
أكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين ســـمير ناس 
مـــن  مزيـــًدا  تتطلـــب  الراهنـــة  االقتصاديـــة  المرحلـــة  أن 
التنســـيق والعمل المشـــترك بين القطاعيـــن العام والخاص 
للنهـــوض بالقطاعات التجارية واالســـتثمارية والصناعية، 
داعًيـــا إلـــى توحيد الجهـــود لتنفيذ ما تصبـــو إليه الخطط 
لتحقيـــق  المعـــززة  االقتصاديـــة  واالســـتراتيجيات 
مســـتهدفات رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030.  وأشـــار 
إلى أهمية تعزيز دور اللجان القطاعية الدائمة في دراســـة 

المعوقـــات التـــي تواجـــه قطاعـــات األعمـــال ورفدهـــا بكل 
اإلمكانات والمقومات، بهدف ترسيخ دور القطاع الخاص 
فـــي دعم االقتصـــاد الوطنـــي، منوًها خالل لقائه برؤســـاء 
وأعضـــاء اللجـــان العشـــر الدائمـــة فـــي أولـــى اجتماعاتهم 
فـــي الدورة الثالثين إلى أن هنـــاك ملفات اقتصادية مهمة 
تحتاج للتناغم والتواصل بيـــن الجميع للوصول لألهداف 
المنشـــودة في دعم وتنمية القطاعات االقتصادية بمملكة 

البحرين.

145 مليون دوالر 
صافي أرباح “الكويت 

الوطني- البحرين” 
في 6 أشهر

9 ماليين دوالر 
صافي ربح “اإلثمار 

القابضة” في 
النصف األول
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جمـــــوع غفيـــــرة فــــي تشييـــــع الزميـــل 
ماجــــد سلطـــان لمثــــواه األخيــــر
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نصف مليون دينار بـ”الجعفرية” لصيانة دور العبادة معدومة الوقفيات
رصـــدت إدارة األوقاف الجعفرية لمواجهة 
صيانـــة  بخصـــوص  المتزايـــدة  الطلبـــات 
دور العبـــادة التـــي ال توجـــد لهـــا وقفيـــات، 
المبانـــي وتوفيـــر  ترميـــم  فـــي  والمتمثلـــة 
المستلزمات الضرورية من أجهزة التكييف 
والســـجاد واألدوات األخرى التي تحتاجها 
ميزانيـــة وقدرهـــا نصـــف مليـــون دينار في 
لدعـــم  العشـــير  مـــن حســـاب   2021 العـــام 

طلبات المساجد والمآتم والمقابر.
وعمـــدت اإلدارة إلـــى تنفيـــذ العديـــد مـــن 

المشـــاريع التطويريـــة والتشـــغيلية خـــالل 
العـــام المنصرم، حيث وضـــع مجلس إدارة 
األوقاف خطة الســـتبدال نظام المعلومات 
علـــى  للتغلـــب  جديـــد  بنظـــام  القديـــم 
المشـــكالت التي كانت تعانـــي منها اإلدارة، 
ولتطويـــر ســـرعة إنجـــاز الخدمـــات التـــي 
تقدمها اإلدارة للمراجعين، حيث تم تثبيت 
النظـــام الجديد من بداية العام 2021، وتم 
إنجاز العديد من المراحل بنسبة تصل إلى 
70 %، على أن ينتهي العمل على المراحل 

مبنى إدارة األوقاف الجعفريةالمتبقية من النظام. )07(

شـــهد شـــهر يوليو الماضي ترسية 82 
مناقصـــة تابعـــة لــــ 27 جهـــة حكومية 
بقيمة إجمالية تجاوزت 56.5 مليون 
دينار، بزيادة قدرها 6.5 مليون دينار 
تقريًبـــا، أي مـــا نســـبته 13 % مقابـــل 
ومزايـــدات  مناقصـــات   106 ترســـية 

بنحو 50 مليون دينار.
وكانـــت أعلـــى 5 جهـــات حكومية من 
المناقصـــات  ترســـيات  قيمـــة  حيـــث 
والمزايـــدات فـــي يوليـــو بنحـــو 48.5 

 %  86.2 نســـبته  مـــا  دينـــار  مليـــون 
مـــن إجمالـــي قيمة الترســـيات، ومنها 
شـــركة تطوير للبتـــرول التي حظيت 
بأعلى الوزارات والهيئات والشـــركات 
الحكومية من حيث قيمة المناقصات 
 35.2 بنحـــو  المرســـاة  والمزايـــدات 
مليـــون دينـــار )62.6 % مـــن إجمالـــي 
قيمـــة الترســـيات(، وشـــركة ممتلكات 
البحريـــن القابضة بنحـــو 1.95 مليون 

دينار )3.5 %(.

مليونا دينار لتأمين موظفي “ممتلكات”

)21(

24 صفحة - 220 فلسا

أكـــد نائب جاللـــة الملك ولـــي العهد صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة أهميـــة اســـتمرار مســـيرة التطويـــر 
فـــي جميـــع القطاعـــات بمـــا يســـهم فـــي رفد 
االقتصـــاد الوطني وتوفير مزيد من الفرص 

الواعدة أمام أبناء الوطن.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس 
بحضـــور رئيس مجلس أمناء وقف عيســـى 
بـــن ســـلمان التعليمي الخيري ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشـــيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، 
ونائـــب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير البنية 
التحتية الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفة آل خليفة ووزير شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء حمـــد المالكـــي، وعـــدد من 
المســـؤولين، وزير المواصـــالت واالتصاالت 

محمد الكعبي.

توفير مزيد من الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن
استمرار مسيرة التطوير في جميع القطاعات... نائب جاللة الملك ولي العهد:

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يطلع على مشاريع وزارة المواصالت واالتصاالت الداعمة للقطاعات الواعدة

المنامة - بنا
أكد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
مواصلـــة العمل بـــروح الفريق الواحد 
مختلـــف  فـــي  الجهـــود  وتكثيـــف 
فريـــق  وعزيمـــة  بعـــزم  القطاعـــات 
مبـــادرات  تنفيـــذ  إلنجـــاح  البحريـــن، 
برنامـــج التـــوازن المالـــي والوصـــول 
إلـــى نقطـــة التـــوازن بيـــن اإليـــرادات 
والمصروفـــات الحكومية بحلول عام 
المســـيرة  أهـــداف  يرفـــد  بمـــا   ،2024

التنموية الشـــاملة بقيـــادة ملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتماشـــًيا مع 
خطـــط الحكومة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه أمـــس، المدير 
العـــام رئيـــس مجلـــس إدارة صندوق 

النقد العربي عبدالرحمن الحميدي.

وزير “المالية”: الوصول لنقطة التوازن بين 
اإليرادات والمصروفات بحلول 2024

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني
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أكـــد نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مواصلـــة تعزيـــز 
وموقعهـــا  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة 
الريـــادي عبر دعـــم مســـارات التطوير 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، الفًتـــا إلـــى 
العمـــل بروح الفريـــق الواحد والتنفيذ 
المتقـــن لكافـــة المبادرات والمشـــاريع 
الحكوميـــة لدعم القطاعـــات الواعدة 
األهـــداف  وتحقيـــق  األولويـــة  ذات 
المرجـــوة في رفـــد مختلف القطاعات 
بالمملكة وتعزيز تنافســـيتها بما يدعم 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك 
البالد المعظم حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر 
الرفـــاع أمس بحضـــور رئيس مجلس 

ســـلمان  بـــن  عيســـى  وقـــف  أمنـــاء 
التعليمي الخيري سمو الشيخ عيسى 
بن ســـلمان بن حمد آل خليفة وســـمو 
الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ونائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة ووزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة ووزير شـــؤون 
فيصـــل  بـــن  حمـــد  الـــوزراء  مجلـــس 
المســـؤولين،  مـــن  وعـــدد  المالكـــي، 
وزير المواصـــالت واالتصاالت محمد 
علـــى  ســـموه  اطلـــع  حيـــث  الكعبـــي، 
مشـــاريع الـــوزارة الداعمـــة للقطاعات 
الواعدة، مشـــيًرا إلى أهمية اســـتمرار 
مســـيرة التطوير في جميع القطاعات 
بما يســـهم في رفـــد االقتصاد الوطني 

وتوفيـــر مزيـــد مـــن الفـــرص الواعـــدة 
أمام أبناء الوطن.

وأكـــد ســـموه أهميـــة تكثيـــف الجهود 
لتحفيـــز التنمية االقتصادية في كافة 
القطاعـــات الحيويـــة بعـــزٍم متواصـــل 
يحقـــق غايـــات النمو المســـتدام، فيما 
نـــوه ســـموه باألهميـــة التـــي تحظـــى 
ودورهـــا  الحكوميـــة  المشـــاريع  بهـــا 
النمـــو  دعـــم  فـــي  االســـتراتيجي 

االقتصادي.
مـــن جهتـــه، أعـــرب وزيـــر المواصالت 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  واالتصـــاالت 
لصاحـــب الســـمو الملكي نائـــب جاللة 
الملك ولي العهد على ما يبديه سموه 
مـــن دعـــم دائم يحفـــز نحـــو مزيد من 
المواصـــالت  قطاعـــي  فـــي  التطويـــر 

واالتصاالت.
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توفيــر مزيــد من الفــرص الواعـــدة أمــام أبناء الوطن
العمل بروح الفريق واستمرار التطوير في جميع القطاعات... نائب جاللة الملك ولي العهد:

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يطلع على مشاريع وزارة المواصالت واالتصاالت الداعمة للقطاعات الواعدة

االثنين 29 أغسطس 2022 - 2 صفر 1444 - العدد 5067

نشـــر بالعـــدد األخيـــر من الجريدة الرســـمية قـــرار رقم  )113( لســـنة 
2022 لوزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف نواف المعاودة 
بتعديـــل جدول برامـــج التأهيل والتدريب المرافـــق للقرار رقم )36( 
لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم 

بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها.
ونص القرار على اآلتي:

المادة األولى
يضـــاف بنـــد جديد برقـــم )8( إلى جـــدول برامج التأهيـــل والتدريب 
المرافق للقرار رقم )36( لســـنة 2018 بشـــأن تحديـــد برامج التأهيل 
والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، نصه 

اآلتي:
الرقم: 8

نوع البرنامج: برامج ريادة األعمال التجارية
الجهـــة المشـــرفة: جمعيـــة البحريـــن لتنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة 

والمتوسطة )مركز ريادة األعمال( 
المادة الثانية

علـــى وكيل الـــوزارة للعدل والشـــؤون االســـالمية تنفيذ أحـــكام هذا 
القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدماج المحكومين بالعقوبات 
البديلة ببرامج ريادة األعمال

الجريـــدة  مـــن  األخيـــر  بالعـــدد  نشـــر 
الرســـمية قرار رقـــم )4( لســـنة 2022 
التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة  لوزيـــر 
العصفور، بشـــأن تعيين مدير مؤقت 
لجمعية المحافظة الجنوبية الثقافية 

االجتماعية.
ونص القرار على اآلتي:

المادة األولى
تعيين أمينة هاشـــم أحمد عبدالغفور 
لجمعيـــة  مؤقتـــا  مديـــرا  الكوهجـــي 
الثقافيـــة  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
االجتماعية وتكون لها االختصاصات 
وفقـــا   اإلدارة  لمجلـــس  المقـــررة 
ألحـــكام قانـــون الجمعيـــات واألندية 
والهيئـــات  والثقافيـــة  االجتماعيـــة 
الخاصـــة العاملة في ميدان الشـــباب 
الخاصـــة  والمؤسســـات  والرياضـــة 

الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقم )21( 
األساســـي  والنظـــام   ،1989 لســـنة 

للجمعية.
المادة الثانية

تكون مدة المدير المؤقت ثالثة أشهر 
تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا 

القرار في الجريدة الرسمية. 
المادة الثالثة

للجمعيـــة  المؤقـــت  المديـــر  علـــى 
إعـــداد تقريـــر يقـــدم لـــوزارة التنمية 
االجتماعية بشـــأن أوضـــاع الجمعية 
متضمنا أمورها المالية خالل العامين 
إلصالحهـــا  ومقترحاتـــه  الماضييـــن 
وتطويـــر وتنظيـــم العمـــل بهـــا وفقـــًا 
ألحـــكام القانـــون والنظام األساســـي 
المشـــار إليهمـــا، وذلك خالل شـــهرين 

من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الرابعة 

يدعـــو  أن  المؤقـــت  المديـــر  علـــى 

اجتمـــاع  إلـــى  العموميـــة  الجمعيـــة 
يعقـــد قبـــل انتهـــاء المـــدة المحـــددة 
بالمـــادة )2( مـــن هـــذا القـــرار بشـــهر 
علـــى األقـــل وبعـــد موافقة الـــوزارة، 
وأن يعـــرض عليهـــا تقريـــرًا مفصـــالً 
عـــن حالـــة الجمعية متضمنـــًا أمورها 
المالية وتنتخـــب الجمعية العمومية 
مجلـــس االدارة الجديد في الجلســـة 
ذاتهـــا بعد اتخاذ اإلجراءات الخاصة 
بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا 
ألحـــكام قانـــون الجمعيـــات واألندية 
االجتماعيـــة والثقافيـــة المشـــار إليه 
وماقـــرره النظـــام األساســـي في هذا 

الشأن.
المادة الخامسة 

علـــى المعنيين بالوزارة تنفيذ أحكام 
هـــذا القـــرار، ويعمـــل بـــه مـــن اليـــوم 
التالـــي لتاريـــخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

يكلف بإعداد تقرير بشأن أوضاع الجمعية المالية... “التنمية”:

الكوهجي مديرا مؤقتا لـ “الجنوبية الثقافية”
نشـــر بالعدد األخيـــر من الجريدة الرســـمية قرار 
رقم )5( لســـنة 2022 لوزيـــر التنمية االجتماعية 
أســـامة العصفور، بشأن تعديل النظام األساسي 

لجمعية العكر الخيرية. 
ونص القرار على اآلتي:

المادة األولى
واألنديـــة  الجمعيـــات  قيـــد  ســـجل  فـــي  يقيـــد 
االجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غير 
العاديـــة لجمعية العكر الخيرية، الصادر بجلســـتها 

المنعقدة بتاريخ 5 يونيو 2022، وهو كاآلتي:
يعـــدل نـــص المـــادة )33( مـــن النظام األساســـي 
للجمعيـــة ليصبـــح “يتكـــون مجلـــس اإلدارة من 
ســـبعة )7( أعضـــاء تنتخبهم الجمعيـــة العمومية 
مـــن بيـــن أعضائها لمدة ســـنتين قابلـــة للتجديد 
مـــدة أو مددا أخـــرى، ويتم انتخابهـــم باالقتراع 

السري المباشر”.
المادة الثانية

ينشـــر هذا القرار في الجريدة الرســـمية، ويعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

انتخاب إدارة “العكر الخيرية” 
باالقتراع السري المباشر

منال الشيخ

منال الشيخ
منال الشيخ

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة مواصلـــة العمـــل بـــروح الفريق 
الواحد وتكثيف الجهـــود في مختلف القطاعات بعزم 
وعزيمة فريق البحرين، إلنجـــاح تنفيذ كافة مبادرات 
برنامـــج التـــوازن المالي والوصول إلـــى نقطة التوازن 
بيـــن اإليـــرادات والمصروفات الحكوميـــة بحلول عام 
2024، بمـــا يرفـــد أهداف المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيادة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وتماشـــًيا مع خطـــط الحكومة 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــار إلـــى أن النتائـــج الماليـــة اإليجابيـــة التـــي تـــم 

تحقيقها خالل النصف األول من العام 2022 من خالل 
تقليـــل المصروفـــات وزيـــادة اإليرادات غيـــر النفطية، 
تؤكـــد الســـير فـــي االتجـــاه الصحيـــح نحـــو تحقيـــق 
أهـــداف برنامـــج التوازن المالي، وتســـهم في مواصلة 
مســـيرة المنجزات من خالل البنـــاء على ما تحقق بما 
يعـــود بالنفع على الوطـــن والمواطن، الفتا إلى أن قوة 
االقتصـــاد الوطني وتنوعه يســـهمان في خلق الفرص 
ألبناء الوطن. جـــاء ذلك لدى لقائه أمس، المدير العام 
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن 
الحميـــدي، بمناســـبة الزيـــارة التـــي يقـــوم بهـــا لمملكة 
البحريـــن في إطـــار التعاون والتنســـيق المســـتمر بين 
الجانبيـــن، حيث نّوه وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
بـــدور صنـــدوق النقـــد العربي وإســـهاماته فـــي تقديم 

أوجـــه الدعـــم لتنفيذ الخطـــط والبرامـــج التنموية في 
مختلـــف الدول العربية لما فيـــه خير وازدهار الجميع. 
و تناول االجتماع ما تواجهه األسواق المالية العالمية 
مـــن تحديـــات، حيث تم التأكيد خـــالل االجتماع على 
أهمية إعطـــاء األولوية لتوفير االحتياجات التمويلية 
الالزمـــة المرتبطـــة باســـتحقاقات الديـــن العام، ســـعيا 

لالستدامة المالية ولمزيد من االستقرار االقتصادي.
كمـــا جرى خـــالل االجتمـــاع بحث ســـبل تعزيـــز أوجه 
الماليـــة  وزارة  بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون  التنســـيق 
واالقتصاد الوطني وصندوق النقد العربي، ومناقشـــة 

عدد من الموضوعات ذات االهتمام المتبادل.
من جانبه، أشاد الحميدي بالتعاون المستمر بين وزارة 

المالية واالقتصاد الوطني وصندوق النقد العربي.

األولوية لتوفير التمويالت المرتبطة باستحقاقات الدين العام... وزير المالية:

الوصول لنقطة التوازن بين اإليرادات والمصروفات بحلول عام 2024
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المنامة - وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن قلق مملكة البحرين وأســـفها الشـــديد 
لالشـــتباكات المســـلحة التـــي جـــرت أمـــس فـــي العاصمـــة الليبيـــة 
طرابلـــس، ممـــا يهدد أمـــن وســـالمة المواطنين الليبييـــن ويعرض 

البالد لخطر كبير.
ودعـــت مملكـــة البحريـــن الفرقـــاء الليبييـــن إلـــى تغليـــب الحكمـــة 
الدمـــاء وعـــدم  المســـلحة وحقـــن  االشـــتباكات  والعقـــل، ووقـــف 
التصعيـــد، وانتهاج الحوار السياســـي لحل الخالفـــات الدائرة بين 
طرفـــي النـــزاع، والعمل علـــى الحفاظ علـــى المصالـــح العليا لدولة 
ليبيا، وتحقيق تطلعات شـــعبها الشقيق للسلم والتنمية واالزدهار، 
مجـــددة موقـــف المملكـــة الداعم لدولـــة ليبيا الشـــقيقة بما يحفظ 

سيادتها وأمنها واستقرارها.

“الخارجية” للفرقاء الليبيين: احقنوا الدماء

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة غير 
المقيم في كندا الشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفة، مع مساعدة نائب 
والقطـــب  أوروبـــا  لشـــؤون  الوزيـــر 
الشـــمالي والشـــرق األوســـط بوزارة 
والتجـــارة  الخارجيـــة  الشـــؤون 
والتنميـــة بكنـــدا الســـفيرة ســـاندرا 
مكارديـــل، وذلـــك في إطـــار الزيارة 
الرســـمية التي يقوم بها السفير إلى 

كندا.
الســـفير  أشـــاد  االجتمـــاع،  وخـــالل 
بالعالقات الثنائية الوطيدة القائمة 
بيـــن مملكـــة البحرين وكنـــدا والتي 
تمتـــد لمـــا يقـــارب 50 عاًمـــا، معرًبـــا 
عـــن تقديـــر المملكـــة لمواقـــف كندا 
واألمـــن  الســـلم  لحمايـــة  الداعمـــة 
ضمـــان  تجـــاه  والتزامهـــا  الدولـــي 
أمـــن المالحـــة البحريـــة مـــن خـــالل 
البحريـــة  القـــوات  فـــي  مشـــاركتها 

مســـاعدتها  وكذلـــك  المشـــتركة، 
فـــي  المتضـــررة  للـــدول  اإلنســـانية 
مملكـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  المنطقـــة، 
البحريـــن على بذل الجهود الحثيثة 
االســـتقرار  تحقيـــق  ســـبيل  فـــي 
اإلقليمي، وتعزيز الشراكات الدولية 
لمكافحة اإلرهاب بما يكفل الســـالم 
واالزدهار لشعوب المنطقة والعالم.

وأعرب الشـــيخ عبدهللا بن راشد آل 

خليفـــة عن التـــزام مملكـــة البحرين 
بتعزيـــز العالقـــات بشـــكل أكبـــر من 
الثنائـــي  التنســـيق  زيـــادة  خـــالل 
تنميـــة  أهميـــة  مؤكـــًدا  المشـــترك، 
وتطوير التعاون المشترك في كافة 
المجاالت ومنها المجال االقتصادي، 
والعلمي والثقافـــي والطبي، مؤكًدا 
تطلع مملكة البحرين إلى االجتماع 
السياســـية  للمشـــاورات  الثانـــي 
الثنائية بين مملكة البحرين وكندا.

من جانبها، رحبت الســـفيرة ساندرا 
مكارديل بالشـــيخ عبدهللا بن راشد 
آل خليفة، مؤكـــدة أهمية العالقات 
وضـــرورة  البلديـــن،  بيـــن  الثنائيـــة 
تعزيـــز وترســـيخ أواصـــر الصداقـــة 
والتشـــاور الثنائـــي بينهمـــا، معربـــة 
الســـتضافة  حكومتهـــا  تطلـــع  عـــن 
االجتمـــاع الثانـــي مـــن المشـــاورات 
مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة  السياســـية 
البحريـــن وكنـــدا في مدينـــة أوتاوا 

خالل شهر سبتمبر المقبل.

تعزيز الشراكات لمكافحة اإلرهاب وزيادة التعاون االقتصادي

المنامة - للهيئة الوطنية لعلوم الفضاءمشاورات سياسية بحرينية كندية في سبتمبر المقبل

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اجتمـــع 
محمـــد  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
العســـيري مـــع ســـفير مملكـــة البحرين 

لدى دولة إسرائيل خالد الجالهمة.
في بداية اللقاء شكر العسيري للسفير 
حرصه على االلتقاء بالهيئة والتعرف 
عـــن كثب على الدور الذي تســـاهم به 
فـــي تحقيق أهـــداف التنمية الشـــاملة 
والمســـتدامة، متمنًيا لـــه كل التوفيق 
والنجـــاح فـــي مهماتـــه الدبلوماســـية 
ومســـاعيه الراميـــة لتطويـــر وتنميـــة 
عالقات التعاون المشتركة بين مملكة 
البحريـــن ودولة إســـرائيل فـــي جميع 
المجـــاالت، بمـــا فيها الجانـــب المتعلق 

بالفضاء.
خـــالل االجتمـــاع تـــم تقديـــم عـــرض 
موجـــز حول الهيئـــة متضمنا التعريف 
بسياســـة البحريـــن للفضـــاء وبالخطة 
 2018 للفتـــرة  للهيئـــة  االســـتراتيجية 
أبـــرز  العـــرض  تنـــاول  كمـــا   .2023  -
اإلنجـــازات وأهـــم المشـــاريع الحاليـــة 
والخطـــط المســـتقبلية للهيئـــة، كذلك 

تـــم اســـتعراض المجـــاالت المحتملـــة 
للتعـــاون مـــع الجهـــات المكافئـــة فـــي 
دولة إسرائيل، بما يفتح آفاقا جديدة 
مجـــال  فـــي  البلديـــن  بيـــن  للتعـــاون 

الفضاء وعلومه وتطبيقاته.
مـــن جانبـــه توجـــه الجالهمة بالشـــكر 
للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء على 
جهودهـــا المبذولة في مجال االرتقاء 
بمجـــال الفضاء فـــي مملكـــة البحرين 
وما حققته من إنجازات تشكل مصدر 

فخر واعتزاز لكل بحريني، وقد أبدى 
ترحيبـــه لدعم جهود الهيئة بما يحقق 
األهداف التي أنشـــئت من أجلها، وبما 
يســـهم في وضع اسم مملكة البحرين 
فـــي مصاف الـــدول الرائدة في مجال 

الفضاء.
الهيئـــة  جانـــب  مـــن  اللقـــاء  حضـــر 
المستشـــار  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
محمـــد العثمـــان، ورئيـــس التخطيـــط 
االستراتيجي والمشاريع أمل البنعلي.

آفاق جديدة للتعاون الفضائي مع إسرائيل

تضافر الجهود في نشر الوسطية واالعتدال
بحث التعاون مع السعودية في الشؤون اإلسالمية

اجتمـــع وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
وزيـــر  مـــع  المعـــاودة،  نـــواف  واألوقـــاف 
الشـــؤون اإلســـالمية والدعـــوة واإلرشـــاد 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، في الزيارة 
التـــي يقوم بها للمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة. وأشـــاد وزيـــر العـــدل بالعالقات 
األخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
الشـــقيقة، في ظل ما تحظـــى به من دعم 
واهتمـــام مـــن لـــدن ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيـــه ملـــك المملكـــة العربية 

الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية 
الشـــريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 

ســـعود، ومتابعة مســـتمرة من ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وأخيـــه ولـــي العهـــد نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة العربيـــة 
السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي 
األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود. وأكد التطلع الراســـخ نحـــو تعزيز 
التعـــاون في المجاالت التـــي تخدم العمل 
اإلســـالمي في مجاالته المتنوعة وتضافر 

الجهود في نشر الوسطية واالعتدال.
ونوه بمســـتوى التعاون المشترك والوثيق 
الشـــؤون  ومنهـــا  المجـــاالت  ســـائر  فـــي 
االســـالمية، حيث جرى استعراض تفعيل 
مذكرة التعاون المبرمة بين الوزارتين في 

مجاالت الشؤون اإلسالمية.

المنامة - بنا
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وزير العدل يبحث مع نظيره السعودي التعاون في مجاالت الشؤون اإلسالمية

الشيخ عبدالله بن راشد
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جــائــزة األميــرة سبيكــة تعــزز االتــزان بيــن الجنسيـــن
تخلق بيئة تنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة... “التنمية”:

ترأس الوكيل المساعد لتنمية 
التنمية  وزارة  فــي  المجتمع 
الكوهجي،  خالد  االجتماعية 
اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــمــخــتــصــة 
ــوزارة لــلــقــيــام بــاســتــكــمــال  ــ ــال ــ ب
الالزمة،  والبيانات  المؤشرات 
في  للمشاركة  تمهيدا  وذلـــك 
الملكي  السمو  صاحبة  جائزة 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة 
ــرأة  ــمــ ــ ال ــدم  ــقـ ــتـ لـ خــلــيــفــة  آل 

البحرينية في دورتها السابعة 
للعام 2022.

ــاد  ــ ــة أشــ ــ ــب ــاســ ــ ــن ــمــ ــ ــذه ال ــ ــ ــه ــ ــ وب
يوليه  الذي  بالدعم  الكوهجي 
المجلس األعلى للمرأة برئاسة 
ــبـــالد الــمــعــظــم  قــريــنــة مــلــك الـ
صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
واالجتماعي  التنموي  للقطاع 
ــام ولــتــقــدم الـــمـــرأة  بــشــكــل عــ

البحرينية بشكل خاص، مؤكدا 
دور المجلس المهم في تعزيز 
لتعزيز  واإلمـــكـــانـــات  الــفــرص 
في  البحرينية  المرأة  مشاركة 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة ومــواصــلــة 
مسيرة العطاء والنماء لصالح 

خدمة الوطن والمواطن.
وأكد أهمية المشاركة في هذه 
جهود  إلبـــراز  الــرائــدة  الجائزة 
االجــتــمــاعــيــة  الــتــنــمــيــة  وزارة 

البحرينية،  ــمــرأة  ال تــقــدم  فــي 
الجائزة  بــه  تسهم  بما  مشيدا 
البيئة  خــلــق  فــي  كبير  بشكل 
التنافسية البناءة بين الجهات 
واألهلية  والخاصة  الحكومية 
وفــئــة األفـــــراد، مــن أجـــل نيل 
هذه الجائزة التي تعزز مرحلة 
الرجل  بين  المتزنة  الــشــراكــة 
والقائمة  المجتمع  في  والمرأة 

على الجدارة والكفاءة.

وزارة التنمية االجتماعية

نــشــر تــطــبــيــق الـــشـــواغـــر الــحــكــومــيــة 21 
وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي، منها 
العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  في  شواغر   4
سكرتير  العامة،  العالقات  رئيس  أبرزها 
أخصائي  فــوتــوغــرافــي،  مــصــور  تنفيذي، 
ــوزارة  ــ مــتــابــعــة وتــنــســيــق، و 3 شــواغــر ب
أبرزها رئيس  الوطني،  المالية واالقتصاد 
لقسم  رئيس  أول،  مالي  محلل  مشاريع، 
الــمــالــيــة، وشــاغــر ألخصائي  ــراءات  ــ اإلجــ

ــوزارة شــؤون اإلعــالم، وشاغرين  إعــالم ب
اقــتــصــادي،  ــتــجــارة،  وال الصناعة  ــوزارة  ــ ب
أخصائي مكافحة عمليات غسيل أموال، 
الرأي  هيئة  في  تنفيذي  لسكرتير  وشاغر 
في  شرعي  وطبيب  القانوني،  والتشريع 
إضافة  الــعــامــة،  للنيابة  اإلداري  الــجــهــاز 
لشاغر سائق عربة خفيفة في هيئة جودة 
التعليم والتدريب، وشاغر لمصمم مسرح 
واآلثــار،  للثقافة  البحرين  هيئة  في  أول 
الكهرباء  هيئة  في  مكتب  لمدير  وشاغر 
هيئة  فــي  وظيفيين  وشــاغــريــن  ــمــاء،  وال

أبــرزهــا  الــعــمــرانــي  والــتــطــويــر  التخطيط 
رئــيــس مــشــاريــع الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي، 
رئــيــس مــراقــبــة الــتــعــمــيــر، لــشــاغــر مــنــاول 
وشواغر  والتعليم،  التربية  بــوزارة  مــواد 
أبــرزهــا  الــعــقــاري،  التنظيم  مــؤســســة  فــي 
مــشــاريــع، أخصائي  تــراخــيــص  أخــصــائــي 
ــوزارة  ــ ب لــمــحــاســب أول  ــالم، وشـــاغـــر  ــ إعـ

شؤون البلديات والزراعة.
المدنية أحمد  الخدمة  وكان رئيس جهاز 
نظام  إن  وقــت سابق  قــال في  قد  الزايد 
ــر” مـــن شــأنــه اإلســـهـــام فـــي رفــع  ــواغــ “شــ

والــخــدمــة  األداء  فــي  والــتــمــيــز  الــكــفــاءة 
الحكومية وتوسيع فرص التطور المهني 
لدى الموظفين في الحكومة في ظل بيئة 
بأن  منوها  لإلنتاجية،  ومــعــززة  محفزة 
تنفيذ  في  مستمر  المدنية  الخدمة  جهاز 
جــودة  تطوير  نحو  الحكومة  توجيهات 
قدرات فرص  وتعزيز  الحكومية  الخدمة 
فرص  مــن  عــزز  مما  الــحــكــومــة،  موظفي 
في  وأسهم  للموظفين  الوظيفي  التطور 
رفع الكفاءة والتميز والتطور المهني لدى 

موظفي الحكومة.

وتــابــع الــزايــد فــي وقــت سابق بــأن نظام 
الكفاءات  على  للحفاظ  يهدف  “شــواغــر” 
والــخــبــرات واالســتــفــادة منها فــي مجال 
النظام  هــذا  أن  مضيفا  المدنية،  الخدمة 
مؤهلين  مرشحين  توفير  سرعة  يضمن 
مـــن الــمــوظــفــيــن لــالنــتــقــال بــيــن الــجــهــات 
كما  بينها،  االحتياجات  لسد  الحكومية 
يسهم في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة 
روح  خلق  إلــى  إضــافــة  الــفــرص،  وتكافؤ 
المنافسة وتعزيز مبدأ الشفافية بما يلبي 
التطلعات المنشودة ويعزز من دعم كافة 

التطور  نحو  الرامية  الحكومية  الجهود 
وفق  والمواطن  الوطن  لخدمة  والتنمية 
ــــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  تــوجــيــهــات ول
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ
سلمان بن حمد آل خليفة، حيث قام جهاز 
الشواغر  نظام  بتفعيل  المدنية  الخدمة 
الحكومية لموظفي الحكومة عبر تطبيق 
الحكومية  والبوابة  الحكومي”  “الموظف 
للنقل الداخلي بين الوزارات والمؤسسات 
من  كبيرا  إقــبــاال  القــى  حيث  الحكومية، 

الجهات الحكومية من خالل التقديم.

21 وظيفــة حكوميـة بتطبيــق “الشــواغــر الحكومـي”
أبرزها المحاسبة والسكرتارية واإلعالم

قياس الرطوبة النسبية بالقماش المبلل
استخدمته دول أوروبية... الناصر:

قــال رئيــس الجمعيــة الفلكيــة البحرينيــة أســتاذ الفيزيــاء التطبيقيــة 
بجامعــة الخليــج العربــي وهيــب الناصــر إن مــن الممكــن قيــاس معدل 
درجــات الحــرارة والرطوبــة مــن خــال قطعــة قمــاش مبللــة لقيــاس 
مستوى الرطوبة النسبية في األجواء لمعرفة مدى تشبع الرطوبة في 

الحرارة.

وأوضــــح الــنــاصــر فــي تــصــريــح لـ 
ــات  ــالد” فـــوائـــد قـــيـــاس درجــ ــ ــب ــ “ال
الــحــرارة مــن خــالل قطعة قماش 
الهواء  لقياس درجة حرارة  مبللة 
ومعرفة  التبخر،  ولــعــدم  الــرطــب 
ــد درجــــة  ــنـ ــوى الـــتـــشـــبـــع عـ ــتـ ــسـ مـ
ــواء لــلــمــكــيــفــات أو  ــ الــــحــــرارة، سـ
الرطوبة  وقياس  الحرارة  لتجنب 
الــجــرام  كميات  بحسب  النسبية 

لقطرات المياه.

ــى أن طــريــقــة  ــ الـــنـــاصـــر إل ولـــفـــت 
ــــحــــرارة بــقــطــعــة قــمــاش  قــيــاس ال
مغطى من الطرق القديمة التي تم 
استخدامها في عدة دول، لمعرفة 
بواسطة  المقروءة  الحرارة  درجة 
ميزان حرارة مغطى بقطعة قماش 
مبللة بالماء يمر عليها الهواء. عند 
الــرطــوبــة الــنــســبــيــة، حــيــث تكون 
ــرارة الــبــصــيــلــة الــرطــبــة  ــ درجــــة حـ
ــهــواء  مــســاويــة لــدرجــة حــــرارة ال

وتكون  المنخفضة،  الرطوبة  عند 
درجة حرارة البصيلة الرطبة أقل 
الجافة  البصيلة  حرارة  درجة  من 

بسبب التبريد التبخيري.
ــاحـــب مــنــصــة  ــال صـ ــ ــك قـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ
“بــحــريــن ويـــــذر” إن  اســتــخــدام 
مؤشرات  لقياس  المبلل  القماش 
بــه في  الــحــرارة معمول  درجـــات 
ــيــة وغير  عــدد مــن الـــدول األوروب
ارتفاع  بسبب  المملكة  معتمد في 
معدل درجات الرطوبة العالية في 

منطقة الخليج.
ــحــرارة  يــذكــر أن تــقــاس درجـــة ال
عبر لف قطعة قماش مبللة حول 
مــقــيــاس حـــــرارة وقـــيـــاس درجـــة 
الحرارة عندما يتبخر الماء، وأكثر 
درجة يتحملها االنسان عند قياس 

الحرارة 35 درجة مئوية.

االثنين 29 أغسطس 2022 - 2 صفر 1444 - العدد 5067

تتقدم
اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في

بأحر التعازي والمواساة إلى

فاطمة حــاجي
فـــي وفــــاة المغفور له بإذن اهلل تعــــالى

والدتهــــا
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته  وأسكنها 

فسيح جناته وألهم  أهلها وذويها الصبر 
والسلوان

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

َراِضَيًة  ِك  َربِّ ِإَلى  اْرِجِعي  ُة  ْطَمِئنَّ اْلُ ْفُس  النَّ ُتَها  َأيَّ »َيا 
ِتي« ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ َمْرِضيَّ

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

محرر الشؤون المحلية

وهيب الناصر

حسن عبدالرسول



النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحيل املخترص املوحد، وبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحيل املخترص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحيل املخترص املوحد، من املعلومات املالية املرحلية 
املخترصة املوحدة لبنك اإلثمار ش.م.ب.)م( لفرتة الستة أشهر املنتهية يف ٣0 يونيو 2022، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، الذين أصدروا 

رأياً غري متحفظ عليها بتاريخ 2٨ أغسطس 2022. 

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

بنك اإلثمار ش.م.ب.)م( سجل تجاري: ١-٩٩٣٣٦، ص.ب: 2٨20، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarbank.com :املوقع اإللكرتوني info@ithmaarbank.com :هاتف: ٥٨٥000 ١7 )٩7٣+(، فاكس: ٥٨٥١٥١ ١7 )٩7٣+(، الربيد اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كبنك تجزئة إسالمي.

