الزمن وتشعب مشاكل المجتمع. وفيما يلي نص الحوار القصير الذي أجرته معه “البالد”:

أين جاسم الصايغ من الساحة الفنية؟ «

لــقــد انــقــطــعــت عــن الــســاحــة الــفــنــيــة منذ 
التسعينات بسبب حالتي الصحية.

ــمــســرح الــيــوم  ولــكــنــك رجــعــت إلـــى ال
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائ ــي وســ ــك فــ ــ ــذل وكــ

االجتماعي.. السبب؟
ــيــــح.. بـــالـــنـــســـبـــة لـــوســـائـــل  ــحــ صــ
أقدم  فأنا  االجتماعي  التواصل 

األعـــمـــال الــتــوعــويــة الــهــادفــة 
التي تحمل رسالة مفيدة 

لــلــمــجــتــمــع، أمـــا عــودتــي 
فيها  فـــكـــان  ــلــمــســرح  ل
نوع من التحدي، فأنا 
المسرح  عــن  منقطع 
لــــــــمــــــــدة ثــــالثــــيــــن 

في  المشاركة  علي  عــرض  وعندما  سنة، 
أعجبت  عمار”  “حكايا  األطفال  مسرحية 
للرسائل  نــظــرًا  كــثــيــرًا  بالنص 
الهادفة الموجهة لألطفال 
والــنــاشــئــة، 
ولـــــــــــم 
ــن  ــ أكـ

ــرة أخــــرى بتلك  أتــخــيــل أنــنــي ســأعــود مـ
الحيوية والنشاط على خشبة المسرح.

تقييمك للفنانين الشباب الذين اختاروا  «
الخط الكوميدي؟

حقيقة وفي رأيي الشخصي.. ما نشاهده 
بالكوميديا،  عليه  نطلق  أن  يمكن  ال  اآلن 
الفنانين  من  ســواء  مفتعلة.  كوميديا  بل 
ــك الــجــيــل  ــ أو حــتــى الـــكـــتـــاب. عــكــس ذل
على  كوميديا  يقدم  كان  الــذي  المخضرم 
أصول منهم على سيبل المثال ال الحصر 
اليوم  ينقصنا  ما  البنكي.  إبراهيم  الفنان 

هو كوميديا الموقف. 
لماذا مازالت المسلسالت القديمة مثل  «

“أم هالل” و“رحلة العمر” راسخة في 
أذهان المشاهد لغاية اليوم وما سبب 

تميزها؟

أم  “سوالف  مسلسل  حققه  الــذي  النجاح 
عدة  نتيجة  جاء  الفترة،  تلك  في  هــالل” 
الفضائيات،  ــود  وجـ عــدم  أهمها  عــوامــل 
وتناوله لمشاكل المجتمع بشكل يتناسب 
مــع تــلــك الــمــرحــلــة، ولــكــنــه لــن ينجح إذا 
عـــرض بــنــفــس شــخــصــيــاتــه الــقــديــمــة في 
الزمن  رتــم  تغير  بحكم  الــحــالــي  عصرنا 
الحال  وكذلك  المجتمع.  وتشعب مشاكل 
فيه  الــذي ظهر  العمر”  “رحلة  مع مسلسل 
الفنان سعد علي في دور “معلوقي” بداية 

الثمانينات.
لو أردنا إعادة مسلسل “سوالف أم هالل” 
اليوم علينا تنفيذ شرط واحد فقط، وهو 

أنه يواكب عصرنا الحالي ويحصل تغيير 
تظهر  فــمــثــالً  الــشــخــصــيــات،  طبيعة  فــي 
متزوج  أنــه  على  ــن  االب “هـــالل”  شخصية 
أسرية، وتظهر  أبناء ومسؤوليات  وعنده 
شخصية “أم هالل” الفنانة القديرة سلوى 
بخيت على أنها جدة ولديها أحفاد، وقس 
التي  الشخصيات  بقية  على  ذلــك  على 
شاركت في المسلسل ومازالت على قيد 

الحياة، وهللا يرحم من اختاره هللا.
نصيحتك للفنانين الشباب؟ «

الهادف  المفيد  العمل  بتقديم  عليهم     
والملتزم البعيد عن اإلسفاف.
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قامت شـــركة بنفت، الشـــركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة 
المعامالت المالية اإللكترونية في مملكة البحرين، أخيًرا بتنظيم مبادرة بالشراكة مع 
نادي محاربي الســـرطان التابع لجمعية أمنية طفل لدعم األطفال محاربي الســـرطان، 
وذلك الصطحاب األطفال من مرضى السرطان لقضاء يوم ممتع ومشاهدة فيلم في 
ســـينما مجمع الواحة بالجفير، إذ عبر األطفال المشاركون وذويهم عن سعادتهم بهذه 

المبادرة .
وتتماشى هذه المبادرة مع قيم شركة بنفت الرئيسية ومسؤوليتها في دعم المجتمع 
البحرينـــي. كمـــا تعـــد خطـــوة رئيســـية لتعزيـــز الشـــركة لمســـاهماتها فـــي المســـؤولية 
االجتماعيـــة. إضافة إلى ذلك، تأتي هـــذه الخطوة ضمن العديد من المبادرات األخرى 
التي أطلقتها شـــركة بنفت سابًقا لمساعدة مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني، 
والتي شـــملت مشروع “ابتسامة” التابع لجمعية المســـتقبل الشبابية والمعنية بتقديم 
الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال المصابين بالسرطان وأولياء أمورهم في مملكة 
البحرين، من خالل التبرعات عبر تطبيق “بنفت بي”، فضاًل عن تبرع الشـــركة لألفراد 

الذين تأثروا جّراء تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19-”.
وبهذه المناســـبة، صرح مدير أول  العالقات العامة واالتصاالت المؤسســـية في شركة 
بنفت عادل الكوهجي: “نعتز بالمبادرات اإلنســـانية كافة ال ســـيما دعم  نادي محاربي 

السرطان، حيث يتماشى ذلك مع قيم شركة بنفت ”.

“بنفت” تنظم رحلة ترفيهية إلى 
السينما لألطفال محاربي السرطان

17 خريجا من جامعات محلية ودولية شاركوا في البرنامج

بنك السالم يختتم برنامج التدريب 
الصيفي السنوي الـ 16 للخريجين

اختتم بنك السالم بنجاح النسخة 16 من برنامج التدريب الصيفي المخصص لخريجي الجامعات، والذي ُيعد جزًءا من إطار الحوكمة البيئية 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات )ESG( وهــو مــا يتماشــى مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة وباألخص الهــدف 4 التعليــم الجيد 
والهــدف 8 العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد. وهدفــت نســخة هــذا العــام لدعــم رحلــة التطور المهنــي للخريجيــن ومســاعدتهم على اكتســاب خبرة 
ا شــاماًل، وســُيمكنهم  واســعة فــي القطــاع المصرفــي، حيــث وفر البرنامج لحوالي 17 طالبــًا من مختلف الجامعات المحلية والدولية تدريًبا مهنيًّ
مــن اكتســاب مهــارات عمليــة عن طريق العمل في مختلف إدارات البنك. على مدى شــهرين، تم عقد جلســات إرشــادية وتوجيهيــة قام بتقديمها 
مــدراء تنفيذييــن مــن ذوي الخبــرة بالتعاون مع شــركة اســتثمار إلدارة المعرفة واالستشــارات والكوهجي للتدريب والتعليم وشــركة كي بي إم 
جــي. كمــا وفــر البرنامــج للخريجين خبرة تدريبية متميزة تتضمن تطوير أهم المهارات األساســية مثل: التواصــل والتعامل مع اآلخرين وإدارة 

الوقت وحل المشكالت.

كما تضمـــن التدريب أثنـــاء العمل 
بنـــك  عـــن  فعليـــة  حالـــة  دراســـة 
مشـــروع  عمـــل  أتبعهـــا  الســـالم، 
بحث جماعـــي لتمكين الخريجين 
مـــن تطبيق خبراتهم، مما ُيســـاهم 
وتشـــجيع  التعـــاون  روح  بتعزيـــز 
العمـــل الجماعي فيما بينهم. وفي 
نهايـــة البرنامـــج، قامـــت لجنة من 
الخبراء بتقييم المشاريع المقدمة 
ومنحـــه  الفائـــز  الفريـــق  لتحديـــد 

جائزة قّيمة.
وبهـــذه المناســـبة، صّرحت رئيس 
الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 
فـــي بنك الســـالم منـــى البلوشـــي 
قائلـــة: “بالنظر إلى نجـــاح برنامج 

التدريـــب الصيفـــي فـــي الســـابق، 
ضّمـــت نســـخة هـــذا العـــام مزيًجا 
وجلســـات  داخلـــي  تدريـــب  مـــن 
حواريـــة خارجيـــة تناولـــت عـــدًدا 
مـــن الموضوعـــات المعاصـــرة في 
القطـــاع مثـــل: الحوكمـــة البيئيـــة 
واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات 
الدمـــج  وعمليـــات   ،)ESG(
واالســـتحواذ، والشركات الناشئة، 
ورؤوس األموال االستثمارية. تم 
تكليف المتدربين بمشـــروع نهائي 
ُيناقـــش توصيـــات بشـــأن عمليـــة 
استحواذ ناجحة ومن ثم تم منح 
المجموعة الفائزة مكافأة نقدية”.