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
التحوط 

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
الحقوق 
العائدة 

ملساهمي 
البنك

حقوق غري 
مسيطرة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 96,932  53,202  43,730  )16,150( )46,424( 746  )1,350( 6,609  299  100,000 يف 1 يناير 2022 )مدققة(

 ٣,٥22  2,02٨  1,494  ١,4٩4  -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

الحركة من توزيع األرباح من 
 )١,00٩( )١,00٩( -    -    -    -    -    -    -    -   قبل الرشكات التابعة

حركة القيمة العادلة للصكوك 
وأدوات استثمارية وما يف 

 )2,138( )715( )1,423( -    -    -    -    )١,42٣( -    -   حكمها

الحركة يف القيمة العادلة 
 278  93  185  -    -    ١٨٥  -    -    -    -   لالستثمار يف العقارات

 1,350  -    1,350  -    -    -    ١,٣٥0  -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط 

)17,853( )5,679()12,174( -    )١2,0٨٥( )١٦7( -    7٨  -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 81,082  47,920  33,162  )14,656( )58,509( 764  -    5,264  299  100,000 يف 30 يونيو 2022 )مراجعة(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
التحوط 

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
الحقوق 
العائدة 

ملساهمي 
البنك

حقوق غري 
مسيطرة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 104,880  55,049  49,831  )16,136( )39,602( 721  )2,760( 7,309  299  100,000 يف 1 يناير 2021 )مدققة(

 ٣,40٨  2,٨74  534  ٥٣4  -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

 -    )2٩٥( 295  2٩٥  -    -    -    -    -    -   زيادة املساهمة يف رشكة تابعة 

حركة القيمة العادلة للصكوك 
وأدوات استثمارية وما يف 

 651  )930( 1,581  -    -    -    -    ١,٥٨١  -    -   حكمها

 738  -    738  -    -    -    7٣٨  -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط 

 1,595  533  1,062  -    ١,0١٣  ٨  -    4١  -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 111,272  57,231  54,041  )15,307( )38,589( 729  )2,022( 8,931  299  100,000 يف 30 يونيو 2021 )مراجعة(

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك( 

كما يف
30 يونيو 2022

)مراجعة(

كما يف
31 ديسمرب 2021

)مدققة(

املوجودات

 ١٩٦,٨٣٩  240,٩٣٣ نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

 70,2٩0  ٣0,0١0 سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ١,270,٣0٦  ٩4٣,٥٦0 مرابحات وتمويالت اخرى

 ٥٣7,٥0٥  ٥٨٣,٩7٦ تمويالت املشاركة

 ٨٩٣,١2٩  7١١,277 صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 2,4٥٦  ١,4٣٣ استثمار يف رشكات زميلة

 ١47,7١٦  ١,20٦ موجودات مقتناة بغرض التأجري

 ٦٣,٨٣4  ٦١,٦4١ موجودات أخرى

 2,4٦7  4,١04 استثمارات عقارية

 ٦4,٦٣2  ٦٥,٥٥١ عقارات قيد التطوير

 ٥٥,٦٨2  44,2٥٣ موجودات ثابتة
 22,٦4٣  ١0,0٨١ موجودات غري ملموسة

  2,698,025  3,327,499 

 -    ٥٨2,0٣٨ أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 3,327,499  3,280,063 إجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق امللكية

املطلوبات

 72٦,٩٨١  70١,٣٩2 حسابات جارية للعمالء

 ٥2٦,٦0٣  ٥2٦,٨١7 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 420,047  77,٦٨٥ مبالغ مستحقة ملستثمرين
 ١٣٥,٥44  ١27,4١٩ املطلوبات األخرى

  1,433,313  1,809,175 

 -    ٦٦,٣72 مطلوبات املرتبطة مبارشة باألصول املصنفة عىل النحو املحتفظ به للبيع

 1,809,175  1,499,685 إجمايل املطلوبات

 ١,42١,٣٩2  ٩٣٦,٦٦2 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 -    7٦2,٦٣4 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة املرتبطة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 1,421,392  1,699,296 إجمايل حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 3,230,567  3,198,981 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 ١00,000  ١00,000 رأس املال

 )40,١20( )٥2,١٨2(االحتياطيات

 )١٦,١٥0( )١4,٦٥٦(خسائر مرتاكمة

 43,730  33,162 إجمايل الحقوق العائدة ملساهمي البنك

 ٥٣,202  47,٩20 حقوق غري مسيطرة

 96,932  81,082 إجمايل حقوق امللكية

 3,327,499  3,280,063 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق امللكية

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يفالستة أشهر املنتهية يف

30 يونيو 2022
)مراجعة(

30 يونيو 2021
)مراجعة(

30 يونيو 2022
)مراجعة(

30 يونيو 2021
)مراجعة(

اإليرادات 

 22,47٦  4٣,7٨٦  ٣٩,٥٨2  7١,0١2 الدخل من املوجودات املمولة من قبل حسابات االستثمار املطلقة 

 )١0,2٥١( )22,7٩٨( )١٩,٨٨٣( )٣4,7٩٩(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة 
 12,225  20,988  19,699  36,213   بصفتها مضارباً

 ٩,١١٦  4,٦٦0  ١٨,٣٦0  ١0,٦١0 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 ١١,٦٣٥  ٨,١٨٥  22,١7١  ١٦,7٦0 الدخل من الصكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها
 4,٥20  4,0١٣  ١0,0٣2  ٨,2٣7 إيرادات أخرى

 37,496  37,846  70,262  71,820 إجمايل اإليرادات

 )١4,7٦4( )١4,0٣4( )٣0,١٨0( )27,٨١٥(ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

 22,732  23,812  40,082  44,005 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )١٥,4١7( )١٣,٦٥0( )27,٥74( )27,270(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )2,0٥0( )2,١4٦( )4,470( )4,٣٥0(االستهالك واإلطفاء

 )17,467( )15,796( )32,044( )31,620(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 5,265  8,016  8,038  12,385   والرضائب الخارجية

 ٦٩0  )٨٩2( 4,04٦  24٦ )عكس( / مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 5,955  7,124  12,084  12,631 صايف الربح / )الخسارة( قبل الرضائب الخارجية

 )٣,27٥( )٥,2٩4( )٦,47٥( )٨,7٦٥(رضائب خارجية

 2,680  1,830  5,609  3,866 الدخل الصايف من العمليات املستمرة

 )٨١٩( ١٩0  )2,20١( )٣44(صايف النتائج من األصول املصنفة كمحتفظ بها للبيع

 1,861  2,020  3,408  3,522 صايف الدخل للفرتة

متعلقة بالتايل:

 ٣٨١  ١,2٩٨  ٥٣4  ١,4٩4 مساهمو البنك

 ١,4٨0  722  2,٨74  2,02٨ حقوق األقلية

 3,522  3,408  2,020  1,861 

0.38 1.30 0.53 1.49 عائد السهم األسايس واملخفف – فلس

1.20 1.11 2.74 1.84 عائد السهم األسايس و املخفف - العمليات املستمرة

 

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

الستة أشهر املنتهية يف

30 يونيو 2022
)مراجعة(

30 يونيو 2021
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

  صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 ١2,0٨4  ١2,٦٣١ العمليات املستمرة

 )2,20١( )٣44(العمليات املتوقفة

تعديالت يف: 

 4,470  4,٣٥0 االستهالك واإلطفاء

 )4,04٦( )24٦(عكس مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )22,١7١( )١٦,7٦0(أرباح من صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 ١,4٣4  ١,٥٣4 تكلفة التمويل عىل صايف التزام اإلجارة

 )٥٨7( )٥٣(خسائر من بيع موجودات ثابتة

 )11,017( 1,112 خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

التغريات يف املوجودات و املطلوبات التشغيلية: 

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً تتضمن
 2,٥١٩  ١٣,٣22    أرصدة لدى املصارف املركزية تتعلق بالحد األدنى لالحتياطي 

 4٥,47٣  )١٩,٩١7(مرابحات وتمويالت اخرى 

 )١0٥,0٣٨( )١2٣,02٥(تمويالت املشاركة

 )١٣,٨72( )٣4,١٣٦(موجودات أخرى

 ٨7,٩24  ٨2,40٦ الحسابات الجارية للعمالء 

 ٦٥,2٨٩  ٥0,٥4٩ مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ١,2٦0  )١٨,٦٥٨(مبالغ مستحقة ملستثمرين

 2٥,٨٥4  24,2٩0 املطلوبات األخرى

 ٥١,٨04  ٦٥,20٦ الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )٦,4١2( )٨,٥0١(الرضائب املدفوعة

 143,784  32,648 صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغري يف:

 )١,٣٦٥( -   استثمار يف رشكات زميلة

 )٥,٩7٣( ٣,٨74 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 )٩٦,40٣( 24,١٣4 صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 )2,١٥٦( )١,٦4٥(موجودات ثابتة

 )105,897( 26,363 صايف النقد الناتج من / )املستخدم يف( األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 )١,٩٥٣( )2,٥٥٩(سداد صايف مستحقات اإلجارة

 )1,953( )2,559(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 70٩  )22,7٥2(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 36,643  33,700 صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 278,280  225,530 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 314,923  259,230 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
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شــراكــة أكبــر بيــن البحــريــن وبــورونــدي بمجــال اللــؤلــؤ
لدى زيارته “دانات”... وزير خارجية بوروندي:

زار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلنمائي في جمهورية بوروندي ألبرت 
شــينجيرو، معهــد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة )دانــات(، في إطار زيارته 
إلــى مملكــة البحريــن، يرافقــه ســفير جمهوريــة بورونــدي لدى كل مــن مملكة 
البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية والمقيــم فــي الرياض جيكــوس نهايا 

يعقوب، وعدد من المسؤولين الرسميين.

وتعـــرف وفـــد جمهوريـــة بورونـــدي 
في الزيـــارة إلى مختبر “دانات” بمقر 
المعهـــد، والمـــزود بأحـــدث األجهـــزة 
المتطورة والتي تعمل عليها كفاءات 
وخبرات محلية وعالمية، مما أســـهم 
فـــي تحوله إلـــى المركـــز األفضل من 
نوعه على مســـتوى العالـــم، واطلعوا 
علـــى العمل الـــذي يقوم بـــه المختبر 
فـــي مجـــال تقديـــم خدمـــات فحص 

اللؤلـــؤ واألحجـــار الكريمـــة، ومنحها 
شهادات توثيقية معتمدة عالميا.

ورحبـــت الرئيس التنفيذي لـ “دانات” 
ووفـــد  بشـــينجيرو  جمشـــير  نـــورة 
جمهورية بورونـــدي المرافق، معربة 
عن أملها في أن تسهم الزيارة بتعزيز 
عالقـــات الصداقـــة التـــي تربـــط بين 
مملكة البحرين وجمهورية بوروندي، 
الثنائـــي  التعـــاون  أوجـــه  وتعزيـــز 

بيـــن البلديـــن الصديقين فـــي مجال 
أساســـي  كرافـــد  الكريمـــة  األحجـــار 
واالقتصاديـــة  التجاريـــة  للشـــراكة 
بيـــن البلدين الصديقيـــن، إضافة إلى 

تبـــادل الخبرات، وبنـــاء القدرات في 
هذا المجال الحيوي.

“دانـــات”  أن  جمشـــير  وأوضحـــت 
يسعى إلى التعريف وعلى المستوى 

اللؤلـــؤ  بتـــراث  والدولـــي  اإلقليمـــي 
البحرينـــي الممتـــد ألكثر مـــن 5 آالف 
عام، ســـواء من خالل هذه الزيارات 
أو من خالل الفعاليات المماثلة التي 
يقيمها ويشـــارك فيهـــا داخل وخارج 
البحريـــن، وذلـــك فـــي إطـــار الخطـــة 
الوطنيـــة إلحيـــاء قطـــاع اللؤلـــؤ في 

مملكة البحرين.
مـــن جانبه، أعـــرب ألبرت شـــينجيرو 
عن ســـعادته بزيـــارة معهـــد البحرين 
“دانـــات،  الكريمـــة  واألحجـــار  للؤلـــؤ 
مبديـــا إعجابـــه بمـــا يقدمـــه المعهـــد 
مـــن خدمـــات فريدة مـــن نوعها على 
حـــرص  ومؤكـــًدا  العالـــم،  مســـتوى 
واهتمامهـــا  بورونـــدي  جمهوريـــة 

بتطويـــر وتنميـــة عالقـــات التعـــاون 
فـــي مجـــال األحجـــار الكريمـــة فـــي 
إطـــار الحـــرص على تطويـــر التعاون 
المشـــترك في المجاالت االقتصادية 

والتجارية.
ونـــوه بالـــدور الرئيـــس الـــذي يقـــوم 
به “دانـــات” في تعزيـــز الثقة بتجارة 
اللؤلـــؤ فـــي البحريـــن وحـــول العالم، 
ونجاحـــه فـــي تعزيـــز ســـمعة مملكة 
البحريـــن بصفتهـــا مركـــًزا رائـــًدا في 
الكريمـــة،  واألحجـــار  اللؤلـــؤ  مجـــال 
بالفـــرص  بـــالده  ترحيـــب  مؤكـــدا 
المســـتقبلية لتطوير شراكة أكبر بين 
جمهورية بوروندي ومملكة البحرين 

في هذا المجال.

المنامة - بنا

وزير خارجية جمهورية بوروندي يزور معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة “دانات”

ضاحية السيف- المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســـتقبل رئيـــس المؤسســـة الوطنية 
الـــدرازي،  علـــي  اإلنســـان  لحقـــوق 
خبيرة العدالة الجنائية في مؤسسة 
نايكـــو بالمملكة المتحـــدة باوال جاك، 
بحضور نائب السفير البريطاني لدى 
مملكـــة البحرين ســـتيوارت ســـامرز، 
وذلـــك في مقـــر المؤسســـة بضاحية 

السيف.
وخالل اللقـــاء، نّوه الدرازي بعالقات 
الصداقـــة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة 
المتحـــدة، ومـــا  البحريـــن والمملكـــة 
تشـــهده مـــن نمـــاء وتطـــور مســـتمر 
عـــن  معربـــا  كافـــة،  المجـــاالت  فـــي 
تقديره للتعاون الفعال بين الســـفارة 
يتعلـــق  فيمـــا  خاصـــة  والمؤسســـة 
البرامـــج  وإقامـــة  التقنـــي  بالدعـــم 

التدريبية المشتركة.
بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  جـــرى  كمـــا 
المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 
وتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب فيمـــا 

العدالـــة  قانـــون  بتطبيـــق  يتعلـــق 
وحمايتهـــم  لألطفـــال  اإلصالحيـــة 
مـــن ســـوء المعاملـــة، باإلضافـــة الـــى 
قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلة 
والممارســـات الدوليـــة الفضلـــى فـــي 

ذات الشأن.
من جانبها، أعربت جاك عن تقديرها 
لمـــا تقـــوم بـــه المؤسســـة مـــن عمـــل 
الســـفارة  اســـتمرار  مؤكـــدة  دؤوب، 
البريطانيـــة لتقديـــم الدعـــم التقنـــي 

فـــي  المؤسســـة  مســـاعي  لتحقيـــق 
االســـتمرار لتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق 

اإلنسان في مملكة البحرين.
حضـــر اللقـــاء مـــن جانب المؤسســـة 
روضـــة  المفوضيـــن  مجلـــس  عضـــو 
العـــرادي، والمستشـــار ياســـر األمين، 
فيما حضر اللقاء من جانب الســـفارة 
البريطانيـــة مديـــرة البرامج ســـوزان 
نوتيفولي و مســـؤولة المشاريع ندى 

بدر.

التعاون في تعزيز حقوق اإلنسان والعقوبات البديلة

االستعانة بالخبرات البريطانية لحماية األطفال من سوء المعاملة
المنامة - جمعية الهالل األحمر

أعلنــت جمعيــة الهــال األحمــر البحرينــي تقديمهــا 50 ألــف دوالر 
كمساعدة إغاثية إنسانية للشعب السوداني الشقيق بعد أن أدت 
األمطــار الغزيــرة وارتفاع منســوب األنهار إلى فيضانات أســفرت 
عــن مقتــل العشــرات وتدميــر آالف المنــازل الســكنية فــي مناطق 

متفرقة من الباد.

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  وبـــادر 
الهـــالل األحمـــر البحرينـــي إلـــى 
إقـــرار هـــذا التبـــرع الـــذي يأتـــي 
فـــي إطـــار مســـاهمات البحريـــن 
اإلغاثية للشعب السوداني الذي 
يعيـــش أوضاعـــا صعبـــة تتطلب 
الوقـــوف معـــه ومســـاعدته على 

اجتيازها.
الهـــالل  جمعيـــة  وتنســـق  كمـــا 
األحمـــر البحرينـــي مع عـــدد من 
الجمعيات األهليـــة الخيرية في 
مملكة البحرين من أجل توصيل 
المزيـــد مـــن التبرعـــات للشـــعب 
انطالقـــا  الشـــقيق،  الســـوداني 
الدولـــي  القانونـــي  الوضـــع  مـــن 

للجمعية وعالقاتهـــا الوثيقة مع 
اإلغاثـــة  ومنظمـــات  مؤسســـات 

الدولية.
للجمعيـــة  العـــام  األميـــن  وقـــال 
الجمعيـــة  إن  الحـــادي  مبـــارك 
سارعت التخاذ جميع اإلجراءات 
اإلداريـــة الالزمـــة لتحويـــل هذا 
بهـــذا  كتابـــا  وأرســـلت  التبـــرع، 
الخصـــوص إلى االتحـــاد الدولي 
للصليب األحمر والهالل األحمر، 
مؤكدا أن الجمعية تتابع الوضع 
عـــن كثب هنـــاك وتحـــرص على 
تلبيـــة النـــداءات الصـــادرة مـــن 
االتحـــاد الدولي للصليب األحمر 
والهالل األحمر واللجنة الدولية 

للصليب األحمر.
الحـــادي  األســـتاذ  وأعـــرب 
الهـــالل  جمعيـــة  ترحيـــب  عـــن 
األحمـــر البحريني بأيـــة تبرعات 
الجمعيـــات  تقدمهـــا  إضافيـــة 
واألفـــراد  والشـــركات  الخيريـــة 
األشـــقاء  مـــن  المنكوبيـــن  إلـــى 
الســـودانيين عبـــر جمعية الهالل 

األحمر البحريني.
الشـــعب  مســـاعدة  أن  واعتبـــر 
سياســـة  تجســـد  الســـوداني 
البحرين في إغاثـــة المحتاجين 
هـــذه  آثـــار  مـــن  وللتخفيـــف 
بعشـــرات  حلـــت  التـــي  الكارثـــة 
آالف الســـودانيين ممـــن تهدمت 
بســـبب  وشـــردوا  منازلهـــم 
الفيضانـــات، وفي إطار أســـبقية 
إغاثـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
المنكوبيـــن حـــول العالـــم ضمـــن 

اإلمكانيات المتاحة.

بعد مقتل العشرات وتدمير آالف المنازل جراء الفيضانات

“الهالل البحريني” يتبرع بـ 50 ألف دوالر للسودان
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القانون ال يعفي شركة التأمين من تعويض المتضرر من حادث المخمور
تعقيًبـــا علـــى مـــا نشـــر مـــن موضـــوع 
ليوسف األنصاري في صفحة رسائل 
تنّصـــل  بشـــأن   “ “البـــالد  بصحيفـــة 
شركات التأمين عن تعويض المتضرر 
ن له  في الحوادث التي يرتكبها المؤمَّ
-المتســـبب فـــي الحـــادث- لكونه في 
حالة سكر أو متعاطًيا لمواد مخدرة، 
قـــدم المحامي ذو الفقـــار عمر العاني 
إضاءة قانونية بشأن هذا الموضوع. 

وفيما يأتي نصها:

ارتـــكاب المؤمـــن له – المتســـبب في 
الحـــادث – خطـــأً جســـيًما يـــؤدي إلى 
وقـــوع حادث مـــروري بســـبب قيادة 
الســـيارة تحت تأثر السكر، أو المواد 
المخدرة، أو القيادة بدون رخصة، ال 
ن –شـــركة التأمين– من  يعفـــي المؤمِّ
مســـؤوليتها فـــي تعويـــض المتضـــرر 
فـــي  بـــه  ألّمـــت  التـــي  عـــن األضـــرار 
المركبـــة  قائـــدة  ثبـــوت خطـــأ  حـــال 
العناصـــر  وأن  ســـّيما  وال  المؤمنـــة، 
تحّققـــت،  قـــد  للتعويـــض  الموجبـــة 

الضـــرر،  وحصـــول  الخطـــأ،  بثبـــوت 
ووجود عالقة السببية، وكون وثيقة 
وذلـــك  المفعـــول،  ســـارية  التأميـــن 
اســـتناًدا لألحكام العامة للمســـؤولية 
التقصيرية والمرســـوم رقم )3( لسنة 
1987 بشـــأن التأميـــن اإلجبـــاري عن 
عـــن  الناشـــئة  المدنيـــة  المســـؤولية 

حوادث المركبات.
وبامـــكان المتضـــرر فـــي مثـــل هـــذه 
الحالة رفع دعوى قضائية ضد شركة 
التأمين وكذلك المؤمن له المتســـبب 

أحدهمـــا،  علـــى  أو  الحـــادث،  فـــي 
للمطالبة بتعويضه عن األضرار التي 
لحقـــت بـــه كافـــة، بغـــض النظـــر عـــن 
ن  ســـبب وقوع الحـــادث، أو أّن المؤمَّ

له كان في حالة سْكر أو نحوه. 
كذلك يمكن لشـــركة التأمين الرجوع 
إلى المتسبب في الحادث بأْن يؤدي 
لهـــا قيمـــة ما قامـــت بســـداده لصالح 
المتضـــرر. وهـــو مـــا أكد عليـــه قضاء 
ـــن لـــه بما  التمييـــز بـــأن إخـــالل المؤمَّ
تضمنته وثيقـــة التأمين من واجبات 

اســـتعمال  علـــى  وقيـــود  معقولـــة 
المركبـــة محـــل التأميـــن، وإن كان ال 
ن مـــن تعويض المتضرر  ُيعفي المؤمِّ
إال أنه يعطيه الحق في الرجوع على 
ن له السترداِد ما يكون قد أّداه  المؤمَّ
للمتضـــرر عـــن الحادث مـــن تعويٍض 
قانـــون  مـــن  الثانيـــة  للمـــادة  طبًقـــا 
التأميـــن اإلجبـــاري عـــن المســـؤولية 
حـــوادث  عـــن  الناشـــئة  المدنّيـــة 
الســـيارات الصادر بالمرســـوم بقانون 

رقم 3 لسنة 1987.

حثت أمانة ســر درع الباد للمســؤولية االجتماعية للشركات ومؤسسات القطاع 
الخاص المؤهلة للمشاركة بالجائزة على اإلسراع للتقديم على الدرع قبل إغاق 
بــاب الترشــح، حيــث سيســتمر اســتقبال الطلبــات إلكترونيــا  ويدويــا حتــى يوم 

الثاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري.

وقالت أمينة ســـر الجائـــزة منى المطلق 
اللحظـــة  حتـــى  تســـلمت  اللجنـــة  إن 
تلقـــت  فيمـــا  الطلبـــات،  مـــن  مجموعـــة 
اتصـــاالت واســـعة للتعبيـــر عـــن الرغبـــة 
فـــي المشـــاركة واالستفســـار عـــن آليـــة 
تقديـــم الطلبات، مشـــيرة إلـــى أن أمانة 
السر ســـتحرص على التواصل مع كافة 

الشـــركات التـــي تقدمـــت بطلباتهـــا بعد 
الفرز الستكمال المستندات حال وجود 

أي نقص فيها.
إطـــالق  أن  إلـــى  المطلـــق  وأشـــارت 
الصحيفة لمبادرة درع البالد للمسؤولية 
إيمانـــا  يأتـــي  للشـــركات  االجتماعيـــة 
منهـــا بأهميـــة تعزيـــز وترســـيخ ثقافـــة 

المســـؤولية االجتماعيـــة، وتقدير جهود 
مؤسســـات القطاع الخاص التي تمتلك 
قيـــم  توظيـــف  فـــي  متميـــزة  تجـــارب 
المســـؤولية االجتماعيـــة ضمن برامجها 
وخططها االســـتراتيجية، وتحفيز كافة 

مؤسســـات القطـــاع الخاص علـــى تبني 
هـــذه الثقافـــة كالتـــزام أساســـي ضمـــن 

منظومتها اإلدارية.
للـــدرع  العليـــا  اللجنـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
عمـــدت فـــي وقـــت ســـابق إلـــى تشـــكيل 
لجنة فرعية للتحكيم برئاســـة الشـــيخة 
إلنجـــاز  خليفـــة  آل  ســـلمان  بنـــت  هنـــد 
مهمات فرز وتقييم الطلبات، منوهة إلى 
أن اللجنـــة حرصـــت علـــى وضـــع معايير 
تقييـــم دقيقـــة تتيح للشـــركات الناشـــئة 

والصغيرة المنافسة على نيل الجائزة.
يذكـــر أنـــه يحـــق لـــكل شـــركة تجاريـــة 

ومؤسسة مالية من أي حجم، المشاركة 
مبـــادرة  تقديـــم  بشـــرط  الجائـــزة  فـــي 
المســـؤولية  قيـــم  يدعـــم  مشـــروع  أو 
االجتماعيـــة، تـــم الشـــروع فـــي تنفيذه 
إلـــى   2020 ينايـــر  مـــن  الفتـــرة  خـــالل 
ســـبتمبر 2022، ســـواء أكان مكتمـــالً أم 

في طور التنفيذ.
وســـيجري اإلعـــالن عن الشـــركة الفائزة 
بالـــدرع بعد فـــرز وتقييـــم الطلبات يوم 
 2022 ســـبتمبر   25 الموافـــق  الحفـــل 
بالتزامن مـــع اليوم العالمي للمســـؤولية 

االجتماعية.

إغالق باب الترشح لدرع ^ للمسؤولية االجتماعية للشركات األربعاء المقبل
إتاحة فرصة استكمال المستندات الناقصة بعد بدء أعمال الفرز.. أمانة سر الجائزة:

منى المطلق

المحامي ذو الفقار العاني
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محرر الشؤون المحلية
لجنة التحكيم 

وضعت معايير تتيح 
للشركات الناشئة 

المنافسة لنيل الدرع

محرر الشؤون المحلية

المحامي العاني يقدم إضاءة قانونية تعليقا على مقال قارئ بـ “^”
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الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  رصـــدت 
لمواجهـــة الطلبـــات المتزايـــدة بخصوص 
صيانـــة دور العبـــادة التـــي ال توجـــد لهـــا 
وقفيـــات، والمتمثلـــة في ترميـــم المباني 
مـــن  الضروريـــة  المســـتلزمات  وتوفيـــر 
واألدوات  والســـجاد  التكييـــف  أجهـــزة 
األخـــرى التي تحتاجهـــا، ميزانية وقدرها 
نصـــف مليـــون دينار في العـــام 2021 من 
حســـاب العشـــير لدعـــم طلبات المســـاجد 

والمآتم والمقابر.
وعمـــدت اإلدارة إلـــى تنفيـــذ العديـــد من 
المشـــاريع التطويرية والتشـــغيلية خالل 
مجلـــس  وضـــع  حيـــث  المنصـــرم،  العـــام 
نظـــام  األوقـــاف خطـــة الســـتبدال  إدارة 
المعلومـــات القديم بنظـــام جديد للتغلب 
على المشـــكالت التـــي كانـــت تعاني منها 

اإلدارة، ولتطوير ســـرعة إنجاز الخدمات 
التـــي تقدمهـــا اإلدارة للمراجعيـــن، حيث 
تـــم تثبيت النظام الجديد من بداية العام 
2021، وتـــم إنجـــاز العديـــد مـــن المراحل 
بنســـبة تصـــل إلى 70 %، علـــى أن ينتهي 
العمل على المراحل المتبقية من النظام.

وقـــام المجلـــس بإقـــرار مشـــروع لشـــراء 
بعـــض العقارات مـــن أمـــوال التعويضات 
مقابـــل  اإلدارة  عليهـــا  حصلـــت  التـــي 
اســـتقطاعات بعـــض العقـــارات الوقفيـــة، 
كما يجري البحث للحصول على عقارات 
يمكـــن شـــراؤها ولهـــا مـــردود اســـتثماري 

مناسب.
وعلى صعيد متصـــل، أقر المجلس خطة 
لبنـــاء األراضي المخصصة للمســـاجد في 
مدينـــة ســـلمان ومنطقة اللـــوزي ومنطقة 

المواصفـــات  أســـندت  حيـــث  الرملـــي، 
الهندسية لمكتبي هندسة استشاريين.

وعمـــل المجلـــس علـــى وضع خطـــة لنقل 
المبنـــى  مـــن  اإلدارة  موظفـــي  جميـــع 
الحالـــي إلى مبنـــى الســـيف، للتغلب على 
المشـــكالت التـــي تواجـــه الموظفيـــن في 
مبنى المنامة وتقليل التكاليف وتســـهيل 
عمليـــة التواصل بين الموظفين أنفســـهم 
إخضـــاع  تـــم  حيـــث  المراجعيـــن،  وبيـــن 
مبنـــى الســـيف لصيانـــة شـــاملة وتجهيزه 

الستيعاب جميع الموظفين.
وعمـــل المجلس على إقـــرار خطة لتعمير 
المقابر، حيث تم تكليف مكتبي هندســـة 
استشاريين إلعداد المواصفات الهندسية 
لمقبرة الحورة )المنامة( ومقبرة أبوعمبرة 

في بالد القديم كمرحلة أولى.

وقام المجلـــس باعتماد مشـــروع القرض 
لموظفي اإلدارة، حيث تم اعتماد ميزانية 
مـــن حســـاب العشـــير وقدرهـــا 200 ألـــف 
دينار، على أن يتم تمويل المشروع ذاتيا 
مـــن خـــالل اســـتحصال المبالغ الشـــهرية 
للقـــروض الممنوحـــة للموظفيـــن؛ لضمان 
االســـتفادة القصـــوى لجميـــع الموظفيـــن، 
وقد بدأ تنفيذ هذا المشـــروع خالل العام 

.2021
مشـــروع  إنجـــاز  إلـــى  المجلـــس  وعمـــد 

المســـاعدات التعليمية لموظفـــي اإلدارة، 
حيـــث تـــم اعتمـــاد 50 ألـــف دينـــار لهـــذا 
المشـــروع، وتـــم البـــدء فيـــه خـــالل العام 

.2021
وأقـــر المجلـــس إدخـــال نظـــام الحوكمـــة 
فـــي إدارة مســـؤوليات ومهـــام األوقـــاف 
استشـــاري  تكليـــف  وتـــم  الجعفريـــة، 
متخصـــص لوضـــع وثيقـــة دليـــل النظـــام 
وآليـــات تطبيقهـــا، وقـــد تم إنجـــاز وثيقة 

دليل النظام لوضع آليات تطبيقها.

نصف مليون دينار بـ “الجعفرية” لصيانة دور العبادة معدومة الوقفيات
200 ألف دينار قرضا حسنا للموظفين و50 ألف دينار مساعدات تعليمية

مبنى إدارة األوقاف الجعفرية

سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
والزراعـــة وائل المبـــارك، مواصلة 
األســـواق  تطويـــر  علـــى  العمـــل 
العامـــة مـــن  المركزيـــة والمرافـــق 
وممـــاش،  ومتنزهـــات  حدائـــق 
وغيرها من الخدمات والمشـــاريع 
الخدميـــة في محافظـــة العاصمة، 
مشددا على اســـتمرار التعاون مع 
مجلس أمانة العاصمة والمجالس 
لتحقيـــق  المملكـــة  فـــي  البلديـــة 

الغايات المنشودة. 
لمقـــر  زيارتـــه  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 

مجلـــس أمانـــة العاصمـــة بحضور 
وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 
الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، 
واجتماعه برئيس المجلس صالح 
طـــرادة وأعضاء المجلـــس، وعدد 

من مسؤولي الوزارة.
الزيـــارة  خـــالل  الوزيـــر  وبحـــث 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  مختلـــف 
بســـير العمل فـــي مجلـــس األمانة 
وتطلعـــات ورؤى األعضـــاء لدعـــم 
والمرافـــق  الخدمـــات  وتطويـــر 
محافظـــة  نطـــاق  فـــي  البلديـــة 

العاصمة. 
أهميـــة  الـــى  اللقـــاء  تطـــرق  كمـــا 
االســـتثمار األمثـــل لمـــوارد وزارة 
شؤون البلديات والزراعة، مشددا 
علـــى أهمية الـــدور الوطني الكبير 
أمانـــة  مجلـــس  بـــه  يقـــوم  الـــذي 
البلديـــة  والمجالـــس  العاصمـــة 
فـــي متابعـــة وتحديـــد المشـــاريع 
طمـــوح  وترجمـــة  الخدميـــة 
باعتبارهـــا  المجتمـــع،  وتطلعـــات 
األجهـــزة  مـــع  أساســـيا  شـــريكا 
التنفيذيـــة فـــي تعزيـــز الخدمـــات 

البلدية. 
وأشـــاد الوزير بعمل مجلس أمانة 
العاصمـــة خـــالل الـــدورة البلديـــة 
الخامســـة 2018 - 2022، قائـــالً “ 
إن قـــرارات وتوصيـــات المجالس 
البلديـــة تســـهم في تطويـــر العمل 
لتوفيـــر  نســـعى  ونحـــن  البلـــدي، 
الدعـــم  وتســـخير  االحتياجـــات 
يحقـــق  بمـــا  البلديـــة  للمجالـــس 
التطلعـــات التنمويـــة التـــي تخدم 

الوطن والمواطن”.
مـــن جهتـــه أشـــاد طـــرادة بزيـــارة 

الوزيـــر ألعضـــاء مجلـــس األمانـــة 
والتباحث معهم في الموضوعات 
الخدميـــة، وقال إنـــه “تم التباحث 
فـــي عـــدد مـــن القضايـــا الخدمية 
فـــي  االســـتثمار  أهمهـــا  ومـــن 
أمـــالك البلديـــة، وإيجـــاد مقر دائم 
لمجلس أمانـــة العاصمة، حيث تم 
التوافـــق على عدد مـــن الخطوات 

والمقترحات إليجاد مقر دائم”.
 وأردف “كما تم مناقشة المشاريع 
ومـــن  العاصمـــة  فـــي  الخدميـــة 
بينهـــا تطويـــر األســـواق المركزية 

واألســـواق الشعبية لتقديم أفضل 
ومرتـــادي  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
هذه األســـواق، وذلك مـــن منطلق 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع  الشـــراكة 
درجـــات  أعلـــى  الـــى  للوصـــول 
الجـــودة وتلبيـــة طمـــوح األهالـــي 

والتجار على حد سواء”.
كمـــا تـــم البحث في آليـــات تطوير 
الجانـــب االســـتثماري فـــي العمـــل 
تقديـــم  مـــن  يعـــزز  بمـــا  البلـــدي 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات 

والمقيمين.

وضع آلية لالستثمار في أمالك البلدية وتطوير األسواق المركزية

مبـــادرات إليجـــاد مقــــر دائم لـ “أمانــة العاصمــــة”

الوزير المبارك يزور مجلس بلدي العاصمة

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

تحـــت رعايـــة الرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحية “نهرا” مريم 
“أديوكيشـــن  تنظـــم  الجالهمـــة، 
بالس” دورة أساسيات الحجامة 
للكوادر الطبية بالتعاون مع مركز 
الشارقة العالمي للطب الشمولي، 
وذلك خـــالل الفترة مـــن 7 حتى 

11 أكتوبر 2022 المقبل.
أكـــدت  المناســـبة،  وبهـــذه 
تتوافـــق  الـــدورة  أن  الجالهمـــة 
مع توجهـــات الهيئة في مواصلة 
فـــي  الطبـــي  الجانـــب  ازدهـــار 
فـــي  فروعـــه،  بكامـــل  المملكـــة 

للحجامـــة  الرئيـــس  الـــدور  ظـــل 
واإلقبال الواســـع من المواطنين 
والمقيميـــن علـــى عملها، مشـــيرة 
إلى أن الدورة ستسهم في زيادة 
المعرفة العلمية والعملية للكوادر 
الطبيـــة فـــي البحرين وســـتكون 

ذات أهمية كبيرة.
دورة  أن  الجالهمـــة  وأوضحـــت 
للكـــوادر  الحجامـــة  أساســـيات 
الطبيـــة لهـــا أهـــداف عـــدة، مـــن 
الطبيـــة  الكـــوادر  ارتقـــاء  شـــأنها 
في هذا التخصص المهم، والذي 
المواطنيـــن  علـــى  ســـينعكس 
جهـــود  أن  مبينـــة  والمقيميـــن، 

الشـــركة المنظمـــة محـــل تقديـــر 
حريصـــة  الهيئـــة  وأن  واعتـــزاز، 
على مواصلة مد الجسور لتنظيم 
التدريبيـــة  الـــدورات  مختلـــف 
الطبيـــة، متمنية لهم كل التوفيق 

والنجاح.
مـــن جانبهـــا، كشـــفت مستشـــارة 
المهن الطبيـــة المســـاندة بالهيئة 
االستشـــارية  اللجنـــة  ورئيســـة 
الوطنية للطب البديل والتكميلي 
لتنظيـــم  الســـبيعي  نعمـــت 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة أن 
األطبـــاء،  فئـــة  مـــن  المشـــاركين 
التمريض والعـــالج الطبيعي في 

الدورة ســـيحصلون على رخصة 
معتمـــدة من “نهـــرا” بعـــد اجتياز 
الجانبيـــن  فـــي  بنجـــاح  الـــدورة 

النظري والعملي.
وأوضحت أن الدورة ســـيحاضر 
فيها المدير العام لمركز الشـــارقة 
العالمـــي للطـــب الشـــمولي هيمن 
بكفـــاءة  يتمتـــع  الـــذي  النحـــال 
علمية وعملية واسعة في مجال 
وســـتهدف  الطبيـــة،  الحجامـــة 
الـــدورة إلى اتباع طـــرق الوقاية 
الصحيـــة فـــي الحجامـــة، إضافة 
تخـــص  أخـــرى  جوانـــب  إلـــى 

الحجامة.