وأضافت بقولها: “ُيسلط برنامجنا 

الســـنوي الضـــوء على التـــزام بنك 
الســـالم بأهـــداف األمـــم المتحدة 
للتنميـــة المســـتدامة، حيـــث نركز 
وتهيئتهـــم  الطـــالب  إعـــداد  علـــى 
عبـــر تبـــادل المعرفـــة وإخضاعهم 
مـــن  لتمكينهـــم  مكثـــف  لتدريـــب 
الحصول على مسار وظيفي واعد 
وناجح. ونحن نلتزم أيًضا بتعزيز 
بيئـــة ريـــادة األعمـــال المحلية عن 
طريق االستثمار في تعليم الجيل 
المالييـــن  الالعبيـــن  مـــن  القـــادم 
الذيـــن سيســـاهمون بتعزيز مكانة 
مملكـــة البحريـــن كمركـــز إقليمـــي 
رائد في قطاع التمويل اإلسالمي 

والمصرفي”. 

ومنـــذ تدشـــينه عـــام 2007، قـــام 
فـــي  الصيفـــي  التدريـــب  برنامـــج 
بنـــك الســـالم بتدريـــب أكثـــر مـــن 
500 طالـــب، وقدم فرًصـــا عديدة 
مهاراتهـــم  لصقـــل  للخريجيـــن 
وإثراء معارفهم. ويتألف البرنامج 
مـــن دورات تدريبية يتم إجراؤها 
عبـــر مختلـــف إدارات البنك وهي: 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، وااللتزام 
اإلســـالمية،  الشـــريعة  بأحـــكام 
والرقابـــة  الشـــركات،  وتمويـــل 
الداخلية، والعمليـــات، والخدمات 
المصرفيـــة لألفـــراد، والمعامـــالت 
وإدارة  الدوليـــة،  المصرفيـــة 

المخاطر.

“Zain Esports” تطلق منصة “PLAYHERA MENA” لأللعاب اإللكترونية
ثمرة تحالف مشترك لدعم األلعاب السحابية واستضافة المحتوى والتجارة اإللكترونية

منصة إقليمية جديدة تستهدف سوق األلعاب المربحة واإلقبال الهائل عليها في أسواق المنطقة

أطلقت مجموعة زين وشــركة “زين الســعودية” منصة “PLAYHERA MENA” للرياضات اإللكترونية في أســواق الشــرق األوســط رســمًيا، التي ســتوفر من 
خاللها بيئة مواتية للمبدعين والمصممين للمحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، وتعزيز قدرات محترفي األلعاب اإللكترونية. وكشفت المجموعة الرائدة في 
مجاالت االبتكارات الرقمية أن المنصة التي ستكون مركًزا النطالق المسابقات والبطوالت اإلقليمية الكبرى، ستعمل على دمج أحدث التقنيات بفضل البنية 

التحية الرقمية المتطورة لعملياتها، وهي الخطوة التي ستقدم ساحات مناطق جذب جديدة لمزيد من األفراد والشركات المعنية باأللعاب اإللكترونية.

وأوضحـــت مجموعـــة زين أن إطالق 
 ”PLAYHERA MENA“ منصـــة 
اإللكترونيـــة  للرياضـــات  اإلقليميـــة 
جاءت بعـــد دخول عالمتها التجارية 
“Zain Esports” في تعاون مع شركة 
األلعـــاب الناشـــئة “PlayHera” وزيـــن 
PLAY- “الســـعودية إلطـــالق شـــركة 
HERA MENA” )بـــالي هيـــرا الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا(، الستهداف 
سوق األلعاب اإللكترونية في أسواق 
المنطقـــة، إذ وقعـــت اتفاقية التعاون 
المشـــترك فـــي بدايات العـــام الجاري 
بيـــن مجموعـــة زيـــن، وشـــركة زيـــن 
  ”PlayHera“ ومنصـــة  الســـعودية، 
 ”LEAP“ مؤتمـــر  فعاليـــات  خـــالل 
العالمي التقني في العاصمة الرياض.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتضيف منصة 
بطـــوالت   ”PLAYHERA MENA“
الخاصـــة  اإللكترونيـــة  الرياضـــات 
والفعاليـــات الرياضيـــة الدوليـــة، كما 
أنها ستدعم أيًضا األنشطة اإلضافية 
مثـــل األلعاب الســـحابية، اســـتضافة 
اإللكترونيـــة،  التجـــارة  المحتـــوى، 
المنصـــة  ســـتوفر  إذ  البيـــع،  ونقـــاط 

أســـواق  فـــي  لهـــا  مثيـــل  ال  تجربـــة 
المنطقة للمهتمين بساحات المنافسة 
في مجاالت الرياضـــات اإللكترونية، 
وذلك بفضـــل البنية التحيـــة الرقمية 

لشبكاتها الجيلين الرابع والخامس.
واحتفـــااًل بإطـــالق المنصة، ســـتطلق 
“Zain Esports” بطولة إقليمية للعبة 
“PUBG Mobile” فـــي الفترة من 29 
2022، ومـــن  3 أكتوبـــر   - أغســـطس 
المتوقـــع أن تســـتقطب البطولة نحو 
النهائيـــة  للتصفيـــات  7000 مشـــترك 
على مستوى أسواق الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
يشـــار إلى أن نجاح العالمة التجارية 
“Zain Esports” فـــي جذب الالعبين 
وإشـــراكهم ســـيعزز من أعمال منصة 
PLAYHERA MENA لالستفادة من 
قاعـــدة الالعبيـــن العالمييـــن الحالية 
البالـــغ عددهـــا 150 ألـــف العـــب، كمـــا 
سيســـاعد فـــي إثـــراء بيئـــة األلعـــاب، 
وتحقيق مزيد من التشارك والتقارب 
مـــع أكثـــر مـــن 50 رياضـــة إلكترونية 
شـــهيرة وألعاب تنافســـية أخـــرى، بما 
في ذلك قائمة من الخيارات لأللعاب 

االستكشـــاف  لعبـــة  مثـــل:  الشـــهيرة 
 ،”PuBG“ ؛ لعبـــةFortnite والمغامـــرة
بكـــرة  للشـــغوفين   ”FIFA22“ لعبـــة 
 Rocket“ اإلثـــارة  لعبـــة  القـــدم، 
Call of Duty War-” و   ،”League

.”zone
وقـــال الرئيـــس التنفيذي في شـــركة 
زين الســـعودية سلطان بن عبدالعزيز 
الدغيثـــر في هـــذه المناســـبة “تصنف 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
إفريقيا كواحدة من األسواق األسرع 
نمًوا في انتشار األلعاب اإللكترونية، 
نمـــو  بتعزيـــز  ملتزمـــون  نحـــن  لـــذا 
النظـــام البيئي الداعم لتطور منصات 
األلعاب اإللكترونيـــة، وإطالق العنان 
للفرص العديدة التي ستنشـــأ لجميع 

المشاركين في هذا المجال”.
وأضـــاف الدغيثـــر قائـــاًل “نســـتهدف 
مزيـــدا مـــن النمـــو في ســـوق األلعاب 
اإللكترونيـــة المربحـــة فـــي المنطقة، 
وفـــي الوقت نفســـه نحن علـــى يقين 
PLAY- “أن أطالق المنصة اإلقليمية 

HERA MENA” لأللعاب اإللكترونية 
سيعمل على رفع مستوى هذا القطاع 

بالشـــكل الذي يخدم رغبات شـــريحة 
واسعة من المهتمين”.

ومن ناحيته، قـــال الرئيس التنفيذي 
لالســـتثمار والخدمـــات الرقميـــة في 
مجموعـــة زين مالك حمود “مع تطور 
Zain Es- “أعمـــال عالمتنا التجاريـــة 

ports”، فإننـــا أصبحنـــا نملـــك نظاًمـــا 
بيئًيـــا مثيـــًرا، ونتوقـــع أن يتطور هذا 
النشاط وينمو بشكل كبير مع تمكين 
 PLAYHERA“ منصـــة  طموحـــات 
عـــل  األلعـــاب  ســـوق  فـــي   ”MENA

مستوى المنطقة”.
وأوضـــح حمـــود قائاًل “ســـيمّكننا هذا 
المشروع المشـــترك من دعم عمليات 
زين، بتعزيز قنوات التواصل بكفاءة 
مـــع مجتمـــع الالعبيـــن والمطوريـــن، 
حيث الهدف تقديم أفضل المنتجات 
المســـار  تخـــدم  التـــي  والخدمـــات 

المتسارع لنمو األلعاب اإللكترونية”.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لشركة “PLAYHERA Global” نايف 
مالعب “نحن فخورون بكوننا عالمة 
المنشـــأ توســـعت  تجاريـــة ســـعودية 
في جميع أنحاء المنطقة مع شـــريك 

 ”Zain Esports“ ســـريع النمـــو مثـــل
وشـــركة “زين الســـعودية” يشـــاركونا  
لأللعـــاب  والحمـــاس  الشـــغف  نفـــس 

اإللكترونية”.
 PLAYHERA“ منصـــة  أن  يذكـــر 
قبـــل  مـــن  تطويرهـــا  تـــم   ”MENA
العبين شـــغوفين بتطويـــر المحتوى، 
حيث توفر فرًصا ال حصر لها لتنظيم 
وزيـــادة  والبطـــوالت،  المســـابقات 
المشـــاركة، والتواصل االجتماعي مع 
األفراد ذوي التفكير المماثل، وتتطلع 
منصـــة “PLAYHERA MENA” إلـــى 
أن تحقـــق مســـتويات مذهلة تواكب 
اإلقليمييـــن  الالعبيـــن  طموحـــات 
بأفضـــل تجربـــة ممكنـــة عبـــر نظـــام 

الرياضات اإللكترونية.
 Zain“ التجاريـــة  العالمـــة  وكانـــت 
فئـــة  بجائـــزة  فـــازت   ”Esports
االبتكاريـــة  والشـــراكات  التحالفـــات 
 YaLLa“ تكريًمـــا لتعاونهـــا مع شـــركة
الكيانـــات  مـــن  وغيرهـــا   ”Esports
فـــي المنطقـــة مثـــل “Playhera” فـــي 
الســـعودية و”AlHub” فـــي الكويـــت، 
ويقـــدم التحالـــف االخيـــر مع شـــركة 
الرئيســـي  مقرهـــا   -  ”PLAYHERA“
الســـعودية - إلطـــالق منصـــات  فـــي 
التـــي  إلكترونيـــة،  ألعـــاب  مســـابقات 
تستهدف ســـوق األلعاب اإللكترونية 
في المنطقة الذي يشمل 100 مليون 

العـــب، ومـــن خـــالل هـــذا المشـــروع 
المشـــترك، تتطلـــع العالمـــة التجارية 
الرياضـــات  قطـــاع  فـــي  الثوريـــة 
اإللكترونيـــة إلى تحقيـــق المزيد في 

عالم األلعاب اإللكترونية.
Zain Es- عالمـــة  إطـــالق  “وجـــاء 
ports” إيذاًنـــا ببداية منافســـات غير 
محـــدودة مـــن البطـــوالت اإلقليميـــة 
اإلنترنـــت  عبـــر  والمثيـــرة  الكبيـــرة 
المنتظمـــة،  المجتمعيـــة  واألنشـــطة 
أكثـــر   ”Zain Esports“ أقامـــت  إذ 
مـــن 16 بطولـــة خـــالل العـــام األخير، 
واستقطبت  خاللها أكثر من 18,000 
مشارك منذ إنشـــائها، مع أكثر من 50 
مليـــون انطباع عبر وســـائل التواصل 
مشـــاركة  مالييـــن  و6  االجتماعـــي، 
You-و Twitch  تفاعلية عبر منصتي
Tube وقنـــوات التواصل االجتماعي 
مواســـم  بـــدأت  حيـــث  األخـــرى، 

منافساتها خالل هذه الفترة.
 ”PLAYHERA MENA“ وتعد منصـــة
متاحـــة لجميـــع الالعبيـــن فـــي جميع 
حيـــث  المنطقـــة،  أســـواق  أنحـــاء 
تجمـــع هـــواة الرياضـــات اإللكترونية 
والمشـــجعين  والفـــرق  والمحترفيـــن 
والمنظميـــن والجهـــات الراعية تحت 
playhera. / /:https( واحـــد.  ســـقف 

.) /tournaments /com
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ذكــر تقريــر “كامكو إنفســت” عن “ أداء قطــاع البنوك في دول مجلس التعاون 
الخليجــي – الربــع الثانــي مــن العــام 2022” أن االرتفاع المســتمر الذي شــهدته 
أسعار النفط منذ بداية العام في االنعكاس مؤخًرا على بيانات ودائع العمالء 
في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. وشمل التقرير تحليل 
البيانــات الماليــة التــي تــم اإلعالن عنها من قبــل 57 بنًكا مدرًجــا في بورصات 

دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2022. 

ربحية البنوك 

البنـــوك  قطـــاع  ربـــح  صافـــي  أرتفـــع 
الخليجية إلى مســـتوى قياسي جديد 
بلـــغ 11.1 مليـــار دوالر أمريكـــي فـــي 
الربـــع الثاني من العام 2022 مســـجًل 
نمـــًوا بنســـبة 1.9 % على أســـاس ربع 
ســـنوي وبنســـبة 31.9 % على أساس 
ســـنوي. ويعـــزا نمـــو إجمالـــي األربـــاح 
بصفة رئيســـية إلـــى ارتفـــاع إيرادات 
قطـــاع البنـــوك إلى جانـــب االنخفاض 
الهامشـــي الذي ســـجلته المخصصات 
خلل هـــذا الربع. وجاء هذا النمو بعد 
االرتفـــاع الـــذي شـــهدته كافـــة البنوك 
الخليجية، باســـتثناء البنوك الكويتية 
التـــي ســـجلت انخفاًضـــا بنســـبة 0.6 
% على أســـاس ربع ســـنوي فيما يعزا 
بصفـــة رئيســـة إلـــى ارتفـــاع النفقـــات 
التشـــغيلية. مـــن جهة أخرى، ســـجلت 
نمـــو  معـــدل  أعلـــى  العمانيـــة  البنـــوك 
لصافي األرباح مقارنة بالربع الســـابق 
البنـــوك  وتبعتهـــا   ،  %  13.9 بنســـبة 
بلغـــت  بنمـــو  والبحرينيـــة  القطريـــة 
نسبته 3.6 % و3.2 % ، على التوالي. 
وبلغ معدل نمو البنوك الســـعودية 2.7 
% ، بينما استقر الربح الصافي للبنوك 
اإلماراتيـــة دون تغير يذكر خلل هذا 
الربع. أما من حيث النمو على أســـاس 
سنوي، سجلت كافة البنوك الخليجية 
تقريًبا أداًء قوًيا بتحقيقها لنمو ثنائي 
الرقم في الربع الثاني من العام 2022.

العائد على حقوق المساهمين 

واصـــل العائـــد اإلجمالي علـــى حقوق 
المســـاهمين لقطاع البنـــوك الخليجية 
تحســـنه خـــلل الربع الثانـــي من العام 
2022، إذ وصل إلى أعلى مســـتوياته 
المســـجلة فـــي 9 فتـــرات ربع ســـنوية 
بتسجيل نمًوا بنســـبة 11.4 % مقابل 
10.8 % بنهايـــة الربـــع األول من العام 
2022. إال أن النســـبة ظلـــت منخفضة 
نســـبًيا مقارنـــة بمســـتويات مـــا قبـــل 
الجائحـــة التـــي تخطـــت 12 % . كمـــا 
تحســـن هذا المعـــدل أيًضـــا من حيث 
المقارنـــة على أســـاس ســـنوي بمقدار 
220 نقطـــة أســـاس بدعـــم مـــن نمـــو 
إجمالـــي الربـــح علـــى مدار 12 شـــهًرا. 
المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  وبلـــغ 
بعـــد  أمريكـــي،  دوالر  مليـــار   357.6
ارتفاعـــه بنســـبة 0.7 % مقارنة بالربع 
تحســـن  أخـــرى،  جهـــة  مـــن  الســـابق. 
صافي إيرادات كافة البنوك الخليجية 

تقريًبا.
وعلـــى مســـتوى كل دولة علـــى حدة، 
انتزعت البنوك المدرجة في اإلمارات 
مركـــز الصـــدارة مـــن البنـــوك القطرية 
بتســـجيلها ألعلـــى عائـــد علـــى حقوق 
الثانـــي  الربـــع  بنهايـــة  المســـاهمين 
 ،  %  12.4 بنســـبة   2022 العـــام  مـــن 
والســـعودية  القطريـــة  البنـــوك  تليهـــا 
علـــى   ،  % و11.6   %  12.1 بنســـبة 
 90 البالـــغ  التحســـن  التوالـــي. ويعـــزا 

العائـــد  شـــهده  الـــذي  أســـاس  نقطـــة 
على حقـــوق المســـاهمين فـــي البنوك 
اإلماراتيـــة بصفة رئيســـية إلى ارتفاع 
الماضييـــن  الربعيـــن  خـــلل  األربـــاح 
نتيجة النخفاض مخصصات خســـائر 
القروض. وسجلت بقية األسواق عائد 
على حقوق المســـاهمين بمعدالت في 
خانة اآلحاد، إذ بلغ العائد على حقوق 
المســـاهمين للبنـــوك الكويتية 9.5 % 
، تبعـــه البنـــوك البحرينيـــة والعمانيـــة 
بنسبة 8.9 % و7.1 % ، على التوالي.