إقبال واسع من المواطنين والمقيمين على مزاولتها... “نهرا”:

منح المشتغلين بالحجامة رخصة بعد اجتيازهم دورة في أكتوبر

مريم الجالهمة

نظام جديد للمعلومات وخطة لنقل موظفي مبنى “المنامة” لـ”السيف”
ــلمان واللـــوزي والرملـــي ــاء أراضـــي مســـاجد مدينـــة سـ ــة لبنـ خطـ
شراء عقارات من أموال تعويضات استقطاعات بعض العقارات الوقفية
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ريـــاض األطفـــال  يقـــل دور  حقيقـــًة ال 
أهمّيـــًة عن المدارس كونهـــا تلعب دورًا 
مهمـــًا فـــي تعليـــم الطفـــل وإن كان هذا 
التعليـــم ال يعتمد على القراءة والكتابة 
بشـــكل كبيـــر، فيكفـــي أنهـــا تعمـــل على 
تطـــور مهاراتهم الحركّية، وتســـاعدهم 
علـــى التعبيـــر عـــن أنفســـهم وخيالهـــم، 
واألهم أنها تصقل شخصيتهم وتقويها 
وباختصار تنقل الطفل من جّو األســـرة 
والمنزل إلـــى العالم الخارجـــي، وتهّيئه 
لمرحلة المدرســـة بحيث تجعله معتمدًا 

على ذاته أكبر من أسرته.
ريـــاض  إلـــى  العـــودة  قـــرب  بمناســـبة 
األطفال، رصدت “البالد” آراء بعض من 

ك. الُمالَّ
أوضـــح مالـــك أحـــد الروضـــات بمنطقة 
مدينة حمد عبدهللا منصور أن الروضة 
تأسســـت بعـــام 1998 وكانـــت الرســـوم 
حينها تقدر بعشـــرين دينارًا بينما اليوم 
تبلـــغ 50 دينـــارًا ورســـوم التســـجيل بـــــ 
التســـجيل  مبلـــغ  شـــاملة  دينـــارًا   150
وزري  الرســـمي  الـــزي  و  والقرطاســـية 

الرياضة والكتب ورسوم الشهر األول.
واشـــار إلى أن نســـبة التســـجيل تقدر بــ 
90 % والـــدوام الرســـمي ســـيكون فـــي 
مطلع ســـبتمبر المقبل وسينتهي بنهاية 

مايو.
صفـــًا   17 الروضـــة  فـــي  أن  وبّيـــن 
األول  المســـتوى  الثالثـــة،  للمســـتويات 
للذيـــن بعمر 3 ســـنوات، الثانـــي لمن هم 
بســـن الــ 4 سنوات، والثالث لمن هم في 
ســـن الـــــ 5 ســـنوات، وفـــي كل صف 20 

طفالً.
 وأكـــد أنـــه تم تخصيـــص 8 فصول لمن 
هم في المســـتوى الثالـــث بحيث يكون 
ومكثـــف  أكبـــر  بشـــكل  بهـــم  االهتمـــام 
كونهم بمرحلة التأسيس والتهيئة قبيل 

االنتقال للصف األول االبتدائي.

وقـــال منصور لـ”البالد” “هدفنا األســـمى 
المنطقـــة  وأهالـــي  المجتمـــع  خدمـــة 
أن  كـــون  األربـــاح،  علـــى  الحصـــول  ال 
الخدمـــات التـــي نقدمهـــا تفوق الرســـم 

الشهري أساسًا”.
وبيـــن أنـــه فـــي الســـابق كانـــوا يوفرون 
خدمـــة للمواصـــالت بقيمـــة 15 دينـــارًا 
إال أنهـــم فـــي الوقـــت الحالي أرتـــأوا أن 
يـــزودوا أوليـــاء األمـــور بأرقـــام ســـواق 
باصـــات “ثقة” بحيـــث يكـــون التواصل 

مباشر بين ولي األمر والسائق.
باألنشـــطة  يهتمـــون  أنهـــم  وذكـــر 
والفعاليات ودائمًا ما يخرطون األطفال 
فيها، إلى جانـــب االحتفاالت التي تقام 
والدينيـــة  الوطنيـــة  المناســـبات  فـــي 
واتاحـــة  التثقيفيـــة،  والمحاضـــرات 
الفرصـــة لهم للعب فـــي حديقة الروضة 
مـــع أصحابهـــم،  وقضـــاء وقـــت ممتـــع 
واألكثر تنظيم رحالت ترفيهية بشـــكل 

اختياري لمن يرغب وبشكل شهري.
وتابـــع “هنـــاك حصـــص للرياضـــة، اللغة 
التربيـــة  العربيـــة،  اللغـــة  اإلنجليزيـــة، 
اإلســـالمية وحصص بواسطة السبورة 

التفاعلية”.
وشـــدد منصور علـــى اهتمامهم بتوثيق 

مختلـــف الفعاليـــات واألنشـــطة بشـــتى 
الصحافـــة  خـــالل  مـــن  ســـواء  الطـــرق 
المحلية أو النشـــر عبر منصات الروضة 
لدرجـــة أنهم خصصوا 5 حســـابات على 
اإلنستغرام لنشر كل ما يتعلق بالروضة.
واختتم” الحساب األول يعتبر الرسمي 
بينما الثاني خاص بنشـــر صور األطفال 
الفردية والثالث لنشر الصور الجماعية، 
بنشـــر  مختـــص  الرابـــع  أن  حيـــن  فـــي 
الخاصـــة  الروضـــة  بصالـــة  يتعلـــق  مـــا 
صـــور  لنشـــر  والخامـــس  باالحتفـــاالت 
األطفـــال بحفـــالت التخـــرج التـــي تقام 

بشكل سنوي”.
أحـــد  مالكـــة  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الروضات بمنطقة الرفاع ابتسام محمد 
أن الروضـــة تأسســـت في العـــام 2002 
والرسوم الشهرية تقدر بخمسين دينارًا 
فـــي حين أن رســـوم التســـجيل شـــاملة 
الكتب والقرطاسية والزي وغيرها 180 

دينارًا.
وأكـــدت أن اإلقبال فـــي الوقت الحالي 
أفضـــل بكثير من العـــام الماضي وأنهم 
معتـــادون على أن يزيد اإلقبال في كل 

عام مع بداية افتتاح المدارس.
وأشـــارت إلـــى أن عـــدد االطفـــال فـــي 
كل فصـــل معتمد على مســـاحة الفصل 
نفســـه، وأن هناك فصوالً تستوعب 12 
طفـــالً وأخـــرى 13 أو 15 طفـــالً وأخرى 

18 طفالً.
وذكـــرت أنهـــم فـــي الســـنوات الســـابقة  
كانـــوا يحرصـــون على تنظيـــم رحالت 
ترفيهيـــة وفـــي حال تنظيمهـــم لها هذا 
العام ســـيتواصلون مع الجهـــة المعنية 

مسبقًا للتنسيق.
المـــواد،  يخـــص  “فيمـــا  واختتمـــت 
فحـــن نتبـــع المنهـــج الـــذي يصلنـــا مـــن 
إدارة التعليـــم المبكـــر بـــوزارة التربيـــة 

والتعليم”.

ك روضات لـ“^”: التسجيل يصل إلى 90 % حاليًا ُملَّ
50 دينارا الرسم الشهري...

منال الشيخ

عبدالله منصور 
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المنامة - وزارة الداخلية

تزامًنـــا مع عـــودة التعليـــم بالحضور 
جميـــع  فـــي  اإللزامـــي  الفعلـــي 
المؤسســـات التعليمية، أكدت اإلدارة 
العامـــة للمـــرور أن الحركـــة المرورية 
فـــي الشـــوارع الرئيســـة فـــي المملكة 
تشـــهد تدريجًيـــا كثافة لتبلـــغ ذروتها 
مـــع بدايـــة العـــام الدراســـي الجديـــد 
للمـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة في 
أن  إلـــى  مشـــيرة  المقبـــل،  ســـبتمبر 
الدوريـــات المروريـــة متواجـــدة فـــي 
الشـــوارع التـــي تزيـــد فيهـــا الكثافـــة 
المســـاعدة  فـــي  لدورهـــا  المروريـــة 

علـــى انســـياب الحركـــة والعمل على 
تســـهيلها باالســـتعانة بغرفة المراقبة 

المرورية واألنظمة الذكية.
ودعـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور إلـــى 
لضمـــان  المبكـــر  الخـــروج  أهميـــة 
الوصول في األوقات المناسبة ما بين 
أوقات الذروة فـــي الفترة الصباحية 
والظهيرة، مؤكدة على أهمية التقيد 
باألنظمـــة والقواعـــد المرورية وعدم 
ارتـــكاب ســـلوكيات خاطئة تتســـبب 
فـــي تعطيـــل حركـــة الســـير، متمنية 

للجميع األمن والسالمة.

تكثيف الدوريات المرورية أمام المدارس

350 حارس أمن يشاركون في “تنظيم حركة المرور أمام المدارس”
في دورة نظمتها “التربية” بالتعاون مع إدارة “المرور”

نظمت وحـــدة التدريب والتطوير 
الوظيفي بقســـم األمن والســـالمة 
اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون  المدرســـية 
تدريبيـــة  دورة  للمـــرور  العامـــة 
بعنوان “تنظيـــم الحركة المرورية 
أمام المنشآت التعليمية” بمشاركة 
350 حـــارس وحارســـة أمـــن فـــي 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  صالـــة 

بمدينة عيسى.
وتأتـــي هـــذه الورشـــة فـــي إطـــار 
التربيـــة  وزارة  اســـتعدادات 
والتعليم النطالق العام الدراســـي 
الجديد، حيث سلطت الضوء على 
الجوانب الخاصة بتنظيم الحركة 
المروريـــة بالقـــرب مـــن المدارس، 
ســـالمة  تأميـــن  ذلـــك  ويشـــمل 
الطريـــق،  عبـــور  خـــالل  الطـــالب 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع المخالفين، 
والنظام الحديث إلسناد الحوادث 
بهـــا  التعامـــل  وكيفيـــة  البســـيطة 
فـــي حـــال وقوعهـــا ال ســـمح هللا. 
مقاطـــع  الـــدورة  واســـتعرضت 
ُمســـتوى  لرفـــع  تهـــدف  توعويـــة 

إدراك حـــراس وحارســـات األمـــن 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم حـــول 
ُمختلـــف المواقف والظروف التي 
مـــن الُممكن حدوثهـــا خالل اليوم 
المدرسي، ال ســـيما لحظة وصول 

الطلبة للمدرسة وخروجهم.
وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم 

األمن والسالمة المدرسية بوزارة 
التربية والتعليم محمد العباسي: 
“تأتـــي هـــذه الـــدورة فـــي ســـياق 
لتأميـــن  الحثيثـــة  اســـتعداداتنا 
عودتهـــم  عنـــد  الطـــالب  ســـالمة 
لمقاعـــد المدرســـة. حرصنـــا خالل 
حـــراس  تعريـــف  علـــى  الورشـــة 

وحارســـات األمـــن علـــى ُمختلـــف 
المواقف التي من الممكن وقوعها 
وذلـــك  معهـــا،  التعامـــل  وكيفيـــة 
علـــى  ُمتأهبيـــن  جعلهـــم  بهـــدف 
الـــدوام للتدخـــل الســـريع عندمـــا 
اإلطـــار  عـــن  شـــيء  أي  يخـــرج 

المألوف”.

المنامة - وزارة الداخلية

قالت رئيسة جامعة البحرين جواهر 
أجـــرت  الجامعـــة  إن  المضحكـــي، 
مجموعـــة الدراســـات والتقاريـــر عن 
فـــي  الثابتـــة،  العضويـــة  الملوثـــات 
فيمـــا  ُشـــكلت  متنوعـــة،  مجـــاالٍت 
بعد نـــواة مشـــروع الخطـــة الوطنية 
للملوثات الكيميائية العضوية الثابتة 
يأتـــي  ذلـــك  أن  وأكـــدت   ،)POPs(
انطالقًا من دور جامعة البحرين في 

خدمة المجتمع. 
وأوضحـــت المضحكي، خـــالل كلمة 
الخطـــة  فـــي حفـــل تدشـــين  ألقتهـــا 
الكيميائيـــة  للملوثـــات  الوطنيـــة 
وزيـــر  وبحضـــور  الثابتـــة  العضويـــة 
الخـــاص  المبعـــوث  والبيئـــة  النفـــط 
دينـــة،  بـــن  محمـــد  المنـــاخ  لشـــؤون 
ووزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد: “إن 
نخبـــة مـــن األكاديمييـــن فـــي كليتي 
العلوم والهندســـة بالجامعة شرعت، 
منذ العـــام 2019، بالعمل على إعداد 
مجموعـــة مـــن األبحـــاث التطبيقية، 
الفتـــة إلى أن هـــذه األبحـــاث انتهت 

إلى مشـــروع خطة التنفيـــذ الوطنية 
الحالية”. 

وشددت المضحكي على أن موضوع 
الملوثـــات العضويـــة الثابتـــة، هو من 
وأن  الرئيســـة،  الجوهريـــة  القضايـــا 
التصـــدي للملوثـــات العضوية الثابتة 
بـــات أمـــرًا ُمِلحـــًا ال يقبل التســـويف، 
مـــن أجـــل الحد مـــن اآلثـــار الصحية 
الخطيرة التي قد تنجم عن التعرض 
للملوثـــات، بما في ذلـــك بعض أنواع 
الِخلقيـــة،  والعيـــوب  الســـرطان، 

واختـــالل وظائـــف الجهـــاز المناعي، 
واإلنجاب، وزيادة التعرض لألمراض 

وتلف الجهاز العصبي المركزي. 
البحريـــن،  جامعـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
خـــالل الحفـــل الـــذي أقيم فـــي قاعة 
المؤتمـــرات بفنـــدق الخليج، بحضور 
ممّثـــل برنامج األمـــم المتحدة للبيئة 
المديـــر اإلقليمي لمكتب غرب آســـيا 
ســـامي ديماســـي، وعدد من الوكالء 
ومســـؤولين في مختلـــف القطاعات 
الحكوميـــة والخاصـــة ذات العالقـــة 

تعـــاون  “إن  الكيميائيـــة  بالمـــواد 
جامعـــة البحرين مع المجلس األعلى 
للبيئـــة ليـــس حديـــَث عهـــد وإنما هو 
قائم وراســـخ منذ ســـنوات”، مضيفة 
“كان للجامعـــة في الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة عديد من صنـــوف التعاون 

العلمي واألكاديمي مع المجلس”. 
التعـــاون  أن  المضحكـــي  وذكـــرت 
مســـودات  مراجعـــة  ترجمتـــه 
والمشـــاريع  الدوليـــة  المعاهـــدات 
مـــن  تحـــال  كانـــت  التـــي  الوطنيـــة 

المجلس إلـــى الجامعة، وإبداء الرأي 
العلمي بشـــأنها من ِقبل أقسام علوم 
الحيـــاة والكيمياء في كليـــة العلوم، 
معـــددة: إعداد البالغ الوطني الثاني 
والثالـــث لمملكـــة البحريـــن التفاقية 
لتغيـــر  اإلطاريـــة  المتحـــدة  األمـــم 
المنـــاخ، ومعاهـــدة المحافظـــة علـــى 
الحيوانـــات  مـــن  المهاجـــرة  األنـــواع 
الفطريـــة أو ما يعرف بـ معاهدة بون، 
وبروتوكـــول ناغويا حـــول الحصول 
والتقاســـم  الجينيـــة  المـــوارد  علـــى 

العـــادل والمنصـــف للمنافـــع الناشـــئة 
عن اســـتخدامها، ومشـــروع تحديث 
اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنية 
للتنوع الحيوي، باإلضافة إلى قانون 
البيئـــة الـــذي صـــدر في شـــهر مارس 
الماضـــي وســـُيعمل بـــه اعتبـــارًا مـــن 

منتصف شهر سبتمبر المقبل.
يذكر أن الخطة الوطنية للتعامل مع 
الملوثـــات العضويـــة الثابتـــة، تهدف 
لتحقيـــق عـــدٍد مـــن أهـــداف التنميـــة 
منظمـــة  عـــن  الصـــادرة  المســـتدامة 
األمم المتحدة التي تعُد أحد الركائز 
المعتبـــرة لبرامج عمـــل الحكومة في 

مملكة البحرين.
وكانـــت مملكـــة البحريـــن قـــد وقعت 
علـــى اتفاقيـــة اســـتكهولم للملوثـــات 
العضويـــة الثابتـــة منذ العـــام 2005، 
مـــن  مـــادة   12 علـــى  وصادقـــت 
الملوثـــات العضويـــة الثابتـــة، وهـــي 
مواد كيميائيـــة عضوية متفق عليها 
دوليـــا، كونهـــا تشـــكل تهديـــًدا عالمًيا 
خطيـــًرا على صحة اإلنســـان والنظم 

اإليكولوجية.

الصخير - جامعة البحرين

جامعة البحرين مساهم رئيس في “الوطنية للملوثات”
خالل مشاركتها في حفل تدشين الخطة... المضحكي:

رئيسة جامعة البحرين تدشين الخطة الوطنية للملوثات الكيميائية العضوية الثابتة وبحضور وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ

خفر السواحل: ممنوع السباحة في المياه مجهولة العمق
نظمـــت قيـــادة خفـــر الســـواحل 
حملـــة توعويـــة لمرتـــادي البحر 
عنـــد ســـاحل منطقـــة المالكيـــة، 
وذلـــك فـــي إطـــار خطتهـــا لرفع 
باشـــتراطات  الوعـــي  مســـتوى 
لكافـــة  العامـــة  الســـالمة 
وزوار  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

المملكة.
وقـــد تم خـــالل الحملـــة، تقديم 
النصائـــح التوعويـــة حـــول أهم 
الواجـــب  الســـالمة  إرشـــادات 
اتباعهـــا عنـــد ارتيـــاد الســـواحل 
والبحـــر، ومـــن أبرزهـــا ضـــرورة 
متابعـــة األطفال وعـــدم تركهم 
بمفردهـــم، والتأكيد على أهمية 
ارتـــداء ســـترة النجـــاة، وعـــدم 
غيـــر  األماكـــن  فـــي  الســـباحة 
والمجهـــول  لذلـــك  المخصصـــة 
عمـــق الميـــاه فيها، إضافـــة إلى 
تقديم أهم إرشـــادات الســـالمة 
قيـــادة  عنـــد  اتباعهـــا  الواجـــب 
ومنهـــا  المائيـــة  الدراجـــات 
عـــدم االقتـــراب مـــن الســـواحل 

واألماكن المخصصة للسباحة.
توزيـــع  الحملـــة،  واشـــتملت 
مطويـــات توعويـــة بعـــدة لغات 
علـــى مرتادي الســـواحل ومالك 

القوارب والدراجات المائية.

المنامة - وزارة الداخلية

توزيع مطويات توعوية بعدة لغات على مرتادي البحر ومالك القوارب
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حكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى حضوريــًا بمعاقبــة متهمين بالحبس لمدة ســنة واحدة وأمــرت بابعادهما نهائيــًا عن المملكة 
بعد تنفيذ العقوبة بعد أن وقع المجني عليه في قبضة أربع أشــخاص في ســاحة مظلمة وأخذوا بضربه بالتناوب فيما بينهم وســرقت 
مبالغ نقدية منه واالستيالء على هاتفه.  تتحصل الوقائع في أن المجني عليه يعمل بأحد شركات توصيل الطلبات وفي يوم الواقعة 
كان علــى واجــب عملــه بمنطقــة العكــر الغربــي وقــرر أن يســتلقي ألخذ قســط مــن الراحة في ســاحة ترابيــة فارغــة إال أن أذنيه لقطت 
صــدى خطــوات تقتــرب منــه فنهــض مذعــورًا يتأمل مــن القادم، فإذا بالمتهــم األول أقبل عليه وســأله إذا كان لديه مســكر يبيعه؛ فزال 
قلق المجني عليه وأخذ يفتش في حقيبته المليئة بعبوات الخمر فأخرج منها واحدة وناوله وتسلم منه دينارًا واحدًا مقابلها، وفجأة 
قه بذراعيه ويصيح بأعلى صوته “شــرطة... شــرطة”، وما هي إال لحظات وإذا بالمجني عليه يجد نفســه محاطًا بثلة  إذا باألخير يطوِّ
من أشــرار الطريق وبينهم المتهم الثاني، فحاول الهروب منهم ولكن محاوالته باءت بالفشــل، فانقّضوا عليه كما تنقّض الســباع على 

فرائسها، وأطرحوه أرضًا قاصدين إحداث سحجات وجروح به في ركبتيه وكف يده اليسرى وأخذوا يتناوبون على ضربه.

ودّس أحدهم يده في جيبه ونشل ما في 
وهاتف  ديــنــارًا   50 بـ  تقدر  نقود  من  داخله 
نقال، فاحتفظ بالنقود لنفسه وسلَّم الهاتف 
بأن  عليه  المجني  هدد  الــذي  األول  للمتهم 
تطبيق  فــي  لحسابه  الــســري  الــرقــم  يعطيه 
“بنفت باي” وإال لن يتركه وشأنه، فالمجني 
نفسه  أي سبيل إلنقاذ  أمامه  لم يجد  عليه 
السري  الــرقــم  فأعطاه  الــمــوقــف،  خطر  مــن 
عملية  الحساب  من  األخير  وأجــرى  ُمْكَرهًا 
تحويل مبلغ 33 دينارًا من حساب المجني 
أتى  كما  البنكي،  حسابه  إلــى  البنكي  عليه 
تحويه  بما  حقيبته  وسلبه  الثاني  المتهم 

ليتقاسموها  بداخلها من قنينات خمر 
بينهم فيما بعد.

الواقعة  إن  وحيث 

على النحو سالف البيان استقام الدليل على 
ا شهد  صحتها وثبوتها في حق المتهمين ممَّ
العامة،  النيابة  بتحقيقات  عليه  المجني  به 
جمع  بمحضر  األول  المتهم  اعــتــراف  ومــن 
الثاني  المتهم  اعتراف  ومــن  االســتــدالالت، 
ــدالالت وتــحــقــيــقــات  ــتــ بــمــحــضــر جــمــع االســ
النيابة العامة، ومما ثبت من خطاب شركة 

بنفت وتحريات النقيب.
وشهد المجني عليه بتحقيقات النيابة بأنه 
وبعد أن فرغ من عمله كان مسترخيًا ووقع 
فــي قــبــضــة أربــعــة أشـــخـــاص، مــن ضمنهم 
المتهمين األول والثاني وأنه حاول الهروب 
لحقوا  أنهم  إال  منهم 
بـــــــه حـــتـــى 

ســقــط أرضــــًا وأصــيــب بــجــروح فــي يديه 
بــه واالعــتــداء  بــاإلمــســاك  وركبتيه وقــامــوا 

عليه ضربًا بواسطة أيديهم.
جمع  بــمــحــضــر  األول  ــمــتــهــم  ال ــرف  ــ ــت واعــ
عليه  المجني  شاهد  حين  أنه  االستدالالت 
عن  وأفصح  إليه  توجه  مظلمة  ساحة  في 
رغــبــتــه فــي شــــراء قنينة خــمــر واشــتــراهــا 
استلمها  وحين  واحــد،  دينار  بقيمة  بالفعل 
صاح بأعلى صوته “شرطة... شرطة” وحضر 
صديقا المتهم الثاني وآخر مجهول واعتدوا 
على  عـــاوة  بــالــضــرب،  عليه  المجني  على 
المجني  من حساب  دينارًا   33 مبلغ  تسلمه 
أنه في  إال  أرغموه على ذلك؛  عليه بعد أن 
إليه  أنكر ما نسب  العامة  النيابة  تحقيقات 
من اتهام، واّدعى أن لم يكن له أي دور في 
عليه وال  المجني  الــذي وقع على  االعتداء 
المعتدين  إيقاف  أنه حاول  السرقة، مؤكدًا 
ولم يقم بإرسال المبلغ المذكور لحسابه 
استلمه  أنــه  موضحًا  بنفسه،  البنكي 
من دون علم بالمصدر. وفي جلسة 
ــَل وصـــّمـــم على  ــُثـ الــمــحــاكــمــة، َمـ
معه،  الحاضر  والــدفــاع  اإلنــكــار 
ودفع بتضارب أقوال الشهود، 
وبانتفاء  الــقــبــض،  وبــبــطــان 
ــمـــة الـــســـرقـــة،  ــريـ أركــــــــان جـ
تقرير  مـــن  األوراق  ــو  وخــل
ــابـــات  طــبــي يــثــبــت إصـ
ــيـــه،  ــلـ ــــي عـ ــن ــجــ ــمــ ــ ال
واختتمها بطلب 

البراءة أصليًا واستعمال الرأفة على سبيل 
االحتياط.

جمع  بمحضر  اعــتــرف  الثاني  المتهم  فيما 
كــان جــالــســًا مع  بــأنــه وبينما  االســـتـــدالالت 
عليهما  عرض  مجهول  وآخــر  األول  المتهم 
ووافقا  عليه  المجني  سرقة  فكرة  األخير 
عليها، وفــي مــســاء يــوم الــواقــعــة شــاهــدوا 
له  األول  الــمــتــهــم  فــذهــب  عــلــيــه  الــمــجــنــي 
واشترى منه قنينة خمر مقابل دينار واحد، 
وانطلقا  صــوتــه  بــأعــلــى  عليهما  ــادى  ــ ن ثــم 
ــذي كــان  ــ مــســرعــيــن نــحــو الــمــجــنــي عــلــيــه ال
دون  حــال  سقوطه  ولكن  للهروب  يستعد 
ذلك، وأن المتهم “المجهول” - حسب قوله 
- دسَّ يده في جيب المجني عليه وأخرج 
نقاالً  وهــاتــفــًا  بــه  احتفظ  نقديًا  مبلغًا  منه 
قام  خــالــه  مــن  الـــذي  األول  للمتهم  سلمه 
بتحويل مبلغ 33 دينارًا من حساب المجني 
عليه البنكي إلى حسابه عبر تطبيق “بنفت 

باي”.
المجني  حقيبة  سرق  َمــْن  بأنه  اعترف  كما 
عليه التي كانت بها سبع قنينات خمر إال أن 
في سؤاله بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب 
يــشــارك في  لــم  بأنه  إليه ودافـــع عــن نفسه 
االعتداء وال السرقة، وأن المتهم المجهول 
عليه،  المجني  بسرقة حقيبة  قام  الذي  هو 
م على اإلنكار  وبجلسة المحاكمة َمُثَل وصمَّ
الحاضر معه، وقدم مرافعة عقب  والدفاع 
النقيب  بها  أدلــى  التي  ــوال  األقـ على  فيها 
أمام النيابة في شأن تحرياته السرية بأنها 
الجنائية  الدعوى  بانقضاء  ودفع  متضاربة، 
بــالــتــنــازل وعـــدم وجـــود دلــيــل يقيني على 
وطلب  الثاني،  المتهم  ِقــَبــل  التهمة  ثبوت 
البراءة أصليًا واستعمال الرأفة على سبيل 

االحتياط وعلى سبيل االحتياط الكلي.
أدلة  إلــى  أطمأنت  قد  المحكمة  إن  وحيث 
الثبوت في الدعوى، فإنها تعرض عن إنكار 
المحاكمة،  بجلسة  والثاني  األول  المتهمين 
دفاع  أوجــه  الدفاع من  أثــاره  وتلتفت عما 
تلك  فــي  الــشــك  إثـــارة  قــوامــهــا  موضوعية 

طرحها؛  ســوى  المحكمة  يسع  وال  ــة،  ــ األدل
اطمئنانًا منها إلى صدق رواية المجني عليه 
المتهمين  بــاعــتــرافــات  والــمــعــززة  المدعمة 
االستدالالت،  جمع  بمحضر  والثاني  األول 
ثبت  ومــا  بنفت،  شركة  بخطاب  ثبت  ومــا 
تحريات  عليه  ــت  دلَّ ومــا  المرفقة،  بالصور 

النقيب. 
ــيــه، ثــبــت يــقــيــنــًا لــلــمــحــكــمــة أن  وبـــنـــاًء عــل
المبالغ  مجهوالن  وآخــران  سرقا  المتهَمين 
والمملوكة  بــاألوراق  بالقدر  المبينة  النقدية 
للمجني عليه بطريقة اإلكراه؛ كونهم اعتدوا 
اإلصابات  به  وأحدثوا  جسده  سامة  على 
بــــــاألوراق، وتــمــكــنــوا مــن تعطيل  الــمــبــيــنــة 
ــيــاء عــلــى الــمــســروقــات  مــقــاومــتــه واالســت
استعمالهم  إلـــى  إضــافــة  بــهــا،  واالحــتــفــاظ 
اإللــكــتــرونــي  الــتــوقــيــع  مجهولين  وآخــريــن 
بالمجني عليه لغرض غير مشروع  الخاص 
األمر  النقدية،  المبالغ  على  االستياء  وهو 
طبقًا  ومعاقبته  إدانــتــه  معه  يتعين  الـــذي 
لنصوص المواد )256( من قانون اإلجراءات 
العقوبات  قــانــون  مــن  و)376/ 2(  الجنائية، 
و)1/ 19( و)2/ 1( و)6/ أ( و )26/ أ/ 3( من  قانون 

الخطابات والمعامات اإللكترونية.
ببعضهما  مرتبطتين  الجريمتين  ولــكــون 
العمل  باب  ومن  التجزئة،  يقبل  ال  ارتباطًا 
يتعين  العقوبات  قــانــون  مــن   )66( بــالــمــادة 
األشــد  للجريمة  الــمــقــررة  بالعقوبة  الحكم 
التهمة  مـــوضـــوع  الــجــريــمــة  عــقــوبــة  وهـــي 
ومابساتها  الدعوى  لظروف  ونظرًا  األولى 
المجني عليه وتصالحه  تنازل عن  وصدور 
من  قسطًا  المحكمة  أخــذت  المتهمين،  مع 
 )72( المادة  لها  لته  خوَّ ما  نطاق  في  الرأفة 
المتهمين  إن  حيث  العقوبات،  قــانــون  مــن 
أجنبيان، فمن ثم أمرت بإبعادهما نهائيًا عن 
)64( مكررًا و)111(  بالمادتين  المملكة عماً 
من قانون العقوبات؛ وبالتالي صدر الحكم.

ألغــت محكمــة االســتئناف حكمــا باإلدانــة، وقضــت ببــراءة مدير من تهمة ســب وقــذف متــدرب كان يعمل لديه.  حــول تفاصيــل الواقعة ذكر 
المحامي محمد الذوادي وكيل المستأنف أن النيابة العامة أسندت إلى المستأنف تهمة القذف عبر التلفون على سند من القول أنه أسند إلى 
المجنــي عليــه واقعــة مــن شــأنها أن تجعلــه محالً للعقــاب واالزدراء، وكان ذلك بطريق التلفــون، وعليه أمرت بإحالته إلــى المحاكمة الجنائية 

طالبًة معاقبته طبقًا لنص المادة 366/ 1 من قانون العقوبات، وحيث إن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضرها.

الجنائية  الصغرى  المحكمة  عدالة  وأصــدرت 
الخامسة حكمها القاضي في منطوقه بتغريم 
المستأنف 50 ديناًرا عما أسند إليه من اتهام، 
وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة 

المدنية المختصة. 
ــمــا كـــان هـــذا الــحــكــم لـــم يــلــق قـــبـــوالً لــدى  ول
المستأنف، كونه جاء مجحفا بحقوقه وصدر 
بالمخالفة للقانون فضاً عن كونه جاء مشوبًا 
عليه  الطعن  قرر  فقد  وعليه  البطان،  بعيب 

بطريق االستئناف.
ــطــان الــحــكــم  ــب ــمــســتــأنــف ب ودفـــــع وكـــيـــل ال
لنصوص  بالمخالفة  صــدر  كــونــه  المستأنف 
بعيب  مشوبًا  جــاء  كونه  عن  فضاً  القانون، 
القصور في التسبيب والفساد في االستدالل 
الذوادي  وبين  األوراق،  في  الثابت  ومخالفة 
في طعنه بأنه وحسب ما هو مقرر قانونًا أن 
محكمة الموضوع ال تتقيد بالوصف القانوني 
الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند 
ينزل  أن  معه  يقتضي  كــان  مما  للمستأنف، 
الصحيح  القانوني  الوصف  المستأنف  الحكم 
على واقعة الدعوى الماثلة على النحو الثابت 

في األوراق.
النقض  محكمة  قضت  لــذلــك  تــأكــيــًدا  ــال:  وقـ
بالوصف  المحكمة  تقيد  “عــدم  بـــ:  المصرية 
القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل 
المسند للمتهم. متى رأت أن ترد الواقعة إلى 

الوصف القانوني السليم”. 
كما بين أن الحكم المستأنف وقد استند في 

قضائه بإدانة المستأنف إلى ما قرره الشاهد 
من كون المتحدث بالرسالة الصوتية المشار 

المستأنف  تأكيد  رغم  المستأنف،  هو  إليها 
الــرســالــة الصوتية  بــهــذه  ــه  ل بــأنــه ال عــلــم 

أو هــويــة مــرســلــهــا، فــضــًا عــن عــدم 
إمــكــانــيــة تــحــديــد ذلـــك إال من 

ــانـــة بــأهــل  ــعـ ــتـ ــال االسـ ــ خـ
أن  مــفــاده  مما  الخبرة، 

ــحــكــم الــمــســتــأنــف  ال
ــد إلـــى  ــنـ ــتـ قــــد اسـ

سائغ  غير  دليل 
وغـــيـــر صــالــح 
مـــن الــنــاحــيــة 
الموضوعية 
لاقتناع به، 
مما يضحى 
الحكم  معه 
الــمــســتــأنــف 
مشوبًا  جاء 

في  بالفساد 
االســـــــتـــــــدالل 
في  والقصور 
الـــتـــســـبـــيـــب 
ومـــخـــالـــفـــة 
في  الثابت 

ق  ا ر و أل ا
مــتــعــيــنــا 
الــقــضــاء 

بإلغائه. 
ــد فـــي خــتــام اســتــئــنــافــه بـــراءة  وأكــ

أن  على  تأسيسًا  إليه  نسب  مما  المستأنف 
من  خالية  جــاءت  قد  الماثلة  الدعوى  أوراق 
إلى  المنسوب  االتهام  صحة  يؤكد  دليل  ثمة 
ــوال الــشــاهــد الــتــي جــاءت  الــمــتــهــم ســـوى أقــ
لإلدانة،  دلياً  تكون  الن  تصح  وال  متناقضة 
إال  المستأنف  بــإدانــة  القضاء  يمكن  ال  حيث 
ــة يقينية جــازمــة عــلــى صحة  أدلـ فــي ضـــوء 
لذلك  وتــأكــيــدًا  إلــيــه،  المسند  االتــهــام  ثــبــوت 
“تشكك  بـ:  البحرينية  التمييز  محكمة  قضت 
المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. 

كفايته للقضاء بالبراءة”.
وقضت محكمة االستئناف في حكمها بقبول 
االستئناف شكاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم 
المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما 

نسب إليه. 
وذكرت محكمة االستئناف في أسباب حكمها 
ــوى عـــن بــصــر وبــصــيــرة  ــدعـ ــا مــحــصــت الـ ــه أن
قام  التي  الثبوت  وبأدلة  بظروفها  وأحاطت 
الدليل  وبــيــن  بينها  ــت  ــ ووازن االتــهــام  عليها 
الفني، وترى المحكمة أن دليل االتهام قاصر 
ال  وأنها  إليه  قصد  ما  لبلوغ  الكفاية  حد  عن 
الصورة  على  جــرت  الواقعة  أن  إلــى  تطمئن 
وجدانها  ويــســاور  عليه  المجني  رواهــا  التي 
الــشــك والــريــبــة، خــصــوصــًا وأن الــثــابــت أن 
المستأنف تفاجأ من تقديم مستندات بدعوى 
عمالية أقامها المجني عليه ضده على الرغم 
ــدم صـــدورهـــا عــن مــكــتــبــه، مــمــا دفعه  مــن عـ
ضد  باغ  وتقديم  بالتزوير  عليها  يطعن  ألن 

المجني عليه بتزوير تلك الشهادات.
 وورد تقرير الخبير الذي يفيد بأن المستأنف 
لم يحرر التوقيعات المنسوبة إليه، مما يثبت 
المستأنف  من  المقدم  الباغ  للمحكمة جدية 
يرسل  ألن  دفعه  ما  وهو  عليه،  المجني  ضد 

الرسالة الصوتية محل االتهام، وعليه قررت 
دليل  ثمة  من  الدعوى  أوراق  خلو  المحكمة 
المستأنف  بــأن  يقطع  المحكمة  إليه  تطمئن 
بالمجني  التشهير  أو  اإلســــاءة  يقصد  كـــان 
عــلــيــه، خــصــوصــًا وأن الــقــصــد الــجــنــائــي في 
القذف والسب واإلهانة ال يتحقق إال  جرائم 
الواقعة المسندة إلى المجني عليه  إذا كانت 

شائنة وغير صحيحة.
أن  إلــى  االستئناف  محكمة  خلصت  وعليه،   
لقضائه  تــبــريــرًا  المستأنف  الحكم  أورده  مــا 
حوته  وما  الواقع  صحيح  خالف  قد  باإلدانة 
األوراق، األمر الذي تتشكك معه المحكمة من 
المتهم،  وثبوته في حق  االتهام  نسبة  صحة 

وعليه تقضي ببراءته مما نسب إليه.
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تبرئة مدير من سبِّ متدرب يعمل لديه عبر التلفون

ضرب وسرقة سائق توصيل يبيع الخمر بدينار في العكر

 المحامي محمد الذوادي



الفنادق الخضراء.. اقتراح على طاولة وزيرة السياحة
اتجاه عالمي الستخدام الطاقة البديلة للحفاظ على البيئة

يتجــه العالــم المتقــدم نحــو ما يســمى باالقتصاد األخضر، وهو تحقيق تنمية مســتدامة عبر مشــروعات صديقة للبيئة تعتمد علــى التكنولوجيا الحديثة، وال 
بد أن يعي المســتثمرون الســياحيون جدوى تطبيق منهج الســياحة البيئية بالتعاون مع وزارات المملكة بوضع القوانين واألنظمة التى تنظم تلك العملية 
السياحية.ومن مشكالت الفنادق التقليدية االستهالك المفرط للمواد التشغيلية واإلنتاج الكبير للمخلفات الصلبة، وفي المقابل تستطيع الفنادق الخضراء 

استخدام صورتها وسمعتها الصديقة للبيئة كأداة تسويقية جاذبة للكثير من السياح.