ارتفاع الودائع 

لودائـــع  اإلجمالـــي  النمـــو  وارتفـــع 
العمـــلء علـــى أســـاس ربع ســـنوي 
المســـجلة  أعلـــى مســـتوياته  إلـــى 
في أربع فترات ربع ســـنوية بنسبة 
4.0 % ، حيـــث وصلـــت إلـــى 2.2 
بنهايـــة  أمريكـــي  دوالر  تريليـــون 
الربـــع الثانـــي من العـــام 2022 بعد 
مجلـــس  دول  كافـــة  ســـجلت  أن 
التعـــاون الخليجي نمـــًوا. وجاءت 
السعودية واإلمارات في الصدارة 
بتســـجيلهما أقوى معدل نمو على 
أســـاس ربع سنوي وســـنوي، بينما 
ســـجلت البنوك القطرية والعمانية 
نمـــًوا أقل نســـبًيا. مـــن جهة أخرى، 
ظـــل نشـــاط اإلقـــراض قوًيا خلل 
هذا الربع، مما عزز دفاتر القروض 
بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 
1.8 تريليون دوالر أمريكي بنهاية 
الربـــع الثاني من العام 2022، بنمو 
بلغت نســـبته 2.0 % على أســـاس 
ربـــع ســـنوي وبنســـبة 7.4 % على 
صافـــي  وشـــهد  ســـنوي.  أســـاس 
القروض نمًوا هامشًيا على أساس 
ربـــع ســـنوي بنســـبة 1.9 % بينمـــا 
اســـتقر النمو على أســـاس ســـنوي 

 % 7.4 بنســـبة  يذكـــر  تغيـــر  دون 
عنـــد مســـتوى 1.7 تريليـــون دوالر 

أمريكي.
صافي اإليرادات 

صافـــي  بـــأداء  يتعلـــق  وفيمـــا 
االيرادات، وصل صافي اإليرادات 
إلـــى  ســـنوي  ربـــع  أســـاس  علـــى 
مســـتوى قياســـي بلـــغ 11.1 مليار 
دوالر أمريكي في الربع الثاني من 
العـــام 2022 بدعم مـــن النمو الذي 
سجلته كافة دول مجلس التعاون 
الخليجي، باســـتثناء الكويت التي 
بنســـبة  تراجًعـــا هامشـــًيا  شـــهدت 
0.6 % علـــى خلفية ارتفاع نســـبة 
التكاليـــف إلـــى الدخـــل. وســـجلت 
البنـــوك العمانيـــة أقـــوى معدل نمو 
علـــى أســـاس ربـــع ســـنوي بنســـبة 
القطريـــة  البنـــوك  تليهـــا   %  13.9
والبحرينيـــة بتخطـــي النمو نســـبة 
3 % . ويعـــزا نمـــو األربـــاح بصفـــة 
إيـــرادات  ارتفـــاع  إلـــى  رئيســـية 
االنخفـــاض  مـــن  بدعـــم  البنـــوك 
الهامشي للمخصصات بينما ظلت 
نســـبة التكلفة إلـــى الدخـــل ثابتة. 
من جهة أخرى، عكست اإليرادات 
ارتفـــاع أســـعار الفائدة خـــلل هذا 
الربع مع قيام البنوك المركزية في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
رفـــع  بعـــد  الفائـــدة  أســـعار  برفـــع 
االحتياطـــي الفيدرالـــي األمريكي 

ألسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار النفط يعزز نمو الودائع 

أدى التعافـــي االقتصـــادي الناجم عن 
ارتفاع أســـعار النفط في دول مجلس 
التعـــاون الخليجي إلـــى ارتفاع ودائع 
البنـــوك المحليـــة التـــي زادت بمقـــدار 
83.7 مليـــار دوالر أمريكي لتصل إلى 

2.2 تريليـــون دوالر أمريكـــي. ووصل 
النمو على أساس ربع سنوي إلى أعلى 
مســـتوياته المســـجلة في أربع فترات 
ربع ســـنوية بنســـبة 4.0 % فـــي الربع 
الثانـــي مـــن العـــام 2022، بينما وصل 
معـــدل النمو على أســـاس ســـنوي إلى 
9.4 % . وســـجلت البنـــوك الســـعودية 
ربـــع  نمـــو  أعلـــى معـــدل  واإلماراتيـــة 
سنوي لودائع العملء في الربع الثاني 
مـــن العام 2022 بنســـبة 6.1 % و 5.5 

% ، على التوالي.

استمرار تراجع مخصصات 

خسائر القروض 

تراجعت مخصصات خسائر القروض 
مـــرة أخـــرى بصفـــة عامـــة فـــي دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي فـــي الربع 
الثانـــي مـــن العـــام 2022، إال انـــه على 
مســـتوى كل دولـــة علـــى حـــدة كانـــت 
 57 بيـــن  ومـــن  متباينـــة.  التغييـــرات 
بنـــًكا مدرًجا قمنا بتحليلها، ســـجل 35 
بنـــًكا مخصصـــات أعلـــى خـــلل الربع. 
ومع ذلك، فـــإن االنخفاض الحاد على 
أســـاس ربع ســـنوي فـــي المخصصات 
مـــن قبل البنـــوك. وجاء هـــذا التراجع 
فـــي  البنـــوك  أعلنـــت معظـــم  بعـــد أن 
المنطقـــة عن حجـــز مخصصـــات أقل 

خلل هذا الربع. 

تحسن اجمالي اإليرادات 

البنـــوك  إيـــرادات  إجمالـــي  ارتفـــع 
الخليجيـــة علـــى أســـاس ربـــع ســـنوي 
بنســـبة 4.8 % فـــي الربـــع الثانـــي من 
العـــام 2022 ليصـــل إلـــى 24.9 مليـــار 
مليـــار   23.7 مقابـــل  أمريكـــي  دوالر 
األول  الربـــع  فـــي  أمريكـــي  دوالر 
مـــن العـــام 2022. ويعـــزا هـــذا النمـــو 

علـــى أســـاس ربع ســـنوي إلى تحســـن 
اإليـــرادات بصفة عامة عبر كافة دول 
مجلس التعـــاون الخليجي خلل هذا 
الربع. وكانت الزيـــادة مدفوعة بصفة 
رئيســـية بارتفـــاع أســـعار الفائـــدة في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بعد 
أن قامت البنوك المركزية في المنطقة 
أعقـــاب  فـــي  الفائـــدة  أســـعار  برفـــع 
قيـــام مجلـــس االحتياطـــي الفيدرالي 
األمريكي برفع ســـعر فائدته. ونتيجة 
لذلك، ارتفـــع صافي إيـــرادات الفوائد 
بنســـبة 9.6 % ليصل إلـــى 17.1 مليار 

دوالر أمريكي.

 المخصصات القروض المتعثرة 

التـــي  المخصصـــات  إجمالـــي  بلـــغ 
البنـــوك الخليجيـــة مقابـــل  تغطيهـــا 
فـــي  المصنفـــة  المتعثـــرة  القـــروض 
المرحلة الثالثة 71.7 % بنهاية الربع 
الثاني من العـــام 2022. وزاد معدل 
التغطيـــة بصفة مســـتمرة على مدار 
الثلث فترات ربع ســـنوية الماضية، 
إذ بلـــغ 69.8 % فـــي الربع األول من 
العام 2022 مقابل 67.1 % في الربع 
الرابـــع مـــن العـــام 2021. وتميـــزت 
البنوك القطرية بأعلى معدل تغطية 
ضد القروض المتعثرة المصنفة في 
المرحلـــة الثالثة على مســـتوى دول 
مجلس التعاون الخليجي خلل هذ 
الربع بنســـبة 99.2 % ، أي أعلى من 
تغطيـــة الربع األول مـــن العام 2022 
البنـــوك  تبعتهـــا   .  %  95.9 البالغـــة 
70.5 % خـــلل  البحرينيـــة بنســـبة 
الربـــع الثاني من العـــام 2022، بينما 
النســـبة دون مســـتوى  تلـــك  ظلـــت 
70 % لبقيـــة دول مجلـــس التعاون 

الخليجي.

ــم المســتثمرون خســائرهم في ديون مطــوري العقارات الصينيــة بالدوالر  قيَّ
بنحو 130 مليار دوالر بســبب المخاوف المتزايدة من أن ســوق اإلســكان في 
الدولة ستواجه أزمة ممتدة ما لم تتدخل بكين بعملية إنقاذ ضخمة، بحسب 

ما نشرته “االقتصادية” السعودية.

ثلثـــا الســـندات الدوالرية المســـتحقة 
التي يصدرهـــا المطـــّورون الصينيون 
التـــي يزيـــد عددهـــا علـــى 500 ســـند 
يتم تســـعيرها اآلن أقل من 70 ســـنًتا 
عـــن الـــدوالر، وهـــي عتبة شـــائعة بين 
لتحليـــل  وفًقـــا  المتعثـــرة،  الحـــاالت 
قامت به “فاينانشـــيال تايمز” لبيانات 

“بلومبيرج”.
يأتـــي الضغـــط المتزايـــد على الســـوق 
بعـــد عـــام مـــن بـــدء إيفرجرانـــد، التي 
تعـــد أكبـــر شـــركات التطويـــر العقاري 
المديونـــة فـــي العالم، باالنحـــدار نحو 
التخلف عن السداد، األمر الذي أشعل 
االضطـــراب فـــي جميع أنحـــاء قطاع 
البنـــاء المســـؤول عن نحـــو 30 % من 

الناتج االقتصادي السنوي للدولة.
فيمـــا اقتصـــرت اســـتجابة بكين على 
تدابيـــر بســـيطة، ومنهـــا خفض معدل 
مـــن  بـــدًءا  العقـــاري  الرهـــن  قـــروض 
األســـبوع الجاري. لكن المحللين قالوا 
إن رفـــض صانعـــي السياســـة إطـــلق 
عملية إنقاذ شـــاملة قد يرفـــع التكلفة 
النهائيـــة المقدرة إلنقـــاذ الصناعة وقد 
يـــؤدي إلـــى تفاقـــم التداعيـــات علـــى 
األســـواق والتجارة العالمية مع تباطؤ 

النمو في الصين.
محللـــي  كبيـــر  الي،  ســـيدريك  قـــال 
االئتمـــان في وكالة موديز إنفســـتورز 
ســـيرفيس، “مـــع الرياح غيـــر المواتية 

الســـلبية،  األخبـــار  وأيًضـــا  للصناعـــة 
مـــن الواضح جًدا أن أســـعار ســـندات 
بالـــدوالر  الخارجيـــة  المطوريـــن 
العـــام  منـــذ  حـــاد  بشـــكل  انخفضـــت 
الماضـــي. ومازلنـــا نعتقـــد أن حـــاالت 
التخلـــف عن الســـداد ستســـتمر خلل 
الفتـــرة المتبقية مـــن 2022، خصوًصا 
للمطورين ممن لديهم آجال استحقاق 
ديـــون كبيـــرة فـــي الخـــارج ومبيعات 

ضعيفة”.
أصبـــح تســـعير كثيـــر مـــن الســـندات 
مســـتوى  عنـــد  للمطوريـــن  بالـــدوالر 
لحـــدوث  جـــًدا  عـــاٍل  بخطـــر  يوحـــي 
التخلف عن الســـداد. سند يحين أجل 
أيلـــول  مـــن  الســـابع  فـــي  اســـتحقاقه 
)ســـبتمبر( صـــادر من مجموعـــة كايزا، 
وهي من أوائل شـــركات القطاع التي 
لـــم تســـدد بالـــدوالر فـــي أواخـــر العام 
الماضي، بلغ ســـعره 0.09 بالدوالر، ما 
يعني خسارة بنحو 272 مليون دوالر 
من أصل 300 مليون دوالر. وبلغ سعر 
ســـند آخر من الحجم نفسه من شركة 
مـــن  أقـــل  شـــيماو ومقرهـــا شـــنغهاي 
0.10 بالـــدوالر بقليـــل ويحيـــن موعد 
اســـتحقاقه بعـــد أكثر من عـــام بقليل، 
وفي هذا إشـــارة إلى احتمال خســـارة 

تبلغ 268 مليون دوالر.
المســـتثمرون  قـــام  المجمـــل،  فـــي 
بتقديـــر خســـائرهم بنحـــو 130 مليـــار 

دوالر علـــى أكثر مـــن 200 مليار دوالر 
مـــن مدفوعـــات الســـندات الدوالريـــة 
المســـتحقة على مجموعات العقارات 
الصينيـــة، مـــا يعكـــس خصًمـــا بنحـــو 
ثلثي القيمة المفترضة للســـوق وذلك 
في حال تم ســـداد جميع المدفوعات 

بنجاح.
فـــي  العقاريـــة  المجموعـــات  تخلفـــت 
الصين عن ســـداد مدفوعات لسندات 
بالـــدوالر بقيمة قياســـية قدرها 31.4 
واجهـــت   .2022 فـــي  دوالر  مليـــار 
الشـــركات ضغوًطا اســـتثنائية بســـبب 
ستســـتحق،  التـــي  الديـــون  إجمالـــي 
حيـــث يتوقع من عديد من المطورين 
ســـداد أصل ديونهم، أو المبلغ األصلي 
المقتـــرض دفعة واحـــدة. في األغلب 

تحويـــل  إلـــى  الشـــركات  تســـعى  مـــا 
قروضهـــا إلـــى ديـــون يتـــم إصدارهـــا 
اســـتحقاقها،  آجـــال  لتمديـــد  مجـــدًدا 
لكـــن االضطرابات في الســـوق جعلت 
هذا األمر شـــبه مستحيل بالنسبة إلى 

معظم مصدري الديون.
إن الجلجلة بشأن التخلف عن السداد 
هي نتيجة لما وصفه أحد المصرفيين 
فـــي  المخضرميـــن  االســـتثماريين 
هونـــج كونـــج بأنهـــا “عاصفـــة قويـــة” 
يتعيـــن  الذيـــن  العقـــارات،  لمطـــوري 
عليهم محاولة إعادة التمويل لتجنب 
مزيـــد مـــن المدفوعـــات الفائتـــة بينما 
يكافحـــون لتهدئة الشـــكوك المتنامية 
لدى مشـــتري المنازل الصينيين وكبار 

القادة في بكين.

قـــال المصرفي ذاته الذي يرأس نقابة 
الديـــون فـــي آســـيا فـــي أحـــد البنـــوك 
األوروبية الكبيرة، “هناك سبب وجيه 
لتداول هذه الســـندات عند مستويات 
كثيـــر  قيـــام  احتمـــاالت  إن  متعثـــرة. 
مـــن هذه الشـــركات بالســـداد هي غير 

مؤكدة”.
كان المســـتثمرون في البداية يأملون 
أن تقتصـــر أســـوأ الضغـــوط على أكثر 
المجموعـــات المثقلـــة بالديـــون، مثـــل 
أكثـــر  أصبحـــت  التـــي  إيفرجرانـــد، 
اعتمـــاًدا فـــي األعـــوام األخيـــرة علـــى 
البيع المســـبق للمســـاكن غير المكتملة 
اإلجـــراءات  علـــى  منهـــا  رًدا  وذلـــك 
الصارمـــة على المديونيـــة الزائدة في 

القطاع.

لكـــن البنـــاء المتوقـــف فـــي مشـــاريع 
إيفرجراند وبعض المطورين من ذوي 
المخاطـــر المرتفعة قد أثاروا مخاوف 
بيـــن عامة النـــاس مـــن أن مجموعات 
قـــد  العقـــارات  مطـــوري  مـــن  أخـــرى 
تنهـــار قبل أن تنتهـــي من بناء المنازل 
المبيعة مســـبًقا. أثارت تلك المخاوف 
أزمـــة ثقـــة أدت إلـــى خنـــق إيـــرادات 
المبيعات وألقت بمساحات كبيرة من 

الصناعة في أزمة سيولة.
الخبـــراء  كبيـــر  شـــينج،  روبـــن  قـــال 
االقتصادييـــن في شـــؤون الصين في 
مورجـــان ســـتانلي، عـــن األزمـــة التي 
تلـــوح في أفق ســـوق إســـكان الدولة، 
“قـــد يكـــون الحـــل الضـــروري هنـــا هو 

عملية إنقاذ أكثر مركزية”.
قـــال شـــينج إن عمليـــة إنقـــاذ تقودها 
بكيـــن لمعالجـــة فجوة تمويليـــة تقدر 
رنمينبـــي  تريليـــون  إلـــى  يصـــل  بمـــا 
“146 مليار دوالر” لمشـــاريع اإلســـكان 
غيـــر المكتملـــة ســـتتطلب “رأس مـــال 
سياســـي قـــوي للغايـــة” وأن المشـــكلة 
انتظـــار  طـــال  كلمـــا  ســـوًءا  ســـتزداد 
صانعي السياسة للتدخل. أضاف “من 
الممكن أن تتســـع هـــذه الفجوة خلل 
ســـتة أشـــهر بشـــكل كبيـــر إذا لـــم يتم 

إيقاف االنخفاض السريع”.
أدى التوقـــف عـــن العمل فـــي المنازل 
المبيعة مســـبًقا على نطاق واســـع إلى 
دفع مئات اآلالف من مشتري المنازل 
في جميع أنحاء الصين للنضمام إلى 
مقاطعـــة وطنية لدفع أقســـاط الرهن 
العقـــاري، التـــي قـــال المحللـــون إنهـــا 

قوضت الثقة في الصناعة.

عاصفة قوية تجتاح مطوري العقارات في الصين... المستثمرون يخسرون 130 مليار دوالر
مخاوف متزايدة من أن سوق اإلسكان ستواجه أزمة

“كامكو”: ارتفــاع أربــاح البنــوك البحــرينيــة 3.2 %
11.1 مليار دوالر أرباح القطاع المصرفي الخليجي في الربع الثاني
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قام وزير المواصالت واالتصاالت 
رسمية  بــزيــارة  الكعبي،  محمد 
السعودية  العربية  المملكة  إلــى 
الشقيقة، حيث التقى وزير النقل 
بالمملكة  اللوجستية  والخدمات 
ــعــــوديــــة صـــالـــح   ــــســ الـــعـــربـــيـــة ال

الجاسر.
على  التأكيد  تم  اللقاء،  وخــالل 
عــمــق الــعــالقــات الــوطــيــدة التي 
جعلها  الــمــمــلــكــتــيــن،  مـــا  تـــربـــط 
نموذجًا فريدًا للترابط والتالحم 
وذلــك  المستويات،  جميع  على 
ــام مــن  ــمــ ــتــ ــة واهــ ــ ــاي بــفــضــل رعــ
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
آل خــلــيــفــة  عــيــســى  بــــن  حـــمـــد 
ــبـــالد الــمــعــظــم وأخــيــه  عـــاهـــل الـ
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السعودية  العربية  المملكة  ملك 

الشقيقة حفظهما هللا.
كما تم بحث سبل تقدم التعاون 
الشقيقين،  البلدين  بين  الثنائي 

البحرين  مملكة  حـــرص  وبــيــان 
تهدف  التي  الخطط  تبني  على 
المواصالت  قطاع  تكامل  نحو 
ــجــويــة(،  ــريــة والــبــحــريــة وال ــب )ال
وتنميتها بشكل يساهم في دفع 
القطاع  هــذا  فــي  التنمية  عجلة 

الحيوي في كال المملكتين. 