الفنـــادق  تجســـيد  الضـــروري  مـــن 
الخضـــراء ضمن المخطط الســـياحي 
بيئيـــة  لســـياحة  حديـــث  كتوجـــه 
لتحقيـــق  و  بالبحريـــن  مســـتدامة 
أن  كمـــا   2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة 
صناعة السياحة تعتبر من الصناعات 
المهمـــة التـــي تعـــرف باســـم صناعـــة 
القـــرن الواحد والعشـــرين لمـــا حققته 

من نتائج وتطورات متســـارعة، فهي 
تساهم في خلق مناصب عمل.

علينـــا أن نســـعى جديـــا لنشـــر الوعي 
الســـياحي والبيئـــي واالســـتفادة مـــن 
تجـــارب الـــدول الرائـــدة فـــي مجـــال 
التخطيـــط والتنفيـــذ والرقابـــة علـــى 

المشاريع االستثمارية السياحية.
هـــذا  عـــن  بعيـــدة  تـــزال  ال  البحريـــن 

بإمكانـــه  الـــذي  الســـياحي  التوجـــه 
القطـــاع  تطويـــر  فـــي  المســـاهمة 
الســـياحي فـــي ظـــل المشـــاكل التـــي 
يعيشـــها مـــن جهـــة، ومســـاهمته فـــي 
جهـــة  مـــن  البيئـــة  علـــى  المحافظـــة 
أخـــرى باعتبـــار أن الفنـــادق الخضراء 
تعد عامال قويا لجذب الســـياح، نظرًا 
لإلتجـــاه العالمـــي باســـتخدام الطاقة 

البديلـــة لمـــا تمثلـــة مـــن مصـــدر دائم 
ومتجـــدد للطاقة مما يحتم تبني هذا 
الخيـــار لتنشـــيط القطـــاع الســـياحي 
بصفـــة خاصـــة والقطـــاع االقتصادي 

بصفة عامة. 
هنـــاك أهميـــة وراء العالقـــة المتبادلة 
بيـــن صناعـــة الســـياحة والبيئـــة البد 
من تحقيـــق التوازن بينهـــم والفنادق 

العالقـــة  أشـــكال  أحـــد  الخضـــراء 
المتبادلة بين الســـياحة والبيئة، فهي 
طراز مبتكر يقام بالمناطق الطبيعية 

ذلـــك  ويعـــد  للســـياحة  الجاذبـــة 
النـــوع مـــن الفنـــادق االتجـــاه 

الســـائد عالميـــًا علـــى الطلب 
السياحي. هذا هو اقتراحي 
على طاولة وزيرة السياحة 

فاطمة الصيرفي.
 مريم يوسف

مترشحة نيابية متوقعة عن 

الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية

قــال المرشــح النيابــي عــن جمعيــة تجمــع الوحدة الوطنيــة محمــد الرفاعي إن 
“الجمعيــات السياســية هــي مــن مكونــات المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملــك 
ا للمجتمع البحريني، حيــث اهتمت بنجاح التجربة  المعظــم ومكتســب مهم جدًّ

عن طريق التنظيم، بدالً من العمل الفردي الذي يمثل شخوًصا فقط”.

وأضـــاف بنـــدوة “البـــالد”: “رأينـــا كيف 
نظمـــت الجمعيات السياســـية نفســـها، 
وكيف خرجت للســـاحات عبر تشـــكيل 
ا،  مجالـــس إدارات بصـــورة منظمة جدًّ
مـــن  غيرهـــا  مثـــل  التجربـــة  وكانـــت 
التجـــارب، لهـــا إيجابياتهـــا وســـلبياتها، 
هنالـــك  كان  وبفتـــرات معينـــة،  ولكـــن 
موجـــة من الهجـــوم عليها، وأشـــير هنا 
بأنـــه ال يمكـــن أن نضـــع الجمعيات كلها 
في سلة واحدة. كل جمعية لها أهدافها 
ورؤيتها، ومن الصعب أن تجمعها كلها 
في بوتقة اتهام واحدة، أو أن نختزلها 
بـــأداء جمعية واحدة، وأشـــير هنا إلى 
أنـــه خـــالل األربـــع الســـنوات الماضية، 

للجمعيـــات  تنســـيقية  لجنـــة  شـــكلت 
السياســـية، وبعـــدد 12 جمعيـــة، اتفـــق 
منهـــا ثمانيـــة علـــى ذلـــك، وبهـــدف أن 
تكون الجمعيات بقوة أكبر، ومن خالل 
إصدارهـــم لبيانات مشـــتركة، تعبر عن 
الموقـــف والحاجة الالزمـــة لذلك، وهو 

ما كان يحدث بالفعل”.
وتابـــع الرفاعي”أغلـــب هـــذه البيانـــات 
كانـــت تمثـــل المواطن، وتعبـــر عن أهم 
الملفات التي تهمه، والمالحظ أنه ومع 
كل مجلـــس نيابـــي جديد، يبـــدأ الناس 
بوصـــف مواقف النائب الـــذي انتخبوه 
بأنهـــا ال تمثلهـــم. النائب المســـتقل هنا 
يمثـــل رأيـــه وأهـــواءه، وال يوجد لديه 

مرجع بذلك، وهو أمر رأيناه بالمجلس 
الماضـــي، والذي كان بـــه بعض النواب 
المســـتقلين يغيرون رأيهم في الجلسة 

نفسها”.
وزاد “هـــذا عمـــل مهـــزوز، ألن النائب ال 
يكون ثابًتـــا على مواقفـــه، والمفترض 
هنـــا بأن يكـــون النائـــب موقفـــه ثابت، 

ا وقارًئا للقضية بشكل مستفيض،  وملمًّ
وهـــو أمر يصعب له البت فيه بالشـــكل 
الصحيح، في ظل غياب االستشاريين 
وفريق العمل المناســـب، لذلك يختلف 
المرشـــح  عـــن  الجمعيـــة  مرشـــح  هنـــا 
المســـتقل. كما أن الجمعية قادرة على 
محاســـبة العضو إذا قصـــر أو أخّل في 

جانب معين بالقضايا التي تهم الناس، 
الرجـــوع  للناخبيـــن  أيًضـــا  وباإلمـــكان 
للجميـــع وتقديم المالحظـــات لمجلس 
إدارتهـــا عـــن أداء النائـــب المحســـوب 
عليهـــا، وكلها أمور ال تحدث مع النائب 
المســـتقل، وهـــي فـــوارق مهمـــة بهـــذا 

الشأن”.

شـــأن  مـــن  هنـــا  أقلـــل  ال  “أنـــا  ويتابـــع 
المســـتقلين، بـــل إن هنالـــك منهـــم مـــن 
قدمـــوا أداء مشـــرًفا بالبرلمـــان، وهـــم 
يقدمـــوا  أن  ونأمـــل  اآلن،  مرشـــحون 
الفـــارق الـــذي يحتاجـــه المجتمع، ومن 
صـــوت ضـــد إرادة الناس فهـــو مطالب 

بأن يبرر مواقفه الناس”.

بعض المستقلين مهزوزون ومواقفهم تتغير خالل جلسة البرلمان
الجمعيات قادرة على محاسبة العضو المقصر... قيادي بتجمع الوحدة في ندوة “^”:

ســـميح  القانونـــي  المستشـــار  أبـــدى 
حســـين رغبته فـــي الترشـــح برلمانيا 
بالمحافظـــة  التاســـعة  الدائـــرة  عـــن 
المقبلـــة  االنتخابـــات  فـــي  الشـــمالية 

.2022
وقـــال “وجـــدت فـــي نفســـي الكفاءة 
العمـــل  فـــي  والخبـــرة  القانونيـــة 
أول  قانونـــي  كباحـــث  الحكومـــي 
وحاصـــل علـــى شـــهادات كثيـــرة في 
القانـــون ودورات عالية في التحكيم 
التجاري الدولي وشهادات دولية من 
هيئات تابعة لألمم المتحدة والسالم 
الدولـــي، عـــالوة علـــى انفتاحي على 
جميـــع شـــرائح المجتمع والوســـطية 
والتعايـــش  والتســـامح  واالعتـــدال 

والمنطق”.
وزاد “ال بـــد مـــن ضـــخ دمـــاء جديدة 

ومســـتنيرة تؤمن بالدســـتور وتؤمن 
بالحريـــة والمســـاواة الوطنية؛ لنثبت 
للعالـــم بـــأن جميـــع شـــرائح ومذاهب 

الوطن مع القيادة والشعب”.
وتابـــع “الخبـــرة فـــي عمـــل المجلـــس 
آخـــذة فـــي التصاعـــد، وهـــذا أمر في 
تشـــريعات  وملـــف  األهميـــة،  غايـــة 

البحريـــن  أوصلـــت  والطفـــل  المـــرأة 
تشـــريعيا ضمن الـــدول المتقدمة في 
هـــذا المجـــال، وأيضا ملـــف العقوبات 
البديلـــة كان آخـــر صيحـــة تشـــريعية 
لها صداها عالميـــا وحقوقيا، وأعتقد 
بأن ضـــخ مزيد من الطاقات شـــبابية 
المثقفـــة والجامعية مهم جدا، كونهم 

النسبة العليا في العالم”.
يذكر أن الدائرة التاســـعة بالمحافظة 
الشـــمالية يمثلها النائب يوسف زينل 
فـــي  صوتـــا   3186 علـــى  الحاصـــل 
االنتخابـــات الماضيـــة، وهـــي بذاتهـــا 
تغطي الجزء الغربي من مدينة حمد، 
وتحديدا من الدوار الرابع إلى الثالث 
عشر، والمترشحون المتوقعون فيها 
بجانبه هم لطيفة عيد، شـــمة ســـالم، 
غسان جعفر، يعقوب الدخيل وأحمد 

الحدي.

ضخ مزيد من الطاقات الشبابية المثقفة والجامعية مهم

حسين يترشح مجددا: لدماء جديدة بالبرلمان

سميح حسين 

النـــواب  مـــن  عـــدد  اعتـــزام  شـــهدنا 
وأعضـــاء المجالـــس البلديـــة معاودة 
الترشـــح عـــن دوائرهـــم مـــن مختلف 
محافظـــات المملكـــة رغـــم أن موعـــد 
الترشـــح الفعلي لالنتخابات لم يحن 

بعد.
فـــي  اآلراء  “البـــالد”  اســـتطلعت 
الحلقـــة الجديدة مـــن برنامج “مع أو 
ضـــد” عبـــر منصاتهـــا الرقميـــة بشـــأن 
التصويت لممثل المنطقة الحالي في 

االنتخابات المقبلة 2022.
وأوضحت شـــيخة الموالنـــي أنها مع 
التصويـــت لممثـــل المنطقـــة الحالـــي 
وتوعيـــة الـــذات فـــي ســـبيل اختيـــار 

المترشح األفضل مطلوبة.
وأكـــدت زهـــراء المحفوظ فـــي حال 
خـــدم الممثـــل المنطقـــة وقـــدم لها ما 

كان “نـــاوي” ومخطـــط أن يقدمه في 
حـــال انتخابـــه وإنتاجيتـــه واضحـــة 

فعليًا، فيستحق ذلك.
مـــع  “أنـــا  غلـــوم  قـــال حســـين  فيمـــا 
التصويت للشخص الكفوء من حيث 
الخبرة العلمية والعملية إن كان رجالً 

أو حتى امرأة”.
وشـــدد علـــى أن الكفاءة هـــي المعيار 
هـــذا  فـــي  والفيصـــل  الحقيقـــي 

الخصوص.
وتمنـــى غلـــوم رؤيـــة وجـــوه شـــبابية 

جديدة في البرلمان المقبل.

حلقة برنامج “مع أو ضد” عبر منصات “^” الرقمية:

تجديد التصويت للنائب الحالي شريطة كفاءته

شيخة الموالني حسين غلوم زهراء المحفوظ
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ابراهيم النهام

محمد الرفاعي

غيـاب استطالعـات الـرأي عـن توجهــات الناخبيــن
حظوظ المستقلين مع ممثلي الجمعيات السياسية متساوية... اإلعالمي درويش:

^ رأى اإلعالمـــي محمد درويش بأن 
حظوظ المســـتقلين مع ممثلي الجمعيات 

السياسية متساوية”.
األربـــع  “فـــي  “البـــالد”:  بنـــدوة  وأضـــاف 
الســـنوات الماضيـــة، كان هنالـــك حضـــور 
مميز لبعض األعضاء المنتمين للجمعيات 
عبدالنبـــي  النائبـــان  أبرزهـــم  السياســـية، 
سلمان، وســـيد فالح هاشم المنتميان إلى 
جمعيـــة المنبـــر الديمقراطـــي، وأيًضـــا كان 
هنالـــك حضور ال بأس بـــه من قبل جمعية 
األصالـــة وممثليهـــا، فـــي بعـــض القضايـــا، 
وكذلك عبدهللا الذوادي من جمعية تجمع 

الوحدة الوطنية”.
هـــو  البحريـــن  فـــي  ينقصنـــا  “مـــا  وتابـــع 
فـــي  الـــرأي، ونحـــن  اســـتطالعات  غيـــاب 
مرحلـــة حساســـة اآلن، مـــع قـــرب موســـم 
االنتخابات، ونحن نتحدث عن انطباعات 
ومشاهدات وهي ال تكفي. يأتي اآلن دور 
اســـتطالعات الرأي، ومعرفة رأي الشـــارع 
مـــن خـــالل النـــزول إلـــى النـــاس ومعرفـــة 
آرائهـــم، والقضايـــا التي تهمهـــم، وميولهم 
االنتخابيـــة، هـــل ســـينتخبون مســـتقاًل أو 

مرشًحا يتبع جمعية سياسية؟”.
ويتواصـــل “هـــذا األمـــر والـــذي ســـبق وأن 

تحدثت عنه من خالل مقاالتي الصحفية، 
ينقص التجربة البرلمانية البحرينية حتى 
اآلن، وقـــد يقـــع جـــزء مـــن مســـئولية هذا 
األمـــر علـــى مركـــز الدراســـات والبحـــوث، 
أو علـــى المؤسســـات اإلعالميـــة، حيث إن 
لنظيراتها فـــي الكثير من الدول المتقدمة 
ذراًعا لعملية استطالعات الرأي، خصوًصا 

في األوقات المهمة التي تمر بها البالد”.
وزاد “نســـبة كبيـــرة من الناخبيـــن بالوقت 
الحالي سيكونون من الشباب، وهي نسبة 
مؤثـــرة، وأتحدى هنا مـــن يعطيني قراءة 
لتوجهـــات الشـــباب فـــي الوقـــت الحالـــي، 

وهـــو غير واضح، مع وجود التعددية بهذا 
الشـــأن، فالبعض قد يكون إسالمي الهوى، 

واآلخر قد يكون ليبيراليا”.
وتســـاءل درويش “مـــن الجمعيـــات تمثل 
التيـــار الليبرالي؟ ومن منهـــا يمثل القيادة 
اإلســـالمية؟ ومـــا هـــو الشـــارع البحرينـــي 
بالضبـــط؟ ومـــا هـــي متطلباتـــه؟ ونســـمع 
كثيـــًرا عـــن الفئـــة الصامتـــة والتـــي ذكرها 
الكثيـــر مـــن الُكتاب، فما هـــي مواصفاتها؟ 
وكـــم عددها؟ ولو أننا تعرفنا عليها، وعلى 
توجهاتها، فســـوف نســـتطيع اإلجابة على 

هذا السؤال المهم”.

وأضاف “الجمعيات السياسة في البحرين 
ـــا  إذا تحركـــت وقدمـــت برنامًجـــا انتخابيًّ
واضًحا وصريًحا يمس احتياجات الناس، 
وإن كانـــت ولهذه اللحظـــة غير دقيقة، مع 
اختـــالف احتياجـــات الطبقـــة المحـــدودة 
الدخـــل، عن المتوســـطة، وبقيـــة الطبقات 
األخرى، وعليـــه فأنا أرفـــض التعميم بهذا 
الشأن. باإلمكان النظر للتجربة البريطانية، 
وبقيـــة التجارب األوروبيـــة األخرى حيث 
ســـنرى تفصياًل واضًحا وصريًحا للمجتمع 
واهتماماته، وتشـــمل الشـــباب والمســـنين 
واألهـــم  لهـــم،  التصويـــت  وتوجهـــات 

االهتمامـــات واألولويـــات، وحســـب فئات 
المجتمع والطبقات المجتمعية بها”.

العـــام  األميـــن  مركـــز  يشـــغل  ودرويـــش 
بجمعية ميثاق العمل الوطني وهو مرشح 

سابق باالنتخابات.

محمد درويش

منال الشيخ  |  تصوير: خليل إبراهيممنال الشيخ
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المشاركون بندوة “البالد”
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الكويت - وكاالت

أعلنـــت الكويـــت، أمـــس )األحـــد(، عن 
موعـــد إجراء االنتخابات التشـــريعية 
لمجلـــس األمـــة الجديـــد بعـــد أســـابيع 
علـــى صدور المرســـوم األميـــري بحل 

البرلمان.
وتأتـــي هذه الخطـــوة إلكمال المســـار 
الشـــيخ  العهـــد  بـــه ولـــي  الـــذي وعـــد 
مشـــعل األحمـــد الصباح الـــذي فوضه 
األميـــر معظم صالحياتـــه، بهدف حل 
األزمـــة التي احتدمت بيـــن الحكومة 
اإلصالحـــات  وعطلـــت  والبرلمـــان 
االقتصاديـــة والماليـــة الضروريـــة في 

البالد.
وذكرت وكالـــة األنباء الكويتية )كونا( 
أن المرسوم قد صدر بدعوة الناخبين 

النتخـــاب مجلـــس األمة محـــددًا يوم 
الخميس 29 سبتمبر موعدًا لالقتراع.
وصـــدر المرســـوم الذي تم نشـــره في 
الجريدة الرســـمية ووقعـــه ولي العهد 
الـــذي يمـــارس بعـــض االختصاصـــات 
الدســـتورية ألميـــر البـــالد وفقـــًا ألمـــر 

أميري منذ نوفمبر الماضي.
وبعد أزمة سياســـية طاحنة استمرت 
شـــهورًا، أعلنت الكويت تعيين الشيخ 
أحمـــد نـــواف الصبـــاح رئيســـًا جديدًا 
للـــوزراء فـــي 24 يوليـــو ليحـــل محل 
المســـتقيلة  الحكومـــة  وزراء  رئيـــس 
الـــذي واجـــه  الخالـــد  الشـــيخ صبـــاح 
سجاالت مع البرلمان أعاقت اإلصالح 

المالي.

الكويت على موعد مع انتخابات برلمانية نهاية سبتمبر

عواصم ـ وكاالت

قـــال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي يائير 
البيـــد، إن إســـرائيل جاهـــزة للتحـــرك 
مـــن أجل الحفاظ على أمن إســـرائيل، 
مؤكدا أنه وجه الجيـــش والمخابرات 

لالستعداد ألي سيناريو محتمل.
يائيـــر البيـــد  الـــوزراء  رئيـــس  وعقـــد 
أمس األحـــد، مؤتمرا صحفيا بحضور 
إســـرائيليين  سياســـيين  مراســـلين 

وأدلى خالله بتصريحات.
وقال البيـــد: “دولة إســـرائيل تخوض 
منـــذ أكثر من عـــام كفاحا دبلوماســـيا 
متعدد األبعاد بغية منع إعادة التوقيع 
علـــى االتفاق النووي مع إيران. رئيس 
هيئـــة األمـــن القومـــي قـــد عـــاد خالل 
نهاية األســـبوع مـــن واشـــنطن ووزير 
نبـــذل  اآلن.  فيهـــا  يتواجـــد  الدفـــاع 

جهـــودا منســـقة مـــن أجـــل التأكد من 
أن األميركييـــن واألوروبيين يدركون 
المخاطر المتعلقة بهذا االتفاق”. وأكد 
البيـــد أن “هـــذا االتفـــاق ليـــس جيـــدا. 
إنـــه لم يكـــن جيدا حيـــن تـــم التوقيع 

والمخاطـــر   2015 العـــام  فـــي  عليـــه 
التـــي تتعلـــق بـــه اليـــوم أكبـــر بكثيـــر. 
االتفـــاق أقرب اليوم إلى موعد انتهاء 
مفعوله وإيران تتواجد في مكان آخر 

تكنولوجيا”. 

وختـــم حديثـــه قائـــال: “قـــادة جيـــش 
الدفـــاع والموســـاد تلقـــوا مّنـــا إيعـــاز 
الالزمـــة  باالســـتعدادات  بالقيـــام 
لمواجهة أي ســـيناريو كان”. “ســـنكون 
جاهزيـــن للتحـــرك مـــن أجـــل الحفاظ 
على أمن إســـرائيل. الطرف األمريكي 
يـــدرك ذلك. العالم يـــدرك ذلك ويجب 
علـــى المجتمـــع اإلســـرائيلي أن يعلـــم 

ذلك أيضا”. 
أوروبيـــون  مســـؤولون  أكـــد  وبعدمـــا 
أن كـــرة إعادة إحيـــاء االتفاق النووي 
باتت حاليا في ملعب طهران، السيما 
عقـــب تســـليم الرد األميركي للمنســـق 
األوروبـــي األســـبوع الماضـــي، طفـــت 
تسريبات حول موقف إيراني وشيك، 

ربما أواخر األسبوع الحالي.

لندن ـ وكاالت

ــال رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي  قــ
إن  جــونــســون،  بــوريــس  المستقيل 
المقبلة ستكون صعبة على  األشهر 
فواتير  تفقدهم  وقــد  البريطانيين 

الكهرباء عقولهم.
وكـــتـــب جـــونـــســـون فـــي مــقــالــة 

ــي مــيــل”:  ــلـ لــصــحــيــفــة “ديـ
ــر  ــ ــهـ ــ “ســـــتـــــكـــــون األشـ
القليلة المقبلة صعبة، 
للغاية.  صعبة  وربــمــا 
ستكون فواتير الطاقة 

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــذهــلــة 
ــفــعــل بــاتــت  ــال ــلــســكــان. وب ل

مخيفة  الــمــنــازل  تدفئة  فواتير 
جدًا بالنسبة للكثيرين منا”.

الهيئة  أعــلــنــت  ســـابـــق،  وقــــت  فـــي 
عن  الــطــاقــة  لتنظيم  الــبــريــطــانــيــة 
الــحــد  فـــي   % 80 بــنــســبــة  زيــــــادة 
األقصى لفاتورة الكهرباء المسموح 

 1 مـــن  ــارًا  ــبـ ــتـ اعـ للمستهلكين  بــهــا 
أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة 
يرتفع  قد  الشكل،  وبهذا  العالمية. 
الحد األقصى للفاتورة للبريطانيين 
 .%  80 أو  جــنــيــهــًا،   1578 بــمــقــدار 
حــتــى اآلن كـــان الــحــد األقــصــى 

يبلغ 1971 جنيهًا إسترلينيًا.
ــًا لــمــكــتــب اإلحــصــاء  ــقـ ووفـ
في  البريطاني،  الوطني 
يــونــيــو، ُتـــركـــت الــبــالد 
بــــدون نـــاقـــالت طــاقــة 
منذ  ــرة  مــ ألول  ــيـــة  روسـ
الــعــقــوبــات  بسبب   1997 ــعــام  ال
واحــدة  روسيا  وكانت  المفروضة. 
من أكبر موردي المنتجات النفطية 
الــعــام  فــي  الــمــتــحــدة  المملكة  إلـــى 
 ،%  24 عــلــى  تــزيــد  بحصة   ،2021
والغاز  للنفط  بالنسبة  كانت  بينما 

حوالي 6 و5 % على التوالي.

جونسون: فواتير الكهرباء قد تفقد البريطانيين عقولهم

تركيا تتهم اليونان 
بـ“عمل عدائي” ضّدها

أعلنت تركيا، أمس األحد، أن طائرات تركية 
إيــجــه وفــي شرق  كــانــت فــي مهّمة فــي بحر 
الــدفــاع  بنظام  اسُتهدفت  المتوسط  البحر 
بـ”عمل  مــنــّددة  لليونان،  “إس300-”  الــجــّوي 
اليوناني  الجّوي  الدفاع  نظام  وقام  عدائي”. 
أجهزة  بـ”إغالق”  كريت  جزيرة  في  المتمركز 
االستشعار المنصوبة على طائرات “إف16-” 
الماضي  الثالثاء  تجري  كانت  التي  التركية، 
مهّمة استطالع على علّو 10 آالف قدم غرب 
في  مصادر  أفــادت  ما  وفــق  رودس،  جزيرة 

وزارة الدفاع التركية.

وزير الصدر: نريد بلًدا خالًيا من الميليشيات والتبعية

تحذير من “حرب لبنانية” في العراق
تصاعـــدت فـــي العـــراق، أمـــس األحد، 
حـــدة التحذيـــرات مـــن حـــرب أهليـــة 
طويلـــة على غـــرار ما شـــهده لبنان، أو 
كمـــا حصـــل خـــالل الحـــرب العراقيـــة 

اإليرانية في الثمانينات.
ســـكرتير  ميرانـــي،  فاضـــل  نبـــه  فقـــد 
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
مـــن  الصـــدر(،  )حليـــف  الكردســـتاني 
انـــدالع مواجهـــات علـــى غـــرار الحرب 
األهليـــة اللبنانية في العراق. ودعا إلى 
إبعاد أي “كابـــوس مواجهة -إن وقعت 
ال ســـمح هللا- فإن انقالبـــًا في المعادلة 

سيجعلها أصعب من كل التوقعات”.
كما شـــدد على وجوب عـــدم “التعويل 
لمواجهـــة  األطـــراف  دفـــع  علـــى 
فـــي  والعـــراق  إيـــران  مواجهـــة  مثـــل 
الثمانينيـــات أو الحرب اللبنانية إلنهاك 
القـــوى، ثـــم تقديـــم عـــراق آخـــر مثقل 

بمشاريع تصفوية منعدم القرار”.
كذلـــك حذر مـــن الضغط علـــى الجانب 
الرسمي لدعم أطراف مستعدة لتلعب 
دورا رئيسا في التصعيد أو المواجهة.

ومـــع اســـتمرار األزمـــة السياســـية في 
العـــراق، وارتفـــاع منســـوب التوتر بين 
التيـــار الصـــدري بزعامـــة رجـــل الديـــن 
الشـــيعي القوي مقتدى الصدر واإلطار 
التنســـيقي، الـــذي يضم نـــوري المالكي 
وتحالـــف الفتـــح، فضـــال عـــن فصائـــل 
مواليـــة إليران، أكـــد الرئيـــس العراقي 
برهـــم صالح ورئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي، أمس األحـــد، أهمية الحوار 
الجـــاد والفاعـــل للوصول إلـــى مخارج 

لألزمة السياسية.
وقالـــت رئاســـة الجمهوريـــة فـــي بيان 
نقلتـــه وكالـــة األنبـــاء العراقيـــة )واع(: 
“تـــّم التطرق، خالل اللقـــاء، إلى العديد 
مـــن القضايا المتعلقة باألوضاع العامة 
في البلد، وخصوصًا األزمة السياســـية 
القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد 
علـــى أهميـــة الحـــوار الجـــاد والفاعـــل 
للوصـــول إلـــى مخارج لألزمـــة وحلول 

تأخذ في االعتبار الظرف الدقيق الذي 
يمر به البلد وتطلعات المواطنين”.

علـــى  أكـــدا  “الجانبـــان  البيـــان:  وتابـــع 
الداخليـــة  الجبهـــة  تمتيـــن  ضـــرورة 
وانتهـــاج مســـارات عمـــل ترتكـــز علـــى 
وُتســـهم  العليـــا،  الوطنيـــة  المصلحـــة 
فـــي إخـــراج البلد مـــن األزمـــة الراهنة، 
السياســـية  التحديـــات  وتواجـــه 
وتســـتجيب  والماليـــة،  واالقتصاديـــة 
لالستحقاقات الُمنتظرة وُترّسخ األمن 
األهلـــي  الســـلم  وتحمـــي  واالســـتقرار 

واالجتماعي في البلد”.
مجـــددًا، دعـــا التيـــار الصـــدري بزعامة 
رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
إلى إرســـاء ســـلطة وحكم فـــي العراق 
بعيدًا عن الميليشيات والتبعية للدول 
التـــي  األهـــداف  الخارجيـــة، موضحـــًا 

يسعى إليها.
وأكـــد القيـــادي فـــي التيـــار الصـــدري، 
صالـــح محمـــد العراقي، الـــذي يعرف بـ 
“وزيـــر الصـــدر”، أمس األحد فـــي بيان 
نشـــره على حســـابه في تويتـــر، أهمية 
إبعـــاد األحـــزاب المجربة عن الســـلطة، 
ومكافحة الفســـاد والطائفيـــة، وتفلت 

السالح.
كمـــا شـــدد علـــى ضـــرورة االبتعـــاد عن 
بالســـلطة  والتمســـك  المحاصصـــة، 

واالقتتال.
إلـــى ذلك، أعرب عن أمله في أن يكون 
مـــع كافـــة  للعـــراق عالقـــات متوازنـــة 
الـــدول الخارجيـــة، وأن يتمتـــع بقضاء 

نزيه غير مسيس.
اقتـــرح  الصـــدري  التيـــار  زعيـــم  وكان 
الســـبت أن تتخلـــى “جميـــع األحـــزاب” 
السياســـية  الســـاحة  علـــى  الموجـــودة 
منذ ســـقوط صدام حسين بما في ذلك 
حزبـــه، عـــن المناصـــب الحكومية التي 
تشـــغلها للسماح بحل األزمة السياسية 

في البالد.

إبعاد األحزاب السياسية

وبعـــد أن كان يصـــر علـــى مطلـــب حل 
علـــى  تغريـــدة  فـــي  اعتبـــر  البرلمـــان، 
حســـابه في تويتر أن “هناك ما هو أهّم 
مـــن حـــل البرلمـــان وإجـــراء انتخابات 
مبكـــرة”، أال وهـــو عـــدم إشـــراك جميـــع 
األحزاب والشـــخصيات التي اشتركت 
االحتـــالل  منـــذ  السياســـية  بالعمليـــة 

األميركـــي عام 2003، بمـــن فيها حزبه 
في االنتخابات والسلطة المقبلة.

كما أكد اســـتعداده خالل مدة أقصاها 
72 ســـاعة على توقيع اتفاقية تتضمن 

هذا الشرط.
الشـــيعي  الزعيـــم  أنصـــار  أن  يذكـــر 
يواصلـــون منـــذ نحو شـــهر اعتصامهم 
داخل مبنى مجلس النواب وحوله، مع 

استمرار األزمة السياسية في البالد.
فمنذ عشـــرة أشـــهر أي منذ االنتخابات 
النيابيـــة، التـــي جـــرت في العاشـــر من 
أكتوبـــر الماضـــي، وحصـــد فيهـــا التيار 
الصـــدري الحصة األكبر من النواب في 
البرلمـــان، دون أن يتمكـــن من تشـــكيل 
حكومة مع األحزاب الكردية والعربية 
منافســـيه،  مشـــاركة  بـــال  الســـنية، 
تســـتمر المواجهة بين الصـــدر واإلطار 
التنســـيقي الـــذي يضـــم نـــوري المالكي 
وتحالـــف الفتـــح، وفصائـــل مقربة من 
إيـــران. إال أن الصـــدر أثبـــت أنـــه يملك 
نفوذا ال مثيل له في العراق، ويستطيع 
حشـــد مئات اآلالف من أنصاره وشـــل 

المشهد السياسي.
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أنقرة ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع 
فـــي محطـــة زابوريجيـــا النوويـــة، التـــي 
تســـيطر عليها القوات الروسية، خصوصًا 
بعـــد التحذير مـــن إمكانية “انتشـــار مواد 
مشـــعة”، اتهم وزير الخارجية األوكراني، 
دميتري كوليبـــا، موســـكو بالعمل جاهدة 
على تحويـــل الصرح النـــووي إلى قاعدة 

تهدد قارة أوروبا بأكملها.
وأضـــاف فـــي تغريدة عبـــر تويتـــر، أمس 
)األحـــد(، أن األمـــان النووي يظـــّل أولوية 
قصـــوى لبلـــده، خصوصـــًا بعـــد الماضـــي 
المأســـاوي الـــذي عاشـــته أوكرانيـــا، فـــي 
إشارة منه إلى كارثة تشيرنوبل النووية، 
وهـــي أكبر كارثـــة نووية بالعالـــم، وقعت 
في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل 
للطاقة النووية يوم السبت 26 أبريل من 
العـــام 1986، ولقي 36 شـــخصًا مصرعهم 
وأصيـــب أكثر من 2000 شـــخص وبقيت 

تداعياتها سنوات طويلة.

محطـــة  حولـــت  روســـيا  أن  اعتبـــر  كمـــا 
زابوريجيـــا إلـــى قاعدة عســـكرية تعرض 
القـــارة األوروبيـــة بأكملها للخطـــر، مؤكدًا 
علـــى ضـــرورة االنســـحاب الروســـي مـــن 
المصنـــع فـــورًا. إلـــى ذلـــك، أعلنـــت وزارة 
الدفاع الروســـية أمس )األحد(، أن قواتها 
الدقـــة  عاليـــة  بأســـلحة  دمـــرت  الجويـــة 
ورشـــات بمصنـــع “موتـــور ســـيتش” فـــي 

مدينة زابوريجيا، كان يجري فيه تصليح 
مروحيات تابعة للجيش األوكراني.

وذكـــرت أنـــه تـــم تدميـــر منشـــأة لتخزين 
النفـــط فـــي مقاطعـــة دنيبروبتروفســـك، 
كانت تستخدم لتزويد القوات األوكرانية 
فـــي دونباس بالوقود، كمـــا ُدمرت ثمانية 
مســـتودعات أســـلحة وذخائر للصواريخ 

والمدفعية في مناطق متفرقة.

ً تدمير ورشات لتصليح مروحيات أوكرانية ومقتل 250 عسكريا

كييف: روسيا تهدد أوروبا بأسرها عبر زابوريجيا

مباٍن مدمرة جراء القصف الروسي على زابوريجيا

طرابلس ـ وكاالت

ســـادت حالـــة مـــن الهـــدوء الحـــذر فـــي 
صبـــاح  طرابلـــس،  الليبيـــة  العاصمـــة 
األحـــد، بعـــد جولـــة قتـــال هـــي األســـوأ 
خـــالل عاميـــن أســـفرت عـــن مقتـــل 32 
شـــخصا وإصابـــة 159 آخريـــن. وذكرت 
وكالـــة “رويتـــرز” أن الطـــرق ازدحمـــت 
وفتحـــت  بالســـيارات،  طرابلـــس  فـــي 
مـــن  عـــدد  أزل  فيمـــا  أبوابهـــا  المتاجـــر 
وأنقـــاض  المحطـــم  الزجـــاج  الليبييـــن 
أخـــرى خلفتهـــا أعمـــال العنـــف. وفضال 
عن القتلى والجرحى، أدت االشتباكات 
إلى إلحـــاق أضرار ماديـــة كبيرة، فضال 
عـــن نـــزوح عدد مـــن الســـكان من بعض 
المناطـــق هربـــا مـــن القتال. وانســـحبت 
قوات مســـلحة تابعة لرئيـــس الحكومة 
المعينة من قبل البرلمان فتحي باشاغا 
مـــن معســـكر 7 أبريـــل ومنطقـــة بوابـــة 
جبس، جنوب طرابلس. فيما ســـيطرت 
قوات داعمة لحكومة الوحدة الوطنية 

التي يترأســـها عبد الحميد الدبيبة على 
المعسكر والمنطقة المذكورين، وفقا لما 
أفاد التلفزيون الرسمي الليبي. أتى هذا 
التحرك بعد انســـحاب القائد العســـكري 
أســـامة الجويلي، الموالي لباشـــاغا، إلى 
منطقـــة العزيزية. في حين ألمح رئيس 
الهيئـــة العليـــا لقـــوى التحالـــف الوطنية 
توفيـــق الشـــهيبي، إلـــى احتمـــال بـــدء 
تفاوض غير مباشر محتمل بين باشاغا 

والدبيبـــة. وليـــس من الواضح الســـبب 
الـــذي أدى إلـــى وضع حد لالشـــتباكات، 
التي اســـتتبعت دعـــوات عربية ودولية 
لوقـــف االقتتال. وأثـــار القتال مخاوف 
من اندالع صراع أوسع في ليبيا بسبب 
المواجهة السياسية بين رئيس الوزراء 
طرابلـــس  فـــي  الدبيبـــة  الحميـــد  عبـــد 
وفتحي باشـــأغا الذي يســـعى لتنصيب 

حكومة جديدة في العاصمة.

ميليشيا موالية لباشاغا تنسحب.. وتفاوض محتمل مع الدبيبة

هدوء حذر في طرابلس بعد قتال دموي خّلف 32 قتيال

تسريبات حول موقف إيراني وشيك أواخر األسبوع الحالي

إسرائيل جاهزة ألي سيناريو ونكافح االتفاق النووي

طرابلس شهدت أعنف معارك منذ نحو عامين

البيد: االتفاق المطروح حاليا مع اإليرانيين ليس جيدا
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Vacancies Available

القيد : 142418 التاريخ : 2022/8/18
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن رقم )119742( لسنة 2022

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة صيدلية سما آدم ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم 
إليها السادة اصحاب شركة صيدلية سما آدم ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 142418، طالبين تغيير االسم التجاري من صيدلية سما آدم 

ذ.م.م الى سما آدم للتجارة العامة ذ.م.م
المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

+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

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-122604 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب معاملة مشتركة ، فعلى كل من لديه 
يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  ٔاي 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : ابراهيم خليل ابراهيم خيري

االسم التجاري الحالي : نور االيمان لقطع غيار السيارات
االسم التجاري الجديد : سكراب فورس فريم

قيد رقم : 48343-6

تاريخ :28-8-2022
) CR2022- 123931( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة نهله محمد صالح مشرح بتحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة نجالء ثابت محمد الجالل

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

اعتراضه.