كما اجتمع بمحافظ الهيئة العامة 
لــلــزكــاة والــضــريــبــة والــجــمــارك – 
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
العامة لجسر الملك فهد بالمملكة 
العربية السعودية سهيل أبانمي، 
حيث بحث الخطط والدراسات 
لتنفيذ  ــة  ــالزمــ ــ ال الــمــســتــقــبــلــيــة 

ــمــشــاريــع الــمــشــتــركــة. إضــافــة  ال
ــاقــشــة ســبــل  ــك، تــــم مــن ــ ــ ــى ذل ــ إلـ
وتطوير  المشترك  العمل  تعزيز 
لتسهيل  والـــمـــرافـــق  الــخــدمــات 
عبور  وتسهيل  المسافرين  تنقل 
ــبـــري والــنــقــل  حـــركـــة الــشــحــن الـ
تعزيز  فــي  يسهم  الــذي  بالشكل 

التبادل التجاري بين البلدين.
ــمــواصــالت  ــتــقــي وزيــــر ال كــمــا ال
واالتــــــصــــــاالت خـــــالل الــــزيــــارة 
التعاون  لمنظمة  الــعــام  باألمين 
ومناقشة  اليحيى،  ديما  الرقمي 
ســبــل تــحــقــيــق تــعــزيــز الــتــعــاون 
المواصالت  وزارة  بين  المشترك 

الــتــعــاون  ومنظمة  واالتـــصـــاالت 
ــرقــمــي فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت  ال
ــمــنــظــمــة، مــنــوهــًا  ــال الـــمـــنـــوطـــة ب
التكنولوجيا  توظيف  بــضــرورة 
وتحقيق  االتــصــاالت  قطاع  فــي 
يخدم  مــتــطــور  رقــمــي  مستقبل 

اقتصاد مملكة البحرين.

حصلــت “K-Sof” وهــي شــركة تابعــة لمجموعــة شــركات يوســف بــن أحمــد 
 ،”SAP“ كانو، على اعتماد شــريك محلي معتمد لشــركة التكنولوجيا العالمية
ممــا ســيمكنها مــن دعم الشــركات الصغيرة والمتوســطة الحجــم في مختلف 
القطاعــات مــن خــال تقديــم حلــول تخطيط مــوارد المؤسســات الســحابية 

.)ERP( والمحلية

مجموعة   ”K-Soft“ وســتــقــدم  هـــذا 
التي ستركز   SAP أعمال  حلول  من 
 SAP Business ودعــم  تنفيذ  على 
 SAP Businessو ”)One“ )SAP B1
ويعتبر   .”)by Design“ )SAP BYD
ــتــجــيــن حـــلـــول تــخــطــيــط  ــمــن كـــــلٌّ ال
المصممة   )ERP( المؤسسات  مــوارد 
يخدمان  ولكنهما  المتوسط  للسوق 
ــاًء عــلــى  ــ ــن ــ احـــتـــيـــاجـــات مــخــتــلــفــة ب
تعقيدها  ومستوى  الشركة  أولويات 
اختالفات  مع  وحجمها،  وصناعتها 

في الميزات وطرق التطبيق. 
لــشــركــة  االداري  ــر  ــديـ ــمـ الـ وصــــــرح 
“K-Soft” طالل فوزي كانو: “بصفتنا 
ــعــة لـــشـــركـــات مــجــمــوعــة  ــاب شـــركـــة ت

كانو، ورثت شركة  أحمد  بن  يوسف 
في  واســعــة  تقنية  خــبــرة   ”K-Soft“
شــتــى الــقــطــاعــات الــتــي نــطــمــح إلــى 
ــرى  ــع الـــشـــركـــات األخــ مــشــاركــتــهــا مـ
الدعم  لتقديم  وذلــك  أحجامها،  بكل 
ــي عــمــلــيــات الــتــحــول  ــهــا فـ ــالزم ل ــ ــ ال
ــن. ومــن خــالل توسيع  الــرقــمــي اآلمـ
الـــتـــي ستشمل  خــدمــاتــنــا  مــحــفــظــة 
مـــوارد  لتخطيط   ”SAP“ مــنــتــجــات 
تقديم  يمكننا   ،)ERP( الــمــؤســســات 
لعمالئنا  خــصــيــصــًا  مــصــمــمــة  حــلــول 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  من 
الحجم لتبسيط إجراءاتهم الرئيسية 
وضمان رؤى أفضل لألعمال، إضافًة 
الــقــرارات  اتــخــاذ  عملية  تمكين  إلــى 

الوقت  في  التحليالت  إلــى  استنادًا 
الفعلي لدفع عجلة النمو المربح”.

مع إضافة حلول “SAP ERP”، تقدم 
مجموعة  اآلن  الــشــركــة   ”K-Soft“

ــتــي تتضمن  شــامــلــة مــن الــحــلــول ال
المختبرات  وأتمتة  السيبراني  األمن 
وأنــظــمــة الــمــراقــبــة األمــنــيــة وبــرامــج 
والــتــحــلــيــالت  الــمــصــنــع  ــة  حــال إدارة 

تمتلك  كما  اللوجستية.  والخدمات 
“K-Soft” قاعدة عمالء كبيرة وتعتبر 
بن  يــوســف  مجموعة  األم،  شركتها 
أحمد كانو، واحدة من أكبر الشركات 

األوسط  الشرق  في  الرائدة  العائلية 
مع إرث يمتد ألكثر من 130 عامًا.

ــرح  نــائــب الرئيس  ومـــن جــانــبــه، صـ
الشرق   ”SAP“ في  الشركاء  ألعمال 
األوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا فــرانــك 
بــيــردمــان، عــن هــذه الــشــراكــة قــائــالً: 
بن  يوسف  مجموعة  من  كل  “تتمتع 
مميزة  بسمعة   K-Soft و  كانو  أحمد 
في  استثنائية  خــدمــات  تقديم  فــي 
الـــســـوق الــمــحــلــي، وقــــد اســتــوفــت 
الصارمة   SAP متطلبات   ”K-Soft“
للحصول على موافقة هذه الشراكة. 
وبـــالـــتـــالـــي، ســيــتــمــكــن الـــعـــمـــالء من 
تمثيلها  حلولنا سيتم  بأن  االطمئنان 
ــوثــوق  ال يمكنهم  مــنــظــمــة  قــبــل  مـــن 
العريقة  خبرتهم  بفضل  وذلـــك  بــهــا، 
السوق  الحتياجات  الكافي  وفهمهم 
العمل  إلـــى  نتطلع  ونــحــن  الــمــحــلــي. 
في  أكثر  الشراكة  هــذه  توسيع  على 

المستقبل”.

وزير المواصالت واالتصاالت يلتقي نظيره السعودي لبحث المشاريع المشتركة

“K-Sof” توسع محفظتها لتشمل حلول “SAP” للشركات البحرينية

تبني الخطط التي تهدف نحو تكامل قطاع المواصالت

إحدى شركات مجموعة يوسف بن أحمد كانو

تفرضهــا محــات  التــي  الرســوم  بحرينييــن بخصــوص  تجــار  آراء  تباينــت 
“الهايبرماركــت” و”الســوبرماركت” الكبــرى فــي المملكة نظير عــرض البضائع 
والســلع علــى أرفــف هــذه األســواق التي تحظى بإقبال شــريحة واســعة من 

البحرينيين والمقيمين للتبضع وشراء االحتياجات اليومية.

أسعار  أن  ــى  إل الــتــجــار  بعض  ــار  وأشـ
عـــرض الــبــضــائــع عــلــى أرفــــف بعض 
السوبرماركت مرتفعة، في حين أشاد 
آخرون بتعاون إدارات السوبرماركت 
فترة  في  خصوصا  التجار  وضــع  مع 
الطيب  األثــر  لها  كــان  التي  الجائحة 
في استقرار العقود، وأن هناك تقديرا 

ألوضاع التجار حاليًا.
ــة بــشــار  ــ ــذي وقـــــال تـــاجـــر مـــــواد األغــ
كازروني أن عقود السوبرماركت التي 
إن  بــل  ثــابــتــة،  معها شركته  تــتــعــاون 
كانت متعاونة  األسواق  إدارات هذه 
جـــــدًا خــــالل الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، 
األمــر الــذي كــان له األثــر الجيد على 

المستهلك.
وأشاد كازروني بتواصل إدارة حماية 
ــع الــتــجــار بــخــصــوص  الــمــســتــهــلــك مـ
الوقوف على أي أمر من شأنه التأثير 

مع  العقود  بينها  ومــن  األســعــار  على 
من  وغيرها  السوبرماركت  محالت 

األمور.
مختلف  بين  العالقة  على  أثنى  كما 
األطراف في مجال األغذية من تجار 
ومحالت “سوبرماركات” ومؤسسات 
خلق  شأنها  مــن  الــتــي  الــعــام  القطاع 

استقرار في السوق.
األغذية  مــواد  تاجر  قــال  جهته،  من 
ــحـــالت  مـ بــــعــــض  أن  أســــــــد  عــــلــــي 
السوبرماركت تفرض رسوما تعتبرها 
المؤسسات مرتفعة نسبيا، حيث إن 
عدد  مــع  التعامل  فضلت  مؤسسته 
الــتــي ال تفرض  مــن الــســوبــرمــاركــت 
رسوم على األرفف، وأوقفت تعاملها 
مــع مــحــالت ســوبــرمــاركــت تستقطع 
المنتجات،  قيمة  مــن   %  25 قــرابــة 

وهي تكلفة إضافية على التاجر.

أغــذيــة، فضل  مــواد  تاجر  قــال  فيما 
عدم اإلفصاح عن اسمه، أن محالت 
الـــســـوبـــرمـــاركـــت والــهــايــبــرمــاركــت 
ــوم نظير  ــرســ ــ ال تـــفـــرض عــــــددًا مـــن 
حيث  الرفوف،  على  البضائع  عرض 
ابتكر هذا التوجه أول هايبر ماركت 
هذه  بــدايــة  البحرين  دخــل  فرنسي 
ارتفاعا  هناك  أن  إلى  األلفية، مشيرا 
في هذه الرسوم في الفترة الماضية.

وأوضـــح أن كــل مــورد عليه تسديد 

دينار  آالف   10 إلــى  آالف   4 بين  مــا 
نــظــيــر فـــتـــح حـــســـاب لــلــتــاجــر فــي 
“الـــســـوبـــرمـــاركـــت”، وبــعــد أن يــدفــع 
صاحب النشاط التجاري هذا المبلغ، 
عليه أن يسدد ما بين 500 إلى 600 
في  منتج  كــل  إدراج  لعملية  ديــنــار 
كان  لو  بمعنى  “بــاركــورد”،  الكمبيوتر 
لدى التاجر 10 أنواع من المنتجات، 
فإن عليه سداد قرابة 5 آالف دينار. 
كما يتوجب على التاجر سداد مبالغ 

دينار  ألــف  إلــى  بين 200  ما  تتراوح 
ــور تــرويــجــي”  ــروشــ ــ عــنــد طــبــاعــة “ب

والذي عادة ما يكون بصفة دورية.
ــه يــتــعــيــن عــلــى الــتــاجــر  ــ وأوضـــــح أن
عــنــد دخـــولـــه فـــي الــســوبــرمــاركــت 
فـــتـــرات  فـــــي  يـــــشـــــارك  أن  قــــبــــول 
حسومات على األسعار، حيث يقوم 
إدارة  مــن  بطلب  أســعــاره  بتخفيض 

“السوبرماركت”.
كما أشار إلى أن التاجر يدفع 15 % 
التي يبيعها،  المنتجات  كرسوم على 
حيث يسدد 15 دينارا لكل 100 دينار 
من المبيعات. عدا الرسوم التي تصل 
إلى 150 دينارا على الرف، وفي حال 

سقوط منتج أو عطبه من قبل زبون، 
فإن التاجر يتحمل التكلفة.

وأوضح أن لدى كل حساب مؤسسة 
تــجــاريــة هـــدف مــبــيــعــات حــيــن يتم 
تــجــاوزه، فــإن عليه ســداد 3 % من 
عبر  تــمــت  الــتــي  المبيعات  إجــمــالــي 
السوبرماركت، مشيرًا إلى أنه يسدد 
قرابة 60 ألف سنويا من هذه الرسوم 
في  السوبرماركت  محالت  لمختلف 
المملكة في ظل غياب األسواق التي 

تستقطب المتسوقين.
ودعا التاجر إلى وجود تنظيم للعقود 
محالت  وبين  التجار  بين  واألســعــار 

السوبرماركت.

أسعار العرض على الرفوف في “السوبرماركت”.. بين مؤيد ومعارض
البعض يراها مرتفعة وآخرون يمدحون تعاونها
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أعلنت شركة سابك إس كيه نكسلين - المشروع المشترك 
بين “سابك” وشركة “إس كيه جيو سنتريك” - عن خطط 
لزيادة الطاقة اإلنتاجية من المواد المتقدمة بمصنعها في 

مدينة “أولسان” بكوريا الجنوبية.
ويستهدف مشروع التوسعة تطبيقات األلواح الشمسية 
ومن  الــمــرن،  والتغليف  واألحــذيــة  السيارات  وصناعات 

المقرر بدء تشغيله في الربع الثاني من العام 2024.

في  والمبيعات  إيثيلين  للبولي  الرئيس  نائب  وأوضــح 
نكسلين”  كيه  إس  “سابك  إدارة  مجلس  رئيس  “سابك”، 
الــعــديــد من  فــي  الــشــركــة رصـــدت  أن  العصيمي،  ســامــي 
استخدام  نحو  ا  قويًّ اتجاًها  الجديدة  التقنيات  أســواق 
سيما  ال  األداء،  وعالية  المتخصصة  أوليفينات  البولي 
وكالة  نقلته  ما  وفــق  ميتالوسين،  إيثيلين  البولي  مــواد 

األنباء السعودية )واس(.

وأشار إلى أن العديد من البوليمرات التي تنتجها الشركة 
حول  الزبائن  احتياجات  تلبية  في  ــارًزا  ب إسهاًما  تسهم 
وخصائص  والمرونة  المتانة  بتعزيز  يتعلق  فيما  العالم 
أخــرى،  ومميزات  البصرية  والخصائص  الــحــراري  العزل 
مؤكًدا أن زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع ستوفر الكفاءة 
التشغيلية الالزمة لنمو هذه المواد القائمة على النكسلين 

وترفع الميزة التنافسية بصورة كبيرة.

“سابك” تخطط لزيادة الطاقة اإلنتاجية لمشروعها المشترك في كوريا الجنوبية

برنامج “مع رؤيا”: تذكرة مجانية ووجهات سفر متنوعة

مناولة 32 ألف حاوية عبر ميناء خليفة بن سلمان

ترخيص مبدئي لـ 45 مشروعا صناعيا في البحرين

يبث عبر منصات “البالد” الرقمية كل يوم سبت

استطلع برنامج “مع رؤيا” األسبوعي الذي تبثه صحيفة “البالد” بمنصاتها الرقمية، آراء سياح ومواطنين في حال كانت لديهم 
تذكرة سفر مجانية أين ستكون وجهتهم، وتنوعت آراؤهم في وجهات السفر التي سيقصدونها بين مملكة البحرين والمملكة 

العربية السعودية وتايلند والبرازيل، في حين لم يحدد البعض وجهة سفر محددة.

وقال سائح من العراق إنه في حال منح 
تذكرة سفر مجانية فإن وجهته ستكون 
شيء  كــل  أن  مــؤكــًدا  بالتأكيد،  البحرين 
والــذي يشمل  البحرين جميل  مملكة  في 
ما  أحلى  أن  مضيًفا  والبنايات،  السكان 
في شعب البحرين أنهم يمتازون بالطيبة 

الشديدة.
البحرين  أن شــعــب  تــفــاجــأ  أنـــه  وأضــــاف 
طيب جًدا والمملكة جميلة جًدا، مؤكًدا 
الفرصة مرة  لــه  فــي حــال سنحت  أنــه 

ثانية، فإنه سيعود إلى المملكة.
ــدوره، قــال ســائــح آخــر مــن المملكة  ــ ب

تايلند  إن  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
ســتــكــون وجــهــة ســفــره في 

ــرة  ــذكــ ــ ــح ت ــ ــن حـــــــال لـــــو مــ
ســـفـــر مـــجـــانـــيـــة، مــبــدًيــا 

بتايلند  الشديد  إعجابه 
ــا، خــصــوًصــا  ــ ــزرهـ ــ وجـ
بعد رؤيته للعديد من 

مقاطع الفيديو لهذا 
الــبــلــد ورغــبــتــه في 

زيارته.
وأضاف أنه سيختار 
للسفر  مناسًبا  وقــًتــا 

أنها  تايلند، خصوًصا  إلى 
منطقة بحرية وطبيعة الجو 

بالمملكة  الــدمــام  في  بالجو  شبيهة  فيها 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة حــر ورطـــوبـــة، وأكــد 
رغبته في السفر إلى تايلند وعيش تجربة 

ممتعة هناك.
من جانبه، قال أحد 
الــمــســتــطــلــعــيــن 
فـــي الــتــقــريــر 
إنه سيختار 
إلى  السفر 
الـــبـــرازيـــل 
وســتــكــون 
وجــــــــهــــــــة 