االسم التجاري : الرائد لتخليص المعامالت
قيد رقم : 3-136916

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت 
شركة ون بول ون فيجن شركة تضامن ألصحابها شارون ليندي و 
الشكل  ، بطلب تحويل   106069 القيد رقم  المسجلة بموجب  شريكه 
القانوني للشركة المذكورة من شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية 

FLORENCE DIABEHI محدودة و تكون مملوكة الى

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -    إدارة التسجيل
CR2022- 122141 إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

إلينا السيد المعلن السيد شهاب مصطفى ابراهيم العلوي بطلب  تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيدة خديجه عيسى احمد عيسى
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري : مركز ٔازهار البحرين لالعشاب

قيد رقم : 131033-1

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف   -  إدارة المحاكم
CS3007412898 : رقم الخطاب

التاريخ: 03/08/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

رقم الملف: 022022112953
 

حمد  ساره   : المدعي  بأن  المدنية    - الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
جهاز   : عليه  المدعى  ضد  الدعوى  هذه  أقاموا  قد  وغيره  بورشيد  ابراهيم 
المساحة والتسجيل العقاري طالبين فيها اصدار بدل فاقد للوثيقة رقم 210348

رقم المقدمة 7102/ 2016 الكائن في الحد  
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب 
لنظر   24/08/2022 الجلسة  المحكمة  وقد حددت   اعتراضه  بأوجه  مشفوع 

الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة صالون اسرار راكيل للتجميل ذ.م.م
 

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  رجالي  الجمال  اسرار  صالون  شركة 

141979، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 2
من: صالون اسرار الجمال رجالي ذ.م.م

MEN SECRET BEAUTY SALON W.L.L
 RAQUEL SECRETS ذ.م.م  للتجميل  راكيل  اسرار  صالون  الى: 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد 
تقدمت شركة شركة بوخوه لالستثمارات الدولية ذ م م المسجلة 
القانوني  الشكل  تحويل  بطلب   ،  72733 رقم  القيد  بموجب 
مسئولية  ذات  شركة  من  المذكورة  للشركة   2  -  1 للفروع 

محدودة إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة .
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ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39552517 or saiderraji@alfaexpressbh.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ALYABOOR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 39650354 or ALI_ALMAJED@HOTMAIL.COM 

ROYAL CLASS MOTORS 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17343333 or ROYALCLASSMOTORS@HOTMAIL.COM 

LEBANON OVEN 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39258595 or UMSAAD.BAH1@GMAIL.COM 

NEW LIGHT FOR CLOTHES IRONING 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39457997 or ARIFABDULLA505@GMAIL.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 

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 

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 

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 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ALSAMAH CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39428289 or alsamah95@gmail.com 

ALQASEER UPOLSTERY & CURTAINS 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17717127 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

HAMEED ALI ABDULLA ALI 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17580588 or HAMEED46@BATELCO.COM.BH 

ALI BIN YOUSIF FAKHRO & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17717676 or mahmood@fakhRoo.com 

ALLOYS JALAL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17768200 or ALLOYS.JALAL@AIRMECH.NET 

SARAB CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17622406 or sarabcon@gmail.com 

CEBARCO BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

ALWARDY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33111179 or JAMEEL.TRAVIL@GMAIL.COM 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

THREE TOUCH TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17241014 or SALWE1970@HOTMAIL.COM 

EVER GREEN CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39540435 or EVERGREENBAHRAIN@GMAIL.COM 

ADAM PASTRIES & PROSTED 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39600998 or paintplus@hotmail.com 

Le notre cafe 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17272724 or ABDULLA.BAHLOOL@OUTLOOK.COM 

FLAG PIRAT FOR FIXING FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32122226 or pirateshipservice@gmail.com 

SABHA SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39646419 or AHMEDMUSAH933@GMAIL.COM 

SPECIAL CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39096854 or FAHDANDC@GMAIL.COM 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MONEY CHANGER

 suitably qualified applicants can contact

 17223348 or SAMI11300@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

RETAJ 3 AUTOMOTIC LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39025069 or TOOQABDALI@GMAIL.COM 

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND INDUSTRIES COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17705313 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND INDUSTRIES COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17705313 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

PROMO GATE FOR STATIONERY & TRANSLATION 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39798987 or GADA0404@GMAIL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33445560 or aamirbh@gmail.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 

SANGEETHA RESTAURANT DELIGHTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)

 suitably qualified applicants can contact

 17272768 or sangeethadelights@gmail.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALMA BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39465637 or shaker645@hotmail.com 

Skylink International 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33470547 or SKYLINKMANAGEMENT@YAHOO.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com  
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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 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or haneefgeepas@gmail.com 

SHUEN SUPER MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17716710 or afafkhamis1989@gmail.com 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17246616 or FSEENG@BATELCO.COM.BH 

JANA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36685000 or FATEMA.A.RADHI@GMAIL.COM 

Mustafa fazal construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39695135 or mustafafazal.construction01@gmail.com 

PERFECT NAILS - PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST

 suitably qualified applicants can contact

 37770001 or HADEELSAAD23@GMAIL.COM 

Modern Global Cleaning Co.W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17211008 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

SALMA BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34211668 or SALMASALOON@GMAIL.COM 

Lighting house co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17770414 or 340304249@QQ.COM 

LILIAN BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33321421 or RAMLAZULAIKH@GMAIL.COM 

RUBEENA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39609881 or RMNY.NASIR@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

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 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

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 

A.LATEEF KHALID ALAUJAN WAREHOUSING & LOGISTICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17223527 or layla@alaujan.com.bh 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36646766 or DAIREX1@HOTMAIL.COM 

FUDDRUCKERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39379127 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

M.T FOOD CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33522335 or ALAMRY.OSAMA@GMAIL.COM 

Memo Market Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 35377634 or TODAYFRUITS@GMAIL.COM 

BURGER EXPRESS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

THE TEA HOUSE CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17295879 or ABU.NADA.1986@ICLOUD.COM 

Vertex car washing 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17253953 or NAMLITY@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com 

Golden Trinity Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CIVIL ENGINEER

 suitably qualified applicants can contact

 17345520 or GOLDENTRINITYCONTRACTING2017@GMAIL.COM 

AMJAD ALI CARGO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 35579830 or AMJADGOJRA707065@GMAIL.COM 

2025 COMPUTERS & INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33294331 or ALIWANIH@GMAIL.COM 

BU FAHAD  MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17666333 or BUFAHAD75@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33882097 or MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

MELENZANE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39803797 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 35070603 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

Charcoal Gourmet Burger Snack 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

MAJESTIC TAILOR 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 38128952 or MARIARASOOL90@GMAIL.COM 

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 

BFC Payments B.S.C.(Closed) 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 17576262 or TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH 

MOHAMED ABDULLA EBRAHIM ABDULLA SHOWAITER SWEET CENTER 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34070608 or NSUDHIKUMAR@YAHOO.COM 

BETATEC Consulting and Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33492930 or SIVACT21@GMAIL.COM 

AKBAR HOLIDAYS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TRAVEL AGENT(TICKETING & RESERVATION)

 suitably qualified applicants can contact

 13113311 

KFC KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com 

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

 SHIP RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.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 akram@foodvestholding.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 77090866 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

ABDULAAL REAL ESTATE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17305254 or MOFAKERR@GMAIL.COM 

ITSUMO JAPANESE RESTAURANT AND GRILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39534210 or MELANIEGANDA@YAHOO.COM 

Bambudha WLL 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38098080 or HUANGT67@YAHOO.COM 

ROHEN AL JANOOB CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 34229255 or SIBYVARGHESE19@GMAIL.COM 

AL MARZOOQ CATRING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17786040 or MARZOOQBAKERY@GMAIL.COM 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34311388 or MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

TRITON PLUS TRADING- bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17531880 or ALIM@GOLDENNEON.COM.BH 

ABU MUNEEB MACHINERY INSTALLATION CO Bahraini partnership compan 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33414013 or AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

FIFTH OF MAY TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39279220 or FATIMA.YOUSIF87@GMAIL.COM 

AHMED WOSE NEXT SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39990090 or SALMAN.ESSA@HOTMAIL.COM 

AL ADIBA CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32363735 or S.K.MEHENAZ8659@GMAIL.COM 

FIVE HAND BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)

 suitably qualified applicants can contact

 34111343 or ADHIMALGHALI1968@GMAIL.COM 

SAN CARLO CICCHETTI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

N N STAR CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32280012 or JOHOR.KH111@GMAIL.COM 

MINSK EDUCATIONAL SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36787411 or NED2110@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

AWAL READY MIX CONCRETE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700077 or aheed_m2@hotmail.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 

SARAB CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17622406 or sarabcon@gmail.com 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17272740 or mahmoa@spu.edu 

AL KOBRA CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 SHIP RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 33055917 or HR@issbh.com 

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 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17255163 or ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

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 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17668584 or MMCROBIN@GMAIL.COM 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34311388 or MNCONSTRUCTION39@GMAIL.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 

GROW VENTURE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33440630 or m.bilaltofail@gmail.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 

OSAMA ABDULLA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or OSAMAABDULLABH@GMAIL.COM 

PHILIPPINE SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 LIBRARIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17645451 or info@psb.edu.bh 

AL-RAWABI SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR

 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER

 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

AL-RAWABI SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK TYPIST

 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

ALI JASIM AHMED SARHAN  ( THARWAT DOCTOR / 7505 ) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17700502 or ALIJASSIMAHMED2@GMAIL.COM 

ABDULHASAN JAFFAR YUSIF MAHFOOD 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 33289780 or LAYLA@ALKHAIRAGRI.COM 

DENTAL TECHNICAL LABORATORY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17683025 or DENTALLABCENTER@YAHOO.COM 

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 

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 

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 

The Arch Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)

 suitably qualified applicants can contact

 17712303 or CORP@DADABAI.COM 

JAMAL JASIM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or JAMALJASIMBH@GMAIL.COM 

ABDULNABI ALI HASAN TAHER 

has a vacancy for the occupation of

 FARMER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33335626 or mohammed_818@hotmail.com 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17258545 or admin@ahmedomer.com 

GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17522514 or Ali.alzuhaira@gib.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

KPMG/FAKHRO. 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17224807 or ebrahimahmed@kpmg.com 

HARDEES 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

DELMON ELECTRICAL CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39541845 or DELTRIC@BATELCO.COM.BH 

ALSALAM GAS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 13307772 or HR@SALAMGAS.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR OF MAINTENANCE

 suitably qualified applicants can contact

 17337804 or recruitment@gulfair.com 

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

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (AUTHENTICATION ON REORGANIZATION PLAN) B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST (INDUSTRIAL PROJECTS)

 suitably qualified applicants can contact

 17731000 or CAREER@GARMCO.COM 

Lazer 1 Auto Services 

has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36383555 or hassan@emaar.bh 

AL QATTAN SMITHERY AND WELDING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39674100 or QATTANJAFFER@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 

Stantec Khonji Co. Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

 INSPECTOR

 suitably qualified applicants can contact

 32267135 or MENCHIE.MASANQUE@STANTEC.COM 

FOUAD CARPENTRY ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17786098 or fouadgeneraltrade@gmail.com 
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محرر مسافات

سيقدم المخرج مايكل 
مان جزءا ثانيا من فيلم 

HEAT، الذي قدم في العام 
1995. وأعرب النجم ال 

باتشينو مؤخًرا عن رغبته 
بأن يلعب تيموثي شاالميت 

دور شخصيته في الفيلم 
بعمر أصغر، في فيلم تدور 
أحداثه قبل الفيلم األصلي.

“األمل السينمائي” يكرم عراب 
السينما الخليجية مسعود أمر اهلل

شاهدت لكم: الدراما
”WHERE THE CRAWDADS SING“

اخـــتـــار مـــهـــرجـــان األمـــــل الــســيــنــمــائــي 
 Hope international film الـــدولـــي 
السينما  عـــراب  تــكــريــم   festival EU
والمدير  اإلمــاراتــي  المخرج  الخليجية 
الفني السابق لمهرجان دبي السينمائي 
أمــر هللا عــلــي، وذلــك  ــدولــي مسعود  ال
منحته  التي  الطويلة  لمسيرته  تقديًرا 
لقب “عاشق األفالم”، وهو الذي مازالت 
السينما  مسيرة  على  واضحة  بصماته 
من  له  كان  لما  والخليجية،  اإلماراتية 
تأثير ودعم للحركة السينمائية خليجيا 
ــمــيــا، وذلــــك فـــي دورتـــه  ــيــا وعــال وعــرب
سبتمبر   27 في  ستنطلق  التي  الثانية 

المقبل.
لمنطقة  المهرجان  رئيس  نائب  وأعرب 
الــــشــــرق األوســـــــــط، وعــــضــــو الــلــجــنــة 
المخرج  للمهرجان  العليا  االستشارية 
عــمــار الــكــوهــجــي فــي تــصــريــح خــاص 
ــم الــمــبــدع  ــالد” أن اخــتــيــار اســ ــ ــب ــ ـــ “ال لـ
خاص  تقدير  نتيجة  الكبير  اإلمــاراتــي 
في  الواضحة  لخطواته  المهرجان  من 
والــعــربــيــة  الخليجية  السينما  مــجــال 
ــال ”يــخــتــار الــمــهــرجــان هــذا  وحــبــه، وقـ
العام أسماء كبيرة حول العالم للحضور 
المهرجان  رئيس  اختار  فقد  والتكريم، 
نجوًما من  اللوند  فادي  اللبناني  الفنان 
كارمن  مثل  لتكريمهم  العربي  العالم 
حسين  وداوود  ــوي  عــل ولــيــلــى  ــس  ــّب ل
باإلضافة  الشين  وهــانــي  بدير  وأحــمــد 

إلـــى الــضــيــوف الــكــبــار 
أمـــــــثـــــــال الــــفــــنــــان 

سعد  الــلــبــنــانــي 
حـــــــــمـــــــــدان 
وغـــيـــرهـــم، 
ــر  ــ ــب ــ ــت ــ ــع ــ وي
ــود  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ مـ

أمرهللا 

الـــــــــمـــــــــؤســـــــــس 
والـــــــبـــــــاعـــــــث 

ــقـــي  ــيـ ــقـ ــحـ الـ
لــــلــــحــــركــــة 
ئية  لسينما ا
الــــــــــــتــــــــــــي 
نــــشــــهــــدهــــا 

الــــــيــــــوم فــي 
الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة، 

وســـاهـــم بــأفــكــاره 
ــوده الــكــبــيــرة في  ــهـ وجـ

الـــنـــهـــوض بــالــســيــنــمــا الــخــلــيــجــيــة 
ــيــة بــشــكــل كــبــيــر ويــعــتــبــر هــذا  ــعــرب وال
التكريم جزًءا بسيًطا من الشكر الكبير 

الذي يستحقه“.
مكان  كــل  فــي  السينمائيون  ويــعــرف 
اســـم مــســعــود أمـــر هللا آل عــلــي الــذي 
فهو  الخليجية،  السينما  عــراب  يعتبر 
من وضع حجر األساس لمهرجان دبي 
والخليج السينمائيين، واشتغل منصب 
السينمائي  دبي  لمهرجان  الفني  المدير 
عملية  توجيه  مهمة  وتــولــى  ــي،  ــدول ال
إعداد جميع برامج المهرجان، وأشرف 
الطويلة  الروائية  األفالم  آل علي على 
عليها  يقع  التي  والقصيرة،  والوثائقية 
االختيار للمشاركة في األقسام العربية 
مسابقتي  على  أشــرف  كما  والــدولــيــة، 
ــوي ـ  ــيـ ــمــهــر الــعــربــي” و”الــمــهــر اآلسـ “ال

اإلفريقي”. 
تخّرج أمر هللا في جامعة 

العربية  اإلمارات 
 ، ة لمتحد ا
ــل  ــ ــغ وشــ
ــب  ــصـ ــنـ مـ
الفني  المدير 

ــع  ــ ــم ــجــ ــمــ ــ لــــــــ “ال
ــافـــي“  ــقـ ــثـ الـ
فــــــــي 

وطالما  أبــوظــبــي، 
ــًا  ــوفـ ــغـ ــان شـ ــ ــ كـ
ــم الــفــن  ــالـ ــعـ بـ
الــــــــســــــــابــــــــع 
وكــــــــــانــــــــــت 
بــــــــــــدايــــــــــــة 
دخـــولـــه إلــى 
ــواء من  ــ ــ األضـ
خــــــــالل عــشــقــه 
انتقاله  قبل  الشعر، 
إلـــى عــالــم الــســيــنــمــا في 
رحلة استكشاف الدالالت البصرية 
القصيرة  أفــالمــه  أول  لينتج  للكلمة، 
ــوثــائــقــيــة فـــي أواخـــــر الــثــمــانــيــنــات  وال
المعرفة  وبفضل  التسعينات،  وبــدايــة 
بها  يتمتع  الــتــي  العميقة  السينمائية 
مجال  فــي  الــواســعــة  العملية  وخبرته 
السينمائي،  واإلنتاج  واإلخراج  الكتابة 
ورغبته الصادقة في تشجيع المواهب 
السينمائية في المنطقة، أصبح مسعود 
من أبرز األصوات الفاعلة والمؤثرة في 

السينما العربية المعاصرة. 
تولى أمر هللا في سنوات مهرجان دبي 
مسؤولية  األولـــى  الــدولــي  السينمائي 
بــرمــجــة الــقــســم الــعــربــي، بــمــا فــي ذلــك 
ــمــشــهــور “لـــيـــاٍل عــربــيــة”،  ــامــج ال ــرن ــب ال
ــة” الـــذي  ــيـ ــاراتـ ــوات إمـ ــ وبــرنــامــج “أصــ
امتداد  على  واسًعا  اهتماًما  استقطب 
منطقة الخليج بأكملها. واهتمام مسعود 
المنطقة  فــي  الــمــتــمــيــزة  بــالــمــواهــب 
إلى تأسيس “مسابقة  دفعه 
ــارات” في  أفــالم من اإلمـ
وسيعقد   .2001 ــعــام  ال
الثانية  دورتــه  مهرجان 
ســبــتــمــبــر   27 ــاريــــخ  ــتــ ــ ب
الــمــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة 
اإليــطــالــيــة 

روما.

 WHERE“ فــيــلــم  مـــؤلـــف  اســـتـــوحـــى 
مــن   ”THE CRAWDADS SING
للكاتبة  مبيًعا  األكثر  الغموض  روايــة 
ــدور قــصــة الــفــيــلــم  ــ ــ ــيــا أويـــنـــز. وت ــل دي
عائلتها  هــجــرتــهــا  فـــتـــاة  ــا،  ــايـ كـ ــول  حــ
وعاشت وحيدة في مستنقعات والية 
سن  بلغت  حتى  الشمالية  كــارواليــنــا 
بالذكاء  كايا  شخصية  وتتميز  الرشد، 
والنباهة، ومع ذلك تحيط بها شائعات 
ــان مــديــنــة  ــكـ ــهــا عــــن سـ ــت كـــثـــيـــرة عــزل
الـــذيـــن أطــلــقــوا عليها  بــاركــلــي كـــوف 
كايا  وتختبر  المستنقعات.  فتاة  لقب 
تلتقي  عندما  ومذهلة  جديدة  تجربة 
ما  ســرعــان  لكن  المدينة،  مــن  بشابين 
جثة  على  العثور  بعد  عالمها  ينقلب 
حيث  المستنقعات،  في  الشاّبين  أحد 
االتــهــام  المدينة أصــابــع  يــوجــه ســكــان 
في  الرئيس  به  المشتبه  لتصبح  إليها 
القضية  وتـــــزداد  الــغــريــبــة.  الــجــريــمــة 
الــذي  التحقيق  اســتــمــرار  مــع  تــعــقــيــًدا 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــمــســتــنــقــعــات 
من  تخبئه  ما  بفضح  ويهدد  الغامضة 

أسرار.
وتتولى إنتاج الفيلم ريس ويذرسبون، 
األوسكار  جائزة  على  الحائزة  الممثلة 
هيلو  شــركــة  فــي  الرئيسة  والمنتجة 
سنشاين. وتعليًقا على هذا الموضوع، 
ــروايــة فــي يوم  ــرأت ال قــالــت ريــس “قـ
لما  الرواية  واحد فقط، حيث شدتني 
تحويه من حبكة مميزة. ووقعت في 
فهي  كــايــا،  الرئيسية  الشخصية  حــب 
شابة تعيش في منطقة ريفية معزولة 
عن المجتمع وتسعى إليجاد أي وسيلة 
التجربة  وأجد  نفسها.  للنجاة وحماية 
التي خاضتها مع الشابين حدًثا مؤثًرا 

للغاية ومرعًبا في الوقت نفسه”.
حبكتها  بــفــضــل  الــــروايــــة  ونــجــحــت 
العالمية  الــفــنــانــة  ــهــام  إل فــي  الــجــذابــة 
تايلور سويفت التي كتبت وأّدت أغنيًة 
آالٍت  فيها  استخدمت  للفيلم،  أصلية 
الزمنية  الحقبة  إلــى  تعود  موسيقية 
التي تجري فيها أحداث الفيلم. وقالت 
سويفت “أبهرني كتاب وير ذا كرودادز 
ســيــنــج عــنــدمــا قـــرأتـــه مــنــذ ســنــوات. 

أردت  ألنــنــي  كارولينا  أغنية  وكتبت 
ومرهفة  استثنائية  موسيقى  تقديم 

تالئم أجواء هذه القصة الساحرة”.
ورائـــدة  المغنية  ــردان،  كــ ليلى  وأدت 
ــال، األغــنــيــة فــي حــفــٍل مباشر  ــمـ األعـ
لــفــيــلــم ويــر  األول  الـــعـــرض  بــمــنــاســبــة 
ذا كـــــــرودادز ســيــنــج فـــي اإلمــــــارات، 
مول.  دبي  سينما،  ريل  في  وتحديًدا 

وانضمت ليلى، بعد 
عرض الفيلم، إلى 
جــلــســة حــواريــة 
مـــع شــخــصــيــاٍت 
ماريا  مثل  بارزة 

ليونارد، مدربة 
نــمــو 

حياة  مـــدرب  سيمونز،  وكـــاي  نفسي، 
في  خبيرة  العلمي،  وفـــرح  شمولية، 
ــون،  ــورتـ مـــجـــال الـــكـــتـــب، وأنـــابـــيـــل كـ
البرمجة  مــديــرة مــســاعــدة فــي قــســم 
لدى مؤسسة اإلمــارات لــآداب، حيث 
أدبية  مــالحــظــاٍت  المجموعة  قــدمــت 
اآلثــار  حــول  تــدور  مواضيع  وناقشت 
الــنــفــســيــة لــلــتــعــرض لــلــهــجــر، وتــأثــيــر 
ــعــالقــات،  ــصــدمــة الــنــفــســيــة عــلــى ال ال

وأهمية الطبيعة في حياة اإلنسان.
الفيلم  تـــوزيـــع  ــى  ــول ــت وت
شــــــــركــــــــة إمـــــبـــــايـــــر 
الموزع  إنترناشونال، 
الحصري  السينمائي 
لـــــشـــــركـــــتـــــي ســــونــــي 
بــيــكــتــشــرز وكــولــومــبــيــا 
في  بيكتشرز 
الـــــــــشـــــــــرق 

األوسط.

tariq_albahhar

الصقر: دور طليعي كبير لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”

الصقر  جمال  والمخرج  الفنان  أشــاد 
يقوم  الـــذي  الكبير  الطليعي  بــالــدور 
الثقافي  عبدالعزيز  الملك  مــركــز  بــه 
ــم الــحــراك  ــراء” فــي دعـ ــ ــ الــعــالــمــي “إث
ــي  ــ ــمــســرحــي والــســيــنــمــائــي واألدبـ ال
ــيــة  ــعــرب ــكــة ال ــمــمــل ــي ال ــكــــري فــ ــفــ ــ وال
النجاح  مــؤكــدا  الشقيقة،  السعودية 
مسابقة  حققته  الــذي  والباهر  الكبير 
إثـــــراء لــلــمــســرحــيــات الــقــصــيــرة في 
كان  حيث  أيــام،  قبل  الثانية  دورتها 
الصقر عضوا في لجنة التحكيم إلى 
جانب الفنان سامي الجمعان، والفنان 

سلطان المقبالي.
لـ”البالد”  حديث  في  الصقر  وأضــاف 

وأعجبه في  انتباهه  لفت  ما  أهم  أن 
المسابقة هو تعاون الفرق المسرحية 
بينها،  فــيــمــا  ــمــشــاركــة  ال ــســعــوديــة  ال
ــفــوز  ال ــى  ــ إل ــنــظــر  ال ــفــنــانــيــن دون  وال
والجائزة، وكذلك قوة وتميز العروض 
واسعة  ودرايــة  تنم عن خبرة  والتي 
متمنيا  وأدواتــه،  المسرحي  بالتكنيك 
والنجاح  التقدم  من  بمزيد  للمسابقة 

في الدورات المقبلة.
هذا وقد حصدت كال من مسرحيتي 
“يوتوبيا” و”جسوم والقالدة الذهبية” 
فــي  األول  ــمــــركــــز  ــ ال جــــائــــزة  ــى  ــلـ عـ
“ليلة  مسرحية  وحــصــول  المسابقة. 
على  الــحــربــي  ثــامــر  للكاتب  حــافــلــة” 
وجائزة  مسرحي،  نص  أفضل  جائزة 
كميل  من  لكل  مناصفة  ممثل  أفضل 
العلي عن مسرحية “الغريب والنقيب” 
مسرحية  عن  المزيعل  الرحمن  وعبد 

“البريد المفقود”، وجائزة أفضل ممثلة 
عن  عــلــوي  إلــهــام  نيلها  مــن  تمكنت 
مسرحية “خذوا وجوهكم”. و جائزة 
أفضل مخرج ظفر بها المخرج محمد 
المفقود”  “البريد  الحمد عن مسرحية 
الجائزة  ذاتــهــا  المسرحية  نــالــت  كما 

السابعة كأفضل عمل مسرحي. 
ــى أن مــســابــقــة  ــ إلـ تـــجـــدر اإلشــــــــارة 
ثقافي  حــدث  القصيرة  المسرحيات 
ليتيح  سنوًيا؛  “إثـــراء”  مركز  ينظمه 
الفرصة للكّتاب والمخرجين والفّنانين 
مع  وإبــداعــهــم  بمواهبهم  الــمــشــاركــة 
مــرور مشاركين  بعد  وذلــك  الجمهور، 
مشارًكا   90 عددهم  البالغ  العام  هــذا 
متواصلة  تــدريــب  بــفــتــرة  ومــشــاركــة 
استغرقت 3 أشهر داخل “إثراء”؛ مما 
قــادرة  فــريــدة  فّنية  مساحة  منحهم 
عــلــى تــوظــيــف مــواهــبــهــم وقــدراتــهــم 

لتحلق محلًيا ودولًيا. 
من جانبه قال مدير الفنون المسرحية 
ــة فــي “إثـــــراء” مــاجــد زهير  ــيـ واألدائـ
في  المسرحية  الــفــنــون  “أن  ســّمــان، 
المملكة، ومن  نمو متسارع في  حالة 
المواهب  إثراء في دعم  منطلق دور 
على  نعمل  فإّننا  المسرحي،  واإلنتاج 
المحلية  المواهب  بمستوى  االرتقاء 
وبيئة  إبداعية  بــأدوات  تمكينهم  عبر 
إليه  ما توصلت  إلى  محّفزة”، مشيًرا 
القصيرة  للمسرحيات  إثــراء  مسابقة 
تنّوع  عبر  تنامًيا مستمًرا  التي تشهد 
المشاركات وقدرات المشاركين، سعًيا 
من المركز إلظهار المواهب والحفاظ 
المسرحي  التاريخي  المخزون  على 
واالســتــفــادة مــن تــجــارب خــبــراء فّن 
المسرح، سواء من الكّتاب أو الفّنانين 

والمخرجين.

تحت عنوان “حكايا روح” انطلقت مؤخرا فعاليات المعرض السنوي لمعهد 
“دراما بال حدود” الدولي وذلك احتفااًل بالذكرى التاسعة عشرة على التأسيس 
الكوالج، وفن  الــروح” بين فن  ألمانيا.  وقد تنوعت معروضات “حكايا  في 
المطرزات  التراثية،  العربية  والحلي  المجوهرات  الى جانب  بالخط،  الرسم 
والفني  الثقافي،  بالطابع  االحتفال  برامج  وتميزت  العريقة.  الفلسطينية 
دالل  قرأتها  واأللمانية  بالعربية  الشعرية،  القراءات  قدمت  حيث  المتنوع، 
والغيتار،  البيانو  آلتي  على  الموسيقى  بمرافقة  شميدت،  وولفغانغ  مقاري 

عزفتها أنامل الفنانة الشابة سيلينا بريزل.

نجاح وتميز مسابقة المسرحيات القصيرة

“حكايا روح” تدشن احتفاالت 
تأسيس معهد “دراما بال حدود”
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طارق البحار

مسعود أمراللهعمار الكوهجي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

هل يستحق األربعين نائبًا مكافأة 14 ألف دينار
هـــل انتخبنـــا النائـــب مـــن أجل المـــال.. هـــذا الســـؤال الذي طرحـــه أحد 
ليـــس  النفيعـــي،  إبراهيـــم  النائـــب  فـــي مجلـــس  البســـطاء  المواطنيـــن 
اســـتعراضا فكريـــا بـــدون غاية، لكـــن غايته أن يســـهم فـــي تحقيق قدر 
مـــن النجـــاح في عمليـــة اختيار وانتقاء المرشـــح األمثل الـــذي إن حمل 
وعـــدا أوفى به، وعمل بكل ما أوتي من “علم وخبرة ودراســـة” للنهوض 

بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.
النـــواب الحاليون ســـتصرف لهم 4 رواتـــب كمكافأة نهايـــة الخدمة بدال 
مـــن قانـــون التقاعد الذي تم إلغاؤه في عام 2018، وســـيخرج كل واحد 
بــــ 14 ألـــف دينار، ومعهم الشـــوريون بمبلـــغ إجمالي يصل إلـــى أكثر من 
مليون و130 ألف دينار، لكن السؤال الذي سيصل بنا إلى حافة الجنون 
وضربـــات المطـــر العاصف.. هل يســـتحق الـ 40 نائبا هـــذه المكافأة؟ هل 
يســـتحق مـــن دخـــل المجلـــس ليحقق حيـــاة أفضل لنفســـه بمعـــزل عن 
المواطـــن الـــذي انتخبـــه هـــذه المكافـــأة! هل يســـتحق أصحاب “الشـــو” 
والصحـــف ومنصـــات وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ووكاالت األنبـــاء 
والثرثـــرة بالصـــوت والصـــدى فـــي معظم الجلســـات هـــذه المكافأة! هل 

يســـتحق مـــن ضحـــك علـــى المواطـــن وخطـــط لمســـرحيته البديعة في 
الوصـــول إلـــى البرلمـــان ومن ثم رجع خطـــوات إلى الـــوراء متنصال من 

مسؤوليته هذه المكافأة؟!
نحـــن ال نتحـــدث عـــن خطـــة إلنقاذ الموقـــف، لكن عـــن نائـــب تخلى عن 
مســـؤوليته واختبأ تحت المظلة، ومع ذلك خرج بنهاية ســـعيدة وجيب 
مليء بـ 14 ألف دينار، والمواطن الذي وثق فيه وانتخبه يزحف كالنملة 
التي تخطف حبة قمح. أربع ســـنوات كان في بالد بعيدة يشـــرب قهوته 
فـــي فنـــاء “التطنيـــش والزعيـــج والتالســـن”، والمواطـــن ينتظـــر عودته 

كالحالم ويبحث عن واحات األمل ولكن دون فائدة. 
هنـــاك عـــدد مـــن الســـادة النـــواب الذين عملـــوا بجد وإخـــالص وذمة 
وأمانة ويعرفهم المواطن جيدا وأسماؤهم تشع كالنور، وعلى رأسهم 
رئيســـة المجلـــس التـــي عملت بكل طاقتهـــا لكل ما فيـــه خير الوطن 
والمواطن، وهؤالء يستحقون منا كل التقدير والشكر واالمتنان، أما 
من دخل من أجل “الخزنة” فهو ال يســـتحق، والحقيقة منحوتة على 

أخاديد جباههم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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البحرين الثالثة في قائمة أغنى دول العالم
حّلـــت مملكـــة البحريـــن في المرتبـــة الثالثـــة خليجًيا والــــ 25 عالمًيا في 
قائمـــة “غلوبـــال فاينانس” ألغنى دول العالم للعـــام 2022، ضمن القائمة 

التي تضم 192 دولة.
ووفًقـــا لتصنيـــف القائمـــة للعام 2022، يتجـــاوز نصيب الفـــرد البحريني 
57.4 ألف دوالر أميركي من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة، إذ يستند 
تصنيـــف المجلـــة إلى قياس نصيـــب الفرد من الناتـــج المحلي اإلجمالي 
المعدل وفًقا للقوة الشرائية، وتستند حسابات الناتج المحلي اإلجمالي 
إلـــى مجمـــوع جميـــع الســـلع والخدمات التـــي ينتجها أي بلـــد خالل عام 
واحـــد، وتعادل القوة الشـــرائية قدرة األفراد على تحمل تكاليف الســـلع 
والخدمات بقيمة وحدة واحدة من العملة في وقت محدد، والتي تتغير 

من وقت إلى آخر بحسب عوامل اقتصادية أبرزها معدالت التضخم.
نفخـــر بحصولنـــا على هـــذا اللقب الذي يؤكـــد أن مملكـــة البحرين البيئة 
المثالية لعيش آمن ومســـتقر، وبلد يمكنه جذب الســـياح والمســـتثمرين 
مـــن مختلـــف الجنســـيات، وال نشـــكك فـــي تصنيـــف البحريـــن عنـــد هذا 
المســـتوى، وال يمكننا أن نغفل أيضا عن الكثير من المواطنين محدودي 
الدخـــل الذيـــن تكالبـــت عليهم ظـــروف الحيـــاة والديون التـــي أنهكتهم 
وضيقـــت عليهـــم فرصـــة العيش فـــي راحة بال وســـعادة، فمـــازال هناك 
من هم بحاجة للدعم والمســـاندة، خصوصا مع ارتفاع األســـعار وجشـــع 
التجـــار، هنـــاك جهـــود ال يمكن إغفالها، إنما المشـــكلة بحاجـــة إلى جهود 
أكبر وتعاون من جميع الجهات المســـؤولة لتحســـين المستوى المعيشي 

لمحدودي الدخل.
إن مملكة البحرين بلد معطاء يمتلك طاقات متفجرة وكفاءات مدفونة 
تحتاج إلى الخروج إلى النور من خالل الدعم الذي ســـيعود بالنفع على 

الوطن والمواطن.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

قرأت كتابا يحمل عنوان “إدارة المؤسسات اإلعالمية”، وهو كتاب يتحدث 
عـــن مواضيـــع كثيرة لهـــا عالقـــة بـــإدارة المؤسســـات اإلعالميـــة، ومكونات 
المؤسســـات اإلعالمية، وخصائص المؤسسات اإلعالمية في عصر العولمة، 
وغيرهـــا الكثير من المواضيع المهمة التي تتطرق إلى عمل وهيكل وبرامج 
ونظـــام وأهـــداف ووظائـــف العالقـــات العامـــة فـــي المؤسســـات الحكومية، 
والكثير من المواضيع المختلفة التي تتحدث عن إدارة ونشاط المؤسسات 

اإلعالمية.
وأعجبنـــي أحـــد المواضيـــع المهمـــة التي تحـــدث فيها الكتـــاب تحت عنوان 
“التفاهـــم المتبادل جوهر العالقات العامة فـــي المنظمات الحكومية”، حيث 
أوضح الكتاب أن هذا المفهوم بمثابة مجهودات أو محاوالت متعمدة لخلق 
وتنمية نوع من الصالت تسهم في دعم الفهم واالحترام والود المتبادل ما 
بين المنظمة والجمهور، وأن جمهور المنظمة بحاجة إلى خدماتها وفي ذات 

الوقت ينشد احترامها له.
حديثنـــا عـــن أهميـــة دور العاملين في دوائـــر العالقات العامـــة، خصوصًا أن 
الحاجـــة باتت ماســـة فـــي وقت تكثـــر فيه الشـــائعات ويغـــزوه التخبط في 

الرســـائل اإلعالمية، وزادت فيه النزاعـــات واالنتهاكات وغيرها من محتوى 
إعالمي غير مناسب، فيجب أن يتمتع العاملون في العالقات العامة بإدارة 
الســـمعة المؤسســـية بشـــكل بنـــاء وراق ومنصف، وأن يعملـــوا على توظيف 
اإلعـــالم ووســـائله وأدواتـــه وأشـــكاله، بالشـــفافية والمصداقيـــة والوضـــوح 
وتحمـــل المســـؤولية، وأن يعـــززوا عنصـــر العمـــل على إحســـاس ومتطلبات 
الجمهـــور واحتياجاتهـــم، وأن يســـهموا في إبراز وإظهار أهـــداف ومنجزات 
ونجاحـــات مؤسســـاتهم، وأن يبنـــوا عليها الطموحـــات الرائدة إلفـــادة أبناء 
الوطـــن والعمـــل علـــى االرتقاء بمســـتوى مؤسســـاتهم ومنظماتهـــم لتحقيق 

أهدافهم بالشكل المناسب والمطلوب.
كل ذلـــك وأكثـــر يجب علـــى القائميـــن والعاملين فـــي إدارة العالقات العامة 
فـــي أية مؤسســـة أو منظمـــة القيام بـــه، ألن المتخصصين في هـــذا المجال 
هـــم القـــادرون علـــى إعطاء الصـــورة الكاملـــة لما تقـــوم به مؤسســـاتهم من 
عمـــل لمعرفتـــه، كمـــا أنهم يســـاهمون في بنـــاء الســـمعة الطيبـــة لمنظماتهم 
ومؤسســـاتهم، ويعملون على ترســـيخ الصـــورة الذهنية الممتـــازة عنها لدى 

مختلف الفئات اعتمادا على أساس من الحقائق والمعلومات الصادقة.