سفره في حال منح تذكرة سفر مجانية، 
التي  الخالبة  وأجوائها  طبيعتها  بسبب 
لــلــخــيــال إال أنها  أقــــرب  نــشــاهــدهــا وهـــي 

موجودة في الحقيقة.
وأكد رغبته في السفر إلى البرازيل بسبب 
لوحة  كأنها  تبدو  التي  الجميلة  طبيعتها 
إلى  للسفر  متشوق  فإنه  ولــذا  مرسومة، 
هــنــاك واكــتــشــاف أشــيــاء جــديــدة وعيش 

مغامرات.
إلى ذلك، قالت سائحة سعودية إنه ليس 
مـــحـــددة ستقصدها  ســفــر  وجــهــة  لــديــهــا 
إال  في حال منحت تذكرة سفر مجانية، 
أجــواء  عن  بعيًدا  مكان  أي  ستختار  أنها 

الصيف الحارة للهرب منها.
العربية  المملكة  مــن  آخـــر  ســائــح  وقـــال 
في  أبــهــا  مدينة  سيختار  إنــه  السعودية 
حال  فــي  الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
لحبه  نظًرا  مجانية،  سفر  تذكرة  منح 
ــد أن أبـــهـــا مــكــان  ــ لــلــســفــر إلــيــهــا. وأكـ
البال،  وراحــة  بأجوائه  يمتاز  سياحي 
كما أن األسعار هنالك متدنية، مضيًفا 
ليقصده  ممتاز  سياحي  مكان  أبها  أن 
الــســيــاح، خــصــوًصــا أنــه حــالــًيــا موسم 
الوجهة  هــذه  يقصدون  والــذيــن  أمــطــار، 
يلبسون أكماما طويلة والجو ليس حاًرا، 

داعًيا لزيارة أبها لميزاتها السياحية.

المواصالت  وزارة  نشرتها  رسمية  بيانات  أظهرت 
 31,815 مجموعه  ما  مناولة  البحرين  واالتصاالت 
الوقت  فــي  سلمان،  بــن  خليفة  ميناء  عبر  حــاويــة 
في  انخفاض  عــن  وكــالء شحن  فيه  تحدث  ــذي  ال
أسعار نقل الحاويات خصوصًا من الصين التي تعد 

مصدرًا أساسيًا للسلع إلى البحرين.
وأوضحت األرقام أن ميناء خليفة بن سلمان وهو 
عبره  تمر  والــذي  للبالد  الرئيسي  التجاري  الميناء 
ما  استقبل  قد  المملكة،  واحتياجات  السلع  معظم 

مجموعه 53 سفينة مختلفة األنواع.
وواصـــــل مــيــنــاء خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان نــشــاطــه في 
استقبال السيارات الجديدة، حيث تم تخليص ما 

مجموعه 2939 ألف سيارة.
العامة  البضائع  فــإن  البضائع  حركة  إلــى  وبالعودة 
شهدت نشاطًا هي األخرى خالل شهر يوليو، حيث 
تم مناولة ما مجموعه 53,893 ألف طن متري، إذ 

من المعلوم أن عددًا من البضائع ال يتم نقلها عادة 
بالحاويات.

وتتنوع البضائع التي تتم نقلها عبر الميناء، حيث 
من  طن   499,129 قــدره  ما  مناولة  األرقـــام  تظهر 
المواد السائبة السائلة، ونحو 2.49 مليون طن من 

المواد السائبة الصلبة.
وتعد منتجات األلمنيوم والحديد والبتروكمياويات 

من أبرز صادرات مملكة البحرين الخارجية.
رفع  في  جهودها  الموانئ  شئون  جهود  وواصلت 
لمملكة  البحرية  المنافذ  فــي  الخدمة  مستويات 
وتــمــكــيــن الــتــجــار وشـــركـــات الــشــحــن مـــن إنــجــاز 
الــقــنــوات  بــكــل ســهــولــة، عــبــر مختلف  مــعــامــالتــهــم 
إلى  البيانات  تشير  حيث  واإللكترونية،  التقليدية 
إدارة الموانئ أصدرت ما مجموعه 387 شهادة في 

حين جددت وأصدرت 4 تراخيص.
وقال   عاملون   في   قطاع   الشحن   البحري   إن   أسعار  

 الــشــحــن   الــبــحــري   شــهــدت   انــخــفــاًضــا   فــي   األســابــيــع  
 الماضية   بنسبة   تقدر   بنحو 35 %. حيث إن أسعار 
تشوشان  نينغبو  مــيــنــاء  مــن  الــصــيــن  مــن  الــشــحــن 
دوالر،   1800 إلى  قدًما وصلت   20 بطول  للحاوية 
في حين بلغ سعر نقل الحاوية ذات  الـ   40   قدًما   نحو  
دوالر   إلى   3   آالف   دوالر،   كما   هبطت   أسعار      2800
 الشحن   مــن   شنغهاي،   فــي   حين   قــد   تصل   أســعــار  
 الــحــاويــات   إلـــى   4   آالف   دوالر   بحسب   الــخــطــوط  

 والموانئ. 
وكانت   أسعار  الحاويات   تضاعفت   قرابة   أربع   مرات  
 ووصلت   إلى   ذروتها   عند   نحو   9   آالف   إلى   10   آالف  
 دوالر   للحاوية   فــي   خضم   أزمـــة   شهدتها   الــســوق  
 العالمية   وسط   توقف   الموانئ   واختفاء   الشاحنات  
 التي   علقت   في   البحر   وفي   الموانئ   حول   العالم،  
 األمر   الذي   أدى   إلى   تعطل   سالسل   اإلمداد   وارتفاع  

 في   أسعار   السلع   والمنتجات. 

أظهرت بيانات رســمية حديثة اســتمرار التوجه نحو االســتثمار في القطاع الصناعي وتحقيق القطاع نتائج إيجابية، مدفوًعا بخطة التعافي االقتصادي التي 
أعلنــت عنهــا مملكــة البحريــن والبــدء فــي عدد من المشــروعات الصناعية الضخمة؛ بهدف رفع مســاهمة القطاع فــي الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. وأشــارت 
أرقام وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة أصدرت 45 موفقة مبدئية لمشــاريع صناعية، في حين ان عدد التراخيص الصناعية الصادرة قد بلغت 31 رخصة، 

وذلك في النصف األول من العام 2022.

في  للقيد  الصادرة  الشهادات  بعدد  يتعلق  وفيما 
نفس  في   473 عددها  بلغ  فقد  التجاري  السجل 

الفترة من هذا العام.
للصناعات  تــقــديــم خــدمــاتــهــا  ــوزارة  ــ الـ وواصــلــت 
المؤسسات  منح  فــي  االســتــمــرار  عبر  البحرينية 
الصناعية اإلعفاء الجمركي من المنتجات الداخلة 
في عملية التصنيع المحلي والتي تهدف إلى دعم 
الصناعة المحلية، إذ وافقت على 94 طلبا لإلعفاء 

الجمركي في النصف األول من العام الجاري.
وتحصل المنشآت الصناعية المرخصة من وزارة 
من  الجمركي  اإلعــفــاء  على  والــتــجــارة  الصناعة 
الصناعة والتي  الجمركية على مدخالت  الرسوم 

الــغــيــار  وقــطــع  والــمــعــدات  اآلالت  عــلــى  تشتمل 
الــخــام األولــيــة والــمــواد نصف المصنعة  والــمــواد 
لإلنتاج  مباشرة  الالزمة  والتغليف  التعبئة  مــواد 

الصناعي.
فقد  البحرين،  في  صنع  بشهادة  يتعلق  فيما  أما 

بــلــغــت الـــشـــهـــادات الـــصـــادرة لــهــذه 
العالمة الوطنية 78 شهادة.

ــم تــدشــيــن عـــالمـــة صــنــع في  ــ وت
البحرين في العام 2020 بالتزامن 
التسجيل  خــدمــة  إطــــالق  مـــع 
لــلــحــصــول عــلــى الــعــالمــة عبر 
الصناعية  الــخــدمــات  نــظــام 

تبلغ  التي  الصناعية  المنشآت  لجميع  اإللكتروني 
إذ  وأكــثــر،   %  35 فيها  المحلي  المحتوى  نسبة 
يهدف من مشروع عالمة صنع في البحرين إلى 
دعم المنتجات الصناعية الوطنية وتمييزها بين 
المنتجات األخرى المعروضة في األسواق ليسهل 
المستهلك  ثقة  وتعزز  بها  المستهلكين  تعريف 
ــوطــنــي، كــمــا تهدف  بــالــمــنــتــج ال
إلى  البحرين  في  صنع  عالمة 
البحرينية  الــصــادرات  تشجيع 
وتــمــكــيــن مــنــتــجــات الــصــنــاعــات 
لألسواق  الــدخــول  مــن  الوطنية 

المحلية واإلقليمية والعالمية.
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فـي جــمـيع

مـــــــحـــــــالت الــــــــحـــــــواج،
ووتــــش تــــايــــم ومــــونــــتــــال بــــوتــــيــــك
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