د. خالد زايد

التفاهم المتبادل جوهر العالقات العامة في المنظمات الحكومية

تلقيت رســـالة معبـــرة في مضمونها من خالل وســـائل التواصل االجتماعي، وال 
أدري مدى صحتها ودقتها ومصدرها وهو ليس مهًما بالنسبة لي.. الرسالة تقول 
إن أحد األطفال قرر أن يطمس اســـم الجمعية الخيرية التي كانت تضع اســـمها 
على الحقيبة المدرسية! وفي الحقيقة وقبل البدء في كتابة مقالي هذا، قررت 
أن أنشـــر هذه الرســـالة في حســـابي في اإلنســـتغرام، وبصراحة شـــديدة لم أكن 

أتوقع ردود الفعل اإليجابية التي تلقيتها والتعاطف الشديد وتأييد الفكرة. 
فقـــد دأبـــت الكثير مـــن الجمعيـــات الخيرية والمؤسســـات الخاصة علـــى توزيع 
الحقائب والقرطاســـية للطلبة المحتاجين بداية كل عام دراســـي جديد، كجزء 
من سياســـة المســـؤولية المجتمعية للمؤسسة )CSR( واللهم ال اعتراض، بل من 
الواجب تقديم الشـــكر والتقدير لها على هذه األعمال اإلنســـانية والخيرية التي 
تصب في مصلحة المجتمع البحريني الذي يســـتحق كل الدعم والمســـاندة، إال 
أنـــه اتضـــح أن بعـــض الجهات المتبرعة، أكـــرر “بعضها” تصر علـــى أن تطبع على 
الحقائـــب المدرســـية اســـم وشـــعار المؤسســـة كنـــوع مـــن الدعايـــة أو الترويج، 

وكذلـــك التأكيـــد للجمهور أنهـــا تقوم بهـــذه األعمال الخيرية من خالل نشـــرها 
في الصحف.

والشـــك أن هـــذا األمر ســـيكون موضع اختالف في وجهـــات النظر، فمنهم من 
يظن أنه حق شرعي للمؤسسة الداعمة، ومنهم من يرى أن ذلك يمثل إحراًجا 
للمنتفعيـــن بهذه الحقيبة، حيث إنه من األولى حفظ كرامة المحتاج، وكما هو 
معلـــوم أن عمل الخيـــر يعد من أعظم األعمال اإلنســـانية، ويقصد بعمل الخير 
كل فعـــل أو عمـــل صادر من اإلنســـان بغيـــة إرضاء هللا ســـبحانه وتعالى، دون 
انتظار أي رد من الشـــخص المقابل، أو الرغبة في تحقيق مكاســـب مادية. لذا 

من الضروري أن يكون العمل خالصا لوجه المولى عز وجل.
أنـــا على يقين بأن الجهات الداعمة لهذه األعمال الخيرية في مملكتنا الحبيبة 
على قدر من الرقي والذوق وهي ال تقوم بذلك، إال أنني أرى من الواجب طرح 
ْر َفِإنَّ  مثـــل هذه األمـــور التي قد تكون أية جهـــة غافلة عنها. قال تعالـــى “َوَذكِّ

ْكَرٰى َتنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن”. الذِّ

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

كرامة المحتاج أواًل

المناهج الدراسية بين الكم والكيف )1(
 يـــكاد يكون التعليم من أولويات الحكومات المتعاقبة في العالم أجمع، 
وإن اختلفـــت مســـتويات التعليـــم ومخرجاتـــه مـــن بلد إلى آخـــر، وذلك 
حســـب القوة االقتصادية لكل بلد، إال أن التعليم بشعبه المختلفة يعتبر 
مـــن الركائز األساســـية فـــي المجتمعات الواعية، ناهيك عـــن الميزانيات 
الضخمة التي ترصدها الدول الميســـورة من أجل االستثمار في تثقيف 

كوادرها البشرية وال ريب فهي ثروة األوطان وأمل المستقبل.
إن االهتمام المتزايد بالنظام التعليمي في أي بلد لهو من أبرز سياسات 
الدول التي تنشد التقدم واالزدهار، ولعل من أولى األولويات هنا التركيز 
على المواد التعليمية نفســـها والتي هي أساس العملية التعليمية، حيث 
تستمد منها قوتها وجودتها، فكلما كانت المناهج التي ُتّدرس متوافقة 
مـــع متطلبـــات المراحل العمريـــة المختلفـــة وتراعي الفروقـــات الفردية 
وتلبـــي احتياجات الســـوق، كلمـــا كان عنصر التعليم في أحســـن حاالته 
ويشـــار إليه بالبنان، كما هو الحال في “فنلندا” على ســـبيل المثال، فهي 

من الدول التي تتصدر العالم في هذا المجال.
نظرة ســـريعة على مخرجـــات التعليم عندنا في مراحلـــه الثالث لكفيلة 
بأن تبرهن لنا أن الوضع ال يبشـــر بخير، نتكلم هنا عن المواد الدراســـية 
المفروضـــة على الطلبة ومـــدى توافق محتوياتها مـــع مراحلهم العمرية 
المختلفـــة، حيـــث إن لكل مرحلة عمرية –كمـــا ال يخفى على المختصين 
- احتياجاتهـــا ومتطلباتهـــا مـــن حيـــث االنســـجام والتكيـــف فـــي البيئة 
التعليميـــة، مـــع األخذ في االعتبار أن العالم اليـــوم يزخر بعلوم متطورة 
وفـــي مجـــاالت مختلفة بدءًا مـــن الثورة التكنولوجيـــة والصناعية على 

اليابسة ومرورًا بالمشاريع الطموحة والرائدة في مجال الفضاء.
إن أي مشروع تعليمي وهو مناط حديثنا هنا، ال يمكن أن نغامر ونصفه 
بالنجـــاح مـــا لم نَر مخرجاتـــه العملية علـــى أرض الواقع، وليـــت الوزارة 
الموقرة تستنفر كوادرها لصيانة المناهج الدراسية كلما الحت لها نزوة 
صيانة المدارس والمباني بشكل دوري، حتى يتم على أقل تقدير تقييم 
المستوى الحقيقي والفعلي لهذه المناهج وذلك لتحاكي الواقع والحقبة 

الزمنية التي نحن فيها.
أخيرًا، حرُي بنا ونحن نطالب الطلبة بالحضور الفعلي للمدارس أن نكون 
على قدر المسؤولية ونلبي احتياجات  المراحل العمرية المختلفة وفق 

مناهج ترتكز على الكيف وليس الكم.

عصام عبداهلل
jarat8alam@gmail.com



“نيوتل لالتصاالت” ترعى فريق األهلي لكرة اليد
توقيع اتفاقية رسمية بين الطرفين

وقع النادي األهلي اتفاقية مع شركة 
الفريـــق  لدعـــم  لإلتصـــاالت  نيوتـــل 
األول لكـــرة اليـــد، حيـــث وقـــع مـــن 
جانب مجلـــس إدارة النـــادي األمين 
المالـــي حســـين مهـــدي رجـــب ومـــن 
جانـــب الشـــركة الرئيـــس التنفيـــذي 
محمـــد مـــدن، وذلـــك بحضـــور مدير 
خدمات الزبائن والتســـويق بالشركة 

محمد علي.
األميـــن  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
المالـــي حســـين مهـــدي رجـــب عـــن 
بالـــغ شـــكره وتقديره لشـــركة نيوتل 
لإلتصاالت على هذه المبادرة والتي 
تعكس اهتمام مجلس إدارة الشركة 
بدعـــم الحركة الشـــبابية والرياضية 
بينهـــا  ومـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
النـــادي األهلـــي أحـــد أعـــرق األندية 
الشـــركة  دور  مثمنـــا  المملكـــة،  فـــي 
الرائد في مجال االتصاالت وجهدها 
المميز في دعـــم البرامج المجتمعية 
وباألخـــص فـــي القطاعين الشـــبابي 

والرياضي.
مـــدن،  محمـــد  صـــرح  جانبـــه،  مـــن 

نيوتـــل  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
لالتصاالت، “إن الشـــراكة المجتمعية 
تعتبـــر من األهـــداف االســـتراتيجية 
الشـــباب  دعـــم  وينطـــوي  للشـــركة. 
الخطـــة  هـــذه  تحـــت  والرياضـــة 
االستراتيجية لدى الشركة حيث اننا 
نتشـــرف برعايـــة الرياضة والشـــباب 

الرياضي في البحريـــن عامة تنفيذا 
لتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، ويأتي تعاوننا مع 
النـــادي االهلـــي كأحد أعـــرق األندية 
الرياضية فـــي مملكتنـــا الحبيبة من 

هذا المنطلق”.

النادي األهلي

جانب من توقيع االتفاقية
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اللجنة اإلعالمية

الجنوبـــي  الكـــوري  المنتخبـــات  تأهـــل 
فـــي  النهائيـــة  المبـــاراة  إلـــى  واإليرانـــي 
عشـــرة  التاســـعة  اآلســـوية  البطولـــة 
للناشـــئين لكرة اليد والمقامـــة حاليا في 
البحريـــن، والمؤهلـــة إلـــى نهائيات كأس 

العالم 2023.
 وجـــاء تأهل المنتخب الكوري بعد فوزه 
علـــى المنتخب الياباني بنتيجة )23/21( 
بعـــد مبـــاراة شـــهدت تفوقـــا كوريـــا منـــذ 
البداية وكان الطرف األفضل في معظم 
فتـــرات اللقـــاء، فـــي المقابـــل لـــم يقـــدم 
المنتخـــب الياباني العـــرض المتوقع منه 

واستحق خسارة اللقاء.
 وبعـــد مبـــاراة دراماتيكيـــة امتـــدت الى 
أربعـــة أشـــواط إضافية نجـــح المنتخب 
اإليراني من الفوز على نظيره الســـعودي 
حبســـت  مبـــاراة  فـــي   )33/32( بنتيجـــة 
إلـــى الرميـــات  األنفـــاس وكانـــت تســـير 
الجزائية، لوال تصـــدي الحارس اإليراني 
للكرة األخيرة التي منحت فريقه أحقية 

الفوز بنتيجة المباراة.

 وســـيلعب المنتخبـــان اإليراني والكوري 
يوم األربعاء لتحديد بطل البطولة، فيما 
يلتقـــي اليابان مع الســـعودية في مباراة 

تحديد المركزين الثالث والرابع.

العـــراق  فـــازت  المباريـــات   وفـــي بقيـــة 
علـــى الهنـــد )37/26( في مبـــاراة تحديد 
المركزين التاســـع والعاشـــر، فيمـــا فازت 
النتيجـــة،  بنفـــس  قطـــر  علـــى  البحريـــن 

وحولـــت الكويـــت تأخرهـــا في الشـــوط 
األول بالفـــوز علـــى أوزبكســـتان بنتيجة 
)22/20(، ليتأهـــل على أثـــره الكويت مع 
البحريـــن فـــي المنافســـة علـــى البطاقـــة 

كأس  نهائيـــات  الـــى  المؤهلـــة  األخيـــرة 
العالم، بعد تأهل كل من كوريا الجنوبية، 
الســـعودية، اليابـــان، وإيـــران فـــي وقـــت 

الحق.

ســـيكون فريق باربار األول لكرة اليد على 
موعد ناري في مســـتهل مشواره بمسابقة 
دوري خالـــد بـــن حمـــد للموســـم الرياضي 

.2022 /2023
وبحســـب الجدول الـــذي أصـــدره االتحاد 
“البـــالد  وتحصـــل  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
ســـبورت” علـــى نســـخة منـــه، فـــإن باربـــار 
ســـيقص شـــريط مبارياتـــه بلقـــاء األهلـــي 
فـــي  المقبـــل،  ســـبتمبر   6 الثالثـــاء  يـــوم 
مواجهة تعتبـــر األبرز للجولة األولى، فيما 

ســـتفتتح المنافســـات رســـمًيا يوم االثنين 
5 ســـبتمبر عبر لقـــاء توبلي مع ســـماهيج، 
النجمة والبحرين، وباليوم التالي الشـــباب 

واالتحاد، وأخيًرا االتفاق والتضامن.
وفـــي الجولة الثانيـــة ســـيصطدم باربار بـ 
“حامـــل اللقب” فريق النجمـــة يوم اإلثنين 
12 ســـبتمبر، وتعتبر هـــذه المواجهة أيًضا 
األبـــرز من بيـــن اللقـــاءات األخـــرى، حيث 
سيلعب توبلي مع الشباب، وباليوم التالي 
البحريـــن واالتفـــاق، ســـماهيج والتضامن 

وأخيًرا الدير واالتحاد.
وفـــي الجولة الثالثـــة التي ســـتنطلق يوم 

االربعاء 21 ســـبتمبر، األهلي مع التضامن 
وباربـــار  توبلـــي  ثـــم  والديـــر،  والبحريـــن 
والنجمـــة مـــع ســـماهيج وأخيـــًرا الشـــباب 
واالتفاق. الجولة الرابعة يوم 26 سبتمبر، 
يلتقـــي فيها االتحـــاد واألهلـــي والدير مع 
توبلـــي، وباليـــوم التالي النجمـــة واالتفاق 
والتضامـــن مع الشـــباب وأخيًرا ســـماهيج 

والبحرين.
المنافســـات بعد الجولة الرابعة ســـتتوقف 
ما يقارب 25 يوم وذلك بســـبب اســـتعداد 
وتحضيـــر منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة 
اليـــد لبطولة كأس العالم في يناير المقبل، 

حيـــث مـــن المنتظـــر أن يواجـــه المنتخب 
المصـــري في أكثر من مناســـبة خالل هذه 

الفترة.
وفـــي الجولـــة الخامســـة يـــوم 24 اكتوبر، 
النجمـــة يواجه توبلي، االتفـــاق مع باربار، 
ســـماهيج،  مـــع  األهلـــي  التالـــي  وباليـــوم 
التضامـــن واالتحـــاد وأخيـــًرا الشـــباب مع 
الدير. ثم الجولة السادسة يوم 31 أكتوبر، 
الديـــر مـــع ســـماهيج، االتفاق مـــع األهلي، 
وباليوم التالي باربار مع البحرين، االتحاد 

وتوبلي وأخيًرا النجمة مع الشباب. 
الجولة الســـابعة ســـتنطلق يوم 7 نوفمبر، 

التضامـــن والدير، األهلي وتوبلي، وباليوم 
الشـــباب  ســـماهيج،  مـــع  االتفـــاق  التالـــي 
والبحريـــن وأخيـــًرا االتحاد مـــع باربار. ثم 
الجولـــة الثامنة يـــوم 14 نوفمبـــر، النجمة 
مـــع التضامـــن، االتحاد واالتفـــاق، وباليوم 
التالي الشباب وسماهيج، الدير مع األهلي 

وأخيًرا البحرين وتوبلي.
وأخيًرا الجولة التاســـعة بحســـب الجدول 
التي ســـتنطلق يوم 21 نوفمبر، ســـماهيج 
مع باربار، األهلي والشباب، وباليوم التالي 
النجمة مع الدير، توبلي والتضامن وأخيًرا 

البحرين واالتحاد.

لقاء الكويت وأوزبكستان لقاء البحرين وقطر

البطاقة المونديالية الخامسة تنحصر بين البحرين والكويت

5 سبتمبر االنطالقة والمنتخب يوقف المنافسات 25 يوًما

كوريا الجنوبية وإيران تتأهالن إلى نهائي آسيوية الناشئين

جـوالت نـاريـة لبـاربـار بدوري خالـد بن حمـد لكـرة اليـد

االثنين 29 أغسطس 2022 - 2 صفر 1444 - العدد 5067

اللجنة اإلعالمية

أعلـــن ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة مشـــاركته في بطولة الرجل 
الحديـــدي عبـــر صورة لســـموه نشـــرها على 

حسابه الشخصي في “االنستغرام”.
وقـــال ســـموه على الصـــورة “أجهـــز من اآلن 
 9 بتاريـــخ  البحريـــن  مـــان  آيـــرون  لســـباق 

ديسمبر”.
وكما نشـــر سموه على حســـابه مقطع فيديو 
أثنـــاء التدريبـــات اســـتعدادا للمشـــاركة في 

بطولة اآليرون مان، إذ ســـتعود البطولة من 
جديد بعد توقف في الفترة الماضية بسبب 

جائحة فيروس كورونا “كوفيد - 19”.
التواصـــل  رواد  مـــن  العديـــد  وتـــداول 
االجتماعـــي صـــورة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 

حمد آل خليفة.
كما حظت الصورة بتعليقات عديدة متمنين 
لســـموه التوفيـــق والنجـــاح ومواصلة حصد 
اإلنجـــازات بعـــد أن ســـجل ســـموه إنجازات 

عدة في الفترة الماضية.

ناصر بـن حمد يعلن مشاركته 
ببطــولــة الرجــل الحــديــدي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

علي مجيد

اللجنة اإلعالمية

أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة اتحـــاد األكاديميات 
أن  الســـلوم  صبـــاح  أحمـــد  الدولـــي  الرياضيـــة 
إطـــالق هـــذا االتحـــاد يمثـــل نقلـــة نوعيـــة فـــي 
آفاًقـــا  ويفتـــح  الرياضـــي،  االحترافـــي  العمـــل 
جديـــدة للقطاع الخاص في المملكة للمســـاهمة 
فـــي تحقيـــق الرؤيـــة الرياضيـــة نحـــو التحـــول 
األنديـــة  خصخصـــة  خـــالل  مـــن  لإلحتـــراف 

واالتحادات الرياضية.
الرياضية  االكاديميات  اتحاد  أن  السلوم  وقال 

المختصة  الــجــهــات  لــدى  مسجل  ــدولــي  ال
فــي الــبــحــريــن كــشــركــة غــيــر هــادفــة 

االتــحــاد  يــهــدف  حيث  للربحية، 
األكاديميات  أداء  تنشيط  إلــى 

الــريــاضــيــة االعـــضـــاء في 
ــاد، ومــســاعــدتــهــا  ــحــ ــ االت
على تسويق نشاطها من 

البطوالت  تنظيم  خــالل 
الرياضية  والــفــعــالــيــات 

ــالل  ــة خــ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ ــمـ الـ
العام.

ــوم  ــســل وأشـــــــار ال
االتــحــاد  إلـــى أن 
يــــتــــطــــلــــع إلـــــى 
تــــــــنــــــــظــــــــيــــــــم 

باألكاديميات  الخاصة  والبطوالت  الفعاليات 
التجارية بمختلف االلعاب الرياضية، مضيفا أن 
الرياضية  السياحية  تنشيط  في  ذلك سيسهم 
السياحية  البحرين  رؤية  مع  يتماشى  ما  وهو 

التي تم االعالن عنها مؤخرا.
وبّين السلوم أن التحول نحو االحتراف يتطلب 
إشراك القطاع الخاص ومنحه دورا بارزا للقيام 
بدوره اتجـــاه تنمية القطاع الرياضي من خالل 
الخصخصـــة وغيرهـــا مـــن المشـــاريع الرياضية 
التي يمكن للقطاع الخاص االستثمار فيها 

بهدف تطويرها والنهوض بها.
األكاديميات  اتحاد  أن  وأضــاف 
يكون  ولن  الدولي  اتحاد  هو 
مــقــتــصــرا عــلــى األكــاديــمــيــات 
الــريــاضــيــة فــي الــبــحــريــن، بل 
األكــاديــمــيــات  كــافــة  سيشمل 
ــة الــمــســجــلــة فــي  ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
والراغبة  الـــدول  مختلف 
ــام  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــضـ ــ ــ فــــــــــي االنـ
لــعــضــويــة االتــحــاد 
واالســـــــتـــــــفـــــــادة 
ــا يــقــدمــه  مــــن مــ
مــــــن خــــدمــــات 

مختلفة.

السلوم: نقلة نوعية في العمل االحترافي الرياضي

أحمد السلوم



إثارة منتظرة في افتتاح موسم كرة اليد البحرينية
ســـيكون عشـــاق لعبـــة كـــرة اليـــد البحرينيـــة 
علـــى موعـــد مثيـــر ومنتظـــر اليـــوم )االثنين( 
حينمـــا يواجـــه فريـــق النجمة نظيـــره األهلي 
على كأس الســـوبر البحريني، وذلك في تمام 
الســـاعة 6.45 مساء على صالة مدينة خليفة 

الرياضية. 
ومـــن المؤمـــل أن تشـــهد المدرجـــات حضورا 

جماهيريـــا من ِقبل محبـــي هذه اللعبة 
عموما أنصـــار الفريقين خصوصا، 

لمتابعـــة هـــذه المواجهـــة التـــي 
اليـــد  كـــرة  قطبـــي  تجمـــع 

البحرينية. علًما، أن الفائز 
السوبر  كأس  سيخوض 

اإلماراتـــي  البحرينـــي 
أمـــام  المقبـــل  الشـــهر 

فريق الشارقة. 

يدخـــل النجمـــة “حامـــل اللقب” هذا الموســـم 
فنـــي  باســـتقرار  الســـابقة  المواســـم  كحـــال 
متمثل في المدرب سيدعلي الفالحي، ولكن 
بتغييـــرات واســـعة فـــي صفوفـــه إثـــر رحيل 
ثالثـــة عناصـــر تعتبـــر مهمة وهي 
علـــي عيـــد وكميـــل محفوظ 
السعودي، وحسن  للدوري 
ســـيكون  الـــذي  شـــهاب 
اليـــوم طرفا خصًما، فيما 
صفقتيـــن  أحـــدث 
بالتعاقد  مميزتيـــن 
مـــع الدولي الخبرة 
المقابـــي  أحمـــد 

والدولـــي اآلخر حســـن ميرزا، كمـــا انه يمتلك 
مجموعـــة قويـــة من الالعبين وهـــم الحارس 
محمـــد عبدالحســـين، مهـــدي ســـعد، محمـــد 
ميرزا، محمـــد عبدالرضا، محمد حبيب، بالل 

بشام وعلي فؤاد واسماء اخرى. 

وفـــي الجهة األخـــرى، األهلي يدخـــل بقيادة 
تدريبية “قديمة جديدة” متمثلة في المدرب 
أمين القالف الـــذي تولى تدريب األصفر في 
منافســـات الـــكأس بالموســـم الماضي وخرج 
معـــه بالمركـــز الثانـــي، وقبل ذلـــك كان ضمن 
الجهـــاز الفني برفقة المـــدرب ابراهيم عباس 

في الموسم 2019. 
واألهلي هو اآلخر لديه تغييرات في صفوفه 
برحيـــل كل مـــن حســـن الســـماهيجي الـــذي 

انتقل للدير، وأيضا حسن مدن للفريق 
نفسه، ومحمد عبدالرضا للنجمة، 

لالتفـــاق،  فخـــر  وحســـين 
فيمـــا تعاقـــد مـــع الدولييـــن 
وحســـن  ميـــرزا  علـــي 
ميـــرزا،  وطالـــب  شـــهاب 
وجـــدد تعاقده مع جاســـم 
السالطنة، ولديه مجموعة 

العبيـــن قوية أمثـــال صادق 

علـــي، عبـــدهللا علـــي، محمود حســـين، ســـيد 
أحمـــد فائـــق، والحارســـين حســـين محفـــوظ 

وعبدهللا رضي، وأسماء أخرى.
مواجهة متوقع لهـــا الكثير من الندية والقوة 
كمـــا هـــي لقاءاتهمـــا الســـابقة فـــي مختلـــف 
المســـابقات، باعتبـــار أنهـــا تجمـــع بيـــن أقوى 
وأكبـــر الفـــرق البحرينية التـــي تتنافس على 
البطوالت وتحصدها باستمرار والنجمة مثاال 
في الســـنوات الماضية، والذي يســـعى لتكرار 
ذلـــك، فيما األهلـــي يمني النفس 
مشـــواره  يســـتهل  بـــأن 
بإحـــراز الكأس التي قد 
تكون له بوابة العودة 
والدافـــع  للمنصـــات 
الـــدوري  لقبي  نحـــو 
الغائبـــان  والـــكاس 
عنه لســـنوات ليست 

بالقليلة. 

النجمة يواجه األهلي 
على كأس السوبر اليوم
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عبر  الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل خليفة نائب 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة عن 
خالص تعازيه وعميق حزنه لألســـرة الرياضية 
علـــى رحيـــل اإلعالمي وحـــارس مرمـــى نادي 
المحـــرق المغفـــور له بـــإذن هللا ماجد ســـلطان 
مذكـــور، الـــذي فجعـــت البحريـــن برحيلـــه بعد 
علـــى  واإلنجـــازات  بالعطـــاء  حافلـــة  مســـيرة 

المستوى الرياضي واإلعالمي.

وأشـــار الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
إلـــى أن البحرين فقدت شـــخصية بـــارزة على 
بـــأن  الرياضـــي واإلعالمـــي، مبينـــًا  المســـتوى 
الفقيـــد كان لـــه بصماتـــه الواضحة فـــي تاريخ 
الرياضـــة البحرينية، من خالل تمثيله المحرق 
كحـــارس مرمـــى فـــي نهايـــة ســـتينات القـــرن 
الماضـــي، ومن ثـــم االنتقال لفريق كرة الســـلة 

والوصول للمنتخب الوطني في السبعينات.
وأكد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل خليفة على 

أن الرياضـــة البحرينية فقـــدت برحيل المغفور 
له بإذن هللا ماجد ســـلطان مذكور قلمًا صحفيًا 
وطنيـــًا كانـــت لـــه تأثيـــره الكبيـــر، مشـــيرًا إلى 
أن الفقيـــد كانـــت لهـــا إســـهاماته الكبيـــرة على 
المســـتوى اإلعالمـــي الرياضـــي، وســـواًء مـــن 
خـــالل كتاباته فـــي صحيفة أخبـــار الخليج أو 
اثنـــاء عمله في تلفزيون البحرين، مشـــيًرا إلى 
أنـــه كان مـــن رواد العمـــل الرياضـــي اإلعالمي، 
وأن الكتـــب والمؤلفـــات التـــي أصدرهـــا الفقيد 

ســـاهمت فـــي توثيـــق وحفـــظ جـــزء كبيـــر من 
تاريخ الرياضة في المملكة.

فـــي حيـــن جدد الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان آل 
خليفـــة تعازيـــه وحزنـــه علـــى رحيـــل الفقيـــد، 
معبرًا عن مواســـاته ألســـرته الكريمـــة ولذويه، 
داعيًا هللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ورضوانه ويســـكنه فســـيح جناته، وأن 
يلهمهـــم الصبـــر والســـلوان، إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه 

راجعون.

دعيـج بـن سلمـان ينعـى الفقـيد ماجـد سلطـان

 دعيج بن سلمان 

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

أكد أن البحرين فقدت رياضيًّا وإعالميًّا بارًزا

 شـــيعت جمـــوع غفيـــرة، عصـــر أمـــس، 
ســـلطان  ماجـــد  الرياضـــي  الصحافـــي 
بمقبـــرة المحـــرق، وقـــد حضـــر مراســـم 
التشييع عدد من الشـــخصيات الرسمية 
مـــن  غفيـــر  وجمـــع  األعمـــال  ورجـــال 

المواطنين والرياضيين. 
 وتوفي الزميل ماجد سلطان يوم السبت 
الماضي بعـــد صراع طويل مـــع المرض، 
نحـــو  قبـــل  المستشـــفى  أدخـــل  حيـــث 
شـــهرين، وآخر مـــا عرف عنه مـــن أخبار 
أنه بحاجة إلى متبرعين بالدم بينما كان 
يرقـــد في المستشـــفى العســـكري، وهب 
الرياضيون والبحرينيون إلى التبرع له، 
ولكننا صدمنا بخبر وفاته يوم السبت. 

 وكان الراحـــل ماجـــد ســـلطان حـــارس 
مرمـــى فـــي نـــادي المحـــرق، والعب كرة 
ســـلة فـــي المنتخـــب بدايـــة الســـبعينات 

األكبـــر  الشـــقيق  وهـــو  والثمانينـــات، 
حمـــود  البحرينيـــة  الكـــرة  ألســـطورة 

ســـلطان، الذي بدا عليه التأثر يوم أمس 
فـــي مقبـــرة المحـــرق، وهو يرى شـــقيقه 
ورفيق دربـــه يغادر هـــذه الدنيا ويوارى 

إلى مثـــواه األخير.   لكن المرحوم عرف 
فيما بعد بقلمه المميز، وأسلوبه الرشيق 
الجاللـــة،  إلـــى صاحبـــة  انضمامـــه  بعـــد 

وإســـهاماته الرائعة في مجال الصحافة 
الرياضيـــة واإلعـــالم الرياضـــي في عدد 
مـــن الصحـــف المحليـــة، وبهـــذا الرحيـــل 

تخســـر الصحافـــة الرياضية فـــي مملكة 
البحريـــن أحد أعمدتهـــا الكبار. رحم هللا 

ماجد سلطان وأسكنه فسيح جناته.

جمــوع تشيــع الـزميـل مـاجـد سلطـان لمثـواه األخيـر

وزارة شؤون اإلعالم تنعى اإلعالمي الرياضي ماجد سلطان
نعت وزارة شـــؤون اإلعالم، 
اإلعالمـــي الرياضـــي ماجـــد 
ســـلطان، الذي وافتـــه المنية 
الســـبت، بعد مســـيرة حافلة 
ومميزة من العطاء الرياضي 

واإلعالمي.
وأكـــدت الـــوزارة أن األســـرة 
اإلعالمية والرياضية فقدت 
بوفـــاة ماجد ســـلطان واحدا 
من القامـــات الوطنيـــة التي 

ســـاهمت في إثـــراء اإلعالم 
الرياضـــي عبر تاريخ طويل، 
بيـــن  الفقيـــد  جمـــع  حيـــث 
التميز والخبرة في المجالين 
واإلعالمـــي،  الرياضـــي 
فـــي  هللا  رحمـــه  وشـــارك 
للعديـــد  والتقديـــم  اإلعـــداد 

التلفزيونيـــة  البرامـــج  مـــن 
عبـــر  الرياضيـــة  واإلذاعيـــة 
تلفزيـــون وإذاعـــة البحرين، 
إلى جانب عطائه الكبير في 
الصحافة المحلية كصحافي 
وكاتب متخصص في الشأن 

الرياضي.

شـــؤون  وزارة  وتتقـــدم 
التعـــازي  بخالـــص  اإلعـــالم 
الفقيـــد،  ألســـرة  والمواســـاة 
يتغمـــده  أن  هللا  داعيـــن 
ويســـكنه  رحمتـــه  بواســـع 
فســـيح جناتـــه، إنـــا للـــه وإنا 

إليه راجعون.

بنا

علي مجيد

محرر الشؤون الرياضية من المحرق  |  تصوير: خليل إبراهيم
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اســـتقبل وزيـــر الصناعـــة والتجارة زايـــد الزياني بمكتبـــه صباح أمـــس، خالد المقود 
المنســـق المقيم ألنشطة األمم المتحدة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه منسقًا 
مقيمًا ألنشطة األمم المتحدة لدى مملكة البحرين. وخالل اللقاء، هنَّأ الزياني المقود 
بمناسبة توليه هذا المنصب، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها مع 
مختلـــف منظمـــات األمم المتحدة بمـــا يحقق أهداف التنمية المســـتدامة. وفي هذا 
الســـياق، أعـــرب الزياني عن أمنياتـــه الصادقة للمقود بالنجـــاح والتوفيق في جميع 

المهام الموكلة له لتمثيل أنشطة األمم المتحدة في مملكة البحرين.

حرص بحريني على تعزيز الشراكات مع المنظمات األممية

اســـتقبل وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني بمكتبه صباح أمس الســـفير ســـتيفن 
سي بوندي سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين.  

وخـــالل اللقـــاء، أكـــد الزياني متانة العالقـــات البحرينية األميركية ومـــا وصلت إليه 
من مســـتويات متقدمة على مختلف المستويات، الفتًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه 
اتفاقيـــة التجارة الحرة المبرمة بين البلدين الصديقين في مواصلة تعزيز العالقات 

االقتصادية والتجارية والدفع بها نحو آفاق أرحب. 
إلـــى ذلك، أشـــار الوزير إلى الـــدور البالغ الذي يلعبه القطاع الخـــاص في كال البلدين 
لالســـتفادة مـــن المميزات والفوائد التـــي تتيحها اتفاقية التجـــارة الحرة، بما يصب 

نحو توسيع قاعدة التعاون المشترك بينهما في جميع المجاالت.
وتم خالل اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

تعظيم استفادة “الخاص” من مميزات “التجارة الحرة” مع أميركا

ضمن اتفاقية تعاون مدتها عام كامل

“لوب كافيه” يقدم خصومات 15 % لحاملي بطاقات “البحرين اإلسالمي”
أعلـــن مقهى “لـــوب كافيه” عـــن توقيع 
بنـــك  مـــع  مشـــترك  تعـــاون  اتفاقيـــة 
خاللهـــا  يقـــوم  اإلســـالمي،  البحريـــن 
بتقديـــم تخفيـــض خـــاص علـــى مبلـــغ 
الفاتـــورة لزبائـــن البنـــك يصـــل إلى 15 
%. ويأتـــي ذلـــك ضمـــن إطار مســـاعي 
العـــروض  أفضـــل  لتقديـــم  المقهـــى 
تلبيـــة  بهـــدف  المتميـــزة  والخدمـــات 
يســـاهم  ممـــا  االحتياجـــات،  مختلـــف 

بإثراء عالقة المقهى مع زبائنه.
وتأتي هذه الخطـــوة لتعزيز الخدمات 
المقدمة للزبائن المشـــتركين بين “لوب 
كافيـــه” وبنك البحرين اإلســـالمي. كما 
يقـــدم المقهـــى العديـــد مـــن العـــروض 

والمميزات لحاملي بطاقات البنك.
وتســـري االتفاقيـــة لمـــدة عـــام كامـــل 
حتـــى شـــهر أغســـطس 2023، وتمـــت 
مراســـم التوقيع بحضور مالك المقهى 
عبدالرحمن الكوهجي، والقائم بأعمال 
رئيس الخمات المصرفية لألفراد علي 

العرادي.
وكونه أول مقهى رياضي في المملكة، 
ســـيوفر مقهـــى “لـــوب كافيـــه” لحاملي 
اإلســـالمي  البحرينـــي  بنـــك  بطاقـــات 
خدمـــة  علـــى   %  15 بنســـبة  خصـــم 
اســـتئجار الدراجـــات الهوائيـــة، وآخـــر 
بنســـبة 10 % علـــى فاتـــورة الوجبـــات 
إضافـــة  والحلويـــات،  والمشـــروبات 
إلـــى خصم بنســـبة 10 % علـــى خدمة 

تصليح رجات الهوائية.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال القائـــم بأعمال 
رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد 
ببنك البحرين اإلسالمي علي العرادي: 
“نحن ســـعداء بالتعاون مع مقهى لوب 
كافيـــه الـــذي يقـــدم خدمـــات متميـــزة 
هـــذه  وتأتـــي  نوعهـــا.  مـــن  وفريـــدة 
الشراكة لتدعم مســـاعينا الرامية نحو 
تعزيـــز تجربـــة زبائننـــا الكـــرام وحثهم 

اإلســـالمي  بطاقـــات  اســـتخدام  علـــى 
إلتمام معامالتهم اليومية واالستمتاع 

بمختلف العروض والخصومات”.
من جانبه، قال مالك مقهى لوب كافيه 
عبدالرحمن الكوهجي: “نعتز بشراكتنا 
التعاونيـــة مع بنك البحرين اإلســـالمي 
لتقديـــم خصومـــات خاصـــة ومميزات 
متنوعـــة لزبائـــن المقهـــى مـــن حاملـــي 
بطاقـــات البنـــك. وتأتي هـــذه الخطوة 
ضمن ســـعينا لتلبية احتياجات الزبائن 
وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات لزبائننا مع 
هـــذه االتفاقيـــة التـــي تعزز مـــن مكانة 

المقهى الرياضي األول في البحرين”.
ويواصـــل لـــوب كافيه ســـعيه الحثيث 
نحو تلبية احتياجات زبائنه عبر طرح 
مجموعة مـــن العـــروض والخصومات 
الدوريـــة علـــى الخدمات التـــي يقدمها 
المقهـــى، إلـــى جانـــب تعزيـــز شـــراكته 
قطاعـــات  مختلـــف  مـــع  المجتمعيـــة 

ومؤسسات المملكة.

متوافقة مع احتياجات سوق العمل

كلية اآلداب في “العلوم التطبيقية” تطرح برامج أكاديمية متنوعة
كليـــة  عميـــد  بأعمـــال  القائـــم  أوضـــح 
العلـــوم  اآلداب والعلـــوم فـــي جامعـــة 
التطبيقيـــة، الدكتور أيمـــن الضمور أن 
التخصصات التـــي تقدمها الكلية تركز 
علـــى تحفيـــز الجانـــب اإلبداعـــي لـــدى 
الطلبـــة، حيـــث تحـــرص الكليـــة علـــى 
بالتدريـــب  األكاديمـــي  التعليـــم  ربـــط 
التطبيقـــي، الفتًا إلـــى أن الكلية قامت 
لتحقيـــق هـــذه الغاية بمواكبـــة التطور 
الحاصـــل علـــى المســـتوى العالمي، بما 
يتناســـب مـــع متطلبـــات ســـوق العمل، 
مـــع وجـــود تقنيـــات دراســـية متطورة 
وحديثـــة ومختبـــرات علميـــة مـــزودة 
مـــن  تعـــزز  التـــي  األجهـــزة  بأحـــدث 
اكتســـاب المهارات الضرورية وترسخ 

المعلومة العلمية في ذهن الطالب.
وبيـــن الضمور أن كلية اآلداب والعلوم 
توفـــر للطلبة بيئة مواتية للتعلم تعمق 
الفهم وتشـــجعهم علـــى اإلبداع وتثري 
حياتهم الثقافية، مشيرًا إلى أن الكلية 
ذوي  األكاديمييـــن  مـــن  نخبـــة  تضـــم 
الخبـــرة مـــن حملـــة شـــهادة الدكتوراه 

مـــن جامعـــات عالميـــة وعربيـــة عريقة 
الطلبـــة  رعايـــة  علـــى  يحرصـــون 
ومســـاعدتهم علـــى التطـــور والنجـــاح 
مـــن خالل تقديم العون لهم في كل ما 

يحتاجونه أثناء حياتهم الجامعية. 
إلـــى  العميـــد  بأعمـــال  القائـــم  وأشـــار 
تخصصـــات  تقـــدم  التـــي  الكليـــة  أن 
البكالوريـــوس فـــي التصميـــم الداخلي 
والتصميم الجرافيكي وعلم الحاسوب 

اســـتطاعت منذ تأسيســـها أن تتوســـع 
فـــي مـــا تقدمـــه لطلبتهـــا مـــن مهـــارات 
وابتكارات تستوعب احتياجات سوق 
العمـــل وتواكب التطـــورات ومتطلبات 
الجرافيكـــي  التصميـــم  فـــي  اإلبـــداع 
والداخلـــي وعلـــم الحاســـوب، مشـــيرًا 
إلى أن باب القبول والتسجيل مفتوح 
للطلبـــة الراغبيـــن بالتســـجيل في أحد 
الكليـــة،  التـــي تطرحهـــا  التخصصـــات 

علـــى  حاصلـــة  الجامعـــة  أن  خاصـــة 
االعتمـــاد الدولي لوكالـــة ضمان جودة 
 ،)QAA( البريطانيـــة  العالـــي  التعليـــم 
وجميع برامجها األكاديمية مســـتوفية 
لمتطلبـــات ضمـــان الجـــودة مـــن هيئـــة 

جودة التعليم والتدريب.
لبنـــاء  الكليـــة  ســـعي  الضمـــور  وأكـــد 
عالقـــات عمـــل متينـــة مـــع القطاعيـــن 
العام والخاص لتأمين التدريب العملي 
بفاعليـــة  للعمـــل  وإعدادهـــم  للطلبـــة 
وتزويدهـــم  المؤسســـات  جميـــع  فـــي 
بالمعرفة والوسائل واألدوات النظرية 
والمهارات التي يحتاجونها في مجال 
تخصصاتهـــم، منوهًا إلـــى أن خريجي 
مـــا  ســـريعًا  والعلـــوم  اآلداب  كليـــة 
يحصلون علـــى وظائف بعد تخرجهم، 
حيـــث يتمتعـــون بســـمعة ممتـــازة في 
ســـوق العمل نظرًا العتماد الكلية على 
خطط دراســـية حديثـــة تواكب أحدث 
مـــع  وتتناســـب  العلميـــة  التطـــورات 
معاييـــر الجـــودة المتعـــارف عليهـــا في 

مملكة البحرين.

علي العرادي  عبدالرحمن الكوهجي

“البحرينية الكويتية للتأمين” تنال جائزة “أفضل بيئة للعمل 2022”
كمؤشر على التزامها ببناء ثقافات محفزة للموظفين

الكويتيـــة  البحرينيـــة  الشـــركة  تفخـــر 
للتأميـــن )جـــي آي جي البحرين( الشـــركة 
الرائدة في قطاع التأمين بحصولها على 
جائـــزة )أفضـــل بيئة للعمل( للعـــام 2022، 
مـــن قبل هيئة ثقافـــة بيئة العمل العالمية 
فـــي  “Great Place to Work” ومقرهـــا 
حيـــث  األميركيـــة،  فرانسيســـكو  ســـان 
تعتمـــد الجائزة المرموقة على اســـتطالع 
آراء الموظفيـــن وتحدثهـــم عن تجربتهم 

في العمل في “GIG البحرين”.
وتعـــد هيئـــة ثقافة بيئـــة العمـــل العالمية 
مـــن  واحـــدة   ”Great Place To Work“
أكبر المنظمات تخصًصا في تقييم بيئات 

التـــي تكـــرس جهودهـــا  العمـــل الرائـــدة، 
لبناء ثقافـــات محفـــزة للموظفين، ودعم 
سلوكيات القيادة التي أثبتت أنها تحقق 
إيـــرادات رائـــدة في الســـوق، واالحتفاظ 

بالموظفين، وزيادة االبتكار.
وبهـــذه المناســـبة، صرحـــت رئيس قســـم 
اإلداريـــة  والشـــؤون  البشـــرية  المـــوارد 
عائشـــة المحميـــد: “إننا نعمـــل بجد لخلق 
ثقافات محفزة للموظفين في البحرينية 
الكويتيـــة للتأميـــن. كمـــا إننا متحمســـون 
وفخـــورون لعـــرض موظفينـــا المذهليـــن 
وكل ما يفعلونـــه كل يوم لخدمة عمالئنا 
 GIG( ورد الجميـــل للمجتمـــع، كمـــا تفخر

 Great( بـــأن تكون جـــزءًا مـــن )البحريـــن
Place Certification( جنبًا إلى جنب مع 

العديد من المنظمات الرائعة األخرى”.
وأضافت المحميـــد أن “هذه الجائزة هي 
مؤشـــر على التزامنا ببناء شركة عظيمة، 
ويعكـــس إيماننا األول بأن قوتنا كشـــركة 
تكمـــن فـــي مواردنـــا البشـــرية وموظفينا 
والتي تشـــكل القـــوة الرئيســـية لنجاحنا، 
حيث نحترم الجميـــع ونتقبل اختالفاتنا 
وكل وجهـــات النظـــر، باإلضافـــة إلـــى أننا 
شـــاملون وغير متحيزيـــن ونمّكن بعضنا 
البعـــض ونتعـــاون جميعـــًا للوصـــول إلـــى 
أعلى إمكاناتنا لتحقيق التميز. أنا فخورة 

جدًا بفريقنا والتزامهم وشغفهم إلحداث 
التغيير والتميز”.

الرئيـــس  بـــوش،  ســـي  مايـــكل  يقـــول 
 Great Place to( التنفيذي فـــي منظمـــة
تضـــع  المعتمـــدة  الشـــركات  “إن   :)Work

الموظفين أوالً”. 
 Great Place“ وترتكـــز نتائج اســـتطالع
الموظفيـــن  مشـــاركات  علـــى   ”to Work
الســـرية  التقييـــم  منهجيـــة  خـــالل  مـــن 
والمباشـــرة، وتشكل الدراســـة التي تقّيم 
مســـتوى المصداقية واالحترام والنزاهة 
والفخـــر والصداقـــة داخل الشـــركة وتعد 
الـــذي تطمـــح  هـــذه الشـــهادة االعتـــراف 

الشـــركات إلـــى تحقيقـــه. إنـــه االعتـــراف 
الوحيـــد الـــذي يعتمد كليًا علـــى ما يقوله 
الموظفون عن تجربتهم في مكان العمل 
على وجه التحديد ومدى استمرار العمل 
فـــي بيئـــة رائعة عاليـــة الثقـــة. حيث يتم 
 Great Place to“ التعـــرف علـــى شـــهادة
Work” فـــي جميع أنحـــاء العالم من قبل 
الموظفيـــن وأصحـــاب العمـــل علـــى حـــد 
ســـواء، وهـــي المعيار العالمـــي لالعتراف 
كل  فـــي  المتميـــزة.  الموظـــف  بتجربـــة 
عـــام، تتقـــدم أكثر من 10000 شـــركة من 
 Great“ 60 دولـــة للحصـــول على شـــهادة

.”Place to Workعائشة المحميد

”TIGGO 8 PRO MAX“ موتر سيتي” و“شيري- البحرين” تكشفان عن موديل“
بتصميم مستقبلي ومواصفات مبهرة

تعتبر “TIGGO 8 PRO MAX” من أبرز موديالت شــيري الفاخرة ذات األداء 
دت بمحــرك 2.0T ونظــام دفــع رباعــي بتحكم ذكي ومســاحة  القــوي، فقــد زوَّ
واســعة وتصميم داخلي مريح بســبعة مقاعد وتقنيات متطورة. إنه موديل 
تلبــي مختلــف  لعمالئــه تجربــة شــاملة  ليوفــر  متعــدد االســتخدامات صمــم 

احتياجاتهم. 

 TIGGO 8 PRO“ وتـــم تصنيـــف محـــرك 
MAX” ضمـــن الئحـــة أفضـــل 10 محركات 
صينيـــة بفضـــل تقنياتهـــا المتطـــورة مثـــل 
i-“ تلـــك المســـتخدمة في نظـــام االحتراق

HEC”، نظـــام قـــوة االســـتجابة االنتقالية، 
الجيل الجديـــد من نظام اإلدارة الحرارية 
الذكي باإلضافة إلى تقنية النظام الشامل 
لتقليل االحتكاك إلى الحد األقصى بجميع 
االتجاهـــات، ينتـــج المحـــرك قـــوة قصوى 

قدرهـــا 187 كيلو واط ويصل أقصى عزم 
للـــدوران إلـــى 390 نيـــون متر مع تســـارع 

أقصى من 100-0 كم في 7.3 ثانية. 
 ”TIGGO 8 PRO MAX“ زودت  كمـــا 
الجديـــدة بجيـــل جديـــد مـــن نظـــام الدفع 
الرباعـــي الخـــاص بموديـــالت شـــيري مـــع 
6 أنمـــاط للقيـــادة وإتاحـــة حريـــة التحول 
بيـــن هـــذه األنمـــاط المختلفـــة التـــي تضم 
الرياضـــي،  العـــادي،  االقتصـــادي،  النمـــط 

التخييـــم، االنزالقـــي ونمـــط القيـــادة على 
الطـــرق الوعـــرة. كمـــا يمكـــن التحـــول إلى 
نظام الدفع الكلي خـــالل 100 متر/ ثانية. 
باإلضافـــة إلـــى عزم دوران قـــوي مع نظام 

متطور وســـريع للتحول مـــن 0 إلى 3000 
نيوتن متر وقدرة متدرجة قصوى بنســـبة 
45 %. كما يمتاز هذا الموديل بقدرة أداء 
عاليـــة فـــي ظـــروف الطـــرق الصعبـــة مثل 

بـــرك الوحل، الطين والحفـــر باإلضافة إلى 
المنحدرات الحادة.

ويتميـــز التصميـــم الداخلي لهـــذا الموديل 
كذلـــك بســـبع مقاعـــد فاخـــرة ومقصـــورة 
واســـعة مـــع مســـاحة تخزيـــن رحبـــة، كما 
يضـــم نظام صـــوت بنـــوع )Sony(، ويضم 
10 مكبرات بجودة صوت عالية ومستوى 
نقـــاء عـــاٍل بواقـــع 34 ديســـيبل لتوفـــر لك 

تجربة قيادة مريحة للغاية. 
كما زودت داخلية الســـيارة بنظام التعرف 
على الصوت الذي يتيح للســـائق والركاب 
التفاعل مع الســـيارة مـــن خالل التعليمات 
الصوتيـــة دون الحاجـــة إلى ربطه بشـــبكة 
إنترنـــت أو وصلـــه بأيـــة أجهـــزة إضافيـــة. 
إذ يمكنـــك إنجـــاز مـــا تريـــده بكل بســـاطة 

عبـــر جملـــة تفاعليـــة واحـــدة فقـــط، مثـــل 
القيام بتشـــغيل نظـــام التكييـــف الهوائي، 
فتح الضوء العلـــوي وغيره من الوظائف. 
ويتسم التفاعل الصوتي في هذا الموديل 
بالبساطة والسهولة، مما يوفر للمستخدم 

تجربة فريدة من نوعها. 
للعمـــالء الراغبين في الحصول على مزيد 
مـــن المعلومـــات عن ســـيارات شـــيري في 
www.Chery� (البحريـــن، الرجـــاء زيـــارة 

Bahrain.com( أو معـــرض موتـــر ســـيتي 
فـــي ســـند. كمـــا يمكنهـــم االتصـــال علـــى 
17500900 ومتابعـــة صفحة شـــيري على 
موقعـــي الفيســـبوك واإلنســـتغرام عبر: @

.CheryBahrain



ر القوانين الوطنية لتعزيز دور المرأة البحرينية المشروع اإلصالحي طوَّ
“الغرفة” تشارك في المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة.. جناحي:

غرفـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  أكـــدت 
تجـــارة وصناعة البحرين، عضو لجنة 
شـــؤون عمل المـــرأة العربيـــة بمنظمة 
أن  جناحـــي  ســـونيا  العربيـــة  العمـــل 
المرأة اســـتفادت بمملكة البحرين من 
التشـــريعات التـــي صـــدرت فـــي ظـــل 
المشـــروع اإلصالحي التنموي لعاهل 
البالد الُمعظـــم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، الذي نتج 
عنه نهضة تشريعية متقدمة للتوازن 
والتكافؤ بين الجنســـين فـــي التنمية 
نـــص  إذ  العامـــة،  والحيـــاة  الوطنيـــة 
دستور مملكة البحرين على أن تكفل 
الدولـــة للمرأة التوفيـــق بين واجباتها 
نحـــو األســـرة وعملهـــا فـــي المجتمع، 
والمســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبات 

بين الرجل والمرأة أمام القانون.
وقدمـــت جناحـــي ورقـــة عمـــل خالل 

مشـــاركتها بإحـــدى جلســـات المنتدى 
العربـــي الثانـــي للمـــرأة العاملة، حول 
المحـــور األول للمنتدى بعنوان “األطر 
لريـــادة  والتشـــريعية  المؤسســـية 

األعمـــال النســـائية”، تناولـــت خاللهـــا 
تسلســـل تقدم المرأة بمملكة البحرين 
منـــذ فتـــرة مـــا قبـــل اكتشـــاف النفط 
وحتى ما وصلت إليه حالًيا من تقدم. 

وأكدت جناحي في كلمتها بالمؤتمر 
أن المـــرأة البحرينيـــة أصبحـــت من 
المســـتوى  علـــى  البـــارزة  القيـــادات 
العربي، وأصبحت نموذًجا حضارًيا 
للعطـــاء  راســـًخا  وعنواًنـــا  مشـــرًفا، 
واإلنجـــاز، من خـــالل إدارة وتمثيل 
الرجـــل  جنـــب  إلـــى  جنًبـــا  وطنهـــا 
البحريني، بفضـــل الرؤية المتقدمة 
لولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، الذي اســـتطاع 
بقيادتـــه تعزيـــز الثقـــة في الشـــباب 
الوطنيـــة  المســـؤوليات  لتحمـــل 
وتعزيـــز االبتـــكار والمســـاهمة فـــي 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 
يخـــدم  بمـــا  األصعـــدة  كافـــة  علـــى 
تطلعـــات القيادة ومصلحـــة الوطن 

والمواطن.

ستدشـــن اليـــوم اإلثنيـــن التســـهيالت 
للســـيارات، الوكيـــل الحصـــري لعالمة 
لعمـــالق  والتابعـــة  التجاريـــة   Tank

صناعة السيارات الصيني 

مجموعة “جريت وول”، طرازي تانك 
300، وتانـــك 500 الجديديـــن وذلـــك 

في معرض الشركة بمنطقة العكر.
 Tank الفرعيـــة  التجاريـــة  العالمـــة 
حافـــالً  اســـتقباالً  شـــهدت 
منـــذ إطالقهـــا في 
الصيـــن مؤخرًا، 

متعـــددة  رياضيـــة  ســـيارات  وهـــي 
تـــم  الحجـــم  كبيـــرة  االســـتخدامات 
طرحهـــا بعـــدد كبيـــر مـــن المواصفات 
والتجهيـــزات المهمـــة التـــي يحتاجها 
الدفـــع  نظـــام  المســـتهلك وخصوصـــًا 
الرباعـــي المتميـــز فـــي هـــذه الســـيارة 
للمنافســـة ضمـــن قطاع يشـــهد الكثير 

من النمو حاليا محليا وعالميا.
نفســـها   500 تانـــك  الفاخـــرة  وتقـــدم 
بحضـــور طاغ وبأبعاد تنافســـية تبلغ 
مـــم  و1934  طـــواًل،  مـــم   5050
عرًضـــا، مـــع إرتفـــاع يبلـــغ 1905 
مم، وقاعدة عجالت بطول يصل 
إلـــى 2850 مـــم، وبفخامة كبيرة في 
الداخليـــة وقـــوة المحرك السداســـي 

األسطوانات بسعة 3.0 لتر، وبمعاونة 
شاحن توربيني يقدم قوة ميكانيكية 
394 حصـــان، مـــع عـــزم دوران  تبلـــغ 
يبلـــغ 500 نيوتن / المتر، وناقل حركة 

أوتوماتيكـــي مكـــون مـــن 9 ســـرعات 
أماميـــة تنقل قـــوة المحـــرك أيًضا إلى 

العجالت األربع.
فيعتمـــد   300 تانـــك  موديـــل  أمـــا 

رباعـــي  تيربـــو  بنزيـــن  محـــرك  علـــى 
األســـطوانات، بســـعة 2.0 لتـــر ينتـــج 
قـــوة تصـــل الـــى 217 حصـــان وعـــزم 
أقصـــى للدوران يصل الى 387 نيوتن 
متـــر، ويتصـــل المحـــرك بناقـــل حركة 
أوتوماتيكي من 8 سرعات موجه إلى 

نظام دفع رباعي. 
وتحظـــي مقصـــورة تانـــك 300 ببيئة 
أنيقة تمزج الخطوط القوية الخشـــنة 
مع بعض المسات الفخامة المستعارة 
بوضـــوح مـــن طـــراز مرســـيدس الفئة 
G، مـــع مقاعـــد مكســـّوة بجلـــد النابـــا 
خاصتـــي  إليهـــا  مضـــاف  الطبيعـــي، 
مقعـــد  ويتمتـــع  التدفئـــة،   / التبريـــد 

السائق بأفضلية خاصية المساج.

Tank التسهيالت للسيارات” تدّشن اليوم العالمة الجديدة“
طرازا 300 و500

شهد شهر يوليو الماضي ترسية 82 مناقصة تابعة 
لـ 27 جهة حكوميـــة بقيمة إجمالية تجاوزت 56.5 
مليون دينار، بزيادة قدرها 6.5 مليون دينار تقريًبا، 
أي ما نســـبته 13 % مقابل ترســـية 106 مناقصات 

ومزايدات بنحو 50 مليون دينار.
وكانـــت أعلـــى 5 جهـــات حكومية من حيـــث قيمة 
ترســـيات المناقصات والمزايـــدات في يوليو بنحو 
48.5 مليـــون دينار ما نســـبته 86.2 % من إجمالي 
تطويـــر  شـــركة  أوال  كالتالـــي:  الترســـيات،  قيمـــة 
للبتـــرول التـــي حظيت بأعلـــى الـــوزارات والهيئات 
والشـــركات الحكومية من حيـــث قيمة المناقصات 
والمزايـــدات المرســـاة بنحـــو 35.2 مليـــون دينـــار 
)62.6 % من إجمالي قيمة الترسيات(، ثانًيا وزارة 
األشـــغال بنحـــو 7.9 مليـــون دينـــار )14.1 %(، ثالًثا 
شـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة بنحـــو 1.95 
مليون دينار )3.5 %(، رابًعا شـــركة طيران الخليج 
بنحـــو 1.9 مليـــون دينـــار )3.4 %(، وأخيـــًرا شـــركة 

مطار البحرين بنحو 1.5 مليون دينار )2.7 %(.
وأرسى المجلس في شهر يوليو الماضي مناقصات 
من أبرزها: مناقصة لشـــركة تطوير للبترول لتوفير 
دينـــار،  مليـــون   33.1 بنحـــو  اآلبـــار  حفـــر  رؤوس 
مناقصـــة لشـــركة بابكـــو للتزويـــد لتســـوية وهـــدم 
وإنشـــاء محطة خدمة للشـــركة في دوار 2 الواقعة 
بمدينـــة حمـــد بنحـــو 1.5 مليـــون دينـــار، مناقصـــة 
للشـــركة القابضة للنفط والغاز لتقديم االستشارات 
المالية االستراتيجية لمشروع مها للشركة القابضة 
للنفـــط والغاز فازت بها شـــركة )Lazard( بنحو 1.3 
مليـــون دينـــار، مناقصـــة لشـــركة مطـــار البحريـــن 
لدعـــم وصيانـــة معدات شـــبكة التخزيـــن في مبنى 
المســـافرين بمطار البحرين الدولي بقيمة 420 ألف 

دينار.
لشـــركة  مناقصـــة  مناقصـــات  المجلـــس  وأرســـى 
التأميـــن  لتوفيـــر  القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات 
الصحـــي والتأميـــن على الحيـــاة للموظفيـــن بنحو 
1.95 مليون دينار فازت بها شـــركة سنيك للتأمين، 
ومناقصـــة لوزارة التربيـــة والتعليم لنقـــل وصيانة 
الفصـــول المصنعة التابعة للـــوزارة بقيمة 960 ألف 
دينـــار، ومناقصـــة لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء إلجراء 
االختبـــارات الالزمـــة للتحقـــق مـــن دقـــة وســـالمة 
برنامـــج الفوتـــرة بنحو 141.4 ألـــف دينار فازت بها 

لـــوزارة التربيـــة  شـــركة )Testhouse(، ومناقصـــة 
والتعليـــم لصيانـــة ومتابعـــة المســـطحات الزراعية 
لحدائـــق الـــوزارة بقيمـــة 33 ألـــف دينـــار فـــازت بها 
شـــركة ســـيد كاظـــم الـــدرازي وأوالده، ومناقصـــة 
أخرى لـــوزارة التربية والتعليـــم لتوفير احتياجات 
تشـــغيل مدرســـة الحـــورة الثانوية للبنات - القســـم 

الصناعي بنحو 13.2 ألف دينار.
وأرســـى المجلـــس مناقصات، من أبرزهـــا: مناقصة 
لشـــركة طيـــران الخليـــج للدعـــم الفنـــي والصيانـــة 
ألســـطول الطائرات في مطـــار الكويت الدولي في 
الكويـــت بنحـــو 129.1 ألـــف دينار فازت بها شـــركة 
البحريـــن  لهيئـــة  مناقصـــة  الكويتيـــة،  الخطـــوط 

ســـوق  فعاليـــات  لتنظيـــم  والمعـــارض  للســـياحة 
دينـــار،  ألـــف   136.6 بنحـــو   2022 للعـــام  المنامـــة 
مناقصـــة لشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( لتوفيـــر 
خدمـــات الصيانة لألبـــواب االوتوماتيكية المنزلقة 
بقيمـــة 63.6 ألـــف دينـــار، مناقصـــة لـــوزارة الصحة 
للشـــراء الموحـــد إلى لوازن وتجهيز المستشـــفيات 

)الشراشـــف والحفاضات لكبار السن واالحتياجات 
الخاصـــة( بنحـــو 702 ألـــف دينـــار فازت بها شـــركة 
حســـن وحبيـــب أبنـــاء محمـــود، مناقصـــة لـــوزارة 
الماليـــة واالقتصاد الوطني لمراجعة اســـتراتيجية 
قطـــاع الصناعة لمملكة البحريـــن لألعوام )2022 - 
2026( بقيمة 198 ألف دينار فازت بها شركة روالند 
بيرغـــر، مناقصـــة لـــوزارة المواصـــالت واالتصاالت 
لمشـــروع تطوير أنظمة المراقبة األمنية في ميناء 
خليفـــة بن ســـلمان ومنطقـــة البحرين اللوجســـتية 

بنحو 25.1 ألف دينار.
وأرسى المجلس مناقصات: مناقصة لوزارة شؤون 
اإلعـــالم لتوفير أعمال الصيانـــة الزراعية الداخلية 
والخارجية والمســـطحات الخضراء التابعة لمجمع 
الـــوزارة بنحـــو 32.2 ألـــف دينـــار، مناقصـــة لـــوزارة 
شـــؤون البلديات والزراعة لتركيـــب مكثف كهرباء 
بســـوق المنامـــة المركـــزي بنحـــو 38.9 ألـــف دينـــار، 
ومناقصة لوزارة شؤون الشباب والرياضة لتجهيز 
مرافق مدينة الشـــباب 2030 للعام 2022 فازت بها 

شركة كالفس افنتز بنحو 196.1 ألف دينار.

لتـأميــن صحــة وحيــاة مـوظفــي “ممتلكــات”
141 ألف دينار للتحقق من دقة وسالمة برنامج الفوترة لهيئة الكهرباء
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أصدر رئيس مجلس إدارة صندوق العمل  الشـــيخ محمد بن عيســـى 
آل خليفة قراًرا بتكليف الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسســـية في 
صندوق العمل مها عبدالحميد مفيز بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي 

للصندوق بصفة مؤقتة.
وجـــاء فـــي تفاصيـــل القـــرار الـــذي صـــدر 
بتاريـــخ 6 يوليـــو 2022 ونشـــر في العدد 
الجريـــدة  مـــن  الجـــاري  أغســـطس   25
الرســـمية، أن القـــرار جـــاء بعـــد االطالع 
لســـنة ٢٠٠٦   )57( رقـــم  القانـــون  علـــى 
بإنشاء صندوق العمل، المعدل بالقانون 
رقـــم )19( لســـنة 2015، وعلـــى األخـــص 
المـــادة )10( الفقـــرة )د( منـــه. وبناء على 
موافقة مجلـــس إدارة صندوق العمل 
فـــي اجتماعـــه المنعقـــد بتاريـــخ 6 
يوليـــو 2022. وجاء في القرار 
أنـــه يعمـــل بهـــذا القـــرار مـــن 
تاريخ صـــدوره، وينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

تكليف مفيز بالقيام بأعمال الرئيس 
التنفيذي لـ “تمكين” بصفة مؤقتة

طارق البحار

أمل الحامد

2
مليون دينار

56.5 مليون دينار 
إجمالي قيمة ترسيات 

مناقصات يوليو

702 ألف دينار لشراء حفاضات 
لكبار السن واالحتياجات 

الخاصة للمستشفيات 

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات 8 مناقصات ألعمال الصيانة 
الشاملة لـ 15 مدرسة حكومية ابتدائية وإعدادية وثانوية للجنسين 
البنيـــن والبنـــات بنحـــو 2.67 مليـــون دينـــار، وذلك في شـــهر يوليو 
الماضي. ووفًقا للجريدة الرســـمية، فإن شـــركة الســـرايا للمقاوالت 
فازت بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سترة الثانوية للبنات 
ومدرســـة ســـترة االبتدائية للبنين بنحو 504.7 ألـــف دينار، وفازت 
شـــركة المؤيـــد للمقاوالت بتنفيذ أعمال الصيانة الشـــاملة لمدرســـة 
المحـــرق التجارية الثانوية للبنين ومدرســـة الخوارزمي االبتدائية 
للبنيـــن بنحـــو 479.4 ألف دينار، وفازت شـــركة الســـرايا للمقاوالت 
االبتدائيـــة  المنهـــل  لمدرســـتي  الشـــاملة  الصيانـــة  أعمـــال  بتنفيـــذ 
للبنـــات وطليطلـــة االبتدائية للبنـــات بنحو 314 ألـــف دينار، وفازت 

شـــركة الســـرايا للمقاوالت بتنفيذ أعمال الصيانة الشـــاملة لمدرسة 
القـــدس االبتدائيـــة للبنات والبـــالد القديم االبتدائيـــة للبنات بقيمة 
312.8 ألـــف دينـــار، وفازت شـــركة زيـــدون لمقاوالت البنـــاء بتنفيذ 
أعمـــال الصيانة الشـــاملة لمدرســـة اإلمام مالك بن أنـــس االبتدائية 
للبنين ومدرســـة جو االبتدائية اإلعداديـــة للبنين بنحو 309.9 ألف 
دينار، وفازت شركة دار الخليج للتجارة والمقاوالت بتنفيذ أعمال 
الصيانة الشاملة لمدرسة سترة االعدادية للبنات ومدرسة اليرموك 
االبتدائيـــة للبنيـــن بنحـــو 307.1 ألف دينـــار، وفازت شـــركة زيدون 
لمقاوالت البناء بتنفيذ أعمال الصيانة الشـــاملة لمدرســـة الشـــروق 
الثانوية للبنات ومدرســـة الدراز االبتدائية للبنات بنحو 230.2 ألف 
دينار، وفازت مؤسســـة دادابـــاي للمقاوالت بتنفيـــذ أعمال الصيانة 
الشـــاملة لمدرســـة حليمة الســـعدية اإلعدادية للبنـــات بنحو 207.1 

ألف دينار.

وشهد شهر يوليو الماضي ترسية 18 مناقصة لوزارة األشغال بنحو 
7.9 مليون دينار، وكانت أبرز المناقصات المرساة للوزارة في شهر 
يوليو الماضي كالتالي: توصيل شـــبكة الصرف الصحي في منطقة 
الـــزالق بمجمـــع رقـــم 1056 بنحـــو 1.5 مليـــون دينار، مشـــروع بناء 
الخـــط الرئيســـي لخفض االعباء الهيدروليكية على شـــبكة الصرف 
الصحـــي فـــي منطقة ســـند بنحـــو 930 ألف دينـــار، تنفيـــذ المرحلة 
الثانية إلنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة البسيتين بمجمع 
228 بنحو 918 ألف دينار، مشروع تأجير أعمال التسوية في قرية 
القدرة بنحو 730.3 ألف دينار، توصيل شـــبكة الصرف الصحي في 
مدينـــة حمـــد بمجمع رقـــم 1205 بقرابـــة 389.9 ألف دينار، إنشـــاء 
مداخل ومواقف ســـيارات إلى الواجهـــة البحرية في قرية كرزكان 
مجمـــع 1027 بنحـــو 248.4 ألـــف دينـــار، ورصف الطريـــق رقم 107 

والطرق المحيطة بمجمع 901 في الرفاع بنحو 220.6 ألف دينار.

“األشغال” توصل شبكة الصرف الصحي في الزالق بـ 1.5 مليون دينار

لصيـانـة شـاملـة لـ 15 مـدرسـة حكـوميـة 2.6
مليون دينار

أمل الحامد



أكـــد رؤســـاء اللجـــان القطاعيـــة الدائمـــة بغرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن في أولـــى اجتماعاتها للـــدورة الثالثين أنهم ســـيعملون 
علـــى تذليـــل مختلف التحديات التي تواجـــه القطاعات التجارية 
والصناعية واالستثمارية، بما يعزز من فرص دعم قطاع األعمال 

لالقتصاد الوطني ومساندة الشارع التجاري.
وأجمعـــوا علـــى أن لجان الغرفة ستشـــكل إضافـــة نوعية جديدة 
للشـــارع التجاري فـــي البحرين، إلى جانب النهـــوض بعمل الغرفة 
وتفعيـــل آلياتها من خالل تبني أولويات مجتمع أصحاب األعمال 
وآمالـــه وطموحاتـــه، ومـــن خـــالل تمثيـــل المصالـــح والقطاعـــات 
التجاريـــة والصناعية والمهنيـــة والدفاع عنها، وتبني االقتراحات 
والمعالجات التي تقود إلى تنشيط وتطوير وحماية تلك المصالح 
والقطاعـــات. وبينـــوا أن لجـــان الغرفـــة الدائمـــة تعتبـــر المســـاند 
األســـاس والرئيس لجهـــود مجلس اإلدارة فـــي تطوير القطاعات 
التجاريـــة فـــي المملكـــة، مؤكديـــن بأنهـــا هـــي أحـــد أهـــم أدوات 
التواصل بين الغرفة وأعضائها من خالل األنشطة والبرامج التي 
تعكف العمل عليها بشكل مستمر، فضاًل عن دور اللجان من خالل 
التعاون مع الجهات الحكومية إليصال رؤى وشكاوى ومقترحات 
أعضـــاء الغرفـــة من خـــالل اجتماعاتهـــا الدورية مع ُصّنـــاع القرار 
فـــي الجهات والهيئات الحكومية لتطويـــر القطاعات االقتصادية 

ودعما لالقتصاد الوطني.
مـــن جهته، أشـــار رئيس لجنة الســـياحة والضيافـــة بغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن جهاد أميـــن، إلى أن اللجنة ســـتقوم بدراســـة 
جميـــع الموضوعات المتعلقة بقطاع الســـياحة والضيافة وتقديم 

المقترحات المناســـبة بشأنها، منوًها أن اللجنة ستعمل أيًضا على 
تعزيز التواصل المباشر مع كافة القطاعات االقتصادية والتعاون 

مع جميع الجهات لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع. 
وأكـــد على أن تضافر جهود الجهـــات الحكومية المعنية مع لجنة 
الضيافـــة والســـياحة بالغرفة ســـيكون له األثر الكبيـــر على تنفيذ 
االســـتراتيجية الســـياحية وتحقيـــق أهداف الشـــارع التجاري بما 
يتكامل مع الخطط الحكومية للنهوض بالجانب السياحي وجعله 
عنصـــًرا مهًمـــا من عناصـــر الناتج المحلي، إلى جانـــب دور القطاع 
فـــي تعزيـــز فرص العمل وخلق بيئة اقتصاديـــة جاذبة تتمتع بكل 

المقومات. 
وقـــال رئيـــس لجنـــة القطـــاع الغذائـــي خالـــد األميـــن إن اللجنـــة 
تضـــم فـــي عضويتها نخبة مـــن الخبراء وأصحـــاب الكفاءات في 
مجاالت األمن الغذائي والقادرون على وضع الخطط الكفيلة في 
تحيـــق األمـــان الغذائي لمملكة البحرين، معرًبـــا عن تفاؤله بالعمل 
الجماعـــي لتحقيق أهداف اللجنة خالل هذه الدورة، مشـــيًرا إلى 
أن اللجنـــة ســـتواصل العمـــل على تحقيق جملة مـــن األهداف من 
بينهـــا دعم الجهـــود الرامية لتحقيق األمـــن الغذائي في البحرين، 
وجـــذب االســـتثمارات الخارجيـــة فـــي قطـــاع الزراعة، وتشـــجيع 
إدخال التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع، إضافة إلى تشـــجع 

الشركات العاملة فيه على االندماج لتعزيز قوتها وتنافسيتها.
مـــن جانبـــه، أكد رئيـــس لجنـــة الماليـــة والتأمين والضرائـــب نادر 
رحيمي أن اللجنة ســـتعمل على دراسة آثار األحداث والمتغيرات 
والظواهـــر االقتصاديـــة المحلیـــة واإلقليمية والدوليـــة على أداء 

منشـــآت القطاع أو الفئة وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات 
تنميـــة األعمـــال،  اللجنـــة ســـتعمل علـــى  أن  إلـــى  حبالهـــا، الفًتـــا 

والصعوبات التي تواجهها وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها.
وذكر رئيس لجنة العقار واإلنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين 
رائـــد أحمـــد عمـــر أن اللجنة علـــى اســـتعداد دائم لمناقشـــة كل ما 
يتعلق بتطوير اإلجراءات لصالح مواصلة تنمية القطاع العقاري، 
مبيًنـــا أن اللجنـــة ستســـاهم علـــى خدمـــة الشـــارع التجـــاري مـــن 
خالل ربط المســـتثمرين بالعقارات ضمن إطـــار هدف توفير بيئة 
اقتصادية أكثر تنافســـية ومســـتدامة، وذلك لجذب االستثمارات 
النوعية، تحقيًقا لألهداف التنموية الشـــاملة وأن اللجنة ســـتعمل 
علـــى وضـــع محفزات تســـهم في تنشـــيط الســـوق واالرتقـــاء به، 
مؤكًدا أن اللجنة تضطلع بمسؤولية كبيرة في تحقيق هذا الهدف 

لالرتقاء بالقطاع العقاري في البحرين إلى آفاق أرحب. 
وقـــال رئيـــس لجنـــة التعليـــم والتدريـــب بغرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن يوســـف عبدالغفـــار إن اللجنـــة اطلعـــت علـــى مخرجات 
اللجنـــة الســـابقة التـــي بذلت جهـــوًدا طيبة خالل عملهـــا في دعم 
العملية التعليمية وتعزيز فرص االســـتثمار في القطاع التعليمي، 
منوها إلى أن اللجنة سوف تعمل على دراسة وضع قطاع التعليم 
بالمملكـــة والخـــروج بتوصيات وحلول تســـهم في دعـــم وتطوير 
القطـــاع بمـــا يتوافق مع خطط الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة واســـتراتيجية التعليم 
العالـــي التـــي تهدف إلـــى جعل البحريـــن واحة للتعليـــم خصوصا 
فـــي ظـــل التوجهـــات الحكومية لتنويـــع مصادر الدخـــل، إذ تعتبر 

السياحة التعليمية رافدا مهما لالقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية جاسم الموسوي 
أن اللجنة ســـتعمل على تقديم حلول لوجستية لجميع القطاعات 
إلى جانـــب تذليل مختلف التحديات التـــي تواجه القطاع وخلق 
فـــرص اســـتثمارية بمـــا يعزز مـــن دعم قطـــاع األعمـــال لالقتصاد 
الوطنـــي، وزيادة وتكثيف اللجنة جهودها لتحقيق األهداف التي 
تصبو إليها اللجنة، مشـــيًدا بالخبرات المطلعة التي تضمها اللجنة 
لهـــذه الـــدورة، إذ تضم نخبة من المســـؤولين والخبراء في مجال 
النقـــل البحـــري والجوي والبري، ما ســـينقل حتًما عمل اللجنة إلى 
مســـتوى وتوســـع أكبر لالستفادة من هذه الخبرات الذين بال شك 
سيســـاهمون في تطوير القطـــاع وتقليص التحديات التي تواجه 

أصحاب األعمال في هذا القطاع االقتصادي المهم.
وفـــي الختام، أكد رئيس لجنة الصناعـــة والطاقة بغرفة البحرين 
فريـــد بـــدر أن القطـــاع الصناعـــي يواجـــه جملـــة مـــن التحديـــات 
والمعوقات إال أنه يمتلك فرص نمو كبيرة لما له من تأثير مباشـــر 
علـــى جذب االســـتثمارات األجنبيـــة بما يولد فـــرص العمل ويعزز 
من بيئة االستثمار في مختلف القطاعات التجارية المساندة في 

مملكة البحرين. 
ولفـــت بـــدر إلى أن البيئـــة االســـتثمارية في المجـــاالت الصناعية 
تتمتع بالعديد من مقومات الجذب للشـــراكات األجنبية خصوصا 
فـــي ظل مـــا تمتلكه البحرين من بنية لوجســـتية متطـــورة وبنية 
تحتيـــة شـــاملة لكافـــة المقومات التي من شـــأنها إنجـــاح المجال 

الصناعي.

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
االقتصاديـــة  المرحلـــة  أن  نـــاس  ســـمير 
التنســـيق  مـــن  مزيـــًدا  تتطلـــب  الراهنـــة 
والعمـــل المشـــترك بيـــن القطاعيـــن العـــام 
والخـــاص للنهـــوض بالقطاعـــات التجارية 
إلـــى  داعًيـــا  والصناعيـــة،  واالســـتثمارية 
توحيـــد الجهـــود لتنفيـــذ مـــا تصبـــوا إليـــه 
االقتصاديـــة  واالســـتراتيجيات  الخطـــط 
رؤيـــة  مســـتهدفات  لتحقيـــق  المعـــززة 

البحرين االقتصادية 2030. 
اللجـــان  دور  تعزيـــز  أهميـــة  إلـــى  وأشـــار 
القطاعية الدائمة في دراســــــة الـمـعـوقـات 
التـــي تواجـــه قطاعـــات األعمـــال ورفدها 
بهـــدف  والمقومـــات؛  اإلمكانـــات  بكافـــة 
ترســـيخ دور القطـــاع الخـــاص فـــي دعـــم 
االقتصـــاد الوطنـــي، منوًهـــا خـــالل لقائـــه 
برؤســـاء وأعضـــاء اللجان العشـــر الدائمة 
في أولى اجتماعاتهم في الدورة الثالثين 
إلـــى أن هنـــاك ملفـــات اقتصاديـــة مهمـــة 
تحتـــاج للتناغـــم والتواصـــل بيـــن الجميع 
للوصـــول لألهـــداف المنشـــودة فـــي دعـــم 
وتنميـــة القطاعـــات االقتصاديـــة بمملكـــة 

البحرين. 
واســـتعرض ناس خالل اللقـــاء التطورات 
المتســـارعة التي شـــهدتها غرفـــة البحرين 
خـــالل الســـنوات األربـــع الماضيـــة وعملها 
التجـــاري  الشـــارع  لخدمـــة  الـــدؤوب 
والصناعـــي كذلـــك آليـــات العمـــل للفتـــرة 
المقبلـــة، آماًل أن تلعـــب “الغرفة” دوًرا أكبر 
في تقديم التسهيالت للقطاع الخاص بما 
يصـــب في صالـــح دعم وتنميـــة االقتصاد 
الوطني، مـــن خالل برنامج عمل مدروس 
بعنايـــة ومبني علـــى قواعد علميـــة قادرة 
علـــى اإلســـهام في حـــل المعوقـــات وإزالة 

الصعوبات. 

وأوضـــح أن اختيار أعضاء اللجان العشـــر 
تـــم باالســـتناد إلـــى معاييـــر االختصـــاص 
مرتكـــزة  العمـــل  مجـــاالت  فـــي  والخبـــرة 
في ذلـــك على عناصـــر الكفـــاءة والفعالية 

تحســـين  ممارســـات  فـــي  واالســـتدامة 
خدمـــات اللجـــان، وذلـــك لضمـــان تمثيـــل 
عـــادل ومتوازن للقطاعـــات داخل اللجان، 
متوجًهـــا بالشـــكر والتقديـــر لجميـــع الذين 

حتـــى لـــم يحالفهم الحظ على المشـــاركة، 
وهم جزء من األسرة التجارية.

فـــي  اللجـــان  دور  أهميـــة  علـــى  وأكـــد 
رصـــد وتقصـــي ودراســـة المعوقـــات التي 

تواجـــه قطـــاع األعمال الـــذي ينتمون إليه 
وتعزيـــز مســـؤوليتها فـــي تطويـــر الحركة 
االقتصادية والتجارية ومتابعة كل األمور 
التـــي مـــن شـــأنها تنمية بيئـــة العمـــل، إلى 

جانب دورها في رفـــع التوصيات الالزمة 
مجلـــس  إلـــى  العشـــرة  القطاعـــات  حـــول 
مختلـــف  بيـــن  التنســـيق  وزيـــادة  اإلدارة 
يضمـــن  بمـــا  التجاريـــة  العمليـــة  أطـــراف 
تحقيـــق الخطط واألهـــداف المعتمدة من 
قبـــل المجلـــس لخدمـــة بيئة األعمـــال في 

مملكة البحرين.
المالـــي  نائـــب األميـــن  قـــدم  مـــن جانبـــه، 
رئيس اللجنة التنسيقية وليد كانو، عرًضا 
مفصاًل عـــن دور اللجـــان ودور المجموعة 
التنســـيقية فـــي المرحلـــة المقبـــل، حضور 
أعضاء مجلس اإلدارة ورؤســـاء وأعضاء 
اللجان، حيث أوضح تأســـيس المجموعة 
التنسيقية يعد سابقة على مستوى الغرف 
العربية، وأن مهامها االطالع على برنامج 
مجلس اإلدارة وتحويله إلى خارطة عمل 
على شـــكل مبادرات وعرضها على اللجان 
لتتماشـــى مع أعمالهم في هـــذه الفترة بما 
يتماشـــى مع الرؤية االقتصادية والخطط 
أننـــا  البحريـــن، خصوًصـــا  فـــي  التنمويـــة 
نمتلـــك اليوم نخبـــة ممن يمثلون الشـــارع 

التجاري في المملكة.
وأكـــد كانـــو أن اللجان العشـــر تمثل صوت 
آرائـــه  عـــن  والمعبـــر  التجـــاري  الشـــارع 
ورؤيتـــه فـــي كافـــة القضايـــا االقتصاديـــة 
أمـــام مجلـــس اإلدارة، إلـــى جانـــب دورها 
الفعـــال في توحيـــد الجهود نحـــو تحقيق 
اســـتراتيجيات وخطـــط المجلـــس للفترة 
المقبلـــة، متطلًعـــا إلـــى العمل علـــى العديد 
مـــن الملفـــات المهمـــة التي تمس الشـــارع 
التجاري والمتعلقة بالجوانب التشـــريعية 
وتنميتـــه،  االســـتثماري  العمـــل  وتطويـــر 
داعيـــا المجتمع التجاري كافة بالمشـــاركة 
فـــي عمـــل اللجـــان والعمـــل مًعا؛ مـــن أجل 

حاضر ومستقبل االقتصاد الوطني.

ملتزمون برفد اللجان بكل المقومات إلنجاح مهماتها
أثناء لقائه برؤساء وأعضاء اللجان الدائمة بـ “الغرفة”.. ناس:
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حقــق بنــك الكويــت الوطني- البحرين أرباحًا صافيــة بلغت 145 مليون دوالر 
أميركــي )مــا يعــادل 54.84 مليون دينار بحريني( فــي النصف األول من العام 
2022، مقارنــة مــع 160 مليــون دوالر أميركــي( ما يعــادل 60.24 مليون دينار 

بحريني( في الفترة نفسها من العام 2021. 

لبنـــك  اإلجماليـــة  الموجـــودات  وبلغـــت 
الكويـــت الوطني- البحريـــن 18.7 مليار 
دوالر أميركـــي )مـــا يعـــادل 7.05 مليـــار 
 2022 يونيـــو  بنهايـــة  بحرينـــي(  دينـــار 
مقارنـــة مـــع 18.9 مليـــار دوالر أميركـــي 
)مـــا يعـــادل 7.13 مليار دينـــار بحريني( 
فـــي الفترة نفســـها مـــن العـــام الماضي. 
فيما ارتفعت حقوق المســـاهمين بواقع 
10 % لتبلـــغ 2.66 مليـــار دوالر أميركي 
دينـــار  مليـــون   1,004.68 يعـــادل  )مـــا 
بحريني(، وارتفعت ودائع العمالء بواقع 
68 % لتبلـــغ 8.171 مليار دوالر أميركي 
)مـــا يعادل 3.080 مليـــار دينار بحريني( 
مقارنـــة مع 4.853 مليـــار دوالر أميركي 
)مـــا يعادل 1.829 مليـــار دينار بحريني( 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفـــي ســـياق تعليقـــه على نتائـــج البنك 
في النصف األول من العام الجاري، قال 
نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة والرئيس 
الكويـــت  بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي 

بنـــك  “حقـــق  الصقـــر:  عصـــام  الوطنـــي 
الكويت الوطني- البحرين أرباحًا جيدة 
خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام 2022 
وذلك على الرغم من استمرار التحديات 
التـــي تواجـــه البيئـــة التشـــغيلية بفعـــل 
المخـــاوف االقتصادية العالمية الناجمة 
الجيوسياســـية،  االضطرابـــات  عـــن 

وارتفاع مستويات التضخم”.
االســـتثمارات  أن  الصقـــر  وأكـــد 
بهـــا  قامـــت  التـــي  اإلســـتراتيجية 
المجموعـــة فـــي الســـنوات األخيرة في 
المجاالت الرئيســـية الداعمة للنمو جنبًا 
إلى جنب مع أداء العمليات الدولية كان 
لـــه دور كبير في دعم أربـــاح المجموعة 

وتقليل نسبة المخاطر.
وأشـــار إلـــى أن مجموعـــة بنـــك الكويت 
الوطني تتمتـــع بميزة فريدة تتمثل في 
االنتشـــار الجغرافـــي الواســـع لعملياتهـــا 
الخدمـــات  تقديـــم  علـــى  وقدرتهـــا 
المصرفيـــة التقليديـــة واإلســـالمية في 

آٍن واحد، حيث يوفر هذا التنوع درجة 
كبيـــرة مـــن المرونـــة ألربـــاح المجموعة 

ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية”.
الكويـــت  بنـــك  أن  علـــى  الصقـــر  وأكـــد 
مســـيرة  يواصـــل  البحريـــن  الوطنـــي- 
ترســـيخ موقعـــه في الســـوق البحريني، 
النمـــو  أســـواق  أهـــم  مـــن  يعـــد  والـــذي 
لمجموعـــة بنـــك الكويت الوطنـــي، نظرًا 

لما يتمتع به هذا الســـوق من فرص نمو 
واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.

وشدد الصقر على أن مجموعة الوطني 
التنافســـية  قوتهـــا  تعزيـــز  ســـتواصل 
واقتناص الفرص في أســـواقها الدولية 
لضمان تأكيد ريادتها إقليميًا إلى جانب 
االستمرار في تنفيذ إستراتيجية البنك 
التـــي تركز علـــى العمالء لضمـــان تعزيز 

النمو المستقبلي”.
مـــن جهته، قال مدير عـــام بنك الكويت 
الوطني- البحرين، علي فردان: “جاءت 
مـــن  النصـــف األول  فـــي  البنـــك  نتائـــج 
العـــام 2022 جيدة رغم التحديات التي 
واجهـــت القطاع المصرفي وذلك بفضل 
مواصلـــة االعتمـــاد على اإلســـتراتيجية 
الواضحـــة والرؤيـــة الســـليمة لمجموعة 
بنـــك الكويـــت الوطنـــي بالتركيـــز علـــى 

األنشطة المصرفية الرئيسية”.
وأشـــار إلى أن البنـــك يخطو بثبات نحو 
تعزيـــز مكانتـــه داخـــل مملكـــة البحرين 
وذلك عبـــر تقديم الخدمـــات المصرفية 
والماليـــة عاليـــة الجـــودة لعمالئـــه مـــن 
أن  موضحـــًا  والمؤسســـات،  األفـــراد 
البنـــك يتمتع بإمكانيـــات هائلة لتحقيق 
المزيـــد من النمو مســـتقبالً في الســـوق 

البحرينية.
وأكـــد فـــردان أن البيئـــة التشـــغيلية في 
البحريـــن خـــالل الســـتة أشـــهر األولـــى 
مـــن العـــام أظهرت مزيـــدًا من إشـــارات 
االنتعـــاش بفضل الجهود الدؤوبة لدعم 
االقتصـــاد، وهـــو ما من شـــأنه أن يعطي 
مزيـــدًا من الثقة لمنـــاخ األعمال، ويمنح 
زخمًا إضافيًا ألداء النشاط االقتصادي.   
وأشـــاد فردان بجهود مصـــرف البحرين 
والجهـــات  خـــاص  بشـــكل  المركـــزي 
الحكومية بشـــكل عام التي دعمت أداء 
البنـــك والقطـــاع المصرفـــي عمومـــًا في 
البحريـــن، مؤكـــدًا فـــي الوقـــت ذاتـــه أن 
دعـــم مجموعـــة بنـــك الكويـــت الوطني 
للبنـــك فـــي البحريـــن مـــن خالل شـــبكة 
فروعهـــا اإلقليميـــة والعالميـــة األوســـع 
واضـــح  بشـــكل  ســـاهم  قـــد  انتشـــارًا، 
فـــي تعزيـــز نشـــاط البنـــك فـــي الســـوق 
تصنيفاتـــه  مـــن  مســـتفيدًا  البحرينيـــة، 
االئتمانيـــة المرتفعـــة وشـــبكة عالقاتـــه 
الواســـعة وســـمعته الرائدة كأحد أفضل 
البنـــوك على مســـتوى الشـــرق األوســـط 
وأحـــد أكثـــر البنـــوك أمانًا على مســـتوى 

العالم.

صافي أرباح “الكويت الوطني - البحرين” في 6 أشهر
الصقر: النتائج الجيدة تبرهن نجاح إستراتيجية التوسع اإلقليمية
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ــة ــواقها الدوليـ ــي أسـ ــرص فـ ــاص الفـ ــية واقتنـ ــا التنافسـ ــز قوتهـ ــتواصل تعزيـ ــة سـ المجموعـ

علي فردان

 البيئة التشغيلية في البحرين أظهرت مزيدا من 
إشارات االنتعاش بفضل جهود دعم االقتصاد

145
مليون دوالر

أعلنت شركة اإلثمار القابضة، الشركة القابضة التي تتخذ من البحرين مقرًا 
لها، عن نتائجها المالية لفترة الســتة أشــهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بما 
في ذلك نتائج الربع الثاني من العام. صّرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة 
اإلثمــار القابضــة، صاحــب الســمو الملكــي األميــر عمــرو الفيصــل فــي أعقاب 

مراجعة وموافقة مجلس اإلدارة على النتائج المالية الموّحدة للشركة.

القابضـــة  اإلثمـــار  شـــركة  وســـجلت 
صافـــي ربح خـــاص بالمســـاهمين بلغ 
7.94 مليون دوالر لفترة الثالثة أشهر 
المنتهيـــة في 30 يونيو 2022، مقارنة 
بصافـــي خســـارة بلغـــت 4.85 مليـــون 
دوالر ســـجلت فـــي الفترة نفســـها من 
إجمالـــي صافـــي  وكان   .2021 العـــام 
الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
30 يونيـــو 2022 بلـــغ 11.66 مليـــون 
دوالر مقابل صافي خســـارة بلغ 0.89 
مليـــون دوالر للفترة نفســـها من العام 
2021. أمـــا عائد الســـهم لفترة الثالثة 
أشـــهر المنتهية فـــي 30 يونيو 2022، 
فقـــد بلـــغ 0.27 ســـنتًا مقابـــل ســـالب 
0.17 سنتًا في الفترة نفسها من العام 

.2021
وفي المجمل، سجلت اإلثمار القابضة 
صافـــي ربح خـــاص بالمســـاهمين بلغ 

9.08 مليون دوالر لفترة الســـتة أشهر 
المنتهية فـــي 30 يونيو 2022، بزيادة 
قدرهـــا 127 % مقارنـــة بصافـــي ربح 
بلغ 4 ماليين دوالر سجلت في الفترة 
نفســـها مـــن العـــام 2021، ويرجع ذلك 
أساســـًا إلى زيـــادة الدخل األساســـي. 
الربـــح لفتـــرة  وكان إجمالـــي صافـــي 
الســـتة أشـــهر المنتهية فـــي 30 يونيو 
2022 بلـــغ 18.13 مليون دوالر مقابل 
صافي ربـــح بلـــغ 12.96 مليون دوالر 
للفترة نفســـها من العام 2021. وتعود 
هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع 
الدخـــل األساســـي. وكان عائد الســـهم 
لفتـــرة الســـتة أشـــهر المنتهيـــة في 30 
يونيـــو 2022 بلـــغ 0.31 ســـنتًا مقابـــل 
0.14 سنتًا في الفترة نفسها من العام 

.2021
الوضـــع  تأثـــر   ،2022 العـــام  وخـــالل 

المالي لإلثمار القابضة بشـــكل عكسي 
نتيجـــة ارتفـــاع قيمـــة الـــدوالر مقابل 
العمـــالت األخرى في العالم، باإلضافة 
إلى األوضاع السياسية في باكستان، 
ممـــا أدى إلى انخفاض قيمـــة الروبية 
بشـــكل  الـــدوالر  مقابـــل  الباكســـتانية 
ملحـــوظ. وأثـــر هـــذا االنخفـــاض على 
تقييم ســـعر صرف العمـــالت األجنبية 
بمبلـــغ 32 مليـــون دوالر مـــن الشـــركة 
التابعة لإلثمار القابضة في باكســـتان، 
بنـــك فيصـــل المحـــدود، ممـــا أدى الى 

لإلثمـــار  الملكيـــة  حقـــوق  انخفـــاض 
القابضـــة بنســـبة 84.0 % ليصل 6.04 
مليون دوالر كما في 30 يونيو 2022، 
مقارنـــة بـ 37.76 مليون دوالر كما في 

31 ديسمبر 2021.
وانخفضـــت الخســـائر المتراكمـــة إلى 
 30 فـــي  كمـــا  دوالر  مليـــون   790.44
يونيو 2022 وبلغت نسبتها 104.3 % 
من رأس المال، مقابل 798.79 مليون 
دوالر كما في 31 ديســـمبر 2021. كما 
ظلت إجمالي الموجـــودات ثابتة عند 

دوالر  مليـــار   8.96 بلغـــت  مســـتواها، 
كمـــا فـــي 30 يونيـــو 2022، بانخفاض 
هامشـــي قـــدره 0.8 % مقارنة بـ 9.03 
مليار دوالر كما في 31 ديسمبر 2021. 
الجمعيـــة  اجتمـــاع  فـــي  أنـــه  يذكـــر 
المنعقـــد  العاديـــة  غيـــر  العموميـــة 
وافـــق   ،2022 مـــارس   17 بتاريـــخ 
مســـاهمو اإلثمـــار القابضة على صفقة 
بيـــع بعـــض األصـــول الرئيســـية لبنـــك 
الســـالم )رمـــز التـــداول فـــي بورصـــة 
التـــداول  ورمـــز   ”SALAM“ البحريـــن 
SALAM_“ المالـــي  دبـــي  فـــي ســـوق 
BAH”(. وتتضمن هذه األصول ملكية 
بنـــك  مـــن  فـــي كل  القابضـــة  اإلثمـــار 
البحريـــن والكويت )رمـــز التداول في 
بورصة البحريـــن “BBK”( و مجموعة 
سوليدرتي القابضة )رمز التداول في 
بورصة البحرين “SOLID”(، باإلضافة 
إلـــى األعمـــال المصرفيـــة لألفـــراد في 
بنك اإلثمار، وهو بنك تجزئة إسالمي 
يتخـــذ مـــن البحرين مقرًا لـــه ومملوك 
بالكامـــل مـــن قبـــل اإلثمـــار القابضـــة. 
وتم اســـتكمال هذه الصفقة بتاريخ 7 

يوليو 2022.

ونتيجـــة لذلـــك، فـــإن عـــرض األصول 
األساسية في البيانات المالية الموحدة 
للشـــركة تغير وفقًا لهـــذه الصفقة. كما 
التـــي  والمطلوبـــات  الموجـــودات  أن 
تخضـــع إلـــى اســـتكمال الصفقة أعاله 
تم نشـــرها بشكل منفصل على أساس 
محاســـبي أنها “محتفظ بها للبيع” في 
معلومـــات البيانـــات الماليـــة الموحدة 

وفقًا للمعايير المحاسبية.
حاليـــًا  القابضـــة  اإلثمـــار  وتحتفـــظ 
األصـــول  مـــن  متنوعـــة  بمحفظـــة 
والمحليـــة وغيرهـــا  الدوليـــة  الماليـــة 
من األصـــول، والتي تتضمـــن األعمال 
المصرفيـــة فـــي البحرين وباكســـتان. 
أمـــا بنـــك اإلثمار، فسيســـتمر كشـــركة 
تابعة مملوكة بالكامل لشـــركة اإلثمار 
كبنـــك  دوره  وســـيواصل  القابضـــة، 
لرقابـــة  وخاضـــع  مرخـــص  إســـالمي 
مصرف البحرين المركزي، متخصص 
المصرفيـــة  األعمـــال  مجـــال  فـــي 
للشـــركات والخدمـــات المتعلقـــة بهـــا، 
خاصـــة قطـــاع المؤسســـات الصغيـــرة 

والمتوسطة متسارع النمو.

صـافي ربـح “اإلثمـار القابضـة” فـي النصف األول
بزيادة قدرها 127 %

أحمد عبدالرحيماألمير عمرو الفيصل

9
ماليين دوالر

تســتضيف هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي مملكــة البحريــن، ملتقــى الشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا لالتصاالت واإلعالم، والذي ينظمه المعهد الدولي 
لالتصــاالت )IIC( يومــي 14 و15 ســبتمبر 2022 فــي فنــدق فــور ســيزونز 
خليج البحرين.  وخالل الملتقى، ســيتم طرح أهم وآخر مســتجدات قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأفضل الممارسات فيه من قبل ممثلي 
الجهــات التنظيميــة لالتصاالت واإلعالم وأفراد من المجتمع المدني وعدد 
من واضعي السياسات من مختلف أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

ويشـــارك في الملتقـــى نخبة من أبرز 
المتحدثيـــن فـــي قطـــاع تكنولوجيـــا 
مـــن  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربّيـــة 
السعودّية، األردن، المملكة المتحدة، 
ألمانيا، الواليات المتحدة األميركية، 
والعديـــد من البلـــدان األخرى، حيث 

ومناقشـــة  اآلراء  عـــرض  ســـيتم 
الرؤى المتعلقـــة بموضوعات عديدة 
واالبتـــكار  الرقمـــي  التحـــّول  مثـــل 
التحتيـــة  والبنـــى  والتنافســـّية، 
الرقمـــي،  واإلعـــالم  واالتصـــال 
باإلضافة إلى الخصوصية والسالمة 

واألمن. 

وبشأن اســـتضافة هذا الملتقى، قال 
المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت 
قطـــاع  “يشـــهد  مارنيـــك:  فيليـــب 
االتصاالت في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا تحـــوالً ســـريعًا في 

ظـــل ظهور وابتـــكار خدمات جديدة 
وتقنيـــات متطـــورة. ممـــا يحتم على 
الجهات التنظيميـــة المعنية بمواكبة 
التطور وأحدث المستجدات؛ لضمان 
حصـــول المســـتهلكين علـــى أفضـــل 

الخدمات والميزات التي يحتاجونها 
اســـتخدامهم  أثنـــاء  وحمايتهـــم 

لإلنترنت”.
مملكـــة  “تفخـــر  فيليـــب:  وأضـــاف 
البحرين باســـتضافة الدورة الحالية 
واإلعـــالم،  االتصـــاالت  ملتقـــى  مـــن 
تبنـــي  للمشـــاركين  ســـيتيح  والـــذي 
نهـــج موحـــد وفعال للتغلـــب على أي 
تحديـــات قد يواجهها الســـوق. وإننا 
فـــي هيئة تنظيم االتصـــاالت بمملكة 
البحريـــن نتطلع إلى عـــرض تجربتنا 
فـــي القطـــاع باعتبارهـــا إحـــدى أكثر 
أســـواق العالم تقدمًا وتنافســـية، كما 
نســـعى إلـــى المشـــاركة بـــدور حيوي 

في تشـــكيل مالمح مستقبل صناعة 
االتصـــاالت فـــي المنطقة مـــع وجود 
أحـــدث التقنيـــات متمثلة في شـــبكة 
األليـــاف  وشـــبكة  الخامـــس  الجيـــل 

البصرية )الفايبر(”. 
ُيشار إلى أن المعهد الدولي لالتصاالت 
تأسس في العام 1969، ويعمل على 
صياغـــة أجنـــدة السياســـات العالمية 
المتعلقـــة بمنظومة تقنية المعلومات 
واالتصـــاالت والحلـــول الرقمية. كما 
يحرص أعضـــاء المعهد علـــى تقييم 
أثر االبتـــكار التقني على المجتمعات 
ومناقشـــته فـــي إطـــار مـــن االنفتاح 

والشفافية.

طرح أفضل الممارسات التقنية في ملتقى “المينا” لالتصاالت واإلعالم
تستضيفه “تنظيم االتصاالت” منتصف سبتمبر

عصام الصقر

فردان: نخطو بثبات 
نحو تعزيز مكانتنا داخل 

البحرين وتقديم خدمات 
مصرفية عالية الجودة
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المســـتهلك  حمايـــة  إدارة  أعلنـــت 
عـــن  والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
غلـــق شـــركة متخصصة فـــي أعمال 
النجـــارة والتصميـــم الداخلي إداريًا 

بصفـــة مؤقتـــة، وذلـــك بعـــد تكـــرار 
التزامهـــا  لعـــدم  ضدهـــا  الشـــكاوى 
المنتجـــات   / الخدمـــات  بتقديـــم 

المتفق عليها للمستهلكين.

“حماية المستهلك” تغلق 
شركة نجارة وتصميم مؤقتًا

“لجنة المشاريع المتعثرة” تعرض “ون سنترال” بالمزاد العلني

تطوير الخدمات والبرامج لدعم ومساعدة رواد األعمال

في 15 سبتمبر المقبل

التطويـــر  مشـــاريع  تســـوية  لجنـــة  أعلنـــت 
العقاريـــة المتعثرة عن وضعهـــا بالمزاد العلني 
المكـــون  المبنـــى  ســـنترال(،  )ون  مشـــروع 
مـــن 13 طابقـــًا والمقـــام علـــى قطعـــة األرض 
الكائنـــة بمنطقـــة الحـــد، والمســـجل بالمقدمة 
رقـــم )11155/2016( الصـــادرة عنهـــا الوثيقة 

رقـــم )196287(، والـــذي تبلـــغ مســـاحة أرضه 
152403 مترًا مربعًا ومســـاحة البناء 14600 

متر مربع.
وأشـــارت اللجنـــة فـــي اإلعالن الذي نشـــر في 
الجريـــدة الرســـمية أخيـــرًا، أن المـــزاد ســـيبدأ 
بســـعر أساســـي مقـــداره 2.2 مليـــون دينـــار. 
وحددت يـــوم الخميس الموافق 15 ســـبتمبر 
األمانـــة  مبنـــى  فـــي  وذلـــك  للمزايـــدة   2022

العامـــة للمجلـــس األعلـــى للقضـــاء بالمنطقـــة 
الدبلوماسية بالدور األرضي وذلك في الساعة 
الثانية عشـــرة ظهرًا.  ودعت اللجنة الراغبين 
فـــي دخول المزايـــدة االتصال بشـــركة )مزاد( 
علـــى الرقميـــن )38988808( و )28000898(، 
أو بالحضـــور فـــي التاريـــخ والمـــكان والوقت 
المحدديـــن أعـــاله وذلـــك بموجب المشـــروع 

رقم )7( لسنة 2021 )ون سنترال(.

عقـــد مجلـــس إدارة جمعيـــة البحريـــن لتنميـــة 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة اجتماعـــه 
الثامـــن برئاســـة رئيس مجلـــس إدارة الجمعية 
النائـــب أحمـــد الســـلوم، وبحضـــور نائب رئيس 
خلـــود  والتنســـيق  للمتابعـــة  اإلدارة  مجلـــس 
القطـــان، ونائـــب األميـــن المالي ســـارة الريفي، 
جمـــال،  ياســـمين  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
وفاطمـــة إبراهيـــم، ونائـــب اميـــن الســـر محمد 

الموسوي.
وتم خـــالل االجتماع اســـتعراض بنـــود جدول 
أعمـــال االجتمـــاع، حيـــث تـــم عـــرض المحضر 
الســـابق الجتمـــاع مجلـــس اإلدارة والتصديـــق 
عليه، كما تم مناقشة وبحث موضوع الشراكة 
الوطنـــي،  البحريـــن  مـــع شـــركة بتلكـــو وبنـــك 
ومناقشـــة توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن شـــركة 
البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن وشـــركة البحرين 
الوطنية للتأمين على الحياة وجمعية البحرين 

لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وناقـــش اجتمـــاع مجلـــس إدارة الجمعية أيضا 
تطويـــر الموقـــع اإللكترونـــي للجمعيـــة بحيـــث 
تتـــم مـــن خاللـــه جمـــع المعامـــالت والخدمات 
وعمليـــات الدفع وحفظ جميع البيانات، كما تم 
مناقشة الترتيبات النعقاد برنامج صناع القرار 

االقتصادي بنسخته الخامسة.

وأشـــار الســـلوم إلى أن مجلـــس إدارة الجمعية 
يســـعى بصورة مســـتمرة الى تطوير الخدمات 
والبرامـــج والفعاليـــات التـــي يتـــم تقديمها من 
أجـــل دعم ومســـاعدة رواد األعمـــال وأصحاب 
الشـــركات الصغيرة والمتوسطة ، باإلضافة إلى 

دعم حاضنات االعمال.

تشكيل لجنة تأديب المنفذين الخاصين
برئاسة مدير إدارة التنفيذ وعضوية 4

أصـــدر وزيـــر العـــدل والشـــئون اإلســـالمية واألوقـــاف نـــواف 
المعـــاودة قرار رقم )114( لســـنة 2022 بشـــأن تشـــكيل لجنة 
الخاصيـــن  المنفذيـــن  مـــن  أي  أو  الخـــاص  المنفـــذ  تأديـــب 

الطبيعيين العاملين لديه وتحديد إجراءات وقواعد عملها.
وجـــاء فـــي القـــرار أنه تشـــكل لجنـــة تأديـــب المنفـــد الخاص، 
برئاســـة مدير إدارة التنفيذ جاســـم حســـن بوحمود، وعضوية 
كلٍّ من: المستشـــار المساعد وائل أنيس أحمد )نائب الرئيس(، 
وعضويـــة رئیس شـــئون محاكـــم التنفيذ خالد فـــاروق محمد 
صالح، والباحث القانوني محمد عبدالعظيم العيد، وأخصائي 
تنفيـــذ أحكام أول محمد عبدالوهـــاب عبدهللا، ويحل نائب 
الرئيـــس محـــل رئيـــس اللجنة عنـــد غيابه أو قيـــام مانع 

لديه.
وجـــاء في المـــادة الثانيـــة اختصاصـــات اللجنة، 
حيـــث تختـــص اللجنـــة بإجـــراء التحقيق فيما 
يحـــال إليها مـــن إدارة التنفيذ بشـــأن مخالفة 

المنفـــذ الخـــاص أو أي مـــن المنفذيـــن الخاصيـــن الطبيعييـــن 
العامليـــن لديه ألحكام القانـــون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له 
أو القـــرارات أو األوامـــر القضائية الصادرة للمنفذ الخاص. كما 
تختـــص اللجنة بإعداد مذكـــرة بتوصياتها في ضوء ما انتهت 
إليـــه نتيجة التحقيق ورفعها إلـــى الوزير إلصدار قرار بتوقيع 
أي مـــن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 9 من 
قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم )22( لسنة 2021 حال ثبوت المخالفة.
وجـــاء في المـــادة الثالثة أنه تنعقد اللجنة بدعوة من رئيســـها 
كلمـــا دعـــت الحاجة إلـــى ذلـــك، وال تكـــون اجتماعـــات اللجنة 
صحيحة إال بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم 
الرئيـــس أو نائبه، وتصـــدر اللجنة توصياتهـــا بأغلبية أعضائها 
الحاضريـــن، وعند التســـاوي يرجـــح الجانب الـــذي منه رئيس 

االجتماع.
ويحظر على المنفذ الخاص أو المنفذين الخاصين الطبيعيين 
العامليـــن لديه - بحســـب األحـــوال - بقرار اإلحالـــة إلى اللجنة 
وميعـــاد الحضـــور أمامهـــا بالوســـائل اإللكترونيـــة، وذلـــك قبل 
الميعـــاد المحـــدد لالنعقاد بأســـبوع على األقـــل، ويبين في أمر 
اإلحالـــة تاريخ ومكان انعقاد اللجنـــة والمخالفة أو المخالفات 
المنســـوبة إليهم، فإذا امتنعوا عن الحضور أو لم يحضروا في 
الميعـــاد المحـــدد لهم رغم إعالنهـــم ودون إبداء عـــذر مقبول، 
تتولى اللجنة رفع توصياتها للوزير بناء على المستندات التي 

أمامها إلصدار القرار بتوقيع الجزاء التأديبي.
وتقـــوم اللجنة بمواجهـــة الُمحال إلـــى التحقيـــق بالمخالفة أو 
المخالفات المنســـوبة إليه، وللُمحال أن يبـــدي دفاعه كتابًة أو 
شـــفاهًة، وفي حـــال إبداء الدفاع شـــفاهًة يتـــم تضمين أوجه 
الدفاع كتابًة في محاضر اللجنة، وفي هذه الحالة يتعين على 
رئيـــس اللجنة تـــالوة ما تم إثباتـــه في المحضر علـــى المحال 

وتثبيت توقيعه.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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االثنين
29 أغسطس 2022 - 2 صفر 1444  

28 أغسطس 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.2

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.314

بنك السالم 
SALAM BD 0.091

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.473

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.482

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.304

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.615

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.39

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 
BATELCO BD 0.47

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.374

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

17564411
17564422 17564433
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الحجوزات

متــاحمبــاع

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A تحديث جديد

سؤال تقليدي ولكن اإلجابة...
Û  الســؤال الذي أنا بصدده في هذه المقالة ليس بالجديد أو المســتحدث

وإنما هو سؤال قد يعتبره البعض تقليدًيا يطرح في مناسبات مختلفة 
خصوصــا تلــك المتصلــة بتدريــب وتطوير المــوارد البشــرية. قد يكون 
الســائل مهتًمــا فعــاًل بمعرفــة اإلجابــة ولديــه الشــغف الواضــح والرغبة 
الصادقــة لالســتفادة ممــا قــد تحملــه اإلجابــة مــن تجــارب وممارســات 
مهنية مميزة رافقت صاحبها في رحلته المهنية وســاهمت في إيصاله 

إلى مناصب قيادية. 
Û  أنقــل لــك ســيدي القــارئ الســؤال واإلجابــة علــى لســان خبيــر القيــادة

اإلداريــة والمحاضــر والمؤلــف جــون ســي ماكســويل إذ يقــول “غالًبــا 
يســألني النــاس: مــا مفتاح النجــاح؟ أقول لهم: إننــي أعتقد أن نجاحي 
يمكــن أن أعــزوه إلــى 3 أمــور. 1. نعمــة هللا 2. األشــخاص الممتــازون 
الذين يحيطون بي 3. قدرتي على البقاء في مناطق قوتي.” ويضيف 
ماكسويل “لقد استغرقني األمر أول 5 سنوات من حياتي المهنية حتى 

أفهم نقاط القوة التي أتمتع بها”.
Û  دعنــا ســيدي القــارئ نتحــدث قليــاًل عــن العنصــر الثالــث الــوارد فــي

االقتبــاس الســابق والمتعلــق بنقاط القــوة والتي يقول عنها ماكســويل 
بأنه استغرق 5 سنوات ليفهم بأنه يتمتع بها؟

Û  ربمــا نســتطيع القــول بــأن بعضنــا ربمــا اعتــاد أن يــرى ضمــن محتــوى
اســتمارات تقييــم أداء العاملين العنصر التالــي: “حدد قدرات الموظف 
التي تحتاج إلى تحسين”، ولكن هل رأينا في هذه االستمارة ما يدعونا 
إلــى التحديــد الواضــح لنقــاط القــوة لــدى الموظــف والتركيــز والبنــاء 
عليها واســتثمارها واالســتغالل األمثل لها في االرتقاء بمستوى األداء 
المؤسســي واعتبارهــا أحــد العناصــر المهمة عند تطبيــق نظام اإلحالل 

الوظيفي والترقي؟ هذا بالنسبة للمؤسسة. 
Û  أمــا بالنســبة للموظف نفســه هــل نقوم بفهــم نقاط القوة لدينــا ومن ثم

نضــع خطــة للبقــاء والبنــاء عليهــا ليكــون لنــا المســار الصحيــح لتقدمنا 
المهني؟ ما رأيك سيدي القارئ؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

اجتماع مجلس اإلدارة الثامن

نواف المعاودة


